
ANO XXXII - NQ 035 CAPITAl. FEDERAL

CONGRESSO NACIONAL

IONAL
SEÇÃO I

SÁBADO, 7 DE MAIO DE 1977

Faco saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e eu. Petrónio
Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N'" 29, DE 1977

Aprova o texto do Decreto-lei n'.' 1.506, de 23 de de'7.l'mbro de 1976, que altera dispositivo da Lei
n'" 5.655, de 20 de maio de 1971, e dá outras providi·ncias.

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n 9 1.506, de 23 de dezembro de 1976, que "altera
dispositivo da Lei n'.' 5.655, de 20 de maio de 1971, e dá outras providências".

Senado Federal, 5 de maio de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19 da Constituição. e eu, Petrânio
Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N'! 30, DE 1977

Aprova o texto do Decreto-lei nl} 1. 507, de 23 de dezembro de 1:J74i, que altera o art. 3') e
seus parágrafos da Lei n Q :1.421, de 10 de .julho de l!l:jR, e dá outras providências.

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n° 1.507. de 23 de dezembro de 1976, que "altera o art. 3" e
seus parágrafos da Lei n Q 3.421, de 10 de julho de 1958, e dá outras providências".

Senado Federal, 5 de maio de 1977 - Senador Petrônio Portella, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1(! da Constituição, e eu. Petrónio
Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 31, DE 1977

Ê aprovado o texto do Decrf'to-Iei n'.' 1.510, de 27 de dezembro de 1976, que dispõe sobre a tributação
de resultados obtidos na venda de participações societárias pelas pes-;oas físicas; altera o Decreto-lei
n~ 1.381, de 23-12-74, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à pessoa física equiparada à pes
soa jurídica em decorrência de operações com imóveis, e dá outras providências.

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n'! 1.510, de 27 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre
a tributação de resultados obtidos na venda de participações societárias pelas pessoas físicas; altera o Decreto-lei
n° 1. 381, de 23-12-74, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à pessoa física equiparada à pessoa j lll'ídica
em decorrência de operações com imóveis, e dá outras providências".

Senado Federal, 6 de maio de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I':> da Constituição, e eu, Petrônio
Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO! 32, DE 1977

Aprova o texto do Decreto-lei lI'! 1. :H!J, de ;, de janeiro de 1977, que altera a Tarifa Aduaneira do
Brasil (TAB) , e dá outras providências.

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decretoclei n'! 1. 519. de 5 de janeiro de 1977, que "altera a Tarifa
Aduaneira do Brasil (TAB). c dá outras providl'ncias".

Senado Federa1, 6 de maio de 1977. - Senador Petrimill Pllrtella, Presidente.
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FaGo saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e eu, Petrânio
Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N'~ 33, DE 1977

Aprova o texto do Decreto-lei n'! 1.521, de 26 de janeiro de 1977, que revoga, a partir do exerCICIO de
]977, as normas legais e regulamentares autorizativas de destinações eSIJeciais dos resultados atribuíveis
à União nas empresas públicas e sociedades de economia mista federais.

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.521, de 26 de janeiro 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 economia mista federais",

Senado Federal, 6 de maio de 1977, - Senador Petrônio Portella, Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
--------- SUMÁRIO

1 - ATA DA 34." SI'~SSÃO DA 3.a SESSÃO J,I':GJSI,ATIl'A
DA 8.a LEGJSLATl'RA, EM 6 DE MAIO DE 1977

I - Abertura da Sessáo
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

lU - Leitura do Expediente

PROPOSTA DE EME:'IDA A CONSTJTUIÇAO
- Do Sr. Airon Hios e outros.

PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Lei n.o 2 . 189-B, de 1976 (Do Sr. More,ra Franco)

(2.a Discussào) - Altera o art. 17 do Código de Processo Civil.

Projeto de Lei n.O 2.284-B. de 1976 (Do Sr. Hnimundo Pa
rente) - (2 a Díscussao) - Revoga o art. 778 da Consolidaçao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.C' 5.452, de
1.0 de maio de 1943.

Frojeto de Lei n.O 2.633-A, de 1976 (Do Sr. Alo.isio Santos)
- Dispõe sobre a validade das passagens de trem da Rede Fer
roviária Federal S.A .. e dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituicão e Justiça, pela constitueionalidade
c juridicidade; e, <la Comissão de Transportes, pela aprovação,
com emenda.

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Decreto Legislativo n.o 99, de 1977 (Do Sr. Epitá

cio Cafeteira) ~ Autoriza as Mesas da Câmnra dos Deputados
e do Senado Federal a erigirem estátua de Tiradentes, frente ao
Palácio do Congresso Nacional. em Brasilia.

Projeto de Resolução nO 123, de 1977 (Do Sr. César Nasci
mento) - Dá nova redacão ao caput do art. 85 e ao seu item I,
do Regimento Interno da Cámara dos Deputados,

Projeto de Resolução n.O 124, de 1977 (Do Sr. Pedro Lauro)
- Altera dispositivos do Regimento Interno, para o fim de
ampliar em trinta minutos o tempo de duração do Pequeno
Expediente.

Projet{) de Lei Complementar nO 130, de 1977 (Do Sr. Cardo
so de Almeida) - Altera dispositivo da Lei Complementar n.O 11,
de 25 de maio de Hi71. que institui o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural - PRORURAL.

Projeto de Lei n.O 3.308, de 1977 (Do Sr. Joiio Alves) 
Institui o Dia Nacional da Poesia.

Projeto de Lei n.O 3.504, de 1977 \Do Sr. Vnldomiro Gon
çalves) -~ Dispõe sobre a criação da Escola Tecnica Agricola
no Município de Cassilândia, Estado de Mato Grosso.

Projeto de Lei D.O 3.505, de 1977 (Do Sr. Wilmar Dallanhol)
- Dá nova redação ao caput do art. 2.° do Decreto-lei n.O 1.543,
de 14 de abril de 1977, que regula a eleição de Senador.

projeto de Lei n.o 3.506, de 1977 (Do Sr. Jorge Paulo) __
Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n.O 161, de :13 de fevereiro
de 1967, que dispõe sobre a Fundação In~titutc Brasileiro de
Geografia e Estatistica,

Projeto de Lei 11.° 3.507, de 1977 IDo Sr. Jo,é Zavaglia)
Dispõe sobre a inspecão federal obligatória em hospitais.

Projeto de Lei. n," 3.508, de 1977 (Do Sr. Antimio José)
Dispõe sobre admissão no Serviço Público Fedeml, Estadual e
Municipal.

Projeto de Lei nO 3.509. de 1977 (Do Sr. Pacheco ChavN:)
- Acrescenta c]j,positivo à Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei D.o 5.452, de L° de maio de 1943.

Pl'Ojeto de Lei nO 3 510, de Hl77 IDo Sr. Inocêncio OlivEdra)
Altera o item XVII do Anexo VII, previsto no art. 10 do

Decreto-lei 11.° 1.445. de 13 de fevereiro de 19'16, Que reajusta
os vencimentos e sah'trios d03 servidores civis do Poder Executi
vo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providêneias.

Projeto de Lei nO 3.511, de 1977 (Do Sr. Inocêncio Oliveira)
- Altera o Anexo IV a queôe refere o art. 6.° § 1.0, do Decreto
lei nY 1.445, de 13 de fevereiro õe 1!J76. que "reajusta os venci
mentos e salários dos servidores civis do Poder Executivo, dos
membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e
dá outras providências",

Projeto de Lei no 3 512, de 1977 IDo Sr. Paulo Marques) 
Altera a redacão do item II e da alinea a do parágrafo único
do art. 54 da Lei n.O 5.774. de 23 de dezembro de 1971. e do
caput do art. 120 da Lei nO 5.787. de 27 de junho de 1972, dis
pondo sobre remuneração dos militares.

Projet.o de Lei n.o 3.513. de 1977 (Do Sr. Pedro Lauro) 
Dispõe sobre a proíbiçào de vender bebidas acondicionadas em
garrafas e latas, nos campos de futebol, dando outras provi
dências.

Projet.o de Lei n.o 3.514. de 1977 <Do Sr. Milton Steinbruch)
- Modifíea a redação do § lodo art. 499 do Decreto-lei n.o 5.452,
de 1° de maio de 1943 IConsolidação das Leis do Trabalho).

Projeto de Lei n.O 3 515. de 1977 (Do Sr. Wilmar Dallanhol)
- Estabplece normas pan. a escolha dos delegados municipais
que comporão as convenl;ôes regionais a que se referem os
Decretos-leis n.05 1. 540. de 14 de abril de 1977 e 1. 543, de 14 de
abril de [(177, e dá outras providências.

Projdo de Lei D.o 3.516. de 1977 (D9 Sr. Pacheco Chaves) 
Estabeleee jornada de trabalho especial para os motoristas pro
fissionais empregados nas empresas de transporte coletivo de
passageiros, e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 3. ~>17, de 1977 (Do Sr. Jorge Arbage)
Altera disposições do art. 25 do Código Eleitoral (Lei nO 4.737,
de 15 de julho de 1965).

Projeto de Lei n.o 3.518, de 1977 IDo Sr. Antônio Bresolin)
- Inclui no Plano Nacíonal de Viação a rodovia Cruz Alta 
BR-285 em Santa Barbara do Sul, no Rio Grande do Sul.

Projeto de Lei nO 3.519, de 1977 IDo Sr. Edgar Martins) 
Assegura às pessoas detidas o direito à imediata assistência
advocatieia ou judieiária, e dá outras providências.

Projeto de Lei n.O 3.:i21, de 1977 IDo Sr. Jaison Barreto) 
Modifica a redacão do § 5° do art. 3,° da Lei n.o 5 890, de 8 de
junho de 1973, qúe alterou a legislação de previdência social.

Projeto de Lei n. 3.522, de 1977 (Do Sr. Edgar Martins)
Estabeleee restrieões ao uso, fabricação e comercialização de
escapamentos que aumentem a poluição sonora.

Pro,ieto de Lei n.O 3.523, de 1977 (Do Sr. Norberto Scbmidt)
- Disr,f',e sobre a contag('m do tempo de estudo em curso téc
11ico ou profissionalizante e em curso de nível superior, para
fins d€ aposentadoria pF10 INPS.

Projeto de Lei nO 3 524, de 1977 IDo Sr. Aurélio Campos) 
DispGl' sobre plebiscito para o,doção do divórcio, c determina
outras providéncias.

Projeto de Lei nO 3 :c26. de 1977 (Do Sr. Pacheco Chaves) 
Estab€kce proporcionaJidade obrigatória de empregados com

-------------------- ..- ----
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mais de 45 anos de idade nas empresas que especifica, e dá
outras providências.

projeto de Lei nO 3.527, de 1977 (Do Sr. Jorge Arbage)
Modifica a redação do caput do art. 13 da Lei n.O 5.700, de 1.0 de
setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos
Simbolos Nacionais, e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 3.528, de 1977 (Do Sr. Jorge Arbage) 
Modifica o art. 17 do Código Eleitural.

IV - Pequeno Expediente

JOÃO LINHARES - Inclusão dos Munieípios de Chapecó,
Cacador e Curitibanos na La Sub-Região do Estado de Santa
Catarina para efeito de pagamento de salário minimo. Reconhe
cimento da Faculdade de Pedagogia da Fundação de Desenvol
vimento do oeste de Santa Catarina.

GOMES DO AMARAL - Política econômico-financeira
governamental.

PARSIFAL BARROSO - Visita do Presidente Ernesto Geisel
ao Ceará.

JUAREZ BERNARDES - Estímulos para o plantio de cacau
na região norte de Goiás.

NUNES LEAL ~- :<lecessidade de ser considerada no e,;ta
belecímento das taxas de seguro de automóvel a reducáo do
número de acidentes.

ADHEMAR SANTILLO - Defesa dos Bispos Dom Tomás
Balduíno c Dom Pedro Casaldúliga.

NORBERTO SCHMIDT - Pruibicão, pelo CNP, de abaste
cimento de veiculos que tenham sido substituidos o motor a
gasolina por motor a óleo diesel.

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA - Atuação do Ministro
Reis Velloso.

MILTON STEINBRUCH- Desnacionali;:acão da indústria
farmaco química brasileira. .

JOSÉ MANDELLI - Politiea de abastecimento do Pai~.

ARGILANO DARIO - Atuação da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca.

MOACYR DALLA - Proibicão de exportacão de cafés tipo
7/8. Presença em Brasilia do Dl'. Devacyr Mário Iacchó, Vice
Prefeito de Colatina, Espirito Santo.

PAULO MARQUES - Impedimento para o Pastur Kurt W.
Hattje lecionar em Marechal Cándido Rondon, Paraná.

ALDO FAGUNDES - Seguro de acidente de trabalho p~lra

o empregador e o empregado rural.

WILMAR DALLANHOL - Viabilidade econômico-financeira
da Siderúrgica de Santa Catarina.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Necessidade de ag·ilizacii.o do
cronograma das obras de contencão das enchentes em Recife e
outras cidades pernambucanas.

CELSO BARROS _.- Morosidade na constrneão da estrada
entre Estaca Zero e F'loriano, Piauí.

ELOY LENZI - Confisco cambial da soja.

ITURIVAL NASCIMENTO - As missões. em Goiás. do Gru
pamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do
Distritu Federal.

WALDOMIRO GONCALVES- Divisão territorial do Estado
de Mato Grosso. .

FREDERICO BRANDAO - O conge.-;tionamento da Via
Dutra como fator que aconselha a duplicação do trecho Slo
Paulo -- São José dos Campus.

JOEL FERREIRA -- Apoio para a populacão rural do
Amazonas.

JADER BARBALHO - Situacão dos estudantes bolsj,;tl~

concluintes do 1° grau.

ISRAEL DIAS-NOVAES - Manifestacões estudantis em 8,ío
Paulo.

ALOÍSIO SANTOS- A imprensa no Espírito Sant.o.
HUMBERTO LUCENA - Conveniência de o Guverno enca

minhar ao Congresso Nacional novo Estatuto dos Servidores
Civis da União.

SIQUEIRA CAMPOS - Realizacão da XXIi Conferência do
Distrito 453 do Rotary Internacional.

NaSSER ALMEIDA - Instalacão, em São Paulo, do Con
selho Administrativo do Instituto de Controle de Medicamentus.

ALCIR PIMENTA - Construcão do Centro Interescolar em
Campo Grande.. Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

ANTÔNIO BRESOLIN - Transcurso do Dia das Mães.

CÉLIO MARQUES FERNANDES - A credibilidade interna
cional do Brasil em face de melhoria do balanço de pagamento".

PEIXOTO FILHO - Obrigatoriedade do pagamento de cor
reção monE'tária nos débitos em atraso dos organismos gover
namentais.

JOSÉ ZAVAGLIA - Necessidade da ligação de :<lova Europa,
Nova Paulicéia e Gavião Peixoto à Rodovia Washington Luí.5.
em São Paulo.

DASO COIMBRA - Dia do Taquigrafo.

JOSÉ RIBAMAR MACHADO - Festividades programada,
pela Galeria dos Estados e pelo Centro de Tradições Populclre:i,
Brasília. Distrito Federal.

ERNESTO VALENTE Centenário da Junta Comercial do
Ceará.

NELSON THIBAU - Projeto de emenda à Constituicão. de
sua autoria. que altera a redacão do § 1.0 do art. 175, para
implantac50 do divórcio no Brasil.

DARCíLIO AYRES -- Introdução do divórcio no Brasil.

ANTUNES DE OLIVEIRA - Publicacão do artigo "0 logro
j udiciúrio", do Jornalista Tristão de Atl1ayde.

OSMAR LEITÃO - Aniversários de emancipação dos Muni
cipios de Silva Jardim e Saquarema, Estado do Rio de Janeiro

A.H. CUNHA BUENO - Distribuição de verbas para enti
dades filantrópicas.

V - Grande F:xpediente

CÉLIO MARQUES FERNANDES - Participacáo dos empre
gados em sociedades de economia mista nos lucros das empre.,:ts
em que a União fig'urc como acionista.

AIRTON SOARES - Manifcstacões estudantis em Silo
Paulo. .

VI - Ordem do Dia

FERNANDO LYRA. PRESIDENTE. MILTON 8TEINBRUCH.
PEDRO LA.URO. CÉLIO MARQUES FERNANDES. ANTÔNIO
BRESOLIN. JOSÉ MAURÍCIO. OCTAVIO CECCATO. INOCJi:N
CIO OLIVEIRA. AIRTON SANDOVAL. DASO COIMBRA 
A presen taçiio de proposições.

PARSIFAL BARROSO - Comunicacão como Lider sobre
pr:ltesto da AREKA contra a forma do 'discurso do Deputado
Ai,ton Soares.

FREITAS NOBRE - Comunicaeão como Líder sobre contra
riedade do MDB relativamente à' comunicaeão do LideI' da
ARENA.

PEIXOTO FILHO, ALÍPIO CARVALHO TARCíSIO DELGA
DO. CLEVERSON TEIXEIR!\ - Discuss:lo do Projelo H.o 3. 423-A,
de 1977.

NELSON THIBAU - Encaminhamento dE' votacão do Pro
jeto de Re:iolucão nO 122. de 1972.

PARSIF'AL BARROSO, NELSON TIIIBAU. CÉLIO MARQUES
FERNANDES - Discussão do Projeto n.O 177-A de 1976.

TARCÍSIO DELGADO. PARSIFAL BARROSO - Encami
nhamento de vutaçào do Projeto de Lei nO 1 302-.11., de 1975.

PARSIFAL BARROSO. TARCÍSIO DELGADO - Encami-
nhamento de votacão do ProjE'to de Lei nO 2 284-A, de 1976.

Projeto dE' Lei nO 3. 428-A. de 1977 - Emendado.
Projeto de Resolucão nO 122. de 1977 - Aprovado.
ProJeto de Lei nO 1. 722-A. de 1976 Adiado.
Projeto de Lei nO 1.302-A. de 1975 Aprovado.
Projetu de Lei nO 2.189-.11.. de 1976 Aprovado.
Projeto de Lei n.o 2 284-A. de 1976 Aprovado.
W ALTER SILVA (Como Líder.) - Ordem institucional.

ADERBAL JUREMA (Como Líder) - Enchente,; no Recife.
Pernambuco.

VII - Comunica.,ões das Liderancas

OLIVIR GABARDO - Aplicação, pelo Governo. de recursos,
a fundu perdidu, em auxilio a E'mpresas em dificuldades.

UBALDO CORREA - Projeto de inte?,'ra,io da Amazônia.

VIU - Designa(;ão da Ordem do Dia

IX - Encerramento

2 - ATOS DA MF:SA
3 - ATO DO DIRETOR-GERAL
4 - MI':SA I Relação dos membros I

1) - UDERES E VICE-LíDERES DE ARTIGOS (Relacão
dos membros)

6 - COMISSÕI<:S (Relacão dos membros das C[mliii..~ões

Permanentes. EspecÚlis. Mistas e de Inquérito)
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ATA DA 34.8 SESSÃO
EM 6 DE MAIO DE ] 977

Acre

Nabor Júnior- MDB: Nosser Almeida - ARENA; Ruy Lino
MDB.

Rio de Janeiro
Adbon Goncalves MDB; Alvaro Valle -- ARENA: Antonio

Mofa --- MDB; Brígido Tinoco - MDB: Daniel Silva - MDB;
Dasu Cuimbra - ARENA: Dayl de Almeida - ARENA: Hélio de
Almeida - MDB; Jorge Moura ~ MDB; José Bonifácio Neto 
MBD; .José Maurício - MDB: Leônidas Sampaio - MIJB; Luiz
Braz ARENA; Lygia Lessa Bastos - AHENA: Milton Steinbruch
-- MIJE: Nina Ribeiro ~- ARENA: OS'A'aldo Lima - MIJB; Rubem
D'_'urado - MDB; Walter Silva - MDB.

Maranhão

Epitácio Cafeteira - MDB; José Ribamar Machado - ARENA;
Luiz Rocha - ARENA; Marão Filho - ARENA.

Piauí

Cclso Barros - MDB: Dyrno Pires - ARENA; Hugo Napoleão
- ARENA; Pinheiro Machado - ARENA.

Ceará

Ernesto Valente - ARENA; Figueiredo Correia - MDB: Fur
tndo Leite - ARENA; Gome.~ da Silva - ARENA: Jonas Carlos
-- ARENA; Marcelo Linhares - ARENA: Ossian Araripe -- ARE
NA; Paes de Andrade -- MDB; Parsifal Barroso - ARENA.

Rie Grande do ;IIorte

Pedro Lucena - MDB; Ulisses Potiguar - ARENA; Vingt
Hosado - AHENA.

Rio Grande do Sul

Alberto Hoffmann - ARENA: Aldo Fagundes - MDB; An
tônio Bresolin - MDB; Augusto Trein - ARENA; Célio Marques
FCl'J1andes -- ARENA; Getúlio Dias - MDB; João Gilberw 
I\~DB; Lauro Rodrigues -- MDB; Mário Mondino - ARENA;
Nelson Marchezan - ARENA: Nunes Leal - ARENA.

Amapá

Antônio Pontes - MDB.

Minas Gerais

Bento Gonealves -- ARENA, Fábio Fonseca - MDB; Genival
Tourinho - MDB; Geraldo Freire - ARENA; Ibraim Abi-Ackel
-- ARENA; José Bonifácio - ARENA; Juarez Batista - MDB;
Luiz Couto - MDB: Marcos Tito - MDB; Melo Freire - ARENA;
Nelson Thíbau - MDB: Nogueira de Rezende - ARENA; Padre
Nobre - MDB; Renaw Azeredo - MDB; Silvio Abreu Júnior
- MDB: SinvaJ Boavent.ura - ARENA; Tancredo Neves - MDB;
Tarcislo Delgado --- MDB.

São Paulo

Airton Sandoval - MDB: Antonio Morimoto - ARENA;
Athiê Coury -- MDB; Cantídio Sampaio - ARENA; Frederico
Brandão - MDB; Freitas Nobre - MDB; Joào Cunha - MOB;
José Zavaglia - MDB; Minoru Massuda - MDB; Octacilio Al
meida - MDB; Octavio Torrecilla - MDB; Otavio Ceccato 
MDB; Pedro Carola -- ARENA: Santilli Sobrinho - MDB; Sylvio
Venturolli - ARENA; Yasunori Kunigo - MDB.

('.oiás

Fernando Cunha - MDB: /turival Nascimento - MDB; Juarez
Bernardes - MDB; Onisio Ludovico - AHENA; Siqueira Campos

ARENA.
MalA! Grosso

Antonio Carlos de Oliveira - MDB; Nunes Rocha - ARENA;
Vd.ldomiro Gonçalves - ARENA; Vicente Vuolo - ARENA.

Paraná

Adriano Valente ARENA; Alípio Carvalho - ARENA; ÁI-
Vf\ro Dias - MDB; Ary Kffuri - AHENA; Cleverson Teixeira 
IIHENA; Expedito Zanotti - MDB; Gamaliel Galvão - MDB;
Hl'rmes Macédo - ARENA; Igo Losso - ARENA; ítalo Conti 
A,1.ENA; Minoro Miyamoto - ARENA: Paulo Marques - MDB;
Pedro Lauro - MDB; Sebastião Rodrigues Júnior - MDB.

Santa Catarina

Abel Ávila - ARENA - Albino Zeni - ARENA: César Nas
cimento -- MDB; Dib Cherem -- ARENA; Jaison Barreto - MDB;
Laerte Vieira - MDB.

Rondônia

Jeronimo Santana - MDR

Roraima

Hélio Campos - ARENA.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - A lista de presença
[tcusa o comparecimento de 168 Senhores Deputados.

Está aberta a sessào.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Seeretário proeederá à leitura da ata da sessão anterior.

II - O SR. PEIXOTO FILHO, Suplente de Secretário, servin-
do como 2° Secretário. procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Passa-se à leitura do
expediente.

O SR. DIOGO NOMURA. Suplente de Secretário, servindo como
1.0 Secretário, procede à leitura do seguinte.

PROPOSTA DE EJ'oIENDA À CONSTITUlÇAO

Ementa: Dá nova redação ao § 1,0 do art. 175.

"Art. 17S. . " , , .. " , .•

§ 1.0 O casamento é dis30lúvel na forma da lei!'

Justifieaçáo

De maneira respeitosa. o problema da concessão ou não do
divorcio está. exclusivamente. na órbita do Estado. Desde a Cons
tituição de 91. a Primeira Carta Republicana. foi erigido o cha
mado estado laico.

Esse principio tem sido mantido. sem descontinuidades. E a
leitura do art. 9.°. item 55. lia Emenda Constitueional n.o 1, de 17
de outubro de 1969. manteve sua posicão filosófica. no que perti/1e
as suas relaçôes com a 19rej a e seus euJtos.

Amazonas

MDB; Joel Ferreira - MDB; Rafael

Pará

ARENA; Jorge Arbage - ARENA; Ubaldo

Espírito Santo

MDB; Argilano Dario - MDB; Mário Mo-

Antunes de Oliveira
Faraco - ARENA.

Gabriel Hermes
Corrêa - ARENA.

Aloisio Santos
H'ira -- MDB.

Paraíba

Alvaro Gaudêncio ARENA; Humberto Lucena -- MDB;
Mauricio Leite - ARENA; OctaciHo Queiroz - MDB.

Pernambuco

Airon Rios - ARENA; Carlos Wilson - ARENA: Fernando
Coelho - MDB; Fernando Lyra - MDB; Gonzaga Vasconcelos
-- ARENA; Inocêncio Oliveira - ARENA; Josias Leite -- ARENA;
SÉrgio Murilo - MDB.

Alagoas

José Alves - ARENA; Theobaldo Barbosa - ARENA.

Sergipe

Celso Carvalho - ARENA; Francisco Rollemberg -- ARENA;
Passos Pôrt(} - ARENA; Raimundo Oiniz - ARENA.

Bahia

Afrísio Vieira Lima _. ARENA: João Alves - ARENA: João Dur
val- ARENA: Joir Brasileiro - ARENA; Leur Lomanto-- AHENA;
Lomanto Júnior --~ ARENA; Manoel Novaes - ARENA: Menan
dro Minahim - ARENA; Noide Cerqueira - MDB: Odulfo 00
mingues - ARENA; Theódulo Albuquerque - AHENA; Vasco Neto

ARENA.

PRESIDÊNCIA DOS SRS.:
MARCO MACIEL, Presidente;

ADHEMAR SANTILLO, 2'-'-Vice-Presidente;
DJALMA BESSA, IV-Secretário;

e JOÃO CLÍMACO, 3'!-Secretárío.

I - As 13 :30 horas comparecem os Senhores:

Marco Maciel
João Unhares
Adhemar Santillo
Djalma Bessa
Jader Barbalho
João Climaco
José Camargo
Diogo Nomura
Norberto Schmidt
Peixoto Filho
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De certo que o Estado não pretende ser uma instituicão anta
gónica e indifercnte às teses csposadas peias religiões que. livre
mente. se implantam e prosperam no Pais. Mas. é também ver
dade que. neste particular. o Estado segue o texto bíblico "Dai a
Cé::;ar o que é de Cé::;ar. E dai a Deus o que é de Deus".

Assim posto. não o estimula confrontos ou conflitos. Apenas,
assegura-se de suas prerrogativas constitucionais. para cumpri-las
sem prevenção ou intolerãncia e livremente.

O casamento foi instituido como fórmula jurídica da consti
tuicão da familia, dentro dos padrões editados pela ética e pela.>
normas da convivéncia, entre outras razões. É, assim, um ínstru
mento posto à disposição dos interesses superiores da sociedade
e sua eelula mateI'. a família.

Entretanto. a proteçào da família não se encontra e restringe
se apenas à rigidez da indissolubilidade do casamento. como ainda
se pretende insistir. de maneira minoritária, através de setores ra
dieais e. às vezes. in atualizados. A família é toda aquela que se
constitui. ou se recria. sob os fundamentos e a protecão da lei e
das normas morais.

Não convém à lei ou à família, por não ser dos seus interesses
sob quaisquer aspectos. que os vinculas se mantenham, quando, de
fato. estão interrompidos e inteiramente impossibilitados de sc res
taLlrarem,

Como conseqüência. à família não interessa que. dentro da
sociedade. e de maneira paralela. existam sociedades familiares
tradicionalmente reconhccidas e alvo do respeito de todos. enquan
tu outras famílias compostas. dentro de todos os ditames da res
ponsabilidade. subsistam sem o apreco e a consideração daquele.>
que o obscurantismo legal faz restrições,

Ora. na prática seria até injustificado egoísmo dos que vivendo
bem. cm perfcita harmonia. cnvoltos em afetos, emulando a edu
cação dos filhos, deixassem estiolar os casais e. por conseqüénc:ia.
os filhos que se desg'ostaram, perderam o amor. o respeito. a ccm
fiança, e, assim, não subsistindo que justificasse a manutenção do
convívio insuportável.

K;sa realidade a lei reconhece ao admitir falsamente o des
quite. Uma formulação juridica parecida com o suplício da camisa
de-força. imposta aos que não estão realmente loucos. O desquiti'
é a mentira que a sociedade. supostamente inspirada em princí
pios cristãos. criou. para evitar a solução racional do divórcio, De
resto. do divórcio que [lraticamente adotam. quase todos os países.
a excecão da Irlanda e Espanha, na Europa. E a Argentina. Chile
e Paraguai, além do BrasiL na América Latina.

Mesmo em Portugal existia o divórcio à fórmula IJortuguesa. é
verdade. " excluindo-se os católicos.

Não assinei a emenda do Deputado Rubem Dourado. mas isso
não deve ser interpretado como desinteresse pelo assunto ou, m:lis
alnda, por desposar tese :mtidivorcista.

É que da emenda discordei de sua técnica legislativa e. diria
maí.> ainda. de sua timidez. O assunto ali foi. permissa yt!nia. en
focado obliquamente. pelos atalhos que surpreendem caminhos (lU
objetivo..,.

Entendo que sendo o divórcio. fórmula jurídica de evitar con
vi véncia insuportáveL e devolver a liberdade para construção de
nova sociedade. espontaneamente recriada, não pode ser condicio
nado. sobretudo. temporalmcnte. Mesmo porque. o próprio tempo é
o fulcro da questão, também,

Como a emenda está posta. dir-se-ia instituir-se uma móra
para a infelicídade. Espécie de purgatório para o exorcismo de pe
cados que extravasariam como nas saunas modernas. Suarenta
mente ...

Não e não. O divórcio não deve vir por tangentes ou por con
cessões. Não se pode utilizar expedientes ctiante de situacões irre
CLllJeráveis ou submersas nos i)(lrÕeS do desquite. Desquite que é um
estigma desgraçadamente exaltado pela hipocrisia de setores con
servadores e obscurantistas da sociedade,

Acrescente-se que o divórcio é uma faculdade. uma norma su\)
jetiva. Dele se servirão os que, em verdade. não dispõem de con
dicões afetivas, morais e familiares para prosseguir no vínculo. que
já inexiste dc fato.

Declino meu respeito aos que defendem o vínculo indissolúvel.
E a posi<;ão correta e criteriosa da Igreja Católica Apostólica Ro
mana. no Brasil, Não vejo ra>lões para conf~'olÜOS ou críticas. en
tretanto. entendo que deve haver respeito mútuo em relação à,,;
correntes de pensamento e pontos dc vista conflitantes. embora
esteja convicto de que advogo a melhor solução.

A própria minoria em que se coloca o Brasil, em relacão aos
demais países, parece não auxiliar, como elemento de convence
mo'nto. aGi; antidivorcbtas. Mormente após o referendu de 74. na
Iblia, sede do Vaticano.

E. se o problema é do empenho dos católicos. então. que atra
vés da legislacão fiquem eles impedidos de divorciarem-se, ""lias.
Já existiu precendente. no velho e amorável pais colonizador. da.
península ibérica. a nação portuguesa.,

Brasília, 28 de março de 1977, - Airon Rios - Jonas Carlos
lideroal Jurema - Carlos A.loerto Oliveira - Vi/mar Pontes 
Teotônio Neto -- Hélio Campos - Ãlvaro Gaudêndo A71tôllio
Pontes - Antônio Morais -- Gomes da Silva - A.rnaldo Lajay<'lte

Adhemar Sanlillo - Samuel Rodrigues - Francisco Rociw 
Francisco Rollemberg - Palilillo Cícero de Vasconcelos -o Nlwes
Rocha - I,aura Leitão - ,Um'celo Unhares - Inocêllcío Oliveira

Nosser Almeida - Dirno Pires - Olivir Gabardo - Jerônimo
Santana -- Ary Kjjuri - Eduardo Galil - Augusto Trein - Jarbas
Vasconcelos ~ José Carlos Teixeira - Humberto Lucena - César
Nascimenlo - Celso Barros -- Carlos Wilson _. José Costa - Oc
ta.cilio Queiroz -- llJilton Steinbruch - Wanderley Mariz PedrO
Colin - Rogério Rego - Celso Carvalho - Alipio Carvalho - .Ioel
Ferreira- Claudino Sales - Lygia Lessa Bastos - Rômulo Gal
vâo - Mauricio Leite - Hélio de Almeila - Ilurh'al Nascimento
_0_' Cardoso de Almeida - Yasunori Kunigo - Fernando Lira 
Álvaro Dias -- Rosa Flores 0- Henrique Eduardo Alves - - Renata
A.:õeredo - Lins e Silva - Furtado Leile - Ibrahim Abi-Ackel 
Joúo Cunha (apoiamento, - Cantidio Sampaio - Antunes de Oli
veira - Gamaliel Galvão - Antonio Morimoto I apoiamento I

Gioia Júnior - Adernar Pereira - Célio Marques Fernandes 
Murilo Rezende - Paulo Ferraz - João Climaco - Francisco SllI
dart - Dias Menezes - Octávio Torrecilla - Joaquim Bevilacqua

Jader Bar/Jalho - Alcides Franciscato - Sebastião Rodrigue3
Jú nior - Leônidas Sampaio I apoiamento' -- Alexandre Machado
(apoiamento I - Israel Dias-Novaes - Antonio Gomes - Fabio
Fonseca _o Ruy Bacelar - Daso Coiml>ra - Nunes Leal - Get'ilio
Dias - Herbert Levy 0- WaUer de Castro -- Fernando Cunha 
JG de Araújo Jorge - Osmar Leitão - Josias Leite - Flávio Mar
ci/io _o Geraldo Bulhões - Wilson Braga - Jorge Moura - Mar
condes Gadelha - Moacyr DaUa -- Hugo Napoleâo - Viana Neto
_. Joaquim Coutinho - Antônio Florêncio - Colta Barbosa 
Juarez Balista - Walber Guimarães - Aluízio Paraguassú - Pris
co Viana - Henrique Cardoso - Theódulo Albuquerque - ilegível
_. Luiz Rocha - Diogo Nomllra - Fle,ra Ril>eiro - Vinicius Can
sançlío - Bento Gonçalves .- Léo Simões _o Adall>erlo Camargo
_. Antonio Carlos de Oliveira - Pedro Lauro - Edgar Martins 
Henrique Brito _. Lauro Rodrigues - Benedito Canellas - Gastão
Müller - João Linhares - Roberto Carvalho - Fernanda Coel/IO
- Pa.~sos Porto - Alcir Pimenta - .'Uanuel de Almeida - João
Arruda -- Joaquim Guerra _o Airton Soares 0- Ricardo FilÍza _
p(lrt~lIte Frota,

PROJETO DE LJ<:I N.9 :~ .189-8, DI': 1!t7G

(Do SI'. Moreira Franc(),

(2." Discussão'

!\Itera o art. 17 do CódilO de I"cocesso Ci ..il.

O Congre.sso Nacional decreta:
Ar!. 1." Dê-se ao art. 17 do Código de Processo Civil a Se'-

guinte redação:

"Art. 17. Reputa-se litigante de ma-fé aquele que:

I deduzir [lcetensão ou defesa con tra texto expresso je

lei ou fato incontroverso:

II - alterar a verdade doo fatos:
lU - u,ar do processo para conseguir objetivo ilegal:
IV - opuser resistência injustificada ao andamento lia
I)rOCesso:
V - proceder de modo temerário em qualquer incidetlte
ou ato do processo:

VI - provocar incidentes manifestamente infundados."·

I"ROJETO DE LEI N.8 2,284-8. DE 1!t76

(Do SI'. Raimundo Parente I

(2.' Discussào.

R~vn~a o art. 77S da Consolidação das Leis do Traba
lho. aI)f(Jvada pelo Decreto-l~i n. 9 5.452. de 1.° de maie
de 1!t-l3.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 778 da Consolidação da.> Lei, do Trabalho. apro

vada pelo Decreto-lei nO 5.452. de l° de maio de 1943. pa~sa :I
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 773, Os autos dos processos da Justica do Trabalho
não poderão sair dos Cartórios ou Secretarias. salvo ,e
solicitados por advogado regularmente constituído f)()r
qualquer das partes. ou quando tiverem de ser remetido.'i
aos órgãos competentes. em caso de recur~o ou requisicão,"
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PRO.JETO DE LEI N.o 2.633-.1\, DE 1976

(Do Sr. Aloísio Santos)

Dispõe sobre a validade das passagens de trem da
Rede Ferroviária Federal S.A., e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade e juridicidade; e, da Comissão de
Transportes, pela aprovação, com emenda.

(Projeto de Lei n.O 2.633, de 1976, a que se referem os
pareceres. )

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As passagens de trens da Rede Ferroviária Federal

S.A., independentemente do horário nelas consignado, terão vali
dade pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua emis
são.

Art. 2° O passageiro que não utilizar a passagem, no horário
nela consignado, deverá fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, a ne
cessária comunicação à administração da Rede Ferroviária Fe
deral S.A., que providenciará a emissão de nova passagem.

Art. 3° O Poder Executivo, ouvido o Ministério dos Transpor
tes, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Como se sabe, as passagens de avião, mesmo em linhas do
mésticas, têm prazo de validade de um ano.

Ora, se para o transporte aéreo, que habitualmente é utilizado
por pessoas abastadas, as respectivas passagens têm prazo de va
lidade de um ano, a nós nos parece plenamente justo e razoável
que as passagens de trens - transporte utilizado por pessoas de
parcos recursos financeiros - tenham prazo de validade de pelo
menos um mês.

Em verdade, o transporte ferroviário é amplamente utilizado
por grande parte da população do Pais, sendo as respectivas pas
sagens compradas com muito sacrifício, devido ao reduzido poder
aquisitivo dos respectivos usuários.

Por outro lado, em virtude de uma série de fatores, é fato co
mum as pessoas perderem o trem em que deveriam viajar, ficando
impossibilitadas de adquirir nova passagem, enfrentando, assim,
graves dificuldades.

Assim, é de justiça que as passagens de trem tenham validade
pelo prazo de trinta dias contados a partir de sua emissão, inde
pendentemente do horário nelas consignado.

O usuário que não puder utilizar a passagem, no horário mar
cado, fará, no prazo de cinco dias. a necessária comunicacão à
administração da Rede Ferroviária Federal S.A., que providenciará
a emissão de novo bilhett~.

Com essa medida, milhares de pessoas serão beneficiadas, dei
xando de enfrentar inúmeros transtornos pela perda irreparável
da passagem, como ocorre atualmente.

É esse o anelo essencial desta proposição que, esperamos, ve
nha a merecer a aprovação dos ilustres membros do Congresso
Nacional.

Sala das Sessões, - Aloísio Santos.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA

I - Relatório
Com o presente projeto de lei, o nobre Deputado Aloísio Santos

pretende que "as passagens de trens da Rede Ferroviária Federal
S/A, independentemente do horário nelas consignado, terão va
lidade pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
emissão". Para tanto, "o passageiro que não utilizar a passagem no
horário nelas consignado, deverá fazer, no prazo de 5 (cinco) dias,
a necessária comunicacão à administracão da Rede ~'erroviária

Federal S/A, que provid"enciará a emissão de nova passagem",
Em sua justificação acentua o autor que as passagens de

avião, mesmo em linhas domésticas, têm prazo de validade de
um ano. Ressalta ainda:

"Ora, se para o transporte aéreo, que habitualmente é
utilizado por pessoas abastadas, as respectivas passagens
têm prazo de validade de um ano, a nós nos parece ple
namente justo e razoável que as passagens de trens 
transporte utilizado por pessoas de parcos recursos finan
ceiros, tenham prazo de validade de pelo menos um més.
Em verdade, o transporte ferroviário é amplamente utili
zado por grande parte da população do Pais, sendo as
respectivas passagens compradas com muito sacrifício, de
vido ao reduzido poder aquisitivo dos respectiv05 usuários."

Nos termos do § 4.0 , do art. 28, do Regimento Interno, esta
nossa Comissão deve manifestar-se sobre os aspectos de consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto. O exa.
me do mérito acha-se deferido à douta Comissão de Transportes.

Compete à União explorar, diretamente ou mediante autori
zação ou concessão, as vias de transporte entre portos marítimos
e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de Estado
ou Território, eonforme a norma da alinea d do item XV do art.
a.o da Constituição Federal. Outrossim, pelo texto da alínea n, do
item XVII, do mesmo artigo, compete à União legislar sobre trá
fego e trânsito nas vias terrestres.

Cabe ao congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
República, dispor sobre toda5 as matérias de competência da
União, ex vi do art. 43 da Lei Política.

A iniciativa, de membro da Câmara dos Deputados encontra-se
respaldada pelo art. 56 do Estatuto Básico, inexistindo quaisquer
das restrições enunciadas, dentre outros, nos subseqüentes arts.
57, 65 e 115, lI.

O projeto é, pois, constitucional e jurídico, estando lavrado
em boa técnica legislativa.

11 - Voto do Relator
Face ao exposto, manifestamo-nos pela constitucionalidade,

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.O 2.633,
de 1976.

Sala da comi.ssão, - Eloy Lenzí, Relator.
111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituicão e Justica, em reunião de sua Tur
ma "B". opinou, unanimemente, pela constitucionalidade e juri
dicidade do Projeto de Lei n.O 2.633, de 1976, nos termos do parecer
do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: José Bonifácio
Neto, Vice-Presídente, no exercício da Presidência; Eloy Lenzi,
Relator; Alceu collares, Celso Barros, Daso Coimbra, Erasmo Mar
tins Pedro, Gomes da Silva, Henrique Córdova, Lidovino Fanton e
Luiz Braz.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1976. - José Bonifácio
Neto, Vice-Presidente no exercicio da Presidência - Eloy Lenzi,
Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES

I - Relatório
O projeto de lei sob nosso exame, de autoria do nobre Depu

tado Aloísio Santos, preceitua que "as passagens de trens da Rede
Ferroviária Federal S/A, independentemente do horário nelas con
signado, terão validade pelo prazo de 30 (trinta) di3;s, con~ados ':ia
data da emissão". O passageiro terá o prazo de cmco dIas, _nao
tendo usado a passagem, para fazer a necessária comunicaçao à
administração daquela empresa, "que providenciará a emissão de
nova passagem".

Alega. na justificação que, se as passagens aéreas, utilizadas
pelos mais abastados, têm validade para um ano, razoável e justo
tenham as passagens de trem, transporte utilizado por p~s.soas

de parcos recursos financeiros, tenham pelo menos um mes de
validade em vista do mesmo sacrificio dos pobres usuários com
esse dispênclio.

A douta Comissão de Constituição e Justiça considerou por
unanimidade, o projeto constitucional, juridico e "lavrado em boa
técnica leg"islativa".

11 - Voto do Relator
O principal objetivo do projeto é proteger os usuários do trans

porte ferroviário, que, geralmente, são pobres e quando, por atraso
independente de sua vontade. perdem o trem, sofrem o prejuízo
total da passagem adquirida. Mas o Autor lembra que os mais
afortunados. se perdem o horário ou desistam, voluntariamente,
quando usam o avião como meio de transporte, têm a validade do
respectivo bilhete mantida por um ano.

Trata-se, portanto, de proteger os interesses dos economica
mente mais fracos, ou seja, os usuários dos transportes ferro
viários, com reduzido poder aquisitivo.

Não sel'Ía este, porém, o caso dos que usam o trem para fazer
turismo, em carros "pullman" ou leitos, de reserva antecipada,
como ocorre entre o Rio e São Paulo e acontecia, até há dois anos,
entre Brasília e São Paulo.

Assim, atendendo aos objetivos declarados da proposição, cujo
mérito nos parece digno de aceitação, apresentamo-lhe a seguinte
emenda aditiva ao art. 1.0:

"Parágrafo único. O disposto na presente lei não se apli
ca às passagens para trem com poltronas numeradas ou
carros-leito, de reserva antecipada."
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TíTULO In

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS CO!VIISSõES PER!VIANENTES

RESOLUÇAO N.o 30, DE 31 DE OUTUBRO DE 1972

Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara do!!
Deputados.

Das Sessões da Câmara

CAPíTULO I

Disposições Gerais

Esta resolução entra em vigor na data de sua publ1-Art. 2.0

cação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em conformidade com o que dispõe o art. 85, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados (Resolucão n.o 30, de 31 de ou
tubro de 1972), as sessões ordinárias terão duração normal de cin
co horas, a partir das treze horas e trinta minutos, sendo reserva
do ao Pequeno Expediente período de sessenta minutos.

Ocorre, todavia, que referido espaço de tempo se tem revelado
absolutamente insuficiente para que os parlamentares interessa
dos emitam pronunciamentos e comunicações urgentes de interes
se público.

Assim, muitos Deputados - que têm necessidade de farer, du
rante o Pequeno Expediente, importantes comunicações, que sem
pre têm a peculiaridade de serem urgentes, perdendo oportunida
de quando deixadas para outro dia, não tem condições de fazer
a respectiva inscrição para falar, devido à exigüidade co tempo e
ao elevado número de parlamentares já inscritos.

Por essas razões, impõe-se, a nosso ver, a alteração do caput do
art. 85 e seu item I, do Regimento Interno, a fim de que as se"sões
ordinárias tenham inicio às treze horas. com duracão normal de
cinco horas e meia, sendo reservado ao Pequeno Expediente pe
ríodo de noventa minutos.

Em verdade. com mais trinta minutos, um número substancial
mente maior de parlamentares poderá inscrever-se para faiar du
rante o Pequeno Expediente, podendo, assim, promover a impor
tantes e urgentes pronunciamentos e comunicações.

Sala das Sessões, aos - César Nasdmento.

Art. 2.° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Há muito que o limite de tempo destinado ao Pequeno Ex
pediente, em cada sessão ordinária da Câmara dos Deputados (ses
senta minutos), se mostra insuficiente para quantos Deputados
querem fazer as suas comunicações pessoais ou seus pronuncia
mentos de natureza política.

A razão básica é o aumento gradativo, através das legislatu
ras, do número de Deputados, sem acompanhar-se da providência
do 8.umento simultâneo do tempo do Pequeno Expediente, justa-

PROJETO DE RESOLUÇãO N.O 124, DE 1977

(Do Sr. Pedro Lauro)

Altera dispositivos do Regimento Interno, para o fim
de ampliar em trinta minutos o tempo de duração do Pe
queno Expediente.

(Ã Mesa.J
A Cãmara dos Deputados resolve:

Art, 1.0 O art. 85, "caput" e seu inciso L do Regiment-o Inter
no da Câmara dos Deputados, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 85. As sessões ordinárias da Câmara dos Deputados
terão duração normal de cinco horas e meia, a partir das
treze horas e constarão de;

I -. Pequeno Expediente, com duração de noventa minu
tos;

Art. 85. As sessóes ordinárias da Câmara dos Deputados te
rão duração normal de cinco horas, a partir das treze horas e trin
ta minutos e con"tarão de:

I - Pequeno Expediente, com duração de sessenta minutos;

Dá nova redação ao "caput" do art. 85 e ao seu item
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

(A Mesal.

A Câmara dos Deputados res-olve:

Art. 1.0 O caput do art. 85 e seu item I, do Regimento Interno,
passam a viger com a seguinte redação:

"Art. 85. As sessões ordinárias da Câmara dos Deputados
terão duração normal de cinco horas e meia, a partir das
treze horas e constarão de:

I - Pequeno Expediente, com duraç.ão de noventa minu
tos;

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Acrescenta parágrafo único ao art. 1.0;

"Parágrafo único. O disposto na presente lei não se aplica
às passagens para trem com poltronas numeradas ou car
ros-leito, de reserva antecipada."

Sala da Comissão, 5 de maio de 1977. - Nunes Leal, Presidente
- Oetacílio Almeida, Relator.

Com o aditivo acima proposto, nosso parecer é pela aprovação
do projeto.

Sala da Comissão. 3 de maio de 1977. - Octacílio Almeida,
Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Transportes, em reunião ordinária, realizada
em 5 de maio de 1977, opin-ou, unanimemente, pela aprovação, com
Emenda, do Projeto de Lei nO 2.633, de 1976, do Senhor Aloísio
Santos, que "dispõe sobre a validade das passagens de trem da
Rede Ferroviária Federal 8.A., e dá outras providências", nos ter
mos do parecer do Relator, Senhor Deputado Octacilio Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nunes Leal, Octa
cílio Almeida, Abel Ávila, Alcides Franciscato, Bento Gonçalves,
Hermes Macedo, Lomanto Júnior, Murilo Rezende, Resende Mon
teiro, Ruy Bacelar, Hélio Levy, Raul Bernardo, Vicente Vuolo,
Antonio Mata. Fernando Lyra, Hélio de Almeida, Iturival Nas
cimento. Nabor Júnior, Dias Menezes e José Mandelli.

Sala da Comissão, 5 de maio de 1977. - Nunes Leal, Presidente
- Octacílio Almeida, Relator.

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 123, DE 1977

(Do Sr. César Nascimento)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 99, DE 1977

(Do Sr. Epitacio Cafeteira)

Autoriza as Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal a erigirem estátua de Tiradentes, frente ao
Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.

(As Comissões de Constituição c Justiça, de Educ8.ção
e Cultura e à Mesa.)

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal resolvem:

Art. 1.0 Ficam as Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal autorizadas a erigir frente ao Palác10 do Congresso
Nacional uma estátua de Joaquim José da Silva Xavier, o Tira
dentes.

Art. 2.° As despesas com o cumprimento deste Decreto Le
gislativo correrão à conta dos orçamentos de ambas as Casas do
Congresso.

Art. 3.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Brasília, inaugurada a 21 de abril dc 1960, não tem nenhum
monumento a Tiradentes, cuia data de morte histórica se con
funde com a da inauguração da Nova Capital brasileira.

No Rio de Janeiro, por mais de meio século, a estátua de Tira
dentes esteve vinculada à sede do Congresso Nacional e de tal
forma. que deu ao seu Palácio esse nome.

Assim, mantendo uma tradição do Poder Legislativo, man
dar-se-ia esculpir uma estátua daquele Mártir dentro do estilo da
Capital Federal, para colocação em frente ao Palácio do Congresso
a exemplo da imagem da Justiça existente frente ao Palácio do
Supremo Tribunal Federal.

Sala das Sessões, 19 de abril de 1977. -- Epitácio Cafeteira.
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mente a parte da sessão ordinária onde os parlamentares cumprem
a tarefa eminentemente política do Congresso.

Impõe-se, pois, a medida por nós aqui pleiteada e que se con
substancia no aumento de meia bora do tempo de duração do re
ferjdo Pequeno Expediente, mediante o recurso de começar mais
cedo (igualmente por meia hora) as sessões.

Sala das Sessões, 19 de abril de 1977. - Pedro Lauro - Se
guem-se assinaturas.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

RESOLUÇãO N.O 30, DE 31 DE OUTUBRO DE 1972
Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara dos

Deputados.

TiTULO lU

Das Sessões da Câmara

CAPíTULO I

Disposições Gerais

Art. 85. As sessões ordinárias da Câmara dos Deputados te
rão duração normal de cinco horas, a partir das treze horas e trin
ta minutos e constarão de:

I - Pequeno Expediente, com duração de sessenta minutos;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 130, DE ]977

(Do Sr. Cardoso de Almeida)
Altera dispositivo da Lei Complementar n.o 11, de 25 de

maio de 1971, que institui o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural - PRORURAL.

(As ComissÕes de Constituição e Justiça, de Agricultu
ra e Politica Rural e de Trabalho e Legislação Social).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica o art. 15 da Lei Complementar n.o 11, de 25 de
maio de 1971, acrescido do seguinte § 7.°:

"§ 7.° Não estão sujeitos à contribuição de que trata este
artigo os produtos vegetais destinados ao plantio ou reflo
restamento, os produtos animais destinados à reprodução
ou criação pecuária ou granjeira, quando vendidos pelo
próprio produtor a quem os utilize diretamente com essas
finalidades, ou, no caso de produtos vegetais ou animais,
por pessoas ou entidades que, registradas no Ministério da
Agricultura, se dediquem ao comércio de sementes e mu
das, ou de sêmen animal, no Pais."

Art. 2.° Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, o Poder
Executivo regulamentará esta lei.

Art. 3.° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Temos a honra de submeter à apreciação dos dignos pares

do Congresso Nacional o presente Projeto de Lei Complementar,
alterando dispositivo da Lei Complementar nO 11, d,e 25 de maio
de 1971, que institui o Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural - PRORURAL.

Versa o projeto sobre a inclusão do sêmen animal nos benefí
cios de i.ser;ção da contribuição ao FUNRURAL, em analogia ao que
já dispõe o Decreto nO 76.023, de 24 de julho de 1975, com relação
aos produtos vegetais destinados ao plantio ou reflorestamento e
aos produtos animais destinados à reprodução ou criação pecuária
ou granjeira na forma que especifica.

Cumpre esclarecer que, na elaboração do projeto, se adotou O
critério da melhor tecnicidade, isto é, a alteração proposta foi
feita na Lei Comp~ementar 11.° 11, de 25 de maio de 1971, e não
no Decreto n ° 73.617, de J2 de fevereiro de 1974, na redacão dada
pelo Decreto nO 76.023, de 24 de julho d·e 1975, embora a' matéria
sobre a qual recaia a iniciativa ora apresentada esteja disciplinada
nestes dois últimos diplomas legais.

Tal providência visa a eliminar o obstáCulo encontrado, dan
do-se à proposieão condieões de hierarquia correta, sem prejuizo
dos verdadeiros objetivos que pretende alcançar.

A medid'a em apreço virá sanar, por outro lado, desigualdade
na aplicacão do textu legal, uma vez que a isencão de que trata o
§ J.c dl> "rt. 63 du mencionado decreto, no que diz respeito ao
comércio ele senwntes e mudas de vegetais, por pessoas ou enti
dades rF;gistradas no Ministério da Agricultura, com tal finalidade,

deve estender-se ao comércio de semen animal, pelas centrais de
inseminação artificial e firmas correlatas, desde que registradas
também naquele Ministério, pois semente vegetal e sêmen se equi
valem para os fins a que se destinam.

Objetivando solucionar essa diferença, teve-se em vista in
corporar ao texto uma norma que igualmente disciplinasse a isen
ção para o sêmen animal, a exemplo do que ocorre com o comércio
de reprodutores.

Vale ressaltar, outrossim, que a inseminação artificial, ainda
no estágio de implantação no Brasil, deverá ser efetuada a custos
baixos, para que o criador se estimule a praticá-Ia. 1ncluindo-a
na referida isenção, teremos um custo final menos onerado.

Sala das Sessões, de março de 1977. - Cardoso de Almeida.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELO AUTOR

LEI COMPLEMENTAR N.o 11, DE 25 DE MAIO DE 1971

Com as modificacões introduzidas pela Lei complementar n.o 16,
, de 30 de outubro de 1973

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhaclór
Rural, e dá outras providências.

..................................................................
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assis

tência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:
I - da contribuicão de 2'10 (dois por cento) devida pelo prQ

dutor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:

a) pelo adquirente, eonsignatário ou cooperativa que ficam
sub-rogados, para esse fim, em todas as obrigações do produtor;

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus pro
dutos, vendê-los ao consumidor, no varejo, ou a adqUIrente domI
ciliado no exterior;

11 - da contribuição de que trata o art. 3.° do Decreto-Lei
n.o 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para
2.6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2.4% (dois vírgula
quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.

§ 1.0 Entende-se como produto rural todo aquele que, não
tendo sofrido qualquer processo de industrialização. pl:ovenha de
origem vegetal Ou animal inclusive as espécies aquatleas, all1da
que haja sido submetido a beneficiamento, assim compreendidos
os processos primários de preparação do prod'uto para consumo
imediato ou posterior industrialização, tais como descarocamento,
pilagem, descascamento, limpeza, abate e seccionamento de árvo
res, pasteurização, resfriamento, secagem, aferventa<:ão e outros
do mesmo teor, estendendo-se aos subprodutos e residuos obtidos
através dessas operações a qualificação de produtos rurais.

§ 20 O recolhimento da contribuição estabelecida no item I
deverá ser feito até o último dia do mês seguinte àquele em que
baja ocorrido a operação de venda ou transformação industrial.

§ 3.0 A falta de recolhimento, na époc8 própria, da contribui
ção estabelecida no item I sujeitará, automaticamente, o contribu
inte à multa de 10% l dez por cento) por semestre ou fração de
atraso, calculada sobre o montante do débito, à correcão monetá
ria deste e aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
sobre o referido montante.

§ 4.° A infração de qualquer dispositivo desta Lei Complemen
tar e de sua regulamentação para a qual não haja penalidade
expressamente cominada, conforme a gravidade da infração, su
jeitará o infrator à multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos
de maior valor no País, imposta e cobrada na forma a ser definida
no regulamento.

§ 5° A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL,
na forma do artigo anterior, bem assim das correspondente." mul
tas impostas e demais cominacões legais, será realizada, preferen
cialmente, pela rede bancária credenciada para efetuar a arreca
dação das contribuições devidas ao INP8.

§ 6.0 As contribuições de que tratam os itens I e II serão de
vidas a partir de JO de julho de 1971, sem prejuizo d'O recolbimento
das contribuicões devidas ao FUNRURAL, até o dia imediatamente
anterior àquela data, por força do disposto no Decreto-lei número
276, de 28 de fevereiro de 1967.

DECRETO N° 73.617, DE 12 DE FEVERE1RO DE 1974.

"Aprova o Regulamento do Programa de Assistência
ao Trabalbador Rural - PRORURAL".
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CAPITULO U

Arrecadação

Art 63. A arrecad'ação da contribuição de que trata o item I
do artigo 60, compreendendo seu desconto e recolhimento. obede
cerá às seguintes normas básicas;

I - O cálculo para recolhimento será efetuado:
a) pelo adquirente. em relação ao valor da comora;
b) oelo consig'natário e pelo produtor que vender seus pro

dutos no varejo, diretamente ao consumidor, em relação ao valor
de venda:

c) oela cooperativa, em relação ao valor crediticio ou pago aos
associados pela venda de seus produtos;

d) pelo produtor, quando ele próprio industrializar os seus pro
dutos, tomando-se por base o preço corrente no mercado:

II - O desconto das contribuições sempre se presumirá feito
oportuna e regularmente pelas pessoas fisicas ou jurídicas sub
rogadas nas obrigações do produtor não lhes sendo lícito alegar
qualquer omissão a fim de se eximirem do recoihimento, ficando
os dirigentes de empresas e cooperativas pessoal e diretamente
responsáveis pelas importâncias que elas deixarem de receber ou
tiverem arrecadado em desacordo com este Regulamento.

§ 1." A contribuição a que se refere este artigo não incide so
bre os produtos vegetais destinados ao plantio e reflorestamento
e sobre os produtos animais destinados à reprodução ou criação
pecuária ou granjeira quando vendidos pelo próprio produtor a
quem os utilize, diretamente, com aquelas finalidades.

§ 2.() O recolhimento da contribuição a que alude o item 1.
do areigo 60, será efetuada mediante guia própria, aprovada pelo
FUNRURAL e apresentada aos estabelecimentos bancários arreca
dadores. que deverão transferir, mensalmente, as importâncias re
colhidas. para o Banco do Brasil S.A., que as creditará em conta
especial. sob o título "Fundo de Assistência ao Trabalhad'Ür Rural".
a ordem do Conselho-Diretor.

DECRETO N° 76.023. DE 24 DE JULHO DE 1975

Altera a redação de dispositivos do Regulamento
do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
(PRORUR.\L) .

O Presidente da República.
no uso da atribtüçao que lhe confere o artigo 81, item II da
Constituição.

Decreta:

Ar!. LO A alínea e do item I e o § 1.0 do artigo 63 do Regula
mento do Programa de Assistência a" Trabalhador Rur;],1
(PRORURALI. aprovado pelo Decreto nO 73.617. de 12 de feverciro
de 1974. passam a vigorar com a seguinte redação:

"c) pela cooperativa sobre o valor creditado ou pago
aos associados pelo recebimento dos seus produtos, obser
vados na fixação daquele valor os preços correntes d-e venda
pelo produtor.

§ l° A contribuição a que se refere este artigo não incide
sobre os produtos vegetais destinados ao plantio ou re
florestamento nem sobre os produtos animais destinados à
reprodução ou criação pecuária ou granjeira, quando ven
didos pelo próprio produtor a quem os utilize diretamente
com essas finalidades. ou, no caso dos produtos vegetais,
por pessoas ou entidades que, registradas no Ministério da
Agricultura se dediquem ao comércio de Sementes e mudas
no pais."

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data da sua pu
publicação. revogadas as disposições em contrário.

Brasílía.24 de julho de 1975: 154," da Independência e 87° da
da República. - Ernesto Geisel - .João Paulo dos Reis Velloso 
L. G. do Nascimento e Silva.

PROJETO DE LEI N.o 3.308. DE 1977

(Do Sr. João Alves)

Institui o Dia Nacional da Poesia.
(Às Comissões de Constituicão e Justica e de Educa-
cão e Cultura.) o.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica instituído o Dia Nacional da Poesia. a ser co
memorado em 14 de marco de cada ano.

Art. 2.° Est.a Lei ent.rará em vigor na data de sua publica~

ção.

Justificação

O nascimento do poeta Antõnio Frederico de Castro Alves
I)correu no dia 14 de março. Em se tratando do maior poeta bra·
sileiro, opinam instituições culturais do Pais, no sentido de qlle
esta seja a data consagrada à poesia. que contou sempre com a
admiração e o respeito de quantos cultivam o desenvolvimento
da mais bela das artes. Anexo a documentação comproblüória.

Sala das Sessões. de março de 1977. - .João Alves.
Ofício nO 257/72~G-CFC Em 16 de junho de 1972
Do Secretário-Geral do Conselho Federal de Cultura
Ao Presidente do Grêmio Brasileiro de Trovadores
Assunto

Senhor Presidente:

Em cumprimento a decisão plenária do dia 7 de junho do
corrente ano, cumpre-me informar a V, s.a que foi aprovado o
Parecer n.o 1. 401, da Conselheira relatora Rachei de Queiroz,
da Câmara de Letras, sobre o Processo n.o CFC. 119172. em que
o Grêmio Brasileiro de Trovadores solicita a instituicão oficial
de um Dia Nacional da Poesia.

Na oportunidade encaminho a V. S." cópia do referido pa 4

recer sobre a matéria.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V S" protes·.
tos de estima e consideração. - Manoel Caetano Bandeira de
Mello, Secretário-Geral.

Conselho Federal de Cultura
Câmara de Letras

PROCESSO N.o CFC. 119172 anexo Proc. nO 13.767/67 
GM. 1.662/63 - 3.477/68 -

Grêmio Brasileiro de Trovadores - instituicão do
"Dia Nacional da Poesia".

Parecer
Pela segunda vez o Grêmio Brasileiro de Trovadores e ao

Academia Cas~r.) Alves dirigem-se ao Conselho Federal de Cul
tura solicitando-lhe a instituicão oficial de um Dia Na,cional
da Poesia. .

A primeira solicitação foi examinada pelo nosso caro com
panheiro Dom Marcos Barbosa que num belo parecer (16 de
maio de 19631, com razões que nos parecem definitivas. explica
porque o Conselho Federal de Cultura não pode nem deve tomar
a si a pretendida promoçâo.

Parece porém que não se convenceram os solicitantes com
o arrolado, embora luminoso. de D. Marcos. e insistem no pedi
do, conforme consta do processo em apreço.

Acha a Relatora que nenhum fato novo veio alterar a si.
tUal~ão anterior.

Sendo assim. só lhe resta subscrever o parecer de D. Marcos
Barbosa e, como ele. aconselhar aos solicitantes que "eles pró
prios tomem a iniciativa de lançar e implantar o Dia NacionJ.\
da Poesia, deixando para etapa posterior o reconhecimento ofi
ciai".

Em 6 de junho de 1972. - Rachei de Queiroz. Relatora.
A Câmara de Letras aprovou o parecer do Relator em ses·

sào de 6 de junho de 1972. À Secretaria-GeraL - I':unice Rit..
tencourt Coelho, Secretâría.

Em 7 de março de 1969
Ao Ilmo. SI'
Clodoaldo Rodrigues Duarte
MD. Presidente do Grêmio Brasileiro de Trovadores
Rua Alfredo Brito, 18 (Alfredo Barros, 18)
NESTA

Senhor Presidente,
De ordem do Senhor Presidente deste Cunselho, tenho o

prazer de encaminhar a V. S.-, anexa ao presente, cópia do Pa·
recer n.o 1/69 aprovado por este Conselho, de respeito à insti
tuição do "Dia Nacional da Poesia".

No ensejo, apresento a V. S.·, meus protestos de respeito 6
consIderação. - Eustórgio Lima Cavalc:mti, Secretârlo·Geral.

Parecer n.o 1/69

Dia Nacional da Poesia

A Cámara de Letras. tomando conhecimento da correspon
dência enviada ao Conselho Estadual de Cultura pelo Grêmio
Bra.~Jleiro de Trovadores. com sede na cidade de Salvador. no
qual se solicita a manifestação do referido Conselho à respeito
da instituicão do Dia Nacional da Poesia a ser comemorado anual·
ment,e a 14 de março, data natalicia do imortal poeta Castro
Alves. expressa Setl apoio à iniciativa, que t'arece digna de me
recer a aprovario oficial do Governo.



2778 Sábado '7 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II Maio de 1977

Sala das Se.<;sões, 30 de janeiro de ]969. - José Calasans
Brandão da Silva, Relator.

Dia Nacional da Poesia

Ata da Sessão de Diretoria do Grêmio Brasileiro de Trova
dores, realizada aos dois dias do mês de julho de mil novecentos
e sessenta e oito. na Praça da Sé, especialmente para a implan
tação do Dia Nacional da Poesia. Aos dois dias do mês de julho
de mil novecentos e sessenta e oito, na Praça da Sé, realizou-se
esta sessão para implantação do Dia Nacional da Poesia, ãs onze
horas. Nesta data magna da Bahia, a Direção Nacional do Grê
mio Brasileiro de Trovadores, que solicitava do Ex.mo Senhor
Marechal Artur da Costa e Silva DD. Presidente da República
dos Estados Unidos do Brasil, a instituição do Dia Nacional da
Poesia, na data de quatorze de março, aniversário de nascimen
to do imortal poeta Antônio Frederico de Castro Alves, em de
sagravo à sua memória e ele outros vultos das letras nacionais,
que tiveram as suas obras queimadas, em praça pública. em al
guns Estados do Norte e Sul, pelos chamados poetas concretis
tas. vem. de acordo com o ofício número duzentos e cinqüenta e

. um. barra sessenta e oito. de maio de mil noveccntos e ses
scnta e oito. no teor seguinte "Armas da República Mi
nistério da Educacão e Cultura. Do Secretário-Geral do Con
selho Fcderal de C·ultura. Ao President€ do Grêmio BrasLeiro de
Trovadore.s. Senhor Presidente. Dando cumprimento ao que foi
decidido em sessão plenária do dia vinte de maio último, infor
mo a V. s.a, haver sido aprovado o Parecer n.o 278/68, Processo
n.o 1.660/68. do Conselheiro-Relator D. Marcos Barbosa, sobre a
instituição, por lei, do Dia Nacional da Poesia. O parecer acima
citado. concluiu: "Comuniquc-se aos interessados que eles prô
prios tomem a iniciativa de lanear e implantar o Dia Nacional
da Poesia, deixando para ,etapa posterior, o reconhecimento ofi
cial. Aproveito a oportunidade p",ra apresentar a V. s.a. os meus
protestos de elevado apreço. a) Manoel Caetano Bandeira de
Melo -- Secret:irio-Geral". Assim sendo. Ex mo Sr. Pro1. Dr. Luiz
Viana Filho DD. Governador do Estado, Ex.mo Sr. Dl'. Antônio
Carlos Magalhães DD. Governador :ia Cidade de Salvador, demais
autoridades presentes e o povo em geral. A Diretoria Nacional
do Grêmio Brasileiro de Trovadores declara implantado, nesta
solenidade pública, o Dia Nacional da Poesia, na data de qua
ton:e de março, aniversário do grande Castro Alves, o qual scrá,
oficialmente. instituido, por lei, conforme consta do referido ofi
cio. Nf..o 11avendo outro assunto a ser considerado. foi eneerrada a
sessão com a lavratura da presente ata. a qual vai assinada pelo
Presidente. autoridades pre.sentes e demais diretores. - Antônio
Carlos Magalhães. Prefeito de Salvador.

Seguem-se assinaturas.

Exposição de Motivos

Devidamente consubstanciado no Processo nO CFC -- 15/69,
o Senhor Clodo:ildo Rodrigues Duarte requereu o Conselho Fe
deral de Cultura, a instituição da data de 14 de março para o
Dia Nacional da Poesia. em homenagem ao poeta Antõnio Frede
rico de Castro Alves; bem assim. \lm auxilio destinado a oficia
lização e manutenção da casa nacional da poesia.

O despacho exarado no aludido proces,~o é do seg'uinte teor:

N° 848 ... Processo nO CFC - 15/69 ... Casa da Poesia ..•
(Salvador - Bahia) - Auxílio para construção de sede prõpria e
oficialização do "Dia Nacional da Poesia".

A Casa da Poesia, da cidade de Salvador. depois de ter ins
tituido o Dia da Poesia (data do nascimento de Castro Alves)
solícita auxilio com parecer favorável do Conselho Estadual de
Cultura. para a construção de sede própria e oficíalizacão do Dia
Nacional da Poesia. .

Merecendo toda simpatia a iniciativa. somos favoráveis à
concessão do auxilio solicitado. ficando a quantia e oportunidade
do mesmo, a critério do Presidente do Conselho Federal de Cul
tura.

Câmara de Letras. -- Em 3 de fevereiro de 1970. _. Peregrino
Júnior, Relator.

(Aprovado na sessão plenária de 4-2-70, com aditamento do
Conselheiro Afonso Arinos no sentido de ser ouvido o Conselho
Estadual de Cultura, e que a inten:ssada apresente plano de apli
caça0 dos recursos.)

FUlldam:mtado na.~, razões comprovadamente expostas aci
ma, o Grêmio Brasíleiro dos Trovadores pelo seu Presidente. Clo
doaldo Rodrigues Duarte vem de solicitar do Conselho Estadual
de Cultura a adoção de um projeto de estruturação e posterior
oficialização da Casa Nacional da Poesia. em consonància com o
diploma ,egal mencionado.

PROJETO DE LEI N.O 3.504, DE 1977

(Do SI', Valdomiro Gonçalves)

DisJliie sobre a criação da Escola Técnica Agrícola no
Município de Cassilândia" Estado de Mato Grosso.

í Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação
e Cultura e de Finanças. 1

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É criada, no Municipio de Cassilândia, no Estado de
Mau) GrosS{] , uma Escola Técnica Agricola Federal.

Art. 2.° O estabelecimento ele ensino criado por esta lei man
terá cursos de 2.° grau destinados à formação de técnicos em
agricultura e pecuária.

Art. 3° A instalacão da Escola Técnica Agricola Federal de
Cassilãndia é s\lbordinâda à consignação no Orçamento da União,
das necessárias dotacões, assim como à criacão dos cargos e fun
çõe,<, indispensaveis ao seu funcionamento, por iniciativa exclusiva
do Presidente da República.

Art. 4.° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Hevogam-se as disposições em contrário.

J usti ficação

O municipio de Cassilândia, no Estado de Mato Grosso, situa
do na zona sudeste dessa Ullldade da Federação, conta atual
mente com mais de quinze mil habitantes, desenvolvendo impor
tantes atividades no campo da <lgropecuária.

Na regiao onde está locallzado esse municipio encontra-se
expressivo rebanho bovino, especialmente leiteiro, verificando-se,
ainda, crescente produçao de milho, feijão e cana-de-açúcar.

Aliás, encontra-se em plenc desenvolvimento projeto agricola
abrangendo a Região dos Chapadões nos municípios de Cassilân
dia. Paranaíba, Alto Araguaí8 e Camapuã, o que ensejará um
maior increrr.ento nas atividades agricolas da área.

Todavia. é de assinalar-se. a esta altura, que a região não
dispõe de técnicos em agricu]( ura e pecuária em número sufi
ciente para atender às suas necessidades - fato que tem. inclu
sive. determinado evidente atraso na rncdernização das atividades
agropecuárias ali desenvolvidas -- devido à absoluta falta de Es
colas Técnicas Agricolas.

Por essa razão, impõe-se, a no.%O ver, a imediata criação de
um estabeleCiment.o de ensino desse género no município de Cas
silándia, que oferece infra-estrutura adequada à sua instalacão,
inclusive com grande contingente estudantil em condições de in
gressar no 2° grau do ensino.

Atendendo a expressa determinação constitucional estabelece,
ainda, a proposição, que a inst.alação da Escola Técnica Agrícola
de Cassílândia subordina-se à consignação, no Orçamento da
União. das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos
e funções indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa
exclusiva dü Sr. Presidente da República.

Nesta conformidade. por eonfigurar medida de.5tinada a mo
dernizar as atividades agropecuárias desenvolvidas na região de
Cassilãndia, ensejando, a médb praw, um substancial aumento
da produção. esperamos venha o projetado a merecer o apoio de
nossos nobres pares.

Sala das Sessões. aos 19 de abril de 1977. - Valdomiro Gon-
çalves. .

LEGISLAÇAO PERT!NENTE. ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DE COMISSõES PERMANENTES

LEI N° 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971

Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1.6 e 2,° graus,
e dá outras providências.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

CAPíTULO I

Do ensino de 1.0 e 2.° graus

Art.]O O ensino de ]0 e 20 graus tem por objetivo geral
proporcionar ao educando a formação nece.~sárja ao desenvolvi
mento de suas potencialidades como elemento de auto-realíação,
qualificaçáo para o trabalho e preparo para o exercício consciente
da cidadania.

§ 1.0 Para efeito do que dispõem os arts. 176 e 178 da Consti
tuição, er.tende-se por ensino primário a educação corresj:;cr:
dente ao ensino de primeiro grau e por ensino médio, o de se
gundo grau.

§ 2.° O ensino de 1.0 e 2.° graus será ministrado ubi'igutG
riam ente na língua nacional.
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Art. 2.° O ensino de 1.0 e 2.° graus será ministrado em es
tabelecimentos criados ou reorganizados sob critérios que asse
gurem a plena utilização dos seus recursos materiais e humanos,
sem duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes.

Parágrafo único. A organização administrativa. didática e
disciplinar de cada estabelecimento do ensino será regulada no
respectivo regimentD, a ser aprovado pelo órgão próprio do sis
tema, com observância de normas fixadas pelo respectivo Conse
lho de EducaçãD.

Art. 3. Sem prejuizo de outras soluções que venham a ser
adotadas, os sistemas de ensinD estimularão, no mesmo estabe
lecimento, a oferta de modalidades diferentes de estudos inte
gradas por uma base comum e, na mesma localidade:

a) a reunião de pequenos estabelecimentos em unidades mais
amplas;

b) a entrosagem e a intercomplementaridade dos estabele
cimentos de ensino entre si ou com outras instituicões soeiais. à
fim de aproveitar a capacidade ociosa de uns para suprir defi
ciêneias de outros;

c) a organização de centros interescolares que reúnem ser
viços e disciplinas ou áreas de estudos comuns a vários estabele
cimentos.

Art. 4.° Os curriculos do ensino de 1.0 e 2.° graus terão um
núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte di
versificada para atender, confurme as necessidades e pussibílida
des concrptas. às peculiaridades locais. aos planos do., estabeleei
mentos e às diferenças individuais dos alunos.

§ 1.0 Observar-se-ão as seguintes prescrições na definiç:'io
dos cont.eúdos curriculares:

I -- O Conselho Federal de Educação fixara para cada grau
as matérias reiativas ao núcleo comum, definindo-lhe" os objeli
vos c a amplitude.

II - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os respec
tivos sistemas de ensino. as matéria~ dentre as quais poderâ cada
estabelecimento escolher as que devam constituir a parte diversi
ficada.

III - Com aprovação do competente Conselho de Educação, o
estabelecimento poderá incluir estudos não decorrentes de maté
nas relacionadas de acordo com o inciso anterior.

CAPíTULO UI

Do ensino de 2.0 grau
Art. 21. O ensino de 2.° grau destina-se à formação integral

do adolescente.

Parágrafo único. Para ingresso no ensino de 2.° grau. exigir
se-a a conclusão do ensino de l° grau ou de estudos equivalente,;.

Art. 22. O ensino de 2° grau terá três ou quatro séries
anuais. conforme previsto para cada habilitação. compreendendo.
pelo menos. 2.200 ou 2.900 horas de trabalho escolar efetivo. res
pectivamente.

Parágrafo único. Mediante aprovação dos respectivos Conse
lhos de Educacão. os sistemas de ensino poderão admitir que no
regime de matricula por disciplina. o aluno possa concluir em
dois anos no minimo, e cinco no máximo, os estudos correspon
dentes a três séries da escola de 2.° grau.

Art. 23. Observado o que sobre o assunto conste da legislacão
pró{Jria:

a) a conclusão da 3." série do ensino de 2° grau, ou do cor··
res[)ondente no regime de matricula por disciplinas. habilitará ao
prosseguimento de estudos em grau superior;

b) os estudos correspondentes à 4." série do ensino de 2° grau
podl'rão, quando equivalent.e. ser aproveitados em curso superior
da mesma área ou de áreas afins.

PROJETO DI: LEI N." 3.565, DE 1977

(00 Sr. Wilmar Dallanholl
Dá nova redação ao caput do art. 2.° do Decreto-lei

n.o 1. 543. de 14 de abril de 1977, que regula a eleição de
Senador.

(A Comissão de Constituição e Justiça.!
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O caput do art. 2° do Decreto-lei n.O 1. 543, de 14
de abril de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° Os Diretórios Regionais providenciarão para que as
Convenções previstas pelo art. 4.° do Decreto-lei n.O 1. 540. de 14

de abril de 1977, escolham também os candidatos a Senador e Su
plentes, estes em número de dois."

Art. 2.° Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra
em vigor na data de sua publicação.

Justificaçã.o

A alteração é simples: o mês da Convenção seria julho e não
junho, como previsto no Decreto-lei n.O 1.543.

Parece-nos houve equivoco ao definir-se o mês para a con
venção que indicará o candidato a Senador.

O artigo 1.0 do decreto-1m prevê que a eleição indireta para
Senador seja realizada na mesma data e pelo mesmo Colégio
Eleitoral que elegerá o Governador e Vice-Governador.

Se as eleições são no mesmo dia, por que não o seriam as
Convenções Regionai..s?

Não nos ocorresse a hipótese de erro datilográfico invocaria
mos razões de fato para aconse1l1ar a coincidência das Convenções
ou simplesmente a realização de lLrna só Convenção que decidisse
sobre os dois assuntos.

Neste Brasil continental, e em pleno processo de racionaliza
ção, seria dispendioso e ilógico que fossem realizadas duas Con
venções Estaduais, em dois meses subseqüentes para decidir sobre
matéria que pode ser apreciada em conjuntu.

Adernais. admitindo, que as escolhas ou indicações represen
tem uma forma ele composicão partidária. é preferivel ocorram si
multânea ou eoincidentement.e.

Sala das Sessões. 18 de abril de 1977. - Wilmar Dallanhol.

DECRETO-LEI N.o 1.543. DE 14 DE ABRIL DE 1977

Regula a eleição de Senador. prevista no fi 2." do
artigo 41, "in fine", da Constituição Federal.

O Presidente da República.
no uso da atribuicão que lhe confere o § 1.0 do artigo 2.° do Ato
Institueional nO 5. de 13 de dezembro de 1968. tendo em vista ()
artigo 182 da Constituição e o disposto no Ato Complementar nO
102, de 10 de abril de 1977.

Decreta:

Art. l° A eleição. destinada ao preenchimento de uma das
vagas. na renovação por doi, terços do Senado Federal. far-se-a
pelo sufrágio do colégiO Eleitoral, constituído, nos termos do ; 2."
do artigo 13 da Constituição. com a redação dada pela Emenda
Constitucional nO 8. de 14 de abril de 1977, para a eleição de Go
vernador de Estado.

Parágrafo único. A eleição processar-se-á. na sede da Assem
bléia Legislativa, na dat.a fixada para a eleieão do Governad~r,

em sessão pública. especialmente convocada. e mediante votacao
nominaL

Art. 2° Os Diretórios Regionais dos Partidos polítieos con
vocarão as Con\'encões Regionais para, no mês de junho. esco
lherem os candidatos a senador e suplentes. estes em número de
dois.

Parágrafo único. Os eandidatos classificados em segundo e
terceiro lugares na ordem de votação serão considerados. respec
tivamente, primeiro e segundo suplentes.

Art. 3.° Realizada a escolha. o Partido requererá, dentro de
dez dias. à Mesa da Assembléia Legislativa. o registro dos can
didatos. instruindo o requerimento com:

I - cópia autêntica da Ata da Convenção Regional:

II -- autorizacão dos candidatos, constante do documcnw
com assinatUl:a reconhecida por tabelião;
III -- certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que os
candidatos estão no gozo dos direitos politicos;

IV - comprovação de filiação partidária dos candidatos;

V - declaração de bens; e
VI _ certidão de que a escolha do candidato não foi im
pugnada ou de que foi julgada improcedente a impugna
ção.

Art. 4° Ocorrendo morte ou impedimento insuperável de
qualquer dos candidatos. o Diretório Regional do P~rtido Politico..
dentro de cinco dias, providenciará a sua substituiçao, requerendo
à Mesa da Assembléia. na forma do dispost.o no artigo antenor. o
registro do novo candidato.

Art. 5° Apllcam-se ao processo eleitoral de que trata este
DecretD-Iei a6 normas que regulam a habilitJ.ção do candidato a
Governador. bem como a compostcão e o funcionamento do Cole
gio Eleitoral.
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Art. 6.° Os candidatos a suplentes considerar-se-ão eleitos em
virtude da eleição do candidato a Senador com eles registrado.

Art. 7.° O Tribunal Superior Eleitoral baixará as necessárias
Instruções para o fiel cumprimento deste Decreto-lei.

Art. 8.° Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 9.° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1977: 1560 da Independência e 89.° da

República. - ERNESTO GEISEL - Armando Falcão.

PROJETO DE LEI S.o 3 506, DE 1977

rDo SI'. Jorge Paulo)

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n.o 161, de 13 de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Comuni
cações e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É acrescentado ao art. 1.0 do Decreto-lei n.O 161. de
13 de fevereiro de 196'7, o seguinte § 1.0, com renumeração dos
§§ existentes:

"Art. 1.0 .

§ 1.0 A Fundação IBGE cabe, ainda, em todo o território
nacional, realizar pesquisas de opinião pública relaciona
das com audiência de radio e TV. assim como com a
vendagem de discos e similares.

Art. 2° Esta lei ent.rará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Não c..:lnvém. scguramente. que a audiência de rádio e TV,
assim como a vendagem de discos, continuem a ser pesquisadas
junto à opinião publica apenas por instituicões particulares.

ils po;,sibilidades de distorção da verdade são muito grandes.
máxime tendo em vista que ditas pesquisas. sempre se completam
em resultados e posições quando mandadas realizar, são esti
pendiadas, custeadas. justamente pelas pessoas ou empresas que
têm inescondido interesse no resultado e na sua manipulação.

No caso especifico dos discos ou outras formas de reprodução
fenomecánica de mú.sicas. cuja vendagem ou comercialização de
pende da aferição do gosto ou aceitação popular, não é raro veri
ficarem-se flagrantes ccntradições entre o que realmente está a
ocorrer e a ser anunciado ou divulgado, com as entidades par
ticulares de pesquisa de op'nião pública a insistirem na indicação
de músicas que não estão sendo aceitas pelo público ou que não
estão sendo vendidas em discos. mas que cOlTesponde - a indi
cação - ao seu interesse

E como, geralmente, é o autor nacional, a gravadora nacional,
os que menos podem ter influência junto a tais instituições de
pesquisa. forcoso é incluir que esses são os mais prejudicados no
inevitável confronto de caráter comercial.

Por i,';so é que t3is pe8quis2.s devem também ser feitas sob o
respaldo de uma instituição pública, como o IBGE.

A compatibilidade entre as atuais funções do IBGE e as que
a'lui lhe 5ão cometidas é flagrante. visto que é parte fundamental
de sua atuaeão a coordenaei'lo de atividades estatísticas e a reaJi
""eão de levantamentos e' estudos nesse campo (v. art. 1.0, do
Dec"eto-Iei n.O 161. de 1967. 11a redação atual).

SaJa das Sessões. - Jorge Paulo.

DECRETO-LEI N.o 161, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundal;ão
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística" e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
fere o art. 9.°, § 2.°, do Ato Institucional n.o 4, de 7 de dezembro
de 1966, decreta:

}\rt. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, vin
culada ao Ministério do Planejamento e Coordcf'a(;ilo Econõmica,
a ?undacão Instituto Brasileiro de Geografia t Estatística rFun
dação IBGE), a qual, na condição de órgão centrol, coordenará
a5 atividades do sistema estatístico nacional, bem como as de na
t"re 7 a geográfica e cartográfica, realizando levantamentos e estu
dos naqueles campos, na forma da presente lei.

§ 1.0 A Fundação IBGE gozarã de autonomia administrativa
e financeira, e adquirirá personalidade jurídica a partir da ins
crição. no Registro Civil de Pessoas Juridicas, dos seus atos cons
titutivos.

PROJETO DE LEI N.o 3.507, DE 1977

'Do Sr. José Zavaglial

Dispõe sobre a inspeção federal obrigatéria em hos
pitais.

(As Comissões de Constituicão e Justiça. de Saúde e
de Finanças,) .

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É da competência da União. como norma geral de
()efesa e proteção da saúde, nos termos do art. 8.0

• inciso XVII,
alíneas a e c, da Constituicão Federal, a fiscalização prévia e pe
riodica, do ponto de vista dos aspectos higiénico, profissional e
uueracional, das unidades hospitalares, bancos de sangue e outros
estabelecimentos congêneres em todo o País.

Parágrafo único. O regulamento desta leí estabelecerá as
especificações concernentes à fiscalização referida neste artigo.

Art. 2° Nos bancos de sangue exigir-se-ão a utilização per
manente de meios técnicos adequados e a orientação de hemato
logistas.

Art. 3.° Aos infratores das especificações consignadas no re
gulamento desta lei e demais normas legais referentes às exigên
cms de caráter higiênico, disciplinar profissional e operacional
2.plicáveis aos hospitais e estabelecimentos congeneres, serão apli
cadas as seguintes sanções administrativas:

I - advertência;

II - multa de valor até trinta 130) vezes o salário de referén
cia 'Lei nO 6.205. de 29 de abril de 1975);

III - apreensão ou condenação de matérias-primas. produ
tos, medicamentos, instrumentos e aparelhos;

IV - suspensão, impedimento ou interdição temporP.ria ..:lU
definitiva;

V __ o denegação, cassação ou cancelamento de registro, li
eenciamento ou ato equivalente;

VI - intervenção.
Parágrafo único. A imposição dc qualquer sancão adminis

tr?,tiva não obsta a responsabilização penal ou civií cabivel.

Art. 4.° O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os
Estados. Distrito Federal e Territórios, para a execução dos ser
,Iças de fiscalização aqui previstos.

Art. 5.0 Os serviços de fiscalização previstos nesta lei serão
remunerados pelo regime de preços públicos, cabendo ao Poder
Fxecutivo, pelo Ministério competente, fixar os valores de custeio
e regular o respectivo recolhimento.

Art. 6.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrario.

Justificação

O projeto de leí ora apresentado à consideração da Casa, ela
borado em conformidade com a mecãnica e orientacão institui
da.' pela Lei n,o 5.760, de 3 de dezembro de 1971 (que 'dispõe sobre
a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal),
objetiva, preponderantemente, tornar obrigatória a inspecão fe
(l('ral em todas as unidades hospitalares, bancos de sangue e de
mais estabelecimentos cong'eneres do Pais.

De fato, a má qualidade da assistência médica prestada pela
!,:r:,nde maioria dos hospitais e estabelecimentos similares, objeto,
ínclusive, de verberação diária pela Imprensa de todo o Pais. há
muito que está a sugerir. ou a exigir. uma medida como a aqui
pleiteada, que efetivamente regularize o setor, com vistas à pre
uTVação da saúde pública.

A falta de cuidado com os pacientes, em determinados casos,
é acontecimento por demais corriqueiro, com vitimas fatais, sem
que o poder público tenha, até o momento, adotado as providên
cias que lhe competem para coibir os abusos ou a desídia. Por
comcidência, terrível coincidência aliás, os jornais de hoje ldia
31 de marco de 1977) noticiam o falecimento do jornalista Luiz
Alvaro da ·Silveira, que ficou uma semana em coma, vitima de
parada cardiaca provocada pela aplicação de uma injeção de
Navalgina em lugar de Terramicina. O referido jornalista. segundo
noticia a Imprel:sa, entrou em coma dia 23 de março, depois de
uma cirurgia simples no septo nasal, sendo que sua família cons
tatou, além do equívoco quanto à injeção, que nâo havia um só
médico de plantão após haver sido efetuada a cirurgia. no hos
pital, em Bra.sília.
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Veja-se a questão relacionada com a pré-anestesia, para citar
outro exemplo de ocorrência reiterada. Muitas vezes o paciente
ndO passa pelo teste necessário e, uma vez submetido à anestesia,
simplesmente não recobra os sentidos. tudo de modo absolutamen
te inconseqüente, já que raramente são apuradas responsabilidades.

A exagerada mercancia praticada no exercicio da medi.cina
em âmbito hospitalar. assim como nos bancos de sangue, é outra
questão a ensejar e a justificar a adoção das providénciQ,s conti
das no projeto.

Outros fatos e acontecimentos, sobejamente conhecidos. com
plementam os argumentos relacionados com a indispensabiliclade
de aprovação deste projeto dc lei.

Sala das Sessões, . - José Zavaglia.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 5.760, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a Inspeção Sanitária e Industrial dos
Produtos de Origem l\nimal. e dá outras providências.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1° É da competência da União. como norma geral de
defesa e proteção da saúde. nos termos do art. 8°. item XVII. a li
n'2as a e c da Constituição, a prévia fiscalização sob o ponto de
vista industrial e sanitário, inclusive quanto a comércio. muni
cipal ou intermunicipal. dos produtos de origem animal. de que
trata a Lei n.O 1. 283. de 18 de dezembro de 1950.

Parágrafo único. Serão estabelecidas em regulamento federal
a..~ especificações a que os produtos e as entidudes públicas ou
privadas estarão sujeitos.

Art. 2° Sem prejuizo da responsabilidade penal cabivel. a
infracão das normas legais aearretará. isolada ou cumulativa
mente. nos termos previsLos em regulamento. as seguinLes sall
coes administrativas:

I '- advertência;

U - multa. até 10 (dezi vezes o maior salário minimv mensal
vigente no Pais;

UI - apreensão ou condenação das matérias-primas e pro
dutos:

IV ~ suspensão, impedimento ou interdi<;ão temporária ou de
finitiva;

V - denegacão, cassação ou cancelamento de registro ou li
ct'nciamento:

VI - . intervenção.

Art. 3° O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os
Estados. Distrito Federal e Territórios para a execução dos servi
Ç(,8 e aLribuições de receíta.s.

Art. 4,° Os serviços de inspeção realizados pela União serão
remunerados pelo regime de preços públicos, cabendo ao Ministro
de Estado fixar os valores de custeio e regular seu recolhimento.

Parágrafo único. No âmbito do Ministério da Agricultura. o
recolhimento da receita da prestacão dos servicos e da imposicão
de multas processar-se-á na conformidade dos arts. 4° e 5.° da
Lei Delegada n.O 8, de 11 de outubro de 1962.

Art. 5° Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publica
cão. revogados o Decreto-lei nO 921. de 1.0 de dezembro de 1(138,
e as disposi"ões em contrário.

PROJETO DJi J,EJ N," 3 508, DE 1977

(Do Sr. Antônio José I

Dispõe sobre admissão no Serviço Público Federal,
Estadual e Municipal.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público
e de Fll1ançasJ

O Congresso Nacional decreta:
Art, 1° O preenchimento de cargos na Administração Pública

Federal. Estadual e Municipal poderá ser feito a titulo precário,
sob a forma dc contratação nas bases da Consolidação das LeU;
Trabalhistas, pelo prazo máximo de 12 (doze I meses. independen"
temente de realização de concurso público.

Art. 2u É vedada a permanência, por prazo superior a 12
(do:>~e I meses. de servidor contratado. sob qualquer forma, nos
quadros do Servico Público F'ederal. Estadual e Municipal. sem
que se tenha submetido a concurso público.

'I Panigrafo único. Esta lei não se aplica aos ocupantes de
qargos de confiança.

Art. 3.° Decorrido o prazo a que se refere o art. 1°, a vaga
será declarada em aberto para contratação se funCionário [leIo
regime CLT. por tempo indeterminado, promovendo-se ent:io
concurso público para o seu preenchimento,

§ 1° A realümção do concurso obedecerá as normas em vigor,
mais as seguintes;

a) Publicacão de edital, 60 (sessenta) dias antes da data de
realizacão das provas, explicitando-se 0151 cargols) a serleml
preenchido's). tarefas correspondentes, remuneração, número de
vagas existentes. data da lavratura do contrat-o de trabalho por
tempo indeterminado ou nomeação, no caso de regime estatutário.
documentação e conhecimentos exigidos.

b) A admissão dos aprovados será feita segundo critério elassi
fica tório, até o preenchimento do total de vagas existentes.

§ 2° Fica assegurada preferência. em caso de empate, ao
candidato que jã tenha ocupado o cargo a titulo precário.

Art. 4° Para fazer face às despesas referentes ao concurso.
poderá ser cobrada dos candidatos uma taxa de inscricão nunC:l
superior a 1/10 (um décimo I do salário minimo regional.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçâo.

Art. 6:' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Numerosos tem sido os abusos, notadamente das Administra
ções Estaduais e Municipais. na contrataç.ão de funcionários. desde
a adocão do regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Às vésperas das eleições, tem-se constatado, com grande fre
qüéncia. a contratação de numerosos funcionarias sob o regime
da CLT, sem que haja disponibilidade de recursos para a remu
neração deste pessoal. que. logo após os pleit-os. ou é demitido ou
permanf'f'e por meses a fio sem receber qualquer remuneracão.
concorrendo isso para o desprestigio das administ.racões públieas e
para agravamento de problema social já sério, qual seja o do
desemprego. na maioria dos Estados e Municípios.

O mesmo ocorre ao término das gestões de prefeitos e gover
nadores, com grandes ônus para as administracões seguintes. con
forme tem sido freqüentemente denunciado pela imprensa.

Visa o presente projeto, portanto. moralizar o sistema de con
tratação de funcionários para o Serviço Público Federa\. Estadual
e MunicipaL sem deixar de atender. no entanto. às nece,ssidades de
emergência.

Para tal. estabelece em seu art. 1° que é permitida a contra
t,aeiío dE' funcionários pelo regime da CLT. a titulo precário, inde
pendentemente da prestacão de concurso. mas exige que o contrato
de trabalho seja por t~mpo limitado, nunea superior a 12 I doze I
meses. periodo suficiente para que se verifique a f'ficienda do
servidor e se elimine o caráter de tr:lnsitoriedacle da vaga aberta
em situação de emergência.

Uma vez existente, efetivamente. o cargo, proceder-se-á à
realização de concurso público para o seu preenehimento. uma
vez que o trabalhador que até ali a preencheu estará inteiramente
liberado. vencido o contrat-o por prazo determinado. A.ssegura-.-;e
lhe alguma vantagem, entretanto. quando se lhe concf'de prefe
reneia, em caso de empate. na classificacão,

A fixação do prazo de um ano, no máximo. para a permanência
do funcionário nos quadros do serviço público. sem quc tcn\ia
realizado concurso tem por fim. igualmente. desestimlllar a verda
deira torrente de nomeações e pedidos que. em certas épocas. é
registrada pela administração pública.

O estabelecimento de novas normas para a realizacão do con
curso público, por out.ro lado. visa a evitar problemas como o que
se verifica com o Instituto Naeional da Previdência Social. que
terá de dispensar 3.500 médicos. paradoxalmente como conseqüên
cia do concurso realizado em 1976 para autnf'ntar os seus quadros.

Em progTama de emergência. para suprir carência que com
prometia o atendimento aos segurados. o INPS I que admit.ia a
pedido, ou através de leasing. ou até "avulsos") contratou, a. par·t.ir
de novembro de 1974. e pelo regime da CLT, sete mil médicos.
Essas contratacões seriam referendadas por coneurso, caso os
médicos fossem aprovados. Todos prestaram exames. juntamente
com novos pretendentes. (' todos foram aprovados.

() DASP, entretanto. resolveu não abrir as 9 mil vagas, solici
tadas pelo INPS. limitando-as a 3.500. Criou-se uma sit.uacão sin
gular: para que os novos médicos aprovados no ~oncurso possam
ser admitidos, mêdicos já contratados e tamb 6 m aprovados no
concurso teráo de ser demitidos.

O edital que marcou o concurso deLerminava o aproveitamento
de todos os aprovados.

Mudou-se então as regras do jog,)' um_egnndo edital neutr'l1l
ZO\l i) pl'imeím. sob cuja égidt' o eonC!lr",o se realiwu. e,;tabele-
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cendo-se, agora, que seriam aproveitados apenas, e por ordem de
notas, os aprovados suficientes para o preenchimento das vagas.

O presente projeto já estabelece o critério claSsificatório e
limita as admissões ao número de vagas existentes, evitando,
portanto, a repetição do problema.

De outra parte, tem-se verificado, com freqüência, a publi
cação de editais de concursos sem revelar o número de vagas
existentes, ocorrendo a inscrição de milhares e milhares de candi
datos, em todo o Pais, para a disputa de vagas que muitas vezes
não chegam a uma dezena, como ocorreu, recentemente, com a
Superintendência Nacional do Abastecimento, com prejuízos de
tempo e dinheíro tanto para os candidatos quanto para o órgão
promotor do concurso, forçado que é a montar uma superestrutura
administrativa para provas que, normalmente, poderiam ser reali
zadas em uma símples sala de aula.

O projeto, finalmente, dentro da mesma linha de raCiOClTIlO,
estabelece um limite máximo de um décimo do salário mínímo
regional para a taxa de inscrição a ser cobrada pelo órgão promo
tor, visando, de um lado, a impedir o crescimento de verdadeira
"indústria do concurso", como, de outro, abrir possibilidades a um
maior número de candidatos que se vêem impossibilitados de
concorrer, por não disporem de recursos para fazer face à taxa de
inscrição.

Sala das Sessões, . - Antônio José.

LEGISLAÇAO PERTINENTE, AN~XADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

CONSTITUIÇãO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 1
DE 17 DE OUTUBRO DE 1969

TíTULO I

Da Organização Nacional

CAPíTULO VII
Do Poder Executivo

SEÇAO VIII
Dos Funcionários Públicos

Art. 97. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os brasi
'leiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

§ 1.0 A primeira investidura em cargo público dependerá de
aprovação prévía, em concurso público de provas ou de provas
e titulos, salvo os casos indicados em lei.

Art. 109. Lei federal, de íniciativa exclusiva do Presidcnte da
República, respeitado o disposto no art. 97 e seu § 1.0 e no § 2.0 do
art. 108, definirá:

I - o regime juridico dos servidores públicos da União, do
Distrito Federal e dos Territórios;

II - a forma e as condições de provimento dos cargos pú
blicos; e

IJI - as condiç'ões para aquisição de estabilidade.

LEI N.o 6 185, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre os servidores públicos civis da Adminis
tral)iio Federal direta e autárquica, segundo a natureza
jurídica do vínculo empregatício, e dá outras providências,

O Presidente da República,

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Os servidores públicos civis da Administracão Federal
direta e autárquica reger-se-ão por disposições estatutárias ou
pe].a legislação trabalhista em vigor.

Art. 2° Para as atívidades inerentes ao Estado como Poder
Público, sem correspondência do setor privado, compreendidas nas
áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tribut.açao, Arrecadação
e Fiscalizaci"io de Tributos Federais e contribuicões previdenciá
rias, e no' Ministério Público, só se nomearáo' servidores cujos
deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em Estatuto pró
prio, na forma do art. 109 da Constituição Federal.

Ari. 3° Para as atividades não compreendidas no artigo pre
ccrlente só se admitirão servidores regidos pela leglslaf;i"io traba
lhistas. sem os direitos dc greve e sindicalizac?,-'). aplieando-se-Ihes
as normas que disciplinam, o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo
serão admitidos para cargos integrant.es do Plano de Classificação,
com a correspondente remuneração.

Art. 5.° Os encargos sociais de natureza contributiva, da
União e das respectivas autarquias, em relação ao pessoal regido
pela legislação trabalhista, restringir-se-ão às contribuições para o
Instituto Nacional de Previdência Social, inclUSive as incidentes
sobre o 13° <décimo terceiro), salário, às cotas do salário-familia
e aos depósitos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
nos termos das respectivas legislações.

PROJETO DE LEI N.o 3.509, DE 1977

(Do Sr. Pacheco Chaves)
Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio
de 1943.

<As Comissões de Constituicâo e Justiça, de Trabalho
e 'Legislação Social e de Finanças,)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Ê acrescentado ao art. 468 da Consolidação das Leis
do Trabalho o seguinte § 2.°, renumerando-se o único existente:

"Art. 468. . .............................................•

§ 1.0

§ 2° Quando a reversão ocorrer após dois anos conse
cutivos ou cinco anos alternados, o empregado terá direito
a continuar percebendo a remuneração correspondente à
funçã<> de confiança." ,

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Consolidação das Leis do Trabalho, ao tratar das possibili
dades de alteração do contrato individual de trabalho (art. 468),
foi assaz cautelosa no tocante à preservação dos interesses e direi
tos do trabalhador.

Tanto que no dispositivo apontado ~ art. 468 - cuidou de,
praticamente, obstacular todas as ações do empregador que possam
resultar em prejuízo salarial ao empregado, estabelecendo, expres
samente, que as alterações somente serão possíveis através de
mútuo consentimento e, "ainda assim, desde que não resultem,
direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de
nulidade da cláusula infringente desta garantia".

Todavia, no parágrafo único do dito ari. 468, está contida a
exceção a tal regra, referindo-se ela, justamente, à possibilidade
de reversão ao cargo de origem (com evidente prejuizo de ordem
salarial) do empregado exercente de função de confiança,

Embora compreensíveis os motivos e argumentos juridicos que
levaram o legislador a assim proceder, é de se ponderar, contudo,
que tal exceção tem dado azo a inúmeras injustiças contra velhos
empregados que, ocupando função de confiança por largos anos,
onde demonstraram a sua capacidade e mesmo idoneidade, são
repent.inamente mandados volt.ar à função anterior por qualquer
desentendimento circunstancial.

Entendemos que a função de confiança, por ser de confiança,
deve ficar, necessariamente, à disposição do empregador, p{)dendo
ele remanejá-Ia ao seu talante ou interesse. Contudo. o empregado
que a exerceu por largo tempo deve ter também o direito de não
ser prejudicado em sua remuneração, eis que certamente pautou
a sua vida e a de sua família pelos rendimentos que tal função
lhe proporcionou.

Tal é o objetivo da presente proposição.

Sala das Sessões, 20 de abril de 1977. - Pacheco Chaves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio

de 1943.

TíTULO IV
Do Contrat" in.li"idual ,1e Trahalh"

...... )
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CAPÍT(JLO UI

Da Alteração

Art. 463. Nos contratos individuais de trabalho só é lícit:l a
alteração das respectiv:'ls condieões por mútuo eonsentllnento, e,
ainda assim, desde que não resultem. direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infrin
gente desta garantia.

Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a de
terminação do empregador para que o respccti vo emprcgado reverta
ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de
função de confiança.

PROJETO DE LEI S." 3.510, DE 1977

(Do Sr, Inocéncio Oliveira)

Altera o item XVII do Anexo Vil, previsto no art, 10
do Decreto-lei n." 1. 445, de 13 de fevereiro de 1976, que
reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do
Poder Executivo, dos membros da :\Iagistratura e do Tri
bunal de Contas da União, e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço
Público e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O item XVII do Anexo VII, previsto no art. 10 "lo
Decreto-lei n.O 1. 445. de 13 de fevereiro de Hn6, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua flublicaç&,o.

Art. 3.0 Revogam-se as disposíções em contrário.

Justificação

O Decreto-lei n.o 1.445. de 13 de fevereiro de 1976, institui a
Gratificacão de Atividade em seu art. 10, com as caracteristica,,:,
definição,' beneficiários e base de concessão estabelecidos no item
XVII do Ancxo VII.

De acordo com esse dispositivo somente será gratificado com
200/, do vencimento ou salário o servidor incluido em Categoria
Funcional de nível superior, dos Grupos a que se refere a Lei núme
ro 5.645, de 1970,

Objetiva essa gratificação o estímulo á profissionalização.
Com Isso o servidor de nivel superior, que não pertence àquela.

Categoria Funcional, determinada pelo item VII, não se beneficia.
dessa vantagem.

Consideramos de justiça estender a Gratificacão de Atividade
aos outros servidores de nível superior. não beneficiados pelo De
creto-lei n.O 1.445, de 1976, vez que houve um aumento da jornada
de trabalho de todos os servidores públicos e, além disso, parece
nos um desestímulo ao trabalho, ao estudo e aperfeiçoamento essa
discriminacão.

Entendemos também que a concessão de uma Gratificação de
Atividade ao servidor público. na base de 20';"u do vencimento ou
salário, evitaria sua evasão do serviço público, vez que o estimu
laria a aguardar uma vaga na Categoria Funcional de nível supe
rior para sua promoção,

Estas. em suma, as razões da iniciativa que, agora. estamos
submetendo à apreciaçao dos eminentes pare.,. na ccrtezaje que
não lhe negarão o indispensável apoio para que se converta em lei.

Sala das Sessões, 20 de abril de 1977, - Inocência de Oliveira.

••••• ' ••••• 0'0 •••••••••••••••••••• '0.00'0 •• ' ••••••••••••••••••• 0-'

Devida ao servidor de ICorrespondente a 20%
Nível Superior de qual- I (vinte por cento) do
quer Categoria Funcio-, vencimento ou salário
nal, como estímulo à: percebido pelo servidor,
profissionalização, su- i cessando a concessão e
jeitando o servidor à \ o pagamento com a
jornada mínima de 3 aposentadoria, na for
(oito) horas não sendo Ima estabelecida em re
apIícada ao~ do Grupo! gu!:lment,o.
de Pesquisa Cientifica
e Tecnológica. M<lglsté-
rio. Diplomacia. nem à
Categoria Funcional de
Fisc<ll de Tributos Fe-
derais do Grupo - Tri-
but<lção, Arrecadação e
Fiscalização.

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Emenda Constitucional n," l. de 17 de outubro de 1969.

XVII - GRATI
F'ICACÃO DE
ATIVIDADE

PROJETO DE LEI N.O 3.511, DE 1977

(Do Sr. Inocéncio Oliveira)

Altera o Anexo IV a que se refere o art. 6.°, !l 1.0, do
Decreto-lei n." 1. 445. de 1:~ de fevereiro de 1976, que "rea
justa os vencimentos e salários dos ~ervidores civis do
Poder F.xecutivo dos m·embros da MagIstratura e do Tri
bunal de Conta~ da União, e dá outras providências".

(Às Comissões de Constituição e Justica, de ServiQ()
Público e de Financas.)

O Congresso Naciunal decreta:

Art. 10 O Anexo IV a que se refere o ~ 1.0 do art. ?o do
Decreto-lei nO 1. Ha, de 13 de fevereir'J de 1976, passa a Vlgnrar
com a segl/inte alteraçào:

Ar\. 109. Lei federal. de iniciativa exclusiva do Pre"idente da
República, respeitado ° disposto no art. 97 e seu § LO. e no § 2.0

do art. 103. definirá:
1 _ o regime jurídico dos servidores públícos da União, do

Distrito Federal e dos Territórios:
11 _ a forma e as condições de provimento dos cargos [lúblicos;

• ••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••• 0.0 ••••• 0.00.0

SEÇÃO VIU

Dos Funcionários Públicos

0.0 ...... 0.0 0.0. o' ••••••••••••••• 0'0 0'0 0.0 •••••
0

•
0

CAPÍT(JLO VII

Do Poder Executivo

.......... ' , .

TíTULO I

Da Or:anização Nacional

• o,' ••••••• ,> •••••••• , •••••••••••••••••••••••• 0'0 , ••••••••• , •••

l,EGISLAÇllO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

DECRETO-LEI N,o 1,445, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis
do Poder Executivo, dos membros da :\Iagistratura e do
Tribunal de Contas da União, e dá outras providências,

.. , , ..
Art. 10. Ficam instituidas a Gratificacão de Atividade e a

Gratificação de Produtividade. que se incluenl no Anexo rI do De
creto-lei n.o 1.341, de 22 de agosto de 1974, eom as caracteristicas.
definição, beneficiários e bases de concessão estabelecidos no Ane
xo VII deste decreto-lei, não podendo servir de base ao cálculo de
qualquer vantagem. indenizacão, desconto para o Instituto de pre
vidência e Assistência dos Servidores do Estado, ou proventbs de
aposentadoria.

§ 1.0 A percepção das gratificacões de Atividade e de Produ
tividade sujeita o servidor, sem exceção, ao minimo de 3 (oito) ho
ras diárias de trabalho.

§ 2° As Gratificações de que trata este artigo não se aplicam
aos servidores integrantes dos Grupos-Magistério e Pesqulsa
Científica e Tecnológica, os quais estão sujeitos aCl Sistema de In
centivos Funcionais previsto na Lei nO 6.182. de 1974. nem aos do
Grupo-Diplomacia.

Devida ao servidor de Correspondente a 20%
Nível Superior de qual- (vinte por cento) elo
quer Categoria Funcio- vencimento ou salário
nal, como estimulo à percebido pelo servidor.
profissionalização, su- cessando a concessâo e
jeitando o servidor à o pagamento com a
jornada minima de B aposentadoria, na for
(oito) horas, não sendo ma estabelecida em re
aplicada aos do Grupo gulamento."
de Pesquisa Científica I

e Tecnológica. Magisté- .
rio, Diplomacia. nem à
Categoria Funcional de
Fiscal de Tributos Fe-
derais do Grupo - Tri-
butacão. Arrecadação e
Fiscalização. "

"ANEXO VII

XVII - GRATI
FICACÃO DE
ATIVIDADE
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Grupos

Serviços Auxiliares

- (SA-SOO ou
LT-SA-SOO)

Categorias Funcionais

a) Agente Administrativo

CódigO

SA-801 ou

LT-SA-SOl

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

Classe Especial - de 39 a 41

Classe C (Nível 4) - de 35 a 38

Classe B (Nivel 3) - de 31 a 34

Cla.sse A (Nível 2) - de 27 a 30

Art. 2." Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as dispúsições em contrário.
Justificação

Na sistemática adotada pelo novo Plano de Classifieação de
Cargos, uma categoria funcionai não mereceu a devida atenção
por parte dos técnicos do DASP, não obstante constituir a mola
propulsora de toda a administração federal: a de Agente Admi
nistrativo, do Grupo Serviços Auxiliares.

Para confirmar tal assertiva, basta comparar a situação do
Agente Administrativo C- SA-S01-4, que é o de nível maís ele
vado. e a das Categorias Funcionais de Oficial de .Justiça - Có
digo JF .- AJ-025. e de Auxiliar Judiciário - Classe B -- Código
JF-AJ-022, do Grupo Atividades de Apoio Judiciário.

Ora. quem conhece direito processuaL quem possui vivência
forense, enfim. quem advoga, sabe pcrfeitamente quais sào as
atribuicões de um Oficial de Justiça. Sabe que ele "penas cumpre
um mandado judicial, cfetua uma pcnhora. ou realiza trabalho
semelhante. Iso é: executa uma tarefa que, vale acentuar, não é
de grande complexidade. Ao contrário: realiza um trabalho roti
neiro, que não exige maior grau de cultura. Presta, assim. e nin
guém poderá dizer o contrário. um serviço auxiliar, na esfera do
Pooer Judiciário, a exemplo do que ocorre com o Auxiliar Judi
ciário.

No entanto. dentro da sistemática do Plano de Classificacão
de Cargos, o Oficial de Justiça foi aquinhoado com as seguintes
referências de venciment.os:

Classe tmica - de 35 a 38
Classe Especial - de 39 a 41

Por sua vez. o Auxiliar Judiciário teve as seguintes referên
cias de vencimentos. t<Jmando-se apenas. por exemplo, a. Classe B
(que é a classe final da referida categoria funcional e que equi
vale ao Agcnte Administrativo C - classe final desta catcgoria
funcional) e a Classe Especial, conforme se vê abaixo:

Classe 13 - de 35 a 38
Classe IDspecial - de 39 a 41

O Decreto nO 77.104, de 3 de fevereiro de 1976. e posterior
mente a Portaria nO 218, de 7 de maio daquele ano, do Sr. Di
retor-Geral do DASP, publicada no Diário Oficial da União de
13 de maio de 1976, definem as atribuições do Grupo Serviços
Auxiliares.

Na "Deserição Sumária das Atribuições da Classe" de Agente
Administrativo C. a Portaria nO 213176. supracitada, considera as
suas atividades "de grande corr.plexidade, envolvendo, com muita
freqüência, a apresenta,;ão de soluções para situações novas".

Vê-se, pois, que são complexas as at.ribuições do Agente Ad
ministra tivo C, e tal complexidade está retratada nos "Exemplos
Típicos de Trabalho da Classe", nos itens 1 a 33, onde se nota
claramente que o desempenho do cargo exige conhecimentos que
vão além do nível médío. Quer dizer: o servidor irá executar t,a
refas que exigem elevado grau de cultura. até mesmo de nivel su
perior, como. por exemplo. com relação a plancjamento admi
nistrativo e financeiro; estudos e pesquisas de natureza técnica
sobre administração geral e especifica; estudos e propostas de
aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas especificas;
análises preliminares de programa.. e avaliação de custo.~ de pro
jetos; revisão e reajuste da programação de trabalho. tendo em
vista alterações de normas legais ou regulamenkres ou de recur
80S: auxilio na elaboracão da proposta orcarnentária; (~hefia, em
nível de supervisão, de seções, núcleos ou unidades equivalentes;
estudo preliminar da estrutura organizacional das repartÍ(;ões
publieas, identificando as falhas e propondo as necessárias corre
cões: mformacão de casos sobre direitos e deveres esta belecidos
no Estatuto dos FutJcioIlários e demais leis I"efcrent€s aos servi-

dores federais; participação no processo de aplicação da legisla
ção geral e especifica e da jurisprudência administrativa e ju
diciária; auxilio nos estudos relativos ao aperfeiçoamento dos sis
temas de progressão e ascensâo funcionais e demais aspectos da
administração de pessoal; participação em estudos preliminares
dos problemas relativos a classificação e retribuição de cargos e
empregos e das técnicas e processos de análise e avaliação de car
gos; participação na programação, elaboração e aperfeiçoamento
das atividades de recrutamento, seleçãc. aperfeiçoamento e trei
nament.o de pes.soal e na avaliação de resultados; supervisão, se
torialmente, dos trabalhos relativos à administração de material
e património; orientação e supervisão do trabalho de equipes au
xiliares; participação em equipes de trabalho de pesquisas de
apoio, a fim de possibilitar o estudo de viabilidade técnico-eco
nômica; etc.

Entretanto. no Plano de Classificacão de Cargos, tais servido
res ficaram em niveis e referências de' vencimentos inferiores aos
do Oficial de .Justica e do Auxiliar .Judici:üio, Classe B, perce
bendo, o que é inconcebivel. salários menores do que os servido
res das mencionadas categorias funcionais, consoante se verifica
do quadro abaixo:

I Agent.e Administrativo

I Referências de vencimentos

I ~::::: ;sp~~i::l 4) __ ~: ;; : ;:
------ ---------------'

Quer dizer: o Agente Administrativo C (que se tomou como
exemplo comparativo I executa tarefas mais complexas do que o
Oficial de .fustiça. e tarefas semelhantes (ou mesmo mais difí
ceis) às do Auxiliar Judiciário - Classe B: no entanto. percebe
salário inferior, mesmo que o servidor ocupante do cargo de Agen
t.e Administrativo C possua nível superior ou universitário. {Para
o Agente Administrativo C exige-se a conclusão do curso de 2.°
grau; para o ingresso na Categoria Funcional de Auxiliar Judi
ciário, exige-se nivel de instrução equivalente ao 2.° grau'>

Tal desnivel demonstra que não foi cumprido o preceito cons
titucional de paridade entre os três Poderes, previsto no art. 98
de nossa Constituição, verbis:

"Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não podcrão ser superiores aos pagos pe
lo Poder Executivo, para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas."

Impõe-se o reexame de tal situação. a fim de que, pelo me
110S, se estabeleça paridade de vencimentos entre as Categorias
Funcionais de Agente Administrativo e de OficifJ de Justiça e Au
xiliar Judidário, revalorizando-se a primeira, com a conseqüente
elevação das referências de vencimentos.

t o qUE' se propõe o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1977. - Inocêncio Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 1.445, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores ci
vis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e
do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências.

Art. 6° A escala de vencimentos e salários dos cargos efe
tivos e empregos permanentes dos servidores em atividade, in
cluidos nos Grupos de Categorias Funcionais compreendidos ..
Plano de Classificação de Cargos, será a constante do Anexo ] 11
deste decreto-lei.
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§ 1.° As Referências, especificadas na eseala de que trata
este artigo, indicarão os valores de vencimento ou salário estabe
lecidos para cada classe das diversas Categorias Funcionais, na
forma do Anexo IV deste decreto-lei.

Art. 7.° Os critérios e requisitos para a movimentação do ser
vidor, d .. lima para outra Referência de v..ncimento ou sahúio,
serão estabelecidos no regulamento da Progressão Funcional, pre
visto 1)0 art. 6.° da Lei n.o 5.645, de 1970.

Grupos Categorias Funcionais Código Referências de Venciment()s
ou Salário por Classe

Classe Especial - de 28 a 30
Classe B (Nivel 2) -- de 24 a 27
Classe A I Nível 1) - de 16 a 23

Servico.s Auxiliares
- ~SA-800 ou
LT-SA-800)

a) Agente Administrativo

b) Datilógrafo

c) Oficial de Chancelaria

SA-801 ou
LT-SA-201

SA-B02 ou
LT-SA-802

SA-803 ou
LT-SA-803

Classe Especial
Classe C (Nível
Classe B (Nível
Classe A (Nível

Classe Especial
Classe B
Classe A

- de 37 a 39
4) de 32 a 36
3) de 28 a 30
2) -- de 24 a 27

- de 37 a 39
- de 32 a 36
- de 28 a 30

DECRETO-LEI N." 1.525, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1977

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores ci
vis do Poder Executivo, dos membros da Magistral.ura e
do TribunaJ de Contas da União, e dá outras providências.

O Presidente da República,

No uso da atribuição que lhe confeTe o artigo 55, item In, da
Constituiçâo, decreta:

ATt. 1.0 Os atuais valores de venciment<J. salári<J, provento
e penSâ() do pessoal civil. ativo e inativo, dos membros da Magis-

tratma e do Tribunal de Contas da União, do pessoal civil docen
tR e coadjuvante do magistério, do Exérciw e da Aeronáut.ica e
dos pensionistas, decorrentes d.a aplicação do Decrf't()-lei nO 1.445,
de 13 de fcvereiTo de 1976, sáo reajustados em 30% (trinta por
cenw, excetuados os casos previstos nos artigos 2.° e 3° deste
Decreto-lei.

§ },O Em decorrência do disposto r,este artigo. os vencimen
tos, salários ou gratificacões do pessoal em atividade, constantes
dos Anexos I, lI. In. V e VI do Decreto-lei nO 1.445. de 1976,
passam a vigorar com <JS valores especificados nos Anexos I, lI,
IH, V e VI deste Decreto-lei.

ANEXO lU

(ARTIGO I.", li 1.0, DO DECRETO-I.EI N.°1.525, DE 28 DE FEVERF;IRO DE J977)

Escala de Vencimentos e Salários. e respectivas Referências dos Cargos Efetivos e Empregos Permanentes
jm~lujdo.< no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n.O 5.645, de lO de de:l:embro de 1970.

Valor mensal
de venci
mento ou

salário - Cr$

17.306,00
16.481,00

15.697.00
14.951,00

14.238,00
13.561,00
12 .. 914.00
12 299.00
11.714.00
11.156,00

10.624,00
10. ]17,00

9.635,00
9.178,00

8.739,00

Refe
rências

57
56

55
54

53
52

51
50
49

48

47
46
45
44

43

Valor mensal
de venci
menro ou

salário - Cr$

8 323.00
7.927,00

7 549.00
7.190.00

6.B47.00
6.523,00
6.211,00
5.916,00
5.635,00

5.366.00
5.111,00
4.868.00

4.634.00
4,413,00

Refe
rências

42
41

40

39
38
37
36
35
34
33

32
31

30
29

Valor mensal
de venci
mento ou

salário - Cr$

4.202.00

4.001,00

3.811.00
3.629,00
3.456,00
3.291,00
3.135,00
2.986,00
2843.00
2.707,00

2.580,00
2 458.00

2 341.00
2 230,00

Refe
rências

28
27

26
25

24
23
22
21
20
19

UI
17
16
15

Valor mensal
de venci
mento ou

salário - Cr$

2.]24,00

2.022,00

1.926,00
1.1l34,00
1.748,00
1.665,00

1. 584.00
1 508.00
1. 437.00
1 368,00

1.303,00
1 242,00
1.184.00
1.128,00

Refe
rências

14
13

12
11

10

9

8
7
6

5

4

3
2

1

CON8TITUlÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BHASJL

Emenda ConstitucionaJ n.o 1, de 17 de outubro de
1969.

TiTULO I

Da Organização NacionaJ

CAPíTULO VII

Do Poder Executivo

SEÇAO VIII

Dos Funcionários Públicos

Art. 109. Lei FederaL de iniciativa excluSlva do Presidente
da República. respeitado o disposto no art. 97 e seu § 1." e no
! 2° do art. 108, definirá:

I -- () regime juridico dos servidores públicos da União, do
DistIíw Federal c dos Territórios;

11 a forma e a~ condições de provimento dos cargos pú-
bliens;
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PROJETO DE LEI N.o 3.512, DE 1977

(Do Sr. Paulo Marques)

Altera a redação do item II e da alínea a do parágrafo
único do art. 54 da Lei n.o 5.774, de 23 de dezembro de
1971. e do caput do art. 120 da Lei n.O 5.787. de 27 de ju
nho de 197.2, dispondo sobre remuneração dos militares.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Nacional e de Finan'~as.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O item Il e a alínea a do parágrafo único do art. 54

da Lei nO 5.774. de 23 de dezembro de 1971 (Estatuto dos Mili
tares) passam a viger com a seguinte redação. respectivamente:

"Art. 54. . .
II - a percepção de remuneração correspondente ao grau
lIierárqLlico superior ou melhoria da mesma quando. ao
ser transferido para a inatividade. contar mais de 30 \trin
ta) anos de serviço; e

Parágrafo único.

a) o oficial que contar mais de 30 (trinta) anos de ser
viço. após o ingresso na inatividade. terá seus proventos
calculados sobre o soldo corresp<)nderte ao posto imedia
to. se em sua Força existir, em tempo de paz, posto su
perior ao seu, mesmo que de outro Quadro, Corp<), Arma
ou Serviço. Se ocupante do último posto da hierarquia mi
litar de sua Força, em temp<) de paz. o oficial terá os pro
ventos calculados tomando-se por base o soldo de seu
próprio posto. acrescido de 20% (vinte por cento);"

Art. 2.° O caput do art. 120 da Lei n.O 5.787. de 27 de julho
de 1972 (Lei de Remuneração dos Militares), passa a vigorar com
a redação seguinte:

"Art. 120. O oficial que contar mais de 30 (trinta) anos
de serviço, quando transferido para a inatividade, terá o
cálculo de seus proventos referido ao soldo do p<)sto ime
diatamente superior, de acordo com os arts. 119 e 123
desta lei se em sua Forca Armada existir, em tempo de
paz, posto superior ao seu, mesmo que de outro Corpo, qua
dro. Arma ou Serviço."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Reza o item II do art. 54 da Lei nO 5 774. de 23-12-71. que, en

tre os direitos dos militares está "a percepção de remuneracão cor
respondente ao grau hierárquieo supei'ior ou melhoria da mesma
quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 35
<trinta e cinco) anos de serviço. se oficial, e mais de 30 (trinta)
anos de serviço. se praça",

O parágrafo único desse mesmo artigo estabelece, em sua
letra a. que a "percepção de remuneração ou melhoria da mesma,
de que trata o item II, obedecerá ao seguinte: o oficial que contar
mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, após o ingresso na
inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo corres
pondente ao posto imediato, se em sua Força existir, em tempo de
paz. posto superior ao seu mesmo que de outro Quadro, Corpo.
Arma ou Serviço. Se ocupante do último posto da hierarquia mi
litar de sua força, em tempos de paz, o oficial terá os proventos
calculados tomando-se por base o soldo de seu próprio P(l-"to
acrescido de 20~c (vinte por cento.".

Já a Lei de Remuneração dos Militares (Lei n.o 5.787, de
27-7-72, estabelece, em seu art. 120, que "o oficial que contar mais
de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, quando transferido para
a inatividade, terá o cálculo de seus proventos referido ao soldo
do posto imediatamente superior, de acordo com os arts. 119 e 123
da referida Lei se em sua Força Armada existir. em tempo de paz,
r,osto superior ao seu. mesmo que de outro Corpo. Quadro, Arma
ou Servico", esclarecendo em seu parágrafo único que "o oficial
nas condições deste artigo, se ocupante do último posto da hierar
quia militar de sua Força Armada. em tempo de paz. terá o cál
culo dos proventos tomando-se por base o soldo do seu próprio
posto acrescido de 20% (vinte por cento)".

Verifica-se. desde logo, o estabelecimento de uma di'icrimina
ção entre oficiais e pracas. Segundo o item II do art. 54 do Esta
tuto dos lVrilitares, o praça tem direito a remuneração correspol1
dfnte ao gTau hierárquico superior quando. contando com mais
de 30 (trinta I anos de servico. é transferido para a inativid::tde.
Ja ao oficial só se assegura tal direito após os 35 anos de serviço.
Por que tal discriminação?

Poder-sc-ia argumentar que. sendo improcedente tal discrimi
na6io, dpver-se-ia condicionar o beneficio a maior, ou seja, aos
3~) anos de serviço. para praças e oficiais.

Considerando-se, no entanto, que, normalmente o brasileiro
se inicia na carreira militar aos 18 anos de idade, só aos 53 se
veria atraido pela transferência para a inatividade, cabendo in
dagar se haveria interesse da Forca Armada em mantê-lo em ati
vidaclé até idaele tão avancada, e se. em tal idade lhe restaria
p.l~uma outra perspectiva de exercicio de uma atividade pro
fJssional, ou, ao menos, abraçar uma carreira liberal.

Negativa é a resposta, da mesma maneira que negativa é a
imagem que vem sendo transmitida pelos oficiais mais idosos,
que per'iistem em permanecer em atividade, emperrando os di
ferentes quadros e retardando promoções, devido apenas à ne
cessidade de cumprir mais cinco anos em serviço para se trans
ferirem para a inatividade com uma remuneração mais condigna
e de acordo com suas necessidade de sobrevivência.

Igualmente negativa é a imagem que vêm transmitindo aque
les que. já sem ãnimo para permanecer na Força por mais cinco
anos, preferem passar para a iua tividade aos 30 anos de serviço
e ir trabalhar na iniciativa privada, despertando protestos prin
cipalmente dos profissionais recém-formados pelas universidades,
que vêem reduzido o seu mercado de trabalho p<)r alguém que já
t~m a subsistêneia, de alguma forma, assegurada.

A fixação do limite de 30 anos de serviço seria, portanto, uma
das maneiras de melhorar os vencimentos dos oficiais da Reser
va Remunerada, atualmente obrigados a buscar trabalho nas em
presas particulares e governamentais para levar vida condigna,
quando esses ofielais deveriam ter no trabalho uma opção de livre
escolha e nao praticamente uma obrigaçâo.

De outra parte, muitos dos oficiais que forem atingidos pela
(~ota compulsória poderão ser compulsados para a Reserva Re
munerada sem poderem se beneficiar, ainda que o queiram, de
um direito dos militares, conforme a introdução do art. 54 da
Lei em causa. Há uma incoerência entre a Legislação, que por
11m lado estimula a permanência de oficiais na Ativa, mas, de
outro, compulsoriamente, os transfere para a Reserva Remunerada.

A modificação ora proposta, se aprovada, permitirá a desobs
trução dos últimos postos de oficial superior, pela saída de varias
oficiais superiores que ficam apenas aguardando os 35 anos de
serviço para requerer sua transferência para a Reserva Remu
nerada.

De outra parte. vale mencionar que a Lei n.o 1. 252, de 5-12-50,
previa a promo~,ão ao posto de capitão dos oficiais subalternos
Que completassem 10 (dez) anos nesses postos. Tendo sido revo
gada pela Lei n." 6 361, de 23-9-76, estabeleceu-se um grande
desestímulo aos sargentos no que tange a freqüentarem cursos
que conduzam ao oficialato, uma vez que eles, após grandes es
forcas. estudos e transferências, como oficiais muitas vezes não
passarão do posto de 2.0 -Tenente e quando, com 30 anos de ser
viço, passarem para a Reserva Remunerada, muitas vezes com
pulsória pela idade no posto, verão seus sacrificios diluidos pelos
colegas que, com muito menos esforços, alcançaram o mesmo
posto de vencimento na inatividade.

Finalmente, cabe esclarecer que a modificação do art. 120 da
Lei nO 5,787, de 27 de julho de 1972. seria mera conseqüência
da aprovação da proposta de modj[ica~ão do item II do art. 54 da
Lei n.o 5.774, de 23 de dezembro de 1971. e da letra a do seu pará
grafo único,

Sala das Sessões, em - Paulo Marques.
PRO.JETO DE U':I ]1,'.0 3.513. DE 1977

(Do Sr. Pedro Lauro)
Dispõe sobre a proibiçao de vender bebidas acondi

cionadas em garrafas e latas, nos campos de futebol,
dando outras providências.

(As Comissões de constituição e Justiça, de Economia,
Indústria e Comércio e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Após o prazo de seis 16) meses, a contar da vlgen

<:ia desta lei a venda de cervejas, refrigerantes e quaisquer lJebi
das nos campos de futebol somente será permitida mediante o
fornecimento, aos consumidores, de copos descartáveis de papel.

Parágrafo Únieo. É vedado o uso de garrafas e latas em qual
quer fase da com€'fcializaçao de bebidas nos locais referidos neste
<'sUgo.

Art. 2° O Poder Executivo reglllamentara esta lei no prazo
ele trinta (30) dias.

Art. 3.° Esta lei entrará em vig.)r na data de sua publicação,
Art. 4° Revogam-se as disposieões em contrário.

.Justificação

Sendo o futebol o esporte da preferência nacional - ou o
esporte das lllultidões, como se costuma dizer - é natural que a
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·população acorra aos estádios em grandes e buliçosos contingen-
·:tes, quando menos para procurar o entretenimento do fim de se
inana.

Natural é também que as pessoas do povo, reunidas para o
·espetáculo vibrante da bola, se inflamem e se extasiem de ale
gria, quer pelo simples ato de torcer, quer pela paixão que o fute
bol desperta.

O que não é aceitável, porém, é que as pessoas num estádio
se transformem, por causa da paixão pelo esporte ou dos efeitos
das bebidas ali servidas, indiscriminadamente, em verdadeiros vân
dalos, fazendo das garrafas ou das latas em que tais bebidas são
acondicionadas armas de danificar o patrimônio público ou priva
do e de ferir as pessoas, preferentemente os que desempenham
papel de destaque no espetáculo: juízes, bandeirinhas, jogadores,
policiais.

E, no entanto, é isto o que se vê hoje em dia nos campo.s de
, futebol.

O nosso projeto visa acabar com essa parte negativa de um
, espetáculo futebolístico, vedando a venda de quaisquer bebidas em
garrafas ou em latas. Ao menos assim, as pessoa.s, por mais vio
lentas que sejam, não terão à mão esse tipo de arma para ofender

'e ferir.
Aliás, na Alemanha, há muito tempo, a própria cerveja ven

dida ao público freqüentador de campos de futebol o é através de
aparelhos sífonados que transpassam o líquido diretamente para
copos descartáveis de papel, de modo altamente higiênico, menos
oneroso e sem qualquer perigo decorrente do uso de garrafas ou
latas.

Tal processo pode ser aqui adotado, com reais vantagens.

Sala das Sessões, 20 de abril de 1977. - Pedro Lauro.

PROJETO DE LEI N.o 3.514, DE 1977
(Do Sr. Milton Steinbruch)

Modifica a redação do § 1.° do art. 499 do Decreto-lei
n.O 5.452, de 1.° de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.o 2.578, de 1976, nos ter
mos do art. 71 do Regimento Interno).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 1.0, do art. 499 da Consolídação das Leis do Tra

balho (Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943) passará a ter
a seguinte redação:

Art. 499. . .

§ 1.0 Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de
exercer cargo de confiança, é assegurada, salvo no caso de falta
grave, a opção entre a reversão ao cargo anteriormente ocupado e
a indenização proporcional ao tempo de serviço, computando-se

. em dobro o período trabalhado nas funções efetivas.

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Justificação
De acordo com a legislação trabalhista, pode o empregador fa

zer reverter o empregado exercente de cargo de confiança à fun
ção anteriormente ocupada, nem se facultando ao empregado per
quirir dos motivos determinantes da cessação da confiança, por
ser esta de caráter eminentemente subjetivo.

Entretanto, pode acontecer, o que é comum, que o empregado
que por largo espaço de tempo vinha exercendo funções que a
CLT considera como de confiança - é óbvio que são funções sem
pre altamente qualificadas - por força de um dispositivo legal, é
mandado reverter a uma função subalterna, funcão que a mais
das vezes constitui a sua primeira ocupação no emprego.

Esse fato pode resultar em verdadeira humilhação. daí porque,
no nosso projeto, deferimos ao empregado a convivência da rever
são para não perder a estabilidade no emprego ou com sacrifícío
da mesma o recebimento de uma indenização proporcional ao seu
tempo de serviço, computando-se em dobro o período que exerceu
cargo efetivo, pois estamos legíslando para empregados estáveis e
que não deram motivos para a rutura do contrato de trabalho.

Sala de Sessões, 20 de abril de 1!J77. - Milton Stcínbruch.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAQ
DAS COMiSSôES PERMANENTES

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.° de maio de

1943.

TíTULO IV
Do Contrato lndividual de Trabalho

CAPíTULO VII

Da Estabilidade

Art. 499. Não haverá estabilidade no exercício dos fargos de
diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do emprega
dor, ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efei
tos legais.

§ 1.0 Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de
exercer cargo de confiança, é assegurada, salvo no caso de falta
grave, a reversão ao cargo efetivo que haja anteriormente ocupado.

PROJETO DE LEI N.O 3.515, DE 1977

<Do Sr. Wilmar Dallanho1)

Estabelece normas para a escolha dos delegados muni~

cipais que comporão as convenções regionais a que se re
ferem os Decretos-leis n.os 1.540, de 14 de abril de 1977 e
1. 543, de 14 de abril de 1977. e dá outras providências.

(A Comissão de Constituição e Justiça).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Os delegados dos diretórios municipais que comporão
a Convenção Regional a que se referem os arts. 4.° e 2.° dos Decre
tos-leis n.os 1. 540 e 1. 543, respectivamente, de 14 de abril de 1977,
serão eleitos em Convenções municipais a se reallzarem no pri
meiro domingo do mês de junho.

Parágrafo único. Os delegados escolhidos na forma do artigo
anterior, comporão também a Convenção Regional para escolha dos
candidatos do partido nas eleições para o Senado Federal, Câmara
dos Deputados e As.\;embléias Legislativas.

Art. 2.° As COnvenções Municipais para escolha dos delegados
a que se refere a presente lei, serâ<J realizadas, no que couber,
nos termos do Capitulo Il da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971,
com as modificações posteriores e respectivas resoluções do Tri
bunal Superior Eleitoral.

Art. 3.° Os Tribunais Regionais Eleitorais fixarão no prazo de
60 dias antes da data das Convenções, {) número de delega<k>s a
que tem direito cada municipio, nos termos dos §§ 1.0 e 2° do art.
40, da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971, não se aplicando o
disposto no parágrafo 3.0 do mesmo artigo.

Art. 4.° A chapa completa dos delegados e respectivos suplen
tes poderá ser registrada até 30 dias antes da data da COnvenção,
desde que assinada por um minimo de 20 filiados ao partido.

Parágrafo único. Para efeito das impugnações, aplicam-se os
mesmos prazos da Resolução n.O 9.252, de 12-7-72.

Art. 5.° Nos municipios com direito a apenas 1 delegado, será
eleita a chapa que obtiver maioria dos votos dos convencionais pre
sentes. Onde houver mais de um delegado, será eleita a chapa que
obtiver 60% ou mais dos votos da Convenção.

Parágrafo único. Não sendo obtido o quorum previsto no ar
tigo, os lugares serão distribuidos proporcionalmente ao número
de votos obtidos pelas chapas registradas.

Art. 6.° Escolhidos os delegados, o Diretório Municipal provi
denciará, no pra70 máximo de 5 dias. a comunicação da eleição ao
Diretório Regional, acompanhada de cópia autenticada da ata da
Convenção.

Art. 7.° O Tribunal Superior Eleitoral baixará as necessárias
instruções para o fiel cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 8.° Revogadas as disposições em contrário, esta lei en
trará em vigor na data de sua publicação.

Justificação

A Emenda Constitucional n.o 8, de 14 de abril de 1977, alteran-
do o art. 13, § 2.° da Constituição, definiu:

"§ 2.° A eleicão do Governador e Vice-Governador de Es
tado, para mandatos de quatro anos, far-se-á pelo sufrá
gio de um colégio eleitoral, em sessão pública e mediante
votação nominal, ..."

O mesmo Fdito, ao redefinir o art. 41 da Constituição, instituiu
a eleição indireta para um dos três Senadores, de cada Estado.

Os Decretos-leis n.OS 1.540 e 1.543. de 14 de abril de 1977, arts. 4.°
e 2.0 respectivamente. estabeleceram que Convenções Regionais dos
Partidos políticos serão convocadas para escolherem os candidatos
a Governador, a Vice-Governador, a Senador e a Suplentes.

Está pois consagrado o principio da indicação de candidatos
pela convenção, mesmo nas eleições indireias.

Democratizando esta indicaç~lo, qlle deixa de ser feita pelos
Diretórios Regionais, para ser 1)n1;\ cleci"ào ela Convenção, quis o
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novo texto constitucional evitar a manipulação de pequenos gru
pos ou as indicacões pessoais, transferindo ao órgão maior dos
Partidos - a Convencão - a responsabilidade da escolha dos
candidatos.

Aliás. 'e preciso que se ressalte que nas eleições indiretas, o
partido majoritário não apenas "indica" os candidatos. mas em
realidade "garante-lhes a eleição".

Enquanto nas eleições diretas, os Partidos escolhem ou indi
cam os candidatos, que se submetem ao voto popular - livre e des-
compromissado buscando a eleição incerta;

Nas eleiçóes indiretas o partido majoritário escolhe os seus
candidatos e garante-lhes a vitória e a eleição, pela votação aber
ta e nominal de um Colégio Eleitoral, que se reúne e delibera sob
o primado da fidelidade partidária.

É, pois. a Convenção - ao menos no que toca à agremiação
majoritária em cada Estado -- o verdadeiro Colégio Eleitoral.

E se assim é, é preciso que se garanta a maior autenticidade
assegurando-lhe a maior representatividade.

Sua decisão deve espelhar a verdadeira vontade do partido,
colhida esta de forma democrática e aberta junto a todas as bases
partidárias.

Agindo como delcgados de seus municipios, substituindo-os no
seu direito de vot{) os representantes municipais à Convenção Re
gional, devem ter outorg'a direta. procuração especifica e atual dos
militantes partidários para escolherem dentre nomes conhecidos e
candidaturas já lançadas.

É o que pretende o projeto. ao instituir a figura de "delegado
eleitoral". às Convenções Regionais previstas pelos Decretos·-leis
n.O• 1.540 e 1.543.

Trata-se pois de um delegado com missão especial e específica
de indicar os candidatos do Partido às eleições.

Eleito ele próprio em Convenção Municipal para esse fim con
vocada às vésperas do pleito indireto - vale dizer, em meio ao
clima de mobilização partidária e com o processo eleitoral já defla
grado - sua investidura garante-lhe maior autoridade. outorg'an
do-lhe um mandato especifico para falar e votar em nome de
milhares de brasileiros.

O projeto visa pois, complementando a legislação existente,
valorizar o processo de escolha abrindo-o o quanto possível e
apoiando-o sobre a livre. ampla e auténtica vontade partidária.

Em realidade, valorizando os políticos, restabelecendo a sobe
rania das convenções, oxigenando a vida partidária e aumentan
do-lhe a capilaridade. o projeto estimula a militància e a ativida
de das agremiações politicas.

Consagrando a consulta mais geral e profunda aos filiados
de cada partido, o projeto gera a saudável emulacão que conduzirá
às campanhas de filiação e vivência partidárias. fortalecendo as
agremiações e aumentando o nível e o exercício permanente da
politica.

Gerando o interesse de influir através do partido, o projeto re
duzirá o impacto causado pela mudança das regras do jogo elei
toral e pela adoção da eleição Indireta.

Definindo os delegados munIcipais, apenas em junho de 1978 
portanto às vésperas das Convenções Estaduais - o projeto previ
ne o aliciamento indevido de convencionais. ou o envolvimento des
tes por forcas estranhas ao partido. dificultando a manipulação
dos resultados.

Evitando ou ao menos reduzindo a possibilidade de pressões
corruptoras, sobre convencionais conhecidos com excessiva ante
cedência o projeto evita o desgaste da imagem dos políticos, ega
rante a livre e autêntica manifestação das bases partidárias.

Finalmente e entendendo que a legislação revolucionária, antes
de se esgotar em si mesma exige complementação e detalhamento:
considerando ademais constituir um dever parlamentar o ,;;eu
aperfeiçoamento, elaboramos o presente projeto de lei. submeten
do-o à superior apreciação das duas Casas do Congresso Nacional,
acreditando que ajustado aos objetivos do eminente Presidente Er
nesto Geisel - corresponda por igual aos anseios da nacionali
dade.

Sala das Sessões. 18 de abril de 1977. - Wilmar DallanhQI.

LEGiSLAÇÃO CiTADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 1 540. DE 14 DE ABRIL DE 1977
Regula a composil;ão e o funcionamento do Colégio

1<:1.. ,' oral que elegerá o Governador de Estado e dá outras
providencias.

Art. 2.° O Colégio Eleitoral compor-se-á dos membros da res
pecti.va Assembléia Legislativa e de delegados das Cãmaras Muni
cipais do respectivo Estado.

Art. 4.° Os Diretórios Regionais dos Partidos Politicos convo
carão as Convenções Regionais para, no mês de julho, escolherem
os candidatos a Governador e Vice-Governador.

§ l.o Realizada a escolha. o delegado do Partido apresentará
ao Tribunal RegioJnal Eleitoral, dentro de dois dias, uma cópia da
ata da reunião. devidamente autenticada.

§ 2.0 Protocolado o recebimento da ata. o Presidente do Tri
bunal fará publicar, no prazo de dois dias, no órgão oficial do
Estado, para conhecimento dos interessados, edital de que cons
tem o nome e a qualificação dos candidatos a Governador e Vice
Governador.

§ 3° A argüição de inelegibilidade será processada perante a
Justiça Eleitoral. na forma da lei. para impugnação do registro
de candidatos.

DECRETO-LEI N.o 1.543. DE 14 DE ABRIL DE 1977

Regula a eleição de Senador, prevista no íI 2.0 do art.
41, "in fine", da Constituição Federal.

••••• 0. 0 0.0 •••••••••• 0.0 •• 0.0 ••••••••• 0.0 •••• _ •••••••••• 0.0

Art. 2.° Os Diretórios Regionais dos Partidos Políticos con
vocarão as Convencões Regionais para, no mês de junho, esco
lherem os candidatOs a Senador e Suplentes. estes em número
de dois.

Parágrafo único. Os candidatos classificados em segundo e
terceiro lugares na ordem de votaçáo serão considerados, respecti
vamente, primeiro e segundo Suplentes.
0'0 o ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 0.0 •• o" 0'0 ••••••••••••

Art. 4° Ocorrendo morte ou impedimento insuperável de
qualquer dos candidatos, o Diretório Regional do Partido Político,
dentro de cinco dias. providenciará a sua substituição, requerendo
à Mesa da Assembléia, na forma do disposto no artigo anterior,
o registro do novo candidato.

LEI N.o 5.682. DE 21 DE JULHO DE 1971

Lei Orgânica dos Partidos Politicos

TíTULO IV

Dos órgãos dos Partidos

CAPíTULO II
Das Convenções e dos Diretórios dos Partidos

Art. 28. As Convenções Municipais, Regionais e Nacionais,
para eleição dos Diretórios Municipais. Regionais e Nacionais dos
Partidos Políticos. realizar-se-ão respectivamente no terceiro do
mingo do mês de janeiro. no quarto domingo do mês de março
e no quarto domingo do més de abril dos anos de unidade final
ímpar.

Art 29. Caberá ao Presidente do Diretório Nacional, do Re
gional ou do Municipal presidir a respectiva Convenção.

Art. 30. Somente poderão participar das Convenções Muni
cipais os eleitores filiados ao Partido até 3 (três) meses antes de
sua realização.

Art. 31. Nas Convencões. as deliberacões serão tomadas por
voto direto e secreto. ~ .

Parágrafo único. É p-roibido o voto por procuração e permitido
o voto cumulativo, nos termos desta Lei.

Art. 32. As Convenções podem ser instaladas com a presença
de 10% (dez por cento) dos convencionais.

Art. 33. As Convencões e Diretórios deliberam com a presença.
da maioria dos seu;; membros.

Parágrafo únieo. Nas Convençôes Municipais, as deliberações
poderão ser tomadas com o quorum mínimo de 200/" (vinte por
cento I dos filiados, para elei~ão de Diretórios, Delegados e Su
plentes.

Art 34. A convocação dos órgãos de deliberação e direção
peias respeetivas Comissões Executivas deverá obedecer aos se
guintes requisitos. sob pena de nulidade:

I - publicacão de edital na imprensa local ou, em sua
falta, a afixação no Cartório Eleitoral da Zona, com a
anteeedéncia mínima de 8 (oitol dias;
n _ notifícação pessoal. sempre que possível, àqueles que
tenham direito a voto. no mesmo prazo; e
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lU ~ indicação do lugar, dia e hora da reunião, com a
declaração da matéria incluída na pauta e objeto de deli
beração.

Art. 35. Poderão constituir-se Diretórios somente nos Muni
cípios em que o Partido conte, no mínimo, com o seguinte número
de filiados, em condíções de participar da eleição:

I - 5% (cinco por cento) do eleitorado, nos Municipios de
até 1.000 (mil) eleitores;

II - os 50 (cinqüenta) do número I e mais 10 (dez) para
cada 1. 000 (mil) eleitores, nos Municipios de até 50.000
(cinqüenta mil) eleitores;

III - os 540 (quinhentos e quarenta) dos números ante
riores e mais 5 (cinco) para cada 1. 000 (mil) eleitores, nos
Municípios de até 200.000 (duzentos mil) eleitores;

IV - os 1.290 (mil duzentos e noventa) dos números ante
riores e mais 3 (três) para cada 1.000 (mil) eleitores, nos
Municípios de mais de 500.000 (quinhentos mil) eleitores;

V - os 2.190 (dois mil cento e noventa) dos números ante
riores, e mais 1 (um) para cada 1.000 (mil) eleitores, nos
Municipios de mais de 500.000 (quinhentos mil) eleitores.

Parágrafo único. Em cada E~tado, o Tribunal Regional Elei
roral publicará, com 40 (quarenta) dias, pelo menos, de antece
dência, a relação dos Municípios sob sua jurisdição e o número dos
respectivos filiados que se encontram habilitados a participar das
Convenções Partidárias para organização de Dirctório.

Art. 36. Para que possa organizar Diretório Regional, o Par
tido deve possuir Diretórios Municipais registrados na Justiça
Eleitoral, em. pelo menos, 1/4 (um quarto) dos Municipios do
Estado.

i\rt. 37. A constituicão de Diretório Nacional dependerá da
existência, no minimo, de 12 (doze) Diretórios Regionais regis
trados na Justiça Eleitoral.

Art. 38. Nas Convenções Municipais, somente poderão votar
ou ser votados os eleitores inscritos no Município e filiados ao
Partido.

Art. 39. Cada grupo de. pelo menos, 30':'t (trinta por cento)
dos eleitores filiados. com direito a votar na Convenção, quando
o número destes não for superior a 100 (cem), e, dai por diante.
cada grupo de 50 (cinqüenta) requererá, por escrito. à Comissão
Executiva Municipal, até 30 (trinta) dias antes da Convenção.
o registro de chapa completa de candidatos ao Diretório, acres
cida dos candidatos à suplência.

§ 1.0 O pedido será formulado em duas vias. devendo a Co
missão Executiva passar recibo na segunda. que ficará em poder
dos requerentes.

§ 2.° Facultativamente. o pedido de registro poderá ser apre
sentado ao Juiz Eleitoral que. no mesmo dia, através de despacho,
fará constar a data do recebimento. A primeira via será apre
sentada à Comissão Executiva. sob recibo passado na segunda, que
ficará arquivada no Juizo Eleitoral.

§ 3.° Se a Zona Eleitoral estiver vaga ou se o Juiz Eleitoral
se encontrar ausente. a providência referida no parágrafo anterior
poderá ser tomada pelo Escrivão Eleitoral, que certificará a data
da apresentação e colherá o recibo do Diretório Municipal na se
gunda vía.

§ 4.° Observado o disposto no artigo 32, a Convenção Mu
nicipal para eleição de Diretório e Delegados iniciar-se-á às 9
(nove) horas. prolongando-se pelo tempo necessário à votação dos
eleitores que chegarem ao recinto até às 18 (dezoito) horas, à
apuração, proclamação do resultado e à lavratura da Ata.

Art. 40. Na mesma data em que se reunirem para eleger o
Diretório Municipal. os convencionais escolherão os Delegados e
respectivos Suplentes, em igual número, à. Convenção Regional. os
quais deverão ser registrados. em cada chapa. na forma e no prazo
previstos para o registro de candidatos ao Diretório Municipal.

§ 1.0 É assegurado aos Municípios. onde o Partido tiver Dire
tório organizado, o direito a, no minimo, 1 (um) Delegado.

§ 2.° Cada Municipio terá direito a mais 1 (um) Delegado
para cada 2.500 (dois mil e quinhentos) votos de legenda parti
dária obtidos na última eleição à. Câmara dos Deputados da res
pectiva unidade federativa. até o limite de 30 (trinta) delegados.

§ 3.° Se na eleição a que se refere este artigo, nâo se com
pletar o número de Delegados previsto nos parágrafos anteriores.
caberá ao Diretório Municipal eleito indicar os demais, com os res
pectivos Suplentes. satisfeitas as exigências legais.

Art. 41. As Convenções para a eleição dos Diretórios Regio
nais realizar-se-ão nas Capitais dos Estados e Territórios Federais.

Art. 42. Constituem a Convenção Regional:

I - os membros do Diretório Regional;

II - os Delegados eleitos pelas Convenções Municipais ou d€
signados nos termos do § 3.° do art. 40; e

III -- os representantes do Partido no Senado Federal. na Câ
mara dos Deputados e na Assembléia Legislativa.

Art. 43. O registro de candidatos e suplentes ao Diretório Re
gional será requerido. por escrito, à Comissão Executiva Regional,
até 30 (trinta) dias antes da Convenção. por um grupo minimo de
20 (vinte) convencionais para cada chapa.

§ 1.0 Nos Territórios Federais. o registro de candidatos poderá
ser requerido por um grupo minimo de 10 I dez) convencionais.

§ 2.° Os grupos de convencionais que requererem registro de
chapa poderão enviar cópia da mesma. até 10 (dez) dias antes da
Convenção. ao Tribunal Regional Eleitoral. que a mandará ar
quivar.

Art. 44. Na mesma data em que se reunirem para eleger o
Diretório Regional, os convencionais escolherão os Delegados e res
pectivos Suplentes, em igual número, à Convenção Nacional. ob
servado, quanto ao registro dos candidatos, o prescrito no artigo
anterior.

§ 1.0 O número de Delegados de cada Estado ou Território
será o correspondente à sua representação partidária no Cor.gresso
Nacional.

§ 2.° É assegurado aos Estados e Territórios onde o Partido
tiver Diretório organizado o direito a, no minimo. 2 (dois) Dele
gados.

§ 3.° Se na eleição de que trata este artigo, não se completar
o número previsto de Delegados. caberá ao Diretório Regional eleito
indicar os demais, com os respectivos suplentes, atendidos os re
quisitos da lei.

Art. 45. A Convenção para a eleição do Diretório ~acional

realizar-se-á na Capital da União.

l\rt. 46. Constituem a Convenção Nacional:

I -- Os membros do Diretório Nacional;

II - os Delegados dos Estados e Territórios; e

III - os representantes do Partido no Congresso ~aciona].

Art. 47. O registro de candidatos e suplentes ao Diretório Na-
cional será requerido, por escrito. à Comissão Executiva ~aciol1aJ,

até 20 'vinte) dias antes da Convenção. por um g:'upo mínimo de
30 I trinta) convencionais para cada chapa.

Art. 48. Nenhum candidato poderá ser registrado em mais de
uma chapa para eleição de Diretório. sob pena de serem c0l1side
rados nulos os votos que receber.

Art. 49. Os trabalhos das Convenções Municipais serão acom
panhados por um observador. designado pelo Juiz Eleitoral. o qual
terá assento à Mesa Diretora, sem. contudo, tomar parte em dis
cussão ou formular pronunciamento sobre qualquer matéria.

§ 1.0 Nas Convenções Regionais e Nacionais. o observador se
rá designado, respectivamente, pelo presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral ou pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2° Não poderão ser designados para as funções referidas
neste artigo:

I - os candidatos e seus parentes. ainda que por afini
dade. até o segundo grau, inclusive;

II - os membros efetivos e suplentes de Diretórios dos
Partidos;

III - as autoridades e funcionários que desempenhem car
gos ou funções de confiança do Poder Executivo; e

IV - os ocupantes de cargos q,ue incidam nas condições
previstas no § 4.0 do artigo seguinte desta Lei.

§ 3.° A falta de comparecimento do observad')r nâo impede a
realização da Convenção.

Art. 50. Nas eleições previstas neste Capitulo. o Ministério
Público ou qualquer eleitor no Partido a que for filiado poderá im
pugnar, perante a Comissão Executiva competente, o registro de
candidatos.

§ 1.0 A impugnação será feita dentro de 48 (quarenta e oito)
horas após o encerramento do registro de candidatos, tendo estes
igual prazo para contestar a ímpugnação.

§ 2.° Decorl'ido o prazo de contestação. o Diretorio compe
tente decidirá nos 3 (tres) dias subseqüentes.

§ 3.° Expirado o prazo referido no paragrafo anterior sem de
cisão da Comissão Executiva. a impugnação será apresentada dire-
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tamente ao órgão competente da Justiça Eleitoral, que dela conhe
cerá, nos termos do artigo seguinte e seu § 1.0, como se fosse re
curso.

§ 4.° Não poderá apresentar impugnação ao registro de can
didato o membro do Ministério Público que, nos quatro anos ante
riores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório partidá
rio ou exercido atividade político-partidária.

Art. 51. Caberá recurso:
I - para o Juiz Eleitoral:
a) do indeferimento do registro de candidato ao Diretório
Municipal ou a Delegado à Convenção Regional; e

b) da decisão sobre impugnação de candidato às funções
indicadas na letra anterior;

II - para o Tribunal Regional Eleitoral:

a) do ato denegatório de registro de candidato ao Diretório
Regional ou a Delegado à Convenção Nacional; e

b) da decisão sobre impugnação de candidato às funções
apontadas na letra a deste número;

UI - para o Tribunal Superior Eleitoral:
a) do ato que negar registro a candidato ao Diretório Na
cional; e
b) da decisão sobre impugnação de candidato ao Diretório
Nacional.

§ 1." O recurso será apresentado, instruído e fundamentado. di
retamente ao órgão compctente da Justiça Eleitoral no prazo de
3 (três) dias, contados da imediata publicação do ato ou da deci
são na imprensa oficial local, ou de sua comunicação, contra re
cibo, ao interessado.

§ 2° Independentemente de intimação. o interessado poderá
oferecer razões nos 2 (dois) dias seguintes ao da interposição de
recurso, e o órgão partidário. nesse mesmo prazo, sustentará a sua
decisão.

§ 3.° O Juiz Eleitoral, o Tribunal Regional e o Tribunal Sll
perior Eleitoral terão o prazo de 5 (cinco) dias para o julgamento,
independentemente de publical;ão de pauta, dos recursos de que
trata este artigo.

Art. 52. Os candidatos aos Diretórios Municipais, Regionais e
Nacionais. cujo registro seja denegado, poderão ser substituidos no
pra~o de:

I - 5 (cinco) dias, contados do ato do Diretório que o
indeferiu. se não houver recurso para a Justiça Eleitoral; e

II - 3 (treS) dias. contados da decisão do Juiz ou Tr:ibu
nal Eleitoral. conforme o caso, no recurso contra o ato de
negatório do registro.

Art. 53. Em qualquer Convenção, considerar-se-á eleita. em
toda sua composição, a chapa que alcançar 80% (oitenta por cen
to) dos votos válidos apurados

§ 1.0 Contam-se como válidos os votos em branco.

§ 2° Se houver uma só chapa, será considerada eleita em
toda sua composição, desde que alcance 20% (vinte por centol. pelo
menos. da votação válida apurada.

§ 3.° Não se constituirá o Diretório se deixar de ocorrer a vo
tação prevista no parágrafo anterior.

§ 4.° Os suplentes considerar-se-ão eleitos com a chapa em
que. estiverem inscritos, na ordem dc sua colocação no pedido de
registro.

§ 5.° Se. para a eleição do Diretório, escolha dos Delegados
e respectivos suplentes. tiver sido registrada mais de uma chapa
que venha a receber, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos votos
dos convencionais, os lugares a prover serão divididos, proporeio
nalmente entre elas, preenchidos por seus candidatos, na ord.em
de colocação no pedido de registro.

ArL 54. Os líderes dos Partidos Políticos nas Câmaras Mu
nicipais. nas Assembléias Legislativas. na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal integrarão. como membros natos. com voz e
voto nas suas deliberações, respectivamente, os Diretóríos Munici
pais Regionais e Nacionais.

Art. 55. Os Dirctórios eleitos pelas Convencões Municipais.
Regionais e Nacionais, de acordo com esta Lei, se constituirão. in
cluído o Lider:

I - o Diretório Municipal, de 9 (nove) a 21 (vinte e um)
membros;
tI -- o Diretório Regional. de 21 (vinte e um) a 31 (trinta
(' um. membros:
IE -- o Diretório Nacional. de 31 (trinta e um) a 51 (cin
qüenta e um) membros.

§ 1.0 No Diretório Nacional haverá, pelo menos, um membro
eleito de cada seção partidária regional.

§ 2.° Na constituição dos seus Diretórios, os Partidos Políticos
deverão procurar, quanto possível, a participação das categorias
profissionais.

§ 3.° Os Diretórios Regionais e Nacionais fixarão, 60 (sessen
ta) dias antes das respectivas Convenções, o número de seus fu
turos membros, observado o disposto neste artigo.

§ 4° Os Diretórios Regionais fixarão, até 45 (quarenta e cín
co) dias antes das Convenções Municipais, o número de membros
dos DiretóriOS Municipais. comunicando, imediatamente, a estes e
à Justiça Eleitoral a sua deliberação.

Art. 56. Os Diretórios eleitos na forma desta Lei considerar
se-ão empossados, automaticamente, após a proclamação dos re-
s~:tados das respecti~as Convenções. _

Parágrafo único. Durante o período de mandato dos membros
dos Diretórios, permanecem, enquanto não substituidos, os Delega
dos e os Suplentes eleitos juntamente com aqueles.

Art. 57. Os Diretórios terão suplentes em número equivalente
a 1/3 (um terço) dos seus membros.

Parágrafo único. Os supientes serão convocados pelo Pre
sldente do Diretório para substituírem, nos casos de impedimento
ou vaga, os membros efetivos com os quais se elegeram, observada
a ordem de colocação na respectiVa chapa.

Art. 58. O Presidente da Convenção convocará os Diretóríos
eleitos, e empossados, para, em iocal. dia e hora que fixará. esco
lherem, dentro em 5 (cinco) dias, as respectivas Comissões Executi
vas, que terão a seguinte composição:

I -~ Comissão Executiva Municipal: um Presidente, um Vice
Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e o Líder da Bancada na
Câmara Municipal;

II - Comissào Executiva Regional: um Presidente, um Pri
meiro e um Segundo-Vice-Presidente, um Secretário-Geral. um
Secretário. um Tesoureiro, o Líder da Bancada na Assembléia Le
gislativa e dois vogais;

III - Comissão Executiva Nacional: um Presidente, um Pri
meiro, um Segundo e um Terceiro-Vice-Presidente, um Secretá
rio-Geral. um Primeiro e um Segundo-Secretário, um Primeiro
e um Segundo-Tesoureiro, os Lideres de Bancada na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal e quatro vogais.

§ 1.0 Nos Territórios F'ederais, a inexistência do Líder de Ban
cada será suprida por mais um vogal na Comissão Executiva.

§ 2.° Juntamente com os membros da Comissão Executiva
serão escolhidos Suplentes para exercicio em caso de impedimento
ou vaga.

§ 3° Nos casos a que se refere a parte final do parágrafo
anterior, os membros eleitos da Comissão Executiva serão substi
tuídos, segundo a ordem descrescente de colocação, convocando-se
Suplentes na medida em que seja necessário para completar a
composição do órgão.

§ 4." Cada Partido poderá credenciar, respectivamente:
I -- 3 (trés) Delegados perante o Juízo Eleitoral;

II -- 4 (quatro I Delegados perante o Tribunal Regional; e

III - 5 (cinco. Delegados perante o Tribunal Superior Elei
toral.

§ 5.° Os Delegados serão registrados no órgão competente da
Justiça Eleitoral. a. requerimento do Presidente do respectivo Di
retório.

§ 6° Os Delegados credenciados pelos Diretórios Nacionais re·
presentarão o Partido perante quaisquer Tribunais ou Juízos Elei
torais: os credenciados peios Diretórios Regionais, somente perante
o Tribunal Regional e os Juizes Eleitorais do respectivo Estado ou
Território Federal; e os credenciados pelo Diretório Municipal, so
mente perante o Juízo Eleitoral da Zona.

Art. 59. Para os Estados onde não houver Diretório Regional
organizado, a Comissão Executiva do Diretório Nacional designará
uma Comissão Provisória, constituída de 7 (sete) membros, presi
dida por um deles. indicado no ato de designação, quc se incumbirá,
com a competência de Diretório e de Comissão Executiva Regional,
de organizar e dirigir, dentro de 60 (sessenta'j dias, a Convenção
Regional.

§ 1.0 Onde não houver Diretório Municipal organizado, a
Comissão Executiva Regional designará uma comissão provisória
de 5 (cinco j membros, eleitores do Municipio, sendo um deles o
Presidente. a qual se incumbirá doe organizar e dirigir a Convenção,
dentro de 30 (trinta) dias. e exercerá as atribuicões de Diretório
e de Comissão Executiva locais. .
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§ 2.° Quando for dissolvido o Diretório Nacional ou Regional,
será marcada Convenção para, dentro de 30 (trintal dias, eleger
o novo órgão. Nesse período dirigirá o Partido uma Comissão Pro
Visória, com poderes restritos à preparação da Convenção.

§ 3.0 Na hipótese do parágr8.fo anterior, se faltar menos d~

um ano para o término de mandato no órgão dissolvido, a Co
missào Provisória o comp~etará. Nesse caso, deverá ter o mesmo
número de membros fixado para o Diretório, representando-se as
correntes partidárias na proporção vcrificada na Convenção.

Art. 60. Às Comissões Executivas dos Diretórios Municipais,
Regionais e Nacionais cabe convocar as Convenções que, com a
assistência e na conformidade das instruções da Justiça Eleitoral,
deverão escolher os candidatos a cargos eletivos. respectivamente,
dos Municípios, Estados e Territórios Federais e tomar outras de
liberações previstas no estatuLo du Partido.

Parágrafo único. gm Município de mais de 1 (um) milhào
de habitantes, a Convenção Municipal para escolha de candidatos
a cargos eletivos será convocada pela Comissão Executiva Regional.

Art. 61. Para efeito do disposto no artigo antf'rior, constitu-
em a Convenção Municipal:

I .' - os membros do Diretório Municipal;

11 - os Vereadorcs, Deputados e Senadores com domicílio
eleitoral no Municipio

111 - os Delegados à Convenção Reg'ional;

IV - 2 (duis) representantes de cada Diretório Distrital
organizado; e

V - um representante de cada departamento existf'nte.

Parágrafo único. Em Municípios de mais de 1 (um) milhão
de habitantes, constituem a Convenção Municipal:

I - os mandatários indicados no número li do caput des
te artigo;

II - os Delegados dos Dirrtórios de unidades administra
tivas ou Zonas eleitorais equiparadas a MunicipiJ, escolhi
dos na forma prevista no artigo 40 desta Lei, no que coubl"r

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO N.o 9.252, DE 12 DE JULHO DE 1972

Instruções para organização, funcionamento e extin
ção dos Partidos Políticos.

TÍTULO IV

Dos órgãos dos Partidos

CAPíTULO 11

Das Convenções Partidárias

SEÇÃO V

Do Registro das Chapas

Art. 69. Nas eleições previstas neste Capítulo, o Ministério
Público, ou qualquer eleitor no Partido a que for filiado. poderá
impugnar, perante a Comissão Executiva competente, o registro
de candidatos (Lei n." 5.682, art. 50).

§ 1.0 A impugnação. ainda que o pcdido haja sido requerid'O
com antecedência, será feita dentro de quarenta e oito horas após
a data do encerrP.mento do prazo para o registro de candidatos,
tendo estes igual prazo para contestá-la (Lei nO 5.682, art. 50,
§ 1.0).

§ 2.° Decorrido o prazo de contesta::;ão, o Diretório compe
tente decidirá nos tn',s dias subseqüentes (Lei n.o 5.682, art. 50.
§ 2.°).

§ 3° Expirado o prazo referido no parágrafo anterior, sem
decisão do Diretório, a impugnaçào será apresentada diretamente
ao órgão competente da Justiça Eleitoral, que dela conhecerá, nos
termos do artigo seguinte e seu § 1°, como se fosse recuJ'So (Lf'i
n.u 5.682, art. 50, ~ 3°).

§ 4.° Não poderá apresentar impugnação ao registro de can
didato o membro do Ministério Público que, nos quatro anos an
teriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório parti
dário ou exercido atividade político-partidária (Lei n.O 5.682,
artigo 50, ~ 4.°).

Art. 70. Caberá recurso:

I - para o Juiz Eleitoral:

a) do indeferimento do registro de candidato ao Diretório
Municipal ou a delegado à <. onvenção Regionai;

b) da decisão sobre impugnação de candidato às funcões in
dicadas na letra anterior (Lei n,u 5.682, art. 51, I a e b);

II ,- para o Tribunal Regional Eleitoral:

a) do ato denegatório de registro de candidatD ao Diretório
Regional ou a delegado à Convenção Nacional;

b) da decisào sobre impugnação de candidato às funções
apontadas na letra a deste número (Lei n.o 5.682, art. 51, 11, a e b);

lU -- para o Tribunal Superior Eleitoral:

a) do ato que negar regisLro a candidato ao Diretóriu Naciunal;

h) da d'ecisão sobre impugnação de candidato ao Diretório Na-
cional (Lei n.O 5_682, arL 51, 111 a e h).

~ 1.0 O recurso será aprf'sentado, por escrito, instruído e fun
damentado, diretamentc ao órgâo competentc da Justiça Eleitoral,
110 prazo de três dias, contados da imediata publicaçào do ato ou
da decisão na Imprensa Oficial local. uu de sua comunicação, con
tra recibo, ao interessado (Lei nO 5.682. art. 51, ~ 1°).

~ 2.° Independentemente d'e intimacão. o interf'ssado poderá
oferecer razoes, nos dois dias seguintes áo da interposiçao de re
curso. e o órgão partidário, em igual prazo, sustentará a sua de
cisào ILei nO 5.682, art. 51, ~ 2°].

§ 3° O Juiz Eleitoral, o Tribunal Regional e o Tribunal Su
perior Eleitoral terão o prazo de cinco dias para o julgamcnto,
independentemente de publicacão de pauta, dos recurso de que
trata este artigo ILei nO 5.682, arL. 51, § 3°).

§ 4° A decísào do órgão competente da Justica Eleitoral. nos
casos previstos ncste artigo, tem caráter administrativo e dela
não caberá recurso I Ac. n. o 5.000; Rec. n.° 3.659 -, PE).

A.rt. 71. Os candidatos aos Diretórios Municipais. Reg-ionais
e Nacional, e os Delegados e respectivos suplentes às Cunvenções
Hegionais ou Nz.cional, cujo registro seja denegado. poderão ser
substituidos no prazo de:

I - cinco dias, contados do ato do Diretório qlle o indeferiu,
se não houver recurso para a Justiça Eleitoral;

11 - três dias, contados da decisão do Juiz ou Tribunal
Eleit.oral, conforme o caso, no recurso contra ato denega
tório do registro ILei nO 5.682, art 52. númerm I e II I.

PROJETO DE LEI N.o 3.516, DE 1977

(Do SI'. Pacheco Chaves)

Estabelece jornada de trabalho especial para os moto
ristas profissionais empregados nas empresas de transporte
coletivo de passageiros, e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei nO 870, de 1975, nos termos
do art. 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 A jornada de trabalho do motorista profissional em
pregado em empresa de transporte coletivo de passageiros e fixada
em 6 (seis I horas. com int.ervalo obrigatório, mínimo, de 30 Itrinta)
minutos. para repouso ou alimentacão.

Art. 2° A jornada estabelecida no artigo anterior poderá,
excepcionalmente, ser prurrogada atê o máximo de 2 Iduas) horas
suplementares. mediante o pagamento de um acréscimo de 50'/<
(cinqüenta por cento) calculado sobre o valor da hora normal.

Art. 3° O trabalho noturno do moturista profissional a que
se refere esta lei não poderá t.er duraeão ~uperior a 6 Iseis I horas,
com intervalo de 60 (sessenta) minutos para descanso ou alnnen
tação. devendo ser remunerado com acréscimo igual ao previsto
para as horas suplementares (art. 2°).

Art.. 4° Às empresas que descumprirem as disposições desta
lei serao aplicadas multas. de valor variável entre cinco e cin
qüenta vezes o maior salário minimo. sem prejuizo da responsabili
dade por eventuais direitos Lrabalhistas postergados.

Parágrafo único. Na reincidência, a multa será aplicada em
dnbro.

Art. 5." Esta lei entrará f'm vigor na data de sua publicacão,

Art. 6° I?evogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O mot.orista empregado em empresa de transporte coletivo
de pu',s,',geiros é. seguramente, um traba1l1ador diferencado dos
demali. eis Que dele dependem a tranqüilidade e as vidas de
quantos se utilizam desse meio de transporte.

Por istu, estamos propondo. para os motoristas profissionais
empregarios em t.ransportes coletivos de passageiros. uma jornada
dc trabalho especial. compativel com o avantajado esforço fisico
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e mental Que são obrigados a desenvolver na sua atividade, aliás,
em conformidade com o que já existe para outras categorias.

Sala das Sessões. 19 de abril de 1977. - Pacheco Chaves.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO

DAS COMISSoES PERMANENTES

NORMA COMPLEMENTAR N.o 1
DE 31 DE JANEIRO DE 1972,

baixada pela Diretoria de Operações do DNER

CAPíTULO I

Introdução

Art. 1.0 As presentes Normas Complementares estabelecem
regras pelas quais se regerá a prestação do trabalho dos moto
ristas nos servicos interestaduais e internacionais de transporte
coletivo de passágeiros. autorizados e fiscalizados pelo DNER e os
preceitos que deverão ser observados na admissão daqueles pro
fissionais. bem como. no controle de suas condições de saúde.

CAPíTULO II

Definições

Art. 2.° Para os efeitos destas Normas Complementares, as
palavras e expressões adiante enumeradas, se empregarão para
significar:

I - Motorista - Profissional encarregado da direção e respon
sável pela segurança de veiculo de transporte coletivo de passa
geiros quando em viagem.

II - Equipe - Dupla de motoristas que se revezam, em uma
mesma viagem. na direção e na responsabilidade pela segurança
do veículo de transporte coletivo de passageiros.

lU - Motorista Chefe -- Profissional que. no trabalho exe
cutado por equípe. orienta e dirige o serviço. durante a viagem.

IV - Motorista Auxiliar - Profissional que na equipe. traba
lhando sob a orientacão e direcão do motorista chefe. auxilia-o e
rende-o no serviço.' > •

CAPÍTULO IV

Da Duração do Trabalho

Art. 4° O horário normal do trabalho do motorista do veículo
de transporte coletivo de passageiros será de 8 (oito) horas de
tempo de serviço e de 7 (sete, horas de tempo de direção.

Parágrafo único. Para os motoristas que trabalhem em equipe,
o horário normal de trabalho será de 16 (dezesseis) horas de tempo
global de serviço para a equipe e de 7 (sete) horas de tempo de
direção para cada motorista. procedendo-se ao revezamento após
cada período de. no máxímo, 3 (três) horas de tempo de direção.

Art. 5." O horário normal de trabalho poderá ser acrescido,
no máximo:

a) de dllas horas suplementares, nos serviços rodoviários;

b) de uma hora suplementar, para cada motorista, no serviço
executado por equipe ou nos serviços suburbanos.

Art. 6." A hora de trabalho noturno, assim compreendido ()
executado entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte;
será computada como de 52 minutos e 30 segundos.

CAPíTULO V

Das Interrupções do Trabalho

SEÇAO I

Dos Períodos de Repouso

Art. 7.° Entre duas jornadas de trabalho haverá, para o
motor'ista, um período de repouso mínimo de 11 (onze) horas.

Parágrafo único. O período de repouso será acrescido de
tantas horas quantas forem as horas extraordinárias trabalhadas
na jornada precedente que excedam a duração normal do trabalho,
acrescida das horas suplementares.

Art. a." O período de repouso será gozado, de preferência,
no local onde o motorista tiver residência.

Parágrafo único. Quando a natureza do serviço não permitir
que o período de repouso seja gozado no local da residência do
motorísta. a empresa fica obrigada a proporcionar-lhe, e por sua
conta. instalações adequadas no local designado para tanto.

SEÇAO II
Dos Intervalos para Descanso

Art. 9° A cada periodo continuo de tempo de direção de 3
(três) horas corresponderá intervalo para descanso que terá du
racElo e lugar. na forma seguinte:

a) de 15 (quinze) minutos, no mínimo, correspondendo às três
horas iniciais do tempo de direção e que terá lugar entre duas horas
e meia e três horas e meia de tempo de direção;

b) de 20 (vinte) minutos, correspondendo às 3 (três) horas
seguintes de tempo de direção e que terá lugar entre cinco horas 'e
meia e seis horas e meia de tempo de direção.

Parágrafo único. A duração do intervalo para descanso será
acrescida de 25 (vinte e cinco) minutos. sempre que, no local pata
tanto designado pela empresa. o motorista tomar refeição.

PROJETO DE LEI N.O 3.517, DE 1977

(Do Sr. Jorge Arbage)

Altera disposições do art. 25 do Código Eleitoral (Lei
n.O ".737, de 15 de julho de 1965).

(Á Comissão de Constituição e Justiça.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. L" O art. 25 do Código Eleitoral (Lei n.o 4.737, de 15 de

julho de 19651 passo. a vigoro.r com a seguinte redação:

"Art. 2ti. Os Tribul1o.is Regionais Eleitoro.is compor-se-ão:
I -- mediante eleição. pelo voto secreto:
a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal
de Justiça:
b) de dois juízes, dentre juizes de direito. escolhidos pelo
Tribunal de Justiça;

II ~ de Juiz Federal e. havendo mais de um. do que for
escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos; e
IrI - por nomeação do Presidente da República, de doís
dentre seis cidadãos de notável saber juridico e idoneidade
moral. indicados pelo Tribunal de Justiça.

S 1.0 A lista sêxtupla organizada pelo Tribunal de Justiç!l
será en-fiada ao Tribunal Superior EleitoraL
§ 2.0 A lista não poderá conter nome de magistrado apo
sentado ou de membro do Ministério Público.

§ 3.° Recebidas as indicacões, o Tribunal Superior divul
gará a lista através de edital, podendo os Partidos políticos,
no prazo de cinco dias. impugná-las com fundamento em
incompatibilidade.

§ 4." Se a impugnação for julgada procedente quanto a
qualquer dos indicados a lista será devolvida ao Tribunal
de origem para complementação.

§ 5.° Não havendo impugnação, ou desprezada esta. o
Tribunal Superior encaminhará a lista ao Poder Executivo
para a nomeação.

§ 6° Niio podem fazer parte do Tribunal Regional pessoas
que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade,
até o 4.° grau, seja vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo
se neste easo a que tiver sido eseolhida por último.

§ 7.° A nomeação de que trata o n." III deste artigo não
poderá recair em eidadão que tenha quaiquer das incom
patibilidades mencionadas no § 2.° do art. 16."

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Este projeto nada mais faz d·) que consolido.r num só projetCl
todas as alteraçôes já feitas no art. 25 do Código Eleitoral.

Como se sabe.. o Código é de 1965, em plena vigência da Cons ...
tituíção de 1946.

Por isso, tinha ele de obedecer ao disposto no art. 112 daquele
Estatuto Básico. que integrava os Tribunais Regionais Eleitorais,
com três juízes escolhidos pelos Tribunais de Justiça respectivos,
dentre os seus membros.

A Constituicáo de 1967. na redo.cão da Emenda n.o 1, reduziu
esse número pai-a dois (art. 133). .

Além disso, algumas leis foram promulgadas, modificando o
art. 25.

Citaremos, dentre elas:
a) a Lei n.o 4.961, de 1966, cujo art. 8.° alterou a redação do

§ 2.° do art. 25.
A redação do Código era esta:

"§ 2.0 A lista não poderá '~onter nome de magistrado apo
sentado há menos de cinco anos."

A Lei n,O 4.961 deu nova redaçio, verbis:
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"§ 2.° A lista não poderá conter nome de magistrado
aposentado ou de membro do Ministério Público."

b) os §§ 6.° e 7.0 do art. 25 fOl'am revogados pelo Decreto-lei
.D.o 441, de 1969, passando os §§ 8.° e 9.° a §§ 6.° e 7.°, respectiva
mente.

O projeto corrige t.ambém o disposto no § 1.0 do art. 25 ljue
chama de "tríplice" a lista que, na verdade é sêxtupla, pois ela se
refere aos seis nomes enviados ao Presidente da República para
tIue ele escolha dois, que comporão o Tribunal Regional Eleitoral.

Assim sendo, o presente projeto nada é mais que a consolida
ção de dispositivos legais já em plena vigéncia. Incorporados ao
Código, num texto único, tais dispositivos facilitarão a sua con
sulta, a interpretação c a execução, na parte que regula a compo
sição dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Diremos, finalmente, que o presente projeto resultou de suges
tão que nos foi feita pelo ilustre Dl'. José Costa Filho, culto Juiz
Federal no Amazonas.

Sala das Sessões, HI de abril de 1977. - Jorge Arbage.

LEGISLAÇAO CiTADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N.o 4. 7:i7, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

PARTE SEGUNDA

Dos ()rgàos da Justiça Eleitoral

TiTULO II

Dos Tribunais Regionais

Art. 25. Os Tribunais Regionais eompor-se-ão:

I - mediante eJeicão em escrutínio secreto:

a) de trés juizes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre
os seus mcmbros;

b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os
Juizes de Direito;

II - por nomeaçã.o do Presidente da República de dois dentre
seis cidadãos de notável saber jurídico e reputacão ilibacla, que não
~ejam incompativeis por lei, indicados pelo Tribunal de Justiça.

§ 1.° A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será
enviada ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2.° A lista não poderá conter nOllle de magistrado aposen
tado ou de membro do Minist.ério Público.

§ 3° Recebidas as indieacões o Tribunal Sllperior divulgará
a lista através de edital, podendo os Partidos, no praz.o de ~jnco
dias, impugná-la com fundamento em incompatibilidade.

§ 4.° Se a impugnaçào for julgada procedente, qur,nto a qual
quer dos indicados. a lista será devolvida ao Tribunal de origem
para complementação.

§ 5° Não havendo impugnaçáo ou desprezada esta, o Tribunal
Superior encaminhará a lista ao Poder Executivo para a nomeação.

§ 6° Não podem fazer parte do Tribunal Regic<l1al pEssoas
que tenham enil'e si parentesco, ainda que por afinidade, a.té o
4° grau, sej a o vinculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste
caso a que tivcr sido e.scolhida por último.

§ 7.° A nomeacão de que trata o n." 11 dcste artigo não
poderá recair em cidadão que tenha qml1quer das incompatibili
dades mencionadas no art. 16, § 4.°

PROJETO DE U::I N.o 3.518. DE 1977

Justificação

Para os que conhecem a importância de Cruz Alta e da re
g'iâo serrano-missioneira, esta justificativa poderia ser perfeita
mente dispensada. Neste chapadão do Rio Grande do Sul é Ollde
se produz mais soja na América Latina e mais trigo no Brasil.
Por outro lado, é região de pecuária altamente desenvolvida.

Situando-se a importáncia e a oportunidade do projet.o ape
nas em relaçâo a Cruz Alta, vale a pena lembrar que este Mu
nicípio já figurou como o maior produtor de trigo do Brasil e
um dos maiores produtores de soja, além de contar com um dos
melhores plantéis de gado daquele Estado. A cidade conta com
sete faculdades e o munieipio registra notável rede escolar-pri
maria, 1.0 e 2.° graus. Cruz Alta é sede de Diocese, possuí tnS'5
grandes e modernos hospitais. dois jornais, uma rádio e "ma TV,
é sede de Quartel General, além de duas outras unidades. Possui
modernos botéis e clubes e é centro rodo-ferroviário de uma elas
regiões mais importantes do Brasil.

A saída natural de Cruz Alta para Porto Alegre é a rodovia
que liga a referida cidade à BR-235 em Santa Bárbara do Sul.
Esta est.rada foi construída ainda no Governo do Presidente Jus
celino Kubitschek de Oliveira. E de5de então. Prefeitos, cftmaras
de Vereadores. imprensa, associações comerciais e outros ó1'Sâos
vêm se empenhando em favor do seu asfaltamento.

E por paradoxal que pareça, a despeito de tantos R1)(']os _e
de out.ras tantas ]1l'ome,"as, a rodovia em questão até hoje nao
foi sequer incluida no Plano Nacional de Viação.

Para se ter uma idéia das dificuldades que enfrentam as
populações de Cruz Alta e da região por falt.a do asfaltamento
C1esta estrada - cujo estado de conservação muito deixa a dese
jar - basta informar que o óniiJus-Ieito que faz o percurso Cruz
Alta - Porto Alegre roda via Ijui, aumentando o pereUl "0 em
mais de oitenta quilómetros. Isto sem falar nas tremenda" difi
emmentfs colegas acolham e5te projeto, facilitando a S\Ja l.rDmÍ
portam a produçào.

Dai a razão deste projeto, que objetiva o atendimento de
velha c justa aspiração.

A exemplo de out.ras preposiçôes idênticas. es.pl'ro q llC os
eminentf's colegas acolham este projeto, facilitando a .sua tI.ÜJ1i
\,açiJ.o )10,S 6rgàos técnicos da Casa.

Sala das Sessões, 18 ele abril de 1\)77. - ,"'ntônio Brt'~üJin.

LEGISLACÃO CiTADA. ANEXADA PELA COORDENAÇ/W
. DAS COMISS()ES PERl,IANENTES

LEI N.o 5.917, DE lO DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de \'iaçiio, e dá uutras pro
vidê'ncias.

Art. 1° Fic2 aprovado o Plano Nacional ele Viaeão I PNV) de
que trata o art. 8.". item XI. da Const.!tuicão Federal. repleCen
tado c descrito completamente J10 documento anexo contendo as
seguint.es seções

Conceituação Geral. Sistema Nacional de Viação.

2. Sistema Rodoviário Nacional:

2. 1 . Coneeituaçào

2.2. Nomel>clatl1ra e relacão descritiva das rodovias do Sis
tema Rodoviário Federal, intcgrantes do Plano Naeional lie Via
çào.

Art. 4° As rodovias ou trechos da rodovia. já construidos e
eonstrll1\.eS do Plano Naeional de Viaeão aprovado pela Lei nO
4.592. dE 29 de dezemL'o de 1964. e alteracôes posteriores e que
não cun't.em do Plano Narinnal de Viação. aprovado por esla lei,
pasf'am aui.omaticament.e para jurisdJ<;ão da Unidade da Fe
deraeilO em que se localizem.

2.1 ConeeHuaçào;

2.1 O. O Si"tema R.odoviário Nacíc.nal é eonstitllldo ])elo
cOl1)1mto dos Sis~emas Rodoviários Federal, Estaduais e Muni
clpais, e compreende:

a) ínfra-estrut\'l'a rodoviária. que a.brange as Redes de Rodo
vja~ e suas instaJaçõts ace.'isóJ.ias e complementares:

(Do Sr. Anti'mio BresoJin)

Inclui no Plano Nadonal de Viação a rodovia {;ruz
Alta-ER- 285 em Santa Bárbara do SIII, no Rio Grande
do Sul.

(As Comissões de Constituição e J1)stiç'1 e de Tran~

portes.)

O Congresso Naeional decreta:

Art. l° É incluída no Plano Nacional de Viacão a Rodovia
entre a cidade de Cruz Alta e a BR-285 no Munjcipio de Santa
Bárbara elo Sul. no Rio Grande do Sul.

Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, esta lei en
tra em vigor na data da .~ua publicação.

2.

Anexo

SiSTEMA RODOVIA RIO NACIONAL
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c) Rodovias Transversais: as que se orientam na direção ge
ral Leste-Oeste;

2.1.1. As rodovias consideradas no Plano Nacional de Via
ção são aquelas integrantes do Sistema Rodoviário Federal, des
crito neste anexo.

2.2.1. Nomenclatura.
2.2.1. O. De acordo com a sua orientação geográfica geral,

as rodovias federais são classificadas nas seguintes categorias:

285 Araranguá-Jacinto
Machado Timbé

Bom Jesus- Vacaria
Passo Fundo-Santo

Ângelo---São Borja .,. SC-RS 738

de execução de ato ilícito de qualquer natureza tenha o direito de
imediata comunicação com seu advogado ou com defensor propor
cionado pelo poder público.

Por esta razão, no Brasil são cometidas as maiores injustiças,
de modo a contrariar inclusive os inalienáveis direitos do homem
assegurados na Carta da Organização das Nações Unidas, da qual
nosso Pais foi subscritor. Em eonseqüência, pessoas muitas vezes
inocentes são detidas e recolhidas à prisão, nelas permanecendo
por muitos meses, sem que as assistam um advogado.

Assim, o acusado, que em tese tem direito à segurança pessoal,
à proteção da lei, à presunção de inocência até julgamento em
contrário e, enfim. à defesa ampla, a partir do momento da pri
são. encontra-se a todo instante à mercê dos impulsos da autori
dade policial ou seus agentes, sendo coagido a confessar delitos não
praticados.

Pesquisa por nós realizada junto às varas criminais de São
Paulo revela. dentre outras coisas, que 95% das confissões feitas
perante a autoridade policial são, afinal, desmentidas em juízo,
porque obtidas mediante coação fisica e moral. Esta é, alíás, a
principal razão por que os magistrados se baseiam nas provas pro
duzidas exclusivamente em juizo e desprezam completamente as
"conseguidas" na paJ.icia. Revela mais dita pesquisa que menos 1e
10% dos inquéritos instaurados resultam em condenações, o que
demonstra a sua fragilidade.

Temos para nós que esse estado de coisas. que repugna à cons
ciência nacional, não pode perdurar, devendo ser assegurado a
qualquer pessoa detida, qualquer que seja o motivo da detenção, o
direito de imecliata comunicacão com seu advogado. Pensamos,
ademais, que as providências aqui projetadas laboram no próprio
interesse da idoneidade e dignidade da policia, eis que, agindo es
sa em conformidade com o que vem estabelecido no projeto, não
mal., poderá ser acusada de arbitrária nas detenções e, além do
mais, terá recuperada a sua respeitabilidade.

Tal é o objetivo central deste projeto que prevé e assegura, in
clusive mediante sanção especifica, o direito de as pessoas detidas
serem assistidas, a partir do ato da detenção, sem o que esta não
se completará nem terá validade .iuridica, pelo advogado. A auto
ridade policial ou o agente da detenção fica obrigada, ainda. a
proporcionar que a pessoa detida se comunique com seu advogado,
aguardando a sua chegada antes de qualquer locomoção.

Caso se constate que o detido é pessoa necessitada, a autori
dade responsabílizar-se-à também pelas providéncias que redun
darão em prestação de assistência judiciária.

Outras disposições complementam o objetivo primordial do
projeto, que é. como já dito, assegurar aos cidadãos, de maneira
efetiva, a respectiva segurança pessoal, a proteção da lei. a pre
sunç,ão de inocimcia até prova concreta em contrário e a ampla de
fesa.

Nesta conformidade, pelas amplas repercussões de caráter so
cial que ensejará, esperamos mereça a proposição o apoio de nossos
dignos Pares.

Sala das Sessões, ... - Edgar Martins.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N° 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

Estahelece normas para a concessão de assistência ju
diciária aos necessitados.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1.0 Os Poderes Públicos, federal e estadual, concederão
assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente lei.

Art. 2.° Gozarão dos beneficios desta lei os nacionais ou es
trangeiros residentes no Pais que necessitarem recorrer à Justiça
penal, civil, militar, ou do trabalho.

Parágrafo úniéo. Considera-se necessitado, para fins legais,
todo aqueie cuja situação econômica não lhe permita pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuizo do
sustento próprio ou da familia.

Art. 3.° A assistência judiciária compreende as seguintes
isenções:

I - das taxas judiciárias e dos selos;
II - dos emolumentos e custas devidos aos juízes, órgãos do

Ministério Público e serventuários da Justiça;
UI - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal

encal'regac!o da divulgação de atos oficiais;
IV - das indenizacões devidas às testemunhas que, quando

empregados. receberão do empregador salário integral, como se em

Superpo
sição

BR Km
Extensão

(Km)
Unidades

da Fe
deração

Pontos de
Passagem

Rodovias Trans
versais

2.2 .2 RELAÇÃO DESCRITIVA DAS RODOVIAS DO
SISTEMA RODOV1ÁRIO FEDERAL

BR

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finan
ças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Às pessoas detidas, qualquer que seja o motivo, é as
segurado o direito à assistência advocaticia e judiciária, a partir
do m:Jmento da detenção, na forma desta lei.

Art. 2° O advogado deverá ser indicado no ato da deten
ção peio acusado, que o aguardará no locai.

~ 1.0 O agente ou autoridade encarregada da detenção fa
cultará ao jetido, de imediato, todas as condições para comuni
car-se eom seu advogado.

§ 2° Caso o detido não possua advogado nem tenha condi
ções para indicar um, o agente da detenção, antes da condução
do detido para qualquer dependência policial ou judiciária, co
municar-se-a com o plantão da OAB a que se refere o art. 3.°,
pedindo a presença de advogado para as finalidades previstas
nesta lei.

~ 3.° Verificado que o detido é pessoa necessitada, a auto
riDade expedirá, incontinenti, o competente atestado de pobreza,
providenciando-lhe assistência judiciária gratuita, nos termos da
Lei nO 1. J60, de 5 de fevereiro de 1950.

~ 4° A assistência judiciária a que se refere o parágrafo an·
terior caberá a advogado dos quadros do Estado, nos lugares onde
existir esse servico.

Art. 3.° As Seções e Subseções da Ordem dos Advogados do
Brasil rnanter~o plantões permanentes de advogados para presta
rem a assistência advocaticia ou judiciária tratada nesta lei

A!'t. 4° Incorrerá em crime de responsabilidade, na forma da
legislação em vigor, a autoridade policial que deixar de adotar as
providências previstas nesta lei.

Art. 5.° Juntamente com as testemunhas a que se refere o
art.. 6.° inc. V. do CPP, assinará o termo o advogado do acusado,
que a tudo deve estar presente.

Art. 6.0 O Poder ExecutiYo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) (lias.

Art. 7.° Esta Lei entrará em vigor nD data de sua publicação.

Art. 8.° Revogam-se as (:!i3p:Jsicões em contrário.
Justificacão

Lamentavelmente. a iegislacão processual brasileira não pre
vê. ao contrário do que ocorre em nacões como Estados Unidos,
InglatetTa e Fran,a, que a pes.;oa presa pela prática ou su,pelta

PROJETO DE LEI N.o 3.519, DE 1977

IDo Sr. Edgar Martins)
Assegura às pessoas detidas o direito à imediata as

sistência advocatícia ou judiciária, e dá outras providên
cias.
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serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o poder
público federal, no Distrito Federal e nos territórios, ou contra o
poder público estadual, nos Estados;

V - dos honorários de advogado e peritos.

Art. 4.° A parte, que pretender gozar os benefícios da assis
tência judiciária, requererá ao juiz competente lhos conceda, men
cionando, na petição, o rendimento ou vencimento que percebe e
os encargos próprios e os da família.

§ 1.0 A petição será instruida por um atestado de que conste
ser o requerente necessitado, não podendo pagar as despesas do
processo. Este documento será expedido, isento de selos e emolu
mentos, pela autoridade policial, ou pelo prefeito municipal.

§ 2.° Nas capitais dos Estados e no Distrito Federal, o ates
tado da competência do Prefeito poderá ser expedido por autori
dade expressamente designada pelo mesmo.

Art. 5.° O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o
pedido. deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento,
dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 1.0 Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de
assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde hou
ver, indique, no prazo de dois dias úteis, o advogado que patrocina
rá a causa do necessitado.

§ 2.° Se no Estado não houver serviço de assistência judiciá
ria, por ele mantido, caberá a indicação à Ordem dos Advogados,
por suas seções estaduais, ou subseções municipais.

§ 3.° Nos municípios em que não existirem subseções da Or
dem dos Advogados do BrasiL o próprio juiz fará a nomeação do
advogado que patrocinará a causa do necessitado.

§ 4.° Será preferido para a defesa o advogado que o interes
sado indicar e que declare aceitar o encargo.

Art. 6.0 O pedido, quando formulado no curso da ação, não
a suspenderá podendo o juiz, em face das provas, conceder ou de
negar de plano o benefício da assistência. A petição, neste caso,
será autuada em separado, apensando-se os respectivos autos aos
da causa principal, depois de resolvido o incidente.

Art. 7.0 A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide,
requerer a revogação dos beneficios de assistência, desde que prove
a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua
concessão.

Parágrafo único. Tal requerimento não suspenderá o custo
da ação e se processará pela forma estabelecida no art. 6.° desta lei.

Art. 8.0 Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo
anterior, poderá o juiz, H ex officio", decretar a revogação dos bene
fícios, ouvida a parte interessada dentro de 48 horas improrrogá
veis.

Art. 9.0 Os beneficios da assistência judiciária compreendem
os atos do processo até a decisão final do litigio, em todas as ins
tâncias.

Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente
os benefícios da assistência judiciária, que se não transmitem ao
cessionário do direito e se extinguem pela morte do beneficiário,
podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continua
rem a demanda, e que necessitarem de tais favores na forma esta
belecida nesta lei.

Art. 11. Os honorários de advogado e peritos, as causas do
processo, as taxas e selos judiciários serão pagos pelo vencido,
quando o beneficiário de assistência for vencedor na causa.

§ 1° Os honorários do advogado serão arbitrados pelo juiz
até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o líquido apurado
na execução da sentença.

§ 2.0 A parte vencida poderá acionar a vencedora para reaver
as despesas do processo, inclusive honorários do advogado, desde
que prove ter a última perdido a condição legal de necessitada.

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das
custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família. Se, dentro de cinco anos,
a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pa
gamento, a obrigação ficará prescrita.

Art. 13. Se o assistido puder atender, em parte. às despesas
do processo. o juiz mandará pagar as custas que serão rateadas
ent.re os quais tiverem direito ao seu recebimento.

Art. 14. Os advogados indicados pela assistência ou nomeados
pelo juiz serão obrigados, salvo justo motivo, a critério do juíz, a
patrocinar as causas dos necessitados, sob pena de multa de
Cr$ 0,20 (vinte centavos) a Cr$ 1,00 (um cruzeiro).

Parágrafo único. As multas previstas neste artigo re"erteráo
em proveito do advogado que assumir o patrocínío da causa.

Art. 15. São motivos para a recusa do mandato pelo advoga
do designado ou nomeado:

1.0) estar impedido de exercer a advocacia;

2.°) ser procurador constituído pela parte contrária ou ter com
ela relações profissionais de interesse atual;

3.°) ter necessídade de se ausentar da sede do Juízo para aten
der a outro mandato anteriormente outorgado ou para defender a
interesses próprios inadiáveis;

4.°) já haver manifestado, por escrito, sua opinião contrária
ao direito que o necessitado pretende pleitear;

5.0
) haver dado à parte contrária parecer escrito sobre a con

tenda.

Parágrafo único. A recusa será solicitada ao juiz, que, de
plano, a concederá, temporária ou definitivamente, ou a denegará.

Art. 16. Se o advogado, ao comparecer em Juizo, não exibir o
instrumento de mandato outorgado pelo assistido, o juiz determi
nará que se exarem na ata de audiência os termos da referida ou
torga.

Art. 17. Caberá recurso de agravo de instrumento das deci
sões proferidas em conseqüência de aplicação desta lei, salvo
quando a decisão for denegatória da assistência, caso em que o
agravo será de petição.

Art. 18. Os acadêmicos de Direito. a partir da 4.° série, pode
rão ser indicados pela assistência judiciária, ou nomeados pelo
juiz para auxiliar o patrocínio das causas dos necessitados. fican
do sujeitos às mesmas obrigações impostas por esta Lei aos advo
gados.

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor 30 dias depois de sua pu
blicação no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em
contrário.

DECRETO-LEI N.O 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal

LIVRO I

Do Processo em Geral

TíTULO II

Do Inquérito Policial

Art. 6° Logo que tiver conhecimento da prática de infração
penal, a autoridade policial deverá:

V - ouvir o indiciado, com observância. no que for aplicável,
do disposto no Capitulo UI do Titulo VII deste Livro, devendo o
respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe te
nham ouvido a leitura;

PROJETO DE LEI N.o 3.521, DE 1977

(Do Sr. Jaison Barreto)

Modifica a redacão do § 5." do art. 3.° da J~i n.o
5.890, de 8 de junho'de 1973, que alterou a legislação de
previdência social.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 1.285, de 1975, nos
termos do art. 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Dê-se ao § 5.0 do art. 3° da Lei n.O 5.890, de 8 de

junho de 1973, a seguinte redação:
"§ 5.0 Não serão, em nenhuma hipótese, os valores dos
benefícios de prestação continuada inferiores ao salário
minimo vigente na localidade de trabalho do segurado."

Art. 2° Atender-se-ão os encargos resultantes desta lei com
os recursos previstos no art. 69 da Lei Orgãnica da Previdência
Social.

Art. 3.0 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Na forma da legislação atualmente disciplinadora da matéria
os valores mensais dos benefícios de prestação continuada, con
soante o § 5.0 do art. 3.0 da Lei n.O 5.890, de 8 de junho de 1973,
são, em relação ao salário mínimo: 90%, para os casos de apo
sentadoria; 75%, para os casos de auxilio-doença, e 60<;;', para
os casos de pcnsão.

Cabe assinalar que o salário mínimo, de acordo com a deter
minacão constitucional é a menor remuneração que pode ser paga
ao trálJalhador ou como ensína Pontes de Miranda _Comentários
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à Constituição de 1967 com a Emenda n.o 1, de 1969 - Editora Re
vista dos Tribunais, São Paulo, 1974. 2.a Edição. Tomo VI, págs.
109 e 110):

"5) Princípio do Salário Mínimo. (a) Muito embora não
haja referido ao minimo vital, que passa a ser, na siste
mática da Constituição de 19&7, simples investigação pré
via. cientificamente aconselhável, para critérios de fixa
ção do salário mínimo, a esse o art. 165, I, dedicou prin
cipio especial: salário minimo capaz de satisfazer, confor
me as condições de cada região, as necessidades normais
do trabalhador e de sua família. Entende-se: dos traba
lhadores, na mais ampla acepção da palavra "trabalha
dor". A despeito da omissão da referência ao mínimo vital.
o salário é para viver (comer. residir. vestir-se, ter remé
dio, etc.). As necessidades normais são as necessidades dos
trabalhadores, e não as do trabalho, in abstracto."

Sendo. dessa forma, o salário mínimo o mínimo vital para o
trabalhador ê inadmissivel que a legislação previdenciária tenha
fixado, como benefícios mínimos, valores que variam, consoante
acentuamos, entre 90% a 600/, do salário minimo.

Vale. além disso, lembrar que os benefícios decorrentes de
acidentes do trabalho não podem ser, em caso algum, inferiores
ao salário mínimo e que o seguro de acidentes do trabalho faz
parte da previdéncia social de acordo com expressa determinaçào
constitucional (art. 165, item XVI).

A distinção que existe, social e mesmo constitucionalmente
insustentável. é que o valor do benefício varia em funcão da causa
que o determinou. De fato, se a aposentadoria por invaolidez decorre
de acidente do trabalho não pode ser inferior ao salário mínimo,
mas se a invalidez tiver outra origem o beneficio poderá ser cor
respondente a 90% do referido salário.

Entre as finalidades do projeto, portanto, está a de dar igual
tratamento a situações análogas.

Corresponde ele, também, a uma justa reivindicacão do Sindi
cato dos Trabalhadores na Indústria da Fiação e Tecelagem de
Brusque. formulada através de seu operoso Presidente Ovídio Paza.

Sala das Sessões, 19 de abril de 1977. - Jaison Barreto.

LEGlSLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N.o 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a lefislac;ão de previdência social, e dá alltras
providências.

Art. 3." O valor mensal dos beneficios de prestação conti
nuada, inclusive os regidos por normas especiais, será calculado
tomando-se por base o salário de beneficio, assim entendido:

I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez a
pensão e o auxilio-reclusão, 1112 (um doze avos) da soma dos
salários de contribuicão. imediatamente anteriores ao mês do
afastamento da ativid'ade, até o máximo de 12 (doze), apurados
em período não superior a 18 (dezoito) meses;

II - para as demais espécíes de aposentadoria, 1148 (um
quarenta e oito avos) da ooma dos salários de contribuição ime
diatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade. até
o máximo de 48 (quarenta e oitol, apurados'em período não supe
rior a 60 (sessenta) meses:

UI - para o abono de permanência em serviço, 1/48 (um
quarenta e oito avos. da soma dos salários de contribuição ime
diatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento. até
o máximo de 48 (quarenta e oito), apurados em período não supe
rior a 60 i sessenta) meses.

§ 1.0 Nos casos dos itens II e IH deste artigo. os salários de
contribuição anteriores aos 12 i doze I últimos meses serão pre
viamente corrigidos de acordo com coeficiente de reajustamento,
a serem periodicamente estabelecidos pela Coordenação dos Ser
viços Atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência SOcial.

§ 2.° Para o segurado facultativo, o autônomo, o empregado
doméstico, ou o desempregado que esteja contribuindo em dobro.
o [lerÍodc básico para a apuração do salário de benefício será
delimitado pelo mês da data de entrada do requerimento.

§ 3.0 Quando no período básico de cálculo o segurado hou
ver percebido benefício por incapacidade, o periodo de duração
deste será computado, considerando-se como salário de contribui
ção no período. o salário de benefício que tenha servido de base
para o cálculo da prestação.

"~o O salário de beneficio não poderá. em qualquer hipó
t€"s€". ser inferior ao valor do salario mínimo mensal vigente no
IOC91 ,-Je trabalho do segurado. à data do início do beneficio. nem
sUl]erior a 20 i. vinte I vezes o maior salário mínimo vigente no
Pü,.6.

§ 5.° O valor mensal dos benefícios de prestação continuada
não poderá ser inferior aos seguintes percentuais. em relação ao
valor do salário minimo mensal de adulto vigente na localidade
de trabalho do segurado:

I - a 90% (noventa por cento), para os casos de aposen
tadoria:

U - a 75% (setenta e cinco por cento), para os casos de
auxilio-doença;

III - a 60% (sessenta por cento), para os casos de pensão.

LEI N.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgânica da Previdência Social, com as modifica
ções introduzidas pela I.ei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973.

TÍTULO IV

Do Custeio

CAPíTULO I
Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da Previdência Social será atendido pelas
contribuições:

I - dos segurados, em geral, na base de 3% (oito por cento)
do respectivo salário de contribuicão, nele integradas todas as
importáncias recebidas a qualquer título;

!I - dos segurados de que trata o § 2.° do art. 22, em per
centagem do respectivo vencimento igual à que vigorar para o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
com o acrêscimo de 1% i um por cento), para o custeio dos demais
beneficios a que fazem jus e de 2% (dois por cento I para a
assistência patronal;

!II - das empresas, em quantia igual à que for devida pelos
segurados a seu serviço, inclusive os de que trata o item III do
art. 5°, obedecida quanto aos autônomos a regra a eles pertinente:

IV - da União, em quantia destinada a custear o pagamento
de pessoal e as despesas de administração geral da previdência
social, bem como a cobrir as insuficiências financeiras verificadas:

V - dos autõnomos, dos segurados facultativos e dos que se
encontram na situacão do art. 9.°. na base de 16% (dezesseis por
cento) do respectivo saiário de contribuição, observadas quanto a
este as normas do item I deste artigo:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional
nO I, de 17 de outubro de 1969.

•••••••••••••••••••• o •••••••••••••• 0.0 •••••• 0'0 ••••••••• •••

TíTULO IH

Da Ordem Econômica e Social

Art. 165. A Constituicão assegura aos trabalhadores os se
guintes direitos, além de outros que, nos ter'mos da lei, visem iI.
melhoria de sua condição social:

Parágrafo único. Nenhuma prestação de serviço de assis
tência ou de benefício compreendidos na previdência social será
criada. majorada ou estendida, sem li correspondente font€" de
custeio total.

••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••• ' ••••••••••••••••••-.,. o,.

•••• 0'0 ••••••••••••••••• •• ••••• _ ••••••••••••••••••••••••••

PROJETO DE LEI N.- 3.522, DE 1977
(Do Sr. Edgar Martins)

Estabelece restric;ões ao liSO, fabricac;ão e comerciali
zação de escapamentos qlle allmentem a pollliçiio sonora.

(Às Comissões de Constituicão e Justica, de Transpor
tes e de Economia. Indústria e ·Comércio.)·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É vedado. em todo o território nacional, o uso. a fa

bricacão e a comereializacão de terminai;; de escapamento de veí
culos 'automotores com módel(k~ esportivos ou que possam. a crité
rio do CONTRAN. aumentar os índices de poluição sonora.

Art. 2° Os infratores do disposto nesta lei sujeitam-se à apre
ensão do veícuio ou do equipamento. conforme o caso. sem prejuízo
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de pena pecUl)iária, àe valor variável entre 1 (um) e 5 (cinco) sa
lãrios de referência (Lei nO 6.205, de 1975).

Art. 3° O Poàer Executivo regulamentará esta lei no prazo
oe 30 (trinta) dias.

Art. 4.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Justificação

Inobstante o fato de a grande maioria da popula(:ão desapro
var e deplorar o uso de escapamentos barulhentos em veículos au
tomot{)res Iautomóveís. motocicletas etc,). algumas pessoas, pouco
sóbrias em seu comportamento social, continuam insistindo em
provocar barulho, em aumentar a poluição sonora e em agravar os
problemas da audição de todos.

As lojas especializadas na venda de equipamentos ou acessó
rios para veículos. de sua parte, sabendo do gosto exagerado de
certas pessoas, geralmente jovens, por tais modelos de escapamen
tos barulhentos, exibem-nos acintosamente.

As autoridades de trânsit{). que certamente não SI' comprazem
com tal costume, entretanto pouco têm feito para evitar a polui
ção sonora dai resultante,

Parece-nos. pois. que o remédio é proibir de vez, como aqui
pleiteado, a fabricacão, o uso e a comercializaçâ{) de tal equipa
mento. absolutamente desnecessário, ao menos no que diz respeíto
ao barulho.

Sala das Sessões, .- Edg·ar Martins.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975

Estabelece a descaracterizacão do salário mínimo como
fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único
ao art. 1.0 da Lei n.o 6.147, de 29 de novembro de 1974,

Art. 2.° Em substituicão à correcão pelo salário mínimo, o
Poder Executivo estabelecérà sistema especial de atualização mo
netária.

Parágrafo único. O coeficiente de atualizacão monetária, se
gundo o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajusta
mento salarial a que se referem os artigos 1.0 e 2° da Lei nO 6.147,
Oe 1974, excluído o coeficíente de aumento de produtivídade. Po
derá estabelecer-se como limit€. para a variação do coeficiente. a
variação das ObrigaGões Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNI.

Art. 3.° O art. 1.0 da Lei n,o 6.147. de 1974, fica acrcseido de
parágrafo único com a seguinte redaçào:

"Parágrafo único. Todos os saláríos superiores a 30 (trin
ta) vezes o maior sala rio mínimo vigente no País terão,
como reajustamento legal. obrigatório. um acrêscimo igual
à importância resultante de aplicacão àquele limite da
taxa de reaj llstamento decorrente do disposto DO caput
deste artigo."

LEI N.o 6.147, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1974

Dispõe sobre o reajustamento coletivo de salário das
categorias profissionais e dá outras providências.

Art. l° Nos reaj ustamentos salariais efetuados a partir de
l." de janeiro de 1975. pelo Conselho Nacional de Política Salarial,
pela Secretaria de Emprego e Salário. do Ministério do Trabalho,
bem como pela .fustiea do Trabalho nos processos de dissídJO cole
tivo, o novo salário será determinado multiplicando-se o anterior
mente vigente pelo fator de reajustamento salarial. calculado na
forma do disposto no art. 2.0 desta Lei. .

Art. 2.° O fator de reajustamento salarial a que se refere o
artigo anterior será obtido multiplicando-se os seguíntes fatores
parciaís:

a) a média aritmética dos coeficientes de atualização monetá
ria dos salários dos últimos doze meses;

b) o coeficiente correspondente à metade do resíduo inflacio
nál'io previsto para um periodo de doze meses, fixado pelo Conse
lho Monetário Nacional;

c) o coeficiente correspondente à participacão no aumento da
produtividade da economía nacional no ano anteríor. fixado pela
Secretaria de Planejamento da Presldéncia da República;

d) o quociente obtido entre o coeficiente relativo à metade da
taxa de inflação efetivamente verificada no período de vigÊ·ncia do
antigo salário e o eorrespondente à metade do resíduo inflacioná
rio usado na determinação deste salário.

PROJETO DE LEI N.o 3.523, DE 1977

~Do Sr. Norberto Schmidt)

Dispõe sobre a contag·em do tempo de estudo em curso
tecnico ou profissionalizante e em curso de nível superior,
para fins de aposentadoria pelo INPS.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e
Legislação Social e de Finanças)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 );; computável para fins de aposentadoria pelo Insti
tuto Nacional de Previdência Social o tempo de estudo em curso
têcnico ou profissionalizante, até o máximo de 3 (três) anos, e em
curso de nível superior, atê o máximo de 6 I seís) anos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao tem
po de estudo coincidente com período de contribuição do seguradO
por outra condição,

Art. 2.0 Para o gozo do beneficio desta lei, inscrever-se-a o
estudante como segurado facultat,ivo do Instituto Nacional de Pre
vidência Social. com a contribui cão. a ser recolhida até o último
dia de cada mês, de 8'/0 (oito por cento) do valor de referência
regional.

Art. 3.° Ao segurado-estudante que venha a ser considerado
incapaz ou insuscetivel de reabilitação para o exercicio de ativi
dade que lhe garanta a subsístência e a.ssegurado o díreito à apo
sentadoria por invalidez, nos termos da.~ normas gerais da Previ
dência Social.

Art. 4.0 Proverão aos encargos desta lei as contribuições a que
se refere o art. 2.°

Art. 5.° O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de
30 I trinta) dias.

Art. 6.° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.

JustificaçiW

Se não se pode. tecnicamente, considerar como trabalho a at.i
vidade dos que estudam em cursos profbsionalizant€s, de 2.° Grau,
ou em cursos superiores, também não é licito negar que se trata de
atividade preparatória para o trabalho. e. como tal. merecedora da
mais ampla proteção e do mais amplo estímulo por parte do Es
tado. Muito se tem feito, e muíto ma-is se tem desejado fazer, nes
se sentido. mas a verdade ê que nos manieta a nossa carência de
recursos, obrigando-nos a conceder aos poucos. com mào segura e
quase avara, o que desejaramos prodigalizar. Por outro lado. ê pa
tente a necessidade de amparo e incentivo ao estudante, não ape
nas por imperativo de uma sonhada justiça social. mas ainda por
ser o ensino. a educação, o grande instrumento para a concretiza
ção de nossa riqueza futura.

Pensando nisto é que propomos facultar-se ao estudante em
vias de profissionalizar-se -nos termos bem delimitados deste
projeto - inscrição no INPS como segurado facultativo, para t'ins
de aposentadoria. Mais justo fora. talvez, permitir-lhe a contagem
daquele tempo de estudo sem a contraparte da contribuieào previ
denciária. como ocorre, fora da órbita civil com o computo do
tempo de serviGo desde a Escola Militar. ou. mais largamente, com
o tempo de serviGO militar, obrigatório ou voluntário, seja para os
funcionários públicos, seja para os trabalhadores em geral.

Isto, porém, nos é vedado. já pela mencionada carência de
recursos, já pelo disposto no parágrafo único do art. 165 da Cons
tituição:

"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou de bene
fício compreendidos na previdência social será criada, ma
jorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio
total."

Optamos, assim. pela fórmula ora proposta. que, com ser per
feitamente exeqüível, atende &OS interesses do estudante e da Na
ção, e obedece a exigência constitucional.

O percentual estipulado para a contribuição, de 8 e não 16'/0
do valor de referência regional. compatibiliza-se melhor com a
bolsa do estudante, quase sempre parca. E é de fato suficiente,
visto que o segurado-estudante não fará jus. enquanto nessa con
dicão. a todos os benefícios da Previdér.eia Social. mas tão-so à
contagem do tempo para aposentadoria. ou à aposentadoria por
invalidez, quando cabível E mesmo ísto -- fora os ca50S da se
gunda hipótese, que hão de ser, naturalmente, raros - apenas
dentro em vinte ou vinte e cinco anos se traduzirá. concretamente,
em beneficio.

Por outro lado. afigura-se-nos dispensável a extensão dos
mais benefícios previdenciários ao estudante ainda não segurado
por vínclllo empreg'aticio ou qualqupr outra condicão já prevista
em lei, porquanto esse 11a de ser, quase forcosamente, beneficiário
da Prcvidéncia na qualidade de dependente.
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A limitaeão constante do art. 1°. in fine, é de molde a evitar
abusos, e o parágrafo único do mesmo dispositivo impede a dupla
contagem.

Por último, frise-se que a contagem de tempo de servico tec
nicamente não considerável como trabalho, para fins de aposen
tadoria. não chega a ser uma inovação, ante o precedente do ar
tigo 4~ da Consolidaeão das Leis da Previdência Social (disposi
tivo esse orginário dó Decreto-lei n.o 1.041, de 1969), que trans
crevemos agora na íntegra:

"É computável para efeito dc aposentadoria o tempo de
servico militar, obrigatório ou voluntário, prestado pelo
segurado, ainda que antes de possuir essa qualidade."

Diante do exposto, confiamos em que nossa proposição, pas
sada pelo crivo das duas Casas do Congresso, venha a contribuir
para novo aperfeiçoamento do sistema previdenciário nacional.

Sala das Sessões, 19 de abril de 1977. - Norberto Schmídt.

PROJETO DE LEI N.Q 3.524, DE 1977

(Do Sr. Aurélio Campus)

Dispõe sobre plebiscito para adoção do divórcio e de
termina outras providências.

(À Comissão de Constituição e Justiça).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° 8f'rá realizado em todo a território nacional, dentro
de 90 (noventa) dias contados da publicacão desta lei. plebiscito,
par voto direto e .secreto. em que se ind:lgará sobre a conv·enlf'ncia
ou não da instituição du divórciu.

Parágrato único. A consulta plebiscitária determinada por
este artigo Iar-se-á sob a supervisão do Tribunal Superior E:leito
raL aplicando-sE', no que couber. as regras relativas ao pleito elei
toraL inclusive quanto a utilização dos veiculos de comunicacJ.o
para efeito de publicidade e propaganda gratuita do plebiscito.

A'·t. 2.° Fica proibida, da data da publicação desta Lei qual
quer propagand2. de esclarecimento ao povo, que tenha por objetivo
induzir o el~i,ut' a votar pela conveniência ou não da institui"ao
do divórcio, até o início da campanha publicitária facultada pela
legislacão em vjgor.

§ 1° A infração a este dispositivo sujeita o autor à pena de
detencão de 3 I tre.s) a 6 (seis I meses e multa de 90 (noventa) a
120 (cento e vJnte) dias-multa.

§ 2° Na mesma multa incorrerá o veículo de comunkacão
que divulgar a propaganda. .

§ 3° Dentro de 45 (quarenta e cinco) dia.,; da publkação
desta. Lei. o Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruc;õcs
necessárias à realização do plebiscito.

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5," Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Um dos mais debatidos temas da atualidade. no Brasil é a
necessidade ou não do divórcio.

Essa instituição, que não é adotada em apenas 6 países. num
dos quais, o Chile, onde não é necessário dado a amplitude das
nulidades. segundo aqueles qu<~ por ela lutam. é a fórmula ideal de
soiução de um dos mais sérios problemas sociais existentes no
Brasil, o grande número de lares desfeitDs, com todas as suas
conseqüências. principalmente os reflexos negativos quanto aos
filhos e a cada um dos cônjuges em particular. Entretanto, ~ de
se considerar uma farte corrente pela sua não adoção, cuja argu
mentação principal é ser o divórcio apenas mais uma agravante
do problema.

Tais manifestacões, porêm. têm surgido de grupos, dos quais,
pelos interesses representados. não achamos devam ser considera
dos como os principais beneficiados ou prejudicados da medida.
Cansidcrando-sc os aspectos morais ou religiosos do caso, a mani
festação contra ou a favor deVI'. em realldade, restringir-se ao pró
prio interessado. uu seja, ° ])')VO bra:;i1eiro, atê agora sem meios
de se fazer OUVlr sobre sua necessidade ou não.

No entanto. para que a manHestacão seja a mais próxima
possível da vontade nacional, necessária se faz seja proibida qual
quer propaganda quanto a conveniência ou não da medida, de
forma que o eleitor ao se manifestar a faca conforme sua propria
consciência, e não induzido a uma conclusão por força de previsões
exercidas j1Clr grupos não direta llente ::>tingidos pela instituicão ou
não do divórcio. Não se impecle aqui 1 publicidade da realização
do plebiscito e da obrigatori€'dc' de do voto. nos termos da legisla
ção eleitoral.

Acreditamos que essa consulta preVia ao povo é a mais ade
quada forma dE melhOr se resolver o impasse que, nesse sentido,
se encontra o Pais.

Sal~ das Sessões, 19 de abril de 1977. - Aurélio Campos.

PROJETO DE LEI N.o 3.526, DE 1977

(Do Sr. Pacheco Chaves)

Estabelece proporcionalidade obrigatória de emprega
dos com mais de 45 anos de idade nas empresas que espe
cifica, e dá outras providencias.

(Anexe-se ao Projeto nO 638, de 1975, nos termos do
art. 71 do Regimento Interno,)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 As empresas com mais de trinta empregados são obri
gadas a manter, em seus quadros de pessoal, pelo menos dez por
cento (10%) de trabalhadores com idade igualou superior a 45
anos.

Art. 2° As Delegacias Regionais do Trabalho, à vista das re
lações anuais J. que se refere o art. 360, CLT, manterão completo e
atualizado registro dos empregados com idade igualou superior
a 45 anos, para o fim de possibilitar o aproveitamento prioritário
dos mesmos, qnando se encontrarem desempregadas.

Art. 3.° O aviso-prévio a que se refere o art. 437 e seguintes,
CLT, quando se tratar de empregado com mais de quarenta e cinco
anos e quando a iniciativa for do empregador, será de sessenta
1601 dias, obedecida a proporcionalidade daí decorrente no caso de
pagamento pOr s·emana ou por dia.

Parãgrafo único, O empregado com mais de quarenta e cinco
anos que, estan(io em regime de pré-aViSO, obtiver nova colocaçào,
poderú desligar-·se imediatamente do emprego.

A~t. 4° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (set'senta í dias, dispondo. inclusive, sobre a.s penalidades
aplicúvcis às empresas infratoras de suas disposições.

Art. 5.° Esta lei entrará em vigOr na data de sua publicação.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Ê mais do que evidente. no mercado de trabalho brasileiro,
uma certa prevenção das empresas empregadoras contra a admis
são de trabalha.dores - com idade relativamente provecta, ge
ralmente acima de 45 anos.

Não só nas empresas privadas. mas tambêm no serviço pu
blico. Tanto que foi necessário estabelecer, através de lei federaL,
que o acesso aos cargos públicos será permitida até o limite de
50 anos, com alg;umas poucas exceções (para a função de policial,
de fiscal de rendas e congêneres bem como de diplomata!.

Entanto, não raro, os trabalhadores com 45 anos ou mais de
idade são. justamente, os que aleançaram a plenitude do desen
volvimento físico e mental, podendo oferecer às empresas a sua
vitalidade e a sua experiência, muito maiOres nessa faixa etária.

O temor da;, empresas, se é que podemos assim falar. está
ligado à perspec:iva do numero menor de anos que tais trabalha
dores lhes oferecerão, eis que. olwiamente, alcançarão a idade
limite para a aposentadoria muito antes do que os trabalhadores
com 18, 20, 22 anos. Todavia. essa questão não envolve ônus para
as empresas, visto como está encargada inteiramente à previdên
da social. cabendo ao empregador tão-somente substituir o em
pregado que se aposentar, o que não pode ser caracterizado como
desvantajoso.

A nOS81 proposicão, arrostando tal prevencão, visa protegcr
tais trabalhadores, garantindo-lhes uma certa proporcionalidade
em determinadas empresas (as que têm mais de trinta emprega
dos). assim como facilitando-lhes conseguir novas colocações em
caso de desemprego. através das Delegacias Regionais do Trabalho.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1977. - Pacheco Chaves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSàES PERMANENTES

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943.

TÍTULO III
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPíTULO II
na Nacionalização do Trabalho
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SEÇAO II
Das Relações Anuais de Emllregados

Art. 360. Toda empresa compreendida na enumeração do
artigo 352, § 1°, deste capítulo, qualquer que seja o número àe
seus empregados deve apresentar anualmente às repartições com
petentes do Ministério do Trabalho e Previdência Social CMTPS),
de 2 de maio a 30 de junho, uma relação. em três vias, de todos
os seus empregados, segundo o modelo que for expedido.

§ l° As relações terão, na l.a via, o selo de três cruzeiros
pela folha inicial e d01S cruzeiros por folha excedente, além do
selo do Fundo de Educação. e nelas será assinalada, em tinta ver
melha, a modificação havida com refHência à última rela,ào 8iJ)re
sentada. Se se tratar de nova empresa, a relação, encimada pelos
dizeres - Primeira Relacão - devera ser feita dentro de 30 dias
de seu registro no Departamento Nacional da Indústria e Comércio
ou repartições competentes.

§ 2.° A entrega das relações f,U'~se~á diretamente às rE'par
tições competentes do Ministério do Trabalho e Previdência Social
(MTPS), ou, onde não as houver, às Coletorias Federais, que as
remeterâo desde logo ãquelas repartições. A entrega operar··se-á
contra recibo especial, cuja exibição é obrigatória, em caso de fis
ealizacão, enquanto nâo for devolvida ao empregador a via auten
ticada da decJal·ação.

§ 3.° Quando não houver empregado far-se~á declaração
negativa.

TiTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO VI
Do Aviso Prévio

Art. 487. Não havendo prazo est.ipulado, a parte que, sem
justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da
sua resolução, com a antecedência minima de:

I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou
tempo inferior;

II .. trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mÊ's, ou
que tenham mais de doze meses de serviço na empresa.

§ L° A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao
empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida sempre a integração desse periodo no seu tempo de
serviço.

§ 2.° A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao
empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao
prazo respectivo.

§ 3.° Em se tratando de salário pago na base de tarda, o
cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, sf'l'á feito de
acordo com a média dos últimos doze meses de serviço.

Art. 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efE'tiva
depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante
reconsiderar o ato, antes de seu termo à outra parte é facultado
aceitar ou não a reconsideração,

Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideracão ou con
tinuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato con
tinuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado.

Art, 490. O empregador que, durante o prazo do aviso prévio
dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imE'diata
do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneracão corres
pondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização
que for devida.

Art. 491. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio,
cometer qualquer das falta..s considerada.., pela lei como justas Dara
a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. .

PROJETO DE LEI N,o 3,527, DE 1977

IDo Sr. Jorge Arbage)

Modifica a redação do "caput" do art. 13 da Lei n.o

5.700, de 1.0 de setembro de 1971, que dispõe sobre a for
ma e a apresentação dos Símbolos :\,at,ionais, e dá outras
providencias.

IÀ Comissáo de Constituicão e Justica.)
O Congresso Nacional decreta: . .
Art. l° O "caput" do art. 13 da Lei nO 5 700, de L° de s€tem

bro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redacào:
"Art, 13. O hasteamento diário da Bandeira Nacional so
mente será efl'tuado:

Art. 2,° Est.a Lei entr"rá em vigor na data da sua publi

(~a(:'ào.

Art.. 3,° Revogam-se as disposições em contrário,

Justificação

Segundo nos parece, a enumeracão do :nt, 13 da Lei nO 5 700,
de 19'il, é restritiva; aqueles sâo os locais de hasteamel,to di<irio
ela BandeÍl'a Nacional, excluidos quaisquer outros.

Entretanto, assim não entendem os responsáveis por algumas
repartições púllicas não mencionadas no dispositivo em que:"ti;o;
hasteiam o pavilhão nacional, diariamente, ju,~tincando que exer
eil,am uma "faculdade" da lei.

Em verdade, o "caput" do art. 14 da mesma lei estabelece que
as demais reparticões públicas procederão ao hasteamento da Ban
Oeira Nacional, inclu.sive em caráter obrigatorio, nos dias de festa
ou de luto nacional.

Daí, a dúvida. Se o hasteamento é imperativo nos dias de festa
ou ele lut.o nacional, nos outros é opcional. ..

Tal entendimento, porém, conduziria ao absurdo: dcix81'ia en
tregue ao alvedrio dos responsáveL, por aquelas repartições públi
cas o husteamento do nosso principal sImbolo nacional. Seria um
"hoje sim, amanhã não"".

Desejamo,~, por isso, dissipar quaisquer dúvidas. O hasleamen
to diário do pavilhão nacional somente se fará nos locais ji:-:ados
pelo art. 13 da Lei n,o 5.700, de 1.0 de setembro de 1971.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1977. - Jorge Arbage.

LEGiSLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 5.700, DE 1.0 DE SETEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais, e dá outras providencias.

CAPíTULO lJI

Da Apresentação dos Simbolos Nacionais

SEÇÃO I

Da Bandeira Nacional

Art, 13, Hasteia-se diariamente a Bandeira Nacional:

I - No Palácio da Presidencia da República e na re~idêneia

do Presidente da República;
II -- Nos edificios~sede dos Ministérios;

111 ..- Nas Casas do Congresso Nacional;

lV~~ No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores
e nos Tribunais Federais de Recursos;

V - Nos edificios~sede dos poderes executivo, legislativo e ju
diciário dos Estados, Territórios e Distrito Federal;

VI - Nas Prefeituras e Câmaras Municipais;

VII - Nas repartições federais, estaduais e municipais situa
das na faixa de fronteira;

VIU ..~ Nas Missões Diplomáticas, Delegacões junto a Orga
rdsmos Internacionais e Repartições Consulares de carreira, res
l!eitados os usos locais dos países em que tiverem sede,

IX - Nas unidades da Marinha Mercante, de acordo com as
Lf'is e Rf'gulament.os da navegação, policia naval e praxes inter
lH1.eionais.

Art. 14. Hasteia~se. obrigatoriamente, a Bandeira Nacional,
nos dias de festa ou de luto nacional, em todas as repartições pú
blicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos.

Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é obri
f!lltório o hasteamento solene da Bandeira Nacional, dmante o
ano letivo, pelo menos uma vez por semana.

PROJETO DE LEI N,0 3.528, DE 1977

<Do Sr. Jorge Arbagel

Modifica o art. 17 do Código Eleitoral.

(À Comissão de ConsLituição c Justiça,)

O Congresso Nacional Decreta:

Art.].o É dada ao artigo 17 do Código E:eitoral [Lei n,o 4.737,
de 15 de jlJlho de 1(65) a seguinte reda,;ão:

"Art, 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá pMa seu
Presidente um dos Mini,'it.ros do Supn'mo Tribunal Fulcral,
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cabendo ao outro a Vice-Presidência e ao terceiro a Cor
regedoria-GeraI da .Justiça Eleitoral."

Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A redação atual do dispositivo que se quer alterar é a seguinte:

"Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu
presidente um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
cabendo ao outro a vice-presidência e, para Corregedor
Geral da Justiça Eleitoral, um dos seus membros."

O cotejo dos dois textos mostra que o projeto faz apenas uma
alteração para determinar que o cargo doe Corregedor-Geral se.! a
também oCllpado por um Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Vi--se do artlgo 131 da Constituição Federal. que o Supremo
Tribunal é composto de sete juizes. escolhidos da seguinte maneira:

"I -- mediante eleiçáo. pelo voto secreto:

a) três juizes entre os Ministros do Supremo Tribunal;

b) dois juizes entre os Ministros do Tribunal Federal de
Recursos.

Ir - dois juizes nomcados pelo Presidente doa República
dentre seis advogados de notável saber juridico e idonei
dade moral, indicados pela mais alta corte de justi<;a."

O parágrafo único do artigo 131 determina que o Tribunal
SuperlOr Eleitorai elegerá seu Presidente e Vice-Presidente entre
os Lrês Ministros do Supremo Tribunal.

A Cunstituição não contemplou o tercciro Ministro da Corte
Suprema. Tampoucc o fez o Código Eleitoral.

Entendemos que em virtude mesmo de sua posição hierárquica.
esse terceiro Ministro da nossa mais alta corte de j ustica não pode
ficar esquecido e, até, em posição subalterna aos demais.

Por isso, o projeto lhes destina a Corregedoria-Geral de Justica
Eleitoral, funç'~LU elas mais Importantes.

Pelo texto atua! do artii\O 17, o cargo pode ser ocupado Dor
qualquer dos juizes do Tribunal Superior Eleitoral. Inclu,'ive'. é
claro, pelo Ministro do Supremo Tribunal que não foi elf'ito nem
Presidente, nem Vice-Presidente.

O projeto qupr que também o cargo de Corregedor-Gere.l seja
obrigatoriamente ocupado por um membro da Corte Suprema.

É esta. praticamente, a única alteração que se pretende fazer.

. Como ja dissemus, trata-se apenas de uma questão de hierar
qlllD.. Entcndemos que esse tf'rceiro Ministro deve também ocupar
cargo de relevo no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, não deixa
a escolha au alvedrio do TSE. Seu Plenúrio ficará cvidentemente
com o arbitrio (}e es~olher quais dus três Ministros do Supremo
Tnbunal ocupamo a Presidencia. a Vice-Presidência e a CU:Teue-
doria-Geral. -

Jorge Arbage

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Está finda a leitura
do expediente.

IV - Passa-se ao Pequeno Expediente.

Tem a palavra o Sr. João Linhares.

O SR. JO.-\O LINIIARES (ARENA - se. Sem revisão do ora.
dor.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. o oeste de Santa Cat.arina
alcançou. na Sf'mana que esb a findar. dois êxitos significativos,
após muita luta e perseveranea. É que o decreto assinado a 10 de
maio pelo Ex.mo Sr. Presidente da República e pelo Ministro do
Trabalho, instituindo os novos indices de salario mínimo. trouxe
uma alteracáo. por sinal a única em todo o Brasil - o que serve
para comprovar e significar o primeiro dos êxitos a que me referi
- fazendo ascender da 2.a Sub-Região para a 1.a Sub-Reoião de
salário minimo as cidades de Chapecó, Caçador e Curitiba~()s.

Devo aqui recordar, Sr. Presidente. que desde 1072 as lide
rancas sindicais elo meu Estado - e tenho tido a honra de ser
um dos seus porta-vozes nesta Câmara e também nos Ministérios
- pediam a unificacão do salário mínimo não só para o oeste
de San ta Catarina, mas para todo o Estado. Não conseguimos
êxito total. mas parcial, pois. como disse. Chapecó, Ca~ador e
Curitibanos llOje estão na 1.a Sub-Região. com o que se elimina
ram disparidades que não €rltendiamos e com as quais os ope
rários e empregados nâo se conformavam.

Recebi inúmeros telegramas e mensagen.'. inclusive telefone
mas de Prefeitos. Vereadores. lideranças sindicais especialmente,
pedindo que transmitisse a S. Ex.a o Sr. Ministro Arnaido Prieto,
os agrade~impn tos f' o reconllpcimen to daquelas três com unidades
pela sua dcclsao, agradecimentos aos quais junto os meus. p,)rque
sei bem da dificuldade que o Sr. Ministro Arnaldo Priet-o tev,~ que

enfrentar para convencer setores eminentemente tecnocratas a
aceitarem a inclusão daquelas três cidades na l.~ Sub-Região.

A outra conquista, Sr. Presidente, alcançamos no dia 4 deste
mês, quando o Conselho Federal de Educação, por decisão unãni
me. reconheceu a Faculdade de Pedagogia da Fundação de Desen
volvimento do Oeste de Santa Catarina, com sede em Chapecó.
Para mim esse fato tem significado especial, pois fui paraninfo
da primeira turma de formandos daquela Faculdade. O Presidente
do Conselho Federal de Educação, Padre Vasconcelos, bem como
o Secretário-Geral do Conselho, Dr. RodoHo Pinto da Luz, que
foram os batalhadores da linha de frente em favor deste reco
nhecimento tão sofrido, de cuja luta não desistimos um só mo
mento e que se desenrolou durante um ano. em muito ajudaram
nesse sentido. Daí por que. ao anunciar também este fato auspi
cioso, de grande relevância para todo o ensino superior do oeste
catarinense, quero registrar o profundo agradecimento dos univer
sitários e das forcas vivas da nroducão de todo o Estado de Santa
Catarina, ao Padre Vasconceios e ao Dr. Rodolfo Pinto da Luz,
porq ue foram peças significativa;; no reconhecimento daquela Fa
culdade de Pedagogia..

O SR. GOMES 00 AMARAl. (MDC - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, chegou a hora de trocar alguns Mi
nistros. Tenho convicção de que não só o Parlamento. mas todo
o PO'IO brasileiro hoje pede, roga mesmo a substituição dos Minis
tros que dirigem a área económico-financeira deste País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, há muito tempo que vimos
alertando para o erro na conducão da política economico-finan
ceira do Governo. no que tange à procura do desenvolvimento
nacional. dentro de um critério de maior justiça social. Porém,
infelizmente, ob,ervamos que o nosso Pais continua sendo admi
nistrado por um sistema sui genl,'ris: o sistema de crise. Só após
o surgimento de uma crise, de um problema, que talvez dentro de
um planejamen to raciunal pude,sse ser evitado, é que o Governo
precipitadamente procura as providências num comportamento de
permanente improvisacão. As decisões mais sérias ou menos sé
rias têm acontecido apenas como paliativo, enquanto o Pais con
tinua a. navega'c' por águas turbulentas. sem melhores instrumen
tos de orientaçüo.

Ningqém mais neste Pais acredita no modelo de desenvolvi
men to eeonóm!eo lmpusto pelo Governo e que em nada de agra
dá';eJ tem resultado. Urge que medidas imediatas sejam tomadas
para que se possibilite a inversão do modelo de desenvolvimento
nacional. voltando a atenção para a produção de alimentos pro
vindos da agropecuária. pois o País possui 850 milhões de hecta
res de terras. dos quais 830 milhijes se prestam a essas atividades.
A ONU acabou ele publicar a sua previsão para 1985. apontando
que nesse ano J mundo terá 800 milhões de habitantes sem ali
mento. A tentativa de participação no mercado internacional atra
vés do industrializado ê uma temeridade. A última prova tivemos
quando há menos de um mês ofertávamos calcados a 5 dólares o
par aos Estado,; Unidos, e a China. Nacionalista efetivava a sua
proposta a 3.2 dólares o par. Vender industrializados para países
que nos vendem a maquinaria. onde estes industrializados são
produzidos. é praticamente impossivel. Em contrapartida. o Go
verno destinou ao Ministério da Agrieultura a dotacão, em termos
de coeficiente. de apenas 1.83 por cento do orcamento nacional.
Mas para quc uma alteracão dessa natureza possa acontecer,
S. Ex." o Presidente da República deve muito seriamente pensar
na substituicão dos :\1inistros da área econõmico-financeira. lide
rados por :\1Íírio Henrique SimollEen e João Paulo dos Reis Velloso,
da Fazenda e do Planejamento. respectivamente,

Temos convieção de que, se <':ita alteracão não ocorrer, a ga
s"llina continuará sendo o grande "bode expiatório" do Governo,
enquanto o balanço de pagamentos mostra. nas nossas importa
cões. em primei::-o lugar o petróleo e. logo a seguir. enumera pro
dutos primários da nossa agropecuária, como o trigo, a carne. o
leite, e chegamos at.ê ao milho-pipoca. tubérwlos. féculas etc.,
para não falar cios produtos já im;lortados tradicionalmente, como
o feijão.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PARSIFAL BARROSO (ARENA - CE. Sem reVlsao do
orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Ceará de há muito
aguardava, com toda ansiedade, a visita de S. Ex.a, o 8r. Pre
sidente da República. porquanto o Estado e o seu povo muito
já lhe devem e muito têm a pedir ao preclaro Chefe da Nação.
Desde quando tive a honra de governar o Ceará. rendi-me à
plena evidência de que, dentre os Estados nordestinos. é aquele
que r~presenta um con.iunto de maiores desafios, tendo uma pro
blematica que necessita constantemente de atendimento e que
somente pode ser propiciado pelo Governo Federal.

Embora o Ceará já muito tpnha de reconhecimento quanto
ao atendimento sempre prestimoso de S. Ex.". o Sr. Presidente da
República. dese.i ava tributar-lhe o rE'eonhecimento dessa 'Srat.idão
I'. ao mesmo tempo. mostrar a S. Ex.a o que ainda resta a ser
postulado em nome do nosso povo, para que o processo de desen-
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volvimento global e integrado da terra cearense possa caminhar
como todos desejamos.

De antemão, quero, desta tribuna, solicitar ao eminente Pre
sidente Ernesto Geisel que fique atento à problemática conjunta
dos Estados do Ceará e do Piauí, porquanto há muito o que fazer
ainda no terreno da infra-estrutura desses dois Estados, a fim de
que ambos possam desenvolver-se harmonicamente nas zonas que
são limítrofes. através do abraço geográfico da Serra do Ibiapaba.
deixando. de 10[(0. o meu apelo a S. Ex. a , que tem sido compreensi
vo, atento e justo quando as postulações do Ceará chegam ao seu
conhecimento.

Espero em Deus estar junto ao povo que represento para ex
pressar a S. Exa o sentimento de gratidão do povo cearense e
também as nossas necessidades. para as quais - tenho certeza 
S. Ex.a ha ainda de se dedicar com a atenção de sempre.

O SR. JUAREZ BERNARDES (MDB - GO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs, Deputados. integrei uma comissão
da Câmara dos Deputados que foi a Ilhéus. representando a Co
missáo de Agricultura da Casa. para o EnconLro Internacional
do Cacau. a que estiveram presentes vinte e cinco países. Ali :3en
timos. Sr. Presidente, a necessidade de o Governo estimular o
nlais possível o cultivo do cacau, uma vez que a arroba do :;:Iro
duto, que há dois ou três anos custava cinqüenta, sessenta cru
zeiros. hoje está em torno de setecentos cruzeiros. Sem dúvida
alRuma. a CEPLAC c o ~inistério da Agricultura devem estar
atentos a essa necessidade. considerando-se que este ano a con
tribuição do produto em termos de di visas para Q Pais é valiosís
sima - em torno dt' oitoct'ntos milhões de dólares - o que ame
nizará o déficit da nossa balança comercial.

A propósito. faco um apelo à CEPLAC e ao Governo de Goíás
para que estimulem o plantio do cacau no nosso Estado. porque
toda a faixa goiana pHtencente à área da Amazónia Legal é
propicia ao seu cultivo. É o apelo que fazemos agora a CEPLAC
e ao Governo de Goiás. no sentido de que. com alguns campos
de pesquisa, promovam o plantio do cacau no norte do Estado de
Goiás.

O SR. NUNES LEAL (ARENA - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - SI'. Presidente, Srs. D'?puLados. Dia 19 de abril, pró
ximo passado. desta tribuna. fizemos um apt'lo ao Ex.mo Sr. Mi
nistro da Indústria e do Comércio e ao IRB para que. no estabe
lecimento das taxas de seguro de automóvel, especialmente do
seg'uro obrigatório, fosse considerada a influência da reducão do
número de acidentes que vem sendo registrada pelo. imprensa e
divulgada pelos órgiíos oficiais. conseqüência feliz da acert.lda
medida de "ixacão do limite máximo de velocidade nas estradas
em 80 km por hora, da melhor fiscalizacão pela Polícia Rodo
viária nas rodovias de maior movimento e da natural limita"ão
do uso do carro partieular, dada a elevac:ào constante do prt'co
da gasolina.

S~ndo as taxas de seguro calculadas em funcão principal
mente da faixa de risco das Seguradoras. é lógico que havendo
reducao ou aumento desse risco, sofram as taxas as variações
correspondentes.

Nossa intenção ao alertar os Poderes Públicos sobre a neces
sidade dessa compatibilizacão entre o risco c o custo do seguro.
além de benefício direto aos segurados. foi de que o Governo
capi t8.li:msse em seu favor o resultado de uma medida justa e
aeertada. que foi a limitação da vt'locidade dos veiculas nas es
tradas. dando um pequeno beneficio a mais de um milhão de
brasileiros proprietarios de veículos automóveis.

Não tinhamos ilusão de que as taxas pudessem ser reduzidas,
ma.,; supúnhamos que. no estabelecimento dos novos valores das
mesmas. esse fator fosse considt'rado e o inevitável aumento es
tabeleddo em justas proporções.

Entretanto. Sr. Presidente e Srs. Deputados. os jornais do dia
4 do corrente anunciam que o seguro obrigatório de automóvel foi
aumentado em 37.5%. sem qualquer referência ao menor núm,~ro

de acidentes nas estradas, ou às razões que levaram o IRB a
aprovar essa majoração.

Contraditoriamente, a imprensa divulga hoje declarações do
Ex.mo Sr. Ministro do Planejamcnto. Reis Velloso. de que os pre
ços. direta ou indiretamente controlados pelo Governo. terão um
aumento máximo de 25<;-;, no corrente ano. F. nesse controle de
"preços críticos" estariam até os gênt'ros alimentícios. visando ao
controle do aumento do custo de vida.

Porventura. Sr. Presidente. não serão as taxas de seguro,
especialmente de um seguro obrigatório, controladas pelo Go
verno? Qual a aLencão que se está dando a maís de um milhão de
brasileiros. proprietários de automóveis, que em nosso entender,
até que nos provem o contrário. estão pagando mais do que o
justo pelo seguro obrigatório? será que a forca, o poder das Segu
radoras é tão grande que impede até o esclarecimento de curno
são calculadas suas taxas')

Em que devemos acreditar: nas declarações du Ex.mo Sr.
]\{inistro Reis Velloso. mencionando o estabelecimento de um
"preço crítico" limitado ao aumento de 25% este ano. ou na rea
lidade do acréscimo de 37,5% do seguro obrigatório de automóvel'?

Pelas manifestacões que temos recebido. inclusive de Cámaras
de Vereadores do Rio Grande do SuL a eorrelacão entre risco e
taxa de seguro não é nenhuma sugestão desarrazoada.

Será que nesse caso o povo que paga não merece sequer um
pequeno esclarecimento. senão du MinisLério da Indústria e do
Comércio ou do IRB. ao menos das Seguradoras. esclare('endo que
esse aumento é o justo e necessário e que não está ocorrendo
reducão do índice de acidentes como anunciam os órgãos do Go
verno?

As Seguradoras podem ter argumentos até para comprovar
que esse acróscimo de 37,5~; está abaixo do que seria neces.,ário e
qu.. foi estabelecido em consonância e em apoio ao empenhu do
Governo no combate à inflação e ao aumento do cu"to de vida.

Sem esses esclarecimentos. continuaremos supondo que esse
aumento do seg'uro obrigatorio é abusivo. contra a bolsa do povo.
e qlle os maiores beneficiários das medida, que resultam na rE'
ducão do índice de acidentes rodoviários süu as ricas Compa
nhias Seguradoras.

O SR. ADHEMAR SANTILJ"O 1:\1DB - GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidpnt.e. '3rs. Deput.ados. Dom Tomás
Balduíno e Dom Pedro CasaJdaliga têm sido insistemente acusa
dos de subversivos e até mesmo de comunistas por aqueles que só
defendem e fazem o .iogo dos poderosos e não entendem como os
dois bispos "teimam" em defender o lavrador sem tt'rra e o Índio
e,poliado.

Os dnis RC\Jsac!m; nãn prE'císam dE' deft'sa alguma. pois os seus
atos falam m:1í.> alto do que quaisquer calúnias e ataques dos ser
v.lcais e invC'Josos.

Enquanto as acusacões a Dom Tomás c Dom Pedro estavam
circunscritas ao âmbito da Igrej a. ficamos calados, mas ag'Jra,
com a inves1ida do Senador Eurico Rezende>. Líder do Gm'E'rnn no
Senado, sentimo-nos na obrigacão de falar alguma coisa sobre
a figura do acusador principal dos dois bispos. Dom Geraldo
Proenca Sigaud. Bispo de Diamantina (MGI. e o fazemos lendo
art.i<:(o assinado pelo jornalista AnaLole Ramos e publicado no
jornal O Popular. de Goiânia. em sua edkâo de 16-4-77:

"O Fazendeiro que DE'durou os Bispos - Toda eOisa l1i,s
tória das acusaeões que o fazendeiro do vale do Jequiti
nhonha Geraldo Proenca Siguad. Presidente do Sindicato
dos Proprietários Rurais de Diamantina. Minas Gerais,
fez aos bispos da Igreja CaLólica Dom Tomás Rald\lino,
de Vi.la Boa, e Dom Pedro Casaldidiga. de Sào Felix.
Milto Grosso, me faz lembrar uma homilia pronunciada
pelo primeiro cm Jussara. na missa vespertina do dia 28
de outubro de 1973. Lá. entrE' muitas coisas pn'ciosas e
inteligentes. ele disse: "Alguma coisa mudou na Igrpi a e
cont.Í11ua a mudar ainda. Vejam. meus irmãos. antiga
mente o padre era convidado pelo fazendeiro para tomar
refeicão com ele. hospedar-se com ele. E só depois ia di
zer a ~lssa para os peões. os trabalhadores

Out.rora o bispo era trazido de avião. pra procurado 1'0

dt'fldo n.plos graúdo.s. Hoie lá está ele. sentado no Cf'DO.
no ban'eo. conversando com a palavra de Drus naquela
roda de homens sofridos. homens que trazem no rosto a
ang,'lstia do dia de amanhã. Algo mudou. E tanto lllu:lou
q"u o rico fazendeiro Geraldo Sigaud se morclt'u todo cle
raiva e foi se queixar ao Núncio.

Dom Tomás Balduíno é um poeta dr extrema sensibilida
de. um homem inteligente e de espírito voltado para os
problE'mas dos menos favorpcidos. Um homem simples.
Natural que tivesse despertado a inveja e o despt'ito t'm
Propn~a Sigaud. autor dt' um livro reacionário e sem ne
nhuma poe·sia. lancado por ele em 1960. intitulado "Refor
ma Agrriria. Questão de Consciência". que foi recebido
com chacot.as e piadas. tão ruim e mal feito ele é.
Contam os de Diamantina que o sindícato presidido pelo
dedo-duro Sigaud vende mat.eri;;l agricola em sua coone
rativa por precos bem mais altos que os cobrados pela
Centrais i\grícola.s Minas Gerai., - CAMIG. que já tem 20
anos dp existência. Pois bem. esse Sigaud. certa vez. es
creveu urna carta ao Governador de Minas. pt'dindo o ft'
chamento da CAMIG. A carta foi reproduzida no iornal
da cidade - O Diamante - em fac-simile. Ela niío usava
o timbre do Sindicato que o Geraldo Proenca SÍ!!aud
presidia. não. sabem? Usava o timbrE' da Arquidiocf"se.
porq!!p Sigaud. quando não está dedo-durando bLspos. cos
tuma ser também arcebispo de Diamantina.
Como dedo-duro sua carreira tem sido tão brilkmte
quanto a ele fazendeiro. podeis crer. Ele acabou com Q
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seminário de Diamc,ntina, conseguindo a expulsão dos pa
dres lazaristas de lá, que ele acusou "corajosamente" de
comunistas. Isso, me faz lembrar uma frase de Dom
Rossé Cavaca, um grande humorista carioca, falecido mui
precocemente: "mesmo sob estado de sitio, elogiava de
sassombradamente o Governo".

Deixem que eu termine com palavras de Dom Balduíno,
ainda tiradas da sua homma: "Digo isso co~ todo o respeito pelas
autoridades e desejando que estas autoridades encontrem a
luz".

O SR. NORBERTO SCHMIDT (ARENA - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. segundo no
ticia veiculada pelo jornal Zero Hora, de Porto Alegre. em sua
edicão de 29 de marco paósado, "Os carros a diesel não poderão
abastecer". Isto por determinacão do Conselho Nacional do Pe
tróleo. flue teria proibido, por Port.aria. aos Postos revendedores
de petróleo de abastecerem de óleo diesel qualquer carro de pas
seio. kombis e camionetas que tenham modificado suas caracte
risticas originais através da substituição de motor a gasolina por
motor a óleo.

Esta ]Jroibição não atingiria os carros de passeio importados
e os mistos de fabricacão nacional. que, entretanto, só seriam
abastecidos até a data da renovaci'io do licenciamento deste ano,
de acordo com o algarismo da placa e dos meses corresponden
tes.

O que nos traz a tribuna é alertar os responsáveis pela pre
tendida medida de que PC'r normas de plena conveniência obje
tivada pela economia de combustivel (gasolina) são aos milhares
as camionetas a sen'ico da distribuicão de produtos manufatu
rados. Que - não havendo nenhuma medida proibitiva- com
o cr.rrer do.s temno foram adantando a in.stalacão de moteres
a óleo em substituirão aos originais, de gasollna..

É evidente oue tal determinacão do Gons·p]ho Nacional do
Petróleo trol1xe granoe preocl1paciio a todos proprietário.' de vei
Cl110s nessas condicões, os quais são, via de regra. os viajantes
comerciais.

Com a medida restritiva, além da grande elevação na sua
cota de combustível. terão o prejuizo da substítuicão do motor
adaptado, porque devem recolocar outro, movido a gasolina.

Temos sido procurado por inúmeros transportadores nessas
condicões. que nos ponderam as enormes dificuldades que se lhes
acarretarão. sem que tivessem praticado qualquer ato inconve
niente aos interesses nacionais ou coletivos. Ao contrário. a me
dida de que se socorreram veio ao encontro da economia de com
bustível tão almejada pelo Governo. pois, com muito menor
número de litros de óleo diesel, percorrem muito maior parte da
sua região.

QlU~remos, por isso, Sr. Presidente, formular um veemente
apelo ao Conselho Nacional do Petróleo e à própria Presidência
da República. para que a medida que a Portaria prevê não se apli-·
que às camionetas de serviç.o que estejam circulando com moto-o
res a óleo diesel.

Prevenir-se-á. assím, graves inconvenientes àqu('les que le-·
gitimamente. buscaram niio só melhorar, como também baratear
o custeio de seus transportes nitidamente comerciais e, por isso,
convenientes à programarão de economia de combustível.

Esperamos contar com a compreensão esclarecida dos se
nhores membros do Conselho Nacional do Petróleo.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. j\NTõ~IO CARI,OS OLn'EIRA (MDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. o desen
volvimento econômico sempre foi e. com maiores razõE~s, é, em
nossos dias. o resultado de um planejamento sério e efetivo. deter·
minado, com coerência. a partir da avaliacão das potencialidades
do pais ao qual se destina. Quando tais avaliacões não são feitas ou
o siio de forma errada. os obietivos do planejamento ficam compro
metidos e torna-se impossivel alcancá-los. o que, evidentemente,
provoca os reajustamentos e adequações setoriais.

O plane.iamento econômico brasileiro jamais foi feito dentro
desse principio fundament.al da avaliacão e conhecimento de todas
as potencialidades a serem desenvolvidas.

O prim('iro Governo do periodo teve como responsável pela
secretaria do Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada. o Sr. João
Paulo dos Reis venoso. No Governo Costa e Silva, o Sr. Reis venoso
era o Coordenador-Geral dos Grupos de Trabalho que elaboraram
o Prog-rama EstratégiCO de Desenvolvimento. No Governo Médici e
no Governo Geisel, o Sr. Velloso é o titular do Planejamento.

É justo esperar e admitir que o Sr. Velloso, o intocável homem
do plarlPjamento nacional, saiba, assim como a sua equipe, as
pot.encialidades a serem éesenvolvídas no Brasil. Injustifieável, no
entanto, as mudanças radicais que sofre o desenvolvimento bra-

sileiro sempre tão vulnerável aos problemas econõmícos, tanto
externos quanto internos.

O Sr. Venoso tem se adaptado a todas as cireunstâncias, mu
nindo-se de números e dados que, se não justificam sua incompe
tência, têm servido, no minimo, para duas coisas: diminuir os
horizontes de nossa espectatíva de dcsenvol\'imento e assegurar
lhe o status de grande timoneiro de um barco que navega em águas
cada dia mais turbulentas, ora sujeito aos ventos do alto preço
do petróleo, ora balançando sobre as ondas elevadas da inflação do
chuchu.

Com grande gosto pelas designacões pomposas, o Sr. Velloso
foi, nos últimos treze anos, o Secret.ário-Geral de muita coisa e ê,
atualmente, G Ministro-Chefe de uma Secretaria que foi criada
justamente para acabar com um cargo de Ministro.

Não é segredo que o gra'1de lideI' da tecnocracia nacional
jamais foi tolerado de bom gosto pelo Ministro Delfim Netto,
tanto quanto não o é pelo Ministro Simonsen. Mas no passado
como agora o Sr. Velloso soube adaptar-se e na sua aparente
bumildade segue comprometendo os destinos nacionais, mercê de
sua indiscutivel e inigualável incoerência, sempre muito bem sofis
mada com o adiamento constante de metas que, com ele, jamais
alcançaremos.

E o grande personagem da economia em recuperação de 64,
acelerada em 68, de construção em 70 e de desaceleramento em 77,
vai em frente em sua tarefa centralizadora de decisões, nem
sempre responsáveis, e demolidora de esperanças mais teimosas:
atribui aos empresários a incompetência e má fé que recentemente
lhe foi atribuída em processo judicial que teve curso dos mais
inusitados embora plenamente compreensivel.

É preciso que o General Geisel entenda que quando os politicos
criticam, os intelectuais se manifestam, os religiosos reivindicam
e os estudantes saem às ruas. mesmo quando a exceção é a regra,
é porque o "povo vai mal". na exata expressão de seu antecessor, e
isso tudo é conseqüência de um mal que se instalou no Governo
de 1964, desvirtuando os propó',itos das Forças Armadas e compro
metendo os objetivos do regime.

Por ser o econômico a bS.se de sustentacão do político e do
social, é na economia que se concentra, hoje. a mais perigosa e
violenta forma de subversão. A descontínuidade no planejamento
é sempre res'Jltado de erros de previsão. O descompasso do desen
volYimento nacional tem origem ou na falta de propósito definindo
- e aí se configuraria incompetência - ou na definição de pro
pósitos que não nos interessam. porque põe em risco as instituições.
Cabe ao Governo identificar a origem e ministrar a terapia que
o mal requer.

Enquanto isso não aconteeer a volta ao Estado de Direito será
uma utopia a mais neste Pal>, de teimosas esperancas e a demo
craeia será tanto mais relativa quanto mais absoluta for a tecno
cracia do Sr. Velloso.

O SR. ~nLTON STEINBRrCH (MDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a partir da
década de cinqüenta, iniciou-se o processo de desnacionalização
da indústria farmaco-química brasileira, hoje quase inteiramente
entregue a empresas e conglomerados internacionais, com a predo
minância de firmas européias e norte-americanas, cada dia am
pliando o seu Campo de açiio e importando grande parte dos
elementos quimicos que empregam na fabricacão dos seus produtos.

Segundo depoimento prestado à Comissão Parlamentar de
Inquérito de Defesa do Consumidor, nesta Casa, pelo Jornalista
Bernardo Kucinsk, são nada menos de sessenta e nove laboratórios
de propriedade dessas multinacionais. que, além de tudo, vendem
no Brasil dezenas de produtos proibidos pela saúde pública nos
Estados Unidos e em outros paises, em prejuizo da sanidade do
nosso povo e sem a conveniente fiscalização das autoridades brasí
leiras encarregadas de sua vigilância.

O pior de tudo é que, nas bulas - preparadas para que o con
sumidor possa receitar-se sem consulta médica - eles omitem
os efeitos colaterais danosos dos produtos, o que ocorre em toda
a América Latina, repetindo-se o que aconteceu com a "Talido
mida". apenas sem a conveniente repercussão, porque, no caso
daquela. houve denúncia de âmbito internacional, com reflexos
no BrasiL Quem fez a advertência nesse sentido não foi um brasi
Jeiro, mas o Cientista Milton Silverman, da Universidade da Cali
fórnia, perante o Congresso dos Estados Unidos. ao afirmar que,
com esse procedimento ilegal. tais laboratórios colocam em risco de
vida o consumidor sul-amerieano.

Na verdade, esse aspecto do ]Jroblema pode sofrer uma coibição
de ordem legaL cortado o mal peja raíz. por meio de medidas
tendentes à nacionalizacão dE'sses laboratórios, que, assim, pode
riam ser mais facilmente fiscalizados.

A im]Jrensa já divulgou, amplamente. o nome dos remêdios
condenados nos Estados Unidos, como a Albamicina. Provera, Bi
sulvon, Clorostrep, Enterromagma, Magadon, Madribon, Estrenol,
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Triperidol, Nitrazepole, Metazepol e tantús outros, fabricados por
"Johnson & Johnson", "Hoescht", "Hoffmann", "La Roche", "Le
Petit" "Squibb" "Giba Geisi" "Meck" "Bristol-Mayer" "Sandoz"
"SherÍng", "Park Daves", "Dederle" e ~ais sessenta co~gêneres. '

A providência legislativa para coibição desses abusos, iniciando
um processo de contenção das multinacionais dos remédios -- e
conseqüente defesa da sanidade do consumidor brasileiro - pode
ria consig-nar-se na sua nacionalização. Dai por que apresentamos
projeto de lei, determinando que os laboratórios farmacêuticos
somente poderão constituir-se sob regime de Sociedade Anônima,
de acões nominativas, subscritas exclusivamente por brasileiros
natos ou naturalizados. concedido aos em funcionamento o prazo
de 120 dias para cumprirem essa determinação, sob pena de sus
pensão sumária de suas atividades industriais e mercantis, deter
minada de oficio pelo Serviço de Fiscalizacão da Medicina e Far
mácia do Ministério da Saúde.

Esperamos dos órgãos técnicos desta Casa o melhor exame da
proposição, inclusive se necessária à ampliação do seu texto e,
deste Plenario, a aprovação, a fim de que possamos defender,
conveniente e eficientemente, a saúde do povo brasileiro. ines
crupulosamente tratada pela ganância dessas multinacionais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ l\IANDELLI (MDC - RS. Pronuncia o seguinte
discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a balbúrdia em que
se acha mergulhada a política de abastecimento deste País deverá
converter-se efetivamente em caos no ano que vem, quando - é de
pasmar - teremos de importar arroz.

O pior, Sr. Presidente e Srs. Deput.ados. é que hoje verificamos
uma superoferta do produto, devido à safra abundante, preços
aviltantes para o produtor e necessidade de exportações subsidiadas
pelo Governo.

Estudos feitos no Rio Grande do Sul apontam esta tendência
de reversão como conseqüi'mcia direta da indefinição da política
governamental para o setor, já que, de uns tempos para cá, só se
buscam soluções para problemas a curto prazo, ou seja, à medida
em que eles vão surgindo. Dessa forma se explicam as atuais
exportacões subsidiadas, que visam a solucionar problemas con
junturais dos produtores de arroz e não as deficiências estruturais
da rizicult.ura.

Anualmente, são jogados fora milhões e milhões de cruzeiros
do setor público e privado. com esse vaivém em que está trans
formada a produção de arroz.

Temos que a alta produção dos dois últimos anos baixou
demais o preço, desestimulando o produtor. Uma política coerente
ind uzi ria os lucros extraordinários das safras de alta rentabilidade,
quando os preços estão elevados, para investimentos na própría
lavoura, o que beneficiaria todo o sistema econõmico pela maior
produtividade e estabilidade na produção nos periodos seguintes.

No caso de alta produção, como ocorre agora, o Governo vê
somente a possibilidade de baixar o custo de vida. esqueeendo··se
de que, com isso, aumenta os preços das safras seguintes, pois a
producão inevitavelmente cairá.

É isto, não t.enham dúvidas. Sr Presidente e Srs. Deputados o
que vai acontecer no ano que vem. como conseqüência do impasse
em que vive o produtor, espremido entre o tabelamento e os preços
mínimos.

A situação atual dos precos chega a ser ridícula. O custo de
producão por saco está em Cr$ 134.20; o preço minimo está ga·
rantido em Cr$ 112,75; o preço médio da tabeia em Cr$ 83,09;
e o preco de mercado, Cr$ 72.70. A maior contradição está nos
dois dados oficiais; enquanto garante um preeo mínimo de
Cr$ 112,75, o Governo mantém a tabeia em Cr$ 33,09.

Tratando-se de uma economia subdesenvolvida e de capitais
limitados, as contradicões chegam a ser desastrosas pelo que tra
zem de prejuízos. O que vem garantindo o aumento de produclo
são os financiamentos oficiais de máquinas e equipamentos, a
longo prazo e a juros altamente subsidiados. Com tantos compro
missos assumidos. os produtores não podem abandonar a lavoura,
limitando-se a reduzir a produção quando seus rendimentos decres
cem. ou seja, os investimentos públicos deixam de trazer para a
lavoura todos os benefícios que poderiam acumular.

No entanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados. a indefinicão da
politica oficial vai ainda mais longe. O controle das importações
provoca elevacões violentas nos precos das pecas e equipamentos
importados, Como o CIP só controla o equipamento novo. des
cuidando-se das peças, é mais conveniente para o agricultDr
comprar o novo do que cuidar da sua manutençao.

Todos esses argumentos, Sr. Presidente e Srs. Deputados. niío
são apenas nossos. porém da Associacão dos Dirigentes de Vend.ls
do Brasil, em cujo estudo nos baseamos e segundo o qual o arroz
gaúcho tem excelentes condicões de exportacão. independentemente
da produção do Brasil Central, aproveitando o fato de que entra no

mercado no período de 110 dias que. corresponde à entre~safri\

no Hemisfério Norte.

Infelizmente. entretanto, nós é que estaremos importando,
dentro de muito pouco tempo.

O SR. ARGILANO DARIO (MDB - ES. Sem revisão do orador.)
-' Sr. Presidente, nobres Deputados, é a respeito da denúncia
formulada peto Jornalista Edson Brenner, no Jornal do Brasil,
em série, desde o dia l° de maio até ontem, que venho pronuncíar
este discurso.

Sr. Presidente. jamais vimos. neste Pais, tão grave denúncia e
tão variada infracão contra os bens públicos. A denúncia se faz
num todo, em verdadeiro poder de sintese que. em três discursos
no Grande Expediente, não poderíamos registrar nesta Casa. E
assenta todas as gravidades realizadas por todo o Pais.

E registro também. Sr. Presidente, o que se passa no Estado
do Espírito Santo. para, ao final. solicitar da Presidência da Casa
e do Sr. Presidente da República as providências que se fazem
necessárias tomar de imediato. porque não é possível que continue
proliferando essa máfia por todo o País, desgracando esta Na"ão
e levando o povo à fome e à miséria.

O SR. MOACYR DAU,.'\. (ARENA - ES. Sem revisão do orador.)
-- Sr. Presidente, este pronunciamento eu o deveria ter feito no
dia 17 do mês passado, oportunidade em que forcas superiores
à minha vontade não me permitiram fazê-lo. Registramos aqui
o descontentamento dos cafeicultores capixabas, com o advento
da Resolução n.o 14/77, e a presença, nesta Capital, do ilustre
Vice-Prefeito de Colatina, Dr. Devacyr Mário Zacché.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o advento da Resolueão nO
14/77, de 15 do corrente, do IBC, na qual. por ato de discrimina
ção, foi proibida a exportação dos cafés t.ipo 7/3, no meu Estado,
o Espírito Santo. provocou a mais drástica e desalentadora re
percussão em todos os setores da economia capixaba. já que, em
virtude da seca que se abateu sobre o nosso território. a safra
cafeeira deste ano se constituiu de cafés inferiores ao tipo 7.

Acontece que a referida portaria determina que cafés infe
riores ao tipo 6 destinar-se-ão ao consumo interno, através das
torrefações ou das indústrias de café solúvel. Fixou ela o preeo
de dois mil cruzeiros por saca, incluindo todas as despesas e
demais tributos, representando o valor liquido de uma saca do
produto um pouco mais de um mil e seiscentos cruzeiros, o que
significa 50% menos que o apurado pelo produtor, antes de bai
xada a referida portaria.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, no meu Estado, o
homem do campo, que vive dia e noite no amanho da terra e que
se dedica com sua família à cafeicultura, teve seu oreamento avil
tado, a par da receita estadual, que sofrerá substancial redução
na arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero
fazer um apelo veemente ao Sr. Presidente do IBC e ao Exm O Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio, no sentido de que reexaminem
os reflexos negativos daquela resolucão, revogando-a. permitindo
novamente a export.acão dos cafps tipo 7 e 3. que têm mercado
internacional certo, conseqüentemente, fazendo-se justiça ao ca
feieultor capixaba.

Registro, com prazer, nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, a presença nesta Capital do Dl'. Devacyr Mário Zacché.
Vice-Prefeito de minha terra natal. Colatina. Capitai do Vale do
Rio Doce, que aquí vem a trabalhar, a fim de levar àquela comu
nidade o desenvolvimento por todos nós desejado.

Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO MARQUES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte

discurso.) _ Sr. Presidente. Srs. Deputados, nem só os pregadol'e3
católicos têm sido vitimas dos que, para permanecerem no poder,
mergulham este Pais em uma nova era medieval.

No município paranaense de Marechal Cândido Rondon. um
Deputado Estadual do Partido do Governo. Sr. Werner Wanderer,
num desrespeito flagrante à Constituição. ao mandato parianwll
t.ar e aos direitos próprios do ser humano, como aquele que asse
gura ao cidadão a livre opcão politico-partidaria, vem lancan,jo
mão de todos os recursos para impedir que o Pastor Kurt W. Hl«tje
lecione em qualquer estabelecimento de ensino.

Já na campanha eleitoral de novembro. um parlamentar que
deveria estar se batendo exatamente pelo contrário, ou seja. para
que as criancas do Paraná tivessem mestres competent.es e escolas
eficient.es. saiu pelas ruas ameaçando cortar as verbas dos estabc
lecimentos de ensino. se de seu corpo docente não fosse excluído
aquele religioso, verdadeiro patrimônio cultural. da região.

Os diretores dos colégios. temerosos de terem seus estabele
cimentos virtualmente fechados, já que não dispõem de recursos
suficientes para mantê-los em funcionamento sem a ajuda dos
cofres públicos, cederam às ameaças.
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E cederam, 81'. Presidente e 81's. Deputados, por verificarem
que nesta torpe campanha o Deputado governista conl;uva com
o apoio do j)rópl'io Prefeito, Almiro Bauermann.

Suspendeu-se o contrato com o ilustre professor, a despeito
de todos os colégios contarem com pouquíssimos mestres e, o que
é pior. entregaram as criancas de Marechal Cândido I~ondon a
elementos sem a necessária qualificação profissional.

Constata-se, 81'. Presidente e 81'S. Deputados, que nã,o apenas
um Deputado do próprio Partido do Governo, porém todo um Exe
cutivo Municipal, por sinal nomeado, por ser o mesmo considerado
área de seguranca nacional, não hesitam em saCrificar a própria
educação para obter vantagens eleitorais.

E não se trata de caso isolado, pois também, por ordem do
Deputado Werner Wanderer. o Prefeito passou a exigir inscrição
na ARENA para quem quiser dirigir o colégio de Novo Horizont{~,

naquele Município.

A população, constituída de pessoas modestas, pobres, porém
preocupadas com a educação de suas crianças. acha que as arbi
trariedades já são tantas que tarda mesmo uma intervenção no
Municipio.

Era só, Sr. Presidenu,.

O SR. ALOO FAGUNOES (MOR - RS, Pronuncia (I seguinte
discurso.) - S1'. Presidente, acabo de receber da Câmara Municipal
de Alegrete, no Rio Grande do Sul, uma indicação subscrita pelo
nobre Vereador Gaspar Fernandes Antunes. aprovada naquele Le
gislativo, que chama a atenção para um tema relevante -- a pre
vidência social para o homem do campo, seja empregador, seja
empregado.

Na verdade, neste terreno .iá temos dado alguns passos, mas
ainda existe um longo caminho a percorrer. A indicação refere-se,
especificamente, à questão do seguro contra acidentes de trabalho
e destaca o fato de que, nestes casos, o risco está limitado prati
camente à assistência médico-hospitalar.

Ora, Sr. Presidente, os casos mais graves, como. por exemplo,
invalidez permanente. precisam ter cobertura pPlo seguro. pois são
os que trazem conseqüéncias mais sérias para o segurado; e é,
sem dúvida, para essas situações que se exige uma alta contribui
ção do produtor rural.

Ê fácil de entender o que isto representa em matéria de inse
gurança para ambas as partes, os empregadores e os empregados.

Não faz muitos dias, desta tribuna analisei a aplicação do
FUNRURAL. para mostrar a gritante desproporcão existente entre
a arrecadacão local e os beneficios prestados. Temo que as contri
buicões para a previdência social ao homem do campo estejam
fazendo um passeio muito longo, e. entre o muito que vem e o
pouco que volta, os encargos burocráticos estejam levando uma
fatia grande demais do bolo.

Vou transcrever a indicação que recebi. O texto é claro e se
explica por si mesmo. Ao encaminhá-lo à consideracão das auto
ridades governamentais, 8r. Presidente. apelo ao INPS e aos ou
tros órg'ãos que se ocupam desta matéria no sentido de que a
examinem com a seriedade que merece. A previdência social pre
cisa ser fator de segurança. Para isto é que existe.

É o seguinte o texto da indicação recebida;

"Há mais de dois anos, vimos recolhendo compulsoria
mente 1/2% da produção bruta. com o fim específico de
segurar o empregado rural em caso de acidente de tra
balho. Acontece que este seguro só veio desobrigar o em
pregador (que recolhe). e o empregado (que se beneficia.),
apenas no que se refere à assistência médico-hospitalar e
diárias. Mas, em caso de morte. perda de membros ou
invalidez permanente, os empregadores estão completa
ment~ descoberios nas indenizacões, pois o seguro n:10
cobre tais obrigações, e isto se torna em completa inseg:.I
rança para aqueles que recolhem somas altíssimas e que a
qualquer momento estão sujeitos a despesas extras para
outra vez atenderem às obrigações sociais que já pagaram
através da taxa para Seguro."

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILMAR DALLASHOL (ARENA - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, a crise mundial
de combustível e lubrificantes. desencadeada há quase três anos,
em face das exigências dos paises produtores de petróleo, vem
eXIgIndo de todos os consumidores. em maior ou menor escala,
providências no sentido de apelar para outras fontes de energla,
seja a hidrelétrica. a atômica, a carbonifera, contanto que se su
pram os deficits energéticos verificados.

No caso brasileiro. produzimos um quinto do petróleo consu
mido. e estudam-se possibilidades para o uso. como combustível,
do álcool-motor e da hulha; incentiva-se o aproveitamento das
potencialidades hidrelétricas. como no caso do formidável empr8
endiment<J de Itaipu e da programação do aproveitamento, em pelo

menos dois pontos, do rio Tc,cantins; projeta-se a ampliação do
parque ferroviário, para, com o uso da energia elétrica. reduzir O
consumo de cumbustiveis e lubrificantes pelo sistema rodoviáriu.

Mas entre todas essas providências, que demonstram o inte
resse governamental no sentidu de enfrentarmos, "antajosamente,
em futuro próximo, a crise energética em que o mundo se debate,
uma noticia surge e está a levar novas esperanças principalmente
ao povo catarinense.

Em reunião do Conselho de Não-Ferrosos e Siderurgia 
CONSIDER, ainda em 1976, foi distribuida nota oficial de que des
tacamos o seguinte trecho:

"Entre as principais medidas, a curto e médio prazos,
para o desenvolvimento da siderurgia, estão:

3. Apoiar a implantação de uma usina de. aproximada
mente. quinhentas mil toneladas/ano, em Santa Catarina,
at.ravés da gaseificaçào do carvão-motor."

No item 6 da proposicão aprovada consta a seguinte deter
minação:

"Apoiar instalações e expansões, à base da redução direta,
na Região Sul."

Essa intenção governamental expressa é das mais gratas para
o Estado de Santa Catarina. detentor dos maiores depósitos de
carvão não somente da Região Sul, mas de todo o Pais, que, assim,
está convidado a ampiiar a colaboração que vem prestando há
muito tempo para solução do problema energético bras~leiro. ;Aliás,
assunto relacionado com a Siderúrgica de Santa Catarma fOI tra
tado na audiência concedida ao Governador Antônio Carlos Konder
Reis pelo eminente Presidente Ernesto Geisel. bem como na recente
visita do Ministro Calmon de Sá a Santa Catarina, quando asse
gurou a aprovacão. em 30 ou 40 dias, pelo CONSIDER, do estudo
de viabilidade económico-financeira da Siderúrgica de Santa Ca
tarina.

Com os recursos federais propiciados a um plano dessa en
vergadura. decerto lucrará a economia catarinense. mas tam
bém. e acima de tudo, a própria economia nacional, para a qual
o Estado de Santa Catarina deseja canalizar os seus melhores
esforços, visando ao desenvolvimento integrado do Pais, a fim de
conquistar, em breve tempo, a posição que merece, de grande po
tência no cenário mundial.

O 8R INOCÊNCIO OLIVEIRA (ARENA - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Recife, OJin
da e cidades da Zona da Mata de Pernambuco se viram novamen
te inundadas.

Desta vez aconteceram dois fatos imprevisiveis o primeiro, a
cheia do Capibaribe, em conseqüência das chuva~ caidas n~ par~
alta de sua bacia. bem antes do inverno proprIamente dIto, el8
que os meses mais sujeitos às enchentes são junho, julho e agosto;
o segundo fato diz respeit{) às inundações do Beberibe, que pro
vocaram grandes prejuizos em Olinda.

As solucões emergenciais e assistenciais à populacão atingida
pela calamidade têm-se verificado de um modo efetivo e seguro,
tanto por parte do Governo Federal. como também, e pr~ncipal
mente, pelo Governo Estadual, e até mesmo pela populaçao ma
tingida diretamente, que não tem medido esforços no sentido de
socorrer seus irmãos menos afortunados.

Porém, a solução definitiva vem ocorrendo, como tudo que
diz respeito ao Nordeste, em ritmo lento.

Sabemos t{)dos que, após a cheia catastrófica de 1975, que
atingiu o Recife e várias cidades pernambucanas, estudo~ foram
feitos e comissões foram criadas, objetivando uma soluça0 para
o problema, e entre as várias propostas apresenta~as, optou.-~e
pelas seguintes: construção das barragens de Carpma e GOIta,
alargamento da calha do rio Capibaribe, retificação do trajeto e
aprofundamento do seu leito.

Ora. tais obras deveriam ter seu cronograma orientado para
conclusão no periodo máximo de 9 (nove) meses, e nunca para 2
(dois) ou 3 (trés) anos, como está previsto, a fim de que, ocor
rendo um novo inverno, já se tivesse prevenido contra novas
inundações.

Felizmente, em 1976. não tivemos problemas com enchentes.
Já neste ano, todavia, tanto Recife, como diversas outras cidades
pernambucanas vêm sofrendo com as inundações, antes mesmo
da conclusao das obras de contenção das cheias.

Por outro lado, tão grave quanto os prejuizos causados, é a
'''neurose das cheias", que tem proporcionado maleficios incalculá
veis à população.

Vale salientar, ainda. que, no dia 3 (três) de maio próximo
passado. venceu mais uma prestação do empréstimo concedido
a fundo perdido, em 1975. que já vem sendo cobrado há três
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meses. Porque, então, não se perdoa a dívida restante? Ou, em
último caso, porque não se faz um reescalonamento da mesma,
sem prejuízo de novos empréstimos? Seria o minimo que se po
deria esperar no momento como a prorrogação do prazo de paga~
menta de impostos por pessoas fisicas e juridicas atingidas, novos
empréstimos para fazer face aos prej uizos, além de outras medidas
que as circunstâncias estâo a exigir.

Entretanto, muito mais importante do que essas medidas
emergenciais e assisteneias será a agilazação do cronograma das
obras de contenção das enchentes, para que Recife, Olinda e a
região da Zona dr. Mata de Pernambuco, possam prosseguir tran
qüilamente no ritmo de trabalho e progresso, sem os enormes pre
juizos proporcionados pelas freqüentes inundações.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CELSO BARROS (MDB - PIo Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela segunda vez re
clamamos ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
contra a morosidade na construcâo da estrada entre a Estaca Zero
e a cidade de Floriano, no Piaüí.

Iniciada há quase três anos, essa construção não atingiu
sequer um quarto da extensão do citado trecho, o que bem de·
monstra o pouco interesse em conclui-Ia. São ao todo 170 km e
apenas 40 foram construidos.

Se permanecer no mesmo ritmo, somente daqui a nove anos
será atingida a meta final, que é a cidade de Floriano, uma das
mais prósperas do Estado e localizada em região de relativa pros
peridade econômica e que vem reclamando, há tantos anos, a
ligação rodoviária com a Capital, através da BR-316.

Hoje Floriano é uma cidade isolada. pois foram suspensas as
vias de comunicação aérea, na escala comercial, e a única estrada
que faz sua ligaçâo direta com a Capital é o trecho em referência,
que não oferece as minimas condições de segurança e rapidez.

São utilizados ao longo do trecho desvios mal construidos, que
tornam o tráfego diário um tormento para os passageiros, sem se
falar na deterioração dos veiculos que gastam cerca de cinco
horas para vencerem os obstáculos do trajeto.

Alega-se, para justificar a morosidade, a conveniência da re
dução de verbas, que atingiu, em 1976, cinqüenta por cento.

Mas se há verbas em abundância para outros empreendimen
tos em ritmo acelerado em diversos pontos do Pais, por que impor
ao Piaui ,tamanho castigo, aumentando o sofrimento e as dificul·
dades do seu povo?

No pronunciamento anterior sobre o mesmo assunto (DCN -
I, 13 - 10 - 76) afirmávamos

"Os represent~mtes do Nordeste devem estar atentos para
essa discriminação odiosa, levantando a sua voz para pro
testar contra esse tratamento injusto e desumano, que tem
como seqüela aumentar o sofrimento do nosso povo, já
vitima da indiferença de governos pouco atentos às suas
reais necessidades."

Damos a esse protesto mais ênfase agora, quando o descaso
é maior, responsabilizando as autoridades competentes pela falta
de sensibilidade em face de problemas que afetam grandes setores
da vida sócio-econômica do Piauí.

O SR. ELOY LENZI (MDB - RS. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, os erros administrativos do Governo Federal se
sucedem de maneira assustadora. Ultimamente. foi implantado o
confisco cambial na exportação do soja, inicialmente com 7%, e
agora, apenas 30 dias após a adoção na medida, esse percentual
já foi elevado arbitrariamente para 12%. Diz o Governo que, com
essa politica, preter.de garantir a estabilidade dos preços do de
rivado do óleo de soj a.

A verdade, Sr. Presidente, é que, já de inícío, essa providência
veio causar um mal muito grande para o produtor, que está per·
dendo 38 cruzeiros por saca de soja, isto é, está pagando para
produzir. E a médio prazo o preço do óleo do soja deverá subir de
maneira violenta, porque o Governo, com o dinheiro do confisco
cambial do soja, vai subsidiar o industrial do setor.

O Governo, porém, não terá condições de manter esse subsídio
permanentemente. Bastará apenas uma redução do preço do soja
a nível internacional para que o Governo retire tal subsidio. En·
tão, deverá haver um aumento violento do preço do óleo a nivel
do consumidor.

Sr. Presidente, esta a denúncia que faço à Nação. O Governo
está prejudicando o produtor e prejudicará, a médio e longo pra·
zos, altamente o consumidor brasileiro.

O SR. ITURIVAL NASCIMENTO (MDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo for
mular desta tribuna veemente apelo ao Governadur Irapuan da
Costa Júnior, de Goiás, no sentido de que sejam restabelecidas,
com toda urgência, as missões do Grupamento de Busca e Salva-

mento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em território
goiano, pelos relevantes serviços que esta organização sempre pres
tou ao nosso Estado.

Desde sua criação em Brasilia, Sr. Presidente, o Grupamento
de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe~

deral passou a atuar na Região Geoeconômica do Distrito Federal,
prestando socorro de urgência, em casos de enchentes, incêndios
e afogamentos, não só em Goiás, como no vizinho Estado de Minas
Gerais, e "eus serviços apresentaram sempre os melhores resulta
dos, quer pela destreza de seus homens, quer pela eficiência de
seus equipamentos de mergulho.

Entretanto, alguém mal informado e certamente enciumado
entendeu de interpretar essas missões de socurro como uma intro·
missão indébita do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em
Goiás, e as operações foram sumariamente suspensas ha cerca de
um ano.

Dai para cá, inúmeros casos de afogamento ocorreram em di
ferentes pontos de Goiás, com a localizacão das vitimas somente
depuis de iecorridos vários dias, porque' o Corpo de Bombeiros
do meu Estado, infelizmente, não está aparelhado para esse tipo
de missão.

E quem sofre com isso, Sr. Presidente, são os familiares das
vitimas, que são obrigados a permanecer dias e dias à espera de
que seus entes queridos sejam devolvidos após as violentas en·
chentes.

Ainda recentemente um fazendeiro do Município de Crist.alina
pereceu nas ",guas do rio Vermelho e seu corpo só foi encontrado
depois de três ou quatro dias. após longo processo burocrático
plenamente desnecessário. Ao mesmo tempo, um sargento do Exér·
cito morria afogado nas proximidades da cidade de Pires do Rio,
sem que os mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamen·
to de Brasilia pudessem alguma coisa fazer. O mesmo ocorreu
com uma criancinha da cidade de Formosa, poucos quilômetros
do Distrito Federal.

São inúmeros os casos dessa natureza. Sr. Presidente. a agra
var ainda mais a angústia e o sofrimento dos familiares das
vitimas.

Tal, porém, não ocorre com o E.~tado de Minas Gerais. onde
o Governador Aureliano Chaves. além de m'Jnifestar bom "fado,
reconhece o inestimável valor humano dessas missões de salva
mento.

É preciso que alguém ponha fim a essa situad.o, Sr. Presi.
dente. Como filho de Goiás, eu me penitencio perante as autori·
dades de Brasília e peço desculpas aos familiares das vitimas
desses acontecimentos, por entender que o socorro humano não
pode prescindir absolutamente da pronta ação dos poderes públi
cos, venham de onde vierem.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VALDOMIRO GONCAINES (ARENA - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI'. Presidente, Srs. Deputados. dnas ra
zões justificam, s·egundo a opinião do Ministro Rangel Reis. a
divisão do meu Estado: em primeiro lugar, o antigo Mato Grosso
tinha grande extensão geográfica. o que torna mais difícii a admi
nistração; em segundu lugar, há uma grande diferenciacio eco
lógica entre os dois Estados novos. pois Campo Grande é uma
região de campos, exc·elcnte para a agricultura e a pecuária. e
mais desenvolvida economicamente, enquantu que Matu Grusso
é a entrada da Amazônia, ou seja. uma regi'\o bem mel1M ex
plorada e habitada, cheia de floresta e muito rica, mas que pouco
tem em comum com a área de Campo Grande.

É evidente que não foram somente essas as razões que leva
ram o Ex.mo Sr. Presid€nte Ernesto Geisel a prümover a di7is3.o.
Sabemos que houve imperativa razão de interesse de segurança
nacional.

A nota emitida pela Presidência da República, na tarde do
dia três próximo passado. evidencia, inquestionavelmente, a preo
cupação do Governo Central de promover a modernização p0liti
co-geográfica do oeste do Brasil, através de administrações re
gionais.

É oportuno destacar e reconhecer o trabalho criterioso e ju
dicioso realizado pelo Ministério do Interior, não obstante serem
injustas as insinuações do Governador Garcia Neto, no sentido
de que havia interesses escusos do Ministro Rangel Reis na ela~
boração dos estudos e trabalhos tendentes à divisão.

É lamentável que o Dr. Garcia Neto tenha, no correr dos últi
mos anos, desenvolvido trabalho sistemático de oposição ao projeto
de divisão do nosso Estado.

É sabido e notório que, ao ser indicado Governador, o Dr.
Garcia Net.o assumiu o compromisso de exercer a administração
estadual consciente de que a medida, inevitavelmente, ia ser pro
movida c executada.



2806 Sábado" IHARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1977

A IJ{lslçao antagõnica que assumiu o trabalho que des€nvoJ
veu para obstaculizar a pretensão do Presidente Geisel pnlVOCOU
() acirramento dos ânimos entre as populações do Norte-Sul.

Quando, no ano passado, esteve em Brasilia para cientificar
8e do andamento dos trabalhos que estavam sendo elaborados pelo
Governo Federal, objetivando a divisão, foi informado pelo Pre
tlidente Geisel de que ainda não havia estudos definitivos, mas
que, tão logo fossem concluídos, seria chamado para conhecer a
decisão presidencial.

Ao retornar a Mato Gros;:o, o Dl'. Garcia Neto foi inabiJidoso,
ao declarar, em Campo Grande, que quem fosse favorável à divi
são era contra o seu Governo e à Revolução.

E.ssa afirmação inoportuna e descabida irritDu o Planalto e
contraiu indisfarçável hostilidade da população sulina.

Vejamos o Capítulo I da Lei Complementar que dispõe sobre
a criação do Estado de Campo Grande:

"Art. 1.0 Fica criado o Estado de Campo GrandE, pelo
desmembramento de parte da área do Estado de Mato
Grosso.
Art. 2.°_ A desmembrada do Estado de Mato Grosse, para
formacao do Estado de Campo Grande, compreende inte
graJmente a área do Sul da seguinte linha demarcatória
entre os dois Estados: das nascentes mais altas do Rio
Araguaia. na divisa dos Estados de Goiás e Mato Grosso,
no ponto de coordenadas 18° 01' 00" S e 53° 03' 20" W,
segue em linha reta, limítando os Municípios de }\,lto Ara
guaia, ao Norte, E, Coxim, ao Sul, até as nascentes do
córrego elas Furnas no ponto de coordenadas 18° 00' 40"
S e 53° 12' 30" W. Continua pelo córrego dllS Furnas abaixo,
limitando aínda os Municípios de Alto ./\'raguaia, ao Norte.
E, Coxim, ao Sul. até sua foz no rio Taquari, no ponto
de coordenadas 17° 51' 00" S e 53° 36' 40" W. Subindo o
rio Taquari até a Barra do rio do Peixe, seu afluente da
margem esquerda, sobe por estp até sua nascente mais
alta. no ponto de coürdenadas 17° 17' 30" S 1'53° 33' 25" W,
tendo os Municípios de Alto Araguaia, a Leste. E, Pedro
Gomes, a Oeste. Segue. daí, em linha reta às nascentes
do tio Correntes, no ponto de coordenadas 17° 17' ,10" S e
53° 32' 5e" W, coincidindo com ~. linha divisória dos Muni
cípios de Alto Araguaia e Pedro Gomes. Descendo o rio
CorrentoCs até sua confluéncia com o rio Piquiri, nc ponto
de coordenadas 17° ~~8' 23" S e 55° 00' 00" W. coincide com
os limites dos Municipios de Itiquira, ao Norte, e Pedro
Gomes. ao Sul. Continuando pelo rio Correntes, já agora
coincidindo com os limites dos Municipios de Itiquira, ao
Norte, e Corumbá, ao Sul até sua juncão com o rio Iti
quira. no ponto de coordenadas 17° 23' 13" S e 55° 38' 00" W.
Da junção do rio Correntes com o rio Itiquira, a Jinha
divlsória segue coincidente com a divisa dos Municipios
de Barão de Melgal;o, ao Norte, e Corumbá. ao ~;ul, até
a foz, do Itiquira, no rio Itiquira, no rio Cuiabá, no ponto
ele coordenadas 17° 17' 13" S e 56° 44' 20" W. Da foz do
rio Itiquira, no rio Cuiabá, segue por esse abaixo até a
sua foz, no rio Paraguai, no ponto de coordenadas 17° 43'
53" S e 57° 23' 00" W, coincidindo com a divisa entre os
Municípios de Poconé. ao Nortp, e Corumbá. ao Sul. Da
confluência dos rios Cuiabá e Paraguai sobre a linha di
visória pelo rio Paraguai até o sangradouro da Lagoa
Uberaba, no ponto de coordenadas 17° 35' 00" S e 570 41'
40" W, coincidindo com os limites dos Municípios ele Po
coné. a Leste, e Corumbá, a Leste. Da boca do sangra
douro da lagoa Uberaba, segue pelo sangradouro acima
at<:' o marco "Sul Uberaba", na divisa do Brasil com a
Bolívia, coincidindo seu caminhamento com os limites de
Cáceres, ao Norte, e Corumbá, ao Sul."

O art. 3.° está assim redigido:

"Art. 3.e Passam a constituir o Estado de Campo Grande
os Municípios atualmente existentes na área desmembrada
na forma do artigo anterior."

O novo Estado está constituído por 56 mlll11ClplO~ e uma área
de 270 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, enquanto
que o Estado de Mato Grosso terá 38 municípios e uma área supe
rior a 800 mil quilômetros l]uadrados.

Nenhum município foi partilhado, porque, para isso, seria
preciso consultar, através de plebiscit,o, as populações municipais,
o que traria problema e atrasaria a divisão.

Esse critério, além de justo, foi prático e coerente. Daí os
no~sos aplausos pela perfeição do trabalho eXN:utado pelo Minis
tério do Interior.

Não há negar que o futuro do novo Estado e~tá assegurado
pela potencialidade que possui, além de estar desenvolvendo ver
tiginosamente, graças ao arrojo e dinamismo de sua população
entusiasta e vibrátil.

Não obstan te o pessimismo mórbido de alguns políticos do
Norte, o novo Mato Grosso será 'um Estado poderoso, com o auxi
lio que receberá, também, será mesmo um dos mais importantes
da Federação e terá melhores condições para seu desenvolvimento.

O art. 4.° da Lei Complementar está assim redigido:
"Art. 4." A capítal provis6ria do Estado de Campo Grande
será a eidade de Campo Grande."

A denominação Campo Gral1de, embora simpática, tão sim
pática quanto à cidade que lhe eleu o nome, não foi recebida com
entusiasmo pela população do novo Estado.

1lté mesmo a IJ{lPulação da flltura capital fez restricões a esta
denominação. pois toda campanha divisionista do Sul foi, eviden
temente, em torno da denominação de Mato Grosso do Sul.

Todos e;:ta\am, no Sul, preparados para receber a denomina
ção "Mato Grmso do Sul".

Houve, compreensivelmente, reação negativa, principalmente
dos Jlabitantes de Corumbá e Dourados, contra o nome escolhido.

É verdade que o nome surgiu de uma preferéncia pessoal do
eminente Presidente Geisel.

Traduzindo e interpretando J. aspiração unânime da popula
ção sulina. apeJamos ao eminente Presidente e à Comissão In
terministerial para que adotem a denominação "Estado dc Mato
Gro:o.50 do Sul".

Outra reivindicaçâo que se impõe, em caráter imperativo e
maleáve1. é a instalação imediata da Constituinte e a nomeação
de um novo G·)verno para o novo Estado.

O Dr. Gareia Neto, que nãu gozava de boa reputação no SuJ
do E~tado, pejo insucesso administrativo. além de tpr saido do
episódio elivisorio, não terá cone'ieões de continuar administrando
o novo Estado do Sul. .

Haverá, conseqüentemente, a quebra da autoridade, já tão
debilitada, do Governador Garcia Neto.

É claro c inquestionável que a população do novo Estado não
continuou contribuindo, regularmente, com o pagamento dos tri
bute'", pois nill guém ignora que o Governador Garcia nada mais
vai fazer pelo novo Estado e. em conseqüência, irá transferir os
recursos do Sul para investimentos no Norte.

Formulamos veemente apelo ao Presidente Geisel, no sentido
de adotar a denominacão "Estado de Mato Grosso do Sul" em
1l1gar do já anunciado ':Estado de Campo Grande".

Apelamos, também, p.ela llDlneação dI" um Governador, ou
Interventor, para o novo Estado do Sul, pelas razões que, sucin
tamente, acima epigrafamos.

A divisão de Mato Grosso 011 dois Estados atende à antiga
aspiração da parcela mais expressiva, mais ponderável da popu
lação mato-grossense - cerca de um milhão e duzentos mil ha
bitantes - ao me"mo tempo em que aviva as apreensões do grupo
menos numeroso - 800 mil - que permanecerá na área rema
nescente da vasta Unidade da Federação, que há tanto tempo o
Governo Central pretendia desdobrar.

Achamos acertada a iniciaiva, em si mesma, tomada pelo
Governo do General Ernesto Geisel, dI" divídir em duas a imensa
unidade territorial constituida pelo Estado de Mato Grosso. Se
S. Ex.a não acertou na maneira de fazé-lo, por outro lado, não
podemos deixar de reconhecer que a medida anunciada pelo Pa
lácio do Planalto consulta os interesses nacionais e vem ao en
contro de imposições de ordem sócio-econômica que se eviden
ciavam com nitidez a cada dia maior. Não era fácil governar um
território tão vasto, com nada menos de um milhão e duzentos
mil quilômetros quadrados - quase quatro vezes a superfície do
Estado de Sâo Paulo - principalmente tendo-se em conta a pre
cariedade da infra-estrutura a.té hoje implantada na regíã.o Oeste
do Pais e a diversidade de interesseS de ordem econômica que
caracterizam as populações radicadas nas áreas hoje abrangidas
pelos novos Estados, Mato Grosso e Campo Grande.

Impunha-se, portanto, a reorganização administrativa, a busca
de motivações novas, a abertura de maior número de canais para
reivindicações elas populações que colaboram para construir o pro
gresso brasileiro neSsas promissoras regiões.

Aos campo-grandenses cabe-nos fazer votos para que tirem
da medida decretada pejo Governo Federal o melhor proveito
possivel, compreendendo, antes de mais nada, as dificuldades que
terão pela frente, no longo processo de adaptação à nova reali
dade. Não temos dúvidas de que os obstáculos serão facilmente
suplantados, pois o novo Estaoo possui uma potencialidade agrí
cola que. sem dificuldade, o colocará em posiçâo econômico-finan
ceira invejável.

Quanto aos mato-grossenses, saberão entender que lhes foram
atribuídas novas responsabilidades e que também o seu território
é invulgarmente promissor.
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A pccuana e as jazidas minerais estão à espera de qllem as
desenvolva e as explore, o que certamente será const'guido com
a efetiva colaboração financeira do Governo FederaL

Era o que tinha a dizer.
O SR. FREDERICO GRANDAO (MOR - SP. Pronuncia o se·

guinte discurso.) - Sr. Presidcntc, Srs. Deputados, não é a pri
meira vez e'ue, da tribuna da Cámara dos Deputados, levamos à
cunsideração do Governu Federal fatos que de pert-o intere:isam
ao progressista Município de Guarulhos, no Estado de São Paulo,
que este Deputado representa ncsta Casa.

Inicialmente, logo nos primeiros dias do nosso mandato, trou
xemos a debate a polêmica questãu da localização do luturo aero·
porto metropolitano de São Paulo, então com sua construção pre
vista naquele Município. Com a ampla mobilizacão da opinião
pública dc Guarulho no sentido da ínconveniência da pretendida
obra, acabaram nossas autoridades federais por optar por outra
alternativa, afastando definitivamente de Guarulhos os prej nízos
sociais e económicos que fatalmente adviriam. se confirmada a
escolha anterior.

Ao mesmo tempo em que nos empenhávamos na luta contra a
locali,.;ação do aeroporto metropolitano na nossa comunidade, de
fendíamos. tambêm, o imediato in;cio das obras de duplicacào da
Via Dutra. que atravessa o Municipio em toda a sua extensão,
até, pelo menos, a cidade de São José dus Campos, no vale do
rio Paraíba, bem como dizíamos ser urgente a construção de várias
"passarelas' sobre o leito daquela rodovia. transformado diaria
mente cm verdadeiro matadouro. onde pessoas humildes, operá
rios em sua maioria, perdem sua preciosa vida, por atropelamento.

Já em 1976. tivemos a satisfacão de ver atendida nossa reivin
dicação so':lre as "passarelas", pois três delas foram instalada~
sobrc a Via Dutra, no trecho em que atravessa Guarulhos, o que
reduziu expressivamente o número de acidentes fatais. trazendo.
portanto, inegável alívio à popula'?ão obreira que habita ou tra
balha às margens da importante rodovia. Quanto à esperada e
necessária duplicação do atual leito da Dutra. infelizmente. até
o momento nã'l foram iniciadas sequer obras preliminares que
nos conduzam à sua breve concretização.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não desconhcccmos as difi
culdades, priacipalmente dc natu:'eza orcamentária, com que se
encontra às voltas o Ministério dos Transportes. Realrr,ente, a pre
sente conjuntura econômica responde pela frustração de muitos e
ambiciosos planos daquele Ministério, forçado a estabelccer prio
ridades e a sustar a execueão de obras já iniciadas em todo o País.

É, no entanto, du dever, da obrigação do Parlamentar chamar
a atenção, alertar a autorídade pública para aquilo que, sendo
de sua competêr,cia realizar, talvez possa igualmente mcrecer sua
urgente decisão. No caso presente, a duplicação do atual leito da
Via Dutra, no trecho que vai da Capital de São Paulo até, pelo
menos, a cidade de São José dos Campos, é obra inadiável, priori
tária.

Sabe o Governo Federal. sabe o Ministério dos Transportes,
que o crescimento industrial da Grande São Paulo - região que
abrange o verdadeiro cinturão industrial que envolve a Capital
- se projeta. com irresistível vocação, pclo cixo c,a Via Dutra,
demandando o vale do rio Paraiba. A intensa ocupacão industrial
e, por via de conseqüência, populacional desses Municípios deixa
como grande opção a progressiva implantação de unidades indus
triais a região citada. E. no rastro do crescimento industrial. se
gue a pO:Julação operária. Guarulhos aí se inclui.

A população do Município praticamente triplicou nos últimos
10 anos, em função de suas quase 2 000 unidades industriais, d-o
todos os níveis, instaladas ou em instalacão. A par do crescimento
das disponibilidades orcamentárias, o Município enfrenta terríveis
problemas, próprios do crescimento índisciplinado, rápid'l, que ex
perimentou em tão pouco tempo e para o que não se preparara
adequad".mente. Os serviços públicos. saturados, somente atendem
peqnena parcela de sua populacão: decai a qualidade de vida de
seus habitantes, pela poluição ambiental, as águas contamínadas,
os córregos assoreados.

Agravando ainda mais todas es,as deficiências, um sistema de
transportes coletivos obsoleto, defasado das necessidades da po
pulação, e ainda enfrentando a necessidade de servir-se - como
única via de acesso à Capital vizinha - da Dutra. permanente
mente congestionada, incapaz de abrigar, principalmente nas ho
ras em que mais é exigida, os veículos de toda a natureza, que,
obrigatoriamente, têm de usá-la.

Esta a realidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Assim. apelamos ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, Gen.

Dirceu Nogueira, no sentido de, na medida das possibilidades do
Ministério que dirige, atender com a urgência necessária a estCl
reivindicaçao, que é muito menos deste Deputado do que daqueles
que, vivendo e trabalhando em Guarulhos, esperam providências
capazes de pôr fim às suas atrihuieões diárias, causadas também
pelas dcficif'ncias que a atual sít-uação da Via Dutra impõe [\
todos.

o SR. JOEL FERREIRA (1\'IOB - AM. Sem revisao do orador.'
-- Sr. Presidente, Srs. Deputados, reit.ero apelo dírigido, desLa tri
buna, ao Governador do Amazonas, no sentido de que S. EK.~

se sensibilize ante a situaeão em que se encontra a populaciío do
interior do EsLado. Para que V. Ex.as tenham idéia da nossa
realidade. lembro que, há 5 anos. um terço da população se en·
eontrava na Capital e dois terços, no interior. A falta de condicôe'i
de vida ao campo fez com que essa posição se invertesse: hOJe.
eerca de dab tereos estão na Capital e menos da metade pas.-;anc]o
dificuldades no interior, já pensando seriamente em runtar [lara.
a Capital.

A razão fundamental desse êxodo rural é a falta de alloi!)
it populaçao. que não tem condições de sobreviver no campo. -DJi
por que ínsisto cm que os Governos federal e estad,wi atentem
para a situação calamitosa em que vivem os camponeses, que
produzem para abastecer as cidades.

O SR. JAOER GARBALHO (MOG - PA. Pronuncia o seguinte
tliscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dedico hoje eS[1eci~J

atenção a um problema que aflige a maioria dos estudantes [){ll·
sistas do meu E.stado, concluintes do 1.0 [?;rau.

Acredito me"mo que tal preocupação seja comum aos nobrcs
Pares e assuma assim proporções de âmbito nacional.

Buscando solucão para o fato, remeti hoje carta ao Exmo. Sr.
Ministro :la Educação, cuja íntegra tenho a satisfacão de ler:

Brasília, 6 de maio de 1977
Sr. :\Hnistro:

V3.1ho-me da presente para levar ao conhecimento de V. Ex.~

o impasse que se verifica na jornada estudantil dos alunos bolsh
tas que concluem o 1.0 grau.

Aqueles jovens constatam com amargura a interrupcão auto
mática do benefício até então concedido, exatamente quando se
lhes descortinam novos horizontes.

Cabe ainda salientar que. nesta fase. tambêm costumam SUl"

gir as primeiras intempéries da vida. As vezes. é a necessidade
premente de arrimar a familia. outras. a ausência total dos meioa
indispensáveis à obtencào de nova concessào, muito COlllum nas
ddades interioranas. "

Não "lOS parece justo subtrair a ajuda ao estudante carente
que alcançou o final da primeira caminhada: seria mai.' .sábiO,
mais humano facilitar-lhe o prosseguimento para atinf(ir a pró.
xima.

Objetiva poís. Sr. Ministro, a presente exposição. formular um
apelo ao -olevado espirito de hum:lllidade de V. Ex.a . no sentido
de que sejam reformulados os termos da Portaria 893 de 23-11-76
desse Ministério, de forma a garantir a continuidadtc do direito
assegurado ao bolsista na trilha do Segundo Gran.

Certo do elevado teor de compreensão. aproveito o ensejo para
apresentar a V. Ex.a as expressões de apreço.

O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES (l\'IDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. "hoje, cunsenLe
quem cala" - adverte a mocidade brasileira. na sua formidável
manifestação paulistana, escoada pelos centros universitários do
:intcrior e :los Estados.

Evoco neste momento brasileiro, Sr. Presidcnte e Srs. Depu
tados, a lição de um homem morto há dez anos e cuja palavra
parece ter-se ido com ele: Castel10 Branco, u Presidente Hnmbert,o
de Alencar Castello Branco:

"It legitimo o poder oriundo de uma revolucão vitoriosa
desde que, num prazo que não implique usurpacão, garan
ta a legitimidade de sua contribuição pelo vot-o."

O SR. ALOíSIO SANTOS (MOB - ES. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, meu :->ronunciamento é em defesa da
imprensa capixaba, que está scndo acusada constantemente pelo
Sr. Governador do Estado, Sr. Élcio Álvares.

O SR. HU:\'IGERTO LUCENA (MDB - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há vários meses,
o Sr. Diretor-Geral do DASP anunciou à Comissõ.o de Servi<'o
Público da Câmara dos Deputados e à imprensa que u Govemo
encaminharia ao Congresso uma Mensagem. acompanhada do pro
jeto de lei dispundo sobre o novo Estatuto dos Servidore.'i Civis da.
União. Naquela oportunidade, após csclarecer que a tendcncia era,
aos poucos, ir unificando o sistema normativo que rege os con
tratus de trabalho do setor público, com o qne vigora na án'3
privada, o Cel. Darcy Siqneira adiantou que. entre as inovaçoes
a serem propostas. cstaria a instituição do 13.0 salário para o
servidor público, uma velha reivindicação dessa numerosa clas.'ie
de assalariados. Apenas, para surpresa geral. complementou a
informaçio afirmando que essa nova vantagem teria um::t con
tra[l::trticla, pois o seu benefici:.\rlo perderia o dir;:ito à liccn\'~l-prc

mio.
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Entretanto, Sr. Presidente. até hoje, não chegou ao Poder
Legislativo o projeto do novo Estatuto dos Servidores Civis da
União. o que equivale a dizer que os funcionários da Uniáo con
tinuam sem perceber o 13.0 salário, exatamente na hora hn que o
Sr. Presidente d .. Repúblic8. anunciou, no seu discurso do Dia do
Trabalho, a concessão do 14° salário aos empregados da empresa
privada, à conta dos recursos do PIS.

Não sei ,)orque, Sr. Presidente, criou-se, no País, de certa época
aos dias atuais, um preconceito contra a sofrida classe dos servi
dores públicos. Para comprovar o que digo, basta que se verifiquem
as constantes discriminaçõr., que vêm sendo feitas p2la adminis
traçào federal.

Anualmente. ao se calcular os indices de reajuste da remunc
ração dos assalàriados, enquanto se fixa um percentual d" 20 a
30% para os funcionários, o aumento concedido aos empregados
da iniciativa privada varia de 30 a 44%, como sc a intlaçào com
a conseqüente desvalorizaçào da moeda e a alta vertiginosa do
custo de vida, apesar de todas as medidas oficiais, n"'o fosse a
mesma para todos os que vivcm de salário.

Então, Sr. Presidente, nao vejo cocrência nessa politica dc dois
pesos e duas medidas, para solucionar e problema social brasileiro.

Por outro lado, temos o caso do 13.° salário e, já agora, do 14.°
que só beneficiam os que trabalham p"'ra a empresa particular.

Então, onde está aqueb idéia ,e unificar os sistemas normati
vos dos sctorcs público e privado? A mim me parece, Sr. Presi
dente, a julgar pelo que acontece com os funcionários, que, por
ora, f,Ó se equi!Jara o que tra:>; desvantagem, como por exemplo,
O caso da estabilidade que tende também, aos poucos, a desapare
cer da administração pública brasi:eira.

SI'. Presidente, 81'S. Deputados. com estas palavras, apelo ao
Sr. Presid mte da República. no sentido de submeter, sem mais
delon2;as, ao Congresso Na:,ional, o projcto do novo Estat,uto dos
Servidores Civis da União. com a inclusão, no seu êexto, não só
do 13.°, como do 14° saláJio, quanto a este utilizando, inelusive,
os recursos do PASEP que devem estar bem multiplicados, pclos
juros e correGão monetária decorrentes do seu depósito compulsó
rio e bem assim do seu repacsp. através da rede bancária. para o
financiaP-lento do capital ele giro das empresas particulares.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (ARE:SA - GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. encerrc-u-se no
último domingo. dia 30 de abril. a XXII Conferência do Distrito
453 do Rotary Internacional. que se denominou Conferência da
Integração e reuniu 581 participantes de Goiás, Minas e Brasilia.

De várias e importanti;s cidades goianas cstiveram presentes
as mais expressivas figura,' rotarlanas, destacando-se os ln tegran
tes da delegação de Araguaina.

De fat-o, Sr. Presidente. foi ele grande relevo a participação do
Clube Rotariano de Araguaina. que mereceu até referéncia. direta,
na imprensa, por sua atuacão.

Para comprovação dessa assertiva, transcrevo nota do Jornal
de Brasil!:l, de 1.0 de maio corrente:

DISTRITO 453 DO ROTARY ENCERRA
A REUNIÃO ANUAL

Encerrou-se ontem em Brasilia a XXII Conferência do
Distrito 453 do Rotary Internacional. denominada Confe
rência da Integraeào e :jue reuniu rotarianos de Goiás,
Minas Gerais e Brasília entre seus 581 participantes.

As atividades iniciadas dia 28 último englobaram seis te
mas relativos a atividades int.ernas e externas .- "Os
melhores caminhos para tornar Rotary mais eficaz". "O
comportamento ético e moral - responsabilidade básica
do rotariano par8 a influéncia de Rotary no aprimora
mento profissional". "Integracão - meta dos clubes de
serviço", "Como a familia do rotariano entende a atuacão
e o comportamento do cidadão filiado ao Rotary", "Roto
ract - instrumento de orientacão dos iovens-adultos e
caminho para a evolucão sDciaí e a pàz". "Interact 
meio de comunica cão entre adolescentes e pais" e "O pro
grama de intercâmbio de estudantes - fator de aproxi
mação, compreensão e amizade dos pov:Js".

As Conferências Distritais do Rotary realizam-se uma vez
por ano reunindo diversos representantes de Estados. Este
ano o clube rotariano mais novo a participar foi o dt' Ara
guaína, norte de Goiás. que tem 25 sócios dos quais
6 participam da conferência. Às 20 horas foi realj?,ado o
jantar de confrat~:rnização, que encerra as atividades ro
tarianas.

As reuniões foram presididas pelo diretDr internacional
Burton Grossmall. do México, que foi assessorado pelo
lusitano Abrantef J'vlalheiro. durante sua permanência em
Brasília. .

Tenho razões para crer, como tenho afirmado aqui e alhures,
que, no futuro, o hist-oriador de Araguaina mencionará, como pon
tDS culminantes de sua história. a fundação, a elevação à condi
çào de cidade. a chegada da rodovia Belém-Brasilia, a instalação
da agência do Banco do Brasil, a criação da Comarca, a constru
ção das hidrelétricas do Corujão e de Lajes, o surgimento da im
prensa escrita. da ~1açonaria, do Rotary, da entidade dos cursilhis
tas, da Associaçào Comercial e de outras sociedades que, arregi
mentando a população de Arag:naina e da região, transformaram
suas figuras mais expressivas em urna elite dirigente altamente
preparada e de elevado espirito público.

Claro, SI'. Presidente, que a chegada da televisão a Araguaina
provocou grande e radical revolução nos costumes, hábitDS e com
portamento do povo. É preciso dizer, porém, que tal conquísta deve
ser creditada a todas as entidades mencionadas e à imprensa
araguainense.

Sab·emos. t:lmbém. Sr. Presidente, que as transformações que
estão sendo provocadas pela televisão em Araguaina serão acele
radas e acentuadas com o surgimento do rádio, prestes a se insta
lar na importante capital econômica do grande norte de Goiás.
Repít-o que devemos a realizacãJ. por igual, desse empreendimentD
à mesma estrutura associativa ali formada pela vontade férrea de
servir à comunidade local, est.adual e nacíonal que inspira um
pugilo de bravos pioneiros.

Gracas a esses extraordinários homens c mulheres, Sr. Presi
dente. Araguaina tem novas e amplas perspectivas para solução
maís rápida é.e seus grandes problemas urbanos e rurais.

E, pois, com justificada euforia que rendo minhas maior·es
homenagens ao Rotary Club de Araguaina, nas ilustres pessoas
dos componentes de sua repreSEntação à Conferêncía de Integra
cão do Distrito 453, Dl'. Norman uo Sousa Linhares, Vereador César
Franklin de Carvalho Ayres. Dl'. Corneliano Eduardo Barros, DI'.
Carlos do Patrccínio Silveira, W ~\gncr de Lima Rodrigues e Leomar
Quln tanilha.

Ao finalizar, SI. PresidentE'. reitero apelo ao Ministro Rangel
Rpis para que nnnpra compromissos que assumiu o quanto antes,
visitando Ara?uaina para deb2,ter com sua evoluida liderança os
problemas locais e regionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NOSSER ALMEIDA (l\RENA - AC. Pronuncia o seguin

te discurso.) -- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Ministro Almeida
Machado. da Saúde, instalou, em São Paulo, o Conselho Adminis
trativo do Instituto de Controle de Medicamentos, ligado à Fun
daeão Oswaldo Cru7, constando de sua jurisdição o propósito real
de revigorar a sistemática nadonal de fiscalização e supervisão
da" drogas.

Destaque-se que a fundacãü do Conselho constava do contrato
celebrado recentemente entre ü Brasil e a Organização Paname
ricana de Saúele.

Integram () Conselho Administrativo renomados especialistas
em saúde. que tratarão de renovar a estrutura de pesquisas exis
tente; de promover análise ela qualiáade dos medicamentos,
reunindo recursos humanos da melhor qualificação. além de fazer
o ass<:ssoramE'nto de natureza técnica a setores do plano gover
namental. E desempenhará a sua missão como laboratório de
referência no que tange à área das matérias-primas de que se
utiliza o complexo industrial dos remédios.

É imperioso reconhecer que a obra administrativa do SI'. Al
meida Machado já produz reflexos altamente alentadores. o que
vem comprovar o interesse de S. Ex.a em dar curso a todos os
pontos programáticos de sua agenda.

De acordo com os principias defendidos pelo Presidente Ernes
to Geisel. o Ministro Almeida Machado supervisiona todo o quadro
social brasil.piro, indicando para cada aspecto a melhor solução.

Incansável esforco de investigar a qualidade das matérias
primas, a composição de seus elementos, de modo a que o me
dicamento apresente nível de legitimidade. com a reconquista ple
na da opinião pública, eis a tarefa empreendida pelo Ministro
Almeida Machado.

O SR. AI,CIR PIMENTA (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois de vários anos
de árdua luta. consegui, finalmente, concretizar um dos meus so
nhos de professor: fazer construir um centro de habilitações pro
fissionais na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em cujas escolas ofi
ciais e particulares exerci o magistériO durante muitos anos.

É o que concluo do telex que recebi, há tempos, do Ministério
da Educação e Cultura, nos seguintes termos:

"Incumbiu-me o Senhor Ministro Jarbas Passarinho in
formar Vosséncia que existe previsão de um centro in
terescoiar para o Rio vg localizado em Campo Grande pt
Serão oferecidas as seguintes habilitações: setor secundá
rio vg eletricidade vg m·ecânica vg construção civil et ele-
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trânica pt Setor terciário: contabilidade vg administra
ção vg secretariado et saúde pt Sds. Nilson Rebordão vg
Secretário particular MEC" pt

A luta pela construcão dessa escola remonta ao tempo em
que chefiei. por cinco anos, o 10.0 Distrito de Educação Supletiva.
ocasião em que pude sentir, de forma mais concreta, a imperiosa
necessidade de uma escola qUI' orientasse profissionalmente os
que concluíam, sem outra perspectiva, o primeiro grau.

Dos relatórios que então organizei. constou sempre essa obs(;r·
vação. o que me levou a contatos com o SENAI, visando a e.sse
objetivo.

Só, porém, no exercieio da atividade parlamentar, é que foi
possível uma ação mais positiva nesse sentido, quando sugeri ao
Ministro Jarbas Passarinho, da tribuna da Câmara, a conclusão
das obras da Escola Normal Sara Kubitschek, em Campo Grande,
e o aproveitamento da sua vasta área ociosa, para a instalação de
um centro de habilitações profissionais, já de acordo com o que
preceitua a Reforma do Ensino.

Levada ao conhecimento do Sr. Ministro. a idéia encontr,)u
receptividade, determinando S. Ex." fosse a mesma examinada
pelo Departamento de Ensino Médio do MEC, então dirigido pelo
Prof. Paulo Dutra, que a acolheu com interesse e simpatia. trans
formando-se assim em processo o meu discurso-sugestão, com
parecer favorável do MEC. indo ter à Secretaria de Educacão e
Cultura da Guanabara, a 24 de novembro dc 1971, onde tómou
o número 03/49753/71, ali permanecendo quase um ano à espera
de parecer. até que a ilustre Prof.a Edília Coelho Garcia. membro
do Conselho Estadual de Educacão e profunda conhecedora dos
objetivos da reforma do ensino, houve por bem manifestar-se
contrariamente à iniciativa, embora concordasse com a conclusào
das obras da Escola Normal.

Não desisti, todavia, tendo-me avistado mais três vezes com
o Ministro Jarbas Passarinho, a quem mostrei sempre a necessi
dade e a urgência da obra reclamada, numa região que, além de
possuir a maior concentração estudantil da América do Sul, já se
preparava para receber a influência do novo pólo industrial do
Estado, a ser construído em Santa Cruz, o que demandaria, por
certo, a preparação de mão-de-obra, lembrando ainda àquele emi
nente e dinâmico homem público que a "Escola Celso Suckow da
Fonseca", antiga "Escola Técnica Nacional", fica a quase cin
qüenta quilômetros daquela comunidade, o que encarece e difi
culta sobremodo a freqüência de alunos procedentes da Zona Oeste,
especialmente os de Santa cruz, Campo Grande, Guaratiba,
Bangu e Realengo, bem como de todos os subúrbios adjacentes,
habitados por gente de baixo poder aquisitivo.

Enquanto assim procedia nas audiências com o Sr. Ministro,
que, diga-se a bem da verdade, foi inexcedível em atenção e inte
resse em relação ao problema, continuava apelando. da tribuna
da Câmara e pela imprensa. fazendo mais de vinte pronuncia
mentos a respeito da matéria, debatendo-a ainda freqüentemente
com o novo Diretor do Departamento de Ensino Médio do MEC,
Prof. Edmar de Oliveira Goncalves, de quem recebi grande es
tímulo e aj uda. que culminaram com a decisão ministeriaL

Quanto à localização, estamos na dependência da Secretaria
de Educação e Cultura do Estado, cuja única atribuição será a
cessão do terreno, prevendo-se ainda para este ano o inicio das
obras, junto ao "Instituto de Educação de Campo Grande".

Com a criação deste Centro Interescolar, ficam resolvidos dois
graves problemas da Região Oeste do Rio de Janeiro: primeiro,
a dificuldade de aplicação plena da Reforma do Ensino. da parte
dos colégios particulares. por falta de oficinas e de professores
especializados; segundo, põe fim ao deslocamento dc alunos a
grandes distâncias, reduzindo-se assim os dispêndios físicos e fi
nanceiros, aumentando, em conseqüência, o rendimento escolar.

Trata-se. portanto. de conquista de inestimável valor, razão
pela qual deixo consignada a imperecivel gratidão daquela comu
nidade ao ex-Ministro Jarbas Passarinho e a quantos concorre
ram para a sua concretização, entre os quais se inclui o Ce!. Tor
quato Jardim, atual Diretor do DEM.

Para que se complete. porém. a assistência do MEC àquela
região outrora tão desassistida. julgo indispensável sejam postas,
imediatamente, em funcionamento, as Escolas Polivalentes que
reivindiquei para Campo Grande, devendo as mesmas instalarem·
se na Avenida Paulo Afonso. no Bairro Sao Geraldo c no Jardim
Santana, em frente à antiga sede do 6-DR. já e~tandu em função
a Escola Polivalente "PreKidente Médici", que tive a honra de
solici tal' para Bangu.

Tendo em vista. ainda, as deficiências do ensino profissiona
lizante em outros pontos do Estado, já sugeri Lambém ao MEC
a construção de mais quatro Centros Interescolares, com as mes
mas especiticacões do que tive a honra de pI'opor para Campo
Grande, os quais. a meu ver, deveriam ser localizados na Gávea,
no Rio Comprido. na Penha e em Santa Cruz, onde maior é .t

carência de escolas dessa natureza, o que vem prejudicando sen
sivelmente a implantação da Reforma do Ensino naquelas co
munidades.

Finalizando. renovo ao Governador Faria Lima e ao Prefeito
Marcos Tamoyo um apelo que venho fazendo quase que diaria
mente: que proporcionem efetivo amparo moral e material ao
professorado fluminense, sem o que a chamada Reforma do En~i

no jamais será aplicada no Estado do Rio de Janeiro em termos
totais, enquanto o nosso professor não passar de um verdadeiro
vendedor ambulante de educação, que mal ganha para o sustento
diário, apesar do exaustivo número de horas de trabalho a que
está sujeito. Nao basta. pois, renovar os métodos e multiplicar
o número de escolas. De mister se faz entendamos ser o professor
o element{) vivificador de tudo isso. sem cuja açào consciente,
espontânea e integral impossivel será qualquer renovação eficaz.

O SR..c\NTôNIO RRESOLI/Ii (MOR - RS. Pronuncia o seguinte
discurso,) _ Sr. Presidente e S1's. Deputados. comemora-se do
mingo o Dia das Mães.

Falece o vocabulário humano para descrever o verdadeiro
sentido da mãe. Poetas. romancistas, pintores. escultores. compo
sitores, em poesia, prosa, painéis. escultnras e partituras musicais
já exploraram o prodigioso tema,

Mãe é um mar sem praias e sem fundo. Abisma-se a criatura
que busca o sentido de mãe.

Bossuet disse qlle os grandes homens se forjam nos joelhos
das mães.

Miguel Angelo deixou que a alma aflorasse aos lábios quando
esculpiu a Pietâ.

Em Nazareth, onde Jesus viveu até os 30 anos de idade, está
situada a mais suntuosa igreja destinada à Mãe de Deus. cons
truida com a participacão de quase todos os paises católicos, in
clusive o Brasil Cada nação se faz presente. além da participação
de recursos, com uma imagem da Mãe do Nazareno, sendo que a
do Brasil é Nossa senhora Aparecida. Chamou-me especial aten
ção o sentido da maternidade em cada uma daquelas preciosas
imagens. E isto porque, em todo o mundo. a mãe tem especial
carinho, porque ela traduz sentimentos que fogem à argúcia e a
inteligência da criatura humana ...

Lucas. o famoso evangelista que mais cuidou da mulher no
Evangelho. não descreveu -a Virgem. E Isto porque o vocabulário
humano não traduziria com perfeição a Rainha dos Apóstolos.

Mãe tem o sentido da eternidade ... Nela se perpetua a espé
cie humana, nela sobrevive o sentido da vida. lH'la se perenizam
os mais sublimes anelos, nela se repete o esplendor e a beleza
de cada dia. nela se imortaliza a escada de JaCó. conduzindo a
criatura humana ao rcino de Deus.

Tem, por isso, o Dia das Mães, um sentido intraduzive1. uma
significação grandiosa que foge à própria concepção humana.

Oxalá que em todos os lares o Dia das Mâes seja c0'!1emor~do
com aquele carinho, aquela doçura e aquele amor que so as Maes
mereeem. (Muito bem!)

O SR, Ct;LIO MARQUES FERNANDES (ARENA - RS, Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. 81'S, Deputados. dados
finais da Fundacão Getúlio Vargas indicam que em 1976. o mdlce
de crescimento do Produto Interno Bruto atingiu a 8.7%. bas
tante superior aos 4.2% registrados em 1975. Setorialmentc. a in
dústria logrou o desempenho mais significativo. apresentando ta
xa de expansão de 10,9%, seguindo-se o comércio (8.8% I. tran~
port,e" e comunicacões (7,5%). e, por último, a agricultura: cUJo
produto se expandiu em 4,20/u. O desempenho desse setor fOI sen
sivelmente prejudicado pela baixa produção de café. pois o cre~
cimento do mercado primário, excluindo-se essa. cultura, tena.
sido superior a 9,0% no ano passado.

O fraco desempenho da produção cafeeira e de outros pro
dutos agricalas. aliados à excessiva expansão monctária do segun
do semestre de 1975. representaram os dois principais fatores de
terminantes do principal problema enfrentado pelas autoridades
governamentais em 1976: o recrudescimento do processo inflacio
nário. Os números divulgados revelam que a inflaGão alcam;ou
463'J{ Tal fato levou o Governo a adotar uma sPrie de medidas
c()~reÚvas, destacando-se entre as principais o aumento do depó
sito compulsório dos bancos comerciais. a liberacão das taxas de
juros e a diminuição dos prazos de financiamento do crédito ao
cOllslmIidor, entre outras.

Merec<"u. também, especial atenção do Governo em 1976, o con
trole do balanço de pagamentos, No inicio do ano. as estimati
vas indicavam que as exportações poderiam atingir a US$ 9,5 bi·
lhões. ficando as importações em US$ 10,5 bilhües. Esse déficit
comercial de US$ 1,0 bilhão. somado ao resultado negativo pr<"
visLzo de US$ 4,0 bilhões na conta de serviços. fazia prever um
déficit em transações correntes de US$ 5,0 bilhões.
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Graças, principalmente, às altas cotações alcançadas pelo café,
80ja e minério de ferro, as vendas externas apresentaram um de
sempenho superior ao previsto, situando-se em US$ 10,1 bilhões,
o que significou um acréscimo de 17% sobre a receita auferida
com as exportações em 1975. Por seu turno, face ao ritmo de cres
cimento da economia nacional em 1976 e aos aumentos nos preços
internacionais dos combustiveis e cereais, as importações supera
ram em 17 % as proj eções iniciais, tendo alcançado a casa dos
US$ 12,3 bilhões, ou seja, nivel ligeiramente superior ao total das
COmpras externas no período precedente. Desta forma, o déficit
cemercial de US$ 2,2 bilhões, somado ao resultado negativo de
US$ 3,8 bilhões na conta de serviços, gerou déficit em conta cor
rente de US$ 6,0 bilhões.

A excelente credibilidade internacional do Brasil permitiu,
porém, o ingresso de capitais externos em valor suficiente para co
brir totalmente esse resultado negativo e, ainda, elevar substancial
mente o nível das reservas internacionais do País que, em 31-12-76,
se. situaram em U8$ 6,4 bilhões, valor bastante próximo ao volume
maximo anteriormente alcançado, que fora de U8$ 6,5 bilhões em
junho de 1974. Em conseqüência dessa entrada de recursos, nO
encerramento do ano, a dívida bruta passou para US$ 29,2 bilhões
e a divida líquida (dívida bruta menos reservas) situou-se em US$
22,8 bilhões.

O SR. PEIXOTO FILHO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, 81's. Deputados, ninguém ignora que
os governos em geral, quer federal, estadual ou municipal, por cir
cunstâncias diversas, nem sempre podem pagar em dia os seus
compromissos.

Acontece porém que, inadimplentes dos contratos com tercei
ros, mesmo nas suas obrigações legais, gozam das maiores rega
lias, o que tem gerado justificável inconformismo dos seus credores.

Por isso, não se compreende que os débitos em atraso de ór
gãos governamentais não sejam pagos obrigatoriamente, com corre
çã<J monetária, quando essa correção é exigida nos pagamentos atra
sados do setor privado, para os mesmos órgãos do Executivo.

Acresce dizer que, na prática, quando o Governo contrata
serviços de terceiros, pode atrasar indefinidamente os pagamen
tos, sem qualquer conseqüência para o órgão inadimplente. A em
presa privada, lesada em seu direito de receber pelos serviços
prestados, não resta sequer o direito de reclamar, já que as "prer
rogativas extraordinárias" do serviço público são inatingíveis pe
los recursos normais da Justiça.

Ainda mais, qualquer ação contra uma entidade pública defla
graria uma série de represálias, que impediriam a empresa preju
dicada de continuar a operar.

Ressalte-se que no setor da iniciativa privada todos devem
cumprir pontualmente suas obrigações junto ao Estado, sujeitas
tais obrigações, em muitos casos, a juros e correção monetária,
mesmo com atraso de um dia. A empresa privada que deixar de
pagar em dia seus compromissos, poderá ter títulos apontados e
até ser levada à falência.

Sr. Presidente, a primeira razão em defesa desta causa é a
da justiça. Nem é preciso explicar. Mas há outras de considerável
importância e não sabemos bem se os maiores beneficiados com a
correção seriam as empresas privadas ou os próprios organismos
governamentais.

8e o DNER, ou a RFF, por exemplo, estiver obrigado a pagar
correção monetária nos seus atrasos de pagamento, ele terá em
penho em pagar em dia e, portanto, a somente contratar obras
que possam ser enquadradas em seus orçamentos. Pois seria uma
confissão pública de incompetência confessar através da contabi
lidade o pagamento de elevadas quantias anuais a título de corre
ção pelos atrasos de pagamento.

Isso quer dizer que o DNER, a RFF e os demais órgãos do
Governo teriam de se enquadrar em um sistema de atuação pla
nejada e de contratação de obras ou fornecimentos subordinados
a certas prioridades. Como, obviamente, já deveriam estar atuando.

8e os pagamentos saem automaticamente, conforme os crono
gramas, não há necessidade ele nenhuma atuação de conedores
ou de gabinetes para que as empresas disputem suas precedências
nos pagamentos. Uma fonte de corrupção potencial estará eli
minada.

Os efeitos benéfIcos da medida se transbordam por toda a
econcmia, 1]ois süo conheeic103 os movimentos cle insolvcncia em
cadeia, pruvocados originariamente pelo atl'a~o de pagamento de
empreiteiros e fornecedores.

Finalmente, seria estc o caminho para que os preços scjam
fixados com cl'itüios justos. Pcis é natinal que os empreiteiros
atn;cJn~ente,prccl1rcm embutir nos .ceus preços uma cert;), parcela
de "correrão monetária", prevenindo-se pUl'a a sistemática demo
ra nos pagamentos devidos.

Quem poderia colocar-se contra essa moralizadora medida? Cer
tamente os empresários que gozam do privilégio de precedência
nos pagamentos, que não são poucos! ...

O ideal, contudo, seria a extinção da correção monetária, um
dos mais categorizados instrumentos dc controle econômico no
Brasil, incontestável força realimentadora da inflação.

É bem verdade que o Governo não para de decantá-la, ao
sustentar que "a correção monetária foi responsável. após 1964,
pelo restabelecimento da confiança no crédito público federal,
uma vez que o Governo não sabia como captar recurso.s junto ao
público, que se ressentia de forma cr6nica com os cfci~os inflacio
nários, sem encontrar nenhuma forma de compensaçao. Era pre
ciso, pois, fazer-se alguma coisa no sentido de se restabelecer a
confiança nos títulos do Governo, num prazo de médio a longo.
E isto foi conseguido."

O segundo ponto foi. "seguramente, descongelar capitais imo
bilizados, para canalizá-los para projetos de maiores vantagens
para o desenvolvimento do País. E a correção monetária também
tornou isto possível. Provocou verdadeiro surto investidor, sobre
tudo na área da construção civil, o que significou a abertura de
milhares de novos empregos no mercado de trabalho".

Enquanto não for eliminado esse instrumento, sendo principio
de direito que a lei deve ser aplicada a todos igualmente. é incon
cebivel que os órgãos públicos possam atrasar a liquidação dos
seus débitos, às vezes em um ano ou mais, e fiquem impunes.

Tudo isso devidamente considerado, como elementar medida
de justiça, impõe-se seja estabelecida a obrigatoriedade do pal'.a
mento de correeão monetária dos débitos em atraso dos orgams
mos governamentais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ ZAVAGLIA (MDB - SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, 8rs. Deputados, São Paulo pode orgu
lhar-se de ser o Estado da Federação mais bem servido de estradas
pavimentadas. Os governos que se bucedcm têm proc~rado corr.igir
as pequenas deficiências ainda encontradas. Isto nao quer dIzer
que não existam reivindicações regionais, ~ais precisa~ente ~e
ligacões intermunicipais. E nós, nesta oportumdade, com a mt.ençao
de fazer chegar estas palavras ao Governador Paulo Egydio
Martins trazemos o apelo de três importantes municípios da região
araraquarense, no sentido da necessária ligação dos mesmos com
a rodovia Washington Luis.

Para melhor explicitarmos essa imperiosa ligação asfáltica,
a.nalisemos os aspectos econômicos que envolvem os Municípios de
Nova Europa, de Nova Paulicéia e de Gavião Peixoto.

A área, por ser um vale, possui uma importante bacia hidro
gráfica, apresentand~ in~m~ros leitos .qe rio~, cujo mananci::t.l
alimenta a Usina Hldreletnca de Gavlao PeIxoto. Suas fertels
terras são responsáveis pela diversificação de culturas que predo.
mina na região. Entre as mais exploradas, encontramos o cafe,
a laranja, a cana-de-açúcar, o milho, o algodão e o soja Também
a pecuária leiteira desenvolve-se em plano de igualdade com aque
las culturas.

Mas o escoamento da produção em face da necessidade do
asfaltamento ora proposto, se processa de forma desvantajosa para
o agricultor, pois à época das chuvas a precariedade da estrada
torna uma aventura o tráfico de caminhões. Estcs se obrigam a
uma volta para terem acesso à Rodovia Washington Luis, com um
desnecessário gasto de combustíveis.

Importante se faz igualmente relacionar alguns aspectos de
orelem educacional e de saúde, como justificativas à pretensão do
laborioso povo desses municípios.

O principal pólo de desenvolvimento é a Cidade de Araraquara.
Por suas características, ela exerce sua ínfluência de forma deci
siva no tocante àClUeles aspectos e mais o econômico. Pela grande
quantidade de esc·olas que possui, Araraquara atrai os jovens da
região para suas principais escolas de segundo grau e para suas
faC\llclades. Ela POSS\1Í também assistência médico-hospitalar com
vastos recursos. Mas tudo isso se torna de difícil alcance à êpoca
das c11 uvas.

O asfaltamento do trecho Nova Europa - Neva Paulicéia 
Gavião Peixoto traria como conseqüência a racionalização do
acesso à Rodovia Washington Luís em dirccão aos grandes centros
consumidores e elo acesso a Araraquara, na procura do saber e
de cuidados médicos.

De Nova EUl'O]Ja a trova Pa\lJict'ia, o trecho a ser asfaltado
possui uma extensüo de 7 quilómetros. D~ü a Gaviào Peixoto são
mais nove quiihnelros. O trecho maior fiea entre este último
município e Washington LUís.

As despesas com a pClvimentação dessQ e,;tracla n5.0 estariam
carregadas com i]JlIECnizacôes ou com olHas lle arte. Explica-se:
O'i proprietários rurais já Ee prontificaram em ceder gratuitamente
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toda e qualquer área para a implantação desse benefícío; e as
principais obras de arte existente" pudem ser aproveitada~. Isto
significa que a obra não exigiria vultosas soma;; pata a sua
efetivação.

Já solicítamos ao Sc Governador, prioridade para a execução
dessa obra. S. Exa se mostrou acessivel a esse reclamo da região.
Ficamos de voltar ao assunto, ocasião em que levaremos um memo
rial descritivo da liga(:flO Nuva Europa - Nuva Pauliceia - Gavião
Peixoto. Esse trabalho, dada a importáncia que representará para
os municípios interessados. está sendo elaborado de forma mi
nuciosa para a sua devida aprecíação.

Ao fazermos este registro esperamos demonstrar que. em deter
minadas regiões. reivindicacões de cunho social e econômico neces
sariamente precisam ser atendidas, para que elas trnham seu
progresso caminhando de forma condizente com as suas poten
cialidades.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. DASO COIMBRA (ARENA - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a comemoração, dia
3 do corrente, do Dia do Taquígrafu. é motivo de júbilo não apenas
para esses profissíonais. senão também para quantos - e no caso
está a instituicão parlamentar - encontram, na sua eficiente
colaboração, um indispensável instrumento para a perenidade dos
pronunciamentos aqui feitos. não apenas captados com eficiéncia
e fidelidade. mas tambem aperfeiçoados, em sua forma, na redação
final dos deba teso

Honro-me em ter exercido, durante algum tempo na minha
vida. as funções de taquigrafo e considero-me. por isso mesmo.
suficientemente autorizado a saudar, nesta data, todos os taqui
grafos brasileiros, principalmente essa prodigíosa equipe que, aqui.
diuturnamente, trabalha ao nosso lado.

Dificilmente encontraremos outra profissão que exija tanto de
uma pessoa, pela concentracão intelectual. pela pronta resposta
do sentido auditivo, pelo conhecimento dos mistérios da língua.
pelo domínio dos segredos da expressão oral e de sua tradução
escrita. pela agilidade, pela memória e, sobretudo. pela fidelidade
ao pensamento alheio.

Desde o tempo de Cicero, não fora a taquigrafia e se teriam
perdido os mais belos discursos parlamentares. verdadeiras joias
literária, que chegaram até nós graças a essa classe. insubstitUlvel
por qualquer máquina ou processo eletrônico, porque. em alg'.ms
casos. o taquigrafo registw o pensamento em sua inteireza, qual
quer que seja o descuido do orador na sua expressão.

Queremos. nesta data, levar as nossas congratulações não só
a toda a classe no País, ma., também prestar uma homenagem
especial ao Corpo de Taquígrafos da Câmara dos Deputados e do
Congressu Nacional, pelo seu desempenhu, sem o qua; a nossa
palavra nem sempre obteria a transcrição fiel. nos Anais. como
documento para o futuro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ RIRA:VIAR :VIACHADO (ARENA - 1"1.-\. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Brasdia
reúne agDra. em encontro diário, todas as unidades da Federação,
na Galeria dos Estados. em tâo boa hora inaugurada pelo eminente
Governador Elmo Serejo Farias, evento extraordinário para todos
os habitantes desta Capital.

O Maranhão está presente com seu artesanato e seu folclore,
sua cultura popular. revitalizando nossas tradicôes. "vindas das
camadas mais profundas da mentalidade humana. do seu encicio
pedismo inculto. irradiando saber imanente e arte espontânea",
a projetar. também, no espaço e no tempo. além de nossas divisas
geograficas, a alma maranhense, transfigurada nas manifestaçóes
do gênio criador de nosso povo,

Sr. Presidente e Srs. Deputados. este evento oferece ensejo
para homenagear a memória do ex-Depmado Antônio Jorge Dino,
defensor em discursos parlamentares de ponto de encontro, na
capital Federal. das comunidades das unidades da Federacão. de
que a Festa dos Estados, no mês de junho, em beneficio da Casa
do Candango, tem sido tradição.

Aquele saudoso homem público, quando aqui representou o
povo maranhense, teve ocasião de patrocinar a organização do
Centro de Tradições Populares, sediado em Sobradinho, tendo
como Presidente Teodoro Freire. Vice-Presidente Cel. Josê Rai
mundo Pereira Nunes. Secretários Valdemar Novais dos Santos
Maria, José de Ribamar Faria Costa e Tesoureiros Joaquim de
Oliveira. Atemicio Campo.). Na composição do Conselho Delibera
tivo, há diversos Senadores e Deputados.

O Centro de Tradj,;ões Populares há de cooperar nas festivi
dades da Galeria dos Estados pois acata o slogan "Povo que defende
o seu folclore, demonstra o seu grau de cultura", tendo em seu
calend:irio os folguedos: Bumba-meu-boi. Tambor de Crioula. FE':ita
do Divino. Cavalhada. Congada. Marujada. Comedia. Pastoral. F'es
tas de São Sebastião. São Lázaro, São Benedito, S:'ío Roque. S::lo

Gonçalo, Santo Antônio, São Raimundo, São José. Cosme e Damião,
Nossa Senhora Aparedda. São Bento. Santa Bárbara. Nossa Senho
ra da Conceicão. Santa Luzia c São Jorge. dentre outros foiguedos,
como o Pagode. a Catira. o Baião. a Nau Catarineta.

Justo é, Sr. Presidente e Srs. Deputados. destacarmos. por dever
de justic't, que a presE'nça do Maranhão na Galeria dos E:itados,
só foi possível graças ao dinamismo e à dedicacô'o com que a.
Exma. Senhora D. Delcy de Araújo Nunes Freire vem imprimindo,
sem alardes. mas com amor e carinho. a sua admirável admini.,
tração. à frente da Fundação do Bem-Estar Social do Maranhão,
bem como tudo fazendo pelo desenvolvimento das artes. da cultura
da música. do folclore. du artesanato 110 meu Estado, despertando
v)cacões e incentivando a juventude maranhense a honrar as
gloriosas tradicóes culturais da Atenas brasileira. consoante se
pode verificar nas duas lojas du Maranhão na Galeria dos Estados.

Era o que tinha a dizer.
O SR, ERNESTO VALEl'iTE (ARENA - CF.. Pronuncia o se

seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados. transcorrerá
segunda-feira próxima. dia 9 do corrente. o centenário de instala
cilo da Junta Comercial do Ceará, criada pelo Decreto nO 6 384
é instalada a 9 de maio de 1877.

Ressaltemos um pOllCO da história da centenária instituição.

Foi seu primeiro Presidente o Barão da Ibiapaba. Joaquim
da Cunha Fwire. que lhe modelou a estrutura, as atribui~ões e as
n)rmas de funcionamento.

As primeiras firmas foram registradas no ano de 1877. quan
do já exploravam a atividade comercial: Nico!au Saraiva & Zaca
rias. com sede na localidade denominada Pernambuquinho, eom
o capital de dez contos de réis (moeda da epoca l : e Cirilo & Cla,
com o capital de quinze contos de réis, sediada em Fortaleza.

A primeira indústria que se regi'ôtrou na novel Junta foi uma.
fábrica de sabão. de propriedade da firma Ferreira & Martins,
localizada em Fortaleza, com o capital de vinte e seis contos de
réis, no ano de 1879.

Em 1891. era registrada a indústria pioneira de fiaeão e tece
lagem no Ceará. sob a razão social de Fiacão e Tecidos União
Comercial. com o capital de seiscentos contos de réis. sendo seu
PresidentE' Manoel Teófilo Gaspar de Oliveira.

Dois anos apôs. em 1893, era registrada outra importante in
dústria téxtl!. sob a forma de sociedade anônima - a Compa
nhia Pupular AracaUense - com o capital inicial de cem cont.)S
de réis. obtido mediante subscricão popular. contando com o su
porte financeiro de Antônio Figueiredo. da família Leite Barbosa,
do Dr. Antônio Gurgel da Costa Nogueira. idealizado r e principal
coordenador do movimento para criacão da empresa. sendo eleito
Presidente Antônio Sabóia de Sá Leitào.

Nestes cem anos de existência. a Junta Comercial desempe
nhou a contento suas funções precípuas de efetuar os registros e
guardar os documentos institucionais de todas as empresas eCo
nômicas instaladas no território cearense.

Seu atual Presidente, o dinâmico João Airton César Cabral,
vem administrandu a Junta coadjuvado por funrionários dedié:a
dos e com o apoio de Colegiado integrado de repre.sentan tes elas
classes produtüra.s e do Governo do Estado.

Há três anos. quando do Governo César cals contando cüm
a decidida colaboracão dos líderes empresariais do Ceará. tendo
à frente José Afonso Sancho e João Luiz Ramalh:J. dentre outros,
tive a maior satisfaeão de contrib'lir. na qualidade de ocupante
da Secretaria da Indústria e Comércio. à qual se acha vincul:J.da
a .Junta Comercial, para a melhoria de suas instala~ões e lllod,"r
niza~ào dos seus equipamentos e serviços de arquivo e de infor
mações,

Hoje. ao comemorar sua data centenária, a Junta Comercial
do Ceará pode orgulhar-se de que. a justo titulo. ocupa lugar de
relevo entre as mais moderna.'; e bem equipadas repartiçócs, no
gêncro. servindo mesmo de modelo a outros E.'itados.

Congratulo-me com o atual Governador Adauto Bezerra. com
o Secretário da Indústria e Comércio. José Flávio Costa Lima. nela
transcurso da auspiciosa data. apresentando efusivas felicitaGóeS
ao Presidente João Airton César Cabral. aos seus companheiros
de Diretoria e do Colegiado, aos técnicos e ao pessoal adminlstra
tiv:J, augurando à Junta Comercial que continue sendo o que sem
pre foi. uma reparti cão modelar a servico das classes llrodutoras
e empresariais do Estado do Ceará.

Era o ql.le tinha a dizer.

O SR. NÉLSON THIB.'\U (lUDB - 1\IG. Pronuncia o sc~uinte

discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deplltados. estou convencido de
que o divórcio não pode ser aprovado no Brasil sem Que cuicIemo.'
de amparar o menor. Por isso estou promovendo estudos SOrlrc a
matéria e brev-emente deverei apresentar projeto de emenda à
Constituiç~o que visa a alterar a red,,-ção elo § 1.° elo art. 175.
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Prop'JIlho que somente haja dis.solucão do casamento quando
por livre e espontánea vontade fuI' requerida. em jui7ü. por am
bos os cônjuges, desde que se encontrem numa das seguintes si
tuaçôees:

"a) casados há três anos ou mais, sem filhos menores;

b) easados, com filhos maiores, uu emancipados;

c) casados há três anos ou mais, com filhos menores. des
de que encontrem responsáveis pelos mesmos, através de
eonsentimento judicial."

A justificação de meu projeto está assim redigida:

"O casamento. de 3cordo com a Constituicão. é indissolú
vcl. mas a ev'olucao social e o progresso· de' sistemas de
vida induzem a nós brasileiros a elaborar uma adaptação
racional, humana e compreensiva para aceitarmos um
novo caminho em relaeão à dissolucão do casamento. So
lucào esta com a finaÍidade de prócurar solucionar pro
blemas sociais, e não de prejudicar a família.

O divórcio proposto à meda brasileira só poderá ser rea
li~acJo de acordo com os parágrafos e normas contidas
nEsta emenda, sem litigio. Isto significa que as partes
intnessadas terãu que dialogar com serenidade para atin
gir o comum acordo ao requcrerem Judicialmente a dis
solucão do seu casamento. Isto porque o casamento,
quando realizado à primeira vez, num contrato bilateral.
o foi de J"orma espontânea pelas partes e não seria justo
quP o distra lo ocorresse com outra ritual. Assim, a disso
Iueào do casamento tem no parágrafo único a sm;tenta
çãu do livre e espon tàneo acordo das partes para se con
sumar o divorcio.

A socicdélde moderna está alterando todos o,s preconcei
tos e tradições da adaptação de um sLstema simples e
realistico da vida, procurando objetivar os fatos sociais
como acontRcimentos comuns à realidade atual. Haja
vi.sta que a compreensão humana de saber que somente
a E'ternidade pertence a Deus, e por isto ncnhum ato,
nenhuma lei pode ser eterna, leva-nos à conclusáo d"
que. respeitando a inexistência de prejuízo à família,
podemos conceder o divorcio.

Tendo como preocU:cJaçâo maior a futura geraçâo e que
rendo amparar as crianças de hoje, que serão os respon
saveis pelo nosso País no amanhã, nada mais justo que
adaptarmo-nos à rEalidade social. concedendo o divórcio
aos casais dcsajustados, mas deixando amparados os fi
liJos menores.
O relacionamento dos filhos menores, que no caso do des
quite ficam com os pais de melhor situação econômica,
trouxe uma experiência de fatos desagradáveis, perquan
to os mesmos eram criados por madrastas ou padrastos,
surgindo daí conflitos íntimos que acarretam traumas,
complexos e demais conseqüéncias a que inutilmente se
submete a criança. No nosso entendimento, jamais de
veríamos deixar de corrigir tais agravantes ao propormos
a dissolucão do cc,samento. Dentro dessa preocupação,
os J"ilhos dos divorciados serão criados pur tutores res
ponsáveis e nunca por aqueles que criam atritos originá
rios de ciúme, paixão e ódio às crianças.
Concluímos que o divórcío à moda brasileira dará uma
nova oportunidade aos casais desajustados, amparando
e protegendo os filhos menorf's, pmeurando, através de
uma forma humana, solucionar problemas de família,
não contribuindo para a sua dissolução, mas sim, prote
gendo-a legalmente.

Ajustando a família, fortalcceremos a sociedade e, como
conseqüéncia, cunstruiremos, para o futuro, a grandeza
da Pátria brasileíra."

O SR. DARCíLIO AYRES (ARENA - RJ. Pronuncia o se
guint( diseurso.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, vamos, con
soante previs6es otimistas, até a segunda quinzena do mês vin
douro, decidir mais uma vez sobre se a nossa soeiedadc dcve ado
tar o divórcio, (~omo mais mna regra do direito que rege o com
portamento jurídico da família brasileira.

Será, sem dúvida, SI'. Presidente e Srs. Deputados, urna de
cisã'J da mais alta importância, a qual, segundo alguns. ehegará
a influir também no comportamento moral da nossa sockdadc.

Para outros, que trazem cnmo argumento o direito à felici
dade em suas considerações divorcistas. estc será o tr.omento
para, de uma vez por todas, sanarmos os desencont,ros que ano
tamos em muitos lares brasileiros.

Somos contra a instituíç.ão do divórcio, porqlle somos a favor
do fortaleeímento da instituição da família, nascida de lei natu
ral, como grupamento único c«paz de ordenar, em seu conjunto,
mna: sociedade sadia, alicerce indispensável à grandeza de uma
naçao.

Se todo um povo conseguisse que todas as famílias de sua
sociedade fossem organizadas, SE'm desencontros, teríamos ai a
felicidade plena, tornando desnecessários todos os mecanismos
de repressão, passando o Estado a só se preocupar com o progres
SO material da Nação.

Não desconhecemos as infelicidades de toda sorte. Quem per
de um pai, não consegue outro, quando muito consegue um pa
drasto. Não existe lei, nem a divina, que substitua um pai. Da
mesma forma. Sr. Presidente, quem por motivos, que não pre
cisamos alinha var, perde a felicidade eonj ugal, não encon trará
jamais solução para o seu problema. A noite de núpcias é imu
tável. Nada poderá substitui-la. nem mesmo o afeto ou o carinho
que muitos busl:am na permaner1e justificativa que o ser humano
procura para dar vazão à sua lrustração matrimonial,

A afirmativa telúrica que euvimos, constantemente, dos de
savindos do matrimõnio - de que agora, sim, encontrei o ho
mem certo - a ela opomos a seguinte pcrgunta: certo em quê?
Mais bonito, mais rico, mais trabalhador, mais homem, mais
elegante. mais inteligente. mais J"iel. Não, Sr. Presidente e Se
nhores Deputados. esse homem não existe, Essas afirmacões de
correm sempre do fato de que, na segunda tentativa, o medo de
nova separação leve o cônjuge s('parado a se ajustar aos normais
sacr'fícios da vida em comum. Antes não. A irreflexão, o despre
paro para o casamento, os exernplos nunea muito feli7,es trazidos
do lar paterno. as concessões que hoje verificamos em nossa so
ciedade, cujos exemplos quase sempre não são edificantes. encora
jam os casais a se separarem, certos do beneplácito da sociedade
em que vivem. Tomam a atitude extrema, só pensando na nova
avertura, mas se esquecem dos filhos, vitimas indefesas da.~ fra
quezas e da fa;ta de coragem do,> pais em enfrentarem a verdade
do matrimõnio. que se consubstancia no amor, na fé, na humil
dade, na força de caráter e. principalmente, no sacrifício que
deis seres se comprometem a ~;uportar pela felicidade da vida
que geram, frut~) do amor e do compromisso que assumem peran
te Deus e a sociedade,

A exigência do saeriJ"icio no matrimónio é como uma dádiva
da natureza. Só se alcaneam na vida instantes de felicidade. co
nhecendo-se o peso do sacrífici<c. Um sorriso de um filho,após
um dia de intenso labor. vaLe por todo esse dia de esfon;o e traba
lho em que buscamos o sust.ent.u do lar. A felicidade, por ser o
bem maior do,~ homens, é por isso mesmo muito mais difícil de
ser conseguida. Nela há uma gama imensa de coisas de difieil
percepcão e, por isso mesmo. a sua bllsca é permanf'nte. todos
a desejam, mas só alguns poucos a possuem em toda a sua ple
nitude.

A felicidade conjugal é capaz de gerar forças ao ser humano,
inatingiveis por qualquer mecanismo material inventado pelo
homem,

As iniciativas nesta Casa vi,s:mdo a possibilitar a dissolução
do casamento, sei bem, Sr. Pn,idente e Srs. Deputados. foram
tornadas com :1 preocupacão que as seus autores têm em propiciar
felicidade aos que dizem tê-la perdido.

Mas felicidade, como já dis.'e, Sr. Presidente, é fruto de sa
crificio e não de benesses. Os desavindos sabem disso. A legtsla
ção ordinária já alcança quase todos os aspectos materiais do
problema dos separados no matrimônio.

"A Pátria é a família refletida". Como facilitar a sua dissolu
ção?

Somos contra o divórcio, SI' Presidente e Srs. Deputados. ape
sar de sabermos quanto é penoso perdermos a felicidade no ma
trimónio. Mas não é no fato meramente social que encontraremos
a solução. Existe a lei natural do ser humano, que, na sua beleza,
unindo sexos opostos, busca a preservacão da espécie, melho
rando sempre (: cada vez mais os seus princípios morais c étnicos
por um mundo melhor e mais leliz.

O SR. ANTUNES DE OLIVURA (l\1DB - AM:. Sem revisão do
orador.) - SI'. Presidente. rE'gistro nos Anais da Casa a publica
cão do artigo 'O logro Judiciário", de autoria do grande jornalista
Tristão de Athayde.

O SR. OSMAR LEITÃO (ARENA - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Silva Jardim, um
dos mais desenvolvidos Munici:Jios do meu Estado, estará come
morando com grande festa pop'Jlar seu 136.° aniversário de eman
cipacão político-administrativa,

Originada do aglomeradobumano que se fixou na área no
século dezoito teve seu crescimento determinado pelo arraial da
Capela de Santana, até abrar.ger toda a terra situada entre a
Serra dos Aimorés e o Rio Bacaxá. Em decorrência de seu grande
crescimento eeonómico e do aumento acelerado de sua densidade
demográfica, foi elevado, pelo Provimento de 9 de outubro de
1801, à categoria de Freguesia, tomando o nome de Nossa Senhora
da Lapa de Capivari.

Transformou-se em Vila, através da Lei nO 239, de 8 de maio
de 1941, que determinou sua ['maneipação, recebendo, pelo De-
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cretD-Iei estadual n.O 1 056, de 1890, o nome de Silva Jardim, como
homenagem a seu filho ilustre - Antônio da Silva Jardim.

Vivendo, nos seus primórdios, de sua farta produção agrícola,
com destaque para as culturas de cana-de-açúcar e cereais, Silva
Jardim, em decorrência da abolição do trabalho escravo, conhEceu
uma fase de declínio econômico, agora superada pelas novas t,éc
nicas. pelo saneamento da Baixada Fluminense e pelo integral
aproveitamento das terras insalubres.

Compartilho da justa alegria com que o povo de Silva Jardim
espera comemorar o aniversário da cidade. sob o comando do
Prefeito Arão Lopes da Cunha. que cuidadosamente pn'parou ex
tenso e variado programa de festas.

No dia 9, Sr, Presidente, completa mais um ano de emanci
pação política o Municipio de Saquarema, um dos mais importan
tes pólos turisticos do Estado.

Terra natal do sociólogo Olivcira Viana e do poeta Alberto
de Oliveira, situada na faixa que entremeia o :11ar e a lagoa,
Saquarema reveste-se de encantos naturais sem comparativos,
ressaltando o oceano bravio em contraste com a placidez da I"q~oa.

SUilS praias imensas partem de Jaconé, onde se avizinham eom
Maricá e s,eguem aos contrafortes de Cabo Frio, num só panorama
tão selvagem quantD belo.

Possuindo uma área de 341 quiiômetros quadrados e cerca
de 26 mil habitantes, Saquarema divide-se entre a zona de maior
comércio, situada ao longo da Rodovia Amaral Peixow, e a de
lazer. desfrutado na sede do Municipio. O povo é urdeiro. poli
tizado, contribuindo de forma decisiva para o seu pregresso., ao
lado da população fiUl$'ante, oriunda do próprio Rio de Janeiro
e de outras cidades de Minas e de Sâo Paulo, em busca do des
frute de suas atracões turisticas. em troco da renovacio de eos-
tumes que trazem dos centros mais desenvolvidos, '

A Saquarema, na data do seu aniversário, a minha saudacão.
Ao seu povo trabalhador, às suas autoridades, o meu mais sin,iero
votD de que a cidade prossiga alcancando as metas do seu desen
volvimento c dando a todos que a conhccem o justo orgulho de
cada vez mais afirmarem os seus inesquecíveis encanws,

Era o que tinha a clizer.

() SR. .1\.. H. CUSHA BUENO U\REN1\ - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos os anos,
ql1ando vai chegando a época da distribuicao das verbas para as
entidades filantrópicas, nós, Parlamentares, come,amos outra vez
a viver o mesmo drama de sempre: as verbas que sao postas à
nossa disposição para esse fim são muito pequenas. à vista do
grande número de entidades que nos procuram e à viiita das gran
des necessidades dessas mesmas entidades face ao vultD do tra
balho que desempenham.

Este assunto, Sr. Presidente, mereceu minha atencào hoje
em virtude de uma entrevista que o Provedor da Santa Casa
de Miscricórdia de Marília, S1'. Cl1ristiano Altenfelder Silva. deu
ao jornal O Estado de S. Paulo, no principio do mês passado, Na
oportunidade da inauguração de mais leitos e novos melhora
mentos no Hospital daquela entidade do interior do Estado de
São Paulo. declarou aquele destacado cidadão de Marilia, na pre
senca do Secretário Estadual da Promocào Social de nosso Estado,
Dr. Mário Altenfelder. bem como na presença do Ministro Arnaldo
Priet{). da Pasta do Trabalho, algo que deve realmente merecer a
atenção de nossas autoridades estaduais e federais, Além de pro
fligar a lei que impede a reeleiç,ão das mesas de €ntidad~s que
mantenham convênio de mais de 100 leitos/dia com o Gov,erno
Estadual (lei essa que, no entender daquela autoridade, é preju
dicial aos interesses das entidades e daqueles que dela, se servem,
porque impede uma continuidade administrativa que só poderia
beneficiar a todos ~ menos aos pn')pJ'ios dire(-ores, qu~ nada rece
bem em troca de seu trabalho). além disso, Srs. DE'putados. o
Provedor da Santa Casa de Marília situou muito bem o problema
grave da falta de apoio oficial às entidades filantropicas de ini
ciativa particular.

Falando com a experiência de quem dirige uma da, maiores
entidades de São Paulo, o S1'. Christiano Altcnfelder Silva dcclmoll.
lIa presença do Ministro do Trabalho, que a Previdência Social
oficial - que segundo as estatisticas cobre atualmente 80';' da
população brasileira na realidade ainda está muito longe de
pl'Oporcionar atendinwnto médico-hospitalar condigno a todos os
seus contribuintes. Disse mais: quc. se o INPS conseg'ue rcalizRr
a obra anunciada. é porque (textualmente) "seus serviços se rea
lizam mais através de convênios com entidades filantrópicas do
q\lC em hospitais próprios". Aprofundando mais sua análise, disse
ele:

"GrRnde panela do que é apresentado como obra da Pre
vidência Social cabe às Santas Casas Um só exemplo,
para confirmacão: o atendimento de doentes encaminha
dos pelo FUNRURAL é sempre deficitário para os hospi
tais, Mesmo assim, vemos as Santas Casas construindo

novas unidades e trabalhando com grandes dificuldades
para obter rpcursos aplicados. em granrlp partp, em cJps
pe"as de serviços que são de responsabilidade do Estado."

Nào obstante isso, Sr. Presidente, é ainda relativamente pe
quena a contribuieâo oficial dos Governos, em todas as áreas,
para com a iniciativa particular, no atendimento médico-ho,pita
13,r e social aos mais necessitados em tDdo o Brasil.

Por es~a razão, e acreditando que quant-o mais o Poder Público
prestigiar e auxiliar a iniciativa privada neEse setor, mah ele
mesmo se beneficiará, pois estará mais perto de conseguir um
de seus primeiro, objetivos, que é o bem-estar so~ia] do povo,
ocupo a tribuna ho,ie para apelar às autoridades públicas no sen
tido de que encontrem, na esfera Federal. na Estadual e na Muni
cipal, no"as maneiras de aumentar ainda mais sua contribUJeào
para o bom funCionamento das entidades filantropicas crié\das e
rnarilidas pela iniciativa particular.

Era c que tinha para dizer.

O SR. PRESIDENTE lDjalma Bessa)

V - Passa-se ao Grande Expediente.

Tem a palavra o Sr. Célio Marques Fernanc]{'s.

O SR. CÉLIO .'Il\RQl'ES FERNANUJ-:S (AREN/l - US. Pro
Jlunl'ia o seguinte dist'urso.) - Sr. Presidente, Srs, Deputado>', hoje
a PETRüBRAS é apresentada como a maior empresa petrolifera
da América do Sul e uma das maiores do mundo, no que tange
ao faturanlPnto, allf'Sar de, segundo os cálculos mais o1imi;.tas,
nào estarmos produzindo petróleo que sequer atenda a vinte por
~"I1tO das neces,idades do nosso consumo interno, Isto não se deve,
apenas, ao fato de tratar-se de monopólio estatal. ou da sua
crescente participacão no refino, na petroquimica e na distri
buiçâo de combustível. Deve-se, llrincipalmente. à alta qllajjfica
c5.o do seu pessoal. pois lá se encontrmTI os técnicos mais bem
pagos do Pais. com sahll'ios assemelhados ilqueles propkiado,s pelas
l1Jultinacionais, congêneres ou ni'lO.

Qualquer cmpresário moderno sabe que. por maior que ,eja
o c]e.-envoll'imenLo tecnológico, nenhum robot substHui a imagi
nação do homem: nem as máquinas funcionam sem comando,
diretD ou programado: que o sucesso empresarial depende. antes ele
tudo. da equipe humana. muit{1 sensível a compensaeôes pri nci
palmente econômicas, com salários à altura do desempE'nho in
dividual.

Cabe-nos lembrar, mais uma vez, que a PETROBRAS concede
rartícipaci10 no Íllcro da emprp,a a todos os seus empregados. nos
cermos do art. 35 da Lei n.o 2,004/53, Essa participacão. atenrlendo
ao imperativo de um mandamento constitucional não revogado,
desde 1946. explica. parcialmente. o crescimento da empresa c, por
Isso mesmo. deve ser estendida a todas aquelas que apresentam o
Estado como partícipe diretD da economia.

Foi nesse ,entido que apresentamos, nesta CasR, há dois anos,
o Projeto de L€'i que receb-eu o nO 978, de 1975, asseguranc]o aos
empregados em sociedades de economia mista o direito à part.ici
[,aeão nos lucros da empresa em que a Uniào figure eomo acio
nist.a.

Essa participaçâo .'ieria, no mínimo, em cinqiipnta por cento
dos resultados liquidos, rateados entre os empregados, s~Qundo

tabela de cálculo estabelecida em regulamento do Poder EXE'cutivo.

Assimllávamos, na jllst.ificacão do projeto, a inju.sta di,tri
buicão de rendas existentes no Bra"iL com a "tesoura sa]a,.ia]"
mais aberta do mundo. em vista de condicões históricas na pl'l,pria
EstruturaC'ão da nossa economia. '

Reconhecíamo" ademais. o esforço do Gonrno, no sentido ele
corrigir esses desniveis, mediante programas como o PIS e o
PASEP. df'stinados à melhoria das condiçôes elo assalariado e atê
à formaeao de um pecúlio,

Ora, se a Constituicão. no item V do art, 165, assegura aos
empregados a participaeão no lucro das empresas, o exemplo
deve provir do alto. isto é, comecar pelas sociedades de economia
mista, com algum capital da União.

Aliás, essas entidades já distribuem lucros aos seus diret0res,
sob vRriadas formas, o que se constitui numa insuportável di"Cfi
minacão, uma vez que ° êxito da empresa depende. em primeiro
lugar do d~sempenho laboral dos empregados. quase sempre efe
tivos e permanentes, enquanto as diretorias têm manclato tel11
porúrio.

Quero, aqlli, relatar um fato, Fui diretor de uma empreSa na
cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sel!. Em detE'rminado
mês vinlla um funcionário da Caixa com um c]lequ{' para nos,
Diretores. cheque esse de determinada importiínciR. que niío era
pequena, Eu olhava com pena para aquele homem que tra:1ia o
cheque, um antigo funciciJ1ário ela companhia {' que niío recebia
nenhuma participacao, Dai a minha revolta, Ao chegar ã C;unara
dos Deputados apresentei logo um projeto, estendendo os ]uC'rns
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das empresas de economia mista a todos os seus funcionários.
Vejam que problema delicadissimo: os diretores, que são tempo
rários, recebem participação, enquanto os funcionários, que são
definitivos, não. Não é possi.vel continuar desse modo.

Diziamos, a certo trecho da nossa Justificação:
"Por outro lado, cumpre assinalar que as sociedade~ de
economia mista, ao contrário da empresa privada, têm
por objetivo fundamental a prestação de serviços ou ativi
dades de eminente interesse público, e não essencialmente
o lucro. motivo pelo qual nos parece plenamente razoável
que essas entidades reservem, no minimo, cinqüenta por
cento dos seus lucl'Q.s liquidas, para serem rateados entre
seus empregados".

Entretanto, o melhor argumento, de ordem prática. a favor
da proposição. está no resultado que significaria essa medida de
justiça social no próprio desempenho dessas empresas, à semelhan
ça do que se verifica na PETROBRAS.

O Sr. Freitas Nobre - Permite V. Ex." um aparte?

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Com muita a.legria,
nobre Deputado.

O Sr. Freitas Nobre _ São 50% dos lucros das empresas a
serem rateados entre os empregados?

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Do lucro liquido.
O Sr. Freitas Nobre - Ontem, esta Casa rejeitou um reque

rimento de urgência, que visava a colocar na pauta projeto de lei
do Deputado Humberto Lucena, o qual pretende fixar em apenas
6% a participação dos empregados nos lucros da empresa. Objetiva,
pois, a proposição a colocar em prática um preceito constitucional
que está apenas enfeitando a Carta, que dizem maior. Então, se
houvesse interesse real em possibilitar a participação nos lucros,
o normal seria não adotar 50%. Não é que eu julgue muito, mas
pagar essa porcentagem ê impraticável.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Ê a importância que
se distribui entre os diretores.

O Sr. Freitas Nobre - Então, seria o caso de reforcar o
projeto do Deputado Humberto Lucena. cujo pedido de urgéncia,
ontem, esta Casa negou. E aquele projeto tem um objetivo bem
mais modesto do que o de V. Exa , mas assegura. pelo menos, uma
certa participação dos trabalhadores nos lucros da empresa e que
é resultado de preceito que atê as Constituições anteriores já têm
incluído nos seus textos.

O Sr. Célio Marques Fernandes - Nobre Deputado, sobre esse

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Nobre Deputado, sobre
esse aspecto embora votando contra a urgência, tenho ponto de
vista favorável à distribuição dos lucros. E não é de hoje . .Já há
muito, quando nem pensava em ser politico, como diretor de uma
empresa, recebia esse lucro, mas achava essa prá tica uma inj ustit:a,
uma discriminação contra os funcionários. Quero que V. Ex." saiba
que, na oportunidade em que esse projeto vier a Plenário, estarei
do lado de V. Ex.as lutando pela distribuição dos lucros. Fui eontra
a sua urgência, porque. neste momento, em que estamos esperando
uma série de projetos sujeitos à votação, só viria tumultuar e,
dificilmente, poderia ser aprovado. Mas sou favorável ao ponto
de vista da distribuição. Concedo o aparte ao Nobre Deputado
Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena -- RecolhO com prazer o compromis
so de V Exa , que é muito importante. porque V. Ex.a é um par
lamentar dinãmico e. sobretudo. porque o seu ponto de vista sobre
a matéria terá repercussão no seu partido. já que ele é comum
ao programa tanto do MDB, como da própria ARENA.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Perfeitamente. Mas
quero também dizer a V. Ex.a" que o meu projeto. nobre Deputado
Freitas Nobrc, visa acima de tudo a abrir caminho. Se o Estado
passar a distribuir lucros, com mais razão ainda, amanhã ou de
pois. o Governo terá de fazê-lo, porque o art. 165 não pode con
tinuar como letra morta na nossa Constituição. Concedo o aparte
ao nobre Deputado Wilmar Dallanho1.

O Sr. Wilmar Dallanhol - Eminente Deputado, o assunto que
V. Ex a aborda e comenta é da mais alta importância para o País.
Norma constitucional desde há muito, no Brasil, a sua reafirmacão.
ainda que na falta da regulamentacão competente. não elldé a
oportunidade de se examinar o assunto. como V. Ex." o faz da tribu
na, ou apresentar projetos de lei já elaborados c em discussão nesta
Casa. O fato é que a participação dos empregados nos lucros das
empresas ê objetivo de justiça social, mcsmo que se afir~ne a
dificuldade e a complexidade do tema. Aliás, o próprio Presidente
da República. dando guarida a idêias como esta, vem de det,~rmi

nar reeentes medidas no que toca à aplicação, por exemplo, do
PIS e PASEP c do próprio Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, na aquisição de ações de empresas, de tal sorte que se con
seguirá por outro caminho, a participação dos empregados nos

lucros da mesma maneira. A autorização de S. Ex.", o Sr. Pre
sidente, e o envio a este Congresso de projeto de lei que autoriza
a transferência de ações do Governo, junto às grandes companhias
estatais. Banco do Brasil, Companhia Vale do Rio Doce, Siderúrgica
Nacional e outras tantas, a transferência de ações de propriedade
da União para o Fundo de Desenvolvimento Social, ou os fundos
constituídos pelo PIS - PASEP. são segundas medidas que evi
denciam a intenção do Governo em dar participação ao trabalha
dor. É evidente que essas medidas precisam ser complementadas.
A idéia de os empregados das sociedades de economia mista par
ticiparem diretamente do resultado das empresas, deve realmente
merecer acolhida desta Casa. Nós mesmos. nobre Deputado, tendo
exercido durante longos anos a direção das Centrais Elétricas de
Santa Catarina, - e V. Ex.a exerceu funcões de direcão em socie
dades de economia mista do Rio Grande "do Sul - àquela oportu
nidade vimos aeolhida nossa proposta no sentido de garantir-se
aos empregados da empresa uma participação nos resultados. É
bem verdade que medidas como essas são parciais, específicas e
dizem respeito a uma só organização. A extensão desta proposição,
no entanto, é da mais alta importância e, repito, merece guarida
desta Casa. Assim, solidarizo-me com V. Ex.a , porque acompanho
o trabalho sério e responsável que desenvolve nesta Casa.

O SR. C(i:UO MARQUES FERNANDES - O aparte de V. Ex."
proferido com conhecimento de causa e efeito, mostra muito bem
como é interessante essa distribuição. Se não podem fazê-la dire
tamente, façam-na indiretamente. Mas a verdade é que o funcio
nário produz muito mais. Ai est,Í, a PETROBRAS, que possibilita
aos seus servidores participaçào nos lucros, como uma grande po
tência no cenário nacional e in ternaciona1. Este fato demonstra
que o funcionário que é bem remunerado apresenta melhor pro
dutividade, o que. em última anlilise, representa mais lucro para
a empresa. Muito obrigado a V. Ex.", nobre Deputado, peio aparte.
que incorporo ao meu trabalho.

Prossigo, SI'. Presidente.
O projeto mereceu parecer favorável da Comissão de Cons

tituicão e Justil;a, quanto à constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Apenas duas emendas apresentou-lhe aquele
órgão. com as quais concordamos: emprazar o Executivo à regu
lamentação da lei e incluir, na obrigação prevista, as empresas
públicas.

Cita esse pronunciamento a opinião de um ilustre jurista, Ma-
noel Gonçalves Ferreira Filho, nos seguintes termos:

"Os lucros podem, por destinação, deixar de ser lucros. A
destina<;ào a melhoramento e expansão dos serviços que
não incrementou lucro fllturO é exemplo disso. Por outro
lado. é preciso atender-se que a redução dos lucros, a
ponto de excluir, no todo ou em parte, a justa remunera
ção do capital, é desapropriação total ou parcial. sem in
denização. O princípio é esse, posto que a inconstituciona
lidade tenha, aí, de ser verificada a posteriori",

Essa observação preliminar, no entanto, perde cabida em se
tratando de em:Jresa pública ou ;;ociedade de economia mista, que
não tem o lucro como a meta finalístiea. mas. ao exercer atividade
privada, procura, antes de tudo, a realização do bem social, onde
se insere. decerto, a melhor comJJensação salarial do trabalhador.

Ademais. conclui aquele comentarista assinalando que o pro
pósito do citado inciso constit ucional foi o de "interessar os tra
balhadores nos lucros das empl'E'sas, de modo que se incremente
a produção".

Pretendemos, então, fazer com que as empresas que não visam
ao lucro e, sim, à realização do bem-estar social distribuam aos
trabalhadores a mesma parcela do lucro que já estão distribuindo
aos seus diretores. Queremos que aquela parcela de 50% do lucro
líquido seja distribuida a todos os funcionários da empresa. Esta
é a nossa luta.

Quero, neste momento, prestar uma homenagem toda espe
cial a um homem do meu Estado que veio para este Parlamento.
aqui esteve por algum tempo e depois faleceu. Chamava-se Alberto
Pasqualini. Foi ele o lutador número um em prol da participação
dos trabalhadores nos lucros das empresas. Orgulhamo-nos imen
samente de ter sido amigo de Alberto Pasqualini. Deixou ele vá
rios escritos. Durante toda a sua vida, lutou por mostrar, através
dos artigos de jornal e livros q'Je escreveu, que quanto mais o
opcrário participar nos lucros da empresa, melhor e mais volumosa
,,;erá a produç.ào desta empresa e :nais prontamente ela cumprirá
;,eus compromissos sociais com os trabalhadores.

Concedo o aparte, com muita orgulho, ao nobre Deputado
Parsií'al Barr0.'3o.

O Sr. Parsifal Barroso - Permita. nobre Deputado Célío Mar
ques Fernandes, que. no cxercicio da Liderança do nosso Partido,
louve a atitude oportuna de V. Ex.a ao trazer ao debate paria
::nentar o tema apaixonante e cle"afiante da participação dos tra
balhadores nos lucros das empresas. Congratulo-me com V. Ex."
no in"tante em que, com muita just.iça, evoca a figura para sempre
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inesquecível do Senador Alberto Pasqualini, que foi de fato o
maior pioneiro de mim conhecido nessa luta para se chegar a uina
forma acertada e válida de cum;>rimento do preceito constitucio
nal. ~osso informar a V. Ex.", completando sua evocação histórica,
que tIve a grande honra de privar da amizade e da confianca de
Alberto Pasqualini, quando fui seu companheiro no Senadó Fe
deral, em 1955 e em 1956. S. Ex.", embora fosse o ideólogo do tra
balhismo brasileiro, tinha desenvolvido temas que estudavam em
profundidad~ as fórmulas mais válidas de atendimenk aos man
damentos da nossa Constituição. E, nessa parte da participacão
nos lucros, S. Ex," não foi só um pioneiro, mas também aquele que,
no Congresso Nacional, mais estudou em profundidade essa ma
téria. Entretanto, não lhe foi possível chegar à concretização do
seu deseJO de dar forma definitiva ao seu pensamento político.
Por outrC! lado, V, Ex," também se houve com muita justiça quan
do, a,ntenormente, fez referência à legislação que rege a nossa be
nemerita PETROBRAS, chamando a atenção de todos nós para essa
particularidade: está ela cumprindo o mandamento legal em re-

. lação à distribuição de seus lucros, de modo a merecer o nosso
louvor e o nosso aplauso, porque leva a sério o cumprimento de
uma determinação legal. Estou certo de que V. Ex." ainda haverá
de poder, dentro do nosso partido e neste plenário, trazer contri-

. buição definitiva que possa, efetivamente, levar esta Câmara a

. -dar boa conta de suas tarefas, debatendo e resolvendo de forma
"'exata, a questão que V. Ex.", em boa hora, trouxz ao 'debate na

tarde de hoje.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Muito obrigado, nobre
Deputado. :É motivo de honra para nós recebermos o aparte de
V. Ex.", que est~ liderando o nosso partido nesta tarde.

. Gostaria que os ilustres colegas pudessem fazer o que fiz na
semana passada. Estive preparando um trabalho e fui à Biblioteca
onde pude verificar o quanto o ilustre parlamentar, naquela épocà
Senador Alberto Pasqualini, deixou de ensinamentos, em maravi
lhosos trabalhos, englobando tudo aquilo que ele sempre imaginou:
que todos :JS empregados, todos os operários participassem dos
lucros da empresa. Por isso, fiquei até emocionado ao saber que o
nosso ilustre conterrâneo Alberto Pasqualini foi amigo íntimo do
ent~o Senador Parsífal Barroso. Mais uma vez, presto homenagem
ao Ilustre morto, que, embora já nos tenha deixado há algum
tempo, nos legou ensinamentos preciosos, orientando-nos acerca
deste e de inúmeros outros casos, sempre judiciosamente, através
.de luta com liberdade especial. Os Anais deste Parlamento estão
repletos de seus maravilhosos, brilhantes ensinamentos. E é com
orgulho que declaro neste instante: li e reli, nobre Deputado Par
slfal Barroso, tudo o que nos legou o Senador Alberto Pasqualini
quanto a essa matéria. O Senado, no momento, procura organíza~
em fascículos as obras-primas de ilustres Senadores.

. O Sr. Eloy Lenzi - Nobre Deputado, V. Ex.e. presta significa
!1va homenagem ao Senador Alberto Pasqualini. Ao associar-me
.as suas palavras, sinto-me perfeitamente à vontade para falar
em Alberto Pasqualini, pois guiado por ele é que ingressei na vida
política. Alberto Pasqualini foi o grande pensador político que o
Rio Grande do Sul e o País tiveram no Senado da República. Entre
suas obras, a PETROBRÁS representa apenas um dos grandes
trabalhos daquela ilustre figura da República. Lembro-me que
naquele tempo, profligava S. Ex.", também na tribuna do SenadO'
a formação do Banco Central e do Banco Nacional da Habitacão:
.Não sei se V. Ex." leu os discursos do saudoso Senador a respeito
desses temas. Na época, não foi possivel criar aqueles dois bancos.
Mas o Governo revolucionário, entendendo a profundidade das
medidas preconizadas pelo Senador Alberto Pasqualini, foi l\be
berar-se no pen~amento de S. Ex." Assim, temos aí o Banco Cen
tral, fundonando de forma extraordinária no País e o Banco
Nacional da Habitação, que bem ou mal vem prestando alguns
serviços à Nação. Assodo-me, pois, mais uma vez, às homenagens
que V. Ex." presta àquela grande figura desta República.

O SR. CÉLIO l\'IARQUES FERNANDES - Muito obrigado, no-
bre Deputado.

O Sr. Antônio Bresolin - Permite-me V. Ex." um aparte?
O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Tem V. Ex." o aparte.
O Sr. Antônio Bresolin - congratulo-me com o eminente co-

.lega por defender tese tão velha, mas bastante respeitável c sem
pre oportuna. Creio que deveria entrar em voga, efetivamente a
participação do trabalhador nos lucros da empresa. Os que ad~o
gam a tese de que tal medida poderl:J. constituir-se em desestímu;o
na realidade, encontram-se a serviço dos grupos econômicos inter~
nacionais. Por outro lado, parabeni;;o V. Ex." por homenagear um
vulto como o de Alberto Pasqualini. Fui um libertador, como ele.
Usei lenço colorido e votei no Partido Libertador. Ingressei na
polit!ca graças a. Alberto Pasqualini. Às vezes, em meu partido,
sou mcompreend.ldo, porque procuro seguir estritamente a linha
daquele grande teórico dos problemas trabalhistas nacionais. O
que V. Ex.a preconiza, ou seja, a participação dos trabalhadores
nos lucros da empresa, é jm:tíssimo, Além disso, Alberto Pasqualini
advogava a justa distribuição da riqueza, a reforma agrária e a
valorização do homem do campo. S, EX,a era intransigente defensor

dos direitos dos trabalhadores. Em seu pronunciamento destaca
V. Ex." uma das figuras que para sempre há de servir de'paradig
ma a todos os políticos honestos do Brasil.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Muito obrigado a
V. Ex.a Incorporei com muita alegria e com grande satisfação o
seu aparte em meu humilde trabalho.

Sr. Presidente, prossigo.

Igualmente favorável o parecer da Comissão de Economia, com
emenda aditiva, estendendo o ben~ficio aos "aposentados" de em
presas públicas e sociedades de economia mista.

Diz, a certo trecho, aquele opinamento, relatado pelo nobre
colega João Climaco:

"Entendemos que o próprio Governo, no momento em que
tanto se fala em distribuição de renda, deve dar o exemplo
do cumprimento do dispositivo constitucional, assegurando
aos empregados nas empresas de que participem uma par
te em seus lucros, aliás o que já vem sendo feito pela
PETROBRÁS desde sua criaçào, com sucesso, pois o cresci
mento dessa empresa estatal é invejável. Alêm do elevado
alcance social da medida, avulta sua importância por re
presentar um estimulo à maior produtividade, porquanto
capital e trabalho são fatores inseparáveis no processo de
produção. Sem dúvida, o distanciamento do homem do
objeto que produz é motivo de desestimulo. Logo, a parti
cipação direta do empregado no resultado obtido, através
do lucro, virá motivá-lo, a par de constituir-se em fator de
justiça, uma vez que já existe o procedimento da
PETROBRÁS por nós referido."

Esse o parecer, à unanimidade, favorável ao nosso projeto,
nesse órgão técnico, falando sobre o mêrito da proposição.

O Sr. Nelson Tbibau - Permita-me, nobre Deputado Célío
Marques Fernandes. Desejo congratular-me com V. Ex.", quando
bem ressalta, em seu discurso, a necessidade de extensão do au
mento ao aposentado. Realmente, o aposentado precisa de um
atendimento todo especial, porque a sua situação, de si, já é a
de uma pessoa marginalizada das áreas de atividades. E esse ho
mem não pode continuar marginalizado, inclusive, no~ aumentos
e nas devidas correções. Por isso, parabenizo V. Ex,~ pelo seu alto
espírito humano, ao compreender que os aposentado!! devem ter
o mesmo atendimento dispensado aos trabalhadores ativos.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Agradeço ao nobre
Deputado o gentil aparte.

Prossigo, Sr. Presidente.
Não menos incisiva a opinião favorável da Comissão de FInan

ças, cuja Relator, o nobre Deputado Joào Menezes, depois de largo
estudo no Direito Comparado, citando onze nações do mundo, exa
minou, ademais, todas as tentativas anteriores de regulamentação
da m:ltéria, no Brasil, desde 1919, até sua vitória no texto consti
tucional de 1946. Relembra, que, com a Carta de 1967, "ocorre a
integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da em
presa", conteúdo que não foi alterado pela Emenda d') 1969. Ade·
mais, o "Programa de Integração Social" embora não se constitua
no sistema específico de participação exigivel, pois não produz
uma vinculação direta do empregado à empresa em que trabalha,
serviu de encorajamento à tese, hoje amplamente aceitável.

Assim concluiu aquele douto parecer, num julgamento que nos
desvanece:

"De fato, a iniciativa, elogIável sob todos os aspectos, evi
dencia um elevado alcance social, a par de uma significa
ção profunda e eficaz para o desenvolvimento nacional,
vez que capital e trabalho são fatores que se interligare e
se completam no processo produtivo."

A aprovação também foi unânime nesse órgão técnico e espe
ramos que, com todos os pareceres favoráveis, possa a proposição
vir, brevemente, ao plenário, ultimando, nesta Casa, sua trami
tação.

Mas, mesmo que esse projeto se transforme em lei, é possível
que outras empresas sigam o exemplo da PETROBRÁS, que na
verdade ;Joderão fazê-lo, espontaneamente, todas as exclusivamen
te privadas. Ocorre, ademais, que já se constituiram, no País, em
presas públicas que distribuem lucros com a sua diretoria, exclu
sivamente. Isso decorre de permissào estatutária, também em so
ciedades de economia mista.

Ora, o pagamento nem sempre se faz, apenas, em dinheiro,
mas há ,)l'tras formas de salário indireto, utilizáveis enquanto nâo
ocorra o claro mandamento legaL

Temos, na Caixa Econômica Federal, por exemplo, quando
aInda funcionava sua sede no Rio de Janeiro, o exemplo de "reem
boJsávejs", de restaurantes com refeiçees sem lucro e auxilio dire
tos ao SASSE. como estimulo da IJrópria autarquia, em beneficio
dos empregados.
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o efeito da generalização da medida, no campo daJ emprcsas
públicas, autarquias, sociedades de economia mista, dando efetiva
participação dos empregados nos lucros, seria seguido pelas empre·
sas privadas, que com aquelas concorrem na disputa de mào-de
obra no mercado de trabalho. Ou adotariam o mesmo sistema. ou
seriam constrangidos, nessa disputa de auxiliares qualificados. a
ficar com aquele rejeitado ou não aceito pelas primeiras, na cons
crição dos seus trabalhadores.

Dai por que esperamos seja a nossa proposição convertida em
lei, para que o Governo obtenha a satisfação do seu desejo de
justiça social. de eqüidade na distribuição dos produtos do nosso
desenvolvimen to. que não é outra a aspiração dos trabalhadores
e do povo brasileiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, finalizando, esperamos que o
art. 165 da nossa Constituição não continue letra morta. mal'· fun
cione em beneficio da coletividade trabalhadora e ordeira de nossa
Pátria.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Célio Marques Fernandes. o
Sr. Djalma Bessa, lO-Secretário. deixa a cadeira da uresi
dénc:ia, que é ocupada pelo Sr. Adhemar Santillo, 2°-Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Tem a palavra o
Sr. Airton Soares. (Pausa.)

O SR. AIRTON SOARES (MDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a imprensa registra
acontecimentos em São Paulo, no Rio de Janeiro. em Belo Horizon
te. em Salvador. em Recife. enfim, em todo o Brasil. relacionados
com movimentação dos estudantes, que inicialmente se feriu em
São Paulo e, em seguida, se desdobrou e avança por todo o Pais,
numa luta incessante pela defesa das liberdades democráticas, por
um regime democrático.

Sr. Presidente. Srs. Deputados. enquanto o Gen. Ernesto Geisel,
no dia l° de maio. em Belo Horizonte. afirmava que atendia a um
convite para festejar o dia do trabalhador, em São Paulo os órgãos
de segurança se incumbiam de reprimir a classe trabalhadora. efe
tuando prisões, procurando intimidar todos aqueles que. operários
ou estudantes, têm no 1° de maio um simbolo de lutas e vitórias.
conseguidas às vezes até com o próprio sangue do trabalhador. .

No Brasil, há duas maneiras de se comemorar o "Dia do Tra
balho". A primeira é a do l° de Maio oficial, com a festiva come
moração do Governo e das lideranças sindicais que se submetem
às regras que o regime de exceção lhes impôs; a segunda é a do
1° de Maio do trabalhador sem a participação do Governo, sem
festas e com a presenca dos que se opõem ao regime de exceção e
lutam pelas liberdades democráticas.

. ~s comemoraç?es do 1.0 de Maio oficial são protegidas pela
polIcla e pelos orgaos de segurança. O 1.0 de Maio dos trabalha
dores livres é fiscalizado. perseguido e reprimido pela policia e
pelos órgãos de seguranca.

Em São Paulo, às vésperas do 1.0 de Maio, os trabalhadores
Celso Giovenetti Brambilla, José Maria de Almeida. Márcia B:3.sseto
Paes. Adanir Marini e os estudantes Fernando Antônio de Oliveira
Lopes. Anita Maria Fabri, Fortuna Dwek e Cláudio Júlio Grauina.
foram presos pelos órgãos de segurança quando divulgavam im
pressos exaltando o dia do trabalhador.

O suposto delito se resume na divulgação de idéias por cidadãos
que trabalhavam nas fábricas e escolas pela construcão de orga
nismos de representação liVl'ElS que defendessem os interesses dos
setores oprimidos e explorados. Manifestavam ainda junto a seus
companheiros todo o descontentamento com a situacão de explo
ração e opressão politica a que estão submetidos os trabalhadores
e demais setores da sociedade brasileira.

A situação de miséria a que estão submetidos os trabalhadores
através da política de superexploração do regime, onde os j,raba
lha~ores têm seus _salários mais e mais arrochados e a opressão
pohtlCa a que estao submetidos os demais setores da sociedade
são, sem dúvida. as bases e os sustentáculos para a manutenção
do atual quadro politico institucional.

Ouço o Deputado Parsifal Barroso.

. O SI', Parsifal Barroso - Agradeço. nobre e ilustre Deputado
A;lrton Soares, a oportunidade que me dá de esclarecer dois pontos,
Ja que VExa delmeou perfeitamente, ao alcance de toda a Casa
os objetivos do seu discurso de crítica. Deseja V. Ex.". em primeir~
lugar, ressaltar suposta particularidade que teria ocorrido nas
comemoraeões do 1° de Maio deste ano, porque S. Ex.o. o Sr. Pre
sidente da República o Sr. Minbt.ro do Trabalho e demais auto
ridades escoiheram a cidade de Belo Horizonk para a celebração
da magna data do trabalhador no Brasil e no mundo. Pode V. Ex."
ficar certo de que enquanto a Capital da Repúblíca foi o Rio de
Janc1ro hOuve obrigação imperativa de comemorarmos o 1.0 de
Maio naquela cidade. Dou-lhe este testemunho. porque comemorei

três 1° de Maio como Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
e o fiz no Rio de .Janeiro. Portanto, com o deslocamento da Capital
do Pais para Bra.sília, ficou o Governo Federal com livre escolha
para celebrar oficialmente essa festa, com a presença do Exmo,
Sr. Presidente da República e do Sr. Ministro do Trabalho. Há de
dizer V. Ex." que São Paulo seria mais merecedor dessa homenagem
de presença. Mas pondere que. se ao tempo em que fui Minist.ro
não eelebrei nenhum dos 1.0 de Maio no Estado líder da Nação,
o qual V. Ex." tão bem representa, foi porque o contexto da politica
sindical em São Paulo, já agora agravada por essas manifestações
estudantis ...

O SR. AIRTON SOARES - Nobre Deputado, peço a V. Ex." que
seja breve.

O Sr. Parsifal Barroso - .,. contra-indicavam a preferência
que V. Ex." ora defende. Por outro lado, permita-me ressaltar, em
conclusão, que a política desenvolvida pela Revolução no setor
trabalhista. nas áreas sindicais. vem recebendo do trabalhador
brasileiro aceitação e aplauso.

O SR. AIRTON SOARES - Agradeço-lhe o aparte. Lamento
não haja entendido V. Ex." Não reclamei a presença do Presidente
da República em São Paulo para as comcmorações do 1.0 de Maio.
Gostaria até que o Presidente da República não se envolvesse em
tais comemorações. a não ser que fosse um Presidente da República
escolhido e eleito pela maioria dos trabalhadores. Mas, nobre Líder
da ARENA, o que reclamo é a divergência existente no conceito
histórico que se pode fazer da análise dos fatos: quando, em Belo
Horizonte. lideres sindicais enganados, ludibriados - porque a
eles havia sido prometido um diálogo com o Governo - foram
às festivas comemorações das quais participava o Presidente da
República. em São Paulo trabalhadores e estudantes eram presos
nessa mesma data, Não reclamo e nunca reclamarei a participação,
em comemorações do 1.0 de Maio. daqueles que não têm nenhuma
ligação com a elasse trabalhadora. ou daqueles que não represen
tam os trabalhadores em nosso Pais.

Continuo. Sr. Presidente,

Por isso, a polícia prende trabalhadores e estudantes que diver
gem. procurando intimidar todos aqueles que por qualquer atitude
venham a se colocaI' ao lado de quem, fazendo oposição, possa
abalar. por mínimo que seja, as bases em que se sustenta a política
do Governo.

Assim. foram presos oito estudantes e operários, por defende
rem os interesses dos trabalhadores e lutarem por liberdades
democráticas. A policia do Governo classificou a todos de "subver
sivos" e fez divulgar nota oficial dizendo haver uma "coordenadoria
de organização de subversão" que "visava em última instância a
incitar os trabalhadores à luta armada".

Essa absurda estória, os órgãos de segurança precisam inven
tar para justificar seus atos frente a populacão, visando a diluir
o caráter arbitrário de suas intervenções. preparando terreno para
cercear cada cada vez mais a luta pela defesa dos interesses dos
trabalhadores e pela conquista de direitos políticos para todos os
brasileiros.

E é a ação dessa polícia que faz com que se desencadeie toda
uma reação popular caracterizada pela inicial ação dos estudantes
de São Paulo.

Sabedores de que os seus colegas estudantes e os operários
foram detidos e conduzidos ao Departamento de Ordem Política
e Social da Secretaria de Seguranca de São Paulo, onde a Divisão
de Ordem Social propriamente dita está confiada ao conhecido
Delegado Sérgio Paranhos Fleury. cidadão pronunciado em vários
tribunais pelos crimes do Esquadrão da Morte. nada mais justo
do que uma mobilização geral, visando a obter apoio da popula<:;ão
para a libertação dos presos e garantia de sua integridade física.

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como se pode criar uma
situa'~ão de convulsão social pela simples presença de um homem
na chefia de um órgão do Estado de São Paulo, incumbido da
ordem social. A presença do Delegado Fleury à frente desse Depar
tamento é nada mais nada menos do que uma provocação perma
nente a todos os setores democratas, a todos os brasileiros que
vêem nesse homem um perigo para as instituições, um perigo
para o regime. E; os tribunais até agora não têm conseguído. graeas
ao regime de exceção, metê-lo na cadeia. colocá-lo detrás das
grades. enfim, retirá-lo do convivia social.

Continuo, Sr. Presidente.

Todavia. Sr. Presidente e 81'S. Deputados. as recentes pnsoes
de estudantes e operários confirmam a poJitica de repressão do
Governo contra todos os setores de oposição, lembrando episódios
dolorosos. desde a morte do Jornalista Wladimir Herzog e do es
tudante Alexandre Vanuchi Leme até a cassacão de políticos do
MDB, com Lysâneas Maciel e Marcos Klasman.

Em São Paulo, os -estudantes vão às ruas para exigir liberdade
e democracia, num movimento qlle se desdobra por todo o Brasil.
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Dez mil, dizem alguns jornais; 7 mil, dizem outros, foram
as ruas mesmo sabendo das ameaças de repressão policial.

Os estudantes, cujas fileiras foram engrossadas pelos popula
res, não têm mais medo e divulgam carta aberta à população
que se inicia com a frase: "Hoje, consente quem cala".

Ouço o aparte do nobre Líder do MDB.

O Sr. Freitas Nobre - Nobre Deputado, é preciso realmente
ir às raizes dessa intranqüilidade da juventude do nosso País.
E indo às raizes, às origens dessa intranqüilidade, dessa angústia
em que vive a mocidade estudiosa do Brasil, vai-se encontrar,
em primeiro lugar, a frustração pelo desestimulo na participação
política. O Governo acena para o jovem, procurando sua par
ticipação, ao mesmo tempo em que lhe nega essa possibilidade.
Os estudantes não podem sequer dedicar-se à política acadêmica,
pois não têm condições de reunir-se em seu próprio território.
Quando se trata de política nacional, a difículdade é aínda maior,
com obstáculos os mais diversos, dos quais V. Ex.a dá alguns
exemplos. De outro lado, o jovem também enfrenta, hoje - o
que traz enorme intranqüilidade a ele e à sua família - um
ensino comercializado. Há 10 anos o Brasil tinha o mesmo número
de faculdades oficiais que tem hoje. A contribuição oficial às
universidades e à criação de faculdades não aumentou; o que
aumentou foi a comercialização do ensino, com faculdades alta
mente onerosas, de tal forma que quando um jovem passa a fre
qUentar uma delas, toda a família se sacrifica para garantir-lhe
a formatura. V. Ex.a encontra, ao procurar as raízes dessas maní
festações dos estudantes, a profunda injustiça que se perpetra
contra a mocidade, o que quer dizer contra o próprio Brasil.

O SR. AIRTON SOARES - Nobre Deputado Freitas Nobre,
V. Ex.a lembra muito bem dos problemas do universitário na so
ciedade brasileira, problemas que caracterizam toda uma geração
que não está tendo acesso ao ensino em nosso Pais; V. Ex.a lem
bra das dificuldades que se impõem aos estudantes e ao povo de
um modo geral, porque são os filhos do povo, os estudantes, que
não podem chegar à universidade; V. Ex.a lembra tudo isto e os
estudantes também se lembram disso, da miséria do trabalhador,
da condição de saúde e das condições de habitação do povo bra
sileiro, da concentração de renda nas mãos de poucos. Diante de
tudo isto há uma única bandeira, nobre Líder, que é a de resta·
belecer a democracia neste Pais. Só numa democracia poderá ser
encontrada a solução para todos esses problemas, a fim de que
haja justiça social e para que possamos ter uma verdadeira dis ..
tribuição de renda, através de um processo quc dê ao trabalhador
uma justa retribuição pelo seu trabalho.

Mas continuo, Sr. Presidente, repetindo observação sobre o
que se passou em São Paulo, quando 7 ou 10 mil, segundo alguns
jornais, foram às ruas e receberam o apoio popular. As fileiras
foram engrossadas por populares que não têm mais medo, que
democraticamente divulgam suas idéias. Como acabei de lembrar,
a frase tipica, a frase padrão é aquela que sensibiliza a consciên
cia de cada um de nós, de que "hoje, quem cala consente". Quem
se cala diante das injustiças, diante do arbítrio, diante da miséria,
está consentindo, está permitindo, está avalizando essa situação.
Por isto, SL Presidente, nesta tribuna, o MDB não se calou. Ti
vemos ainda há pouco a palavra do Líder Alencar Furtado, em
discurso memorável. Tivemos uma série de discursos dos Deputados
do MDB, denunciando o arbítrio a que fomos submetidos, quando
da mais recente alteração da Constituição brasileira, através de
um amontoado de reformas esdrúxulas e sem forma, que sequer
atendem aos interesses dos próprios membros do partido do Go
verno. à realidade dos fatos.

Sr. Presidente, este movimento de massas que se ínicia com
os estudantes é mais um sinal. para o Governo de exceção, de que
este estado de coisas não pode continuar; de que o povo exige
o restabelecimento do regime democrático; de que o povo clama
por liberdade e anistia. Outros setores da sociedade, Sr. Presidente,
se manifestaram ...

O Sr. Parsifal Barroso - Permite V. EX,a um aparte?
O SR. AIRTON SOARES - ... pelo Estado de Direito: a Oreiem

dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o MDB, os empresários.
Enfim, já se manifestaram todos aqueles que dispunham de al
gum instrumento para se manifestar.

O Sr. Parsifal Barroso - Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. AIRTON SOARES - Peço ao nobre Líder que aguarde
concluir meu pensamento.

Sr. Presidente, no entanto, o regime de exceção insiste em
se manter fechado, hermético, inacessível e contrário à maioria
do povo brasileiro. Preocupa-nos, Sr. Presidente, o futuro do Pais;
preocupa-nos o que será desta geração que está sendo submetida
a este processo de repressão permanente; preocupa-nos porque o
povo já não acredita em notas oficiais de órgãos policiaís, que
divulgam atividades comuno-terroristas por detrás de toda ativi-

dade de oposição no Brasil São comunistas na Igreja, na impren
sa, na universidade, no MDB, entre os profissionais liberais, nos
escalões intermediários do Governo; só falta denunciarem a pre
sença de comunistas nas Forças Armadas, para completar a ri
dicula indústria do anticomunismo que impera entre nós.

Sr. Presidente, as recentes prisões de São Paulo são anuncia
das como resultado de atividades subversivas que levavam ao
comunismo, ao terrorismo, através de uma inventada e apelidada,
pela policia, "Liga Operária". Criou-se uma "Liga Operária" para
o movimento de estudantes e trabalhadores que comemoravam o
1.° de Maio. Juntaram-se panfletos e textos mimeografados, como
se faz há mais de 13 anos neste País, apresentando à opinião
pública uma mentira permanente de que existe um estado per
manente de subversão, de sublevação.

Mas, Sr. Presidente, até quando nós, o povo brasileiro, teremos
de suportar governos de exceção que se suc·edem e as mentiras
dos órgãos policiais que os justificam?

O Sr. Parsifal Barroso - Permite-me V. Ex.a?

O SR. AIRTON SOARES - Ou será que há setores radicais
interessados em se aproveitar das justas manifestações estudantis
e populares para reproduzir no Pais um golpe de Estado estilo
Pinochet ou que possa lembrar uma "Operação Jacarta", lá da
Indonésia, ou qualquer outro tipo de estado nazi-fascista que se
criou neste mundo? Sr. Presidente, onde vamos parar?

O Sr. Parsifal Barroso - Permite-me V. Ex.a ?

O SR. AIRTON SOARES - É a pergunta que faço aos atuais
detentores do poder. A manutenção da situação de miséria e ar
bítrio é o que não podemos permitir. A posição amadurecida dos
estudantes de São Paulo evitou o confronto a que se dispunha
o Secretário de Segurança de São Paulo. V. Ex.as viram bem, pelos
jornais, que o Secretário de Segurança, Coronel Erasmo Dias,
provocou os estudantes ostensivamente, colocando a força policial
no caminho da manifestação. E o que é uma manifestação estu
dantil? Quem saiu do País sabe o que é uma manifestação nos
Estados Unidos, na França, na Alemanha. É protegida pela policia,
que fiscaliza, que abre caminhos, que permite seja ela realiza
da. que deixa divulgar pela imprensa, pelo rádio, pela televisão.
Nesses países civilizados é assim tratado todo aquele que quer
levar ao povo uma palavra de descontentamento. É assim que se
faz no mundo civilizado. E o que se faz no Brasil? Utilizam-se
bombas de gás lacrimogêneo, cassetetes, càes amestrados, para
ameaçar os participantes. Tais são os ingredientes de como se faz
uma "política voltada para os interesses do povo brasileiro".

Esse comportamento dos estudantes brasileiros aproveitou o
exemplo de 1968, quando nós - e digo nós porque também éramos
estudantes e participávamos de todas as atividades estudantis da
época - nos deixamos isolar e acabamos sendo reprimidos no
caudal de arbitrios decorrente da promulgação do AI-5. Mas os
estudantes de agora avançam na condução da luta pelas liber
dades do povo brasileiro. Procuram e conseguem obter apoio ,d?s
demais setores da sociedade. Evitam um confronto com a pohcla
e os órgãos de segurança, que seria desastroso e desproporcional,
eis que seria o confronto entre as idéias e a força das baionetas.

E esta posição madura é um exemplo para este Governo, de
como se caminha na luta para que se faça, neste País, o resta
belecimento do regime democrático. Que fazer além disto? Aonde
ir? A desaguadouro natural de qualquer outro tipo? É este o ca
minho que querem dar à Oposição brasileira neste País?

Sr. Presidente, a luta pelas liberdades democráticas ganha
apoio, ganha adesão, ganha solidariedade. O nobre Líder Alencar
Furtado, chegando do Rio de Janeiro, trouxe um comunicad? dos
estudantes que o procuraram naquela cidade. Este comulllcado
visa a mostrar - e lhe foi pedido que o demonstrasse nesta Casa
_ que no Rio de Janeiro se dá total soliáari~dade ao que se f~z
em São Paulo. Já li o manifesto. A convocaçao que se faz. hOJe,
no Río de Janeiro, é pela libertação dos trabalhadores e estudantes
presos.

Pergunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados: é este o caminho
para a redemocratização do País? Será desta f?rma que este Go
verno vai ceder? Ou será que o Governo tera o bom senso de
admitir que o País está saturado de arbítrio e de exceção e que
necessita de uma política que restabeleça o regime democrático?
Será que precisarão de outros instrumentos para mostrar isso e
se acorde para a realidade nacional?

Faca estas indagações e exijo resposta. Resposta do Governo,
que, lâmentavelmente, não encontra, nesta Casa, interlocutores
para defendê-lo, porque encontra, ne~te parlamento, democratas
que não admitem tal estado de exceçao permanente; d~mocrat~s
da Maioria, que compõem o partido do Governo, que nao acredi
tam mais nas promessas; que discordam de todos os planos e
que se estão acostumando a repudiar o arbítrio e a punir a in
conseqüência dos atos administrativos.
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Amazonas

Mário Frota - MDB.
Pará

Edison Bonna - ARENA; João Menezes - MDB; Júlio Vívei
ros - MDB; Juvêncio Dias - ARENA; Newton Barreira 
ARENA.

Ceará
Claudino Sales ARENA: Flávio Marcilio - ARENA: Ja-

nuário Feitosa - ARENA: Mauro Sampaio - ARENA; Paulo
Studart - ARENA; Vilmar pontes - ARENA.

Rio Grande do Norte
Antônio Florêncio - ARE~A; Francisco Rocha - MDB; Hen-

rIque Eduardo Alves MDB; Wanderley Mariz - ARENA.

Paraíba

António Gomes - ARENA; Antõnio Mariz - ARENA; Ar
naldo Lafayette - MDB; Marcondes Gadelha - MDB; Teotônio
Neto - ARENA; Wilson Braga - ARENA.

Pernambuco

Aderbal JLlrema - ARENA; Carlos Alberto Oliveira - ARENA;
Geraldo Guedes - ARENA; Jarbas Vasconcelos - MDB; Joa
quim Coutinho - ARENA: Joaquim Guerra - ARENA: Lins e
Silva - ARENA; Ricardo Fiuza - ARENA: Thales Ramalho 
MDB.

Magoas
Antonio Ferreira - ARENA; Geraldo Bulhões - ARENA; José

Costa - MOB; Vinicius Cansanção - MDB.

Bahia
Antonio José - MDB; Henrique Brito - ARENA; Henrique

Cardoso - MDB; Hildérico Oliveira - MOB; Horácio Matos _
ARENA; Jutahy Magalhães - ARENA: Ney Ferreira - MDB;
Prisco Viana - ARENA; Rogério Rêgo - ARENA; Rômulo Gal
vão - ARENA; Ruy Bacelar- ARENA; Viana Neto - ARENA;
Wilson Falc5.o - ARENA.

- ARENA; Magno
ARENA; Vieira' da

Piauí

ARENA; Murilo Rezende - ARENA; PauloCorreia Lima
Ferraz - ARENA.

Maranhão

Eurico Ribeiro - ARENA; João Castelo
Bacelar - ARENA; TemistocJes Teixeira
Silva - ARENA.

me concede de, no exerC1CLO da Lideranca da Alianca Renovadora
Nadonal e tendo em vista a impossibilidade de apártear o nobre
Deputado Airton Soares. deixar, neste instante, consignado nossO
protesto formal pela forma inveridica, insultuosa e subversiva do
discurso de S. Ex." (não apoiados), o qual será respondido pela
Liderança da ARENA na próxima segunda-feira. (Palmas).

O Sr. Freitas Nobre, Sr. Presidente, peço a palavra para uma
comunicação, como LideI'.

O SR. PRE:SIDENTE (Adhemar Santillo.) - Tem a palavra o
nobre Deputado.

O SR. FREITAS NOBRE (MOB - SP. Sem revisão do oradorJ
- Sr. Presidente, ê lamentá'/el que o LideI' da ARENA não tenha
percebido que aparteou por sete minutos o nobr9 Deputéldo Air
ton Soares. Se aquele colega n'\o quisesse dar apartes, S. Ex." não
o teria feito durante sete minutos.

De outro lado, o MOB, pela sua Liderança. refuta a acusação
de subversivo lançado a este companheiro de São Paulo. O Depu
tacio Airton Soares é um democrata. (Palmas). Se sua manifesta
ção foi exaltada. é porque S Ex.", ainda jovem, traz em si o
calor dos bancos acadêmicos. da juventude, sempré com o sentido
renovador da vida.

Por isso mesmo, deixamos aquí a nossa repulsa ao apodo que
a ARENA dirige a este companheiro e também a manifestação de
solidariedade dos seus coleg·a.,. no sentido de que ele tem, na.
tribuna desta Casa, o díreito à liberdade, que todos os colegas
também devem ter, e de usar a palavra para externar o seu
pensamento. (Palmas).

Duranle o discurso do Sr. Freitas Nobre. o Sr. Adhe
mar Santillo, 2'?-Vice-Presidenle. deixa a cadeira da pre.
sidência, que ê ocupada pelo Sr. Marco Maciel, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (~Iar('o Maciel) _ Está findo o tempo
destinado ao expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.

Compare~em mais os Srs.:

Antonio Morais

Por isso, somamos esforços com os estudantes, advogados, ar
tistas, intelectuais, missionários de Igreja e jornalistas, empresá
rios nacionais e militares democratas, para exigir compreensão
daqueles que hoje detêm o poder, para exigir que ouçam a voz do
povo, a vontade da maioria, e se eurvem diante dessa vontade.

Posso imaginar o que teria ocorrido, ontem, se um desatino
houvesse acontecido, se um policial mais afoito tivesse disparado
uma arma contra as dez mil pessoas que estavam em praça pú
blica. O risco em que se colocam esses estudantes e o povo brasi
leiro, permanentemente, só tem guarida numa legislação excepcio
nal, arbitrária, iniqua: a legislação de segurança.

Por que, por exemplo, prender e deixar incomunicável uma
pessoa por dez dias? Expliquem ao mundo por que tem de haver
incomunicabilidade de 10 dias para o preso. Para quê? Para se
obter do preso o quê? Por que tem ele de ficar confinado sem que
a família possa vê-lo, sem que o advogado a ele tenha acesso?
Por que isso acontece neste Pais? E dessa incomunicabilidade têm
resultado todas as denúncias das torturas e dos assassinatos co
metidos neste País, porque tal incomunicabilidade possibilita, den
tro da prisão, que aqueles encarregados da fiscalização na prisão
- os carcereiros, às vezes travestidos de arbitrários, de nazistas,
da fascistas ou - de qualquer outra coisa, me:lOS seres humanos
- cometem contra os presos toda sorte de arbitraried8.des que
têm de ser depois consentidas já que o subalterno as comete sob
a responsabilidade de seu superior. Ainda recentemnte tivemos
um caso em São Paulo, com o afastamento de um General, porque
havia acontecido um episódio suspeito nas depend[.nd3.s de uma
entidade militar.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Nobre Deputado
Airton Soares, V. Ex.a dispõe de três minutos.

O SR. AIRTON SOARES - Estou terminando, Sr. pre"idente.

E àqueles que acreditam que a maioria apóia o Governo fica
o nosso desafio, para que devolvam ao povo a liberdade, para que
permitam. devolvendo-nos a liberdade, eleições livres para uma
Assembléia Constituinte. E. aí, então, aqueles que acreditam que
falam pela maioria vão verificar se a maioria a ser eleita livre
mente pelo povo elaborará uma constituição democrática ou fará
uma Constituicão com o AI-S e outras medidas de excecão. É o
desafio que se -faz ao Governo. Para que deixe o povo manifestar
se, para que se convoque, se preciso for, um plebiscito nacional
para ver se é Governo legítimo, para que ouça, enfim, a grande
maioria do povo. Então, ouvindo a grande maioria do povo, que o
Governo permita que esse povo se manifeste.

Outras manifestações populares acontecerão em todo o Brasil.
Nós. do MDB, estaremos ao lado do povo, em todas as horas e sob
todos os riscos. Já temos demonstrado isso. Vereadores. em Ribei
rão Preto. em Campinas, Deputados, em São Paulo, e outros re
presentantes do MDB, no Rio de Janeiro. têm comparecido aos
atos em que os estudantes têm manifestado seu repúdio e sua luta
pela liberdade democrática.

Esperamos, portanto, que o Governo, ao invés de reprimir
garanta as manifestações do povo, como O fazem os governoE,
civilizados. Que proteja os manifestantes, como j á disse, ao invé"
de ameaçá-los com cães. porretes e gás lacrimogêneo. Finalmente,
que o Governo faça um balanço da situação, que deverá culminar
com uma única conclusão: a de que o povo exige um regime de
liberdades democráticas onde possa manifestar-se livremente, es-·
colhendo seus governantes e seu destino, Que os exemplos d:l
Gréeia. de Portug'ul e da Espanha possam servir para aqtteles que
hoje detêm o poder.

Dou o aparte ao nobre Líder da ARENA, o Deputado Parsifa'l
Barroso.

O SR. PRESIDENTE (.'\dhpmar Santillo.) - Infelizmente. não
há mais tempo para apartes, nobre Deputado Airton Soares.

O Sr. Parsifal Barroso - V. Ex.a me concedeu o aparte quando
já estava encerrado o seu tempo.

O SR. AIRTON SOARES - Lamento, Ex."

Concluímos. Sr. Presidente, como os estudantes de São Paulo
concluem e os jornais divulgam. ou seja, pedindo o fim das pl'i··
sões c das perseguieões políticas, pedindo a libertação imediata
dos presos, pedindo ampla e irrestrita anistia para todas as peso
soas banidas, exiladas ou cassadas da sociedade brasileira. Pedi·.
mos. finalmente. Sr. Presidente, o restabeleCimento de um regime
democrático neste País.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O Sr. Parsifal Barroso, Sr. Presidente, peço a palavra par1~

uma com nnicação. como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar S~\Utillo.) - Tem a palavra ()
nobre Deputado.

O SR. PARSIFAL BARROSO (ARENA - CK Sem r'evísiio do
orador.) - Sr. Presidente .. agradeço a V. Ex." a oportunidade que
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Espírito Santo

Gerson Camata - ARENA; Moacyr Dalla - ARENA; Os
waldo Zanello - ARENA; Parente Frota - ARENA;

Rio de .Janeiro

Alberto Lavinas - MDB; Alcir Pimenta - MDB; Amaral
Netto - ARENA; Ário Theodoro - MDB; Célio Borja - ARENA;
Darcílio Ayres - ARENA; Eduardo Galil - ARENA: Emanoel
'Waisman - MDB; Erasmo Martins Pedro - MDB; Flexa Ribeuo

ARENA; Florim Coutinho - MDB; Francisco Studart - Múti;
lTvdekel Freitas - ARENA; Joel Lima - MDB; José Had,~"c' '.
"'RENA; Léo Simões - MDB: Marcelo Medeiros - MDB: lWirn
Teixeira .- MDB: Osmar Leitão - ARENA; Pedro Faria - MDB;
R.vbem Medina - MDB.

:Minas Gerais

Aécio Cunha - ARENA: Altair Chagas - ARENA: Bati4a
Miranda - ARENA; Carlos Cotta - MDB; CoUa Barbosa - MDB;
Francelino Pereira - ARENA; Homero Santos - ARENA; Hum
berto Souto - ARENA; Jairo Magalhães - ARENA; Jorge Ferraz
- MDB; Jorge Vargas 0- ARENA: José Machado - ARENA; Luiz
Fernando - ARENA; Manoel de Almeida - ARENA: Murilo Ba
daró-· ARENA: Navarro Vieira" ARENA: Paulino Cícero de
Vasconcellos - ARENA; Raul Bernardo - ARENA.

São Paulo

Aclalberto Camargo -" MDB; A.H. Cunha Bueno - }"RENA:
Airton Soares -" MDB: Alcides Franciscato .- ARENA: Amaral
FurJan - ARENA; Aurelio Campos - MDB; Blota .Junior 
ARENA: Cardoso de Almeida - ARENA; Dias Menezes - MDB;
Edgar Martins - MDB; Faria Lima -' ARENA: Ferraz Egreja 
ARENA: Gioia Junior -- ARENA: Herbert Levy - ARENA; Israel
Dias-Novaes - MDB; Ivahir Garcia - ARENA; Joiw Arruda 
MDB; João Pedro· - ARENA: Joaquim Bevilacqua - NlDB; Jorge
Palllo - MDB; Oclemir Furlan - MDB; PaC'])eco Chaves ~ MDB:
Pedro Cardo - ARENA: Ruv Côdo - J/lDB; Sah'adnr JuliaJ1(~Jli

ARENA; Ulysses Guim;;rães - MDR

Goiás

EJcival Caiado - lIHENA: Genervino Fonseca. - 1\1DB; He
lio Levy - ARENA: Hélio Mauro - ARENA: Jarmund Nasser 
ARENA; Rezpnde Montpiro - .ARENA; Wilmar Guimarães 
ARENA.

Mato Grosso

Be)ledito Canellas -- .1\ R.EN A ; Ubaldo Barem - ARENA; Wal
ter de Castro - MDB.

Paraná

Agostinho Rodrigues ARENA.; Alencar Furtado - MDB;
.Antônio Annibelli - MDB; Antônio Ueno - ARENA: Braga Ra
mOI)- ARENA; Fernando Gama - MDB; Flávio Giovini 
ARENA: Gomes do Amaral - MDB; João Vargas o ARENA; Nel
son Maculan - MDB: Norton Macêdo - ARENA: Olivir Gabar
do - MDB: Osvaldo Buskei - MDB: Samuel Rodí'igues - MIJB;
Santos Filho - ARENA; Walber Guimarães - MDB.

Santa Catarina

Adl1Pmar Ghisi - ARENA; Angelino Rosa - AHENA; Ernesto
de Marco - MDB; Francisco Libardoni -- MDB: Henrique Cór
dova - ARENA; José Thomé - MDB: Pedro Colin -' ARENA;
Walmor de Luca - MDB; Wilmar Dallanhol - ARENA.

Rio Grande do Sul

Aleeu Co])ares - MDB; Alexandre Machado - ARENA: Ar
lindo Kunzler - ARE:\lA; Carlos Santos - MDB: Cid Furtado
- ARENA: Eloy Lenzi· MDB: Fernando Goncalves _o ARENA;
Harry Sauer - MDB; Jairo Brum - MDB; Jorge Uequed 
MDB; José Mandelli - MDB: Lauro Rodrigues -- I\IIDB: Lidovino
Fanton - MDB: Magnus Guimarães - MDB; Odacir Klein 
MDB: Rosa Flores - MDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 347 Srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar
poderão fazê-lo.

O SR. FERNANDO LYRA (MOR - PE. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, solicito que seja inserido na Ata da sessão de
hoje voto de regozijo pela aula de Direito Penal e de prática de
mocrática que o Supremo Tribunal Federal ouviu, anteontem. por
ocasiào da defesa, feita pelo Prof. Heleno Fragoso, do nosso ex
(,alega Deputado Francisco Pinto. E encaminho à Mesa esta soli
citacão porque a aula do Prof. Heleno Fragoso não foi a defesa
de um acusado. como ele bem disse: foi a defesa do Parlamento
brasiJeiro, foi a defesa das instituições democráticas. t5.o bem en
tendidas pelo Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade,
ahsolveu nosso ex-colega Francisco Pinto. Portanto, o voto de rego
2ijo que peço, nesta hora, é para a aula proferida pelo professor

Da defesa das instituições democráticas deste País. Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco l\faciel) - A Mesa recebe o l)ro
nunciamento do Sr. Deputado Fernando Lyra como manifestação
de Liderança, tendo em vista prescrição regimental a respeito.

O SR. FERNANDO LYRA _ Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MiLTON STEINBRUCH - Projeto de lei que disciplina
a constituição dos laboratórios farmacêuticos.

O SR. PEDRO LAURO - Projeto de lei que dispõe sobre a
propriedade dos presentes e doações recebidos por autondades
públicas em razão do exercício do cargo.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Requerimento de
eOl1signação nos Anais da Casa de voto de rigozijo com o Muni
cipio ele Pa!meira"~ das Missões, pelo transcurso da data de sua
flmdação.

- Requerimento de con.~ignDção nos Anais da Casa de voto
de pesar pl'lo falecimento do Sr. Antônio Mascia Soares, em Port·o
bJegre, Rio Grande do Sul,

O SR. .'''NTóNIO BRESOLIN - Requerimento de consignacão
llOS Anais da Casa de voto de rigozijo pelo transcurso do Dia ela
Cruz Vermelha.

-- Requerimento ele con~igna<;ão nos Anais ela Casa ele voto
de congrat.uI8.ções pelo transcurso do Dia do Taquigrafo.

O SR. JOSÉ MAURíCIO - Requerimento para constituição de
uma Comissão Ext.erna para representar a CRmara dos Deput,'«los
nas festividades de emancipação polltica do Municipio de Rio Bo
r>'lto, Estado do Hio de Janeiro.

"- Requerimento para constituição de Comissão Externa para
rr'presentar a Ci,mara dos Deputados nas fest.ividades de emancí
p',.çiw politica do Município de Itapcruna, Estado do Rio de Janoro.

O SR. OTÁVIO CECCATO - Projeto de lei que dispõe sobre a
cr:açâo, na Caixa Econômica Federal, da Carteira de Seguros para
Motoristas Profissionais Autônomos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Requerimento de consignól.cão
)'(>S Anais da Casa de voto de congTQtulacoes com o Municipio ele
Sura Talh"da, Pernambuco, pelo transcurso da data de sua f\ll1
dé.ção.

O SR. AIHTON SilNDOVAL - Projeto de lei complementar que
acrescenta e alte)'a dispositivos na Lei Complementar nO lI. de 25
ele maio de 1971, que "institui o Programa de Assistência ao Traba
I1Hldor Rural".

O SR. DASO COIMBHA - Requerimento de consignacão nos
Anais da Casa de voto de congratula<;ões com o Município de lta
]J('funa, Estado do Hio de Janeíro, pelo transcurso da data de sua
hmdaçâo.

O SR. PRESIDENTE (l\larco Maciel) - Vaio se passar à maté
ria const>mte da Ordem do Dia.

o SR. PUESJDENTE (Marco Maciel) -

Discussao única do Projeto de Lei n.o 3. 428-A, de 1977,
que modifica a Lei Orgânica dos ParLielos Políticos relati
vamente à data das convencões partidárias: tcndo pare
cer: da Comissão de Constitlíicão e Justiça. pela constitu
ciunalidade. contra os votos dos Srs. Cleverson Teixeira,
Jarbas Vasconcelos, Tarcisio Delgado e \Valter Silva, pela
juridicidade: e, contra os votos elos Srs. João Gilberto. Nói
de Cerqueira. Jarbas Vasconcelos. Tarcisio Delgado, Alceu
Collal'es, Walter Silva e Cleverson Teixeira. pela aprova
ção, quanto ao mérito, com Substit.utivo. O Sr. João Gil
berto apresent.ou voto em separado. IDo Sr. Siqueira Cam
pos.) - Relator: Sr. Jairo Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (l\farco Maciel) - Tem a palavra o SI'.
Peixoto Filho, para discutir o projeto.

O SR. PEIXOTO FILHO (lUDB - RJ. Sem revisão do ol"ador.)
_o. Sr. Presidente. Srs. Deputados, o nobre Deputado Siqueira Cam
pos, em proposição cujo preâmbulo foí lido por V. ExH

, vísa a
transferir as épocas das convencões municipais, estaduais e na"
cionais para o ano próximo vindouro. Por outro lado, o Sr. Depu
t",do Theódu]o de Albuquerque, em Projeto sob o n.O 3.466, anexado
é'O que é objeto desta discussâo, fala em transferência por mais
um período, isto é, para 1979 mantidas as épocas estatuidas pela
J( gislação especifica.

Mas, Sr. Presidente, a fundamentacão do projeto do Dt'pu
tado Siqueira Campos, apresentado em 23 de março do corrente
,mo, difere da do projeto Tht'ódulo de Albuq~erque, oferecido Jogo
após o )ecesso imposto ao Congresso NaclOnal pelo Governo.
Ambas são contraditórias, desvinculadas da realidade nacional.

Vou ler apenas alguns períodos, Sr. Presidente.
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o ilustre Deputado Siqueira Campos assim se expressa:

"Ocorrc que é absolutamente indispensável a presença dos
parlamentares federais e estaduais em grande número de
municípios porque são eles que transmitem a orientação a
ser seguida pelos convencionais, principalmente na parte
propriamente juridica de tais atos.

Basta a consideração de tal fato para mostrar que o tra
balllo, a ser dcsenvolvido pelos congrcssistas é imenso. Têm
eles de percorrer dezenas e dezenas de municípios, para o
que, evidentemente, precisam de mais tempo.

Esta é a razão pela qual esta proposição transfere para
janeiro a realização de tais convenções.

li: que, em janeiro, o Congresso Nacional e as Assembléias
Leg'islativas estão em pleno recesso de três meses. o que
facilita em muito a prestação de assistência aos diretórios
municipais, por par::e dos parlamentares.

Livres de compromissos nas Casas Legislativas, tÉ,m eles
tempo bastante para se dedicarem à tarefa da organização
dos diretórios municipais.

Quanto às demais convenções (estaduais e nacionais), elas
não apresentam maiores dificuldades porque se realizam
em um só local, facilitando o comparecimento de todos os
deputados e scnadores.

Outro argumento importante que motivou este projeto é o
fatn de que tais convenções municipais implicam despesas
de vulto dos parlarr.entarcs. Somcnte as viagens que têm
de empreender aos diversos municípios, empregando, nas
m8ís das vezes. transporte aéreo, encarece enormemente
o seu comparecimento.

Isto, sem falar nas despesas propriamente ditas das con
venções munícipais que. não raro. se convertem em verda
deir8s eleições. diantc da disputa das divcrsas facções pelo
domínio dos diretórios. Este fato importa, inclus':ve, no
tran!'porte de grande número de eleitélres. fato que agrava
sobremo(10 as despesas, forçando os representantes elas
respectivas regiões a contribuírem financeiramente.

Acrcscc. ainda. a circunstância de ter havido. no ano pas
:sado eleieões municipais. o que já desgastou enormemente
os diretórios, do ponto de vista financeiro."

Sr. Presidente. que é democracia? Democracía é participacão
do povo na escolha dos seus representantes, na discussão e de
ci.são de seus problemas. É o.ssim que se pratica a dcmocracia.

O nobre Deputado aponta diversos entraves à realização das
con.venções municipais nas datas marcadas pela legislação espe
cífica.

SI'. Pre:üden(e. o povo é soberano. Deveria haver eleicões todos
os anos. Ninguém deve ter medo da manifestação popular. '~uan

tas vezes nesta Casa se discute um projeto de interesse coletivo,
sobre um problema grave, como o do menor abandonado, como o
da superlotacão carcecáría, como o do custo de vida, cO.:n este
plenário va7.io, completamente vazio, e vem agora o Deputado
Siqueira Campos com argumcntos de que em janeiro. estando os
Legislativos em recesso, os Parlamentares têm mais tempo para
prestar assistência aos Diretórios. Ora, SI'. Presidente, ternos de
ir ao encontro dos anseios populares. O povo quer se manifestar,
e povo quer votar. Por isso, não entendo a justificação do ilustre
Deputado.

O Sr. José Maurício - Permite V. Ex." um aparte? Nobre
Deputado Peixoto Filho, parece que o princípio con"titucional de
que todo poder emana do povo e em scu nome deve ser exercido
é letra morta para certos representantes do povo nesta Casa. Direi
mais: paradoxalmente, de eerta época a esta parte pretendem
que a Câmara dos Deputados. o Congresso Nacional, se transforme
numa casa de clandestinidade. Basta tão-somente um dos com
panheiros nossos assomar à tribuna para ser acoimado de subver
sivo. Subversiva, Ex.a, é a fraqueza, é a debilidade de argumentos
daqueles que não têm como sair da crise em que se envolveram.
Na verdade, quando trazem a lume projetos como este, dE: pror
rogação de mandatos de diretórios, outra coisa não visam ,senão
a rcfrear a livre manifestação do povo e o surgimento de novas
liderancas. Não vemos como aprovar um projeto deste jaez, quan
do é sabido e ressabido que eles, os arenistas, não têm meios e
formas de infirmar a manutenção do sistema dominante. Ka ver
dade, só ao povo é dado o direito de se manifestar. Não é crível
que se lhe ne·gue e.sse soberano direito, como não é cabível im
p.edir àqueles que integram os órgãos partidários de escolher
livremente seus dirigentes. :'>ão compreendemos esse receio, este
medo de recompor os quadros diretivos das organizações parti
dárias. Não se justifica essa fuga às bases, sob pretextos vários.
A nüo ser que o projeto ora em discussão traga em scu bojo objc
tivo cscuso. qual seja. aquele outro, tãu "badalado", tão falado
nos corredores desta Casa, o da prorrogação dos mandatos par-

lamentares, o que equivaleria a uma usurpação, a uma escamotea
ção da livre manifestação do povo. Os que se arreceiam da rcno
vação dos diretórios, certamente temem muito mais a disputa de
uma eleição livrc. Dcsde logo fixamos nossa posição: somos contra
e votaremos contra o projeto. Sua aprovação significaria mais um
retrocesso insuportável na vida pública brasileira. Para tudo criam
se pretextos a fim de justificar prorrogações, ao invés de enfren
tarem os problemas mais cruciantes do povo brasileiro, como o
da mortalidade infantil. o do custo de vida, o do ensino e tantos
outros. Aí está a juventude estudiosa do nosso País, carente de
professores, impedida de manifestar-se em praça pública. Como
nós, os Parlamentares, os integrantes do Congresso Nacional, iría
mos aprovar um projeto que prorroga os mandatos dos Diretórios?
Congratulo-me com V. Ex.a pelo seu pronunciamento, fixando de
logo a nossa pélsição: não, contra o projeto prorrogacionista.

O SR. PEIXOTO FILHO - Agradeço a V. Ex.a os subsídios
valiosos, que incorporo prazerosamente a minha modesta fala.
Mas, Sr. Presidente, curiosa coincidência está aqui: a data do
projeto do Deputado Theódulo de Albuquerque - 19 de abril. E
o substitutivo do ilustre Deputado Jairo Magalhães aprovou o
Projeto Theódulo de Albuquerqcle, dando-lhe apenas uma nova
técnica legisla:iva, uma modificação formal tão-somente. O obje
to da proposição Theódulo de Albuquerque foi totalmente aceito
pelo Relator, Jairo Magalhães. Embora não o diga, a verdade, Sr.
Presidente, é que o Governo quer dar a entender que deseja ou
aceita prorrogação. Será que o Governo precisa dessa prorrogação
de mandatos de Diretórios'! Se é por tranqüilidade. nós, do MDB,
impusemos essa tranqüilidade eom o nosso comportamento reti
líneo, patriótico, em respcito à Lei, à ordem e à Scguranca Na
ciélnal e também em defesa dos princípios democráticos. Tudo isso
nós exercitamos em razão da função de Minoria. E o que é Mino
ria. Sr. Presidente'! O que deve ser considerado direito da Mi
noria?

O Direito da Minoria deve,er assegurado e garantido, a fim
de que possa exercitar. sem qualquer coação, a sua ação fiscaliza
dora. Se esse direito não for rec,)nheeido ou respeitado. a Oposição
perderá. neces:"~riamente. o sentido da sua existência. tão neces
sária quanto útil ao pleno funcionamento do Poder Legislativo e
à própria e.'spneia do regime democrático.

Sr. Presidente, Srs. DeputadJs, em s·eu último pronunciamento
à Nação, o Pre:3idente Ernesto GE'isel garantiu à Oposição o direito
de fiscalizar as funcôes do GO'fr·rno. desde que não a radicalize
cm tcrmos de eontestação ao re!~imc domínante.

O Parlamento brasileiro nãe pode prescindir da liberdade. que
tem sido. através dos telnpos, a melhor prova da racionalidade
humana.

Assim, entendo, a Oposição jela se utiliza para críticar os go
vernantes que "e afastam dos compromissos assumidos com o p:.>vo.
ACn"sce dizer que o Governo não pode considerá-la C01110 um abuso
do direito de divergir, quando é sabido que a democracia. como
conjunto das liberdades em dimensão global. é a forma de Governo
que representa a vontade soberana do povo.

Daí reafirmar que democracia é participação do povo. É na
escolha de seus governantes e representantes, na discussão e de
cisão dos seus problemas que o prlVO pratica a democracia.

Nós somos Minoria, mas ql'.eremos eleiçôes, queremos a rea
lizaç'ão das convenções nas épocas próprias estabelecidas em lei
votada por esta Casa, embora modificada quase seguidamente,
como diz muito bcm o ilustre Relator da Comissão de Constitui
ção e Ju:stiea.

Sr. Presidente, a Minoria pede respeito a este direito de fazer
oposição, sem contcstação ao regime.

Cada vez mais o Governo se afasta dos compromissos assu
midos com o povo, porque o próprio Presidente Geisel, na França,
disse que a OpDsicão e as cleicões diretas são nccessárias e que
o Governo manteria o calendário eleitoral.

Isto S. Ex." disse à imprensa francesa. Como então, Sr. Pre
sidente, entender os dois projetos propondo o adiamento dessas
convenções, contra a vontade do povo? Só o povo é soberano. Nin
guém pode ter receio da participação popular, e a primeira ma
nifestaeão do povo é através da renovacão desses Diretórios. Os
Partidos precisam de sangue novo, novas inspirações que condu
zam à renovação da confiança popular nos destinos do País.

Ê necessário asscgurar à Minoria o direito de pensar, de se
manifestar, e a nossa manifestação é esta. Queremos nos aproxi
mar cada vez mais do povo, e o povo, para se aproximar do poder
político, deve manifestar-se soberanamente, através das urnas,
por eleiçôes diretas. O primeiro passo é a renovação dos Diretórios
Municipais, estaduais e nacional. que já não se ajustam à reali
dade brasileira.

Sr. Presidente, apesar das mensagens tranqüilizadoras do atual
Chefe da Naçào, os instrumentos de coercão, baixados em mo
mentos que dirigentes governistas asseguram terem sido neces-
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sários, permanecem enquistados no corpo da própria Constituição,
como latente ameaça sobretudo à Oposição, quando, no entanto,
o Pais está tranqüilo, seu povo trabalhando pacificamentc, inte
grado no esforço comum pelo desenvolvimento nacional, do mes
mo modo que os Partidos políticos, através dos seus representan
tes nas diversas Casas legislativas, atuam dentro da mais perfeita
l€galidade,

É preciso lembrar que a característica fundanwntal da cemo
cracia está justamente no respeito e na intangibilidade do exer
cicio do poder fiscalizador que as minorias devem exercer dos
atos emanados ou praticados pelo Poder Executivo, sem que isso
implique em contestacão às instituicões ou na execracão à hono-
rabilidade dos seus irÍtegrant€s, ' ,

Outro assunto:

É lamentável que as denúncias que formalizei durante os últi
mos anos contra o Governo implantado no então Estado do Rio
de Janeiro não tenham sensibilizado as autoridades superiores
responsaveis,

O Almirant.e Floriano Peixoto Faria Lima, Governador do
novo Estado do Rio, recebeu uma heranca maldita, rf'flexo de
uma calamitosa administração, que estagnou a Velha Provincia,
de tão gloriosas tradiç,ões.

O endividamento do Estado, para execucão de obras suntuá
rias, a superlotação dos quadros de pessoal dos órgãos da údmi
nistracão direta e indireta, com fins eleitoreiros: a centralizacão
do poder de mando sobre as principais autarquias e sociedades' de
economia mista em mãos dos parentes e amig'os dos parentes do
ex-Governador fluminense, gerando a mais desenfreada corrupção
e tráfico de influência: os graves problemas de saúde pública,
carcen'trio, saneamento básico (água e esgotos I , educacional (cen
tenas de milhares de criancas, doentes, subnutridas, em estado de
subfome, freqüentando esc'olas), constituem a dolorosa imagem
do velho Estado do Hio.

Sr, Presidente, o desastroso Governo do Sr. Raymundo Padi
lha também tem reflexo nas administracões municipais, especial
mente nas cidades consideradas áreas de interesse da segurança
nacional, como há acontecido em Duque de Caxias, berqo do pa
trono do Exército brasileiro, onde o Prefeito nomeado cometeu os
maiores desatinos, sob as vistas complacentes do ex-Governador
fluminense.

lRmbro que o General-Prefeito gravou todas as parcelas do
ICM, além de tributos diversos, como garantia de vultosos em
préstimos, empregados em obras suntuárias, desafiando a própria
orientacão do Governo da República, Lembro ainda a falada alie
nacão de perto d~ um milhão de cruzeiros de aqões da PETRO
BHÁS, sob a justificativa de que precisa reali7.ar obras com o di
nheiro convertido, sabendo-se que as "aqões são de díficil valori
zação".

SI', Presidf'nte, a tranqüilidade com que um reprf'sentante da
Revolução contestou as diretrizes norteadoras que a inspiraram,
praticando atos lesivos ao erário público, cheg'ou a estarrecer a
própria Oposiqão.

Ressalte-se que essa manobra do Prefeito de Duque de Caxias
para arranjar dinheiro, sacrificando o patrimônio municipaL foi
denunciada na Assembléia Legislativa Fluminense pelo Deputado
Silvério do Espírito Santo e na Câmara Municipal local pelo Ve
reador Vilson Macedo, sem que a voz da Oposicão tenha sido
considerada pelo Governo da República, para fins de evitar a di
lapidaqão do já combalído património municipal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Alipio Carvalho, para cliscutir o projeto,

O SR. AUPIO CARVALHO (ARENA - PR. Sem revisão do
orador.) - SI', Presidente, Srs, Deputados, discutimos hoje matéria
da maior importáncia para os partidos, ou sej a, a prorrogacâo ou
não dos mandatos dos Diretórios municipais, regionais e nacionais,

Já me manifestei desta tribuna a favor da realizacão das
convenções municipais que está prevista para julho, Entendo, en
tretanto, ser difícil a sua realização nesse curto prazo, uma vez
que as reformas políticas institucionalizadas no Brasil necesE.itam
de notas e informacões complementares baixadas pelo próprio Tri
bunal Superior Eleitoral. Além disso, a classe politica ainda não
se capacitou bem sobre as reformas do processo politico, que se
há de desencadear em 1978, Existem oniniõe5 contrárias à reali
zacão dessas convcnções. Alega-se que há pouco foram realizadas
as eleicões de 1976 e quc os Municípios ainda se encontram cansa
dos, exauridos do grande esforço para a obtenção daquele resultado
notável para o nosso partido, a ARENA, Outros acham que se
desencadearia, imediatamente, o processo sucessório. Há, ainda,
outras razões como a do custo dessas convenções, Todas elas. na
turalmente, exigem meditação,

O meu ponto de vista seria o de não prorrogar os mandatos
e realizar elE'ições no comeco de 1978, ano politico por excelência.
Assim, as convenções dos diretórios municipais seriam realizadas

em janeiro; as dos diretóriOs reg'Íonai,<;, em fevf'rE'iro f' março: e
nós aqui no Congresso, realízariamos a eleição em abril de 1978,

No projeto apresent.ado pelo Deputado Siqueira Campos não
ficou bem df'finido o mandato c'os diretórios, As elciçõE's reali
zar-sc-iam no inicio de 1978, mas quanto a seu término poderia
haver confusão, Seria necessário que o projeto fOSSE 2rnendado,
a fim de que se definisse o mandato dos diretórios, que iria até
1979, uma espécie de mandato tampão. Pelo que sinto particular
mente no meu Estado, todos estão ciosos em se adequarem à nova
rcformulacão política, A simples prorrogacão iria diminuir a com
batividade de nosso Partido, sua disposicão à luta, a fim de que
as base,,; se senlíssem entrosadas, valori~adas e altaIT'pnte moti
vadas.

O Sr, Siqueira Campos _ Nobre Deputado Alipio Carvalho,
V, Ex" tem razão, em parte, Ao prever a revogacão do art. 1.0 da
Lei n,o 6 217. de 30 de junho de 1975, que deu nova redacão ao
art. 28 da Lei n,o 5,682, de 21 de julho de 1971, Lei Orgãnica dos
Partidos Políticos, fica subentendido que o mandato do novo dire
tório, a se constituir, conforme proposta que faeo. terá a duração
de um ano. Concordo com V. Exa em que, explicitamente, se detcr
mine essf' prazo em um parágTafo a se introduzir no projeto que
estamos a discutir, Quanto ao mais, dou razão a V. Ex.R A 5 de
maio de 1976 apresentava eu à consideracão da bancada um pedido
para que se est-udasse o adiamento das convencões prevj,tas para
1977 e que também a bancada se manífest.as~e pela transformacão
do atual Congresso em Constituinte para proceder as reformas
de que a Naqão precisa e pelas quais anseia há muito tempo,
antecipando-se assim às crises que viriam, talvez por culpa da
classe polít.ica brasileira, Àquela época, quando "prpspntei as duas
propostas. meu nobre e ilustre Líder, julgUE'í que o partido enten
desse que ao politico é exigida a antevisão, a perspectiva do
desdobramento, a fim de se evitar crises como a que tivemos
há pouco, que prejudicou sensivelmente a Nacão cujas conseqüén
cias ainda poderão ser muito nocivas ao Pais, Eu esperava que o
Presidente do Partido, a quem foi entregue o problema, desse maior
atenção àquelas propostas dp um DE'putado humilde. modesto, que
representa o grande povo de Goiás, povo que sabe colocar-se sem
pre na vanguarda da luta em favor do nosso desenvolvimento. Foi
recebendo sua inspiração que procurei enxergar o desdobramento
de todas aquelas circunstãncias que culminaram com a cri~e f' que
podem levar a Nacão a outra mais grave ainda. porque estamos
como o aviador qUE' voa na escuridão, scm saber se vamos deparar
com uma montanha ou se vamos passar aquela noite para chegar
ao sol aberto da plenitude democrática, Espero possa V, EX,a com
seu prestigio, com suas boas luzes, com SE'U concE'it.o. convencer
nossos companheiros - principalmente os do MDB, mas também
os da ARENA - que, alegando principios, dese.í am omitir-se, vo
tando contra este projeto, Talvez V, EX,a faca com que enxerguem
o desdobramento da crise que poderá levar a Kacão a seriíssimas
conseqüências. "amos reservar o ano de 197, para o debate das
reformas, ainda não complE'tadas, mas que serão feitas se todos
nós nos df'rmos as mãos - civis, militares. Igreja, operariado,
intclectualidade, imprensa - com liberdade, mas com respeito
mútuo, debatendo os graves problemas nacionais, procurando so
[ucões para os mesmos e exigindo o restabelecimento, no mais curto
lempo possivel. da plenitude democrática, E'm beneficio da Nacão
e do povo brasileiros, que tanto a merecem.

O SR. ALíPIO CARVAT,HO - Muito obrigado a V. EX,R pelo
aparte,

SI', Presidente, finalizando df'sf'jo dizer que as decisões do
Exm O SI'. Prf'sidente da República quanto às eleicões de 1978
foram tomadas com o obietivo de serem postas em execucão. )1ão
vejo, absolutamente, nenhuma condiqão de reto,no nesse proces
so, pois as decisões foram bem pensadas,

Ao nosso Part·ido, a ARENA, cabe, sobretudo, na minha opinião,
',f'alizar, a partir de agora, uma campanha no sentido de que pos
:3amos, E'm 1978. nos consagrar com a maioria dos volos, como o
:fizemos em 1976, Por isso mesmo, advogo a tese de que e,ta con
eepcão deveria ser transmitida. o mais ceào possivel. as nossas
~Jases, a fim ele que elas sf'jam motivadas para esse mesmo espírito
de luta. No entanto, parece-me que a.s coisas se processam de forma
inteiramente diferente conforme o Estado, cO'1forme a sua estru
curacão política ou a sua própria concepcão. E nesta Casa temos
:,epresentanles de todos os Estados cio Brasil. Penso que, no posicão
em que ora felizmente me encontro na Câmara. estarei também
eom a vontade da Maioria, porque sei como é dificil legiôlar para
:Jm Pais como o nosso, para atender a todos os interesses e a
';odas preocupacões. Mas, por mim mesmo, desejo que continue
mos a lutar, pois este ê o único moelo de COlbE'guirmos a vitória,
E é preeíso levar a luta até às bases. porqUf' sáo elas que SE' infla
mam e que conquistam, Em nossas posições de Deputados Federais
e de Senadores, de representantes nacionais. devemos estar em
ótimas condicões para informar as bases e orientá-las no caminho
ela vitória. Nosso partido deseja a vitória. mas a quer junto com
o povo, E a maneira mais E'loqüent.e df' se obtcr isso é atra\'ps
da valorização das bases, porque os lideres loeais f'stão mais pró-
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ximos do povo. Esta é a aspiração, no meu ponto de vista, de
todos os partidos que querem permanecer como partido neste País.

O Sr. Olivir Gabardo - Nobre Deputado Alípio Carvalho, se
bem entendi seu pronunciamento, V. Ex." parece ser contrário à
prorrogação dos atuais diretórios municipais, ou apenas admite
uma dilatação de prazo até o final do ano em razão das dificul
dades que os partidos políticos tiveram com a chegada do "pacote"
de reformas e com o recesso do Congresso Nacional. Congratulo-me
com V. Ex." pela posição coerente que assume neste episódio. Não
posso compreender e lamento profundamente que os próprios diri
gentes partidários tomem iniciativa dessa natureza, de prorrogar
mandatos, de fazer com que os partidos se imobilizem. quando o
partido politico necessita de movimentacão, de diálogo, de mu
dança constante, de renovaçflO permanente em sua direçiio. Não
é possível que se perca esta oportunidade que já estava consagrada
em lei. de renovacão dos diretórios, de eleição dos diretórios na
cional. municipais e regionais. Parece-me que os políticos, hoje,
estão agindo como o avestruz, que, na iminência do perigo - e o
perigo é o medo de contato com a.~ bases - enfiam a cabeça na
areia. expondo o resto do corpo. É isso que se está fazendo. Com
essas atitudes das Iiderancas políticas. não tenho dúvida de que
teremos a falência total das organizações partidárias.

O SR. ALíPIO CARVALHO - Muito obrigado pelo aparte, no
bre Deputado Olivir Gabardo.

Sr. Presidente. ao concluir, quero dizer que. não obstante mi
nha arg-umentacão. mesmo a contragosto votarei de acordo com
a deei..ão de meu partido com o apoio da lideranca da ARENA,
fazendo declaração de voto. se for o caso. (Milito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Madel) - Tem a palavra o Sr.
Tarcísio Delgado, para discutir o projeto.

O SR. TARCíSTO DELGADO (MDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. mais uma vez estamos
nest9. Casa para deliberar sobre um projeto de lei imediatista e
casuísta. como já tem ocorrido aqui. e que, paradoxalmente. apa
rece iust3mente Quando as matérias são da maior importância. As
mat,irias instítucionaif e de organizacão ;>artidaria semnre são
en"iarlas para aprecia"80 às prefsas, com pedido de urgência de
últ.ima hora para aue a Casa delibere às carreiras sobre assunto
sumamente imnortant.... Estamos discutindo e vamos votar hoie
proieto que visa a modificar a Lei Orgânica dos Partidos Políticos
para nrorrogar 0\1 - como auer o autor da emenda aorovada na
Comissão de Constitui<>i'io e Justica e que vai ser votada por esta
Casa - ampliar os mandatos dos atuais dirigentes dos diretórios
partidarios municipais. estaduais e federal. Lamentamos i~i~ial:
mente aue. com a urgpncia exigida. anresentada a proposlcao a
últ.in' fl hora. não possam os partidos tomar deliberação. firmar
posi",';o sobre o tema. Go!'taríamos que. antes de ser submetido o
proieto à anrecia"Ro do ~l,:nário. pud,éssemos. numa reuniR,o. de
nosso nartido, adotar posleao a respeIto do assunto. Esta ldela.
como é óbvio. tOrnou-se totalmente impraticável, dada a urgência,
a pre<'a de a matéria vir a nlen~rio. Por isso os nossos eomna
nheio·os. parece-me que inclusive dos dois partidos. vão decidir de
acordo com as suas consciências. de acordo com os seus pontos de
vista nessoais,

Entretanto, aqui estamos, Sr. Presidente, para, m'1is_ uma vez,
demonstrar o nosso inconformismo diante da apresentaçao de pro
jetos de lei da espécie deste e outros que têm aqui vindo, que ape
nas procuram resolver um problema imediato. Ora, quando nos
debrucamos sobre matéria tão importante como esta, da Lei Or
gânica dos Partidos Políticos, foi exatamente para elaborar uma
legislacão permanente. duradoura. visando ao futuro e à estabili
dade política deste País. Agora estamos aqui, às vésperas de uma
convencão já fixada. a deliberar sobre a conveniência, ou não, de
realizá-la. Deveríamos. isto sim. estar estudando uma legislação
permanente, que não entrasse em vigor durante os atuais man
datos. mas pudesse proJetar-se para o futuro, de modo a I~arantir

a estabilidade política deste País. Não é o que tem acontecido,
Recentemente tivemos o recesso do Congresso Nacional, e, com

ele, as reformas políticas, a suspensão de eleições, a mudança do
sistema preestabelecido na própria Constituição. Ficamos todos
nós perplexos. Procurava-se, com o recesso do Parlamento e com
as rE'formas colocar em recesso a própria política. E nós políticos,
por incrível e paradoxal que pareça, estamos hoje diante ele outro
projeto que visa a colocar em recesso político toda a Nação bra
sileira. como que a dar guarida àquele anteriormente decretado.
Vamos. agora, nós mesmos, dE'liberar - segundo o projeto e as
emendas aprovadas na Comissão - sobre a prorrogação. ou. como
quer o autor da emenda - inclusive usando uma terminologia te
merária ~. a ampliação dos mandatos dos atuais dirigentes dos
partidos políticos. Aqui estamos para demonstrar nosso inconfor
mismo diante disso. Os ar~umentos trazidos são de natureza vária.
Dizem uns que a leg'isla<;ão em vigor. sobre a organização dos par
tidos poJiticos, é contraditoria. falha, imprópria em muitos dos
seus prel'eitos. Concordamos plenamente. Realmente o é. Quanto
a isso n··',q h,~ a menor dúvida. Mas o que temos de respeitar é a
époea própria para promover essa mudança. Não deveria ser, evi-

dentemente, a dois meses das convenções, marcadas em lei, pata
o dia 10 de julho. Estamos aqui hoje deliberando se realizamos ou
não convenções. Mas que segurança mínima damos aos nossos
companheiros do interior, aos dirigentes dos diretórios municipais,
dos diretórios regionais, para a realização dessas mesmas conven
ções? Sobre isso não há o que dizer. Igualmente não entendemos,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, que se pretenda alterar mandatos
em curso. mandatos com duração estabelecida em lei. Nosso en
tendimento é no sentido de que o princípio, a base, a característica
dos nossos mandatos eletivos. dos nossos mandatos como represen
tantes do povo na Câmara Federal é, mutatis mutandis, a mesma
dos mandatos dos atuais dirigentes partidários. A origem é uma
só. Portanto, 3e aprovarmos a prorrogação dos mandatos dos diri
gentes partidários. estaremos concordando com a prorrogação de
nossos próprios mandatos. Quanto ao resultado, quanto às conse
qüências, podemos admitir que haja uma certa diferença. Real
mente. as repercussões da prorrogação de um mandato parlamen
tar são mais amplas, Mas, no Que diz respeito a um principio de
ordem pública a um prineípio de mínima moral política, temos de
admitir que a tese é a mesma. porque os atuais dirigentes parti
dários receberam seus mandatos em convenções, para exercê-los
por prazo determinado. Diante disto. não podemos alterar man
datos em curso. Qualquer legislação nesse sentido deve visar ao
mandato sef!llinte. ao mandato futuro e não alterar a ordem esta
belecida. porque se abrirmos precedente na votacão do projeto em
pauta e votarmos favoravelmente à ampliação ou prorrogação dos
atuais mandatos dos dírigentes partidários, estaremos concordando
com outros tipos de ampliacões ou prorrogacões. e não é este o
nosso nensamento. Para nós. tanto uma como outra são prorro!!'a
cões il~»ítimas. Uma lei. ainda que aprovada por maioria. pode não
atender ao principio da leQ'itimidade. ao princínio da ordem e da
moral política Nesse sentido temos ensinamentos de vários mes
tres, temos iulgados que noderiamos trazer aqui, exemplares da
jurisprudência em defesa da nossa tese.

Ni'ío nos vamos alongar. pois o tempo é curto, mas apenas citar
d!'l'isfío relativamente recente do Supremo Tribunal Federal. Em
196!) .iulgando um caso semelhante ao que examinamos. decidiu,
à unanimidade, que é ilegítima a prorro<'TlJ.cã.o de oualouer man
dato oue. na sua origem. tenha prazo prefixado em lei. E a ori»em
dos mandatos dos atuais dírigentes partidáríos estabelecia es"e
prazo no momento em que os dirigentes foram eleitos para as suas
funcões.

Por isso, Sr. Presidente. Srs. Deputados. consideramos ilegí
tima a prorrogacão. Alguns companheiros argumentam que haverá
muitas dificuldades para realizar uma convencão, pois nossas bases
estiío pernl~xas diante do rece,so do Parlamento e das reformas
políticas. Há muita confusão. há uma situacão contraditória. Com
panheiros dizem que não conseguirão fazer o mesmo número de
Diretórios Municipais, tanto de um como de outro partido. Mas
isso tudo não imnorta. Justamente em virtude da maior dificuldade
e na mesma proporcão. é nosw dever trabalhar junto às bases,
levar a elas nossos pontos de vista. estlldar a evolu"ão politica. os
problemas nolitieos. embora nos encontramos também num estado
de pernlf"xídade muito grande. df"nois das reformas. Mas temos o
dever de nos debrucarmos cuidadosamente sobre a evolucão do
problema político. Temos obrigal'ão de analisar a fundo essas re
formas e conversar sobre elas com as nossas bases. Depois do nri
meiro impacto. vamos procurar desenvolver um raciocínio sobre
a evolll"i'io política E temos o d!'ver.iustamente em face das difi
culdades do momento, de ír às nossas bases. para consultar, ouvir
f' levar 90S nossos eleitores o nosso entendimento a fim de sedi
mentar a nOS"a f"'trutura partidária, para que seja uma estrutura
partida ria autêntica.

Alguns argumentam: mas a perplexidade é tanta, que não
sabemos nem mesmo a sorte dos nossos atuais partidos. Já ouvimn,s
ho.ie esses argumentos sobre o bipartidarismo. Ora, não imnorta
aue alguma coisa aconteça aos atuais partidos. no dia seguint.e ao
da convencão. Isso não viria contrariar o m~u ponto de vista. Ao
contrário. seria mais um motivo para estarmos em contato com as
nossas bases. l;rabalhando. trocando idéias, sedimentando a origem
auténtica de um novo partido-- se é que isso pode acontecer. Se
não agirmos assim. vai ficar muito mal para nós - desculpem-me
os companheiros de um e de outro partido, pois sei que no meu
partido há parlamentares que divergem do meu ponto de vista 
vai parecer qlle queremos nos enclausurar aqui, no Congresso. e
não oueremos ír até à base. A meu ver. data venia do entendimento
de muitos companheiros, essa prorrogacão atende única. precípua
e fundamentalmente à comodidade pessoal dos Deputados, que
preferem ficar aqui. sem rea1i7.a r gastos com viagens. sem enfren
tar as agruras. as dificuldades do interior, para ir conversar com
o seu eleitor. E o eleitor é a peça fundamental das nossas bases.
Ele vai sentir que essa prorrogação é ilegítima, é imprópria, não
atende aos mínimos requisitos de moral politica. Quando os atuais
dirigentes foram eleitos. eles o foram para um mandato com prazo
prefixado em lei que está em vigor e que temos o d!'ver de respeitar.
Nunca poderia partir do Congresso. ou dos políticos. de um coie
g'iado. a inieiativa desse adiamento - - essa imnropriedade. essa
ilegitimidade. Nós temos dito sempre aqui: ilegítimas são as re-
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formas, que podem até ter fon~a de lei, impostas dura11tc o recesso
parlamentar. Ilegítima também será esta lei que prorroga o man
qato dos atuais dirigentes partidários. Nós temos o dever de ir até
às bases e não nos encJausuJarmos aqui em Brasília, dentro da
Câmara Federal. no conforto do ar condicionado, ignorando o so
frimento, o sacrifício e o espírito de idealismo daqueles que nos dão
sustentação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Cleverson Teixeira, para discutir o projeto.

O SR. CU;:YERS01\ TFJXF:IRA (ARENA - PRo Pml1unda o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, discutc'-se,
nesta sessão, matéria relativa à organizaç.ão pal·tidária. Duas pro
posieões, de autoria dos nobres colegas Siqueira Campos e Theó
dulo de Albuquerque, ti'm em vista impedir que se realizem as elei
ções nos diretórios partidários, obedecendo a caJendario já de
todos conhecido.

Em outra oport unidade. já me manifeôtei radicalmente contra
toda e qualquer prorrogacão de mandatos. Por isso mesmo, a ma
téria, ora em debate. merece frontal desaprovação.

Essa minha atitudf' Sr. Prf'sidente, filia-se a uma linha de
orient.3('ão do meu próprio partido, a Alianca Renovadora Na
'cional Sempre fui um at.ento observador das cliretrizes partidilrias
e procuro seguir os caminhos CJ.ue nos são indicados pelo.s lideran
ças. Entre esses líderes. inegavelmente, rendo o preito de minha
admiração e respeit.o à figura do Presidente Ernesto Geisel. E. coe
rente com seus ensinamentos, com sua pregação, com seus pro
nunciamentos. não posso ter outra atitude senão a de opor··me,
firmemente, ao que dispõem os projetos em apre<;o.

Essa linha de entendimento, aliás, não é somente minha. Ela
encontra apoio nas bases partidárias. nos filiados do partido, em
todos aqueles que se batem pela restaura('ão plena das franquias
democráticas. Conforme já salientei, uma democracia forte so
mente se conquista com partidos políticos fortes. E a fortaleza dos
part,idos reside na permanente disput.a para seus cargos de co
mando, na constante arregimentacão de novos valores, na perse
gui('ão incessant.e de novas formas de atua('ão. Por isso mesmo. não
nos pode agradar a fórmula. velha e surrada. da prorrogação de
mandatos. Há bem pouco tempo foi toda a classe poJitica convo
cada para oferecer contribuição à realidade brasileira, at.ravé, de
sua imaginação criadora.

Que atitude renovadora seria essa, que proíbe o direito à re
novacão, que foge ao voto, que prefere a acomodacão à disputa
leal?

Que poderemos oferecer às novas geracões. sempre ávidas de
participacão? Contentar-se-iam elas em assistirem. mudas. iner
tes. a manobras como essas. ou. desiludidas da atuacão politica
dentro dos partidos. seria tentadas a fazer política nas fábricas,
nas escolas. nas oficinas~ O Pais lucracia com isso? Ou estaria.mos
regredindo. por culpa f·xclusiva da própria classe polítíca?

Afirmei. ao início dessa oracão. CJ.ue minha atitude de repúdio
aos projetos em debate se prendia à própria coerência do qUf' re
colhi dos ensinamentos. Citei. especialmente, a figura presidencial
como inspiradora de minha atitude.

Passo. ag-ora. a rf'lembrar trechos esquecirlos (embora recel1
temrnte escutados) dos pronunciamentos do Presidente Geisel. os
quais. nitidamente. tracaram um norte ao partido concitando todos
nós ao esforco sadio ela revitalizacão partidária. como fórmula
h>\bil de canalizar as forcas vivas da nacionalidade para o esforço
gigantesco que se faz. em prol do engrandecimento da Pátria.

Chamo a atencão de todo o plenário. em especial daqueles que
perfilAm a idpia dos aut.ores das proposicões. para o que o Presi
dente Ernesto Geisel ressaltou. quanto ao tema.

S. Ex.". em discurso feito aos dirigentes da AHE~.I\.. no Palácio
da Alvorada. em 29 de agosto de 1974. assim se pronunciou:

"A vida democrática. repito{). não se desenvolve. nem se
aperfeicoa com reduzidos niveis de participaci'ío popular.
El'ta somente se completa e efetiva através das organiza
ções partidárias."

Em improviso na "isita da Comissão Executiva Nacional da
ARENA e dos presidentes de diretórios regionais do partido. no
Pal:\cio do Planalto. Brasília. em 22 de outubro de 1975, assim se
pronunciou o Presidente Ernest.o Geisel:

"Outro ponto importante. e que devemos analisar. é o (la
acão do partido. O partido tem que agir com persistência.
O partido não pode atuar somente em época de e]eicões.
Tem que atuar permanent.emente. Ele existe. é uma insti
tlljrão cOD<títucirmal e. portanto. tem que funcionar. Mas
ele nno deve funcionar e mobilizar o povo apenas antes das
eleicões.
Um partido nào tem apenas o objetivo eleitoral. Tem outras
funções. ~o exercicio dessas funções, ele tem que desenvol
ver atuação permanente."

E cont.inuam a nos orient.ar as palavras do PresidE'nte de Hrm
ra do nosso Partido: "Por outro lado, o moço é ide"lista·'.

E este é um ponto muit.o atual, pelos episóclios a que assis
timos recentement.e, em São Paulo.

Dizia S.Ex.":

"Ele son11a, ele acl1a que sozinho vai resolver todos os
problemas: O ideal é bom, o que E'le não tem é exppripl1cia.
Quer dizer, então, que o trabalho de catequese do maca é
importante e patriótico, pela massa de moços que existe
e pejo id'ealismo que neles se deposita e porque são os ho
mpns de amanhã. É a geracão que nos vai substituir fut u
ramente no Governo e que tem que se preparar. Ela não
pode ser improvisada. Se deixarmos um lapso, um hiato,
na formacao de homens públicos, vamos sofrer o que o
Brasil sofreu depois da ditadura de 37. Passaram-se não
sei quantos anos sem que os homens mais moços prati
cassem a vida pública, vé-se, por aí, que a catequese dos
moços é importante, bem assim a dos trabalhadores."

E 8gora peqnmto: esta prorrogacão não se constituiria no
)liato a que se refere o Presidente Geisel? As demonstracáes de
São Paulo não estão a concitar a classe politica a umo. parti{'ipa
cão maior, a uma atuação na vid·a partidária mais inten~a e
constante~

Ainda me valendo do Sr. Presidente Ernesto Geisel: Em impro
viso durante audiéncia concedida a estudantes pa:'anaenses, em
Curitiba-PR. em 11 de novembro de 1975 - pouco mais de um
ano - dizia S. Exa :

"O lugar de preparo não pode ser na UnÍ\·ersidade. não
pode ser na escola. A escola tem outra finalidad·e. A es
cola vai ensinar este homem e prepará-lo para sua vida
como cidadão dentro do exercício de uma determinada
atividade. uma determinada profissão. A escola polJtica
deve estar no partido. e este trabalho de form8cào dos
jovens não pode ser um trabalho d'e última hora: t('m
que ser trabalho permanente. Tem que ser de todo dia.
Nós não podemos fazer politica só em época de eleicão."

Sr. Presidente, Senhores Deputados, a votação desta impor
tante matéria, a ser realizada dentro em pouco. merece a refle
xão de todo~. De seu resultado saberemos o futuro da classe poli
tico-partidária no Pais. As alteracões sociais exigem imecli8ta
resposta. A nova gera cão de brasileiros deseja ser ouvida. deseja
participar da vida politica. E proposicões como as em debate
em nada ajudam a conseguir tal intento.

ImpE'rativo, pois, que esse plenário rejeite os objetivos preco
nizados pelos projetos, com o que estará prestando inegável servi
ço ao Pais.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Alexandre Machado,
com muito prazer.

O Sr. Alexandre "Iachado - Tem V. Ex." a minha solidarie
dade no brilhante discurso que faz Tanto mais grave é essa pror
rogação - e eu dizia isto ainda agora - quando se tl'ata da cél ula,
do Diretório Municipal. de sangue novo para o partido. ou seja,
do ingresso da mocidade no partido. No Diretório Nacional sai
um Deputado, entra outro, sai um Senador. entra outro. um f'X
Governador. enfim. a situacão é quase sempre a mesma. Não
vejo grandes problemas quanto ao Diretório Nacional. Por outro
lado, há milhares e milhares de pessoas fichadas no Brasil inteiro,
aguardando a oportunidade de lutar. dentro do Diretório Munici
pal. pelo CJ.ue acha que deve ser modificado. E esse sangue novo
pode fazer falta aos dois partidos. nas próximas eleicões. É grande
parte do povo que ficará, injustificadamente. marg·inali7.ada. em
face de uma lei inadequada. como esta. que se deseja ,·otar. Re
eeba o meu aplauso à posição de V. Ex.a, que, de resto. é a minha,
por idêntica.

O SR. CLEVERS01\ TEIXEIRA .- V. Ex.a mostra nesta opor
tunidade. a sua coerência já manifestada por ocasiào da relmião
da bancada do nosso partido, em pronunciamentns que fez. atra
vés da imprensa e neste plenário. a toda a Nação. Espero que os
eompanheiros que, como V. Ex.a. são contrário à te.se proTl'')gacio
nista. também venham, corajosamente. a este plenário. manifes
tar o seu posicionamento, principalmente quando formos ;,preciar
('m definitivo os projetos em pauta.

Concluindo, Sr. Presidente, reafirmo que. se os partidos poJi
tieos são re&Jment.e canais de comunicacão entr-p o povo e Governo,
(', se estes canais se encontram enferrujados. porém não total
mente obstruidos, proeuremos salvar aquilo que ainda resta de
eomunicacão entre as bases c as cúpulas partidárias.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) Está encerrada a dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tendo sido oferf'('idas
duas emendas ao Projeto nO 3.428-A de 1977, em discussão única,
volta o mesmo à Comissã.o de Constituição e Justiça.
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EMENDAS

- N.o 1

Inclua-se, onde couber:

Art.. O prazo de filiação referido no art. 30 da Lei nO 5.682,
de 21 de Julho de 1971, com a redação que lhe deu a Lei nO 5.697,
do mesmo ano. é de qUÜ17,e dias para as convenções partidária
a realizar-se em 1977.

Art.. Fica, excepcionalmente, dispensada a exigência conti
da no parágrafo único do art. 35 da Lei nÇ> 5.682, de 21 de julho
de 1971 I.Lei Orgânica dos Partidos Politicosl, quanto às conven
ções destc ano, limitando-se os Juizes Eleitorais a publicarem em
cartório, por edital, com oito (8l dias, pelo menos de antecedência,
a relação dos Municípios sob sua jurisdição e o número dos res
pectivos filiados que se encontram habilitados a participar das
convenções para organizaçáo de diretórios.

Parágrafo único. Em cada Estado, os Juízes Eleitorais comu
nicarão ao Tribunal Regional Eleitoral a relação nominal dos fi
liados para efeito de arquivamento.

Justificação

A presente emenda visa, como transparece claramente do seu
texto. red!Jzir c prazo de filiação partidária, para as convenções
em 1977. No ll1~)mento esse prazo é de até 45 (quarenta e cinco)
dias antes das convenções municipais que. se realizam, de acordo
com a lei nos anos ímpares. o que equivale a dizE'r que este ano,
termina a 26 de maio corrente.

O projeto que ora pretendemos alterar dispõe sobre a trans
ferência para 1977. das convenções deste ano, o que importa na
prorrogaçào dos mandatos dos atuais membros dos diretórios e co
missões executivas. a nível municipal, estadual e nacionaL Mas,
há centenas de municípios no Brasil, onde não foram organizados,
até hoje. diretór:os partidáríos. pelo menos do :.\iDB que é o partido
que está na oposicão. enfrentando uma série de dificuldades cria
das, planejadamente, pelo Governo, com o objetivo de evitar a sua
expansão.

EvidC'nteme'1te. nesses municípios, as conven<;ões não podem
ser adiadas, porque os dois partidos não estão organizad% Então
o que sugere a emenda é que se reduza o prazo de filiaeio. face
inclusive. aos últimos acontecimentos que tumultuaram a vida
política nacional. possibilitando melhores condieões para qne am
bos os partido., consigam SE' estruturar no País inteiro.

Por uma questão de sistematização, procuramos também sim
plificar a pubJicacào das relacões nominais dos filiados a qual
passaria a ser feita em cartório. por edital.

Sala das Sessões. 6 de maio de 1977. -- Humberto Lucena 
Olivir Gabardo - Wilmar Dallanhol - Iturival Nascimento _
Antônio José - Marcos Tito Onisio Ludovico - José MandeUi
- Antônio AnibeUi - Israel Dias-Novaes - Nelson Maculan _
Peixoto Filho - João Gilberta Jairo Brum Octacílio Queiroz
- Aldo Fagundes - Antônio Bresolin - Pedro Lucena - Daniel
Silva -Aleir Pirnenta - Fernando Lyra - Eloy Lenzi - Walter
Silva - Gamaliel Galvão -- Ruy Lino - José Maurício - Sebas
tião Rodrigues Júnior - Sinval Boaventura - Yasunori Kunigo
- Vieira da Silva - Juarez Bernardes - Wilmar PDntes - Arnal
do Lafaljeíte - Jaison Barreto - Cotta Barbosa - Dyrn.o Pires
- Antônio Mota - Sílvio Venturolli - Jonas Carlos - Eurico
Ribeiro.

N.o 2-

Inclua-se. onde couber:

Art ... Nos lllunícipios onde não forem realizadas convenções,
no segundo domingo do mês de julho dos anos impares, os diretó
rios partidários, poderão ser organizados, através de Convenções
Extraordinárias, logo após as Convenções Regionais e Nacionais.

Art ... As convenções a que se refere o artigo asterior serão
convocados, no prazo de cento e vinte (120) dias, por Comissões
Provisórias. compostas de cinco (5) membros, sendo um pre.,idente,
designados pelas Comissões Executivas Regionais.

Parágrafo único. As Comissões Provisórias poderão. inclusive,
incumbir-se de novas filiaç'ões partidárias. para atendimento das
exig'ências legais indispensáveis à realização das convençôes ex
traordinárias.

Art.. O prazo de validade das Comissões Provisórias come
çará a fluir a partir de seu registro pelo Tribunais Regionais Elei
torais.

Art. '. O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções, regu
lando u dispus to nesta lei.

Justificação

A emcnda visa disciplinar as convenções mUnICipais extraor
dinári'ls. nos municípios onde não tenham se realizado as con-

venções marcadas pela Lei Orgânica das Partidos, para o segundo
domingo de Julho dos anos impares.

Procura-se, nesta proposição. aumentar, inclusive, o prazo de
validade das Comissões Provi&Jrias que no momento é de apenas
60 (sessenta) dias, contados a partir de sua designação pelas Exe
cutivas Regionais.

Sala das sessões, 6 de maio de 1977. - Humberto Lucena 
Olivir Gabardo - Wilmar Dallanhol - Iturival Nascimento 
Anlônio José -- Marcos Tito -- João Gilberto - Onisio Ludovico
- José Mandelli - Israel Dias-Novaes - Antônio Annibeili 
Nelson Maculan - Jairo Brum __ o Octacilio Queiroz -- Aldo Fagundes
- Antônio Bl'esolin - Pedro Lucena - Daniel Silva - Alcir
Pimenta - Fernando Lyra - Eloy Lenzi - Walter Silva - Ga
m:Jliel Galvão -- Ruy Lino - José Maurício - Sebastião Rodrigues
Jr. - Sinval Boaventura - l'asunori Kunigo - Vieira da Silva
- Juarez Benzardes - Arnaldo Lafayelle - Jaison Barreto 
Cotta Barbosa - Dirno Pires -- Antônio Mota - Si/vio Venturollí
- Jonas Carlos - Eurico Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mano Maciel)

Discussão única do Projeto de Resolucão n.o 122, de
1977, que autoriza o Deputado Daniel Silva a participar
de missão cultural no exterior. (Da Mesa,)

O SR, PRESIDENTE (Marco Maciel) - Não havendo oradores
inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria,

O SR. PRf:SIDENTE (1\lareo Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Nelson Thibau. para encaminhar a votação.

O SR. NELSON THIBAU (MDB - MG. Sem revisão do orador,)
- Sr. Presidente. estamos de pleno acordo com a aprovação deste
projeto. em consideracão ao nobre colega Daniel Silva. merecedor
que é da missão que lhe foi confiada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Vou submeter a votos
o seguinte

PROJETO DE RESOUJÇAO N.o 122 DE 1977

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1° Fica autorizado a participar de missão cultural no
exteriur por um período de 30 (trinta I dias, a partir de 5 de abril
de 1977, o Senhor Deputado Daniel Silva, considerando-se esse
periodo ~OlllO de comparecimenlO efetivo, no que couber.

Art. 2° gsta Resolução entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposiçóes em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Os Srs. que o aprovam
queiram ficar Gomo estão (Pausa.)

Aprovado.

Vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) -

Discussão única do Projeto de Lei n.o 1.722-A, de 1976,
que define as infracões penais relativas à condução de
veiculos, regula o resp!'ctivo processo e julgamento, e dá
outras providências; tendo parecer, da Comissão de Cons
tituiçào e Justiça. pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação. (Do Se
nado Federal.) - Relator: Sr. Luiz Braz.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Parsifal Barroso, para discutir o projeto.

O SR. PARSIFAL BARROSO (ARENA - CE. Sem revisão d9
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. pela primeira vez, e não
em função do exercicio da Lideran<;a da ARENA em que me en
contro, venho discutir projeto de lei já aprovado pelo Senado
Federal, de autoria do nobre e ilustre Senador Nelson Carneiro
- aquele que define as infracôes penais relativas à condução de
vC'ículos, regula o respectivo processo e julgamento, e dá outras
providências.

Parece-me que, na realidade, a proposição aprovada pelo Se
nado Federal vem inovar dentro das normas que sempre têm pre.
valecido na processualistica do Pais, de modo a estabelecer regim6
especial para os crimes cometidos na condução de veículos motori·
zados ou com ele relacionados.

Ent.endo que a complexidade da matéria exige da Câmara dos
Deputados exame atento e aprofundado das razões que levaram
o nobr'e e ilustre Senador Neison Carneiro a enveredar pelo cami
nho da inovação. criando um regime todo especial para a aprecia
ção e o processo dos crimes cometidos na condução de veiculos
motorizados ou com ela relacionados. Parece-me que o projeto
pretende definir as infrações penais relativas à circulação de veí
culos, mas partindo inicialmente de um equivoco, sobre o qual me
permito chamar a atE'nção do Plenário, a fim de verificar se me
assiste razão, Esse equivoco é a suposição do autor de que exista
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relação entre a qualidade da lei atual, em plena vlgencia, e certo
incremento da delinqüência, isto é, maior incidéncia dos chamados
delitos de circulação de veiculos. A postura é, com a devida vénia,
um tanto simplísta diante da complexidade que, na minha opinião,
a matéria encerra e configura a um exame mesmo superficial. A
suposição de que partiu o nobre e ilustre Senador Nelson Carneiro
envol'Je outra idéia, de que me permito discordar: a de que a lei
penal, além de abstrata intimidação, deve também conter uma
espécie de força autopropulsiva, tanto mais pronta e eficaz quanto
mais especifica e enérgica for, mesmo sem o correlato de adequado
instrumental executório. No campo juridico, vez por outra, depa
ramo-nos com situações em que se pretende modificar a sistemá
tica legal sem se verificar se o que motiva o intuito ds alteração
não decorreria tão-somente da inexistência, na execução daquele
diploma legal, de um adequado, válido e eficaz instrumental exe
cutório.

Nessa confusão de propriedades, não se cogita da prévia e
primária indagação - que poderia evitar, desde logo, o escolho
principal de declarar a lei vigente em crise - e que se consubs
tancia em proposição elementar: '.té quando a lei atual, enquanto
idéia, está tendo fiel e eficiente execução? Em outras palavras, em
que medida os atuais meios de execução da lei (a infra-estrutura
administrativa) são numérica e qualitativamente adequados às exi
gências dela? Sem esta indagação preliminar, ao que me parece,
não é pequeno o risco de a má execução da lei ser confundida com
essa suposta má ideação e formalização dela. É o que parece acon
tecer com (1 projeto do Senador Nelson Carneiro, que atribui à lei
atual as deficiências de sua execu;;ão, sem descer, porém, à análise
das causas dessas falhas, que S. Ex.a julga bastantes para funda
mentar sua proposição. Para ilustrar esse equivoco, i~to é, para
afirmar que o problema não é essencialmente de reforma da lei
mas de melhor execução dela - ao lado de medidas paralegais e
estritamente de educação e cultura - convém evidenciar-se que,
na própria justificação do projeto, esta assinalado ser:

" ... inteiramente ilusório supor que se pode resolver o pro
blema <'os acidentes de trânsito através da intimidacão
penal. A repressão através da pena criminal é apenas um
dos elementos de controle, e seguramente não é o mais
importante."

Na própria justificação do seu projeto, o nobre e ilustre Se-
nador Nelson Carneiro reconhece essa contingência.

"O policiamento ostensivo impede mais acidentes que qual
quer norma penal. Se a segurança do trânsito exige mais
engenharia do que Direito Penal, não pode dispensar efi
caz aparato repressivo, que assegure a observância de leis
e regulaIr_entos, bem como extenso programa de educação."

O próprio Senador Nelson Carneiro reconhece que não se es
gota nem se exaure, dentro do campo da norma penal, o que de
fato se precisa ter, em termos de estrutura operacional na área
de repressão aos acidentes e crimes do trânsito. A partir disso,
conviria indagar quais e quantos são os atuais meios humanos e
materiais de que dispõe nosso aparelho fiscalizador e repressivo
para conter abusos e executar penalidades, considerado o espirito
da lei em vigor.

Teriamos, então, de verificar se a deficiência é da disciplina
legal ou da falha de ordem administrativa no atendimento às
necessidades reclamadas por uma válida polícia de trânsito. E,
do mesmo modo, como conseqüência, quais os critérios - tendo
em vista a notória deficiência numérica e qualitativa da fiscaliza
çâo e repressão - que permitem contornar tais deficiências e
impingi-las à lei abstratamente considerada? Não seria mais fácil
e prático - sem menoscabo ao sistema legal vigente - dotar
convenientemente o aparelho fiscalizador e repressivo, neste cam
po? Não seria mais razoável só repudiar a lei depois dc realmente
prová-la?

Ora, em face dessas preliminares - que foram desconsidera·
das pelo projeto - envolve pouco mai;: do que uma sofisticação
a pretendida consolidação de todas as normas penais e processuais,
rela~ivas aos delitos de automóvel. Mais do que isto, a especificação
legislativa dai advinda é acrescentada de mais laborioso e nume
roso mecanismo processual, como se o mal não estivesse prima
cialmente nos meios executórios "lU como se essa especificidade
não exigisse, no caso, a contrapartida de mais especialíssimos
meios executóríos.

Veja-se, neste sentido, a demanda de pessoal e meios especia
líssimos, na forma procedimental catalogada no Capitulo lU.
Diz-se, na justificação, que a idéia é de um tipo de juizo monitó
rio, com decisão em processo sumário, que exigiria, "evidentemente,
alterações importantes na organização judiciária dos Estados, com
acriação de Varas Especializadas Distritais, com funcionamento em
várias horas do dia e da noite", que press.suporia "a presença e a
atuação dos elementos indispensáveis, desde o representante do
MP e o advogado de oficio atê os elementos auxiliares", ao lado
de "uma organização da Policia Judiciária aparelhada para ime
diata informação e investigação nos casos em que seja necessária".

Por esta mostra. vê-se que, de imediato, o problema não é
substantivo penal, mas adjetivo, e concer.trado nos meios de exe
cução. Volta-se, por isto, à problemática indagação já feita: em
que medida o Pais. até aqui. neste setor, dotou, ou pôde dotar, a.
infra-estrutura de meios adequados as suas tarefas? E, conse
qüentemente, quais as potencialidades imediatas da infra-estrutura
de superar as deficiências pretéritas e cumprir as novas tarefas
em metrópoles de oito milhões, como São Paulo?

Não se trata, evidentemente, de negar os propósitos do projeto
por uma insuficiência material do País. Sería desejável até que a
lei operasse, tambêm aqui, como mola de fomento à criação de
meios à sua execução. Trata-se, isto sim, de insistir em que o pro
blema não está em modiiicar fórmulas e formas de prevenção e
perseg'uiçào dos delitos de automóvel. mas de dotar o atual apa
relho executório de meios adequados à execução da boa legislação
em vigor.

Parece contradizer o espirito do projeto - tal como assina·
lado na citacão linhas atrás - a idéia de novos tipos na legislaçào
penal sobre a matéria, alguns deles juridicamente desfocados e
ignorantes da realidade nacional. Confundem-se, por exemplo.
com idêntico peso tipico, no artigo 20, os verbos exigir e admitir,
a força coativa do primeiro - que traduz interação de animosi
dade entre agente e vitima imediata - nivelada à implicitude ou
à tolerância do segundo, que pode até deduzir-se realizado pelo
silêncio omissivo. Além disso, não estará aueente desse tipo a rea
lidade sócio-econômica nacional, que impele também os motoristas
profissionais às horas excedentes de trabalho para maior poupan
ça e acumulação?

Do mesmo modo, parece mal colocada a figura da ultima parte
do § 3.° do art. 16, que além disso consubstancia mera prova indi
reta à formalização da figura do caput. Não haverá demasia nessa
eleição de um indicio de tipicidade do caput à condição de tipo?
E. igualmente. não será mais conveniente que a embriaguez seja
reconhecida caso a caso, consoante as características individuais,
sem os perigos de porcentuais rigidamente estabelecidos?

Em que. demais. o disposto nas letras a, b e c do parágrafo
único do art. 19 amplia o caput ou a lei em vigor? Qual o critêrio
para aferir a gravidade da conduta do agente pelo grau do resul
tado causado, como na hipótese pretendida de exasperação puni
tiva da conduta de que resulte lesão grave? E. finalmente. em
nome de que principias, nesses delitos, é suprida a natural incom
plementação psicológica do menor de 21 anos, de modo que lhe seJa
subtraida a atenuação e tratamento penal tradicionalmente espe
cíficos? A invocação de os adolescentes responderem por grande
parte dos delitos de automóvel não enfrenta o problema que está
por trás e que impulsiona (às vezes subliminarmente) os jovens à
aventura da velocidade ou às mórbidas sensações de pcrigo gra
tuW.J.

Ressalte-se, a propósito, certas e malsãs campanhas de publi
cidade. entre as quais uma que andou alardeando a qualidade de
certa marca de automóvel pela insinuação de sua capacidade de
competir em velocidade com um avião; ou o excessivo destaque con
cedido na imprensa aos pilotos de corrida, que acabam por motivar
os jovens mal saidos dos exames de habilitação aos pneus talas
largas (para maior segurança nas curvas em alta velocídade. à
moda das corridas) e aos escapamentos abertos ou em tromba
(em atoardas semelhantes à dos bólidos de corrida). Ao invés,
portanto, de uma singular complementação psicológica dos ado
lescentes, nesta matéria. não seria preferível coibir as bases mo
tivadoras de tais manifestações desastrosas? A questão não é,
assim, de mera fiscalização educativa?

É louvável. porém, pelo menos em parte. a proposição do pro
jeto de erigir a interdição para conduzir veiculo motorizado em
pena autônoma, que teria inegável efeito psicológico sobre os mo
toristas novatos; e, entre eles, obvíamente, os adolescentes.

Repugna, todavia, como pena acessória, obrIgar a impOSição
da medida em caso de reineidência específica. Parece elementar
que nem sempre uma reincidência especifica extravasa o fato
objetivo para revelar um estado de distorção pessoal. Por isso. toda
presunção legal, nesta matéria. incorre em petição de princípio,
isto é, dá-se como provado o que se pretenderia provar: a peri
culosídade.

Finalmente. não parece devam confudir-se no juízo criminal
as funções específicas deste com as do juízo civil, através da idéia
do projeto de competir àquele também apreciar e julgar a even
tual indenizacão ex-delicto. Se se atentar às caracteristicas de um
e outro, constituiria verdadeiro tumulto factual e jurídico a coe
xistência, num mesmo processo, do alvo penal e do alvo civil 
direito público e díreito privado - sob a égíde do mesmo juiz,
inclusive na execução. Não estaria potenCialmente presente. em
todos os processos, desse modo, uma possibilidade de deletérias
transações entre réu e vítima, que contaminariam o caráter pu
blico do direito de punir?

Conquanto a invocação de experiência e inovações estrangeiras
- que, em grande parte, fogem à realidade do problema. que tem
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raízes socialmente toleradas - não parece que o projeto, a não
ser no que vai exposto no item 13 desta análise, esteja em con
sonância com as necessidades e a realidade do Pais.

Sr. Presidente, lamento que o tempo eBteja praticamente ~s

gotado e não me permita apreciar outros ângulos da proposlçao,
de modo a fixar o pensamento e a atenção dos nobres colegas para
a complexidade extrema da matéria e a necessidade de nos ater
mos, com muita prudência, aos objetivos visados, a fim de poder
assegurar o acerto ou o desacerto do Senado Federal, em aprovar
o Projeto de Lei 11.° 1.722-A, 1976.

São estas as considerações que, no momento, tenho a oportu
nidade de apresentar à consideração da Casa. Repito que lamento
o término do tempo. Espero que, na hora da votação, seja possível
esclarecer mais algum ponto que me tenha escapado em minha
exposiçáo.

O SR. PRESIDENTE (l\larco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Nelson Thibau, para discutir o projeto.

O SR. NELSON THIBAU (MDB - MG. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. realmente, o Projeto de Lei
D.O 1. 722-A, de 1976, de autoria do ilustre Senador Nelson Carnei
ro, traz inovações importantes. Vê-se que há um estudo profundo
elaborado por elementos com conhecimento do problema. que fo
ram convocados, para um trabalho de grande significação. A
assessoria conduziu o assunto com a finalidade de oferecer uma
norma da mais alta importância, a fim de atender ao processo de
infrações penais relativas à condução de veículos.

Mas, Sr. Presidente, vejo aqui uma distorção, porque no pro
jeto de lei, como qual se busca disciplinar as infrações penais
relativas à condução de veiculos, há uma área de atritos. O Có
digo de Processo Penal não será alterado. Serão mantidas as re
gulamentações previstas. Assim, poderão ocorrer distorções. O
punido pelo Departamento de Trânsito, ao recorrer à Justiça co
mum, poderá ser absolvido. Então, há um conflito de competências.

Nesta oportunidade, devo dizer que a regulamentação do
trânsito é importante. MM, até agora, esta Casa não se preocupou
com uma outra questão importante, a dos estacionamentos. Por
incrível que pareça, todos os departamentos de trânsito do País,
principalmente nas capitais, se preocupam somente com o esta
cionamento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a grande "indústria" das mul
tas por estacionamento indevido carreia fabulosas rendas para as
inspetorias de trânsito. Até em ruas onde não há grande fluxo de
tráfego encontramos placas de estacionamento proibido. Tais pla
cas são colocadas indiscriminadamente em todas as capitais bra
sileiras. Inclusive à noite vigoram essas proibições, sem nenhuma
observância às normas. Pelo simples fato de em determinados
locais haver proibição de estacionamento, pode-se concluir que o
Departamento de Trânsito obterá lucros.

Por incrível que pareça, o estacionamento se transformou em
"indústria" neste Pais. Em todo o território nacional, por ocasião
do emplacamento de veiculos, o número de multas aplicadas aos
motoristas é elevadíssimo.

Neste parêntese que fiz na discussão do projeto em exame
desejo dizer à Casa que pretendo apresentar um projeto de lei,
cujos estudos estão em fase de conclusão, visando a regulamentar
o estacionamento de veiculos, em todo o território nacional, para
evitar distorções e explorações. Na verdade, um veiculo estacionado
contribui para a economia de combustiveis, preconizada pelo Go
verno. No entanto, os proprietários de veículos parados são os
mais punidos, pois o maior número de multas incide sobre eles.
Disso depreendemos que os DETRANs anulam a intenção gover
namental, tão propalada nos meios de comunicação, no sentido de
economizar combustível. porque a proprietários de carros estacio
nados em locais proibidos são aplicadas multas que variam de
um salário minimo a importâncias altíssimas, em casos de rein
cidência. Em Belo Horizonte, um cidadão me mostrou as multas
que lhe foram impostas, as quais somam a importância de
Cr$ 5.200,00. É evidente que o individuo que mantém seu carro
estacionado deveria ser aplaudido, pois está agindo de acordo
com a política governamental - trafegar o mínimo possível para
não desperdiçar combustivel, porque isso implica perda de divisas
para a Nação. Nossa carência não é de petróleo, mas de divisas.

Faço esses esclarecimentos para indicar as irregularidades ha
vidas em todo o território nacional. Inclusive em Brasília os dire
tores do Departamento de Trânsito manGam afixar em qualquer
local placas de estacionamento proibido, com a finalidade de obter
lucros. Não pretendo afirmar que não haja locais onde estaciona
mentos não perturbem o trãnsito. Refiro-me a ruas, conforme já
mencionei, onde o fluxo do trafego quase inexiste.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, repito: apresentarei projeto de
lei coibindo os abusos da "indústria" do estaciomento e determi
nando sejam os recursos obtidos através da aplicação de multas
investido.s no próprio setor, para melhoria do trânsito.

Volto ao mérito do Projeto de Lei D.O 1.722, de autoria do
ilustre Senador Nelson Carneiro. Trata-se de projeto que gerará
atritos com a Justiça comum. Porém, conhecedor que sou da in
teligência daquele eminente parlamentar, e confiando na sua boa
intenção, voto favoravelmente à aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Célio Marques Fernandes, para jiscutir o projeto.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES (ARENA - RS. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, nobres Deputados, o projeto
ora em discussão tem uma história que este plenário deve conhe
cer. É uma história até um pouco humorística. Sem sabermos
como, foi ele anexado a outro projeto. cuja finalidade é com
pletamente diversa. Se não, vejamos: o projeto objeto da pre.
sente discussão visa a definir as infracões penaIs relativas a
conducão de veiculos, regulando-lhes o· respectivo processo e
julgamento e a proposição à qual foi anexada proibe a propa
ganda de cigarros e bebidas alcoólicas através de painéis loca
lizados ao longo das estradas. Quer-me parecer. Sr. PreSIdente,
que, por se referirem ambos a estrada. tenham anexado um ao
outro. É o único vinculo que existe entre os dois projetos. Mas,
graças à acuidade de uma das nossas Comissões, o engano foi
percebido e devidamente corrigido.

Ouço o Deputado Parsif8.l Barroso.

O Sr. Parsifal Barroso - Deputado Célio Marques Fernandes,
faz V. Ex.a muito bem em acentuar esse aspecto, que não me
foi possível abordar por falta de tempo.

O SR. CÉUO MARQUES FERNANDES - É que o projeto
causa muito tDmulto, nobre Deputado.

O Sr. Parsifal Barroso - Na realidade. essa matéria, da
mais alta importãncia, se enquadra no contexto da legislação
e se refere ao abuso que está havendo até na televisüo, não só
nas estradas. O mal maior. que atinge a sociedade de consumo,
não ocorre na área rodoviária, mas na da televisão, porquanto,
se prestarmos bem atenção, os reclames se sucedem invariavel
mente sobre o fumo e o álcool. É o que prepondera. Quando nao
há preponderância do fumo e do álcool na propaganda, há então
da moda. Já teci consideracões sobre o assunto, que já foi ob
jeto de discussão num congresso realizado em Mídia, este ano.
Lá, os próprios interessados na prod~ção de reclames através ~a

imagem e do som da televisão conclUlram que os produtos alcoo
licos e os do fumo anunciados se destinam a um público que nâo
tem poder aquisitivo.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Muiw obrigado a
V. Ex.a

Sr. Presidente e nobres Deputados, há pouco li o projeto e
achei que a aprovação do mesmo causará confusão aos que lida
rem com a legislação existente. Ele não vai resolver nada, Sr.
Presidente; vaI agravar a situação. Fiz questão de mostrar o
tumulto logo de inicio: a anexação de um projeto que se refere
à proibição de propaganda de cigarros, matéria tipicamente pe
nal e pocessual penal, ao que estamos discutindo e que díz res
peito simplesmente a um ato de administração pública. Ass~m,

o único vínculo que poderia existir entre as duas proposiçoes
é que ambas falam em estradas, rodovias. Mas a acuidade da
Comissão Técnica permitiu que se desanexassc do projeto ora
em discussão o de n.O 1.096/75.

Quanto ao projeto do Senado, Sr. Presidente, depois de exaus
tivamente estudado, chega à Ordem do Dia. Sinceramente, apesar
de minha longa vida pública, nunca vi um projeto tão mal ela
borado, tão tumultuado como este. Pena que os colegas estudiosos
do assunto - e 00 há em grande número - não se achem aqui
presentes. Tomando conheciment<J de fatos como este é que se
pode constatar a importância da discussão. É necessário que se
debatam as proposições - e esta é uma das maiores atribuições
desta Casa. Agindo assim evitaremos a aprovação de projetos
como esse, que nos chega do Senado. Suponhamos que esse pro
jeto fosse transformado em lei e que cem base em seus dispo
sitivos a pessoa fosse julgada culpada; qualquer advo·gado, am
parado na legislação em vigor poderia absolvê-la, com a maior
facilidade.

Sugiro à Casa que preste atenção e não permita que este
projeto seja aprovado, em hipótese alguma. Sua votação deverá
ser adiada, confa·rme requerimento apresentado à Mesa. Mas os
adiamentos sáQ perigosos, porque voltando a proposição a ple
nário, cinco ou dez sessões depois, este, vazic·, despreocupado, com
pouca gente. poderá deixar passar um monstrengo como esse,
que fará o Legislativo ficar muito mal.

Ouvi a exposição técnica feita pelo ilustre colega Persifal
Barroso, que hoje nC8 honra na Liderança, quanto mais S. Ex.a

lia mais eu descobria erros cada vez maiores. V. Exa , jurista
que é, Sr. Pre.sidente, se tivesse tempo de ler este projeto ficaria
po·r muito tempo impressionado com o que de errado existe nele.
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Faço votos, SI', Presidente, que, ao ret.ornar à Ordem do Dia,
o projeto seja rejeitado. Se por uma dessas coisas que ninguém,
às vezes, explica, fosse ele aprovado e transformado em lei, ha
veria enorme tumu!t'Ü.

Falou-se hoje aqui em estacionamento. Este projeto. porém,
nada tem a haver com estacionamento. que é outro problemél
tipicamente administrativo. pertencente à área municipal. É pu
siçao quc semprc sustentei como advogado.

Faca votos, então, Sr. Presidente. que este projeto, ao retornar,
seja rejeitado,

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Não havendo mais
oradores inscritos. declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Há sobre a mesa e
vou submeter a vot-os o sequinte

REQUERIMENTO
Sr. Presidente nos termos regimentais, requeirn a V. Ex."

O adiamento da votaçao do Projeto nO 1.722-A176 por 5 Sessões.

Sala da Sessão, 6 maio de 1977. - a) Parsifal Barroso.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Os Srs. que o apro-
vam queiram ficar como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em conseqüência. o projeto sai da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) -

Discussão única do Projeto de Lei nO 1.302-A, de
1975, que acrescenta parágrafo ao art. 3° do Decreto-lei
n.O 9.853, de 13 de setembro de W46, que atríbuiu à Con
federacão Nacional do Comércio o encargo d€ criar e
organizar o Serviço Social do Comércio; tendo pareceres;
da Comissão de Constituição e Justiça, pela con.~titucio

nalidade e juridicidade; e, das Comissões de Trabalho e
Legislacão Social e de Finanças. pela aprovacão. (Do Sr.
Herbert Levy.) - Relatores: Srs. Osmar Leitão e Gomes
do Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Nao havendo oradc·res
inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o
Sr. Tarcísio Delgado para encaminhar a votação.

O SR. TARCíSIO DELGADO (l\lDB - MG. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, este prc-jeto, de autoria
do nobre Deputado Herbert Levy, realmente tem um alcance
muito grande: acabar com uma discriminação existente. As en
tidades sindicais da indústria não estã.D obrigadas à contribuicao
que tem sido exigida das suas congêneres do comércio.

O nobre Deputado Herbert Levy, um dos maiores Líderes da
ARENA nesta Casa. apresentou este projeto em boa hora,
procurando extinguir essa discriminação.

Por isto. a bancada da 0poEição vota fa.voravelmente ao
projeto que, sem dúvida alguma, encerra a solução de um pro
blema existente. que vem ae uma interpretaçao errónea que o
INPS vem dando ao art. 3.° do Decreto-Lei 9.853. de 13-9-46,
embora esse preceito legal não o antorize. na verdade. a cohrar
essa contribuição das entidades sindicais do ccméreio. A pro
posição de autoria do nobre Deputado Herbert Levy objetiva, de
uma vez por todas, definir o assunto e acabar com a discriminacão,
extinguindo uma cobranca índevida. Por este motivo, repetimos,
somos favoráveis ao pwjet'Ü.

O SR. PRESIDE~TE (Marco Maciel) - Tem a pa.lavra o Sr.
Parsifal Barroso, para encaminhar a votaçao.

O SR. PARSIFAL BARROSO (ARJo:NA - CE. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. as consideracões
aqui expendidas pelo nobre Líder do Movimento Demccrittico
Brasileiro acerca do Projeto nO 1.302-A/75, de autoria do nobre e
ilustre Deputado Herbcrt Levy. poderiam servir de apoio completo
ao pensamento da Alianca Renovadc·ra Nacional na mesma orelem
de idéias que !3. Ex.a des·envolveu. porque a proposiciío vem extin
guir de fato uma desigualdade que de há muiro estava nl"ce~sihndo

ele correção - e o faz de forma a alcancar perfeitamente os ob
jetivos visados pela classe sindical patronal.

Mas, além do enfc{{ue Já ressaltado, o projeto tem ainda o
merecimento de aperfeicoar uma legislJcão que só de onde em
onde sofre moclificari·)l"". a legislarão dLsciplin,,-c\ora da e.,tru
tura sindical brasileira.

1\ssim sepdo, é de se louvar a iniciativa do nobre e ilustre
Deputado Herbert Levy, quando apresentou esta oporttm::l. prü
pOSição. A Aliança Renovadora Nacional muito se honra e ale-

gra de poder, neste momento expressar seu voto na mesma ordem
por que foi proferido pelo Movimento Democrático Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Vou submeter a voto3
o seguinte:

PROJETO N.o 1.302-.'\, DE 197~

O Congresso Nacional decreta:

Art 1° Acrescenta-se :1O art. 3° do Decreto-lei n.o 9.853, de
13 de setembro de 1946, o seguinte parágrafo:

"Parágrafo 3° Não se e.'it.ende às entidades sindicais a
contribuição referida neste artigo."

Art. 2.° Esta lei entrará em vigar n3. data de sua publicacá!).
revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Macie\) - Os Srs. que o apro-
vam queiram ficar como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Vai à Redação Final.

O SR. PRESIDENTE (!\Iarco Maciel) -

Primeira discussão do Projeto de Lei n.o 2.189-A, de
1976, que altera o art. 17 do Código de Proces~o Ci vl1:
tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e, contra o voto do Sr.
Jo.,ê Bonifácio Net{), pela aprovacão com Substitutivo. 
Relator: Sr. Erasmo Martins Pedro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Não havendo oradores
inscritos. declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da ma téria,

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A Comissão de Cons
tituição e Justica. aI'" apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e
vou submeter a votos o seguinte.

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Dê-se ao art. 17 do Código do Processo Civil a se-
guinte redação;

"Arl. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I -- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso;

!I- alt·erar ° verdade dc·s fatos;

!II - usar do processo para conseguir objetivo ilegal:

IV - opuser resistência injustific::l.da ao andamento do
processo;

V - proceder de modo temerário em qllalquer incidente
ou ato do processo;

VI - provocar incidentes manifestamente infund:lc\os."

O SR. PRESIDJo;NTE (Marco Maciel) - Os Srs. que o aprovam
queiram ficar como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em conseqüência, está prejudicado o projeto.

Passa à 2." discussão.

O SR. PRESIDENTE (~larco Macie\) -

Primeira discussao do projeto de Lei nO 2284-A, de H176.
que revoga o art. 778 da Consolidacão das Leis de Tt'cl
balho. nprovada pelo Decreto-lei nO 5.452. de 1.0 de maio
de 1943; tendo parecer. da Comissão de Cc-nstítuição e
.Tustica pela constitucionalidade. jmic\icidadp. técnica le
gi~lativa e. no mérito, pela aprovaçào. com Substitutivo.
(Do Sr. Raimundo Parente.) --- Relator: Sr. Tarcisio
Delgado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Madel) - NelO havendo oradores
inscritos. decla[() encerrada a discu.ssã,).

Vai-s" passar à votacão da matéria.

O SR. PRESIDEl'ITE (l\Iarco Maciel) - Tem a pabvra o Sr.
Parsifal Barroso. para encaminh:lr a votacao.

O SR. PARSJFAL BARROSO (ARENA - CE. Sem revisão dI)
orador,) - SI' Presidente, Srs. Depntados, mais uma vez, na tarde
ele hoje, a Alianca Renovadora Nacional vota favoravelmente ao
sLibstitutivo aprovado pela douta Comissão de Constitui,"w e Jus
ti.ça. E o faz com alegria. porquanto ele é de autoria do nobre
Deputado Tarci"io Delgado. que 110.110 responde pela Lideranecl do
Movimento Democrático BrLJ,;;ileiro.

O SR. PRESIDENTE (l\larco Maciel) - Tem a palavr::\ () Sr.
Tarcisio Delgado, ]Jara encclminllar a votat:ão.
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O SR. TARCiSIO DELGADO (MDR - MG. Sem re\'lsao do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nobre Deputado Rai
mundo Parente propõe, com o Projeto nO 2.284-A, de 1976, a re
vogação do art. 778 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Com a rcvogacão deste artigo visava o nobre autor do projeto
original a possibilitar aos lJ.dvogados retirar dos cartórios e das
Secretarias das Junta.s de Conciliação os processos para vistas.
Mas isto criaria um impasse muito sério, se levássemos em con
sideração a revogação desse artigo comparativamente com o que
preceitua o art. 791 da própria Consolidação.

Por isso, atendendo ao que desejava o autor, nós, ao relatar
mos a matéria na Comissão de Constituição e Justiça, apresenta
mos o substitutivo que agora acaba de ser aceito pela Liderança do
Governo. não revogando o art. 778, mas dando redacão um pouco
diferente ao hoje vigente, a fim de permitir aos advogados reti
rem das Secretarias das Juntas dos cartórios os processos 
aliás. como preceitua o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil.

Assim, queremos, nesta oportunidade. estender nosso reconhe
cimento à Liderança do Governo por aprovar este projeto na for
ma do substitutivo, eis que, desta forma, iremos resolver um pro
blema muito sério. Sabemos que. de fato. os advogados costumam
tirar das Secretarias das Juntas processos para vistas, mas ficam
dependendo muito da boa vontade. do entendimento, do desejo de
um secretário, já que não existe um preceito legal determinando
isso. Com o que estamos aprovando, ficará definitivamente solu
cionado o problema e será atendido o interesse maior das partes
e dos advogados, no cumprimento, afinal de contas, do próprio
Estatuto da Ordem e do que pr<:ceitua a lei quanto à atuação
dos advogados, inclusive, no pl'Ocesso civil e no criminal.

Portanto. votaremos também favoravelmente ao projeto na
forma do substitutivo para solucionar esse problema.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A Comissão de Cons
tituicãu e Justiea, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou
submeter a votos o seguinte

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 778 da Consolídacão das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n,o 5.452, de·l." de maio de 1!J43, passa
a vigorar com a seguinte redação:

'·Art. 778. Os autos dos processos da Justica do Trabalho
não poderão sair dos Cartórios ou Secretarias. salvo se
solicitados por advogado regularmente constituido por
qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos
aos órgãos competentes, em caso de recurso ou requisição."

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - OS 81'S. que o aprovam
queiram ficar como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em conseqüência, está prejudicado o projeto.
Passa à 2.a discussão.

O SR. PRESIDENTE ('\larco Maciel) - Nos termos do inciso II
do art. 10 do Regimento Interno, concedo a palavra ao Sr. Walter
Silva, na qualidade de Lider do Movimento Democrático Brasileiro.

O SR. WALTER Sn.YA (MOR - RJ. Pronunda o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. a Nação brasileira
foi, de eerta forma, sacudida ontem -- e o tem sido nestes dias -
por movimentos estudan tis de protesto. Ainda hoje. os jornais
do Pais noticiam. ilustrados com fotografias, tais aconti,cimentos.
O Estado de S. Paulo o faz com detalhes. bem Como a Folha de
S. Paulo, o Jornal do Brasil, o O Globo - praticamente, todos os
órgâos de imprensa do Pais.

Ainda agora recebem()s do Rio de Janeiro um manifesto, tam
bém de estudantes. que se soma às manifestaeóes dos universi
t:irios de São Paulo. Tudo a mostrar. Sr. Presidente, o grau de
isolamento a que se votou o Governo Federal. que insiste em man
ter o Pais. há treze anos, num estado de exceção.

Todos esses fatos, Sr. Presidente, nos fazem meditar sobre a
não existência, no Brasil, de um modelo politico próprio. demo
crático. Não se operaram as propaladas reformas do modelo poli
tico brasileiro, simplesmente porque este modelo não existe ainda.
Temos uma Constituiçãu outorgada. segundo a qual o Brasil é
uma República Federativa, constituida sob o regime representa
tivo. pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Fedt:ral e dos
Territórios, conforme s·e dispõe no seu artigo primeiro.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo dispõe e eODsagra o
principio tradicional de que todo o poder emana do povo e em
seu nome é ou deve ser exercido, mas, essa democracia não se
realiza mais, sabido que o poder hoje em dia emana de outras
fontes e quase nada ou praticamente nada do povo. Haia vista

a falta de acesso do povo ao poder - e até mesmo os Deputados
e Senadores quase nada podem em um Poder que nada pode.

Não se vota para Prefeito das Capitais dos Estados e de cen
tenas de Munic.ípios ditos de Segurança Nacional.

Não se vota para Governador de Estado e muito menos para
Presidente da Repúbliea e nem sequer o Colégio Eleitoral que o
elege é livre e soberano na escolha.

Até Senadores da República passam a ser eleitos de forma
indireta, afastando o povo cada vez mais para a periferia do
poder. Jamais se pensou chegar no Brasil a essa situação, incon
cebível há pouo;os anos tal hípótese.

O art. 6° de nossa Constituição esposa a tese de que deve
haver independéncia e harmonia dos Poderes Legislativo, Executi
vo e Judiciário, o que, como é assaz sabido, não ocorre no Bra.síl,
onde a hipertrofia do Executivo absorveu funções legíslativas e
judieiárias. tal como se contém no famigerado AI-5, que é a anti lei
por excelêneia, a negação do Direito e da Democracia,

O Sr. Parsifal Barroso - Permite-me V. Ex.a um aparte?

O SR. WALTER SILVA - Nobre Deputado, um minutinho
mais, porque meu tempo é eurto e o discurso um tanto extenso,
Adiantarei bastante e depois tE'rei prazer em conceder o aparte
a V. Ex. 8

O Sr. Parsifal Barroso - Aguardarei.

O SR. \VALTER SILVA - Os arts. 10 e 13 fundamentam a
autonomia dos Estados, assim como o art. 15 a autonomia do.<;
Municipios, o que na prática não ocorre, em face da concentração
de poder nas mãos do Executivo e a centralização total das deci
sões, mesmo a nivel estadual e municipal, a tal ponto que se
torna inócuo ao MDB conquistar o Governo de Estados e até
mesmo de alguns municipios.

Embora a Constituição tenha aumentado os poderes do Exe
cutivo e limitado os do Legislativo, teoricamente tem este compe
tência para fiscalizar os atos do Executivo, inclusive dos órgãos
da Administra'~ão Indireta, tal como se contém no art. 45. assim
eorno numerosas funções que, de fato, não tem condições de exe
cutar, especi[dmente as enumeradas no art. 44, contra a vontade
do Pre.sidente.

O mesmo se pode dizer quanto ao poder de rejeitar o veto
presidencial, que não foi exerc:ido uma só vez desde 1964.

Da mesma forma, define a nossa Carta Magna os direitos
puliticos no art. 147 e seguintes, e os direitos e garantias indivi
duais no art. 153. Entretanto. esse mesmo Estatuto Básico contém
disposicões que invalidam referidos direitos e garantias, como o
que se contém no art. 181, ao dispor que, "ficam aprovados e ex
cluidos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando
Supremo da Revolueão de 31 de março de 1964", ou seja, os atos
do Governo Federal com base nos Atos Institucionais e nos Atos
Complementares e seus efeitos. bem como todos os atos dos Minis
tros Militares e seus efeitos, quando no exercicio temporário da
Presidência da República, COlIl base no Ato Institucional n.o 12,
de 31 de agosto de 1969, as resoluções fundadas em Atos Institu
cionais, das Assembléias Legislativas e Cãmaras Municipais que
hajam cassado mandatos eletivos ou declarado o impedimento
de Governadores. de Deputados, Prefeitos e Vereadores quando no
exercicio dos referidos eargos e os atos de natureza legislativa ex
pedidos com base nos Atos Institucionais e Complementares indi
clldos no itEm I do art. 181.

Como s{, vê, o art. 181 conflita frontalmente com o ~ 4.° do
art. 153, segundo o qual. "a lei não poderá excluir da apreeillcão
judicial qualquer lesão de direito individual", que na verdade se
exclui.

É uma contradição que nao resiste à menor critica e repugna
a consciênela juridica bem formada.

Por outro lado, o art. 182 agasalha por int.eiro o Ato Institu
cional nO 5, que não encontra paralelo no mundo em termos de
antilei e de antidireito e que permite ao Presidente da República.
decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legis
lativas e dc..s Câmaras de Vereadores e legislar durante o mesmo,
o que praticamente anula a existência do Legislativo a qualquer
nivelo Permite ainda a intervenção nos Estados e Municípios, sem
limitacões constitucionais, o que se constitui em negação da au
tonomia dessas Unidades da Federação.

Admite ainda a suspensão de direitos políticos, a cassação de
mandatos ()onferidos pelo povo, o que é também a negação enfá
tica de que todo o poder emana do povo, ou seja, a negação da
própria Democracia.

Permite. mais, fixar restricões ou proibicões ao exercicio de
quaisquer outros direitos públicos ou privados. no que constitui
também intolerável negação das garantias individuais.

Outra violência consagrada no Ato Institucional n.o 5 consiste
em se permitir ao Presidente da República demitir, remover, apo-



Maio de 19'7'7 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado '7 28Z1

sentar ou pôr em disponibilidade quaisquer funcionários da ad
ministração direta ou indireta, bem como demitir, transferir para
a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares.

Não se concebe, por outro lado, que em uma Democracia se
permita, sem o sagrado direito de defesa, confiscar bens de pessoas,
de cidadãos, sem que estes possam demonstrar através da Justiça
a licitude de sua propriedade.

Além disso, o Ato Institucional n.o 5 suspendeu as garantias
constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade,
prerrogativas do Poder Judiciário (Constituição, art. 113), confor
me está no art. 6.°, e que não foram devolvidas pela pretensa
Reforma Judiciária, imposta pelo Executivo, contra a rejeição do
Legislativo.

Suspender, por outro lado, o habeas corpus, nos chamados cri
mes politicos, de conceito fluido; e nos contra a Segurança Nacio
nal, a ordem econômica e social e a economia popular, além de
excluir da apreciação judicial "todos os atos praticados de acordo
com o mesmo Ato Institucional n.O 5 e seus Atos Complementares
"bem como os respectivos efeitos", tudo a configurar uma gritante
e absurda capitis diminutio contra o Poder Judiciário, que fica
assim, tanto quanto o Legislativo, minimizado em seus poderes,
sua competência e sua importância, como última trincheira de
defesa dos direitos humanos.

O cientista político que examina esse quadro chega facilmente
à conclusão de que não há propriamente um regime político no
Brasil, pois, ao lado da chamada ordem constitucional, vigora a
chamada institucíonal, que é a dominante e excludente.

Somente quando forem abolidos os Atos Institucionais e o
povo for chamad'O a eleger uma Constituinte é que será possivel
fixar, na Constituição que for aprovada, o modelo ou regíme polí
tico brasileiro.

O Sr. Parsifal Barroso ~ Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. WALTER SILVA - Com muito prazer, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) - Lembro ao nobre ora-

dor que faltam três minutos para terminar o prazo de V. Ex.a
O Sr. Parsifal Barroso ~ Usarei apenas um minuto e meio,

nobre Deputado Walter Silva, para ponderar a V. Ex.a que, em
relação à primeira parte do seu discurso referente às manifesta
ções estudantis, há de reconhecer V. Ex.a que ...

O SR. WALTER SILVA ~ Elas são produto do estado de exce
ção permanente e eterno em que nós vivemos. V. Ex.a há de con
cordar, porque há um consenso universal no Brasil de que este
estado de exceção está levasdo o povo à parede e obrigando a rea
ções dessa natureza, nobre Deputado.

O Sr. Parsifal Barroso - Não tenho tempo para analisar as
motivações que levaram os estudantes a estas manifestaç es,
mas posso dizer a V. Ex.a que, segundo entrevista concedida na
tarde de hoje pelo Sr. Ministro Ney Braga à imprensa de Brasília
e do Sul do País, não há dúvida alguma de que nessas manifesta
ções somente foi verificado que uma minoria de estudantes, ali
ciada por elementos que não têm compromisso nenhum com os
interesses próprios e que são estranhos à Universidade, pretendeu,
de certa forma, perturbar a tranqüilidade. E é um dever de todos
os brasileiros evitar que esse minoria conturbe a comunidade uni
versitária. Portanto, houve liberdade para que, nessas manifesta
ções, uma multidão fosse movimentada em função dessas mino
rias a que se referiu o Sr. Ministro da Educação em sua nota. V. Ex.a
declara que estamos sem regime politico. Se estamos funcionando
nesta Casa do povo, se V. Ex.a tem a liberdade de dizer que ine
xiste regime político, perdoe-me V. Ex.a , mas temos regime polí
tico definido, que está sendo executado de modo a não agravar a
situação que essas minorias desejam extremar de uma maneira
impatriótica.

O SR. WALTER SILVA - Esse é o pensamento de V. Ex.a,
nobre Deputado, mas não é o nosso. E segundo noticiário da im
prensa, que fiz questão de referir e de mostrar, essa minoria, só
em São Paulo, na manifestação, era de 10 mil, e se alastra pelo
País todo. Já era tempo de o Governo parar para pensar, Sr.
Deputado, nas conseqüências e nas motivações verdadeiras dessas
manifestações. Quero concluir, Sr. Presidente, diante da adver
tência de V. Ex.a, dizendo, por fim, que esse clima de intolerância,
de ameaça, de perseguições, de restrições a tudo e a todos já dura
13 anos, quandoo o País está pacificado, em ordem, no trabalho e
na busca de melhores dias. É incompatível com a indole e o tem
peramento do brasileiro, infenso ao ódio e à perseguição.

Faltam-nos. no Brasil, os pacificadores, de que nos falou Cris
to: "bem aventurado os pacificadores". O que vemos hoje são
ameaças, acusações torpes, exatamente àqueles que querem traba
lhar para o bem do nosso povo.

Ao contrário de. que ocorre no mundo atualmente, quando
regimes discricionários e autoritários estão se abrindo para uma
democracia autêntica, plena, para um verdadeiro Estado doe Direi-

to, como é o caso do Portugal, democrático e da Espanha, que pela
primeira vez em mais de 40 anos vai realizar uma eleição livre
para escolha de seus governantes, repristinando uma Democracia
compatível com aS demais Nações do Ocidente Europeu, o Brasil
cada vez involui para um sistema fechado, quase ditatorial, por
interior.

Enquanto nos Estados Unidos sempre se praticou uma demo
cracia aberta franca e inteligente, no Brasil mergulhamos em uma
noite densa de escuridão e obscurantismo, como se tivéssemos vol
tado à Idade Média e até antes, ao Império Romano, quando
também se nomeavam Senadores, a tal ponto que se falar em Es
tados Unidos e em seu Presidente é quase cometer crime de lesa
Pátria, quando toda a nossa tradição política foi feita à sombra
da proteção de nossos chamados irmãos do Norte.

Carter, porque evangélico, passou a defender, ~om vigor, ..?s
direitos humanos, em todo o mundo, e, em espeCial, na Unlao
Soviética. E por quê?

Por que a América é uma Nação construida sob os ensina
mentos evangélicos, à luz dos quais foram editados os textos que
informam a Declaração Universal dos Direitos Humanos da qual
o Brasil é um dos signatários.

E o que diz esse documento? Que todo o homem tem direito
ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favo
ráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego, enquanto
no Eclesiástico se afirma que "é dom de Deus que possa o homem
comer, beber e desfrutar o bem de tod'o o seu trabalho", e porque
"é digno o trabalhador do seu salário" (Le. 10, 7).

Na mesma Declaracão Universal dos Direitos Humanos está
dito que: .

"Todo o homem tem direito a uma ordem social e inter
nacional em que os direitos e liberdades possam ser plena
mente realizados, quando há séculos os E,:angelhos já
diziam a mesma coisa (2.0 Coríntios, 3,17; Joao, 8,32, 35)."

Não é de hoje, portanto, a lição do respeito aos direitos fun
damentais do homem. "Não farás injustiça no juizo, nem favore
cendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás
o teu próximo" já nos diziam (Lev. 19, 15/16). Não julgueis segundo
a aparência e sim pela reta justiça (Jo., 7, 24). "Quando se mul
tiplicam as autoridades justas, o povo se alegra" (Prov. 29,21.

E, no entanto, hoje, em nosso País, somos forçados a falar
novamente por parábolas. Não se pode mais falar as coisas que
são reais porque se corre o risco de ser chamado de contestador
e de comunista, pecha que se assaca cor.l muita freqüência contra
todos aqueles que não batem palmas para o Governo.

O Governo brasileiro, não obstante, assinou a famosa Decla-
ração:

"Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. São dotados de razão e consciência e devem
agir em relação uns aos outros com espírito de frater
nidade."

Como está longe no Brasil de hoje esse espírito de fraterni
dade que antes unia todos os brasileiros.

São Pedro, todavia já dizia que, "como sois livre não useis
todavia a liberdade por pretexto para fazer o mal" (1 Pec!'ro, 2,16).
Parece que no Brasil os nossos governantes já não são cristãos,
tais as ofensas que se irrogam contra todos os que dizem a verdade
das coisas e denunciam a miséria dos pobres, em contraste com
a opulência cada vez maior dos ricos. Nem a Igreja escapa mais
e seus padres e Bispos são chamadoos de comunistas. E no entanto
é ainda a palavra da Biblia: "Homens, vós sois irmãos: porque
vos ofendeis uns aos outros?" (... Atos, 7,26).

Quando se toma a defesa dos presos, dos torturad'Os, dos bani
dos, dos exilados e dos perseguidos, nada mais se faz senão eco
das palavras do próprio Deus: "O Senhor enviou-me a proclamar
a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados ((Isaías,
611)," "Não oprimas o teu irmão (Lev, 25,14) ". Por isso, as Na
ções civilizadas do Mundo assinaram a Declaração, onde se con
tém que "ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento
ou castigo cruel, desumano ou degradante" e que "todo o homem
tem direito de ser, em todos os lugares. reconhecido como pessoa
humana" e mais, "que todo o homem tem direito à liberdade de
pensamento, consciência e religião".

No Brasil suprimiu-se o diálogo. Só o Governo pode falar e a
ARENA aplaudir. E, no entanto, a defesa do diálogo, da oposição,
do confronto de idéias veio desde o Velho Testamento: "Vinde,
pois, e arrazoemos, diz o Senhor" (Isaias, 1,18). "Pois nós não
podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos" (Atos,
4,201.

No Brasil de hoje é contestação. E contestação deixou de ser
termo juridico da família da resposta processual para se tornar



2836 Sábado '7 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1977

sinônimo de subversão, na mente daqueles que perderam o verda
deiro sentido do Cristianismo.

Esquecem contudo, aqueles que assim agem, porque na previ
.!Jão dessas coisas uma promessa foi feita por Deus desde o Gêne
siso "Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores
e te farei voltar a esta terra, porQue não te desampararei" (Gen.,
28,15).

Não está longe o dia em que o Brasil, pacificamente e pela
boa vontade de seus homens de bem, voltará ao leito d·emocrático.

Hoje vivemos uma fase negra da vida nacional, talvez por
falta de conhecimento. "O meu povo está sendo destruido .. porque
lhe falta o conhecimento" <Isaias, 4,6). já chorava o profeü. bi
blico. A instrução promoverá a compreensão, a tolerãncia e a ami
zade entre todas as nações e grupos sodas ou relig'iosos, segundo
também a Declaracão dos Direitos Humanos. Ê possivel que se
tenha feito uma reforma do ensino para se tirar do brasileiro a
instrução humanistica, O conhecimento e a sua indole pacifica.

O trabalhador brasileiro geme debaixo do pouco salário e do
alto custo de vida e, no entanto. o apóstolo São Lucas admoes
tava que "digno é o trabalhador do seu salário". TClmbém na se
gunda Carta aos Tessaloníssenses .3: 8,12) e em Tiago (5: 4.6).
Os sindicatos amordaçados e transformados em ór~,ãos de assis-
tl'oDcia social e recreativa. -

A Imprensa censurada.

O povo afastado do poder pelo voto indireto e pelas nomea
ções de Prefeitos.

Sendo, um .bem devido por justica, ü Direito é aquele mesmo
bem Que e rle\'Jdo a uma pessoa por uma exigencia de j ustica, e
nesse sentido o respeito à vida humana. por exemplo, é um direito
devido a toda a pessoa humana. E São Tomás de Aquino já definia
o DJreJto como aquilo que é deviel'o a üutrf'm, confurme uma igual
dade.

, Não podemos silenciar a. nossa palavra, Sr. Presidente, que
e um gTlto de alerta e um pedldo de redemocratizac-ão do País,

Durante o discurso do Sr. Walter Silva, o SI', Marco
Maciel, Presidente, qei:ra a cadeim da presidênCia., que e
ocupada pelo Sr. Joao Climaco, 3'?-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) - Nos termos do inciso I1
!ia art. 20 do Regimento Interno, concedo a palavra ao Sr. Aderbal
Jurema, na qualidade de Líder da Aliança Renovadora Nacional.

O SR. ADlmEAL JUREMA (AR.ENA - PE. Como Líder. Pro..
nl;'ncia o seguinte discurso.) - SI'. Presidente, Srs. Deputados, da
trIbuna desta Casa do povo brasileiro, há onze anos. em 1966 fi~
um discurso dramático sobre as inundações que cobriram o R~cife
e grande part~ da Regiào Metropolitana de Pernambuco. Hoje,

. volto a esta tnbuna para novamente contar ao povo brasileiro o
sofnmento do Recife -- a cida<!,e capital da cultura do Nordeste;
do Reclfe que tem uma populaçao de mais de um milhão de habi
tantl's trab~l?ando pelo progresso do Brasil; do Recife de Nassau,
da InSUlTClçaO Pernambucana, dos morros e dos alagados das
grandes revoluções democráticas, de Tobias, Nabuco e Castr~ Al
ve:s. que eu vi agora, ao entardecer de 1° de maio, uma cidade
t~)ste. na ternvel expectativa da chegada das águas que desciam
VIOlentamente caudalosas das nascent.es do Capibaribe: o silêncio
das casas, de portas e janelas cerradas. e das ruas sem veículos,
d~sertas. na espera sem esperança. Madalena, Torre, Caxangá
Varze~. Parnamirim, Aflitos, Dois Irmãos, Afogados, Derby, I1h~
do LcJte. a lembrar, na expectativa estática, os versos de um de
nossos poetas - Ângelo Monteiro:

"Há muito calaram sinos
Pois não há quem os tanger,
Nem meninas nem meninos
Tangem sinos no meu ser.
Calaram os sinos do mundo,
E eu sinto a alma doer."

E é com a alma doendo que venho a esta tribuna para fazer
um relato do que aconteceu da noite de 1° de maio para a manhã
de 2, quando antecipadamente o Governo de Pernambuco anunciou
as cheias do Capibaribe e advertiu à população ribeirinha para a
necessidade de deixar as suas casas, taperas e mocambos que
ainda não foram substituídos pelas casas dos planos do BNH.
Recife é uma cidade com a média de 3m acima do nivel do mar
e cidade-meta não só das populações pobres do Estado como de
quase todo o Nordeste, pela sua posü;ão histórico-econômica e
cultural. através desses 100 anos dc civilizacão luso-afro··brasileira.
Mais de 50.000 casas populares estão na mira do Governador Moura
Cavalcanti .

O Recife. através desses 450 anos de existência, tem pago muito
caro por sua audácia de querer sobreviver entre o mar e os a1a-

gados - verdadeira cidade talássica, a exemplo de Amsierdam 
mas sem as defesas realizadas por técnicas avançadas, naquela
cidade européia, Dai o verso viril de Castro Alves, quando estudava
em nossa tradieional Faculdade de Direito:

"O punho no sabre extenso
de pedra-recife imenso
que rasga o peito do mar."

Tenho, ainda, diante de meus olhos sofridos, o espetáculo
dantesco que presenciei na minha cidade: as águas invadindo os
lares dos ricos. dos remediados e, sobretudo, das paupérrimas po
pulações ribeirinhas.

Cem mil pessoas atingidas e 25 mil totalmente desabrigadas.
As águas em fúria levaram todos os seus pertences. Foram atingi
das Olinda e mais uma dezena de eidades do interior, como Tori
tama, Limoeiro, São Lourenço Macaparana, Timbaúba, Tiúma,
Barra de Guabiraba, Jataúba, Passira, Vitória de Santo Antão,
Carpina e Pall d'Alho, somando mais de 15 mil pessoas sem teto,
fmtigadas, massacradas pelas chuvas e pelo transbordamento dos
rios.

O Governador Moura Cavalcanti, indormido, sofrido, 24 horas
de olhos abertos e coracão tr~,ncado de dor. supervisionando 130
postos de atendimento aos flagelados do Recife, recebeu a coope
racão decidida e decisiva das Forcas Armadas; dos soldados do
Exército. da Polícia Militar e de marinheiros, nas ruas alagadas,
salvando a população atingida; dos helicópteros da Aeronáutica,
sobrevoando toda a região inundada, levando o fio tênue do so
cono em transe tão duro, mas que era uma esperanca de vida
para os nossos irmãos alojados. em difícil e penoso equilibrio, como
náufragos, nas cumeeiras das (,asas, enfim, nas partes ainda não
alcançadas pelo nivel das águas que subiam Ijgeiras, dantescamente
vivas.

O Sr. Sérgio J\lurilo - Nobre Deputado Aderbal Jurema, para
benizo V. Ex." pelo belo, poético e romântico discurso que pro
nuncia nesta tarde. Na qualidade de pernambucano e poeta, venho
trazer ao discurso de V. Ex.a o grito de minha alma e o daquela
sofrida populacão contra a desídia, a inoperáncia e a incapacidade
dos governantes, que tem ap:'oveitado as cheias do Recife para
exibicões demagógicas, como acaba de acontecer, num cortejo de
calamidades públicas para o nosso Estado. Sem ser melancolica
mente prmlstiano, queria apre.sentar meu protesto e cobrar do Go
verno que V. Ex.a dignamente representa nesta Casa o cumpri
mento do Plano de Desenvolvimento do Estado, exatamente no
setor das solucões apontadas para o condicionamento da proble
mática da planície alm-ionar do Recife, Por exemplo: as obras de
alargamento da calha do rio Beberíbe e do seu afluente, o rIo
Morno. dos rios Setúbal e Jordão; as barragens de contenção
anunciadas com tanto alarde para o alto da bacia do rio Capi
baribe e todo um cortejo de medidas divulgadas como complemen
tares para dar solução definitiva à problemática das enchentes que
tant()s prejuízos causam a Pernambuco; Quero de V. Ex." uma
palavra nesse sentido. Sei que V. Ex.a , desde 2966, da tribuna da
Cámara, reclama medidas e soluções definitívas para a problemá
t.íca das encllentes. Lamento tão-só que os Governos tenham feito
ouvidos de mercador aos apelos de V. Ex."

O SR. ADEREAL JUREMA - Agradeco a V. Ex.a a participação
em meu djscur~o No seu deserJ1'olar, V. Ex." tel'á a resposta aQ seu
apelo de representante do MDB em Pernambuco.

Continuo, Sr. Presidente.

Depois, 24 horas depois, as águas baixaram, descobrindo a
desolação; ruas e casas cheias de lama, de cobras e ratos mortos,
destruidas, esburacadas; crateras nas cabeças das pontes da Torre,
de Caxangá e outras menores; cerca de 500 mil ratos mortos em
pestando o ar da cidade. Mas já as turmas da Secretaria da
Educação percorrendo os abrigos, e as da Secretaria de Saúde
vacinando contra a febre tifóide, lepstopirose e todas as mazelas,
em forma de doenças tropicais. numa capital que ainda detém os
maiores indices de mortalidade infantli deste Pais, "reflexo da
pobreza e das precárias condições materiais de vida de grande
parte de sua população", conforme assinala o "Plano de Desenvol
vimento Integrado" da Região Metropolitana do Recife, 1976 
pág.61.

As chamadas soluções a médio prazo para conter as enchen
tes do Recife e arredores predsam urgentemente ser transforma
das em soluções a curto prazo, sob pena de o Recife desaparecer.
Assinala o "Plano de Desenvolvimento Integrado":

"No que respeita ao problema das inundações, convém
ressaltar a ausência de normas que regulem as ações do
homem sobre o meio fisico e impeçam o indiscriminado
processo de recuperação e conquista de áreas para a ex
pansão imobiliária, sem os devidos cuidados com a con
tenção das enchentes dos rios, a drenagem das áreas
pluviais e a preservacão da vegetação nas margens dos
cursos de água." (pág. 89.)
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Ao lado das barragens do Goitá. que precisam ser urgente
mente iniciadas. c do Carpina. em construção - e que () Ministro
Rangel Reis promete a conclusão para março de 1978 - há o
problema de drcnagcm do rio Capibaribe, na área urbana do
Recife, a limpeza dos canais existente~ e construção de mais de
duas dczenas de canais. Porque o Recife é, como já assinalei. uma
cidade quase que ao nível do mar e com uma topografia conquis
tada à base de aterros e entupimento dos condutos naturais qne
moderavam as enchentes antes da de 1966. Desde 1632 que ternos
noticias de inundações naquele burgo nassoviano. No século pa~

sado, a sua maior inundacão se deu no ano de 1369. As inundacões
se repetiram em 1897. 1914. 1920. 1924, 1931. 1940. 1944. 1950, 1%5,
1966, 1970. 1975 e agora, em 1977.

Em 1370. o Engenheiro Rafael Arcanjo Galvão Filho. por de
terminação do Imperador Pedro lI, realizou estudos de conten'~ão

das cheias. onde propunha a construção de barragens de acunlu
lação, combinada com a desobstrução do braço direito do Capi
baribe e abertura de canais. Mas, somente em 1966, por iniciativa
do Governador Paulo Guerra. foi criada uma comissão composta
de representantes da SUDENE, Estado e Prefeitura do Recife. e
em 1971 o Governo do Estado criou a Comissão de Defesa Civil de
Pernambuco - CODECIPE. Antes. o General Rodrigues otávio,
quando servindo no Recife. havia montado a "Operação Alívio",
com a participação das Forças Armadas, nos anos de 1969 e 70.

Desta tribuna fiz apelo veemente ao Presidente Castello Branco
para que salvasse o Recife. S. Ex a não ficou de ouvidos moucos.
Apenas a SUDENE não entendeu a urgência das providências que
pedíamos. E agora?

Estamos diante de uma nova cheia, maíor do que a de 1nO
e menor do que a de 1975. mas psicologicamente terrivel, porquanto
a corajosa e brava população do Recife. hoje, é a mais insegura
do mundo.

O Sr. Sérgio Murilo - Permite-me V, Ex.a um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA - Lembro a V. Ex.a que disponho
de pouco tempo. Peço que sej a breve no seu aparte.

O Sr. Sérgio Murilo - Nobre Deputado, agradeço a V. Ex.a
Quando V. EX,a indaga "E agora?", lembro-lhe que o povo de Per
nambuco está perguntando "E agora, José?", pedindo ao Gover
nador Moura Cavalcanti que cumpra - basta que cumpra - o
que anunciou no seu Plano de Desenvolvimento do Estado. Lamen
tavelmente. nada tem sido feito no sentido de se dar solucão
definitiva à problemática das enchentes em Pernambuco. Soluçoes
emergenciais. exibições demagógicas de solidariedade pessoal por
ocasião do flagelo. isso não é bastante para resolver o problema,

O SR. ADERBAL JUREMA - O exagero de V. Ex.a vai por
conta da sua posição de Deputado do partido da Oposição em
Pernambuco. O Governador Moura Cavalcanti. sozinho, não poderá
cumprir o Plano de Desenvolvimento Integrado....

O Sr. Sérgio Murilo - E o Governo Federal?

O SR. ADERBAL JUREMA - ... mas com o apoio do Sr. Pre
sIdente da República ele irá cumpri-lo.

Prossigo, Sr. Presidente.

Não faltou, nem por um momento, a pronta ação de solida
riedade do Governo da República, o apoio irrestrito do Presidente
Ernesto Geisel ao Governador Moura Cavalcanti. a ida imediata
do Ministro do Interior e do Ministro da Saúde ao Recife: a pre
sença atuante da bancada federal no gabinete do Ministro Rangel
Reis. a solidariedade dos Governos dos Estados vizinhos e de toda
a Nação.

Mas falta ao recifense ter tranqüilidade, o que é mais impor
tante e decisivo para a vida de uma comunidade do relevo civico
cultural da cidade do Recife. Daí a nossa presença nesta tribuna,
para dizer aos nossos queridos e sofridos irmãos do Recife - dizer
pela voz de quem foi atingido em seu lar pelas fúrias das águas
em 1970 e 1975 e sitiado 24 horas em 1977 - que todos estaremos
empenhados. Governo de Pernambuco, Governo Federal, bancadas
federal e estadual, Prefeito do Recife, Cãmara de Vereadores, povo.
soldados e clero, em que se apressem, sem demora, as obras funda
mentais de contenção das enchentes, Que se trabalhe noite e dia
na barragem de Carpina ~- não vamos chorar sobre o tempo per
dido. porque não somos nem devemos ser. por formação. melanco
licamente proustianos; que se inicie. ja e agora. a barragem do
Goitá: que se drene o Capibaribe, não apenas com poucas dragas.
mas com pelo menos 12 dragas. como prevê o próprio Ministério
do Interior. através do DNOS; que se atenda ao pedido do Prefeito
do Recife para que se abram dezenas de canais na cidade enchar
cada. Que. ao lado disso. atendam-se às reivindicações contidas
nos relatórios do Governador de Pernambuco e que não esqueçam
a pobre classe média do Recife, os seus comerciários, os seus pe
quenos comerciantes. os sells militares. os seus religiosos, os seus
professores, os seus artistas e escritores. os seus trabalhadores ru-

rais e llrbanos toda a gente que mal iniciou o pagamento do em
préstimo feito à Caixa Econômica Fcderal e já está precisando de
outro. para poder ter condições para limpar ou reconstrulr Slla

casa, comprar um colchão, uma muda dc roupa ou a vasilha onde
possa esquentar o leite de seus filhos.

É com os versos dos poetas que desejo encerrar estas palavra"
úmidas das lágrimas do meu povo do Recife e de Olínda. cidades
irmanadas pela sua história, pelo seu sofrimento e [Jela~ água.s,
ora tranqüilas, ora revoltas. dos rios Capibaribe e Beberibc. No
lirismo da belíssima voz do poeta Carlos Pena Filho - "Olinda é
só para os olhos I não se apalpa, é só desejo. I Ninguém diz: é li
que eu moro, f Diz somente: é lá que eu vejo"

E da cidade tão duramente atingida pelas águas. escreve Lédo
Ivo, num rompante poético admirável:

"Amar mulheres. várias;
_. Amar cidades, só uma - Recife."

VIl - O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) - Vai-se passaI."
ao periodo destinado às Comunicações das Lideranc:as.

Tem a palavra o Sr. OUvir Gabardo.

O SR. OLIVIR GABARDO (MOB - PRo Sem revisão do ora
dor) _ Sr. Presidente. Srs. Deputados. nossa presença nesta tri
buna, na tarde de hoje. é para fazer uma análise do pronuncia
mento do Sr. Ministro Reis Velloso, ontem, aos empresários plm
listas.

Confesso. Sr. Presidente. que se não fosse a transcrição nOIJ
jornais. em letras garrafais, das palavras de S. Ex.3

, eu acredi
taria fossem boatos qlle pairassem por ai. Vou ler alguns trechos
e "obre eles tecer comentários.

Diz o Correio Braziliense, reproduzindo palavras do Sr. Mi
nistro:

"Capitalismo subsidiado

No interesse da sociedade como um todo c a fim de con
solidar o sistema capitalista. no Brasil. o Governo não se
importa em aplicar dinheiro a fundo perdido para rea
nimar alguns setores ou algumas empresas em dificulda
des. Isto não significa um prêmio à incompetência ou a
má fé de alguns empresários, já que o Governo sabe
quem precisa e quem merece. O importante é manter o
sistema de pequenas e médias empresas em funcionamen
to e assegurar os bons níveis de emprego e de desenvol
vimento do País."

Ora. Sr. Presidente, é simplesmente estarrecedora a declara
cão do Sr. Ministro Reis Velloso. porque, no instante em que se
prega, por todos os meios, a austeridade !la. aplicação dos r,:
cursos públicos, vemos que o Governo, nos ultlmos anos. a partir
de 1973, segundo informação da própria imprensa. aplicou cerca
de 26 bilhões de cruzeiros para socorrer sessenta entidades em
situação pré-falimentar.

O Sr. Celso Barros - Nobre Deputado olivir Gabardo, apenas
inicia V. Ex.a seu pronunciamento. mas já revela aspectos inte
ressantes na formulação da problemática a que se prende o pro
nunciamento de Ministro Reis VeIloso. Quero dizer a V. Ex.a que
o sistema capitalista adotado so Brasil - ou, segundo os mais mo
dernizantes, o neocapitalismo - é bastante incongruente. porq~e
se considera autônomo. As empresas privadas entendem que nao
devem absolutamente sofrer qualquer interferência do Poder Pú
blico quando essa interferência tem em vista reduzir-lhes os lu
cros ou fazer redistribuição de riqueza mais compatível com as
necessidades sociais. Quando, porém. se hão de suportar pre
juizos e Quando necessitam de meios para se. d~senvoly..r. .a
quem elas vão procurar? Ao Estado. no pod~r PubllC?. Dal v~n

ficarmos disoorrões como essas. tanto que o Ilustre MInistro dls.se
que o Governo não se importa de aplicar a fund~ perdido em
favor da empresa privada. apesar de a empresa privada procla
mar sua auto-suficiência. portanto a dispensabilidade do auxilio
público.

O SR. OLIVIR GAB.-\RDO - Grato a V. Ex," pelo aparte.

Sr. presidente. Srs. Deputados. o Governo não se importa em
aplicar dinheiro a fundo perdido para reanimar alguns setor~s
ou algumas empresas. É de se repetir aqui a frase: O tempora,
o mores. Que tempos e que costumes estamos vivendo, em que o
Governo não se importa de lançar a fundo perdido recursos do
povo. recursos públicos. para amparar empresas em situação pré
falimentar ou em situacão difícil. Os critérios utilizados pelo Go
verno realmente são est·ranhos. No meu Estado, o Paraná. inúme
ras empresas que prestavam serviço ao Governo Federal e ao
próprio Governo estadual foram à falência porque não recebiam
seu dinheiro, As empresas construtoras de estradas. por exemplo.
O Governo não paga as dívidas que tem para com as empresas,_ o
que faz com que muitas delas vão à falência.. mas também H'!O
se preocupa porque como disse o Sr. Ministro Reis VeIloso. nao
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se importa em dar dinheiro a fundo perdido, dinheiro público,
dinheiro do povo, para empresas em situação dificil.

Concedo, com muito prazer, o aparte ao nobre Deputado Pi
nheiro Machado.

O Sr. Pinheiro l\lachado - Nobre Deputado Olivir Gabardo,
sabe V. Ex." do respeito que tenho pela sua atuação nesta Casa,
de maneira que faria um reparo ao seu pronunciamento. Não sei
se V. Ex." critica a politica do Ministro. Aliás, a politica não é
do Ministro, é do próprio Governo, porque a decisão não é pessoal,
mas calcada nas diretrizes do Conselho Monetário Nacional, do
qual ele participa. O Ministro apenas autorizou que fundos fos
sem alocados para empresas que estavam em dificuldades. V. Ex."
cita o caso do Paraná. Então, já não sei se reclama auxiJjo para
o Paraná ou se conceituo. um erro de politica econômica e finan
ceira. De qualquer forma, quero dizer a V. Ex." que estc tipo de
politica é adotada em vários paises, inclusive nos Estados Unidos.
Sabemos que várias indústrias naquele pais recebem subsidias a
fundo perdido. inclusive a indústria agropastoril. Estados do !llpio
oeste ampricano recebem subsidias diretos para a produc;ao de
laticínios e restringem sua produção de batatas para que o preço
da mercadoria não caia, para que não haja depressão, para que
não haja um" recessão naquela área. O que o Governo está
procurando evitar, nobre Deputado, é uma recessão econômica,
que é muíto pior do que a inflação. E é isso que muita gente
descia. que o País enfrente uma recessão como aquela que en
frentaram países europeus há um ano e meio.

O SR. OLIVIR GABARDO - V. Ex.a considera ético, moral,
corn'to ele muita justeza, que o Governo - que deixa ele pagar
empresas que lhe prestam serviços, incorrendo em inadimplên
cia no cumprimento dos contratos com elas - não pague as di
vida" que tem e dê dinheiro a fundo perdido para empresas em
situacão pré-falimentar? V. Ex.a considera isso correto. justo?

O Sr. Pinheiro Machado - Não é justo que o Governo não
pague. mas esse assunto já diz respeito a outros departamentos.
Não sei quais as empresas que estão com atraso nos seus recebi
mentos. Mas o que estamos apreciando é a política monetária
nacional. e qwmto a ela o Governo está certo: deve socorrer em
presas para que não se processem falências em cadeia, o que
geraria o desemprego e, conseqüentemente, o desassosseg:o social.
Ê isso que o Ministro tem procurado fazer, é isso que o Governo
tem procurado evitar. Creio que V. Ex.a, com o uso de seu bom
senso. dará crédito ao Governo, reconhecendo que ele está certo
em procurar evitar o desemprego. As empresas ricas. que, muitas
vezes. no custo do trabalho que oferecem ao Governo já calculam
um adicional correspondente à demora no pagamento, até agora
não estão enfrentando dificuldades. Se estiver€m em processo de
falência, estou certo de que o Governo irá socorrê-las,

O SR. OUVIR GABARDO - Agradec;o a V. Ex.a o aparte, no
bre Deplltado Pinheiro Machado. Mas devo dizer que não estou
entendendo o comportamE~nto do Governo. Se realmente ele está
preocupado com a sorte dos empregados. com o problema social
decorrente da falência de uma grande empresa, não compreendo
como não tem preocupaeào alguma com a sorte dos empregados
de empresas que prestam servicos ao próprio Governo. inadim..
plente com os seus comprómi~so~. O Poder Executivo lanc;ará
dinheiro a fundo perdido. O SI'. Ministro Reis VeJIoso diz o se..
guinte: "O saldo. certamente. foi favorável, pois das centena" de
empresas apoiadas só um número reduzid::> veio a fracassar". E
eu pergunto: quanto a este número reduzido que veio a fracas··
sal'. ape~ar da in ieeão de dinheiro dado a fundo perdido. que
comportamento é esse que o Governo apresenta à opinião pública?

Concedo o aparte a V. Ex.R

O Sr. Parsifal Barroso - Meu aparte, nobre Deputado Olivir
Gabardo. visa apenas a complementar e esclarecer o que V. Ex.a
recebeu do Deputado Pinheiro Machado. V Ex.& vislumbra con
tradicão no tratamento dispensado às empresas atendidas através
de créditos a fundo perdido e às que executam obras do Governo
e não recebem as dividas. se bem entendi. Posso informar-lhe que
o Ministério dos Transportes, através de ac;ão enérgica do Minis
tro Dyrceu NO?,lleíra, conseguiu, até normalizacão do Fundo Ro
doviário Nacional - alterado indevidamente em governos pas
sados e necessitando ser corrigido - a garantia de recursos para
pagar às empresas construtoras e empreiteiras de obras públicas.

O SR. OUVIR GABARDO - Agradeço a V. Ex.a a informac;ão,
nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) - Lembro a V. Ex.& que
faltam dois minutos para terminar o prazo destinado a V. Ex.a

O SR. OLIVIR GABARDO - SI', Presidente e nobres Srs. Depu
tados, realmente não dá para entender o comportamento do Go
verno. Nestes dois minutos que me restam, desejo levantar apenas

um aspecto do pronunciamento de S. Ex.& em São Paulo. Diz o Mi
nistro Reis VelJoso:

"Existem dois níveis de atuaeão: o técnico-bancário e o
ministerial ou de Governo. Este último, necessariamente,
transcende àquele. E, quando a Administração aplica em
certas circunstãncias, está fazendo uso de sua atribuição
e não contrariando posição de órgãos bancários."

Há, para () critério bancário, certamente, normas a serem se
guidas. Mas quais são as normas que o Governo segue para am~a·

1'0.1' algumas empresas? Será que as empresas a que o Sr. Ministro
se refere são aquelas mais próximas a S. Ex.R ou ao próprio Go
verno? Pelos critérios a cujo emprego estamos assistindo, as em
presas que realmente estão próx;mas do Governo são as que
recebem o amparo governamental. As demais - como é o caso
da empresa Cimo, de grande tradição no mercado de móveis do
Brasil, com sede em Santa Catarina - estão à beira da falência,
mas não -ecehem a assistência do Governo. Enquanto isto, outras
empresas são beneficiadas com vultosos empréstimos, como a em
presa paulista Lutfalla, que r€ccbeu do Governo, de mão beijada,
500 milhões de cruzeiros, numa situação até pouco explicável.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas,)

O SR. UBAJ,DO CORRf;A (ARENA - PA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando se fala na
Amazónia, geralmente tem-se a idéia de um complexo geoeconô
mico apenas contido no territorio brasileiro, quando, na verdade,
tomada no seu todo, a imensa bacia hidrográfica estende-se a 0.1·
guns paises vjzinho,s como a Bolãvia, Equador, Colômbia, Peru,
Guiana, Suriname e Venpzuela, havendo, ainda, geógrafos que pre·
tendem incluir, nesse conjunto fisiográfico, a própria bacia do
Orenoco.

Essa, a grande Amazônia multinacional, valendo, porém, sali
entar que a sua maior amplitude se insere no território brasileiro.

Mais de uma reunião internacional. neste hemisfério, aborda
ram o problema da integração económica da Amazônia Continen
tal, presentes, I"esses conclaves, ilustres representanteo brasileiros,
embora nunca em missão oficial. O resultado desses estudos é o
anúncio, que lemos na imprensa do dia 27 de abril, de um projeto
gigan~c para a Amazônia, elaborado pelo Governo bra3ileiro.

Seria a mais ampla iniciativa de cunho integracionisLa, na
América Latina, ampliando, em larga escala, a vitoriosa experién
cio. binacional que, há um decênio, estamos promovendo para o
aproveitamento da Lagoa Mirim, juntamente com o Governo uru
guaio ou, ainda, se quisermos citar outro exemplo bilateral, o da
explol'ac;ão, com o Paraguai, da hidrelétrica de Itaipu.

Admite-se que o novo projeto, mesmo sem a participação da
Venezuela, seria executado num prazo de cinqüenta anos.

O ChanceJer Azeredo da silveira, ao discursar no encerramento
da IV Assembléia Plenária e Forum de Debates da Federação Lati
no-Americana de Associacões de Consultores, no Palácio do Itama
rati, depois de reassegurâr que o Brasil não alimenta sonhos de
hegemonia, muito menos no Continente, fez referência ao ambi
cioso projeto amazônico. afirmando:

"O Brasil continua disposto a oferecer o seu apoio a toda
iniciativa destinada a intensificar o processo regional de
desenvolvimento. Está preparado para participar, ativa
mente, dos mecanismos cc cooperação existentes. Onde
necessário e sob o estimulo 'e avanços já comprovados, não
:Jeixará de contribuir para a busca e implantação de novos
esquemas que também sejam de valia para uma maior
integração continental."

Essa :níeiativa do Governo. de sentido integracionista. já está
repercutindo po~itivamente e estimulando açôes concretas como ~
o que tenho a honra de registrar - as gestões que vêm sendo de
senvolvidas pela Federação das Indústrias do meu Estado, o Pará
- integrante do universo amazônico - com vistas a maior aber.
tura ao parque industrial da Amazônia brasileira e do Nordeste,
dos mercados do N'orte da América 10 Sul e, mais ainda, do Caribe.

O Sr. Parsifal Barroso - Permite-me V. Ex." um aparte?

O SR. UBALDO CORRÊA - Concedo o aparte a V. Ex.a

O Sr. Parsifal Barroso - Desejo apenas, nobre Deputado Ubal
do Corrêa, louvar a iniciativa de V. Ex.a em ressaltar esta me·iida
do Governo Federal, tendo à frente a lúcida compreensão do Sr.
Ministro das Relações Exteriores, 'elue estabelece para a Amazõnia
um mesmo tipo de operação e de projeto como aqueles que já estão
dando tão grandes frutos em Itaipu e na Lagoa Mirim. A intenção
dessa diretriz do projeto a que V. Ex.R se refere representa a pers
pectiva mais nova, promissora e adequada - na minha opinião 
em favor da Amazônia, que V. Ex.R, com tanta honra e lustre,
representa nesta Casa.

O SR. UBALDO CORRÊA - Muito obrigado. meu nobre LideI',
pelo aparte de V. Ex.", e, inclusive, pela benevolência com que se
referiu à região que tenho a honra de representar nesta Casa.
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José Carlos Teixeira

Ruy Brito -- MDB.

ORDEM DO DIA.

Minas Gerais

Francisco Bilac Pinto - ARENA.

São Paulo

ARENA

Sergipe

MDB.

Henriqlle Pretti

Ademar Pereira

I':spírito Santo

ARENA

Rio de Janeiro

Alair Ferrcíra - ARENA; JG de Araújo Jorge - MDB; José
Maria de Carvalho - MDB.

Mato Grosso

Go.stão Müller -- ARENA.

Rio Grande do Sul

Aluizio Paraguassu - MDB: Vasco Amaro - ARENA.

VIII - O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) . Levanto :l Se.5
são designando para a Ordinária da próxima seguudcl-i"eira a ;;e
g:uinte:

procuram integrar, mais rapidamente, aquelas unidades federati
vas no nosso processo de desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Climaco) - Nada mais havendo a
tratar, vou levantar a sessão.

Deixam de comparecer os Senhores:

Amazonas

Raimundo Parente ~ ARENA,

Paraíba

Sessão em 9 de maio de 1977
(Segunda-feira)

TRAl\lITAÇAO
EM URGENCIA

Discussão

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 96-A. DE 1977

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo nO 96-A, de
1977, que aprova o texto do Acordo sobre o Comérci·,) dc Produtos
Téxteis. celebrado entre a República Federativa do Brasil e a
Comunidade Econômica Europeia. em Bruxelas. a 13 de janeiro
de 1977; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justica,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa: e, da
Comissão de Economia. Indústria e Comércio. pela aprovacáo. (Da
Comissão de Relacões Exteriores.) - Relatores: Srs. ClevE.'rson
Teixeira E' Santilli ·Sobrinho.

EM PRIORIDADE
Discussão

2
PROJETO DE LEI N.o 2.933-B. DE 1976

Votação. em discussão única. do Projeto de Lei nO 2. 98:3-B,
de 1976. que dispõe sobre a nomeaçao de dirigentes das ínstítuíeões
oficiais de ensino superior; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituicão e Justica, pela constitucionalidade. juridicidade e técnica
legislativa. com emenda: c. da Comissão de Educacao e Cultura,
pela aprovação, com emendas. Pareceres à Emenda de Plenário:
da Comissão de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade:
e. da Comissão de Educação e Cultura, pela aprovação. (Do Poder
E~ecutivo.) - Relatores: Srs. Lauro Leitão e Geraldo Freire.

EM ORDINARIi\
Discussão

3
PROJETO DE LEI N.o 1.362-A, DE 1975

Discuslião única do Projeto de Lei n.o 1.362-A, de 1975, que
altera dispositivo da Lei 11. 0 1.493. de 13 de dezembro de 1951. que
"dispõe sobre o pagamento de auxilias e subvenções": tendo parc
ceres: da COllllssão de Constituição e Justiça. pela constitucionali
dade. juridicidade e técnica Legislativa: e. da Comissão de Fiscali
zação !<'inanceira e Tomada de Contas. pela aprovação. (Do Sr.
Freitas Nobt·e.) - Relatores: Srs Era~mo Martins Pedro e Walber
Guimarães.

Para finalizar. ressaltando. com este exemplo concreto. o mago
nífico 'ncentivo que a política do rroverno federal quanto à Ama
zônia já vem representando. quero enfatizar. como inequivoca in.
fluência do efeito de demonstração dessa política. que um das
escopos a que se propõem atingir os que irão participar da La
Exposição Industrial Brasileira em Paramaribo é 8. integração di)
Surina'lle nesse expressivo instrumento de coopcração econômíca
continental que é a ALALC (Associação Latino-Americana de Livre
Comêrcio).

Como representante, neste plenário. da Amazônia brasileira.
espraiada em cinco e melo Estados é o caso do Maranhão, inte
grado na área da SUDAM - e três Territórios Federais. queremos
congratular-nos com esses entendimentos. esperando que o pro
jeto bnlsileiro. contelllplando a região como um todo continent.al,
signifique, também, a dinamização dos órgãos c instrumcntos que

O SR. URAI,DO CORRi<:i\ - Ouço V. Ex.a com prazer.

O Sr. Antunes de Oliveira - Prezado colega. em primeiro lu·
gar, V. Ex. a merece parabéns, porque está tratando deste assunto
Em segundo lugar, é possivel fazer-se o projeto de integração. Ma~
é preciso que se conhecam as estruturas. os pontos altos - nao
precisam s'?r nevrálgicos - e profundos do contrato de integracão.
Dizer-se que S. Ex". o Ministro, se referiu ao contrato e que nós
O queremos realizado é muito pouco. Por que será benéfico ao
Brasil? Está certo o Congresso Nacional ter noticias somente desse
acordo? Gostaria que V. Ex.a . em chegando ao fim do seu discurso,
me proporcionasse o conhecimento da estrutura deste tratado in
ternacional. O Senador Luiz Viana Filho. com a inteligência que
lhe é :Jeculiar. reclamou vecmentcmentc - no que fez muito bem
- dizendo que não sabia, como representante do povo, quais as
linhas mestras, a estrutura basilar, fur.damental desse tratado de
integração entre o Brasil e outros paises limítroi"es da Região
amazônica. Hoje. possivelmente. saírei daquí alentado. Jlol'que pre
sumo que V. Ex". ao chegar ao fim do seu pronunciamento. forne
cerá esses dados, obtidos certamente através de consultas ao Mi
nistério das Relações Exteriores e de outras fontes. Tenho ce,·teza
de que V. Ex." dará as ini"ormaçõcs desejadas pelo Senador Luiz
Viana Filho e por mim. Em discurso que fiz há três ou quatro
dias. nesta Casa. pcdi estcs esclarecimcntos. Conto com a colabo
ração de V. Ex.a para recebê-los. Como brasileiro e representante
da Amazônia, sou obrigado a conhecê-los. NinguélY' tem o direito
de tratar deste assunto sem que o Congresso Nacional também
participe da sua discussão.

O SR. UBALDO CORRÊA - Em primeiro lugar. agradeço a
V. Ex." o aparte. Até mesmo se eu quisesse discorrer mais profun
damente sobre o acordo proposto pelo Ministro Azeredo da Silveira.
o qual. sem dúvida alguma. é resultado de estudos aprofundados e
abalizados, o tempo não me permitiria. pois disponho apenas de
mais sete minutos. Entretanto. respondo ao primeiro quesito
do aparte de V. Exa . usando um pouco de matemática. V. Ex.d

dividiu sua intervencão em três partes: duas pró e uma contra.
Duas são positivas. o que mostra a validade do projeto. Vamos
aguardar que o cstudo feito por esses técnicos. num esi"orço real
para inlegrai' a nossa Amazônia. surla os efeitus que V. Ex" e
eu desejamos. Apenas dou maior parcela de crédito ao projeto,
e V. Ex" aguarda sua execução para depois opinar. Respeito o
ponto de vista de V. Ex."

Prossigo. Sr. Presidente. Srs. Deputados.

Já está. inclusive. sendo organizada uma missão de empresá
rios da Amazónia Legal para participar da 1." Exposição Industrial
Brasileira em Paramaribo, objetivando procedimento concreto de
incremento do intercâmbio comercial, cultural e técnico, com o
Norte da América do Sul e o Caribe. o que atenderá aos propósitos
de dinamização das exportacões nacionais e a necessidade de
fortalecímento do~ laços continentais de cooperacão e solidarieda
de. O empreendimento da Federação das Indústrias do Pará vem
contando com o valioso apoio do Governo do Estado e da Embai
xada Brasileira perante o Suriname. o qual já foi solicitado que.
aproveitando o ensejo da referida La Exposição Industrial Brasi
lcira. rcúne, em Paramaribo. o maior número possivel dc impor
tadores dos países vizinhos. inclusive Bolívia, Peru, Equador. Ve
nezuela. Colômbia, Guiana e os da área do Caribe. par, troca de
informacões, verificacão dos negócios viáveis. possibilidades de co
locaçáo de nossos produtos. enfim. fortalecer o relacionamento
comercial entre essa.> nações e o Brasil. Além dessa procur::J dc
identHicação das potencialidades comerciais existentes. estão os
empresários do Pará. no que se refere ao intercâmbio com outros
países amazônicos e com a área do Caribe, levantando as difieul
dades. quer no setor creditício. quer quanto aos transportes e "às
comut"icacôes, quer quanto aos problemas dc divulgacão, que po
derão embaraçar os esforços de integração comercial. cultural e
técnica. colimando a desejável eliminação dos entraves localizados.

O Sr. .t\ntunes de Oliveira - Concede V. Ex." um aparte a
esle seu colega, representante do Brasil e da Amazônia?
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Geraldo Freire
Ibrahim Abi-Ackel
Claudino Sales

José Bonifácio Neto
Sérgio Murilo
Freitas Nobre

Vago
Hugo Napoleão
Fernando Gonçalves

Suplentes
ARENA

Theobaldo Barbosa
Cid Furtado
Vago

MDB
Mário Moreira
Oswaldo Lima

Comissão
Reunião: 12-5-77
Hora: 10:00 h
Pauta: comparecimento dos Srs.: Dl'. Paulo Nogueira Neto 

Secretário Especial do Meio Ambiante; Dr. Pedro do Carmo Dan
tas - Secretário de Agricultura do Governo do DF; Dl'. Francisco
de Salles Batista Ferreira - Superintendente da CAESB e Dl'.
Lúdio Gomide - Ex-Presidente da CAESB.

Deputado José Bonifácio Neto:
Livro IV - Do Processo de Conhecimento Título lU -

Dos Procedimentos Incidentes até o final do Livro IV (arts. 446
a 625)

Deputado Claudino Sales:
Livro V - Do Procedimento Sumário - e
Livro VI - Procedimentos Especiais (arts. 626 a 635 e 636 a 785)
Deputado Freitas Nobre:
Livro VII - Da Reparação do Dano Causado pelo Crime (arts.

786 a 820)
Deputado Ibrahim Abi-Ackel:
Livro IX - Do Processo Executório Penal (arts. 829 a 920)
Prazo na Comissão: até 25-8-77.
Obs.: (Para apresentacão dos Pareceres às emendas ao Pro

jeto de Código de Processo Penal.)

CÓDIGO CIVIL
Membros
Efetivos

Comissão Especial
ARENA

Lauro Leitão
Geraldo Guedes
Raimundo Diniz

MDB
Mac Dowell Leite de Castro
Israel Dias-Novaes

Cleverson Teixeira
João Linhares
Igo Losso

Tancredo Neves
Brigido Tinoco
Celso Barros

2
Comissão de Economia, Indústria e Comércio

Reunião: 11-5-77
Hora: 10:00 h
Pauta: comparecimento dos 81'S.: Dr. Mário Garnero - Pre~

sidente da Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores;
Dr. Luiz Eulália Bueno Vidigal - Presidente das Indústrias de
Autopeças de São Paulo; Luiz Inácio da Silva - Presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo; c Argeu
Egídio dso Santos - Presidente da Federação dos Metalúrgicos
de São Paulo.

Marcelo Linhares
Henrique Córdova
Antônio Morimoto

Erasmo Martins Pedro
Tarcisio Delgado
Fernando Coelho

Presidente: Deputado Tancredo Neves
Vice-Presidente: Deputado Brígido Tinoco
Vice-Presidente: Deputado Igo Losso
Relator-Geral: Deputado João Linhares
Relatores Parciais:
Deputado Brigido Tinoco:
Parte-Geral
Deputado Raimundo Diniz:
Livro I - Obrigações
Deputado Geraldo Guedes:
Livro II - Atividades NegociaIs
Deputado Lauro Leitão:
Livro lU - Das Coisas
Deputado Cleverson Teixeira:
Livro IV - Da Família
Deputado Celso Barros:
Livro V - Sucessões e Livro Complementar

COMISSõES
I

de Agricultura e Política Rural

ARENA
Suplentes

Igo Losso
Eduardo Galil
Gastão Müller

MDB
Joel Ferreira Rosa Flores
Rubem Dourado José Costa
Airton Soares

Presidente: Sérgio Murilo
Vice-Presidente: Santos Filho
Vice-Presidente: Peixoto Filho
Relator-Geral: Geraldo Freire
Relatores Parciais
Deputado Santos Filho:
Livro I - Disposições Introdutórias (arts. 1.0 a 20)
Livro X - Disposições Finais e Transitórias (arts. 921 a 937)
Deputado Peixoto Filho:
Livro II - Da Justiça Penal (arts. 21 a 122)
Deputado Lidovino Fanton:
Livro III - Dos Atos Processuais (arts. 123 e 224)
Livro VIII - Das Relações Jurisdicionais com Autoridades

Estrangeiras (arts. 821 a 828)
Deputado Ivabir Garcia:
:'ivro IV - Do Processo de Conhecimento até o Título II 

Do Procedimento Ordinário - Capítulo IH - d~. Representação do
Ofendido 'arts. 225 a 264)

Deputado Adriano Valente:
Livro IV - Do Processo de Conhecimento - Título II - Do

Pl'ocedimento Oràinário - CajJítulo IV - Da D8núncia ou Queixa
até o Capitulo XII - Da Coisa Julgada (arts. 265 a 445)

4
PROJETO DE LEI N.o 1. 982-A, DE 1976

Discussão única do Projeto de Lei nO 1. 982-A, de 1976, que
dá o nome de "Dl'. Francisco Ayres da Silva" à rodovia BR-OlO;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade; e. da Comissão de Transportes, pela aprovação,
(Do Sr. Siqueira Campos) - Relatores: Srs. Noide Cerqueira e
Nabor Júnior.

5
PROJETO DE LEI N.o 2.466-A, DE 1976

Primeira discussão do Projeto de Lei nO 2.466-A. de 1976, que
autoriza a cremação de cadáveres; tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. (Do Sr. Inocêncio
Oliveira.) - Relator: Sr. Erasmo Martins Pedro.

6
PROJETO DE LEI N.o 2.682-A, DE 1976

Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 2.682-A. de 1976, que
estabelece normas para a comprovação de residência, quando exi
gida por autoridade pública para a expedição de documento;
tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação. (Do Sr. Juarez Batista.) - Relator: Sr. Luiz Braz..,

PROJETO DE LEI N.o 1. 977-A, DE 1976
Discussão prévia do Projeto de Lei n.O 1. 977-A, de 1976, que

altera os arts. 141 e 146 da Lei n.O 5.774, de 23 de dezembro de 1971
mstatuto dos Militares); tendo parecer, da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela inconstitucionalidade. (Do Sr. Peixoto Filho.)
- Relator: Sr. Gomes da Silva.

CAMARA DOS DEPUTADOS

Avisos
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Comissão Especial
Membros
Efetivos

ARENA
Ivahir Garcia
Adriano Valente
Santos Filho

MDB
Lidovino Fanton
Peixoto Filho
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4

Comissão da Amazônia

3
Comissão de Transportes

Reunião: 12-5-77
H)ra: 10:00 li
Pauta: comparecimento do Dr. Lafaiete Salviano do Prado 

Diretor da TRANSCON S.A.

Reunião: 11-5-77
Hora: 10:00 li
Pauta: comparedmento do Dr. Sérgio Supratelli - Presidente

da Sociedade Brasileira de Silvicultura.

S
Comissão do Polígono das SecaS

Reunião: 12-5-77
Hora: 10:00 h
Pauta: compari'cimento do Dr. Nilo Peçanha de Araújo 

Presidente da CODEVASF.

Comissão Mista
Presidente: Senador Danton Jobim
Vice-Presidente: Senador Heitor Dias
Relator: Deputado Francisco Rollemberg

Prazo
Até dia 28-5-77 - no Congresso Nacional.

3
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.(} 3/77

"Dá nova redacão à alínea c do art. 197 da Constituicão
Federal." (S/proventos da aposentadoria.) Autor: Sr. Genival
Tourinho.

Comissão Mista

Presidente: Senador Roberto Saturnino
Vice-Presidente: benador Saldanha Derzi
Relator: Deputado Helio Mauro

8

REQUERIMENTO N.o 15176-CN

"Cria Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para exami
nar a situação da mulher em todos os setores de atividades."

Comissão Parlamentar Mista de Inquéritu

Presidente: Senador Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Senador Heitor Dias
Relatora: Deputada Lygia Lessa Bastos

Prazo

6
PROPOSTA DE DELEGAÇA.O LEGISLI\TIVA N.(} 1, DE 1976
"Propõe delegaçfto de pOderes ao Presldente da República para.

elaboração de Lei. criando o Ministério da Ciéncia e Tecnotogi(),.
e cleterminando outras providências."

Comissão Mista
Presidente: Senador Itamar Franco
Vice-Presid.ente: Senador Arnon de Metlo
Relator: Deputado Parsifal Barroso

'7
PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVI. N.O 3176

Propõe delegação de poderes ao Senhor Presidente da Repúbli
ca para elaboração de Lei criando o Ministério dos Esportes. e
determina outras providências. (Art. 54 da Constituição Federal
e arts. 117 a 127 do Regimento Comum.) - Autor: Sr. Pedro
Lauro.

Seis meses (lBO dias).
9

MENSAGEM N.(} 1O/77-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
to-lei n.O 1.499, de 20 de de7.embro de 1976, que "dispõe sobre ~
prorrogação do benefício fiscal concedido às empresas comerciais
exportadoras de que trata o art. 4.° do Decret-o-lei n.O 248, de 29 de
novembro de 1972." Autor: poder Executivo - (Mens. n.o 428/76).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Athiê Coury
Vice-Presidente: Deputado Antônio Florêncio
Relator: Senador Augusto Franco

Prazo

Até dia 14-5-77 - no Congresso Nacional.

10

MENSAGEM N.o 21177-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
to-lei n.o 1. 510, de 27 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre ~
tributação de resultados obtidos na venda de participações socie
tárias pelas pessoas físicas; altera o Decreto-lei n.o 1. 381, de 23 de
dezembro de 197.. , que dispõe sobre o tratamento tributário aplicá
vel à pessoa física equiparada à pessoa juridica em decorrência
de operações com imóveis, e dá outras providências." Autor: Poder
Executivo - (MenS. n.o 9/77'.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Renato Azeredo
Vice-Presidente: Deputado Vicente Vuolo
Relator: Senador Otair Becker

Prazo

Até dia 14-5-77 - no Congresso Nacional.
11

MENSAGEM N.o 22/77-CN
"Submete à deliberação do Congresso NG'.cional texto do Decre

to-lei n.o 1.511, de 28 de dezembro de 1976, que "altera a redação
do art. 1° do Decreto-lei nO 343, de 28 de dezembro de 1967."
Autor: Poder Executivo - IMens. n.o 10/77).

Comissão Mista

Presidente: Senador Danton Jobim
Vice-Presidente: Senador Domício Gondim
Relator: Deputado Henrique Pretti

Prazo

Até dia 14-5-77 - no Congresso Nacional.

Comissão Mista
Presidente: Senador Benjamim Farah
Vice-Presidente: Senador Mattos Leão
Relator: Deputado Januário Feitosa

Prazo
Até dia 4-6-77 - no Congresso Nacional.

4

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.(} 4/77

"Altera a redação do § 2.° do art. 147 da constituição Federal,
para o fim de permitir o alistamento eleitoral aos policiais mili
tares." Autor: Sr. Octávio Torrecilla.

Comissão Mista
Presidente: Deputado Octacilio Queiroz
Vice-Presidente: Deputado Claudino Sales
Relator: Senador Osires Teixeira

Prazo
Até o dia 10-6-77 - no Congresso Nacional.

5
PRO.rETO DE LEI N.o 4. DE 1977-CN

"Autori7.a a transferência para o Fundo PIS - PASEP d.e
ações de propriedade da União."

Comissão Mista
Presidente: Dt'outado Sebastião Rodrigues Júnior
Vice-Presidente: Deputado Raul Bernardo
Relator: Senador Milton Cabral

Prazo no Congresso Nacíonal - até 4-6-77.

CONGRESSO NACIONAL

1
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.(} 11'77

"Modifica o § 1.0 do art. 175 da Constituição Federal e dispõe
sobre a realização de consulta popular". Autor: Sr. Nina Rir- .~

Comissão Mista
Presidente: Deputado JG de Araújo Jorge
Vice-Presidente: Deputado Geraldo Freire
Relator: Senador RuY Santos

Prazo
Até dia 21-5-77 - no Congresso Nacional.

~

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 2177

"Dá nova redação à alínea f do § 3:' do art. 15 da Constituiçiio
Federal". (Aplicação pelos Municípios no ensino primário, em cada
ano, pelo menas 20% da receita tributária municipal.) - Autor:
Sr. GU.lÇU Piteri.
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12
MENSAGEM N.o 23177-CN

"Submete à deliberação do COngresso Nacional texto do Decreto
lei n.O 1.512, de 29 de dezembro de 1976, que "altera a legislação
do empréstimo compulsório instituido em favor da Centrais Elétri
cas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, e dá outras providências."
Autor: Poder Executivo - (Mens. n.o 11/77).

Comissão Mista

Pr~sidente: Deputado Sebastião Rodrigues Júnior
Vice-Presidente: Deputado João Pedro
Relator: Senador Arnon de Mello

Prazo

Atê lia 14-5-77 - no Congresso Nacional.

13

l\.IENSAGEM N.o 26/77-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do De
creto-lei n.o 1.515, de 30 de dezembro de 1976, que "altera a reda
ção da alínea b do art. 74 da Lei nO 3.807, de 26 de agosto de 1960,
e dá outras providências," Autor: Poder Executivo - (Mens. n.o
14/77>'

Comissão Mista

Presidente: Deputado Yu.sunori Kunigo
Vice-Presidente: Deputado Adhemar Ghisi
Relator: Senador Altevir Leal

Prazo

Até dia 14-5-77 - no Congrcsso Nacional.

14
MENSAGEM N° 31/77-CN

"Submete à r'leliberação do Congresso Nacional texto do De(~re

to-lei n,o 1. 520, de 17 de íanelTo de 1977, que "estabelece condição
para aquisição dos derivados de petróleo que menciona, e dá outras
providi'·nclas." AutQr Poder Executivo - (Mens. n,o 22/77).

Comissão Mista

Presidente: Senador Agenor Maria
Vice-Presidente: Senador Jarbas Passarinho
Relator: Deputado Nunes Rocha

Prazo

Até dia 14-5-77 - no Congresso Nacional.

15

MENSAGEM N,o 33/77-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
to-lei n.u 1. 522, de 2 de fevereiro de 1977. que "concede isençâo dos
ImposlDs de Importação e sobre Prudutos Industrializados aos bens
destinados a projetos prioritarios em execuçâo no setor de energia
eletrica, e dá outra.s prcvldêneias." Autor: Poder Executivv _.
(Mens, nO 26/77).

Comissão 1\lista

Presidente: Senador Roberto Saturnino
Vice-Presidente: Senador Luiz CaVD.lcante
Relator: Deputado Cleverson Teixeira

Prazo
Até dia 14-5-77 -- no Congresso Nacional.

16
MENSAGEM N° 34/77-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
to lei n,o 1 523, de 3 de fevereiro de 1977, que "autoriza a criação
de CoorclenadcJ:'ias Especi:1is no Instituto Nacional de Cülonizaçào
e Reforma .'\?:T2.ria nas condições que especifica. dispõe sobre a
retribllic,'w clo respectivo pessoal, € dá outras providéneiaE," Aut0r:
~oder E:xecutivo - (Mens n.O 27/77).

Comissão :\Iista

Presidente: Deputado Jerônimo Santana
Viee·Pn'sidente: Deputado Antônio Gomes
RelatQr: Senador Arnon de Mello

Prazo

Até dia 14-5-77 - no Congresso Nacional.

17
MENSAGEM N,o 35/77-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
to-Jel n.: 1. 524, tic 14 de fevereiro de 1977. que "dispõe sobrr aS
tarifas dos transportes aéreos domésticos." Autor: Poder Executi
vo -- (Mens. n,o 29/77).

Comissão Mista
Presidente: Senador Marcos Freire
Vice- Presidente: Senador Otto Lehmann
Relator; Deputado Vasco Amaro

Prazo
Até tUa 14-5-77 - no Congresso Nacional.

18
MENSAGEM N.o 39177-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
to-lei nO 1.526, de 21l de fevereiro de 1977, que "fixa o valor do
soldo base do cálcul.:J da remuneração dos militares," Autor: Po
der Executivo ,- (Mens. n.o 49/77).

Comissão Mista
Presidellte: Senador Benjamim Farah
Vice-presidente: Senador Miloon Cabral
Relator: Deputado Vicente Vuolo

Prazo
Até dia 15-5-77 - no Congresso Nacional.

19
MENSAGEM N.o 42177-CN

"Submete à deliberacão do Congresso Nacional texto do De
creto-lei n,o 1.528, de 14 'de março de 1977, que "revoga disposicão
do Decreto-lei n.o 4.541, de 31 de julho de 1942". Autor: Poder
Executivo - (Mensagem n.O 73177l.

Comissão Mista
Presidente: Deputado JG de Araújo Jorge
Vice-Presidente: Deputado Francisco Rollemberg
Relator: Senador Lourival Baptista

Prazo
Até dia 28-5-77 - no Congresso Nacional.

20
MENSAGEM N.o 43/77-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
to-lei nO 1.529, de 17 de mareo de 1977. que "reajusta os venci
mentos e salários dos servidores da Secretaria-Geral do Tribunal
de Contas àa União, e dá outras providências." Autor; Poder
Executivo - (Mens. n.o 75177).

Comissão Mista
Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Drê'sidente: Senador Heitor Dias
Relator: Deputado Ademar Pereira

Prazo

Até eia 15-5-77 - na Corlissão Mista;
Até dia 81-5-77 - no Congresso Nacional.

21
MENSAGEM N.o 44/77-CN

"SubmC't," à delibera cão do Congresso Nacional texto do De
creto-lei nO 1.530, de 24 de 1118rCo de ](l77, que "reajusta os venci
mentos e salários dos servidores civis dos Quadros Permanentes e
Suplementares do Superior Tl'lbunal Militar e das AuditQrias da
Justiça Militar, e dá outras p:.-ovidéncias," Autor: Poder Executivo
lMens, n.o 82/77).

Com ;~são Mista

Presidente: Deputado FIClrim Coutinho
Vlce-Presidente: Senaclor Heitor Dias
Relator: Deputado Pas.'if's Pôrto

Prazo

Até dia 22-5-77 - na Comissão Mi"ta;
Até dia 7-6-77 - no ConDrcsso Nacional.

22
MENSAGEM N° 47/77-CN

"Submete à deliberaeão do Congres.'iQ Nacional texto do Decre
t{)-lei n,o 1,;;31, de 30 dê marco de 1977, que "concede incentivo a
financiamento.> pal'a a execu,~ão do prugrama de apuio 2, capita
lização da onpresa privada nacional. e dá outras providências."
Autor: Poder E.xecutivo (Mer,:i. n.o 100/77).

Comissão Mista
Presidente: Senador Roberto Saturnino
Vice-Presidente: Dcputado Onisio Ludovico
Relator: Senador Italívi'J Coelho

Prazo
Até dia 22-5-77 - na Comissão Mista;
Até dia 13-6-77 - no Congres.so Nacional.

IX - Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.
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ATOS DA MESA

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições
que lhe conferem o Artigo 14, inciso V. do Regimento Interno
e o Artigo 102 da Resolução n.o 67, de 9 de maio de 1962,

Resolve, conceder exoneração, de acordo com o Artigo 137,
item I, § 1.0 item I, da citada Resolução, a GILKA PINTO DE
LEMOS. do cargo de Assistente de Técnica Legislativa, Classe
"A", CD-AL-012.3, Ref. 26, da Categoria Funcional de Assis
tent€ Legislativo, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, a partir de 1.0 de abril de HJ77.

Câmara dos Deputados. 28 de abril de 1977. - Marco Maciel,
presidente da Câmara doo Deputados.

A Mesa da Câmara dos Deputados. no uso das atribuições
que lhe conferem o Artigo 14. inciso V. do Regimento Interno
e o Artigo 102 da Resoluçâo n.o 67, de 9 de maio de 1962,

RESOLVE nomear, na forma do Artigo 103, alínea a, § 1.0
da mesma Resolução, e observado o parágrafo único do Artigo
2.° do Ato da Mesa n.O 26, de 17 de março de 1976, VALMIR ROSA
FERREIRA para exercer o cargo de Assistente de Técnica Legisla
tiva, Classe "A", CD-AL-OI2.3, Ref. 26, da Categoria Funcional de
Ass;stente Legislativo do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, em vaga decorrente de transformação operada pelo
referido Ato, uma vez que CORINA BARRA, nomeada para a ci
tada vaga, não tomou posse no prazo legal.

Câmara dos Deputados, 28 de abril de 1977. - Marco Maciel,
Presidente da Câmara dos Deputados,

A Mesa da Câmara dos Deputados. no uso das atribuicões
que lhe conferem o Artigo 14, inciso V, do Regimento Inte'rno
e o Artigo 102 da Resolução n.O 67, de 9 de maio de 1962,

RESOLVE nomear, na forma do Artigo 103, alinea a, § 10
da mesma Resolução, e observado o parágrafo único do Artigo
:lo do Ato da Mesa nO 26. de 17 de março de 1976, MARIA DE
FÁTIMA CARVALHO DE MEDEIROS para exercer o cargo de As
sistente de Técnica Legislativa. elas.se "A", CD-AL-of2. 3, Ref.
26, da Categoria Funcional de Assistente Legislativo do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados. em vaga decorrente de
transformação operada pelo referido Ato, uma vez que MARIA
DE LOUDES TEODORO, nomeada para a citada vaga, não to
mou posse no prazo legal.

Câmara dos Deputados, 28 de abril de 1977. Marco Maciel,
Presidente da Câmara dos Deputados.

ATO DO DIRETOR-GERAL
Portaria N,o LT/FC/003177

O Diretor-Geral da Secretaria da Câmara dos Deputados. no
uso das atribuições que lhe confere o art. 147, item XV, da Reso
luçãe- D.o 20, de 30 de novembro de 1971,

RESOLVE admitir, de acordo com a Resolução n.o 16 f' os
Atos da Mesa n,us 28 e 43, respectivamente, de 26 de março e
13 de outubro de 1976, para exercer. sob o regime ela Consolida
ção das Leis do Trabalho, as funções de Secretária Palamentar:
MARÍLIA SAUER, a partir de 2-5-77.

Câmara dos Deputados, 5 de maio de 1977. - Luciano Brandão
Alves de Souza, Diretor-Geral.
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MESA LIDERANÇAS
Presidente:

Marco Maciel - ARENA

1.o~Vice-Presidente:
João Linhares - ARENA

2.°_Vice-Presider:te:
Adhemar Santillo - MDB

l.°-Secretário:
Djalma Bessa - ARENA

2.0 -Secretário:
Jader Barbalho - MD.8

3.0 -Secretário:
João Clímaco - ARENA

4°-Secretário:
José Camargo - MDR

SUPLENTES

Diago Nomura - ARENA
Norberto Schmidt - ARENA
Peixoto Filho - MDB
Antonio l\1orais - MDB

ARENA - MAIORIA
Lider:

José Bonifácio
Vice-LíGeres:

Herbert Levy
Airon Rios
Alípio Carvalho
Augusto Trein
Blota Júnior
Cantídio Sampaio
Eduardo Galit
Ibrabim Abl· Ackel
Jorge Vargas
Jose AJves
Marcelo Linhares
Parente Frota
Parsifal Barroso
Vasco Neto
Viana Netlt
Dib Cherém

MDB - MINORIA

Lider:

Alencar Furtado

Vice-Lideres:

Freitas Nobre

Alvaro Dias

Ario Theodoro

Epitácio Cafeteira

Fernando Lyra

Figueiredo Correia

Francisco Studart

Getúlio Dias

Joaquim Bevilacqua

Marcondes Gadelha

Odacir Klein

Tarcísio Delgado

DEPARTAMENTO DE COMISSOES

Suplentes

ARENA

COMISSOES PERMANENTES
1) COMISSAO DE AGRICULTURA E POLlTICA

RURAL
Presidente: Vinicius Cansançiío - MDB

Turma A

Vice-Presidente: Henrique Cardoso - MDB

Turma B

Vice-Presidente: Antonio Gomes -- ARENA

MDB
Mário Frota
Milton Steinbruch
VagO

Suplentes
ARENA

Jorge Arbage
Magno Bacelar
Minoro Miyamoto
Oswaldo Zanello
Passos Pôrto

Suplentes
ARENA

Jarmund Nasser
Moacyr Dalla
Nereu Guidi
Nogueira je Rezende
Osmar Leitão
Parente Frota
Raimundo Parente
Viana Neto
Vago

Abel Avila
Antônio Ferreira
Augusto Trein
Blota Júnior
Edison Bonna

Dias Menezes
Eloy Lenzy
Freitas Nobre
João Gilberto

4) COMISSAO DE CONSTITUlÇAO E JUSTIÇA
Presidente: Célio Borja - ARENA

Turma A

Vice-Presidente: Jairo Magaihães - ARENA

Turma B

Vice-Presidente: Erasmo Martins Pedro - MOB

Titulares

ARENA

REUNIOES
Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 6 - Ramais 653 e 6M
Sacretária: role Lazzarint

Turma A

Altair Chagas
António Mariz
Claudino Sales
Cleverson Teixeira
Ricardo Fiuza
Theobaldo Barbosa
Wilmar Guimarães

Antônio Morimoto
Cantidio Sampaio
Dib Cherem
Eduardo Galil
Henrique Pretti
Homero Santos
Igo Losso
Daso Coimbra

Turma B
Afrisio Vieira Lima
Blota Júnior
Ibrahim Abi Ack:el
Gomes da Silva
Lauro Leitão
Luiz Braz
Henrique Córdova
Nunes Rocha

MDB
Alceu Collares Jarbas Vasconcelos
João Gilberto Joaquim Bevilacqua,
José Bonifácio Neto Lidovino Fanton
Noide Cerqueira Miro Teixeira
José Maurício EloY Lenzi
Sebastião Rodrigues Jr. Vago
Tarcisío Delgado

Octacílio Queiroz
Ulysses GUimarães

MDB

MDB

Jaison Barreto
Nelson Tllibau
Vago

Jarmund Nasser
Nina Ribeiro
Parsifal Barroso

Suplentes

ARENA

Gabriel Hermes
Joaquim Guerra
Murilo Rezende
Ubaldo Barém

MDB

Jorge Paulo
Júlio Viveiros

Titulares
ARENA

Már.io Mondino
Norberto Schmidt
ValdOmiro Gonçalves
Vieira da Silva

Antônio Florênclo
BatIsta Miranda
Edison Bonna
Flávio Giovmi

Abdon Gonçalves
Aluizio Paraguassu
Dias Menezes
Hélio de Almeida

Ary Kffurl
Célio Marques

Fernandes
Correia LIma
Oiogo Nomura

Fernando Cunha
Jorge Uequed
Luiz Couto

2) COMISSAO DE ClrNCIA ETECNOLOGIA

REUNIGES

Quartas e quintas··feiras, à.s 10:00 horas
Local: Anexo II -- Raf:1al 766
Secretária: Maria Luzia Brandão da Silva

Presidente: 0, Ido Lima - MDB
Vice-PresIdente: Jl)el Lima ~ MOB
Vice-Presidente: Mauricio Leite - ARENA

REUNIOES

Quartas e quintas-feiras. às 10:00 hons
Local: Anexo II - Sala 11 - Ramal iJ21
Secretário: Eni Machado Coelho

3) COMISSÃO DE COMUNICAÇÕES

Presidente: Pedro Faria - MDB
Vice-Presidente: Mário Moreira - MDB
Vice-Presidente: Vingt Rosado - ARENA

Titulares
ARENA

Aurélio Campos
Hlllnlrerto Lucena
Joel Ferreira

Alair Ferreira
Correia Lima
Dib Cherem
Gerson Camata
Gióia Júnior

Celso Carvalho
I::Jcival Caiado
Ferraz Egreja
Geraldo Bulhões
Juvêncio Dias
Melo Freire
Vasco Amaro

Juarez Bernardes
Nelson Maculan
Pacheco Chaves
Renato Azeredo
Walber Guimarães

Jorge Vargas
José Ribamar Machado
Mauricio Leite
Menandro Minahim
Prisco Viana
Ruy Bacelar
Sinval Boaventura

MDB

MDB

Luiz Couto
Osvaldo Buskei
Pedro Lauro
Roberto Carvalho
Yasunori Kunigo
Vago

Titulares

ARENA

Turma BTurma A

Alcides Franciscato
Antômo Ueno
Batista Miranda
Flávio Giovini
Francisco Bilac Pinto
Horácio Matos
Inocêncio Oliveira
Joaquim Coutmho

Eloy Lenzi
Ernesto de Marco
Iturival Nascimento
José Costa
José Mauricio
Juarez Batista

Diretor: Paulo Rocha

Local: Anexo II - Ramal 661

Coordenação de Comissões Permanentes
Diretora: Geny Xavier Marques

Local: Anexo Il - Telefones: 24-5179 e
25-4805 - Ramais: 601 e 619

Antônio Annibelli
Antõnio Bresolin
Francisco Libardoni
José Zavaglia
Jose Mandelli

Alexandre Machado
Benedito Canellas
Cardoso de Almeida
Ernesto Valente
Henrique Brito
Humberto Souto
João Durval
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6) COMISSAO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

5) COMISSÃO D~ ECONOMIA, INDOSTRIA E
COfv'1tRCIO

Quartas e qUintas-feiras. às 10:00 horas
LOcal: Anexo I1 - Sala 4 -' Ramal 631
SecretarIa: DelzUlte Macedo de Avelar ViIlas

Boas

REUNIÕFB

Terças. quartas e quintas- feiras. às 10 :00 horas
Li). a1: Anexo Il ~ Sala 17 -, ~a!l1aJ 626
Secretúria: Sílvia Barroso Martins

MDI:.
Octacilio QueirOZ
Vago
Vago
Vago
Vago

J\.fanoel Novaes
]\1"'01'0 l\1lyamoto
Nos:;er Almplda
Oswaldo Zanello
Sinval RU'-l.vo"ltura
Thcóc1ulo Alúuqucrque

MDB

AIWNA

.Jo~t' Tl',oJllI;
Léo Sinlocs
PeixotD Filho
Walter Silva
Vago

Suplentes

ARENA
Marcelo Linhares
Mário Mondino
Wanderlev Mariz
Wilson Pàlcão
Vago
Vago
Vago

MDB
N<:lson Thibau
Pedro Lauro
Rubem Dourado
Samuel Rodrigues
Walmor de Luca

Supleutes
ARENA

JoS'S Machado
Lins e SIlva
Luiz Rocha
Odulfo Domingues
Slquell'a Campos
W\lmar Dallanhol
Vago
Vago

MDB
José Carlos Teixeira
Lauro Rodl'lgues
Leônidas SaIllpaio
Marcos Tito
SilVIO Allreu Júnior

Airton Soares
Carlos Cotta
Fredel'1co Brandão
João Arruda
Joel Lima
Jorge Muura

Alberto Lavinas
Alvaro DIas
Israel Dras-Novaes
Jerônimo Santana
Jorge Ferraz

9) COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Ubaldo Corrpa - ARgNA

Vice-Presidente: HzU0 Levy - ARENA
Vice-Presidente: Yasun<Jri Kunigo -- MDB

Titulares
ARENA

Jutahy Magalhães
Newton Barreira
Paulino Cícero de

Vasconcellos
PriSCO Viana
R<-fae! Faraco

Aécio Cunha
Alacld Nunes
A:ltômo Ferreira
Cantidio Sampaio
Gonzaga Vasconcelos
Roracio Matos
João Pcdro

Benedito Canellas
Carlos Alberto Oliveira

OlIveIra
Ferraz Egreja
Francelino Pereira
Gastão Müller
Hugo Napoleão

Ario Theodoro
EpitáclO Cafeteira
Joaquim Bevílacqua
Jose Bonifácio Neto
José Carlos Teixeira
Marcos Tito

Alberto Ho[fn18nn
Al"lmdo Kunzler
E\lrlcO Riberro
Gabnel Hermes
João Vargas
Jorge Arbage

8) COMISSM D~ FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E TOMADA DE CONTAS

Aécio Cunha
Alvaro Valle
Dayl de Almeida
Fernando Gonçalves
Geraldo Freire
João Castelo
Lauro LeItão

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 hora,;
Local: Anexo II - Sala 15 CAuditóno Nereta
Ramos)
Secretário: Walter Gouvêa Costa

REUl'IõES

Quartas e quintas-feiras, à.s 10 :00 horas
L.:lcal: Anexc TI - Sala 'i - ~"lnHll 660
Secretúno: Lmz de OUveml PJlJto

Presidente: Furtado Leite - ARENA
Viee-Preó'lClente: Josias Leil·e - ARENA
Vlce-Prefldente: Marcelo Medeiros - MDB

Titulares

Airton Sandoval
AllllZ10 Paraguassu
Antomo Morais
DIas Menezes
Ernesto de ~larco

Mareelo Medeiros
OdE'mir Furlan
Vago
Vago
V8gD
Vago

Joir Brasileiro
Jorge Vargas
José Alves
José Ribamar Machado
PmhE'iro Machado
Tpmi:;todes Teixeira
Vago

Norton Macpdo
NO~Ecr AlnH'lda
O~qftn Arar:pe
Paulo Perraz
R~i tael FC1raco
Silv:o Venturolli
Temistocles Teixeira

Gcnivu', Tourinho
P::cJlo l'..1arques
JG de Araújo Jorgc
Jose Mana de Carvalho
Hlldénco Oliveira

MDB

MDB

Olivir Gabardo
Otacílio AlmeIda
Vag-o
Vago
Vag-o
Vago

MDB

Marcos Tito
MIlton Steinbruch
Odacir Klein
Roberto Carvalho
Ruy Côdo

Suplentes

ARENA

Marão Filho
Melo FreIre
Nelson Marchezan
pedro Carolo
Pedro Colin
Raimundo Diniz
\VilqJn Braga
Vago

MDB

Suplentes

AlmNA

Turma A

Aluizio Paraguassu
Antonio Carlos

de Oliveira
Arnaldo I,afayette
Dias Menezes
Florim Coutmho
José B011il<úío Neto

HEUNlóES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Lecal: Anexo II -- Sala 11] _. Ramais 642, 643
p 1H4 I clneto 24-6(139)
Secretario: Ruy Omar Prudéncio da Silva

Vice-Presidente: Moa.cyr DaDa - ARENA

Titulares

ARENA
Turma B

Alair Ferreira
Angelmo Rosa
Antônio Florêncio
Arlmdo Kunzler
Carlos Wilson
Cclso CarvalhO
Josias Leite

Adriano Valente
Antônio Morimoto
Carlos Alberto Oliveira
Dyrno Pires
Francisco Bilac Pinto
Homero Santos
Jc·ão Castelo

Antônio José
Athlê Coury
Emanoel Waisman
Epit~rlo Cafptelra
João Menezes

Presidente: Gomes do Amaral - MDB

Turma A

Vice-Presidente: João Cunha - MDB

7) COMISSf O DE FINANÇAS

Turma B

Airton Soares
Alcll' Pül1enta
CeIso Barros
Daniel Silva
Edgar Martins
Flgueiredo Correia

REUNIóES

Quarta-feiras. às 10 :00 horas
Local: Anexo rI - Sala 9 - Hamal 639

Secret ária: Marta Cl'Slia Orrico

Ario Theodoro
Alvaro DIas
Argilano Dario
EX;Jedlto Zanotti
Lauro ROdrigues
Magnus Guimarães

Atl"rbal JUTPrna
AntônIO Mariz
Gornes da Silva
Herbert Levy
H,'dekel Freitas
Jairo Ma!!alhães
Jutahy Magalrliies
Luiz Braz

Sérgio Murilo
Silvio Abreu .Jr.
Walbcr Guimarães
Walter Silva
Vago
Vago
Vago

MDB

Milton Steinbruch
Otúviu Ceccato
Ruy Côdo
Sebastião Rodrigues Jr.
Vmicius Cansanção

Turma B

Amaral Furlan
AugustQ Trein
Carlos Wilson
Herbert Levy
Norton Macedo
Viana NeLo
Vago

MDB

MDB

ARENA
Hélio Mauro
Lygiu Lessa Bastos
Magno Bacelar
Manoel de Almeida
Menandro Minahim
RÔllllllo Galvão

Genervino Fonseca
Marcondes Gadclha
Rubem Medina
Santilli Sobrinho
Tancredo Neves

ARENA

Suplentes
Humberto Souto
Januário Feitosa
Pau]mo Cicero de

Vasconcelos
Ricardo Fiuza
Rogério Rêgo
Ulisses Potlguar
Vago

REUNIÓ1~S

Alvaro Valle
Braga Ramos
Darcilio Ayres
Daso Coimbra
Dayl de Almeida
Flexa Ribeiro
Geraldo Freire

Antonio Pontes
Cesar Nascimento
Fernando Gama
Gomes do Amaral
Jorge Uequed
Juarez Batista

Aldo Fagundes
João Arruda
Harry Sauer
Laerte Vieira

Airon Rios
Alberto Hoffmann
Alexandre Machado
AltaIr Chagas
Cardoso dc Almeida
Dyrno Pires
Faria Lima

Presidente: Salvador Julianelli - ARENA

Vice-Presidente: Leux Lomanto - ARENA
Vice-Presidente: Antunes de Oliveira - MDB

Titulare~

Presidente: Antonio carlos de Oliveira - MDB

Turma A

Vice-Presidente: Silvio Abreu Júnior - MDB

Turma B

Vice-Presidente: A. li. Cunha Bueno - ARENA

Titulares
ARENA

Turma A

Amaral Netto
Angelino Rosa
Fernando Gonçalves
Igo Losso
José Haddad
Marão Filho

Cclso Darros
FernHudo Coelho
Foguciredo Correia
Francisco studart
Humberto Lucena
Jorge Uequed
Rdbem Dourado
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121 COMISSAo DE SAODE

10) COMISSAO DE REDAÇÃO

Quartas-feiras, à.s 10 :30 horas
Local: Anexo n - Sala I - Ramal 677
SecretárIo: Jose de Anchieta Souza

MDB
Joel Ferreira
José Costa
Pedro Lucena
Thales Ramalho

MDB
Iturival Nascimento
Juarez Batista
Nabor Júnior
Otávio Ceccato

Suplentes
ARENA

Ubaldo Corrêa
Vasco Amaro
Vasco Neto
Vicente Vuo\()
Vilmar Pontes
Vago

N'lnes Leal - ARENA
Henrique Pretti - ARENA
Octacilio Almeida - MDB

Titulares
ARENA

Lomanto Júnior
Murilo Rezende
Resende MOnteiro
Ruy Bacelar
Santos Filho

Alceu Collares
Antonio Annibelli
Dias Menezes
Erasmo Martins Pedro

15) COMISSAO DE TRABALHO E lEGISLAÇAO
SOW'.L
Presidente: Wilson Braga - ARENA

Vice-Presidente: Wilmar Dallanhol - ARENA
Vice-Presidente: Frederico Brandão - MDB

Titulares
ARENA

Luiz Rocha
Nelson Marchezan
Osmar Leitão
Raimundo Parente
Siqueira Campos
Vasco Neto
Vilmar Pontes

MDB
José Costa
Mário Frota
Octávio Torrecilla
Rosa Flores
Ruy Brito
Vago

Suplentes
ARENA

Ibrahim Abi-Ackel
ítalo Contl
JOSé Haddad
Lygia Lessa Bastos
Murilo Badaró
Nina Ribeiro
Rezende Monteiro
Santos Filho

MDB
Silvio de Abreu Júnl<)r
Tarcisio Delgado
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

REUNIOES
Quartas e quintas-feiras, à.s 10:00 horas
Local: Anexo 11 - Sala 15 - Ramal 647
Secretário: Nelson Oliveira de Souza

Aurélio Campos
Fernando Cunha
Gamaliel Galvão
Geníval Tourinho
Peixoto Fílho
RUy Côdo

Aloisio S~ntos

Arg-ílano Dario
Arnaldo Lafayette
Carlo,- Catta
Getúlio Dia.>
Jorge Moura

Adhemar Ghisi
Albino Zero
Alvaro Gaudêncio
Eduardo Galil
Jacob Carolo
João Alves
Luiz Fernando

Ademar Pereira
Ar:.tônio Gomes
F.lcival Ciliado
Furtado Leite
Gerllldo Bulhões
GlOla Júnior
Hélio Mauro
Henrique Córdova

Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

Alipio Carvalho
Hélio Campos
Hélio Levy
João Pedro
Navarro Vieira
Nunes Rocha
Raul Bernardo

16) COMISSAO DE TRANSPORTES

Abel Avila
Alcides Franciscato
Bento Goncalves
Hermes Macedo
Hydekel Freitas
Joaquim Guerra

REUNIõES
Quartas-·feiras, às 10 horas
Local: Anexo II - Sala n.o 12 - Ramal 694
Secretário: Hélio Alves Ribeiro

Antonio Mota
Fernando Lyra
Francisco Rocha
Hélio de Almeida
Henrique I;duardo

Alves

MDB
Ney Ferreira
Ruy Lino
Vago

MDB

~Teitas Nobre
Lauro Rodrigues
Sérgio Mutilo

MDB
Odemir Furlan
Osvaldo Buskei
Walter de Castro

Suplentes
ARENA

Manoel Novaes
ParslÍal Barroso
Salvador JulJanelll
Thecidulo Albuquerque
Vingt Rosado

Suplentes
ARENA

Mauro sampaio
Nunes Leal
l~ômulo Galvão
Theobaldo Barbosa
Vieira da Silva

Suplentes
ARI<~NA

Lima Francisco Rollem!Jerg
Jonas Carlos
José Ribamar Machado
Newton Barreira
Teotônio Neto

MDB
Odemir Furlan
Samuel Rodrigues
Vago

Adriano Valente
Braga Ramos
Henrique Brito
João Alves
João Durval
José Alves

Abdon GonçE.lves
Fábio Ponseca
Leônidas Sampaio

Presidente: Hélio Campos - ARENA
Vice-Presidence: ítalo Conti - ARENA
Vlce-President;e: José Carlos Teixeira - MDB

Titulares
ARENA

Parente Frota
Paulo Studart
Sylvio Venturolli
Vicente Vuolo

Alipio Carvalho
Célio Marques

Fernandes
Januario FeitClsa
Odulfo Domingues

Expedito Zanotti
Plorim Coutinho
Minoru Massuda

14) COMISSAO DE SERVIÇO POBLlCO
Presidente: Paes de Andrade - MDB

Vice-Presidente: Gamaliel Galvão - MDB
Vice-Presidente: Agostinho Rodrigues - ARENA

Titulares

ARENA
Ossian Araripe
Passos Porto
Paulo Ferraz
Raul Bernardo
Wanderley Mariz

Aldo Fagundes
Aluizio Paraguassu
JG de Araújo Jorge
Dias Menezes

Afrisio Vieira
Alacid Nunes
Bento Gonçalves
Célio Borja
Flávio Marcílio

13) COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL

Amaral Furlan
Cid Furtado
Claudino Sales
Ernesto Valente
Eurico Ribeiro
Manoel de Almeida

MDB
Athiê Coury Walmor de Luca
Carlos Cotta Y",sllllori KUlllgO
Joaquim Bevilacqua Va~o

Marcondes Gadelha Vago

REUNIõES
Quartas e quintas-feiras. à.s 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 10 - Ramal 682
Secretaria: Iná Fernandes Costa

Antônio Pontes
Cesar Nascimento
Fernando Coelho

REUNIõES
Quartas e quintas-feiras. às 10:00 horas
Local: Anexo TI - Sala 13 - Ramais 688, 689
secretário: Zorando Moreira de Oliveira

Ary Kffurl
Francelíno Pereira
Geraldo Guedes
Ivahir Garcia
Jonas Carlos

Inocêncí.o Oliveira
Navarro Vieira
Onisio LudovlCo
Ulisses Potiguar
Wilson Ff.lcão

MDB
Mac Dowel Leite

de Castro
Magnus Guimarã€s
Olivir Gabardo
Padre Nobre
Thales Ramalho

João Vargas
Juvêncio Dias
Leur Lomanto
Marco Maciel
Norberto Schmidt
Paulo Studart
V"aldomiro Gonçalves
Vago

MDB

Paes de Andrade
Pedn' Paria
Roberto Carvalho
Sérgio Murilo
Ulysses Guimarães
Yasunori Kunigo

Antônio Bresolin

Suplentes
ARENA

Theobaldo Barbosa

Suplentes
ARENA

Alcir Pimenta

Diogo Nomura
Prisco Viana

Edgar Martins

MDB

Henrique Cardoso

REUNIOES

Quintas-feiras, às 10 :00 horas
Local: Anexo II -- Sala 14 - Ramal 672
Secretário: José Lyra Barroso de Ortegal

11) COMISSAO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Flávio Marcílio - ARENA

Vice-Presidente: Pedro Collin -- ARENA
Vice-Presidente: Adalberto Camargo - MDB

Titulares

ARENA
Marcelo Linhares
MunlJ Badaró
Nogueira ce Rezende
Raimundo Diniz
Rogério Rêgo
Teotônio Neto
Ubaldo Barém

Ano Theodoro
Bngldo Tinoco
Carlos Santos
Cotta Barbosa
Fernando Gama
Francisco Stuoart
Jairo Brwn

Antõnio Ueno
Cid Furtado
Faria Lima
Hugo Napoleão
Joaquim Coutinho
Jose Machado
Lms e Silva

Adt.emar Ghisi
Al\'aro Gaudênclo
Cleverson Teixeira
Cunha Bueno
Flexa Ribeiro
Geraldo Guedes
Gerson Camata
Hermes Macedo

Aldo Fagundes
Antunes de Oliveira
Antônto Morais
Daniel Silva
Dias Menezes
João Menezes
JG de Araújo Jorge

REUNIOES

Presidente: .Jaison Barreto - MDB
Vice-Presidente: Pedro Lucena -- MDB
Vice-Presidente: Mauro Sampaio - ARENA

Titulares
ARENA

Presidente: Daso Coimbra - ARENA
Vice-Presidente: João Castelo - ARENA

Titulares
ARENA

José Ribamar Machado

MDB

Adernar Pereira
Airon Rios
Carlos Alberto

Oliveira
Diogo Nomura
Francisco Rollemberg
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2; :OMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

Diretora: Gilda Amora de Assis Republicano
Local: Anexo 11 - Ramal 749

COORDENAÇÃO DE COMISSOES
TEMPORARIAS

COMISSOES ESPECIAIS
1) COM:SSAO DA AMAZóNIA

MDB

Adriano Valenre
Gemval Tourmho
Jalre Brum
JOSt BOmfácio Neto
Olivu Gabardo

MDB

F,eitas Nobre

MDB

Airto1' Soares
JoeJ FerreIra
Jose Costa
ROSll Flor",'
Rubem Dourado

MDB

Salvador Julianelli
Padre Nobre
PeIxoto Filho

MDB

Erasmo Martins Pedro
TarclslO Delgado
Fernando CoelhO
~/a.no Morena
Oswaldo Llma

Titulares

Suplentes

José Rnníf>icio Net.l'
Lidovmo Fanton

Suplenles

-4DB

Celso Barros
Mac Dowel Leite de

Castre
Israel Dws-Novaes

Suplentes

ARENA

ARENA

Nosser Alnwlda
Navarro VIeIra
Paulo Studart
Oswaldo Zanello
Faria Lima

ARE:;\IA

Adriano Valente
Claudlllo Salles
Ibralllm AbJ-A"kel
I·.ahlr GarcIa

ARENA

Cleverson TeIxeira
Lauro Leltâo
Geraldo Guedes
Raymllndo DlIliz

ARENA

Eduardo Galll
Fernanao Cionçalves
G"tstão Múller
Hugo Napoleào
Igc Losso
Vago

Cleverson TeIxeira
Geraldo Freire
Blota JUnior
Nereu GUldI

Presidente: Tancredo Neves - MDB
Vice-PreSlQente: Bngldo TInoco - MDB
Vice-PresIdente: Igo Losso - ARENA
R~Jator-Geral: Joãc Lmhares - ARENA

Titulares

ARENA

Marcelo Llnhares
Henl'lQlle Cordova
AntônIO Monmoto
Theobaldo Barbosa
Cid Furtado
Vago

~EUNTÓES

Local: Anexo II - Sala 8-A - Ramais 603
e 604

Secretario: Antônio Fernando Borges Manzan

8) COMISSAo ESPEClAL DESTINADA A ELABO
RAR ?ROJETO Dl LEI SOBRE A ESTABilI
DADE DA FAMíLIA BRASilEIRA

President.e: FIgueiredo Corr"Ja - MDB
Vtee-PresIdenre: MagnUf 3uimaraeF - MDB

Relator-Geral: Cid Furtado - ARENA

REUNIõES

Local: Anexo II - Sala 8-A - Ramais 603
e 604

Secretaria: Maria Izabel Azevedo

7) COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER AO PROJETO N.o 633. DE 1975,
DO ?ODER EX~CUTlVO. QUE DISPÕE SOBRE
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

6) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER AO PROJETO N.o 634, DE 1975,
DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE
O CÓDIGO CIVil

REUNIõES

Quintas-feiras, às 16:30 noras
Local: Anexo II - Sala 8-A - Ramais 603

e ô04
Secretaria: Vánia Garcia Dórea

Presidente: Sérgio Murillo - MDB
Vice-Presidente: Peixoto Filho - ~lDB

Vice-PresIdente: Santús i"ilhe - AHENA
Relatar-Geral: Geraldo Freire - AH.ENA

Titulares

F1ernando Lyra
Octacilio Queil'Oz

MDB

J a ison Barreto
)daclr Klelll
Vago
7ago
Vago

ARENA
Ernesto Va lente
Jutahy Magalhães

MDEl

MDB

Aluizio Paraguassu
Antônio A:1l1ibelli
Dia~ lMenezes
Ernesto de Marco

Suplentes

José Costa
Genival Tourinho

Suplentes

ARENA

Pinheiro Machado
Wanderley Mariz
Vago

MDB

MDB

Walter de Castro

Supl"ntes

ARENA
Ubaldo Barém
Vicente Vuolo
Wl!mar Guimarães

MDB
Vago
Vago

REUNIõES

Antônio treno - ARENA

Alexanãr~' Machado - ARENA
E10y Lenzi -- MDR

Titulares

Presidente: Fernando Cunha - MDB
Vice-Presidente: Genervino FonseCa - MDB
Vice-Presidente: Valdomiro Gonçalves - AREN!

Titulares

ARENA
Onisio Ludovico
P.ezende Monteiro

Presidente:

Vice-Presidente:
Vice-Presiclen te:

Fernando Coelho
Flgueiredo Corrêa
José Carlos TeIxeira

REUNlôES
Quintas-feiras, às 11 horas
Local: Anexo II - Sala 8·-A
Telefones: 2~-72H9 (Direto) e Ramal 695
Secretário: Jo~é Salomão Jacobinfl AIres

Iturival Nascimento
Vago

Benedito Canc1]as
Gastão Müller
JanJ1und N::ls~er

Cel,,! Carv~]ho

Geraldo Guedes

ARENA
Adriano Valente
Arlmdo Kunzler
Henrique C5rdova
Hermes M~cedo

Vasco Amaro
Wilmar DallanhoJ.

REUNTôES

Quartas-feiras, às 10:01) horas

Local: Anexo III - Sala 8-B - Comissões
Especiais - Te!. : 24-6719 - Runul1s 607 60S

Secretário. Agassis Nylander Brito

Humberto Souto
Januário Feiwsa
Manoel de AlmeIda

s) tOMISSAO DO POLlGONO DAS SECAS

4) COMISSAO DE DESENVOL'''IMENTO DA
REGIÃO SUL

Pl'esidente: Ino~ênci() Oliveira - ARENA
Vice-Presidente: Dyrno Pi~'es - ARENA
Vice-PresIdente: Carlos Cotta - MDB

Efethos

Celso Barros
Jarbas Vasconcelos

ARENA
Abel Avila
Joã,o Vargas
Lauro Leitão
Pedro Colill

Antonio C8r10s
de Oliveira

Juarez Bernardes

Quintas-feiras, às 10 :00 horas
Local: :'. nexo II -- Sala 8-B _. Ramal 685
Secretário: Romualdo Fernandes Arnoldo

3) COMISSÃO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

Hélio Levy
Nunes Rocha
SiqueÜ'a Campos

Juvéncio Dias
RHinlllIlClo Parente

MDB

Antônio José
Nei Ferreira
Thales Ramalho
Vago
Vago

MDB

J<.>sé Carlos Teixeira
,T()~é Costa
Vinicius Cansanção

MDB

José Mandelli
Mário Moreira
Odacir Klein
Pedro Lauro
Ruy Côdo

Suplentes

Antonio Carlos
de Oliveira

Dias Menezes
Ernesto de Marco
Francisco Libardoni
Jairo Brum

AntoniO Pontes
EpltáclO Cafeteira

Alacid Nunes
Gabriel Hermes

ARENA

Beniú Gonçalves
Geraldo Bulhões
Manoel Novaes
Ricardo Fiúza
Rogério Régo

Edison Bonna
Eleival Caiado
Hélio Campos

MDB

Jerônimo Santana
Nabor Junior

SuplEntes

ARENA

Siqucira Campos
Temlstocles Teixeira
Ubaldo Corrêa

MDB

Ruy Lino
Vago
Vago

REUNlôES

Quartas-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo II - Sala 8-A - Ramais 606.616

Secretária: Jacy da Nova Amarante

Seçâo dE ';omissões Especiais

Chefe: Stella Prata ria Silva Lopes
Local: Anexo II - Sala 8-B - fi.amal 604

Seção de Comissões de Inquérito

Chefe: Luiz Antônio de Sá CorClelro da SilvlI
Local: Anexo II - Ramal 612 - 23-3239 (Direto)

REUNlôES

Quintas-feiras, às lO :00 hOl'as
Local' Anexo TI - Sala 3 - Ramal 1111

SBcretária: Marci Ferreira Borges

Francisco Rollemberg
Jairo Magalhães
J osias Lei te
Passos Porto
Paulino Cícero

de Vasconcellos
Prisco Viana

Presidentc: Hildérico Oliveira - MDB
Vice-Pre,i<!Pllte: Colta Barbosa - MDB

Vice-Presidente: Menandro Minahim - ARENA

Titulares

Presidente: Nosser Almeida - ARENA
Vice-Presidente: Rafael Faraco _ .. ARENA
Vice-Presidente: Mario F;'ota - MDB

Titulares

ARENA

Joel Ferreira
Júlio Viveiros

ARENA

REUNIõES
Quartas e quintas-feiras, às 10 :30 horas
Local Anexo II - Sala 5 _. Ramal 696
Secretário: Carlos Brasii de Ara tijO
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Suplentes

Terças-feiras, A.s 10:00 horas
Local: Anexo n - Sala S-A - Ramal 606
secretário: Antônio Estanislau Gomes

9) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ElA
BORAÇÃO DE PROJETOS DE lEI SOBRE
REDIVISÃO TERRITORIAL E POlíTICA DEMO
GrÁFICA

Paulino Cícero
Ruy Bacelar

MOB

Marcos Tito

SUPLENTES
ARENA

Magno Baeelar
Nina Ribeiro
Ary KffLlri

MOB

José Carlos Teixeira
Jorge Ferraz

Adhemar Ghisi
Wilmar Oallanhol
Gabriel Hermes

Batista Miranda
Augusto Treln
João pedro

Noide Cerqueira
Tarcísio Delgado
Octacilio Queiroz

TITULI\KJi:S
ARENA

2) COMISSAO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

DESTINADA A INVESTIGAR E AVALIAR A PO
líTICA MINERAL BRASILEIRA

Airton Soares
Walmor de Luca

(Requerimento n.o 108177-CPD
Prazo: 29-4-77 a 26-9-77

Presidente: Oswaldo Lima - MOB
Vice-Presidente: Jerônimo Santana - MDB

Relator: Prisco Viana - ARENA

REUNIõES

Terças-feiras às 9:00 horas e
Quintas-feiras às 14 :30 horas.
Local: Anexo 11 - Plenário da Comissão de
Comunicações
Telefone~: ramais 655 e 656 (Anexo In
Secretária: Regina Maria Zaniolo de Carvalh.

Siqueira Campos
Vilmar POlltes

MDS

Peixoto Filho

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

DESTINADA A INVESTIGAR AS ATIVIDADES
LIGADAS AO SISTEMA FUNDIARIO EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

Angelino Rosa
ítalo Conti

COMISSOES DE INQUÉRITO

<RESOLUÇAO N,o 23/76)

Prazo: 25-11-76 a 17-6-77

Presidente: Odemir Furlan - MDS
Vice-Presidente: Genervino Fonseca - MDB

Relator: Jorge Arbage - ARENA
Relator-Substituto: Nasser Almeida - ARENA

Titulares
ARENA

Jerônimo Santana
Mário Frota

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras às 16:00 horas
Local: Anexo 11 - Plenário das CPIs
Telefone: R-509 (Anexo UI)
Secretária: Haydéa Pires

Adhemar Santillo
Jader Barbalho

Suplentes
ARENA

Antônio Gomes Mauricio Leite
Benedito Canellas Nlllles Rocha
José RiblUll8,r MlI.chado Rafael Faraco

MDB

José Mandelli
Walber Gmmaráel'

MDS
Antônio Bresolin
Jerônimo Santana
Nabor Junior
Pedro Lucena
Peixoto Filho
Ruy Côdo

MDB
Antonio Pontes
João Gilberto
Joaquim Bevilacqua

ARENA
Francisco Rollemberg
Geraldo Bulhões
Henrique Brito

Presidente: Siqueira Campos - ARENA
Vice-Presidente: Vicente Vuolo - ARENA

Relator-Geral: Alcir Pimenta - MDB
Relator de Redivisão: JG de Araújo Jorge 

MDB
Sub-Relator de Redivisão: Dsso Coimbra 

ARENA

Relator de Política Demográfica: João Alves
- ARENA

Sub-Relator de Política Demográfica: Antônio
Carlos de Oliveira - MDB

Titulares
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Maio de 1977 DlARJO DO CONGRESSO NACIONAL <Seção I)

DIARID DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

Seçêo I (Cêmara dos Deputados)

Sábado '7 ~~

Via-Superfície:

Semestre •••.••.•••••• Cr$ 200,00

Ano .•••••.. .. • . • . • • •• Cr$ 400,00

Exemplar avulso ..••••• Cr$ 1,00

Via-Aérea:

Semestre ••••••••••••• Cr$ 400,00

Ano ...•••.•.•.•••...• Cr$ 800,00

Exemplar avulso ••••••• Cr$ 2,00

Seção II (Senado Federal)

Via-Superfície:

Semestre Cr$ 200,00

Ano Cr$ 400,00

Exemplar avulso .•••••• Cr$ 1,00

Via-Aérea:

Semestre Cr$ 400,00

Ano Cr$ 800,00

Exemplar avulso ••••••• Cr$ 2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, Vale Postal,
pagáveis em Brasília ou Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil S.A. 
Agência Parlamento, Conta-Corrente n9 498705/5, a favor do:

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1 .203 - Brasília - DF



28H Sábado 7 DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

QUADRO COMPARATIVO ANOTADO

. ,o NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI NQ 5.869/73,
COM AS ALTERAÇOES DA lEI N9 5.925/73) COMPARADO AO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR (DECRETO..
J-EI N9 1.608/39 COM REDAÇAo ATUALIZADA).

2 VOLUMES

Maio de 1977

19VOLUME:
QUADRO COMPARATIVO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL COM DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR;

29VOlUMl
NOTAS (de n9s 1 a 835) CONTENDO:

• LEGISLAÇÃO CORRELATA;'
• JURISPRUD~NCIA;

• DOUTRINA;
• EMENDAS APROVADAS PELO CONGRESSO

NACIONAL;
• EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS E PALE~TRA DO PROf.

ALFREDO BUZAID;
• LEGISLAçAO ESTRANGEIRA; E
• REMISSOES.

NOTAS (de n9s 1-A a 95-A) documentam a redação original d~
dispositivos do C6digo, lei n9 5.869/73, alterado pela Lei nY 5.925/73.

PREÇO: Cr$ 70,00
A venda no SENADO FEDERAL, 11 9 andar

Os pedidos de publicaçêo deverAo ser dirigidos li
SUBSECRETARIA DE EDIÇOES Tl;cNICAS DO SENADO FEDERAL,

'Ed. Anexo I, 11 9 andar, Praça dos Três Poderes -70000- BRASluA- DF,

acompanhados de cheque nominal. visado, pagãvel em Bras[lja e emitido a favor do
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL,,
ou pelo sistema r;le REEMBOLSO POSTAL



Maio de 1977 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

"",

CONSOLIDACAO DAS•

LEIS DO TRABALHO

Sábado 7 2845

PREÇO: Cr$35,OO
ÀVENDA NO SENADO FEDERAL. 11'" ANDAR

Texto atualizado da CLT, comparado ao texto original de 1943 e a todas as alterações

introduzidas durante mais de 30 anos de vigência.

Notas explicativas.

Legislação correlata.

616 pãginas
Edição: agosto de 1974

Os pedidos de public'1ções deverão ser- dirigidos à

SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL,

Ed. Anexo I, 11 Ç> andar. Praça dos Três Poderes - 70000 - BRASíLIA - DF.

acompanhados de cheque nominal. visado. pagável em Brasília e emitido a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

ou pelo sistema de reembolso postal.

TRÂNSITO
Legislação atualizada.

Código Nacional de TrAnsito e seu Regulamento - atualizados

Legislação especial e correlata.

Ilícitos penais do Trânsito.

Resoluções do CONTRAN.
Notas - Comparações - Remissões

Furto de uso.

"Revista de Informação Legislativa" n'" 38

452 páginas'

PREÇO: Cr$25,OO
Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à

SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL.

Ed. Anexo 1,11 9 andar, PriJca dos Três POQeres - 70000 - BRASíLIA - DF

acompanhados de cheque nominal, visado. pagável elT\ Brasília e errlillcio a LJvor cio

CENTRO GR.~FICO DO SENADO FEDERAL

ou pelo sistema de reembolso postal.
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DIRETRIZES E BASES PARA O ENSINO
19E29 GRAUS

OBRA ELABORADA E REVISADA PELA
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL

Dois Volumes com 638 páginas

HISTÓRICO DA LEI N9 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971

PREÇO DE VENDA DOS DOIS VOLUMES - Cr$ 45,00

AVENDA NO SENADO FEDERAL, 119 ANDAR

Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL,

Ed. Anexo I, 119 andar, Praça dos Três Poderes - 70000 - BRASíLIA -. DF,
acompanhados de cheque nominal, visado, pagúvel em Brasília e emitido a favor do

CENTRO GRÂFICO DO SENADO FEDERAL
ou·peIo siste:ma de reembolso postal.



Maio de 1977 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado '2 ~M7

CONSTITUICÃ,O DA REPÚBLICA
•

FEDERATIVA DO BRASIL

QUADRO COMPARATIVO
21(1l Edição Revista e Atualizada - 1975

VOLUME COM 288 PÁGINAS - PREÇO: Cr$ 30,00

CONTÉM, COMPARADAS EM TODOS OS ARTIGOS:

Emendas Constitucionais n9 1, de 17 de outubro de 1969, n9 2, de 9
de maio de 1972, n9 3, de 15 de junho de 1972, n9 4, de 23 de abril de 1975,
e n9 5, de 28 de junho de 1975.

Constituição do Brasil de 24 de janeiro de 1967 (e as alterações intro
duzidas pelos Atos Institucionais de nC?s 5 a 17 e Ato Complementar n9

40/69. ratificado pelo art. 39 do Ato Institucional nC? 6/69).
Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de

1946 (com as Emendas Constitucionais e Atos Institucionais que a alte-
raram). .

Em notas, além de outras observações, são destatadas as alterações
aprovadas pelo Congresso Nacional, através de emendas, ao Projeto de Cons
tituição remetido ao Congresso pelo Presidente Humberto de Alencar Cas
tello Branco. em dezembro de 1966.

Trabalho mganizado e re\,isado pela Subsecretal ia de Ediçóes Técnicas

e impresso pelo Centro Gráfico do Senado Federal

AVENDA NO SENADO FEDERAL, 119 ANDAR
OS pedidos de publicações deverão ser dirigidos à

SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL
Ed. Anexo 1,11" andar. Praça dos Três Poderes -70000 - BRASíLIA -- DF.

acompanhados de cheque nominal. visado, pagável em Brasilia e emitido a favor do

. CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Olll pelo sistema de reembolso postal.
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