
ANO XXX - NQ 079 CAPITAL FEDERAL

SEÇÃO I

TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 1975

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1 - ATA DA 78.a SESSÃO DA l.a SESSÃO LEGISLATIVA
DA s,- LEGISLATURA, EM 11 DE AGOSTO DE 1975

I - Abertura da Sessão

II - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

UI - Leítura do Expediente

OFíCIOS
- N.os 123 e 124, de 1975, do Sr. Luiz Braz, Presidente da

Comissão de Constituição e Justiça.

- N.o 28, de 1975, do Sr. Laerte Vieira, Líder do MDB.

REQUERIMENTO

- Do Sr. Tancredo Neves, Presidente da Comissão Especial
destinada a apreciar o Projeto do Código Civil.

COMUNICAÇõES

- Do Sr. Aderbal Jurema, comunicando a reassunção de
seu mandato.

- Do Sr. Adalberto Camargo, comunicando que se ausen
tará do Pais.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de IJCi Complementar n.? 18-A, de 1975 (Do Sr.
Olivir Gabardo) - Estabelece isenção de imposto municipal nas
condições que especifica; tendo parecer, da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n.> 39-A, de 1975 (Do Sr. Antônio Pontes) 
Restaura a aposentadoria aos trinta anos de serviço em favor
dos bancários; tendo parecer, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela inconstitucionalidade, contra os votos dos 81'S.
Tarcisio Delgado, Alceu Oollares e, em separado, do Sr. Luiz
Henrique.

Projeto de Lei n.v 498-A, de 1975 (Do Sr. Nunes Rocba) 
Declara de utilidade pública a "Associação de Assistência Social

. Matogrossense", com sede e foro em São Paulo, Capital; tendo
parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade, juridicidade e, no mérito, pela aprovação.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n.v 883, de 1975 (Do Sr. José Carlos Teixeira)
- Acrescenta mcíso ao caput do artigo 5.° e dá nova redação ao
§ 1.0 do mesmo artigo da Lei n.» 3.807, de 26 de agosto de 1960
(Lei Orgânica da Previdência Social),

Projeto de Lei n.? 884, de 1975 (Do Sr. Francisco Amaral) 
Dispõe sobre sistema de segurança dos botijões de gás liquefeito
de petróleo, para consumo industrial ou domiciliar.

Projeto de Lei n. O 894, de 1975 (Do Sr. Pacbeco Chaves) 
Altera a redação do artigo 2.0 da Lei Orgânica da Previdência
Social.

Projeto de Lei n. O 895, de 1975 (Do Sr. Adhemar 8antilo) 
Díspôe sobre a distribuição de medicamentos pelo Instituto
Nacional de previdência Social às entidades dedicadas à presta
ção de assistência médica que especifica.

Projeto de Lei n. O 896, de 1975 (Do Sr. Joaquim Bevilacqua)
Altera o § 1.0 do artigo 27 da Lei das Desapropriações, no que

tange à fixação de honorários advocatícios.

Projeto de Lei n,> 897, de 1975 (Do Sr. Edgar Martins) 
Obriga as empresas privadas a contratarem Assistentes Sociais
e dá outras providências.

Projeto de Lei n,v 898, de 1975 (Do Sr. Parsifal Barroso)
Dispõe sobre a política nacional de irrigação.

IV - Pequeno Expediente

MARCONDES GADELHA - Necrológio de Virginius da
Gama e Melo.

RUY LINO - Necessidade de construção de ponte sobre
o rio Acre, na BR-317, ligando Brasiléia a Vila Epitácio, Acre.

FRANCISCO ROCHA - Reaparelhamento do porto de Na
tal, Rio Grande do Norte.

ADERBAL JUREMA - Regresso à Câmara dos Deputados.

PINHEIRO MACHADO - PRODAC. Programa de Diversifi
cação de Ação Comunitária, novo instrumento de ação social
do MOBRAL.

LE6NIDAS SAMPAIO - Situação dos subdelegados de
polícia no interior do País.

JOÃO GILBERTO - A anistia e o processo de reconciliação
nacional.

ELOY LENZI - Aumento do preço do café para o consu
midor.

JOAQUIM BEVILACQUA ~ "Uma Grave Ameaça à Sobe
rania do Júri Popular", trabalho de juristas paulistas.

ALBERTO HOFFMANN - Lançamento da "Operação Feno"
no Rio Grande do Sul.

VASCO NETO - Aproveitamento de energia solar.

HENRIQUE CARDOSO - Desapropriação, por interesse so
cial, de área do povoado de Eunápolis, Bahia.

DASO OOIMBRA - Dia do Advogado.

GASTA0 MüLLER - 1.a Exposição Agropecuária e Indus
trial de Nortelândia, Mato Grosso.

EPITACIO CAFETEIRA - Despejo de ocupantes de mora
dias no bairro Maranhão Novo, São Luis, Maranhão.

JOSIAS LEITE - Necessidade de construção de rodovia
Brejo da Madre de Deus (PE) - Sumé (PB) - São José do
Egito (PE).

WALTER SILVA ~ Estrutura agrária fluminense.

JOEL FERREIRA - Elevação de municípios amazonenses à
categoria de Comarcas.

AMAURY MüLLER - Atividades de locadoras de trabalho
no setor bancário de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

SIQUEIRA CAMPOS - Doação, pelo Estado de São Paulo,
de mural sobre Tiradentes, de Portinari. ao Congresso Nacional.



5586 Terça-feira 12 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1975

NOSSER ALMEIDA - Instalação do Tribunal Regional Elei
toral do Estado do Acre.

OCTACíLIO QUEIROZ - Dragagem do porto de Cabedelo,
Paraíba.

ANTONIO BELINATI - Distinção entre o salário mínimo
do trabalhador maior e o do menor empregado.

ANTONIO BRESOLIN - Atuação parlamentar ao longo de
20 anos de mandato.

HILD:ÉRICO OLIVEIRA - Adoção de um Regimento de
Custas nacional.

JOSÉ BONIFÁCIO NETO - Centenário de nascimento do
Presidente Arthur Bernardes.

PARENTE FROTA - O ensino no Espírito Santo.

V - Grande Expediente

PEIXOTO FILHO - A política salarial do ooverno brasi
leiro e a assistência da Previdência Social.

DASO COIMBRA - Repressão ao tráfico e uso de entor
pecentes.
VI - Ordem do Dia

FRANCISCO AMARAL, OLIVIR GABARDO, CÉLIO MAR
QUES FERNANDES, FRANCISCO ROCHA, MILTON STEIN
BRUCH, ANTôNIO BRESOLIN, SIQUEIRA CAMPOS
Apresentação de proposições.

CELSO BARROS - Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça ao Projeto n.o 819, de 1975.

ALDO FAGUNDES - Parecer da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio ao Projeto n.O 819, de 1975.

CELSO BARROS, CÉLIO MARQUES FERNANDES, ALCEU
COLLARES - Discussão do Projeto n.? 819, de 1975.

INOCÊNCIO OLIVEIRA, ANTôNIO BRESOLIN - Discussão
do Projeto n.o 920-A, de 1972.

ADHEMAR GHISI - Encaminhamento de votação ao Pro-
jeto n.o 920-A, de 1972.

Projeto n,o 819, de 1975 - Emendado.

projeto n.o 1. 339-B, de 1968 - Adiada a discussão.

Projeto n.o 920-A, de 1972 - Emendado.

Projeto n,O 70-A, de 1975 - Aprovado o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade.

ADHEMAR GHIS! - (Como Líder.) Política social do Go
verno.

FRANCISCO LIBARDONI - (Como Líder.) Sistema viário
de Santa Catarina.

VII - Comunicações das Lideranças

JORGE ARBAGE - Política de desenvolvimento da Ama
zônia.

FRANCISCO ROCHA - Nísía Floresta: a brasileira inter
nacional.

VIII - Designação da Ordem do Dia

IX - Encerramento

2 - DiSCURSO DO DEPUTADO LUIZ HENRIQUE, NO
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO VESPERTINA
DE 6-8-75: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA.

3 - ATA DAS COMISSõES

4 - MESA (Relação dos membros)

5 - LíDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS (Relação
dos membros)

6 - COMISSõES (Relacão dos membros das Comissões
Permanentes, Especiais, Mistas e de Inquérito)

ATA DA 78.0 SESSÃO
EM 11 DE AGOSTO DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS.:
CÉLIO BORJA, -Presidentes

ALENCAR FURTADO, 2.o-Vice-Presídente,

ODULFO DOMINGUES, 1.°-Secretário;
e UBALDO BARÉM, Suplente de Secretório.

I - Às 13 :30 horas comparecem os Senho-
res:

Célio Borja
Alencar Furtado
Odulfo Domingues
Pinheiro Machado
Júlio Viveiros
Ubaldo Barém

Acre

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

Amazonas

.ToeI Ferreira - MDB; Raimundo Parente
_ARENA.

Pará

Alacid Nunes - ARENA; Edison Borma
_ ARENA; Jorge Arbage - ARENA.

Maranhão

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

Piauí

Celso Barros - MDB; Correia Lima 
ARENA; João Clímaco - ARENA; Murilo
Rezende - ARENA.

Ceará

Antônio Morais -- MDB; Claudino Sales
- ARENA; Figueiredo Correia - MDB;
Flávio Marcílío - ARENA; Furtado Leite
- ARENA; Gomes da Silva -- ARENA; Ma
noel Rodrigues - ARENA; Marcelo Linha-

res - ARENA; Ossían Ararípe - ARENA;
Paulo Studart - ARENA.

Rio Grande do Norte

Francisco Rocha - :MDB; Ulisses Poti
guar - ARENA; Wanderley Mariz - ARE
NA.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio - ARENA; Antônio
Gomes - ARENA; Antônio Mariz - ARE
NA; Marcondes Gadelha - :MDB; Mauricio
Leite ARENA; Octacílio Queiroz 
MDB.

Pernambuco
Aderbal Jurema - ARENA; Airon Rios 

ARENA; Carlos Wilson - ARENA; Fernan
do Lyra - :MDB; Jarbas Vasconcelos 
:MDB; Josias Leite - ARENA; Marco Ma
ciel - ARENA.

Alagoas

José Alves - ARENA; José Costa 
MDB.

Sergipe

José Carlos Teixeira - MDB; Passos Pôr
to - ARENA; Raimundo Díntz - ARENA.

Bahia
Djalma Bessa - ARENA; Henrique Brito

- ARENA; Henrique Cardoso - MDB; Hil
dérico Oliveira - MDB; João Alves - ARE
NA; Menandro Minahim - ARENA; Prisco
Viana - ARENA; Vasco Neto - ARENA.

Espírito Santo

Argilano Dario - MDB; Gerson Camata
- ARENA; Henrique Pretti - ARENA; Pa
rente Frota - ARENA.

Rio de Janeiro
Abdon Gonçalves - MDB; Alclr Pimenta

- MDB; Álvaro Valle - ARENA; Brígida
Tinoco - MDB; Daniel Silva - MDB; Daso
Coimbra - ARENA; JG de Araújo Jorge 
MDB; José Maria de Carvalho - MDB;
Luiz Braz - ARENA; Lygia Lessa Bastos 
ARENA; Marcelo Medeiros - MDB; Milton

steinbruch - MDB; Pedro Faria - MDB·
Peixoto Filho - MDB; Walter Silva -.:
lVlDB.

Minas Gerais
Fábio Fonsêca - :MDB; Homero Santos

- ARENA; Jorge Vargas - ARENA- Jua
rez Batista - :MDB; Nelson Thib~u _
MDB; Nogueira de Rezende - ARENA; Pa
dre Nobre - MDB; Sílvio Abreu -Iúníor _
MDB; Slnval Boaventura - ARENA.

São Paulo
Airton Sandoval - MDB; Athiê Coury _

MDB; Aurélio Campos - MDB; Frederico
Brandão - MDB; Joaquim Bevilacqua _
MDB; Lincoln GrilIo - MDB; Marcelo Gato
- MDB; Octalicio Almeida - MDB' Ode
mír Furlan - MDB; Otavio Cecc~to _
MDB.

Goiás
Fernando Cunha - MDB' Genervínc

Fonseca - 'MDB; Iturival Nàscimento _
MDB; Juarez Bernardes - MDB; Siqueira
Campos - ARENA .

Mato Grosso
Antônio Carlos - MDB; Gastão Müller

ARENA; Nunes Rocha - ARENA; 'Walter
de Castro - :MDB.

Paraná

Ari Kffuri - ARENA; Expedito Zanotti
- MDB; Gamaliel Galvão - MDB; Gomes
do Amaral - MDB; Olivir Gabardo 
MDB; Paulo Marques - MDB; Pedro Lauro
-' MDB; Sebastião Rodrigues Júnior 
MDB.

Santa Catarina

Abel Ávila - ARENA; Adhemar Ghisi 
ARENA; Angelino Rosa - ARENA; Fran
cisco Libardoni - MDB; João Linhares -
ARENA; Laerte Vieira - MDB. I

Rio Grande do Sul
Alberto Hoffmann - ARENA; Alceu,CoI

lares - MDB; Aluizio Paraguassu - MDB;
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Antônio Bresolín - MDB; Célio Marques
Fernandes - ARENA; Eloy Len~ - MDB;
João GHberto - MDB; Jorge Uequed 
MDB; Nelson Marchezan - ARENA; Odacir
Klein - MDB.

Amapá

Antônio Pontes - MDB.

O 8It. PRESIDENTE (OduIfo Demtagues)
-- A lista de presença acusa o compareci
mente de 133 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

:Sob a proteção de Deus iniciamos nossos
trabalbos ,

O Br. Secretário procederá à leitura da
ata. da sessão anterior.

n - O SR. PEIXOTO FILJIO, servíndo
como 2P-SecretáJ:io, procede à leitura da
ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, assinada.

, O .sR. PRESIDENTE (Odulfo Dnmíngues)
_. Passa-se à leitUl'/l. do expediente.

.0 Slt. Jltl:LIO VIVEmOS, Suplente de Se
eretárío, servindo como 1.0 Secretário, pro
cede à leitura do segutnte.

OFÍOIOS

Do Presidente da. Oomíssão de Oonstituiçií.lt
e Justiça, nos seguírrtes termos:

Df. n.P 123175

Brasilia, 6 de agosto de 1975

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Célio Borja
D1). Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Atendendo à deliberação unânime desta
Oomissâo, em reunião Plenária, realizada
em 26-6-75, solicito a V. Ex.a que o Projeto
de Lei Complementar n.O 7/75, do Sr. Jadir
Barbalho, que "dá nova redação ao artigo
4.0 da Lei Complementar n.O 11, de 25 de
maio de 1971, reduzindo a idade para apo
sentadoria por velhice através do .... , ...
FUNRURAL", seja deaanesado 00 de n.o
,2175, do Sr. Cid Furtado, qu-e "dispôe sobre
a aposentadoria da trabalhaôora ';ruml IWS
trinta anos de serviço".

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.",
(lB meus protestos de estima e elevada con
8,l.deração. ....-: Luiz Braz, Presidente.

Do Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, nos seguintes termos:

Oficio n.O 124175

:araiÚlia, 5 de agosto de 1975.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Célio Borja
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

. ',Senhor Presidente,

. '.I}tendendo à deliberação unânime' desta
Obmissão em reunião de sua Turma "A"
realizada em 27-6-75, soüeíto a Vossa Exce:
1ênCia que os Projetos n.OO 394/75 do Sr.

..Aift.on Sandoval, e 402/75, do Sr. 4dhemar
.sll-ntilo, sejam anexadcs ao Projeto n.o
,~JIOJ75, do Sr. João Cunha, por tratarem de
matérías corremtas.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência,meus proteatos de elevada eon
!"ideraçã,o e apreço. - Luiz Braz, Presidente.

Do Sr. Líder do MDB, nos seguintes termos:
or, n,? 028175

Brasília, 8 de agosto de 1975.
A sUS: Excelência o Senhor
Deputado Célio Borja,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex

celência que o Deputado Híldéríeo Oliveira
passa a integrar, como Suplente a Comis
são da Bacia do São Francisco, e JDeputado
Nelson Thibau passa a integrar, como Su
plente, a Comissão de Ciência e 'I'ecnologia.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e con
sideração. - Laerte Vieira, Líder do MDB.

REQUERIMENTOS

COMISSAO ESPECIAL - CóDIGO CIVIL

EXID.o Sr. Pr,esidente da Câmara dos
Deputados

Requeiro a V. Ex.a se~am encaminhados a
este órgão todos os pr~etos em tramítação
nesta Oasa, referentes às alteraeões do Có
digo Civil, para que sejam aprecíados.

Nestes termos,'
Pede Deferimento

Brasília, 8 de agosto de 1975. - 'Paneredo
Neves, Presidente.

COMUNICAÇõES

Brasília, 11 de agosto de 1975.

Senhor, Presidente,
Comunico a V, Ex.a, para os devídos fins,

que nesta data estou reassumindo a cadeira
de Deputado Federal pelo Estado de Per
nambuco, onde repre-sento a Aliança Reno
vadora Nacional.

a) Aderbal Jurema.
Brasília, 5 de agosto de 1975.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Deputado Célio Borj a
Nesta

Senhor Presidente,
Devendo participar da Feira Internacio

nal de Lusaka, em Zambia, África, por con
vite especial feito pela "Agrícultural and
Oornmercíal Show" de Lusaka, no período
de 8.a H do corrente, venho solicitar a Vos
sa Excelência, se digne considerar essa via
gem, corno missão autorízada pela Câmara,
para os fins do § 3.° do Regimento Interno
desta Casa.

Cordiais saudações. - Adalberto Ca
margo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N." 18-A, de 1975

Estabefeee isenção de imposto muni
cipal nas condições que especifica; ten
do parecer, da Oomíssão de Constituição
e Justiça, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei Complementar n.O 18,
de 1975, a que se refere o parecer.)

O Congres'!!o Nacional decreta:

Art. 1.0 Os contribuintes de renda igual
ou inferior a três salários mínímos regío
naís rícarão isentos do' pagamento do Im
posto Predial Urbano sempre que o Muniei
pio conceder favor tributário a estabeleci
mentos comerciais ou índustrtaís.

Art. 2.0 Esta Lei Complementar entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 3." Revogam-se as disposições em
eontráríe,

Justificação

~~ obstante estejamos, no plano da
Unlão, a legislar sobre matéria tributária
da competência. do Município, procedemos
corretamente, eIS que em consonância com

.a Constituição Federal, que dispõe em seu
art. 19:

"§ 2.° A União, mediante lei comple
mentar e atendendo a relevante inte
resse social ou econômico poderá con
ceder isenções de imposte:s estaduais e
municipais. "

Como vemos, o proclamado mandamento
est~belece condições para a ingerência da
trníão, na vida tributária municipal rele
vante interesse social ou econômico.'

Entendemos que o alívio tributário de ca
madas de pouca DU nenhuma expressão fi
nanceira constitui, inegavelmente matéria
de interesse relevante. '

Sim, porque num momento em que o Go
verno conscíentíza-ae da necessidade de im
primir ao "modele de desenvolvimento" ea
racterístíeaa de cunhe soeíalízante - pro
movendo, no âmbito da trfbutacâo rema
nejamento suscetível de distrÚntir com
mais eficiência, a renda naeíónal e conse
qüentemente, suavízar os desníveis' e dífe
reriças - uma descomjiressão econômica que
favoreça os mais fracos, principalmente
quando flagrados em momento tão impor
tante, como o de seu relacionamento com a
residência da família, parece-nos medida
da mais alta conveniência.

Convém acentuar que a medida não viria
one!ar a receita -dos Municípios, vez que
ent.ídade política que oferece Isencôes trí

I butárías ao comércio e à indústria está
inegavelmente, em concíções de abrir mãó
de pequena parte de sua renda.

Assím, pensando nas precárias condições
de vida de determinada parcela de nossa
sociedade, e convictos de que suas agruras
não deixam, jamais, de ser sentidas nesta
Casa, que possui importantíssimo papel a
desempenhar no campo social e econômico
trazemos à consideração de nossos pares â
presente proposição, certos de estarmos ore
re~endo contribuição ao processo de aper
reíçoamento de nossa estrutura social.

Sala das Sessões, em 25 de abril de 1975
- OUvir Gabardo. •

LEGISLAÇ1í.O PERTI!VENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇ1í.O DAS COMISSõES

PERMANENTES

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Emenda Constitucional n," 1,
de 17 de outubro de 1969

TíTULO I
Da OrganilZação Nacional

CAPíTULO V
Do Sistema Tributário

Art. 24. Compete aos municípios insti
tuir imposto sobre;

I - propriedade predial e territorial ur
bana;
.. " " .

PARECER DA COMISSAO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I _ Itelatôrio

O Projeto de Lei Complementar n.? 18, de
1975, de autoria do Deputado ouvir Gabar
do, isenta do pagamento do Imposto Predial
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urbana os contribuintes de renda igualou
inferior a três salários-mínimos regionais,
Dos Municipios que concedam favor tributá
rio a estabelecimentos comerciais ou indus
triais.

'2. A iniciativa, segundo a Justificativa
do seu eminente Autor, visa a aplicação de
uma melhor justiça tributária, suavizando
os desniveís econômicos entre os contribuin
tes, sem que a medida implique ônus maio
res aos Munícípíos, "vez que a entidade po
lítica que oferece isenções tributárias ao
comércio e à indústria está inegavehnente,
em condições de abrir mão de pequena par
te de sua renda".

3. Em favor da constitucionalidade da
Proposição, invoca-se o § 2.0 do artigo 19, da
Lei Fundamental, que preceitua:

"Art. 19.

§ 2.° A União, mediante lei comple
mentar e atendendo a relevante inte
resse social ou econômico, poderá con
ceder isenção de impostos estaduais e
municipais."

Creio, data venía, que o mandamento
acima transcrito evidencia, justamente, a
inconstitucionalidade do Projeto de Lei
Complementar ora em exame pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados.

Com efeito,

A concessão, pelo Município, de "favor
tributário a estabelecimentos comerciais e
industriais" é, nos termos da Proposição,
requisito da exemptío pretendida pelo ilus
tre parlamentar paranaense. Ora, desde
1967 (art. 20, § 2.° da Constituição de 1967
e artigo 19. § 2.°, da Constituição vigente>'
a isenção de impostos estaduais e munici
pais é competência privativa da União, a
ser exercida mediante ,lei complementar
(Pontes de Miranda - in "Comentários",
Tomo II - pág, 413).

Assim, o pressuposto fático da isenção
proposta - a concessão pelo Município de
favor tributário ~ ê constitucionalmente
defeso. tornando impossivelo objeto da Pro
posíçâo .

Il - Voto do Relator

Em face do exposto, ressalvada a apre
ciação do mérito pela Comissão de Finanças
(artigo 28, § 7.°, do Regimento Interno),
considero inconstitucional o Projeto de Lei
Complementar n.O 18, de 1975. de iniciati
va do Deputado Olívir Gabardo.

l!: o Parecer, s.m.j.
Sala da Comissão, em

Gomes da Silva, Relator

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "A", realizada em
27-6-75, opinou, unanimemente, pela in
constitucionalidade do Projeto de Lei Com
plementar n.o 18/75, nos termos do parecer
do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Luiz Braz - Presidente, Gomes da
Silva - Relator, Altair Chagas, Blotta Jú
nior, Olaudíno Sales, Dlalma Bessa, Joa
quim Bevílaequa, José Mauríeío, Luiz Hen
rique, Nereu Guidi, Sebastião Rodrigues.
'I'arcisío Delgado e Theobaldo Barbosa.

Sala da Comissão, 27 de junho de 1975.
- Luiz Braz, Presidente - Gomes da Silva,
Relator.

PROJETO DE LEI
n» 39-A, de 1975

(Do Sr. Antônio Pontes)
Restaura a aposentadoria aos trinta

anos de serviço em favor dos bancários;
tendo parecer, da Comissão de Consti
tuição e Jllstiça, pela ínconstltucíona
lidade, contra os votos dos Srs. Tarcísio
Delgado, Alceu Collares e, em separado,
do Sr. Luiz Henrique.

(PROJETO DE LEI N.o 39, DE 1975, A QUE
SE REFERE O PARECER.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aplica-se aos bancários o dis

posto na Lei D.O 3.529, de 1959.

Art. 2.° Entrará esta lei em vigor Da
data de sua publicação.

Justificação
Ainda ao tempo em que cada categoria

profissional estava vinculada a um Insti
tuto de Aposentadoria e Pensões, e a partir
da criação de seu Instituto, o IAPB, tive
ram os bancários assegurado o direito à
aposentadoria aos trinta anos de serviço
na forma do Decreto n,v 24.615, de 9 de
julho de 1934.

Ao ser, entretanto, uniformizada a legis
lação dos antigos Institutos, posteríormen
te unificados no INPS, através da Lei Or
gânica da Previdência Social (Lei número
3.807, de 26 de agosto de 1960), só a legis
lação especial dos Aeronautas e a dos Jor
nalistas Profissionais foi ressalvada em vir
tude na norma contida no § 2.° do art. 31,
nestes termos:

"§ 2.° Reger-se-á pela respectiva le
gislação especial a aposentadoria dos
aeronautas e a dos jornalistas profis
sionais."

Nada mais injusto, pois se os bancários
já tinham diréito à aposentadoria aos 30
anos de serviço desde 1934, os jornalistas
profissionais só vieram a conquistá-lo com
a promulgação da Lei n,v 3.529. de 13 de
janeiro de 1959, isto é, um quarto de século
depois.

Poder-se-ia alegar para justificar a dis
criminação a insuficiência de recursos fi
nanceiros por parte do INPS.

.Tal alegação, entretanto, não mais pode
prevalecer em face das alterações determi
nadas na legislação previdenciária pela Lei
n.o 5.890, de 08-06-73, que aumentaram,
consideravelmente, a receita do INPS pro
porcionando até elevados "superavits" pro
clamados, publicamente, pela própria dire
ção da autarquia de seguro social.

Entendemos, portanto, que é chegado o
momento de fazermos justiça à Ianoriosa
classe dos bancários brasileiros, na forma
do presente projeto que lhes concede apo
sentadoria nos mesmos moldes da outor
gada, pelo INPS, aos jornalistas profissio
nais.

Sala das Sessões, em 7 de março de 1975.
- Antônio Pontes.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA

COORDENAÇAO DAS COMISSõES
PERMANENTES

LEI N.o 3.529
DE 13 DE JANEIRO DE 1959

Dispõe sobre a aposentadoria dos jor
nalistas profissionais.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Serão aposentados pelos Insti

tutos de Previdência a que pertencerem,
com remuneração integral, os jornalistas

profissionais que trabalhem em empresas
jornalísticas, quando contarem 30 (trinta)
anos de serviço.

Art. 3.° Não terão direito aos benefícios
estabelecidos por esta lei os jornalistas pro
fissionais, reconhecidos e classificados co-

. mo tais no artigo anterior, que não seíam
registrados no Serviço de Identificação Pro
flssíonal do Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio.

LEI N.o 3.807
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social.

O Presidente da República
Faça saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei:

'TiTULO III
Das Prestações

CAPíTULO V

Da Aposentadoria Especial
Art. 31. A aposentadoria especial será

concedida ao segurado que, contando no
mínimo 15 (quinze) anos de contribuições,
tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo me
nos, conforme a atividade profissional, em
serviços, que, para esse efeito, forem consi
derados penosos, insalubres ou perigosos,
por Decreto do Poder Executivo.

§ 2.° Reger-se-á pela' respectiva legis
lação especial a aposentadoria dos aero
nautas e a dos jornalistas profissionais. i

PARECER DA CONITSSAO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
O Projeto de Lei n.> 39, de 1975, de ini

ciativa do Deputado Antônio Pontes, esten
de aos bancários o regime jurídico que as
segura aos [omaüstas profissionais o direito
de se aposentarem, com remuneração inte
gral, após trinta anos de serviço, instituído
pela Lei n.> 3.529, de 1959, vigente em vir
tude da expressa ressalva constante do §
2.°, do art. 31, da Lei n.> 3.807, de 1960 (Lei
Orgânica da Previdência SOcial).

Justificando a proposição, o ilustre Depu
tado pelo Amapá, argumenta que, como os
bancários tiveram direito à aposentadoria
privilegiada durante a vigência do Decreto

, n,> 24. 61p, de 1934, só revogado pela. Lei
Orgânica da Previdência Social, é justo o
restabelecimento, para eles, da exceção,
principalmente depois que a aposentadoria
especial foi concedida aos jornalistas pro
fissionais.

11 - Voto do Relator
Regimes de Aposentadoria, benetícío

compreendido na área da Prevídêncía So
cial, não podem ser estendidos sem que a
lei indique, com precisão, a respeetíva fonte
de custeio, conforme preceitua o parágrafo
único, do art. 165 da Constituição Federal,
verbis:

"Parágrafo únicó. Nenhuma prestação
de serviço ou de beneficio compreendi
dos na Previdência Social será criada,
majorada ou estendida, sem a corres
pondente fonte de custeio."

E de custeio, não cogita a proposição.
Sem entrar no mérito, competência da

Comissão de Legislação Social, e sem qual
quer desapreço à laboriosa classe dos bsn-
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eáríos, voto pela rejeição do Projeto, face a
sua manifesta inconstitucionalidade,

Parecer à Emenda n," 1

O nobre Deputado Luiz Henrique apre
sentou emenda aditiva visando aprimorar o
Projeto de Lei n.o 39, de autoria do não
menos ilustre Deputado Antônio Pontes,

A proposição principal recebeu deste re
lator parecer conclusivo pela inconstitucio
nalidade, por defrontar-se com a norma
estabelecida no parágrafo único do art. 165
da nossa Carta Magna.

Indicando as fontes gerais de receita da
Previdência Social, como meio de atender
a exigência Constitucional acauteladora do
dispositivo mencionado, nenhuma contri
buição, data venía, acresceu o nobre Depu
tado Luiz Henrique.

É óbvio que o autor do projeto, sem lan
çar mão do acréscimo legislativo que a
emenda contém, revela a mesma intenção.
Aliás, foi além, quando em sua Justificativa
refere-se aos tão decantados "superavits."

O, preceito constitucional proíbe impera
tivamente a majoração de ônus pela cria
ç~, maj0.ração, extensão ou antecipação
do benetícío (como ocorre no caso em espé
cie), sem assegurar-se novas fontes de, re
ceita.

Por outro lado, não recomenda o pro] eto
o privilégio que se estabelece a uma classe,
embora laboriosa e merecedora de apreço,
sobretudo por colidir com o tradicional
princípio da isonomia consagrado no Direi
to brasileiro e basicamente no § 1.0 do art.
1úB da Carta. Constitucional vigente.

Assim, nos parecendo a regra contida no
parecer de fls. 1 e 2, espelhar corretamente
a interpretação do texto constitucional
questionado (com todo respeito ao nobre
outar da emenda), nos manifestamos pela
sua manutenção.

Sala da Comissão, em 11 de junho de
1975. -- Gomes da Silva, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reuníâo de sua Turma "B", realizada em
11-6-75, opinou, contra os votos dos Brs.
Luiz Henrique, 'I'arcisio Delgado e Alceu
Collares, pela inconstitucionalidade do Pro
jeto .n.> 39/75, nos termos do parecer do
Relator. O Sr. Luiz Henrique apresentou
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Depú'
tados: Luiz Braz - Presidente, Gomes da
Silva - Relator, Alceu Collares, Altair Cha
gas Antónto Morimoto, Blotta Junior, Celso
Barros, Claudino Sales, Djalma Bessa, Er

.nesto Valente, Jader Barbalho, Luiz Henri-
que, Norton Macedo e Tarcísio Delgado.

Sala da Comissão, 11 de junho de 1975, 
Luiz Braz, Presidente - Gomes da Silva,
Relator.

Voto em Separado
Do Sr. Luiz Henrique

O ilustre Relator, víslumbrando no Pro
j eto de Lei em epígrafe vício de inconsti
tucionalidade, ínquínou-o de desprovido da
indicação da fonte de custeio, tal qual exige
a Catta Magna, em seu artigo 165, parágra
fo único.

Como se trata de categoria Incluída den
tre os segurados da Previdência Social, qual
seja a dos bancários, não se gera nem se
rnajora beneficio inexistente, mas tão-so
mente se o declara em favor da referida
classe, restabelecendo-lhe o favor legal da
aposentadoria aos 30 anos de serviço,

Não se cogita ai nem de extensão de be
neficio, posto que este - o da aposentado
ria - já atinge a classe dos bancários. Mas,
apenas, a redução da idade-limite, condítto
síne qua da concessão do mesmo.

Todavia, para evitar as sempre geradas
questões de hermenêutica, e, no sentido de
procurar o aprimoramento da proposição,
apresentamos a seguinte emenda aditiva,
com o que, data venta, fica atendida a exi
gência de conhecimento exigida no bem
lançado parecer de folhas:

"Acrescenta artigo 2.0 , renumerando o
parágrafo 2.° atual, que passará a ser
§ 3.0 ;

Art. 2.° Correrá por conta das fontes
mencinadas no art. 69 da Lei n.o 3.807,
de 26 de agosto de 1960, o custeio do
benefício mencionado no presente 121'0
[eto, no que lhe forem aplicáveis."

Sala da Comissão, 15 de abril de 1975. 
Luiz Henrique da Silveira.

PROJETO DE LEI
N.o 498-A, de 1975

(Do Sr. Nunes Rocha)

Declara de utilidade pública a "Asso
ciação de Assistência Social Mato-gros
sense" com sede e foro em São Paulo,
Capital; tendo parecer, da, Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade e, no mérito, pe
la aprovação.

(PROJETO DE LEI N.O 498, DE 1975, A QUE
SE REFERE O PARECER.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pú
blica para todos os fins legais a "Associação
de Assístêncía Social Mato-grossense", enti
dade civil, com sede e foro na cidade de São
Paulo, Capital do Estado de São Paulo.

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Justificação

A Associação de Assistência Social Mato
grossense, entida.de civil, com sede e foro na
cidade de São Paulo, Capital do Estado do
mesmo nome. é uma entidade que não visa
lucros tendo como finalidade prestar a pes
soas de reconhecida pobreza, sem distinção
de raça, cor, condição social, credo político
ou religioso, assistência médico-hospitalar e
toda a ajuda econômica possível para aten
der despesas de transporte e hospedagem,
aquisição de medicamentos receitados e
aparelhos ortopédicos e outros, recomenda
dos ou indicados.

A entidade está devidamente registrada
no Cartório do Registro Civil de Pessoas
Jurídicas anexo ao 4.° Registro de Tí
tulos e Documentos (Cartório Medeiros) na
cidaüe de São paulo, sob o n.O de ordem
62.390 e preenche todos os requisitos exi
gidos pelo art. 1.° da Lei n.o 91, de 28 de
agosto de 1935, assim que:

a) A Associação tem personalidade jurí
dica;

b) está em efetivo funcionamento e serve
desinteressadamente à coletividade;

c) os cargos de sua diretoria não são re
munerados.

Logo, nada impede que a Associação de
Assistência Social Mato-grossense seja re
conhecida de utilidade pública,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

LEI N.o 91,
DE 28 DE AGOSTO DE 1935

Determina regras pelas quais são as
sociedades declaradas de utilidade pú
blica.

O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil:

Faço saber que o Poder Legislativo decre
ta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. LO As sociedades civis, as associa
ções e as fundações constituídas na país
com o fim exclusivo de servir desinteressa
damente à coletividade podem ser declara
das de utilidade pública, provados os se
guintes requíaítos:

a) que adquiriram personalidade jurídi
ca;

b) que estão em efetivo funcionamento
e servem desinteressadamente à coletivi
dade;

e) que os cargos de sua diretoria não
são remunerados.

Art. 2.0 A declaração de utilidade pú
blica será feita em decreto do Poder Exe
cutívo, mediante requerimento processado
no Ministério da Justiça e Negócios Inte
riores ou, em casos excepcionais, ex officio,

Parágrafo único. O nome e earacterístí
cce da sociedade, associação ou fundação,
declarada de utilidade pública serão ins
critos em livro especial, a esse fim desti
nado.

Art. 3.° Nenhum favor do Estado deeor
rerá do título de utilidade pública, salvo a
garantia do uso exclusivo, pela sociedade,
associação ou fundação, de emblemas, flâ
mulas, bandeiras ou distintivos próprios, de
vidamente registrados no Ministério da ,T US_
tíca e a da menção do titulo concedido.

\rt. 4.° As sociedades, associações e fun
dações declaradas de utilidade pública fi
cam obrigadas a apresentar todos os anos,
exeet . por motivo de ordem superior re
conhecido a critério do Ministério de Estado
da 'Justiça e Negócios Interiores, relação
circunstanciada dos serviços que houverem
prestado à coletividade.

Parágrafo único. Será cassada a decla
ração de utilidade pública, no casa de Infra
ção deste dispositivo, ou se, por qualquer
motivo, a declaração exigida não for apre
sentada em três anos conceeuuvos.

Art. 5.0 Será também cassada a decla
ração de utilidade pública, mediante re
presentar-âo documentada do órgão do Mi
nistério Público, ou de qualquer interessado,
da sede da sociedade, associação ou funda
ção, sempre que se provar que ela deixou de
preencher qualquer dos requisitos do art. 1.0.

-Art, 6.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935, 114.°
de, Independência e 47.° da República
GETÚLIO VARGAS - Vicente Ráo.

DECRETO N.o 50.517.
DE 2 DE MAIO DE 1961

Regulamenta a Lei n.? 91, de 28 de
agosto de :935, que dispõe sobre a de
ela..ação de utilidade pública.

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 87, item
I, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 As sociedades civis, associações
e fundações, constituídas no país, que' sir
vam desinteressadamente à coletividade,
poderão ser declaradas de utííldade pública,
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a pedido ou ex oíficio, mediante decreto
do Presidente da República.

Art. 2.° O pedido de declaração de uti
lidade pública será dirigido ao Presidente
da República, por intermédio do Ministé
rio da Justiça e Negócios Interiores, prova
dos pelo requerente os seguintes requisitos:

a) que se constituiu no pais;
b) que tem personalidade jurídica;

e) que esteve em efetivo e contínuo fun
cionamento, nos três anos imediatamente
anteriores, com a exata observância dos es
tatutos;

d) que não são remunerados por qual
quer forma, os cargos de diretoria e que
não distribui lucros, bonificações ou vanta
gens a dirigentes, mantenedores ou asso
ciados, sob nenhuma forma ou pretextos;

e) que, comprovadamente, mediante a
apresentação de relatório circunstanciado
dos três anos de exercício anteriores à for
mulação do pedido, promove a educação ou
exerce ativiJactes de pesquisas científicas,
de cultura, inclusive artísticas, ou filantró
picas, estas de caráter geral ou indiscrimi
nado, predominantemente;

f) que seus diretores possuem folha cor
rida e mornltdade comprovada;

g) que se obriga a publicar, semestral
mente, a demonstração da receita obtida e
da despesa realizada no período anterior.

Parágrafo único. A falta de qualquer dos
documentos enumerados neste artigo im
portará no arquivamento do processo.

Art. 3.° Denegado o pedido, não poderá
ser renovado antes de decorridos dois anos,
a contar da data da publicação do despa
cho denegatório.

Parágrafo único. Do denegatório do pe
riodo de declaração de utilidade pública ca
berá consideração, dentro do p razo de 120
dias, contados da publicação.

Art. 4.° O nome e earacterístfcas da so
ciedade, associação ou fundação declarada
de utilidade pública serão inscritos em li
vro especial, que se destinará, também, à
averbação da remessa dos relatórios a que
se refere o artigo 5.°

Art. 5.° Ab entidades declaradas de uti
lidade pública, salvo motivo de força maior,
devidamente comprovado, a critério da au
toridade competente ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada
ano, ao Ministério da Justiça e Negócios In
teriores, relatório circunstanciado dos ser
viços que houverem prestado à coletivida
de no ano anterior.

Art. 6.° Será cassada a declaração de
utilidade pública da entidade que:

a) deixar de apresentar, durante três anos
consecutivos, o relatório a que se refere o
artigo precedente;

b) se negar a prestar serviço compreen
dido em seus fins estatutáríosr-

e) retribuir, por qualquer forma, os mem
bros de sua diretoria, ou conceder lucros,
bonífícações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados.

Art. 7.0 A eassação da utilidade pública
será feita em processo, instaurado "ex of
ficio" pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, ou mediante representação do
cumentada.

Parágrafo único. O pedido de reconsi
deração do decreto que cassar a declara
ção de utilidade pública não terá efeito
suspensivo.

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 8.° Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Brasília, em 2 de maio de 1961, 140.° da
Independência e 73.° da República. 
JANIO QUADROS - Oscar Pedroso Horta.

DECRETO N.o 60.931,
DE 4 DE JULHO DE 1967

Modifica o Decreto n,? 50.517, de 2
de maio de 1961, que regulamentou a
Lei n.O 91, de 28 de agosto de 1935.

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 83, item
lI, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam alterados a alínea "s", do
artigo 2.°, e o artigo 5.°, do Decreto n,v ...
50.517, de 2 de maio de 11161, que passam
a vigorar com a seguinte redação;

"Art. 2.° ....................••.•....•

g) Que se obriga a publicar, anualmen
te, a dcmonatraoâo da receita e des
pesa realizadas no período anterior,
desde que contemplada com subvenção
por parte da União, neste mesmo pe
riodo."
"Art. 5.° As entidades declaradas de
utilidade pública, salvo por motivo de
força maíor devidamente comprovada,
a critéric da autoridade competente, fi
cam obrigadas a apresentar, até o dia
30 de abril de cada ano, ao MirJstério
da Justiça, relatório círcunstancíado dos
serviços que houverem prestado à co
letividade no ano anterior, devidamen
te acompanhado do demonstrativo da
receita e da despesa realizada no perto
do, ainda que não tenham sido sub
vencionadas."

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

Brasília, 4 de julho de 1967; 146.0 da In
dependência e 79.0 da República. - A. COS
TA E SILVA - Luiz Antônio da Gama e
Silva.

PARECER DA COMISSAO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I e 11 -' Relatório e Voto do Relator

O Projeto n.o 498/75, de autoria do ilus
tre Deputado Nunes Rocha, tem apoio cons
titucional, jurídico e quanto a técnica le
gislativa.

'rendo o autor juntado os documentos exí
gidos, recomendamos a aprovação no méri
to. eis que a competência para iniciar leis
desta natureza tem sido considerada con
corrente entre o Poder Executivo e Legis
lativo por esta oomíssão de Constituição e
Justiça.

Sala da Comissão, 27 de junho de 1975. 
Altair Chagas, Relator.

TIl - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "A", realizada em
27-6-75, opinou, unanimemente, pela cons
titucionalidade, juridicidade e, no mérito,
pela aprovação do Projeto n.? 498/75, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Luiz Braz - Presidente, Altair Cha
gas -- Relator, Blotta Junior, Gomes da Sil
va, Joaquim Bevílacqua, José Maurício, Li
dovíno Fanton, Luíz Henrique, Nereu Guidi,
Tarcísio Delgado e Theobaldo Barbosa.

Sala da Comissão, 27 de junho de 1975. 
J.uiz Braz, Presidente - Altair Chagas, Re
lator.

Agosto de 1975

PROJETO DE LEI
N.o 883, de 1975

(Do Sr. José Carlos Teixeira)

Acrescenta inciso ao caput do artigo
5.° e dá nova redação ao § 1.0 do mes
mo artigo da Lei n.o 3.807, de 26 de
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Pre
vidência Social).

(As Comissões de oonstítuteão e Jus
tiça, de Educação e Oulburac de Tra
balho e Legislação Social.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O caput do art. 5.° da Lei n.O
3.807, de 26 de agosto de 1960, passa a ser
acrescido do seguinte inciso:

"V - os que trabalham, como Estagiá
rios remunerados, sem víncuk. empre
gatícío, a nível médio ou superior."

Art. 2.° O § 1.0 do mesmo artigo passa
a ter a seguinte redação:

"§ 1.0 São equiparados aos trabalha
dores autônomos os empregados de re
presentações estrangeiras e os dos or
ganismos oficiais estrangeiros ou inter
nacionais que funcionam no Brasil, sal
vo se obrigatoriamente sujeitos a regi
me próprio de previdência, bem como
os Estagiários a que se refere o inciso V
do caput deste artigo."

Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação
O princípio da integração escola-comuni

dade, com o objetivo de diminuir o hiato
existente entre a escola regular ou suple
tiva e as necessidades sociais, veio incre
mentar o número de estágios de estudantes
do 2.° grau e de nível superior, junto às
empresas e órgãos públicos.

A escola média, hoje essencialmente pro
fissionalizante, vem de formar técnicos dos
setores primário, secundário e terciário,
conforme as necessidades do mercado de
trabalho regional ou local. Assim é que a
Reforma do Ensino dispôs, no art. 6.°;

"Art. 6.0 As habilitações profissionais
poderão ser realizadas em regime de
cooperação com as empresas.

Parágrafo único. O estágio não acar
reta para as empresas nenhum vínculo
de emprego, mesmo que se remunere o
aluno estagiário, e suas obrigações se
rão apenas as especificadas no eon- I

vênia feito com o estabelecimento." 1

(Lei n.o 5.692, de 1971.)

Posteriormente o Decreto n,? 75,778, de:
1975, baixou normas sobre o estágio de es
tudantes de estabelecimentos de ensino su
perior e de ensino profissionalizante de 2.°1
grau, no serviço público federal, fixando!
os valores das bolsas, conforme o nível de,
ensino. As bolsas serão pagas mensalmente,'
à conta de recursos próprios dos Ministé-I
rios, órgãos integrantes da Presidência da
República e Autarquias e à vista da fre-!
qüência apurada.

A iniciativa dos sistemas de ensino, no
sentido de promover a formação prática;
ao lado da teórica, levou o alunado a caml
po, por exigências legais ou da própria for
macão profissional. Com isto ficaram a em~
presa e os órgãos públicos enriquecidos de
um novo contingente de mão-de-obra que]
embora sem vínculo empregaticio, repre-l
senta força de trabalho de grande valor pa
ra o empregador, pois que constitui maté
ria-prima moldada aos interesses da orga
nização, treinada no local de trabalho, ao~
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moldes dos mais modernos métodos de trei
namento, como o "TWI" - "Trainning
Withln Industry" - largamente utilizado
nos países mais adiantados tecnicamente,

Ali empresas e os órgãos públicos têm
estado empenhados na contratação, em de
finitivo, dos estagiários, fortalecendo o vín
culo escola-comunidade. Nada mais justo
que tornar segurados obrigatórios, equipa
rados aos trabalhadores autônomos, os es
tagiários de nível médio ou superior, que
passarão a perceber os serviços e benefícios
oferecidos pela Previdência Social. Com a
contratação haverá quebra de continuidade
do pagamento das contribuições, o que é
de todo interesse do empregado.

Como medida de justiça social, estamos
certos que a néssa proposição terá a melhor
acolhida nesta Casa, e receberá, por parte
das Comissões Técnicas, contribuições que
concorram para o seu aperfeiçoamento.

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1975.
- José Carlos Teixeira.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PEL~1

COORDENAÇA:O DAS COMISSõES
PERMANENTES

LEI N.o 3.807
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgânica da Previdência Social

TíTULO II

Dos Segurados, dos Dependentes
e da Inscrição

CAPÍTULO I
Dos Segurados

Art. 5.° São obrigatoriamente segura
dos, ressalvado o disposto no art. 3 o·

§ 1.° São equiparados aos trabalhadores
autônomos os empregados de representa
ções estrangeiras e os dos organismos orí- .
cíaís estrangeiros ou internacionais que
funcionam no Brasil, salvo se obrtgatoría
mente sujeitos a regime próprio de previ
dêncía..

PROJETO DE LEI
N.O 884, de 1975

(Do Sr. Francisco Amaral)
Dispõe sobre sistema de segurança

dos botijões de gás liquefeito de petró
leo, para consumo industrial ou domi
ciliar.

(As Comissões de Constituição e .rus
tíça, de Economia, Indústria e Co

mércío e de Ciência e Tecnologia.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 OS botijões de gás liquefeito de

petróleo para consumo industrial ou domi
ciliar, deverão conter sistema de segurança
contra vazamentos e explosões, o qual de
verá ser aprovado pela Associação Brasi
leira de Normas Técnicas.

Art. 2.° Os botijões de gás deverão ser
acompanhados de terminais de cobre ou
material assemelhado, não inflamável, sen
do vedado o uso de tubos de plástico.

Art. 3.0 A inobservância do disposto nes
ta lei pelas empresas fabricantes e distri
buidores de gás liquefeito de petróleo, im
plicará na aplicação de multa no valor de
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), reajustá
vel anualmente em conformidade com a
Lei n.O 6.205/75.

Art. 4.° O Poder Executivo regulamen
tará esta Lei no prazo de sessenta (60) dias.

Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Como ninguém ignora, o gás liquefeito de

petróleo engarrafado, é de amplo uso em
todo o Pais, figurando em quase todos os
lares brasileiros.

No entanto, lamentavelmente, os respon
sáveis pela fabricação e distribuição do gás
em botijões não se têm preocupado, devi
damente, com as indispensáveis normas de
segurança que devem ser observadas no se
tor, e, dessa forma, são alarmantemente
freqüentes os acidentes que matam ou mu
tilam famílias inteiras.

Efetivamente, devido a vazamentos quase
que imperceptíveis nos botijões de gás, par
tícularmente durante à noite, muitas pes
soas são atingidas por brutal intoxicação e
vêm a falecer. Com inusitada freqüência,
tais acontecimentos são divulgados pela
imprensa.

Urge, portanto, dotar os botijões de gás
liquefeito de sistema de completa seguran
ça, que impeça definitivamente quaisquer
vazamentos oú escapes de gás.

Além disso, são também comuns as ex
plosões decorrentes de vazamentos nos bo
tijões de gás, ou nos tubos plásticos que os
ligam ao fogão - acidentes que usualmen
te provocam vitimas fatais ou mutiladas.

Assim, temos para nós que, além da ado
cão de um sistema eficiente contra vaza
mentos, deverão os botijões de gás ser equí
pados com terminais de cobre ou materiais
assemelhados, não inflamáveis, que substi
tuirão os perigosos tubos de plástico atual
mente em uso.

Em verdade, com essas medidas, a nós
nos parece que serão evitados acidentes
gravíssimos, com vítimas fatais, porquanto
os botijões de gás liquefeito passarão a
dispor de um mecanismo de segurança efi
caz contra vazamentos e um terminal não
inflamável, preferencialmente de cobre, em
lugar dos tubos de plásticos, que tantos da
nos vêm causando.

Estabelece, ainda, a proposição, penali
dades aos infratores, fabricantes e distri
buidores de gás liquefeito engarrafado, sem
o que, evidentemente, seu texto seria mera
"letra morta".

Nesta conformidade, por configurar me
dida de interesse coletivo, submetemos a
proposição à consideração de nossos nobres
pares, esperando sua indispensável apro
vação.

Sala das Sessões, aos 5 de agosto de 1975.
- Francisco Amaral.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇA:O DAS COMISSõES

PERMANENTES
LEI N.o 6.205

DE 29 DE ABRIL DE 1975

Estabelece a descaracterização do sa
lário mínimo como fator de correção
monetárta e acrescenta parágrafo úni
co ao art. 1.° da Lei n.? 6.147, de 29
de novembro de 1974.

Art. 2.° Em substituição à correção pelo
salário mínimo, o Poder Executivo estabe
lecerá sistema especial de atualização mo
netária.

Parágrafo único. O coeficiente de atua
lização monetária, segundo o disposto nes
te artigo, será baseado no fator de reajus
tamente salarial a que se referem os arts.

1.0 e 2.° da Lei n.o 6.147, de 1974, excluído
o coeficiente de aumento de produtívídade,
Poderá estabelecer-se como limite, para a
variação do coeficiente, a variação das
Obrigações Reajustáveís do Tesouro Nacio
nal (ORTN).

Art. 3.0 O art. 1.0 da Lei n.? 6.147, de
1974, fica acrescido de parágrafo único com
a seguinte redação:

"Parágrafo único. Todos os salários
superiores a 30 (trinta) vezes o maior
salário mínimo vigente no Pais terão,
como reajustamento legal, obrigatório,
um acréscimo igual a importância re
sultante de aplicação àquele limite da
taxa de reajustamento decorrente do
disposto no caput deste artigo."

........................................ "-"

LEI N.o 6.147
DE 29 DE NOVEMBRO DE 1974

Dispõe sobre o reajustamento eole
tivo de salário das categorias profissio
nais e dá outras providências.

Art. 1.° Nos reajustamentos salariais efe
tuados, a partir de 1.0 de janeiro de 1975,
pelo Conselho Nacional de Politica Salarial,
pela Secretaria de Emprego e Salário, do
Ministério do Trabalho, bem como pela
Justiça do Trabalho nos processos de díssi
dio coletivo, o novo salário será determi
nado multiplicando-se o anteriormente vi
gente pelo fator de reajustamento salarial,
calculado na falma do disposto no art. 2.°
desta Lei.

Art. 2.° O fator de reajustamento sala
rial a que se refere o artigo anterior será
obtido multiplicando-se os seguintes fato
res parciais;

a) a média aritmética dos coeficientes
de atualização monetária dos salários dos
últimos doze meses;

b) o coeficiente correspondente à meta
de do resíduo inflacionário previsto para
um período de doze meses, fixado pelo
Conselho Monetário Nacional;

e) o coeficiente correspondente à parti
cipação no aumento da produtividade da
economia nacional no ano anterior, fixado
pela Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República;

d) o quociente obtido entre o coeficiente
relativo à metade da taxa de ínrlacào efe
tivamente verificada no período de vigên
cia do antigo salário e o correspondente à
metade do resíduo inflacionário usado na
determinação deste salário.

PROJETO DE LEI
N.o 894, de 1975

(Do Sr. Pacheco Chaves)
Alte)'a a redação do art. 2.° da Lei

Orgânica da Previdência Social.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Trabalho e Legislação Social
e de Finanças).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° O art. 2.° da Lei TI.O 3.807, de 26

de agosto de 1960, com as modificações in
troduzidas pela Lei n.o 5.890, de 8 de ju
nho de 1973, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 2.° São beneficiários da Previ
dência Social:
I - na qualidade de "segurados", todos
os que exerçam emprego ou atividade
remunerada no território nacional. sal
vo as exceções expressamente co'nsig
nadas nesta lei;
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II na qualidade de "dependentes",
as pessoas assim definidas no art. 11".

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

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

Justificação
Salvo pequena alteração no que se refere

ao número de artigos, visando a melhor
técnica legislativa, o presente pro] eto de lei
é idêntico à propositura por nós apresenta
da na legislatura anterior, de n.? 1.994174,
arquivada por disposição (art. 117) do Re
gimento Interno desta Casa do Congresso
Nacional.

Assim, acreditamos de boa norma repetir
nossa justificação anterior: '

"A explicitação esmeradamente pormeno
rizada contida no novo art. 2.° da Lei
n.O 5.890, de 8 de junho de 1973 é, a nosso
ver, despicienda, vez que a melhor técnica
legislativa recomenda que as leis sejam ao
máxímo possível gerais e abstratas.

Quanto ao mérito do artigo cuja modifi
cação se propõe, diremos que incluir-se, de.
modo taxativo, os chamados "bíscatelros",
até então ignorados pelo sistema geral da
prevídência social, seria de todo louvável
numa realidade diferente.

Entretanto, esses trabalhadores chamados
eventuais ou mais precisamente "biscatei
ros'' representam uma parcela muito pe
quena no conjunto da mão-de-obra brasi
leira. Além do mais, via de regra, desenvol
vem sua atividade, geralmente, em provei
to de particulares. Sua inclusão, pois, no
conjunto dos segurados obrigatórios, tra
duzirá possível desestímulo à melhor quali
ficação profissional, sobretudo se levarmos
em conta o desenvolvimento do Pais, que
reclama, cada vez mais, mão-de-obra ade
quadamente especializada.

Doutra parte, impondo-se a esses traba
lhadores eventuais o encargo de uma con
tribuição previdenciária para a qual não
estão devidamente preparados, seja técnica,
seja financeiramente, certamente já estão
engrossando as fileiras dos devedores da
previdência social, já que nem sempre exis
te mercado de trabalho suficiente para es
se tipo de trabalhador, geralmente despro
vido de qualquer qualificação profissional.

No que diz respeito ao empregador ou à
empresa tomadora do serviço, o atual en
cargo de contribuir com mais 8% (oito por
cento) pelos serviços eventuais acaso utili
zados, importará em consideráveis gastos
operacionais, não compensados pela nature
za mesma 'das tarefas- que são de caráter
meramente transitórios, quase sempre redu
zidos a pequeno número de dias. Haverá,
portanto, a obrigatoriedade, por parte da
empresa, de uma série de medidas de roti
na. íncompatíveís com o valor da contribui
ção a ser recolhida, enquanto que para o
chamado "biscateiro" acarretará uma ver
dadeira peregrinação na coleta de do
cumentos junto a cada um dos tomadores
de serviços.

A imposição da modificação ora proposta
ao mencionado art. 2.°, impõe-se na medida
em que a redação oferecida não somente
está mais consentânea com a melhor dou
trina previdenciária, como também porque,
como ficou dito, os novos contingentes que
a nova lei inclui, não oferecem condicões
objetivo de, pelo menos no momento, 'se
rem Incluídos como segurados obrigatórios
do sistema geral da previdência social".

Esperamos a concordância de nossos in
signes pares.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1975. 
Pacheco Chaves.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.o 5.890
DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altem a legislação de previdência so
cial, e dá outras providências.

O Presidente da República,

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

Art. 1.° A Lei n,? 3.807, de 26 de agosto
de 1960, com as modificações introduzidas
pelo Decreto-lei n.o 66, de 21 de novembro
de 1966, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 2.° Definem-se como beneficiá
rios da previdência social:
I - segurados: todos os que exercem
emprego ou qualquer tipo de atividade
remunerada, efetiVa ou eventualmente,
com ou sem vínculo empregatício. a tí
tulo precário ou não. salvo as exceções
expressamente consignadas nesta lei.

Ir - dependentes: as pessoas assim de
finidas no art. 11."

"Art. 3.° ..... , ...••.•.••...••........

II - os trabalhadores rurais, assim de
finidos na forma da legislação própria."

"Art. 11.

I - a esposa, o marido inválido. a com
panheira, mantida há mais de 5 (cinco)
anos, os filhos de qualquer condição
menores de 18 (dezoito) anos ou tnválí
dos, e as filhas solteiras de qualquer
oondícâo. menores de 21 (vinte e um)
anos ou inválidas."
"Art. 12. A existência de dependentes
de quaisquer das classes enumeradas
nos itens I e II do art. 11 exclui do di
reito à prestação todos os outros das
classes subseqüentes.

Parágrafo único. Mediante declaração
escrita do segurado, os dependentes in
dicados no item UI do art. 11 poderão
concorrer com a esposa, a companheira
ou o marido inválido. ou com a pessoa
designada na forma do § 4.0, do mesmo
artigo, salvo se existirem filhos com di
reito à prestação."

PROJETO DE LEI
N.o 895, de 1975

(Do Sr. Adhemar Santilo)

Dispõe sobre a distribuição de medi
camentos pelo Instituto Nacional de
Previdência Social às entidades dedica
das à prestação dc assistência médica
que especifica.

(Às Comíssões de Constituicão e Jus
tiça, de Saúde e de Finanças).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Na distribuição gratuita de me
dicamentos o Instituto Nacional da Previ
dência Social contemplará, na medida de
suas disponibilidades financeiras, as enti
dades reconhecidas de utilidade pública e
dedicadas à prestação de assistência mé
dica.

Art. 2,° Entrará esta lei em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Justificação

Recentemente, o Ministro Nascimento e
Silva, da previdência e Assistência Social,
regulamentou e iniciou o fornecimento de
produtos farmacêuticos aos beneficiários do
INPS, em determinadas condições.

A medida é, sem dúvida, louvável e só po
deria ser criticada pelo fato apenas atual
mente ter início, eis que grande parte de
segurados do INPS atendidos em seus am
bulatórios ficava na impossibilidade de
cumprir as prescrições dos médicos da pró
pria autarquia pela impossibilidade de aqui
síçâo dos respectivos medicamentos inaces
síveis aos que têm seus ganhos deduzidos
por receberem auxilio-doença ou aposenta
doria por invalidez em valores às vezes sen
sivelmente inferiores aos ganhos que aute
rirem quando em atividade.

Mas é preciso, também, não esquecer que
existem Brasil afora numerosissimas enti
dades filantrópicas dedicadas à prestação
de assistência médica em hospitais 'ô ambu
latórios e nos quaís atendem milhares de
segurados do próprio INPS.

Tais instituições, prineípalmen te as San
tas Casas de Misericórdia, enfrentam as
maiores dificuldades financeiras e nãcraro,
faltam-lhes recursos para fornecer medica
mentos, cujos preços são cada vez mais al
tos, aos seus assístídos,

É chegado, pois, o momento de o INPS
colaborar na prestação de tão assinalados
serviços à coletividade carente de recursos
prestados, devotada e desinteressadamente
pelas instituições filantrópicas do Paia,

Esta a clara finalidade da presente pro-
posição. '

Cabe, entretanto, uma palavra final: o
projeto coridícíona a atuacâo do INPS no
setor à prévia exíatêncía de' disponibilidades
financeiras para tanto, razão pela qual não
lhe é, evidentemente, aplicável a norma
contida no parágrafo único do art. 165' &.0
texto constitucional. .

Sala das Sessões, em ... - Adhema..
Santüe.

PRO.JETO DE I,EI
N.O 896, de 1975

(Do Sr. Joaquim Bevílacqua)

Altera o parágrafo 1.° do artigo 27 da
Lei das Desapropriações, no que tange
à fixação de honorários advocatíCios.

(À Comissão de Constituição 'e- Jus:,
tiça.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Dê-se ao § 1.° do art. 27 do- De
creto-lei n.? 3.365, de 21 de junho de 1941',
que dispõe sobre as desapropriações por uti
lidade pública, a seguinte redação:

"Art. 27.

§ 1.0 A sentença que fixar o valor da
indenização, quando este for superior
ao preço oferecido, condenará o desa
propriante a pagar honorários de 'ad
vogado sobre o valor da diferença, obe
decidos os critérios e taxas estabeleci
dos pelo art. 20 e seus parágrafos do
Código de Processo Civíl (Lei n.o 5.369,
de 11 de janeiro de 1973).

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrárío, .

Justificação

A proposrçao acrescenta ao § 1.0 db art.
27 do Decreto-lei n.v 3.365, de 1941, 'as pa
lavras:

". .. obedecidos os critérios e taxas es
tabelecidos pelo art. 20 e seus parágra
fos do Código de Processo Civil".

O dispositivo citado da lei adjetdva civil
tem a seguinte redação:
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"Art. 20. A sentenca condenará o ven
cido a pagar ao vencedor as despesas
'que antecipou e os honorários advoca
Meios.

§ 1.0 O juiz, ao decidir qualquer inci
dente ou recurso, condenará nas des
pesas o vencido,

li 2.° As despesas abrangem não só as
custas dos atos de processo, como tam
bém a índenízacão de viagem, diária de
testemunha e remuneração do assisten
te técnico.

§ 3.° Os honorários serão fixados entre
o mínímo de dez por cento (10%) e o
máximo de vinte por cento (20%') so
bre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

§ 4.° Nas causas de pequeno valor e
nas de valor inestimável, bem como na
quelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, os
honorários serão fixados consoante
'apreciação equítatíva do juiz, atendi
das as normas das letras "a" a "c" do
parágrafo anterior."

Gomo se sabe, o art. 20 do Código de Pro
cesso .civil se inspirou na Lei n. O 4.215, de
27 de abril de 1963, que dispôs sobre o esta
tuto da Ordem dos Advogados do Brasil. na
parte relativa à fixação dos honorários pro
fissionais (artigos 96-99).

Inspirou-se ainda em decisões do Supre
mo Tribunal Federal, que já foi levado a
se pronunciar várias vezes sobre o assun
to, especialmente quanto à importância so
bre a qual deverá ser calculada a porcen
tagem, ao pagamento dos honorários do as
sistente técnico do expropriado e aos hono
ráríos relativos às causas de pequeno valor
ou quanto este é inestimável.

De acordo com essa jurisprudência, nas
ações' exproprlatórías, a percentagem dos
honorários deve ser calculada sobre a di
ferença entre a oferta inicial e o valor fi
nal da indenização, como, aliás, expressa
mente' dispõe o § 1,"' do art. 27 do Decreto
lei n,o, 3.365/1941.

Entretanto, a inteligência do dispositivo
dava margem a certa dubiedade, o que le
vou os tribunais a decisões contraditórias.

Contudo, o Pretórío ,Excelso pôs termo à
controvérsia ao decidir o recurso extraor
dinário n,? 78.050, de Sao Paulo, em que fo
ram -invocados arestos que entenderam que
o- depósito complementar à oferta inicial
deve .ser computado para efeito da inci
dência da percentagem relativa aos nono
ráríos,

Acolhendo o voto do relator, Ministro Luiz
Gallotti, a primeira turma do Supremo Tri
bunal entendeu que

"'o' depósito complementar não inte
gra a oferta inicial."

em decisão de 29 de março de 1974, que se
lê na "Revista Trimestral de Jurisprudên
cia", voI. 70, pág, 272/273.

Por isso, o cálculo de honorários deve ser
feito sobre a diferenca entre a oferta íní
ciàl'fefta pelo expropriante e a indenização
,final fixada pelo juiz.

O novo Código de Processo Civil endos
sou tal entendimento, erigindo-o em nor
ma legal. Entendemos que o princípio deve-
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ria ser também inscrito na Lei das Desa
propriações, que, como norma especial, po
deria ser interpretada diferentemente, eis
que regula matéria não prevista na lei pro
cessual civil.

O projeto também assegura a remunera
ção justa do advogado nas causas de peque
no valor. Muitos juizes fixavam varão tão
insignificante, às vezes, que realmente avil
tavam o serviço do profissional, eis que. nas
mais das vezes, o trabalho exigido era o
mesmo que nas grandes causas.

A propósito, já havia decidido o Pretório
Excelso, ao julgar o recurso extraordinário
n.O 71.031, de Minas Gerais, relatado pelo
Ministro Amaral Santos:

"II - No caso, a fixação de honorários,
a razão de um por eento sobre a dife
rença entre a indenização e a oferta,
é tão mesquinha, tão humílhante para
o profissional, que importa em negati
va de vigência do art. 27, § 1.°, da Lei
das Desapropriações" (acórdão de 30
de novembro de 1971, na Revista Tri
mestral de Jurisprudência, 60/189).

O que ocorria, sm face da mesquinhez da
fixação de honorárros é que o expropriado
tinha que desembolsar outra parcela a fim
di' completar os honorários previamente
contratados.

Então, a indenização paga pelo expro
priante não era justa, como expressa e ta
xativamente exige a Constituição (art. 153,
§ 22). O preço pago era incompleto e aquele
que fora expropnndo, em última análise,
estava sendo Iesado em seu patrimônio. E
a Constituição estava sendo vulnerada nas
garantias que dá à propriedade privada.

Finalmente, os dispositivos que o projeto
incorpora ao § 1.0 do art. 27 supracitado
dirimem definitivamente velha controvér
sia jurisprudencial a respeito do pagamen
to pelo expropriante vencido dos honorá
rios do assistente técnico do perito.

Sobretudo no Tribunal Federal de Recur
sos, havia julgados divergentes, entendendo
uns que os honorários do assistente técnico,
por serem de exclusivo interesse do expro
priado, deviam ser pagos por este e não pe
lo poder expropriante condenado na ação.

Entretanto, no Supremo Tribunal Federal,
predominou o entendimento contrário. Em
sucessivas decisões, especialmente das pro
feridas nos recursos extraordinários n,os
64.440, constante da R.T.J. 46/619, relatado
pelo Ministro Barros Monteiro; 63.318, re
latado pelo Ministro Vitor Nunes Leal ...
(RT.J., 46/205;) 63.865, relatado pelo Mi
nistro Hermes Lima (Diário da Justiça de
16-8-68, pág, 3.058); 47.475, relatado pelo
Ministro Barros Monteiro (R.T.J., 54/80),
entendeu a mais alta Corte de Justiça que
os honorários do assistente técnico, nas ex
propriações, incluem-se nas custas a serem
pagas pelo vencido.

Assim, o projeto nada mais faz do que, in
corporar ao texto do Decreto-Lei n.o 3.365,
de 1941, esses princípios já cristalizados na
jurisprudência e adotados pelo Código de
Processo Civil, a fim de que dúvida algu
ma possa pairar no espírito dos julgadores
e das partes.

Isto constituirá, certamente, um benefí
cio para a Justiça eis que, estatuídos em lei,
os princípios consubstancíados no projeto
não permitirâo mais qualquer dúvida de
hermenêutica. Ao ingressarem em juízo, as
partes saberão de antemão, com toda cer
teza, quais serão os seus encargos.

Por isso, esperamos que o Congresso aco
lha a nossa proposição que foi elaborada
exclusivamente com o propósito de servir
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à causa da justiça num setor de tão am
plas disputas como é o das desapropría
ções.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1975. 
.Joaquim Bevilacqua.

PROJETO DE LEI
N.o 897, de 1975

(Do Sr. Edgar Martins)
Obriga as empresas privadas a con

tratarem Assistentes Sociais, e dá ou
tras providências.

(ÀS Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Trabalho e Legislação Social
e de Economia, Indústria e Comércio.)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1.° Ficam as empresas privadas com

mais de 100 (cem) empregados em seus qua
dros funcionais obrigadas a contratar, no
mínímo, 1 (um) ASSistente Social, para pres
tação de servíços espeeíalízados,

Art. 2.0 As empresas com menos de lOl)
(cem) empregados ficam igualmente obri
gadas à contratação de serviços de Assistên
cia SOCial em escritórios regulares ou. na.
ausência destes, de profissional devidamen
te habilitado junto ao Conselho Federal de
Assistentes Sociais.

Art. 3.° Revoge das as disposições em
contrário. esta Lei entra em vigor na data
de sua publícaçâo.

Justificação

Assegurar às classes trabalhadores uma.
assistência SOCial que lhes permita acom
panhar o ritmo de desenvolvimento do Pais,
em termos globais constitui, a nosso ver,
tarefa fundamental de que não se devem
descuidar os governantes, os Iegísladores e
os dirigentes empresariais.

A profissão de Assistente Social, pelo ras
cínio que desperta naqueles que se preo
cupam com a valorização e a elevação da
pessoa humana vem tendo no Brasil, ao
longo dos últimos ano, um impulso consi
derável e o seu efetivo exercíeío tem pro
duzido resultados altamente satisfatórios,
quer no âmbito de grupo, quer no âmbito
de comunidade. Muito se tem falado em
participação do trabalhador nos lucros da
empresa e, a efetiva prestação de assistên
cia social a seus empregados por parte des
ta, Independentemente da ação governa
mental, não deixa de representar uma sa
dia forma de participação.

O Assistente Social é, por assim dizer, o
termômetro e o detector dos problemas da
política de pessoal da empresa. Agindo com
equilíbrio e objetividade ele presta inesti
máveis serviços às organizações e seu pes
soal, na medida em que a sua atuação re
sulte, evidentemente, em aumento da pro
dutividade e do bem-estar geral. Daí, as ra
zões do presente projeto.

Sala das Sessões, em - Edgar Martins.

LEGISLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA.
PELA COORDENAÇÃO DAS COMiSSÕES

PERMANEN'::'ES

LEI N.o 3.252
DE 27 DE AGOSTO DE 1957

Regulamenta o exercício da profissão
de Assistente Social.

O Presidente da Repúblíca

Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.° É livre em todo o território na
cional o exereícío da profissão de assisten
te social, observando-se as disposições da
presente lei.
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Art. 2.0 Poderão exercer a profissão de
Assistente Social:

a) os possuidores de diploma expedido no
Brasil por escolas de Serviço Social oficiais
ou reconhecidas pelo Governo Federal, nos
termos da Lei n.o 1. 889, de 13 de junho de
1953;

b) os diplomados por escolas estrangei
ras, reconhecidas pelas leis do pais de ori
gem, cujos diplomas tenham sido revali
dados de conformidade com a legislação em
vigor;

c) os agentes SOCIaIS qualquer que seja
sua denominação, com funções nos vários
órgãos públicos, segundo o disposto no art.
14 e seu parágrafo da Lei ri.? 1.889, de 13
de junho de 1953.

Parágrafo único. Vetado.

Art. 3.° São a-tribuições dos assistentes
sociais:

a) direção de escolas de Serviço Social;

b) ensino das cadeiras ou disciplinas de
serviço social;

c) direção e execução do serviço social
em estabelecimentos públicos e particula
res;

d) aplicação dos métodos e técnicas es
pecíficas do serviço social na solução de
problemas sociais.

Art. 4.° Só assistentes sociais poderão
ser admitidos para chefia e execução do
serviço social em estabelecimentos públicos,
paraestatais, autárquicos e de economia
mista.

Parágrafo único. Em caráter precário,
até 31 de dezembro de 1960, poderão ser
admitidos para o Serviço Social, nos vários
órgãos públicos, paraestatais, autárquicos e
de economia mista, candidatos não diplo
mados, desde que estejam cursando o 3.°
ano de Escola de Serviço Social. Após essa
data, o preenchimento das vagas se fará
mediante concurso de conformidade com o
dísposto neste artigo.

Art. 5.° Nas escolas oficiais de Serviço
Social, que se criarem, apenas Assistentes
Sociais poderão assumir os cargos docentes,
de direção, secretaria e supervisão, exce
tuando-se, no caso de ensino, as cadeiras ou
disciplinas que, pelo seu programa, possam
ou devam ser ensinadas por outros profis
sionais.

Art. 6° O disposto nos artigos anterio
res se praticará sem prejuízo da observân
cía das normas relativas ao provimento das
cátedras de ensino e da legislação geral
sobre os funcionários públicos civis da
União.

Art. 7.° Vetado.

Art. 8.° Dentro do prazo de 90 (noventa)
dias, a partir da data da publicação da
pt esente lei, o Poder Executivo baixará a
sua regulamentação.

Art. 9.0 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 1957;
136.° da Independência e 69.° da Repúbli
ca. - JUSCELINO KUBITSCHEK - Nereu
Ramos - Antônio Alves Câmara - Henri
que Lott - José Carlos de Macedo Soares
- João de Oliveira Castro Viana Júnior 
Lúcio Meira _ Mario Meneghetti - Clovis
Salgado - Parsifal Barroso - Francisco
de Melo - Maurreio de Medeiros.

PROJETO DE LEI
N.O 898, de 1975

(Do Sr. Parsifal Barroso)
Dispõe sobre a política nacional dc

irrigação.
(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Agricultura e Política Rural
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
CAPíTULO I

Dos Principios
Art. 1.0 A política nacional de irrigação

tem como objetivo o aproveitamento racio
nal de águas e terras para a implantação e
desenvolvimento da agricultura irrigada,
atendidos os seguintes postulados básicos:

I - preeminência da função social do
uso da água;

Ir - estimulo à iniciativa privada;
III - ação principal ou supletiva do Go

verno Federal na elaboração, execução e
operação de projetos de irrigação e projetos
mistos de irrigação e sequeíro.

Art. 2.° O regime de uso da água para
fins de irrigação obedecerá aos seguintes
princípios:

I - utilização racional das águas, atri
buindo-se prioridade à que assegurar maior
beneficio comunítárío.

II - planificação da utilização dos re
cursos hídricos da unidade hidrográfica,
reservados ao setor hidro-agrfcola, median
te integração com outros planos de aprovei
tamento d:= suas múltiplas potencialidades;

In - adoção de normas especiais, quan
do necessário, para atender, especificamen
te, as áreas sujeitas a fenômenos climáticos
peculiares;

IV - atribuição, aos proprietários e usuá
rios de águas para a irrigação, de deveres
relativos à sua preservação e utilização se
gundo o interesse coletivo;

V - observância das normas de preven
ção às endemias rurais e de combate às
causas da poluição das águas.

Art. 3.° O aproveitamento de águas em
irrigação se rege pelas normas pertinentes
da lei geral sobre águas, e pelo disposto
nesta Lei.

Art. 4.° Compete ao Poder Executivo,
para o estabelecimento das diretrizes da po
Iltíca nacional de irrigação:

I - definir metas e estabelecer normas
para o aproveitamento dos recursos hídrí
coe destinados à irrigação;

U - promover a elaboração dos planos
e programas de irrigação;

UI - incentivar programas estaduais e
municipais de irrigação;

IV - estatuir critérios e normas de pla
nejamento, execução e operação de projetos
de irrigação e projetos mistos de irrigação e
sequeiro;

V- estabelecer normas referentes a ta
rifas, crédito, financiamento e incentivos,
tendo em vista a execução dos planos e
programas de irrigação e o estimulo à ini
ciativa privada;

VI - expedir regulamentos, instruções e
outros atos normativos para a complemen
tação e execução desta Lei, e mstrtucíona
lízaçâo do setor de irrigação, observadas as
peculiaridades locais.

Art. 5.° Para efeito de planejamento, ad
ministração e aplicação de normas sobre
irrigação, ter-se-á como pressuposto a divi
são do Pais em circunscrições territoriais

que atendam às realidades geoeconômicas
e à distribuição dos recursos hidricos, defi
nidas pelo Poder Executivo.

Art. 6.° Os programas de irrigação serão
elaborados pelos órgãos públicos compe
tentes.

Art. 7.° Os projetos públicos de irrigação
poderão ser elaborados e executados de
modo a permitir, nos níveis competentes, a
participação complementar da iniciativa
privada.

Art. 8.° A exploração dos projetos de ir
rigação, por pessoa fisica ou jurídica de
direito privado, contará com o apoio e a
assistência do Poder Executivo, consubstan
cíados, sem prejuízo de outras, nas seguin
tes medidas:

I - assistência técnica;
rI - assistência financeira, mediante a

instituição de normas flexiveis para o fi
nanciamento e o crédito;

UI - aplicação prioritária dos íncentívos
fiscais estatuídos na legislação específica
das entidades de desenvolvimento regional,
aos projetos que tenham por objeto a explo
ração agrícola mediante irrigação;

IV - participação minoritária no capital
de empresas de exploração agrícola me
diante irrigação, integralizada com terras
reservadas ou adquiridas para esse fim, des
de que assegurados o retorno e a retribuição
do capital público.

CAPíTULO II

Do Regime
Art. 9.° A concessão ou autorização do

uso de águas públicas para fins de irrigação
será deferida, na forma da lei geral, após
manifestação expressa do Ministério do /In
terior, em aprovação ao projeto de irrigação
pertinente.

Parágrafo único. Serão estabelecídas, em
convênio entre Ministérios e órgãos compe
tentes, normas de procedimento para utili
zação de águas públicas para fins de irri
gação, nos casos de aproveitamento múl
tiplo.

Art. 10. A concessão ou autorização do
uso de águas públicas, para fins de irriga
ção, extingue-se nas seguintes hipóteses:

I - abandono ou renúncia do concessio-
nário;

II - inadimplência;

lU - revogação.

§ LO Ocorre motivo para declaração de
inadimplência quando houver descumpri
mento, pelo concessionário, de disposições
legais ou regulamentares, ou de cláusulas
do ato de outorga.

§ 2.° Entende-se como revogação o ato
unllateral da Administração, praticado a
qualquer tempo, por motivo de interesse
público, mediante justa indenização, das
perdas e danos que do ato resultarem a con
cessionários e irrigantes.

§ 3.° Equipara-se à revogação, para efei
tos da indenização, a não renovação de
concessão ou autorização com prazo estabe
lecido, quando comprovada a continuidade
da exploração agrícola beneficiada pelo uso
das águas, nas condições previstas no pro
jeto.

§ 4.° Em caso de verificar-se a inadim
plência, o concessionário ou autortzado res
derá, perante os írrigantes a quem trans
fira o uso final, por perdas e danos resul
tantes da cessação do fornecimento, ressal
vando-se o direito de os próprios írrígantes
ou suas associações se sub-rogarem na con
cessão ou autorização.
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Art. 11. As águas derivadas para irri
gação poderão aer distx,ibuídas aos írrígan
tes, pelo poder público competente e pelo
eoncesaíonézío ou autorizado, mediante o
pagamento de prece :fixado, de acordo com
a,)li.\ltemática de cálculo estabelecida no re
gulamento independentemente de quaisquer
tributos ou contribuições previdenciárias,

,,Art, 12. As terras irrigáveis d08 projetos
p,úblico.s de irrigação se destinam a lotea
mento para fins de exploração agrícola, me
diante a utilização das águas especinea
mente concedidas ou autorizadas,

§ 1,0 Os lotes serão dimensionados em
unidades de e~lors.ção agrícola de modo a
assegurar a subsistência econômica e a pro
moção humana e social do írrígante,

,§, 2,0 A estruture e a subdivisão das
áreas irrigáveis dos projeroa públicos, para
a constituição das unidades de e~loração

agrícola serão objeto de discipllnamento
pelo Ministério do, Interio:r:, atendidas as
peculiazíéades econômicas, hídrteaa e pede
lógícas respectivas e as e%igências especi
ficas de cada projeto,

,,#I;, 1$, Os lotes que forem desmembrá
dM d,as áreas integrantes do projeto público
se destinam preferentemente à venda, po
dendo, porém, ser objetá de cessão de uso,

Parágrafo único. O Ministério do Inte
rJ.Qr l~egulará as eondíções dos contratos de
c~ra e venda, ;lH'Omessa e cessão de uso
q~ ~tes i:rr1gaÀM, estabelecendo normas
sabre preços e praaos de pagamento, carên
cia, condições de resilição ou rescisão, bem
como os critérios de seleção das adquirentes
ou cessíonáríos de uso.

Art. 14. Considera-se indivisível, para
todos os efeitos jurídicos, o lote irrigado
cuja dimensão eorresponda à unidade de
exploração prevista no § 1.0, do artigo 12
desta Lei. '

§ 1.0 Na hipótese em que, falecido o pro
prietário, o lote não caiba na meação do
cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um
só herdeíro, proceder-se-á a venda judicial,
nos termas do Código de Processo Civil, par
tilhando-se o preço, salvo quando o cônjuge
sobrevivente ou o herdeiro requerer a res
pectiva adjudicação, repondo a diferença
em dinheiro.

§ 2.? A venda prevista no parágrafo an
terior será feita pelo preço da avaliaçào,
assegurada a preferência para a aquisição
à entidade admíriísbradora.

§ 3.0 A preterêncía assegurada neste
artigo também se aplica à hipótese de
transmissão íntervívos,

Art, 15, Em caso de aproveítaménto, nos
projetQB públicos, da estrutura fundiária
preexistente, as proprietários das terras se
rão co!liliderados írrígantes, para os efei
tos desta Lei, desde que satisfaçam os re
qUisitos estabelecidos.

Art: 16. Considera-se írrígante, para os
efeitos desta Lei, o proprietário, promiten
te-comprador, ou cessionário de USO de lote
que Be dedique à respectiva exploração agTÍ
cola.

Art. 17. Se o irrigante desistir da explo
ração direta, ou deixar inju.sti:ficadamente
Inexploradas ~:r:eas suscetíveia de aproveita
mento, o.Jcte vendido, originariamente, nos
termos desta Lei, reverterá ao patrimônio
da entidade pública alíenante, índenízadas
_as despesas correspondentes à aquisição e
as benfeitorias necessárias e úteis.

Art, 18, Ai3 áreas integrantes dos' proje
tos públicoa de irrigação poderão destinar
se à constítuíção de empressas agrícolas,
mediante alienação, atendidas as peculiari
dades do tipo de exploração, no dímensíona-

mente da parcela e nas condições do con
trato.

Art. 19. Serão utilizadas nos projetas pú
blicos de irrigação, terras do patrimônio da
União, ou de órgãos da administração indi
reta, reservadas para esse fim ou adquiri
das mediante desapropriação, compra e
venda ou doação.

Parágrafo único. As ,áreas reservadas
ou adquírídas na forma deste artigo, para
fins de irrigação, poderão ser alienadas a
partíreulares, para exploração agrícola na
conformidade das condições estabelecidas,

Art. 20. As terras selecíonadaa para a
implantação ou expansão dos projetos públi
cas de irrigação serão desapropriadas por
utilidade pública ou interesse social, por ato
do Ministro do Interior, devendo eretívar-se
mediante acordo, ou judicialmente, obede
cidos os dispositivos especiais desta Lei.

Art. 21. Publicado o ato declaratório de
utilidade pública ou interesse social, o órgão
executor da desapropriação, após concor
dância do proprietário com o valor do Lau
do de Avaliação, rormará processo amigável,
exigindo do exproplil.!:dõ apenas a prova da
propriedade e da inexistência de ônus sobre
os bens.

Parágrafo único, O processo de desapro
priação amigável obedecerá normas a se
rem expedídae pelo Ministério do Interior
para todos os órgãos sob sua jurisd1ção.

Art. 22. Inexistindo acordo, ou ocorrendo
qualquee outra causa legal impeditiva do
procedimento amigável, o expropriante a
juizará Ação de Desapropríaçâo e, se alegar
urgência e depositar o valor do Laudo de'
Avaliação. o Juiz mandará ímítí-Io proviso
riamente na .posse dos bens, independente
mente de cítáção do réu ou de qualquer ou
tra formalidade.

Parágrafo único. A urgência poderá ser
alegada no ato declaratório ou a partir do
momento em que o expropriante evidencie
a sua necessidade.

Art. 23. RessalvadB.s as disposições espe
ciais desta Lei, que se aplicarão aos proces
sas amigáveis ou judiciais em andamento,

. continuam em vigor os demais dispositivos
do Decreto-Iéi n.O 3.365, de 21 de junho de
1941, e legislação subseqüente sobre desa
propríação,

Art. 24, AJ3 empresas de exploração agrí
cola, que se tenham beneficiado de incen
tivos públicos não poderão dar à8 terras
destinação díversa da prevista nos projetos,
sem prévía-autcrízação do Ministro do In
terior.

Art. 25. A política nacional de irrigação
será executada pelo Ministério de Interior
e demais órgãos e entidades' víneuladas,

Art. 26, Compete ao Ministro do Interior:

I - aprovar 08 projetos públicos ou pri
vados de irrigação;

II - baixar normas e critérios para a fi
xação do preço da água distribuida aos ir
rígantes;

III - manter entendimentos com outros
Ministérios, visando assegurar a atuação
integrada em favor do desenvolvimento da
agricultura irrigada;

IV - firmar aeorõos com entidades pú
blicas e privadas para a consecução dos ob
jetivos da política de irrigação;

V - atribuir recursos e competências a
órgãos e entidades vinculados, de acordo
com as respectivas especializações e capa
cidade técnica, para planejamento, exe
cução e operação dos projetos públicos de
irrigação;

VI - exercitar, quando couber, as atrí
buíções conferidas por esta Lei ao Poder
Executivo, baixando normas e diretrizes
que assegurem a organização jurídica, eco
nômica e técnica das atividades de órgãos
atuantes no setor de irrigação;

VII - expedir ato declaratório de utíü
dade pública ou interesse social, para fins
de desapropríaeão.

Art. 27. Funcionará, junto ao Ministério
do Interior, o Conselho Técnico de Irriga
ção, com a atribuição principal de asses
sorar o Ministro na formulação normativa
das matérias pertinentes à politica de irri
gação.

§ 1.0' A composição, estrutura e funcio
namento do Conselho Técnico de Irrigação
serão definidos em regulamento.

§ 2.° Instalado o Conselho Técnico/ de
irrigação, extrnguír-se-ão, automaticamen
te, o Conselho Técnico Administrativo e o
Grupo Executivo de Ir:r:igação para o De
senvolvimento Agrícola (GEIDA), criados
pelo Decreto nv 63.755, de 11 de dezembro
ae 1968.

Art. 28. Consideram-se órgãos auxilia
res do Ministério do Interior, para a exe
cução da política nacional de irrigação:

I - as autarquias de desenvolvimento
regional ou sub-regional e outras entidades
vinculadas ao Ministério do Interior, de
acordo com as respectívas atribuições le
gais ou com as que lhe forem cometidas
por delegacâo ou ato normativo do Minis
tro;

II - as empresas públicas ou sociedades
de economia mista instituídas de acordo
com esta Lei;

!II - os Estados e Municípios ou enti
dades a eles subordinadas, quando em re
gime de convênio com o Ministério do In
terior.

Art. 29. Fica o Poder Executivo autoriza
do a constituir empresas públicas ou so
ciedades de economia I mista, visando a
prestação de serviços concernentes aos ob
jetivos da política de irrigação.

Parágrafo único. Mediante autorízacâo
do Ministro, as entidades vinculadas ao Mi
nistério do Interior, com atribuições no se
tor de irrigação, poderão ser acionistas das
sociedades constituídas na forma deste ar
tigo, ou criar, com o mesmo objeto, subsi
diárias de que participem majoritariamen
te.

Art. 30. O POder Executivo regulamen
tará esta Lei, na sua integralidade, ou por
partes, expedindo, ao final, a consolidação
da matéria regulamentada,

Parágrafo único. Até que sejam regula
mentadas 011 consolidadas na forma deste
artigo, o Miníatro do Interior poderá bai
xar, em caráter provisório, normas regula
mentadoras dessas matérias.

Art, 31. Esta Lei entrará em" vigor na
data de sua publtcação, revogadas as dis
posições em contrário.

Justlficação
I - De há muito, não há negar que no

seio do Congresso Nacional, constantemen
te vem sendo encarecida a necessidade de
ser disciplinada a política nacíonal de ir
rigação, através de um Estatuto regulador
do aproveítamento racional de águas e ter
ras para a implantação e o desenvolvimen
to da agríeultura irrigada.

Ir - A presente proposição representa
o consenso médio dos técnicos sobre a for
ma mais válída de ser alcançada a meta há
tanto tempo procurada pelos interessados
na solução dessa importante e vital questão
do setor primário da nossa economia.
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III - Longe de mim a idéia de atribuir
à minha exclusiva autoria a redação que
ora confio a judiciosa competência dos
mais doutos, desejoso apenas 1e suscitar o
debate e a' solução das diretrizes indispen
sáveís ao estabelecimento de uma política
nacional de irrigação.

Oonsiôerar-me-el bem pago se o projeto
desempenhar essa função catalítãca posi
tiva.

LEGIBLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSoES

PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 3.365
DE 21 DE JUNHO DE 1941

Dispõe sobre desapropriações por
utilidade pública.

O· Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta:

Disposições Preliminares
Art. 1.° A desapropriação por utilidade

pública, regular-se-á por esta Lei, em todo'
o terrítórí-i nacional.

Art. 2.° Mediante declaração de utilida
de pública, todos os bens poderão ser desa
propriados, pela União, pelos Estados, Mu
nicípios, Distrito Federal e Territórios.

§ 1.0 A desapropriação do espaço aéreo
ou do subsolo só se tornará necessária
quando de sua utilização resultar prejuízo
patrímoníal do proprietário do solo.

§ 2.° Os bens do domínio dos Estados,
Municipios, Distrito Federal e Terrttóríos
poderão ser desapropriados pela União, e
os dos Municípios pelos Estados, mas, em
qualquer caso, ao ato deverá preceder au
torização legislativa.

§ 3.0 É vedada a desapropriação, pelos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Mu
nicípios, de ações, cotas e direitos represen
tatívos do capital de instituições e empre
sas cujo funcionamento dependa de autori
zação do Governo Federal e se subordine
à sua fiscalização, salvo mediante prévia
autorização, por decreto do Presidente da
República.

Art. 3.° Os concessionários de serviços
públicos e os estabeíecímentos de caráter
público ou que exerçam funções delegadas
de poder público poderão' promover desa
propriações mediante autorização expressa,
constante de lei ou contrato. .

Art. 4.° A desapropriação poderá abran
ger a área contígua necessária ao desen
volvimento da obra a que se destina, e as
zonas que se valorizarem extraordinaria
mente, em conseqüência da realização do
serviço. Em qualquer caso, a declaração de
utilidade pública deverá compreendê-las,
mencionando-se quais as indispensáveis à
continuação da obra e as que se destinam
à revenda.

Art. 5.° Consideram-se casos de utilida
de pública:

a) a segurança nacional;
. b) a defesa do Estado;

c) O socorro público em caso de calami
dade;

d) a salubridade pública;
e) a criação e melhoramentos de centros

de população, seu abastecimento regular
de meios de subsistência;

f) o aproveitamento industrial das minas
e das jalÚdas minerais, das águas e da
energia hidráulica;

~) a assistência pública, as obras de hi
giene e decoração, casas de saúde, clínicas,
estações de clima e fontes medicinais;

h) a exploração ou a conservação dos
serviços públicos;

i) a abertura, conservação e melhora
mento de vias ou logradouros públicos; a
execução de planos de urbanização; o lo
teamento de terrenos edíficados ou não pa
ra sua melhor uti1ização econômica, higiê
nica ou estética;

j) o funcionamento dos meios de trans
porte coletivo;

k) a preservação e conservação dos mo
numentos históricos e artístícos, Isolados
ou integrados em conjuntos urbanos ou ru
rais, bem como as medidas necessárias a
manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais
valiosos ou earacterísttcos e, ainda, a pro
teção de paisagens e locais particularmente
dotados pela natureza;

1) a preservação e a conservação adequa
da de arquivos, documentos e outros bens
móveis de valor histórico ou artístico;

m) a construção de edifícios públicos,
monumentos comemorativos e cemitérios;

n) a críacão de estádios, aeródromos ou
campos de Pouso para aeronaves;

o) a reedição ou divulgação de obra ou
invento de natureza científica, artistica ou
üterárta;

p) os demais casos previstos por leis es
peciais.

Art. 6.° A declaração de utilidade pú
blica tar-se-á por decreto do Presidente da
República, Governador, Interventor ou Pre
feito.

Art. 7.° Declarada a utilidade pública,
ficam as autoridades administrativas auto
rizadas a penetrar nos prédios compreen
didos na declaração, podendo recorrer, em
caso de oposição, ao auxilio de força poli
cíal.

Aquele que for molestado por excesso ou
abuso de poder, cabe indenização por per
das e danos, sem prej uízo da ação penal.

Art. 8.° O Poder Legislativo poderá to
mar a iniciativa da desapropriação, cum
prindo, neste caso, ao Executivo, praticar
os atos necessários à sua efetivação.

Art. 9.0 Ao Poder Judiciário é vedado,
no processo de desapropriação, decidir se
se venrícsm ou não os casos de utilidade
pública.

Art. 10. A desapropriação deverá efeti
var-se mediante acordo ou intentar-se ju
dicialmente, dentro de cinco anos, contados
da expedição do respectivo decreto e findos
os quais este caducará.

Neste caso, somente decorrido um ano,
poderá ser o mesmo bem objeto de nova
declaração.

Do Processo Judicial

Art. 11. A ação, quando a União for au
tora, será prop,?sta no Distrito Federal ou
no foro da Oapítal do Estado onde for do
mícílíado o réu, perante o juizo prívatívo,
se houver; sendo outro o autor, no foro
da síbuação dos bens. -

Art. 12. Somente os juízes' que tiverem
garantta de vitaliciedade, inamovibilidade
e Irredutíbflldade de vencimentos poderão
conhecer dos processos de desapropriação.

Art. 13. A petição Iníeíal, além dos re
quisitos previstos no Código de Processo
Civil, conterá a oferta do preço e será ins
truída com um exemplar do contrato, ou
do jornal oficial que houver publicado o
decreto de desapropriação, ou cópia auten
ticada dos mesmos, e a planta ou descrição
dos bens e suas confrontações.

Parágrafo único. Sendo o valor da cau
sa igualou inferior a dois contos de réis,
dispensam-se os autos suplementares.

Art. 14. Ao despachar a írúcíal, o juiz
designará um perito de sua livre escolha,
sempre que possível, técnico, para proceder
à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu po
derão indicar assistente técnico do perito,

Art. 15. Se o expropriante alegar ur
gência e depositar quantia arbitrada de
conformidade com o art. 685 do Código de
Processo Civil, o juiz mandará ímítí-lo pro
visoriamente na posse dos bens.

§ 1.0 A imissão provisória poderá ser
feita, independentemente da citação do
réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior
a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o
imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vin
te) vezes o valor locativo, estando o imóvel
sujeito ao imposto predial e sendo menor o
preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins
de lançamento do imposto territorial, ur
bano ou rural, caso o referido valor tenha
sido atualizado no ano fiscal imediatamen
te anterior;

d) não tendo havido a atualização a que
se refere o inciso "c", o juiz fixará, inde
pendente de avaliação, a importância do
depósito, tendo em vista a época em que
houver sido fixado originariamente o valor
cadastral e a valorização ou desvalorização
posterior do imóvel.

§ 2.0 A alegação de urgência, que não
poderá ser renovada, obrigará o expro
priante a requerer a imissão provisória
dentro do prazo improrrogável de 120 (cen
to e vinte) dias.

§ 3.° Excedido o prazo fixado no pará
grafo anterior, não será concedida a imis
são provisória.

Art. 16. A citação far-se-á por manda
do na pessoa do proprietário doa bens; a
do marido dispensa a da mulher; a de um
sócio, ou administrador, a dos demais,
quando o bem pertencer à sociedade; -a do

.administrador da coisa, no caso de condo
mínio, exceto o de edifício de apartamento
constituindo cada um propriedade autôno
ma. a dos demais condôminos e a do inven
tariante e, se não houver, a do cônjuge,
herdeiro, ou legatário, detentor da herança,
a dos demais interessados, quando o bem
pertencer a espólio.

Parágrafo único. Quando não encontrar
o citando, mas ciente de que se encontra
no território da jurisdição do juiz, o oficial
portador do mandado marcará desde logo
hora certa para a citação, ao fim de 48
horas, independentemente de nova diligên
cia ou despacho.

Art. 17. Quando a ação não for propos
ta no foro do domicilio ou da residência do
réu, a citação rar-se-á por precatória, se o
mesmo estiver em lugar certo, fora do ter
ritório da jurisdição do juiz.

Art. 18. A Citação far-sa-á por edital se
o citando não for conhecido ou estiver em
lugar ignorado, incerto ou Inacessível ou,
ainda, no estrangeiro, o que -doís oficiais
do juízo certificarão.

Art. 19. Feita a citação, fi, causa seguirá
com o rito ordinário.

Art. 20. A contestação só poderá versar
sobre vício do processo judicial ou impug
nação do preço; qualquer outra questão de
verá ser decidida por ação direta.
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Art. 21, A instância não se interrompe.
No caso de falecimento do réu ou perda de
sua capacidade civil, o juiz, logo que disso
tenna conhecimento, nomeará curador à
lide, até que se habilite o interessado.

'Parágrafo único, Os atos praticados da
data do falecimento ou perda da capaeída
de à investidura do curador à lide poderão
ser ratificados ou impugnados por ele, ou
pelo representante do espólio ou do incapaz.

Art. 22. Havendo concordâncía sobre o
preço, o juiz o homologará por sentença no
despacho saneador.

Art. 23. Findo o prazo para a contesta
ção e não havendo concordância expressa
quanto ao preço, o perito apresentará o
laudo em cartório, até cinco dias, pelo me
nos, antes da audiência de instrução e jul
gamento,

• § 1.0 O perito poderá requisitar das
autoridades públicas os esclarecimentos ou
documentos que se tornarem necessários à

, elaboração do laudo e deverá indicar nele,
entre outras circunstâncias, atendíveis para
a fixação da indenização, as enumeradas no
art. 27.

Ber-Ihe-âo abonadas, como custas, as
despesas com certidões e, a arbítrio do juiz,
as de outros documentos que juntar ao
laudo.

§ :l.o Antes de proferido o despacho sa
neador, poderá o perito solicitar prazo es
pecial para apresentação do laudo.

Art. 24. Na audiência de instrução e
julgamento, proceder-se-á na conformidade
do Código de Processo ::Jivil. Encerrado o
debate, o juiz proferirá' sentença fixando o
preço da indenização.

Parágrafo único. Se não se julgar ,habi
Iítado a decidir o juiz designará desde logo
outra audiência que se realizará dentro de
dez (lO) dias, a fim de publicar a sentença.

Art. 25. O principal e os acessórios se
rão computados em parcelas autônomas.

Parágrafo único. O Juiz poderá arbitrar
quantia módica para desmonte e transpor
te de maqulnísmos instalados e em funcio~
namento.

Art. 26. No valor de indenização; que
será contemporâneo da avaliação, não se
incluirão direitos de terceiros contra o ex
propriado.

§ 1.0 Serão atendidas as benfeitorias
neeessárías feitas após a desapropriação;
as úteis. quando feitas com autorização do
expropriante.

S 2.° Decorrido prazo superior a um ano
a partir da avaliação, o hlÍz ou o Tribunal,
antes da decisão final determinará a corre
ção monetária tio valor apurado.

Art. 27. O juiz índtcarâ na sentença os
fatos que motivaram o seu convencimento
e deverá atender, especialmente, à estima
ção dos bens para efeitos fiscais ao preço
de aquisição e interesse que delea aufere
o proprie~ári6 à sua situação, estado de
conservaçao e segurança ao valor venal dos
da mesma espécie, nos últimos cinco anos,
e i~ valorização ou depreciação da área re
manescente, pertencente ao réu.

§ 1.° A sentença que fixar o valor da
indenização, quando este for superior ao
preço oferecido, condenará o desaproprían
te a, pagar honorários de advogado, sobre
o valor da diferença,

§ 2.° A transmissão da propriedade de
corrente de desapropriação amigávei ou
judicial, não ficará sujeita ao imposto de
lucro imobiliário.

Art. 28. Da sentença que fixar o preço
da indenização caberá apelação com efeito

simplesmente devolutivo, quando interposta
pelo expropriado, e com ambos os efeitos,
quando o for pelo expropriante.

§ 1.0 O Juiz recorrerá "ex officio"
quando condenar a Fazenda Pública em
quantia superior ao dobro da oferecida.

§ 2.° Nas causas de valor igualou in
ferior a dois contos de réis observar-se-á o
disposto no art. 339, do Código de Processo
Civil.

Art. 29. Efetuado o pagamento ou a
ennsignação, expedir-se-á em favor do ex
propriante mandado de imissão de posse,
valendo a sentença como titulo hábil para
a transcrição no registro de imóveis.

Art. 30. As custas serão pagas pelo au
tor se o réu aceitar o preço oferecido; em
caso contrário, pelo vencido, ou em pro
porção, na forma da lei.

Disposições Finais

Art. 31. Ficam sub-rogados no preço
quaisquer ônus ou direitos que recaiam so
bre o bem expropriado.

Art. 32. O pagamento do preço será
prévio e em dinheiro.

Art. 33. O depósito do preço fixado por
sentença, à disposição do juiz da causa, é
considerado pagamento prévio da indeni
zação.

§ 1.° O depósito rar-se-é no Banco do
Brasil ou, onde este não tiver agência, em
estabelecimento bancário acreditado, a cri-
tério do juiz. .

§ 2.0 O desapropriado, ainda que dis
corde do preço oferecido, do arbitrado ou
do . fixado pela sentença, poderá levantar
até 80% (oitenta por cento) do depósito
feito para o fim previsto neste e no art. 15,
observado o processo estabelecido no art.
34.

Art. 34. O levantamento do preço será
deferido mediante prova de propriedade,
de quitação de dividas fiscais que recaiam
sobre o bem expropriado e publicação de
editais, com o prazo de dez dias, para co
nhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que
bá dúvida fundada sobre o domínio, o pre
ço ficará em depósito, ressalvada aos inte
ressados a ação própria para disputá-lo.

Art. 35 Os bens expropriados, uma vez
incorporados à Fazenda Pública, não po
dem ser objeto de reivindicação, ainda que
fundada em nulidade do processo de desa
propriação. Qualquer ação, julgada proce
dente, resolver-se-á em perdas e danos.

Art. 36. É permitida a ocupação tempo
rária, que será indenizada, afinal, por ação
própria, de terrenos não edificados, vizi
nhos às obras e necessários à sua reali-
zação. .

O expropriante prestará caução, quando
exigida.

Art. 37. Aquele cujo bem for prejudi
cado extraordinariamente em sua destina
ção econômica pela desapropriação de áreas
contíguas terá direito a reclamar perdas e
danos do expropriante.

Art. 38. O .réu responderá perante ter
ceiros, e por ação própria, pela omissão
ou sonegação de quaisquer informações que
possam interessar à marcha do processo ou
ao recebimento da indenização.

Art. 39. A' ação de desapropriação pode
ser proposta durante as férias forenses e
não se interrompe pela superveniência des
tas.

Art. 40. O expropriante poderá consti
tuir servidões, mediante indenização na
forma desta Lei.

Art. 41. As disposições desta Lei apli
cam-se aos processos de desapropriação em
curso, não se permitindo depots de sua vi
gência outros termos. e atos além dos por
ela admitidos, nem o seu processamento por
forma diversa da que por ela é regulada.

Art. 42. No que esta Lei for omissa apu
Ca-se o Código de Processo Civil.

Art. 43. Esta Lei entrará em vigor dez
dias depois de publicada, no Distrito Fe
deral, e trinta dias no Estados e Território
do Acre, revogadas- as dísposícôee em con-
trário. .

DECRETO N.0 63.775
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Cria o Grupo Executivo de Irrigação
pal'a o Desenvolvimento Agrícola ....•
(GEIDA) e da outras providências,

O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 83, item
Ir, da Constituição, e

Considerando a Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros do Interior, da Agri
cultura, do Planejamento e Coordenação
Geral e da Fazenda, decreta:

Art. 1.0 Fica criado o Grupo Executivo
de Irrigação para o Desenvolvimento Agrí
cola (GEIDA), com a finalidade de plane
jar, orientar e supervisionar a atuação
integrada dos sistemas dos órgãos federais
nos setores de engenharia, agricultura e
crédito, vinculados aos Ministérios do Inte
rior, da Agricultura, do Planejamento e
Coordenação Geral e da Fazenda, visando
ao desenvolvimento da agricultura irrigada.

Art. 2.° O Grupo Executivo de Irrigação
para o Desenvolvimento Agrícola (GEIDA)
funcionará junto a Secretaria-Geral do Mi
nistério do Interior e será dotado de um
Conselho Técnico-Administrativo constitui
do por 2 (dois) representantes do Ministé
rio do Interior, 2 (dois) do Ministério da
Agricultura, 1 (um) do Ministério das Minas
e Energia, 1 (um) do Ministério da Fazen
da e 1 (um) do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral ao qual caberá a co
ordenação de medidas e ações de caráter
in termínisteríal.

Parágrafo único. O GEIDA contará,
ainda, com uma Secretaria-Executtva.

Art. 3,0 Compete ao GEIDA, através do
Conselho Técnico-Administrativo e da Se
cretaria-Executiva:

a) estudar em caráter sistemático as li
nhas básicas da Política Naczorial de Irri
gação para o Desenvolvimento Agricola, em
suas diversas fases, submetendo-as a apre
ciação dos Senhores Ministros de Estado;

b) selecionar os projetos integrados de
irrigação, ínelusíve os que deverão ser apre
sentados às agências externas de financia
mento; plantificar as metas físicas nos
projetos, as necessidades de recursos finan
ceiros em todas as etapas para a implanta
ção e desenvolvimento dos projetos inte
grados de irrigação com o objetivo básico
de se alcançar o máximo aproveitamento
do solo e da água;

c) estabelecer critérios relativos a im
plantação da pequena, média e grande irri
gação, sua estruturação e orgamsacâo ;

d) promover a compatibilização do pro
grama nacional da agricultura irrigada
com as políticas setoriais para o desenvol
vimento econômico e social;

e) supervisionar a atuação integrada dos
diversos órgãos e meios de execução do pro
grama de irrigação para o desenvolvimento
agríecla, e . .

f) estabelecer normas e diretrizes e pro
por legislação específica, inclusive referen
tes a obrigações tributárias, organização de
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fundQ,s financeiros, incentivos fiscais para
o desenvolvimento da agricultura irrigada.

Art. 4.0 A Secretaria E~ecutiva do .....
GEIDA, que funcionará como órgão exe
cutivo do Conselho Técnico, disporá de, um
secretário-Executivo e de um Secretário
Adjunto, designados, de comum acordo,
pelo Ministério do Interior e pelo Minis
téno- da Agricultura.

parágrafo único. Compete ao Secretá
rio-Executivo adotar todas M providências
técnicas e administrativas para o pleno
runeíonamento do GEIDA, dando cumpri
mento àll funções que lhe forem cometidas
pelo Comelho Técnico.

Art, 5.0 O Conselho Técnico providen
ciará no sentído de serem criados Comitês
regionais e locais para execução dos tra
balh<ls.

Art. 6.0 O Ministério do Interior e o
MInistério da Agricultura providenciarão
em conjunto com o Ministério do Planeja
mento e Coordenação Geral e o ~nLstério
da Fazenda, no sentido de atribuir recursos
iniciai.s para manutenção do GEIDA, de
vendo a Conselho Técnico, a.través da
Secre~ria-Executiva, estudar e propor a
conaignação de recursos para desenvolvi
men'1lo !los trabalhos que servirão, inclusive,
de (»ll.trapartida eos recursos externos que
lforem obtidos para desenvolvimento dos
projetos integrados de inigação.

Art. 7.0 O Grupo Executivo de irrigação
para <> Desenvolvimento Agrícola (GEIDA)
5e.l'á. Instalado no prazo máximo de 7 (sete)
días, apÓS a pubUeação do presente decreto.

Art. 8.0 O presente decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas
as éllilposiç.OOs em contrário.

Brasília, 11 de dezembro de 1968, 147.0 da
Independência e 80.0 ,da Repüblica. - A.
COSTA E SILVA - Antônio Delfim Netto
_ Ra;y.nÍUl!lOO Bruno Marussig - José Costa
Ca'ffilcanti - llélio Beltrão - Afollilo A.
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Odulfo Domíngues)
- E&ta finda a leitura do expediente.

IV - Passa-se ao Pequeno Expediente.
Tem a palavra o 81'. Marcondes Gadelha.
O S:&' MARCONDES GALHELBA

(MDB - PR. Pronuncia o seguinte dis~

eurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
morreu, na Paraíba, há alguns dias, um
certo ViEglnius (da Gama e Melo" naseído)
que tinha o vero de escrever e falar coisas
portentosas - de tão puras e fraternas 
capazes de mudar as trevas em sol pleno
e de inverter a concha. do arco-íris e de
amainar as pícres tristezas:

Morreu, ou melhor voou, pelo que tinha.
em si de aéreo: o enfisema pulmonar e a
alzna de- passarinho. E pelo talento que, já
se vê, também não era deste mundo.

Dl9: sua vida enorme, executada em ape
nas 5~ anos, sabe-se que ocupou todos os
espaços. Romancistas, historiador, ensaísta,
critico ltterárío, jornalista, Virginius da
Gama e Melo fez de tudo com a palavra.
Amansou-a, domesticou-a, ajaezou-a com
tal arte e tal zelo, de sorte a que se pres
tasse às finas festas da praça e à:; mais
rudes serventias, de sorte a que se cumpris
se em sua dupla função: fosse rosa e adubo,
fosse produto e insumo, fosse pão e rer
mento, tosse' ferro e ferramenta, no tosco
braço das gentes.

Com efeito, em tomo dele gravitava um
movimento intelectual sério e conseqüente,
profundamente consciente do compromisso
telúrico, que se nutria. e se revigorava no
exemplo do próprio Virginius - na sua
teimo.sia em não abandonar a terra, na sua
renitência em não emigrar, na sua obsti
nação em resistir aos- acenos - o que, de

resto, emprestava uma súbita dignidade à
Província, muito estimulante para todos. A
sua presença ríaíca e espiritual era ponto
de referência para uma sonhada emancipa-
ção cultural da região. _

Advogado, tribuno, professor universitá
ria, onde quer que se insinuasse o seu gênio
proteíforme se espalhava e se adaptava aos
acidentes do terreno, como um musgo que
ali tivesse nascído. E se aplicava por inteira
às tarefas, e aderia tão completamente à
responsabilidade profissional, como se esti
vesse avisado do tempo que lhe reservaram.

'I'esternunha eloqüente deste esforço ho
nesto de partdcípaçâo e desta ação coerente
é a própria obra literária que produziu,
num trabalho vigoroso, diversificado e so
bretudo original, cobrindo quase todos os
campos da criação. São livros de valor e
permanência indiscutíveis, que publicou 
como "O Alexandrino Olavo Bilac" e "Tem
po de Vingança", para só lembrar alguns,
premiados. São prefácios que concedeu, en
caminhando os novos; são conferências que
pronunciou; são inúmeros estudos e obser
vações que deixou, acabados ou não, cole
tados ou dispersos em revistas e suplemen
tos pelo País afora ou nas crônicas diárias
para O Norte.

Obra eompõsíta, inegavelmente, estrutu
rada em miríades de manifestações, mas de
onde é fácil extrair-se a unidade, o fio con
dutor básico. Não seria afoíteza dizer-se
que Virginius teria sido um bom exemplo
para asteorías de Taine, que procurava en
quadrar a realidade psicológica e estética
de um autor dentro de um esquema sim
ples, sob uma triade clássica de ínfluên
eías: "le mílieu, la raee, le moment." Vir
gíntus deixava transpirar estes elementos,
em cada pedaço de frase.

Homem de muitos amigos, cultivou-os em
toda parte - na rua, no trabalho; em
casa, nos bares, nos serões, nos salões; de
longe, de perto; pelos correios, pelo azul,
pelo encarnado - que universal era o seu
afeto e ubíquo seu querer bem. :l1: possível
que desta solidariedade ampla, desinteres
sada, humilde, treacalasse um compadeci
mento geral pelo ser humano, em sua trá
gica aventura; uma piedade ontológica
ínespeeírlea,

Sem ele, na Paraíba nos sentimos mais
pobres e mais sós e as nossas fraquezas
parecem maiores. Entretanto, por nada
neste mundo Virginius admitiria' que lhe
chorássemos a morte; quem sabe, até nos
ínveetãvasse por fazer este registro num
tom de mégoa e de saúde. Que ele mudou
de resídêncía, mas não mudou de costumes,
nem mudou de figura, Que ele é o mesmo
Menestrel, o mesmo Marinheiro, ou quantas
patentes quisessem que fosse.

Dou por visto Virglnius eírcunvagando a
amplidão; prescrutando; assuntando e, em

,seguida, aproando direto para o céu; im
pávido na escalada, subindo, chegando,
saudando, gritando para São Pedro, um re
frão da nau Oatarírieta: "Alvíssaras, meu
capitão; meu capitão general que avistei
terras de Espanha, Otolina, areias de Por
tugal."

O SR. RUY LINO (MDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Brs, Deputados, em reunião realizada na
primeira quinzena de julho último, o De
senvolvimento Comunitário da cidade de
Brasiléia, no Acre, tendo à frente o Erefei
to Municipal, Pror, Carlos Esteves, lo Dr,
Evaldo Abreu de Oliveira, Juiz de Direito da
Comarca, e demais autoridades decidiu, por
unanimidade, encaminhar circunstanciado
memorial ao Gen. Dirceu Nogueira, Minis
tro dos Transportes, reivindicando a cons
trução de uma ponte sobre o rio Acre, na
BR-:117, ligando aquele Município à Vila
Epitácio e, conseqüentemente, ao resto do
Estad~ e do Brasil.

O documento, Sr. Presidente, focaliza as
dificuldades existentes para a travessia do
rio, em catráías, num sistema arcaico e pe
rigoso, notadamente na época das enchen
tes. Destaca, ainda, o problema dos estu
dantes que são obrigados a atravessaro rio
diariamente e, em especial, no horário no
tUJ:'110, bem como o transporte de doentes
em macas, eadeíras ou redes, muitos deles
em estado desesperador, correndo OI> mais
diferentes riscos.

Isto sem falar no drama das famillas que
chegam à região de fronteira depois de se
manas de viagem em caminhões e ficam à
espera de que as canoas que estejam do ou
tro lado venham fazer o transporte, sem ho
rário regular.

Atualmente, a travessia de um carro, em'
pranehões, com sérios riscos, inclusive de.
naufrágios, como já tem acontecido, custa,
duzentos cruzeiros, o que é, a nosso ver, um'
absurdo. O transporte de um camínhão de
carga 'chega a Cr$ 1.200,00, onerando eon
síderavelmerrte as mercadorias, com ref1e~
xos altamente negativos para a bolsa do·'
povo. Tudo o que se produz nessa regíâo
chega às fontes de consumo a preços eleva
díssimos tendo o frete como principal res-'
ponsável por esse encarecimento.' .

A construção dessa ponte, Sr. P1"esidenté~
até mesm~ pelo seu sentido estratégico, é,
alg? que nao pode ser p;rotelado. O Govern9
esta realmente empenhado na obrs, de in
tegração nacional e não podemos esquecer
de que :ar!J.~iléi~ está, por assim dizer, dlf'
outro lado, ISto e, isolada, sem meios de de-.
senvclver nos termos em que se deseja o'
crescimento do País.

Como bem frisam os signatários do me
mortal, "a ponte sobre o rio Acre, Iccalízada
em Brasfléía, deverá ser o quanto antes
construída, descortinando nova alvorada
de esperança, de progresso produtivo para
um povo representado por seus seríngueíros,
que deram e estão dando sangue e suor por
este Pais. A ponte é mais uma arrancada
decisiva na história de Brasiléia, preito ao
exemplo de seus fundadores, que fiZeram'
nascer uma cidade na vontade fírrne de
mostrar aos irmãos da fronteira o curto
dos brasileiros 00 poder da justiça".

Será, não temos dúvida, Sr. Presidente,
um dos grandes PMSOS no desenvolvimento
da região, reclamado há longos anos.

Que o Sr. Ministro dos Transportes man
de examinar a reivindicação e solucione o
problema com a urgência que se toma. ne
cessária. Embora distante, a idéia de qUI;!
"governar é abrir estradas" ainda é a me
lhor forma de levar aos longínquos rincões
da Pátria a presença do progresso. A ...
BR-317 não deixa de ter levado grandes be
nefícios a esta parte do território nacional.
Ma.s o empreendimento só estará completo
quando forem edificadas suas obras de arte
possibilitando o transporte regular de vei~
eulos leves e pesados.

Afinal de contas, Sr. presidente, a cons
trução da ponte sobre o rio Acre, em boa.
hora pleiteada pelo povo de Braeíléía, tam
bém constitui marco decisivo para a e~etiva.
ocupação da Ama:4Ônia.

Deixamos aqui o registro e o apelo ao Sr.
Ministro dos Transportes, em nome de todos
os aereanos.

O SR. FRANCISCO ROCHA (MDB) - &N.
Pronuncia. o seguinte discurso.) - Sr. Pre-'
sídentc, 81'S. Deputados, ninguém ignora a
importância de um porto marítimo como
instrumento eficaz de comercialização de
riqueza, quer escoando a produção, quer re
cebendo produtos com fretes mais baratos.

O Rio Grande do Norte, contudo, embo
ra situado no litoral nordestino do Brasil,
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ressente-se, até hoje, de um porto efetiva
mente equipado capaz de atender às reais
necessidades econômicas do Estado.

O reaparelhamento do porto de Natal e
a sua conseqüente ampliação, para torná
lo um instrumento indispensável ao desen
volvimento econômico do Rio Grande do
Norte, é uma antiga e legítima aspiração de
todo o povo potíguar e, particularmente, de
suas classes empresariais. i

Nesse sentido, Sr. Presidente, acabo de
receber ofício da Assembléia Legislativa do
meu Estado, através do qual me solicita,
Como um dos representantes potiguares na
Câmara Federal, "promover a efetiva vi
talização do porto de Natal, com melhorias
de seus canais de acesso, sua ampliação e
seu completo reaparelhamento, com vistas a
integrá-lo com obra prioritária nas reali
zações do Governo Federal".

Ó apelo dirigido, Sr. Presidente, não pode
ria ser mais oportuno, pois traduz, fielmen
te, uma necessidade imperiosa, a qual já
deveria estar classificada entre as priorida
des do Governo Federal, a fim de que, o
mais breve possível, possa o povo do Rio
Grande do Norte ser beneficiário direto de
obras de tão relevante significado para os
nossos destinos.

Nesta oportunidade, desejo fazer um ca
loroso apelo ao Ministro dos Transportes,
GeJ;l. Dirceu Nogueira, no sentido de que
S.Ex.", conhecedor profundo dos problemas
de sua Pasta, inclua o porto de Natal na
pauta de suas preocupações imediatas, para
que as obras ali necessárias sejam efetiva
das no mais breve lapso de tempo.

Era este, Sr. Presidente, o apelo que de
sejava fazer desta tribuna, na esperança
de que o Ministro Dirceu Nogueira lhe dê
a devida acolhida, atendendo, assim, a uma
reivindicação de todo o Estado do Rio Gran
de do Norte.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
OSR. ADERBAL JUREMA <ARENA - PE.

Sem revisão do urador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, disse certa vez o grande ro
mancista brasileiro José Amértco de Almei
da que ninguém se perde no caminho da
volta e que voltar é até uma forma de re
nascer. Cinco meses afastado desta Casa,
ocupando o cargo de Secretário dos Negó
cios do Estado de Pernambuco, junto ao Go
verno Federal, na administração Moura Ca
valcanti, retorno hoje a esta Casa, onde vi
nha servindo há 17 anos, com aquela ale
gria assinalada pelo romancista da Paraíba.

Dirigi ao GOvernador do meu Estado a se
guinte carta, por ocasião de minha exone
ração:

"Recife, 7 de agosto de 1975.
Meu caro Governador Moura Cavalcanti
Em confirmação a nossa palestra sobre
a minha volta à Câmara dos Deputados,
a fim de retomar os meus trabalhos na
área da Educação, quando se fala na
revisão da Lei n.o 5.692 (Reforma do
Ensino) e de atuar na área partidária,
como representante de sua orientação
político-administrativa, venho solicitar
ao eminente amigo a minha exonera
ção do cargo de Secretário de Estado,
na convicção de que a confiança com
que me distinguiu continuará a ser um
incentivo para minha atuação como
representante do povo pernambucano
no Parlamento Nacional.
Em Brasília e em Pernambuco, unidos
que estamos pelos mesmos ideais de de-

. senvolvimento social e de segurança do
sistema democrático a que servimos,
continuarei a cumprir qualquer missão
que o Governador de Pernambuco de-
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termine, uma vez que me sinto perfei
tamente integrado na sua orientação de
administrador lúcido, sério e capaz,
com férrea vontade de servir a Per
nambuco.
Cordiais saudações. - Aderbal Jurema."

Recebi do Governador Moura Cavalcanti
a seguinte resposta:

"Recife, 7 de agosto de 1975.
Prezado amigo Aderbal:
Recebi seu pedido de afastamento do
Cargo de Secretário de Estado junto ao
Governo Federal. Somente a força e o
caráter das razões invocadas, que, re
velando a sua envergadura de homem
público, levaram-me a aceitá-lo.
Testemunhei, ao longo de cinco meses,
sua colaboração dedicada e eficiente em
beneficio de Pernambuco e em nome
desta atuação considero-o permanen
temente convocado a servir ao meu go
verno cujos propósitos estão voltados
para o engrandecimento do Estado.
Do amigo
<a) José Francisco de Moura Cavalcan
ti, Governador do Estado."

Assim, Sr. Presidente, dando uma satis
fação a meus amigos e correligionários, no
dia do meu regresso à Câmara dos Depu
tados, quero dizer à Casa, a Pernambuco e
à Nação, que volto de forças renovadas, in
tegrado no meu Partido, a ARENA, e con
vencido de que muito temos a percorrer
para que o Brasil, ao lado do desenvolvi
mento, imprima às instituições um sentido
democrático de segurança.

O SR. PINHEIRO MACHADO (ARENA 
PIo Pronuncia" o seguinte discursn.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, ao completar
cinco anos de implantação e eficiente atua
ção em todo o território nacional, fazendo
se presente tanto nos centros urbanos co
mo nos mais longínquos rincões, o MOBRAL
demonstrou ser o mais válido instrumento
de combate e erradícaeão do analfabetis
mo. Os seus resultados 'receberam aplausos
de várias organizações internacionais, in
clusive da UNESCO.

Agora, objetivando a recuperação de
grande parcela da população brasileira ain
da marginalizada e alheia ao bem-estar so
cial a que tem direito, e que o desenvolvi
mento nacional já oferece a outros milhões
de brasileiros mais afortunados, novo pro
grama de ação comunitária acaba de ser
lançado pelo próprio MOBRAL. Trata-se do
Programa Diversificado de Ação Comunitá
ria - PRODAC, que deverá atingir mais de
um milhão de pessoas até o fim deste ano e
milhões de outras em 1976.

O PRODAC objetiva aproveitar as pessoas
engajadas no MOBRAL para atuarem efeti
vamente nas áreas da educação, saúde e
saneamento, promoção profissional, nutri
ção, habitação, atividades de produção, con
servação da natureza, esportes e pesquisas.

O programa abrangerá, em 1975, cinco
munícípíos de cada Estado e Territórios e,
em 1976, a totalidade dos municípios. Atua
rá numa linha de ação integrada por várias
entidades, entre as quais o FUNRURAL, o
INPS, a ABCAR, o INCRA e a LBA.

O PRODAC determinará a mobilização,
integração e maxtmtzação de recursos comu
nitários para o reforço dos setores econômi
cos e sociais mais carentes.

Oferecerá também, como elemento cons
titutivo do processo de educação continua
da de adultos e adolescentes, oportunida
des de transferência, para a vida prática,
de conhecimentos, atitudes e habilidades
adquiridas nos programas do MOBRAL.
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O PRODAC será desenvolvido através de
subprogramas que visam integrar na comu
nidade o aluno do MOBRAL, multiplicar o
resultado dos esforços feitos pelas entidades
que já operam no local e, finalmente,
transformar o homem em agente de seu
próprio desenvolvimento.

Os critérios para escolha dos cinco muni
cípíos serão os seguintes: três munícípíos
com até 10 mil habitantes e dois com popu
lação entre 10 e 50 mil habitantes; existên
cia de grupos de apoio à Comissão Munici
pal do MOBRAL; existência de classe de
alfabetização em funcionamento até o se
gundo mês de aulas, por ocasião da im
plantação do programa.

O período inicial de estruturação do
PRODAC foi de maio a julho deste ano, de
vendo ser feita em novembro próximo a
avaliação dos seus resultados. De fevereiro
a dezembro de 1976 o programa será esten
dido a todos os municípios brasileiros.

Através de subprograma de saúde e sa
neamento, o PRODAC prevê a organização
de mínípostos de saúde e de farmácias co
munitárias, treinamento para atendentes e
parteiras práticas, cursos de primeiros so
corros, campanhas de vacinação, campa
nhas de higienização da água, orientação
sobre prlncípíos e normas de higiene, orien
tação especifica sobre higiene pré-natal e
de puericultura, construção de fossas e
orientação sistemática sobre meios de
combate às verminoses, divulgação dos be
neficios do FUNRURAL, do INPS e de ou
tras entidades de assistência social.

O subprograma de promoção profissional
inclui, entre outras atividades, o levanta
mento das necessidades e oportunidades de
treinamento profissional, bem como a colo
cação no mercado de trabalho, através do
Balcão de Emprego.

Os demais subprogramas seguem a mesma
linha de orientação, esclarecimento e estí
mulo, nos setores de habitação, educação,
atividades de produção, conservação da na
tureza, esportes e pesquisa.

Consignando aqui nossos aplausos a essa
iniciativa do MOBRAL, estamos certos de
que são medidas como esta que trarão afi
nal, a integração das várias camadas sociais
e econômicas em um todo mais harmônico
e mais justo, para a construção da grande
pátria brasileira.

O SR. LEõNInAS SAMPAIO (MDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, a autoridade policial,
de um modo geral, é representada por todo
o interior do Brasil, pela figura singular,
humana e mesmo folclórica do Subdelegado
de Polícia, nomeado pelos governantes com
a finalidade de prevenir ou solucionar, com
o encaminhamento devido, os casos normal
mente solucionados nas Delegacias de :Po
Iíeía,

Sua função é mais cartoráría, pois regis
tra os fatos em livro próprio, destinando a
ocorrência à autoridade imediatamente su
perior, no caso, o Delegado de policia, sob
cuja jurisdição trabalha.

Tem ainda o Subdelegado de Polícia a
missão de aconselhar quantos não possuem
comportamento adequado, tornando-se um
vigilante do interesse social, quando não é
chamado a elucidar crimes, oportunidade
em que age como verdadeiro perito.

Aconselha, repreende, prende, persegue
malfeitores, registra os fatos, faz perícia,
torna-se um fator de equílíbrío e segurança,
envolvendo-se muitas vezes no processo po
lítico-eleitoral, quando nomeado segundo os
ditames das correntes partidárias dominan
tes.
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Ocorre, entretanto, com os Subdelegados
de Policia um fenômeno social que precisa
ser corrigido, por ser anômalo para os dias
de hoj e. Exercem eles seu cargo sem qual
quer remuneração, apesar dos riscos, mesmo
de vida, a que estão submetidos todos os
dias.

Não ganham os Subdelegados de Polícia
salário de espécie alguma. Não lhes remu
nera o Poder Público, que se serve dos seus
inestimáveis serviços, fazendo à custa des
tes abnegados grande economia em seus co
fres, muitas vezes mal aplicada, destinada a
fins inexplicáveis, enquanto no mais lon
gínquo interior do País, milhares de homens
se prestam a esta função sem que se lhes
reconheça o trabalho. São demissiveis ad
nu.tum, sem maiores considerações. Nin
guém volta sequer para agradecer-lhes a
colaboração prestada em favor da seguran
ça e do bem-estar das populações mais dis
tantes.

Sinceramente, Sr. Presidente, não sei co
mo seria protegida a população interiora
na quando todos se negassem ao exercício
de um trabalho gracioso e de riscos cons
tantes. Esta não é uma insinuacão malévola
É uma observação realística..Fatalmente,
um dia isto vai acontecer, como conseqüên
cia do descaso a que são lançados estes ho
mens, muitos dos quais têm sido vítimas de
balas inimigas, de covardes tocatas e, mais
cedo que esperam, tombando inertes, dei
xando ao desabrigo mulher e filhos.

Os riscos enfrentados por um policial da
cidade são os mesmos riscos a que se
submetem o polícíal do interior, observadas
as proporções, mas também analisada a
condição social do povo, menos preparado,
reagindo com mais violência às restrições
impostas pelas autoridades.

Mas os governantes se fazem surdos e ce
gos diante de clamores e da realidade em
que vivem os Subdelegados de Polícia. ins
trumentos muitas vezes nas mãos de polí
ticos avarentos de posição e mando, capa
zes de se utilizar desses corajosos homens
para satisfazer seus interesses, ainda que
lançando perigos e riscos sobre a vida de
terceiros.

É preciso entender que os Subdelegados
de Polícia não vivem para servir pessoas e
grupos, perseguindo outros e intimidando
os participantes de pensamentos e corren
tes contrárias às suas e de quem os colocou
no posto. Os Subdelegados de Polícia são,
antes de tudo, representantes da Lei, defen
sores da sociedade, inimigos dos inimigos
dos homens de bem.

O serviço gracioso do Subdelegado de Po
lícia é, nos dias de hoje, um contra-senso e
um absurdo. Ninguém pode ser chamado
pelo Poder Público para servi-lo de graça.
Isto não passa do sistema superado e anti
humano da exploração do homem pelo ho
mem. E os governantes não podem dar este
exemplo quando nem permitem que amigos
se reúnam para o "mutirão" fraterno, ím-,
pondo aos que se unem assim para o traba
lho a obrigação de contribuir para a Previ
dência Social.

Entretanto, nem salário, nem previdência,
nem abonos de risco de vida são pagos aos
Subdelegados de Policia, fato que precisa
ser analisado e corrigido, com urgência, pe
los senhores governantes.

Desta tribuna da Câmara dos Deputados
estaremos sempre lutando ao lado dos Sub
delegados de Polícia, até vermos seu tra
balho remunerado, ainda que sob legisla
ção especial, em face do exercício de uma
função do tipo de comíasíonamento. Que se
paguem, pois, vencimentos a título de Co
missão, ao Subdelegado de policia, no exer
cicio de um cargo de confiança.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. JOÃO GIJ,BERTO (MDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, a anormalidade
transitória nas instituições de uma Nacâo,
fruto de movimentos armados, insurreições
ou golpes de Estado, começa a deixar de
existir quando os derrotados e os punidos
politicamente pelo novo regime recebem
anistia.

A Anistia tem sido, na História, a porta
que se abre para a reconciliação numa so
ciedade nacional, primeiro e Indtsperisável
passo para a normalização da vida de um
País que tenha sofrido um processo de
transformações profundas ou um rompi
mento em suas instituições constitucionais.

Em onze anos de governos excepcionais, o
Brasil tem centenas de filhos punidos: uns
estão exilados; outros, com seus direitos po
liticos suspensos; vários, prejudicados em
sua vida funcional.

Por isso não é de se estranhar que em se
tores de entidades como a Ordem dos Advo
gados do Brasil, em meios religiosos como a
CNBB e organizações de outras igrejas cris
tãs, na imprensa, nos partidos políticos. no
seio da consciência nacional. enfim, surjam
movimentos em prol da anistia.
~ o próprio anseio da normalízacão ins

titucional do País que transparece no tra
balho pela medida que alíeerca a normali
zação e que reconcilia a família nacional,
estancando o sangue de chagas politicas e
sociais antigas ou novas.

Lamentavelmente estamos longe de um
mínimo de compreensão ou de abertura
neste campo, Não se têm revisado as puni
cões administrativas levadas a efeito contra
centenas de servidores públicos, sem direito
de defesa e sem julgamento público, tratan
do-se, muitas vezes, de pessoas que, demi
tidas do serviço, foram, depois, absolvidas,
pela Justiça Militar. O Governo permanece
totalmente alheio a tão vital problema
diante de centenas de servidores que sequer
foram aposentados e cujas esposas recebem
como se viúvas fossem.

De outro lado .roram ínerustradas na le
gislação eleitoral algumas disposições ambí
guas, discutíveis, mas que têm a clara in
tenção de alijar eternamente cidadãos da
vida política, saindo completamente daqui
lo que poderia ser o espirito da suspensão
dos direitos políticos por dez anos. ao estilo
do temporário Ostracismo dos gregos.

E, recentemente, fonte do Governo, ao
abordar o problema da anistia. repetiu ex
pressões muito utilizadas em fases agudas
do processo institucional anormal e que
não encontram confirmação na prática;
desej ou-se caracterizar o político ating'ido
por atos revolucionários como "criminoso",
quando todos sabem que, na sua maioria,
os punidos são apenas adversários ideoló
gicos ou políticos do regime ou de algum
dos seus governos. Que Tribunal teria visto
crimes nos ex-Pres'identes Juscelino. João
Goulart ou Jânio da Silva Quadros, por
exemplo?

Diante de milhares de famílias que ain
da sofrem os efeitos de atos punitivos, sem
que seja dado direito de defesa aos acusa
dos, sem apreciação pelos Poderes Constitu
cionais das medidas adotadas, sem qual
quer ínstrumentação que os tornassem le
gítímos, a não ser o suposto direito dos vi
toriosos, diante dessas famílias ainda exis
te um vazio imenso à espera de um esta
dista ou da nobreza de um gesto que venha
a ocupá-lo, iniciando, aí sim, um verdadei
ro processo de reconciliação nacional.

O SR. ELOY LENZI (MDB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, 81'S.
Deputados, julho foi o mês em que se de
sencadeou realmente o aumento generaliza-
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do do custo de vida neste País. Os fatos se
sucedem nesse setor com tanta tranqüilida
de que as pessoas que se preocupam com o
problema ficam deveras estarrecidas. Veja
se, por exemplo o preço do café para o
consumidor. Em princípio de julho, houve
um aumento de 19,4%. Ainda no correr de
julho, promoveu-se novo aumento, desta
reita na base de 63%. Somando-se os quan
titativos, chega-se a um total de 82,4%,
Por outro lado, no tocante à garantia de
preço para o produtor, o aumento foi de
apenas 70%. Temos, portanto, uma defa
sagem de 12,4% entre o aumento dado ao
produtor e o aumento que recaiu sobre o
consumidor.

Alega-se, como justificativa de tais au
mentos, as geadas ocorridas no Paraná,
prmcípalmente, e em São Paulo, que des
truíram os cafezais desses Estados. Isso é
uma grande verdade, Temos em mãos re
latório divulgado pelo Governo do Paraná,
onde se declara que a safra de café daquele
Estado este ano será nula, Assim, vamos en
contrar uma inverdade na própria notícia
divulgada pelas autoridades responsáveis,
para conhecimento dos consumidores. Sim,
porque se os pequenos e médios cafeiculto
res nenhum produto vão colher este ano,
porquanto as geadas liquidaram suas lavou
ras, de nada lhes adianta aumentar preco
do café. Tanto faz que a saca seja vendida
a Cr$ 700,00, Cr$ 1.000 ou a Cr$ 2.000, pois
nenhuma vantagem auferirão desse au
mento. Quem vai ganhar com ele? Quem
paga, já sabemos: é o poyo brasileiro, por
que o Governo resolveu socializar os pre
juizos do café, distribuindo-o entre todos os
consumidores. Mas quem leva vantagem com
o aumento? São os grandes cafeicultores,
aqueles que têm café estocado, seja nos ar
mazéns do mc, seja em armazéns próprios,
aqueles que pagaram seus débitos com fi
nanciamento a longo prazo do Banco do
Brasil, estes serão os grandes beneficiários
desses fantásticos aumentos havidos no
preco que o consumidor interno paga pelo
café.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOAQUIM BEVILACQUA - (MDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, 81'S. Deputados, recebi de quatro ju
ristas do meu Estado um trabalho denomi
nado "Uma Grave Ameaça à Soberania do
Júri Popular". Trata-se do Dr, Raimundo
Pascoal Barboza, Secretário da OAB. Se
ção de São Paulo; Dr, Ralph Tórtima Stet
tínger, Professor de Direito Penal da Facul
dade de Direito de Piracicaba e Secretário
de Admtntstracão da Prefeitura Municipal
de Campinas; Dr, Márcio Thomas Bastos,
Conselheiro da <OAB, 8eção de Bâo Paulo e
Procurador do Estado de São Paulo e DT.
Nilton da Silva Júnior, Professor de Direi
to Processual Penal da Faculdade de Di
reito do Vale do Paraíba e da Faculdade de
Pinhal, ambas no Estado de São Paulo.

Esses quatro juristas paulistas elabora
ram trabalho, agora remetido aos Srs. Con
gressistas, relativo ao art. 746, do Projeto
df Lei n.v 633, de 1975, o novo Código de
Processo Penal.

Sr. Presidente, por entendermos que a
instituição do júri é o verdadeiro e único
traço democrático do Poder Judiciário,
subscrevemos todas as razões expostas pe
los quatro juristas paulistas, e apresenta
mos emenda no sentido de abolir do proje
to tais dispositivos inconstitucionais, que
ferem a soberania popular.

Eis a integra do trabalho:
"SENHORES CONGRESSISTAS:
1 - Instados por vários colegas a levar
ao conhecimento de Vossas Excelênc.ias
o gravíssimo perigo que paira sobre a
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instituição do júri, caso venham a tor
nar-se lei certos dispositivos do Projeto
de Lei n.O 633 de 1975 (novo Código de
Processo Penal), que ensejam esdrúxu
lo poder aos Tribunais de Justiça de dar
provimento a recursos contra as deci
sões do júri, "absolvendo ou condenan
do o réu", tomamos a liberdade de su
mariar algumas das incontáveis razões
que desaeonselham a aprovação, pelo
Congresso Nacional, dos precitados e
inconstitucionais dispositivos proces
suais.

2 - Nascida na Inglaterra, a institui
ção do júri difundiu-se rapidamente
por grande parte do mundo civilizado
e até hoje se mantém soberana, não só
no pais em que se originou, como tam
bém nos Estados Unidos e em muitos
outros, sofrendo, no curso do telupo, co
mo era natural, transformações que não
lhe modificaram a estrutura básica, de
órgão profundamente democrático da
da a participação decisiva, pois direta,
do grupo social, do povo, no julgamen
to de todas ou apenas de certas infra
ções penais.
No Brasil o júri, hoje, julga apenas os
crimes dolosos contra a vida. Nesses de
litos - não raro apenas um trágico epi
sódio na vida de homens de bem - o
júri é inquestionavelmente o melhor ár
bitro, dada a liberdade que tem de afe
rir o ser humano na sua integral e
complexísstma estrutura bío-psicológi
ca, e na perspectiva de seu passado so
cial e familiar. O povo julga os iguais
pela ética sadia da moral média e dos
valores prevalentes no meio social. O
juiz togado, ao revés, limita-se à apli
cação gelada dos textos legais. Nem
mesmo tem condição de realizar, com
propriedade, o ideal (recomendado até
constitucionalmente, art. 153, § 13 da
Emenda n.? 1 de 1969) da individuali
zação da pena.

3 - Sim, pretendem os autores do Pro
jeto de Lei n.v 633 de 1975 que, no re
gime da Emenda Constitucional n.? 1,
de 1969, o júri não mais é soberano.
Conseqüentemente o Projeto dispõe:
Art. 746. A apelação devolve o julga
mento da causa, nos limites do recur
so interposto à segunda instância, à
qual caberá:
I - ..

II - dar provimento ao recurso, con
denando ou absolvendo o réu;
lU - dar, ou negar, provimento ao re
curso, nos limites do efeito devolutivo
quando a apelação for parcial;

IV - dar provimento em parte ao re
curso, para reformar apenas capítulos
ou segmentos da sentença apelada, ain
da que interposta apelação plena.
Ora, a Emenda Constitucional n.? 1 não
confere ao legislador ordinário tais po
deres, posto que, dispondo (art. 153, §
18) "E mantida a instituição do júri.. ",
quis, pelo menos nos seus elementos es
senciais, conservar ou manter a própria
instituição. E, característico fundamen
tal da instituição do júri é, notória e
gritantemente, a soberania de seus ve
reditos, não se podendo atribuir a ne
nhum órgão do Poder Judiciário a fa
culdade de reformá-los, condenando
réus absolvidos pelo júri ou vice-versa.
Dai a juridka ponderação do Dr. Diwal
do de Azevedo Sampaio:

"Se a Constituição diz que o júri é com
petente para julgar os crimes dolosos
contra a vida, como o Tribunal de Jus
tiça poderá fazê-lo" (trecho do oficio
encaminhado à Comissão de Constitui-

cão e Justiça da Câmara dos Depu
tados, pela Associação dos Advogados
de São Paulo, iogo após a sua aprova
ção pelo Conselho Diretor da entidade
em 29-4-70).

Na verdade, a Emenda n.? 1, lançan
do mão de processo redacional mais
técnico, suprimiu expressão inútil ou
abundante, referente à soberania do jú
ri, pois se tratava de elemento compo
nente do próprio cerne ou essência da
instituição.

Como já enfatizamos, se manteve a ins
tituição, está claro que preservou tam
bém a sua estrutura basilar, pois,
"A Constituição não destrói a si pró
pria. Em outros termos, o poder que ela
confere com a mão direita, não retira,
em seguida. -om a esquerda",
lembra Carlos Maximiliano nos seus
"Comentános à Constituição Brasileira"
- 1946 - 4 a edição - vol, I - Frei
tas Bastos - 1948, página 134.

Não procede o argumento de que a
Emenda Constitucional n," 1, deixan
do de mencionar a "soberania do júri",
ao contrário da Constituição de 1967,
quisesse suprimi-la.

Essa superficial hermenêutica briga
com principias básicos de exegese jurícl
ca, universalmente consagrados, e resu
midos por oaríos Maximiliano ("Her
menêutica e Aplicação do Direito" 
Freitas Bastos - 7.& ed. - 1961 - pág.
48/49) :
"A lei é a expressão da vontade do Es
tado, e esta persiste autônoma, inde
pendente do complexo de pensamentos
e tendências que animaram as pessoas
eooperantes na sua emanação.
Deve o intérprete descóbrir e revelar o
conteúdo de vontade expresso em for
ma constitucional, e não as volições al
gures manifestadas, ou deixadas no
campo intencional; pois que a lei não
é o que o Ieglslador quis, nem o que
pretendeu exprimir, e, sim, o que ex
primiu de fato".
E, ainda, na mesma obra:
"A lei é a vontade transformada em
palavras, uma força constante e vivaz,
objetívada e independente do seu pro
lator: procura-se o sentido imanente do
texto e não o que o elabnrador teve em
mira" (pág. 46J.
Citando Savigny, emenda Carlos Maxi
miliano:
"Pode a lei ser mais sábia do que o le
gislador".
4 - A Constituição de 1891 dispunha
exatamente com as mesmas palavras
que a Emenda Constitucional n.? 1: "É
mantida a instituição do júri (art. 72,
§ 31). A única diferença entre as duas
leis supremas é que a Emenda acres
centou: "que terá competência no jul
gamento dos crimes dolosos contra a
vida".
O debate que se seguiu, à entrada em
vigor da Constituição de 1891, sobre a
inteligência da expressão "é mantida a
instituição do júri", é ríquíssímo sub
sidio para que nos dias atuais se in
terprete o idêntico dispositivo contido
na Emenda ri.? 1, embora a pendência
tivesse sido suscitada por razão diversa.
Não se contestava a soberania do júri;
não houve urna única voz autorizada
que o fizesse. Litigava-se apenas sobre
a exata extensão dos poderes cabíveis
aos Estados-Membros no que dizia res
peito à organização dos respectivos tri
bunais do Júri. Devemos lembrar que

naquela época podiam os Estados legis
lar sobre matéria processual, sendo cer
to que houve unidades da Federação que
pretenderam abolir o voto secreto, di
minuir o número de jurados, exigir que
as recusações dos jurados fosselll mo
tivadas etc ...
Rui Barbosa ("A Imprensa" - "Obras
Completas de Rui Barbosa" - vol, XXV
- Tomo lU - Rio - 1947) assim se
manifesta:
"A atenção do intérprete deve fixar-se
na expressão manter, aqui excepcional
mente empregada pelos autores da
Constituição.
Manter é conservar o que está, em con
dições que lhe não alterem a identida
de. O legislador, nesta parte, não se li
mita a asseg .rrar a instituição do júri,
à semelhança do que faz em relação a
outras garantias liberais: manda res
peitá-la na sítuacão em que a encon
trou. Isto é, não contente de lhe afian
çar a existência, caracteriza-o prorro
gando a duração da entidade preexis
tente.
Essa cláusula tem, portanto. o amplo
valor de uma garantia e urna definicão.
Resolve continuar as formas tutelares
do júri, tais quais as fixara o uso na
cional, apoiado no das outras nacões"
(pág. 203/204). .

Reitera Rui Barbosa as mesmas idéias
fundamentais ("O Júri sob todos os as
pectos" - Roberto Lyra - Rio - 1950):
"Garantir o júri não pode ser garan
tir-lhe o nome. Há de garantir-lhe a
substâncía, a realidade, o poder. Do
contrário, a frase constitucional zom
baria do senso comum". (pág. 50).

E, mais adiante:

"A cláusula constitucional que mantém
uma instituição tem por fim perpetuá
la no estado em que a encontrou, pre
servando-lhe, não só no seu caráter,
como na sua autoridade, pois aquele
que ficasse com o privilégio de golpear
a autoridade, ou desnudar o caráter,
Indubítavelmente possuiria o arbítrio de
convertê-la em sombra, em ficção, em
nada" (página 52).

Outros juristas bouve, também de no
meada, que na interpretação do texto
constítucíonal, admitiram fossem alte
rados pelos Estados apenas os elemen
tos secundários da instituição do júri;
nunca aqueles que constituíam a sua.
forma Intrinseca", tal qual a incomu
nicabilidade dos jurados, a formação
do júri por juízes leigos e tirados do
povo, o voto secreto etc ...
Era o pensamento de Galdino Siqueira
("Curso de Processo Criminal" - 2."
ed. S. Paulo - 1917) e do grande João
Mendes ("Direito Judiciário Brasileiro"
- 2. a ed. - Rio - 1918.1.

O excelso comentarista da Constltuicão
de 1891, João Barbalho, na mesma tri
lha. expõe, referindo-se à instituição
do júri:
"Entretanto, no reformá-lo nada se lhe
inovará que possa sacrificar a institui
ção; é visto que não será permitido al
terar-lhe a índole e a essência; do con
trário, haveria perversão, depravação
dele, isto é com o nome de Júri ter
se-ia coisa diferente; Iicarfa de fato
suprimido; abolir-se-ia sob disfarce,
uma garantia constitucional" ("Cons
tituição Federal Brasileira" - "Comen
tários" - Rio - 1902 (pág. 338). Inda
ga Barbalho ;
"Até onde pode chegar a reforma do
Júri?
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Responde, em seguida:

"A tudo que não constitua seus elemen
tos basítares, está visto" (obra citada,
pág. 338).

Era portanto opinião unânime, dos co
mentarístas do preceito contido no art.
72 § 31 da Constituição de 1891, que o
J({ri deveria ser mantido, seja na sua
absoluta integridade, seja nos seus ele
mentos essenciais e básicos, entre os
quais - por ser o "obvio ululante" 
nem sequer se cogita da soberania. a
qual, conseqüentemente, não foi nem
mesmo arranhada.
5 _. Também sob a égide da COnstitui
cão de 1934 não se tocou na soberania
do júri. E note-se que a Carta Magna
dispunha que era. "mantida a institui
ção do júri, com a organização e aa
atribuições" que lhe viessem a dar o
legislador ordinário (art. 72)! Observe
se ainda que o júri nem mesmo figura
va no capitulo alusivo aos "direitos e
garantias individuais".
6 - III inegável, a COnstituição de 1946
(art. 141, § 28) proclamava expressa
mente a soberania do júri.
Imperou motivo emocional. Durante os
nove anos da Ditadura Getuliana, o
júri foi simplesmente eliminado da
Carta Constitucional de 1937. Regulado,
pelo famigerado Decreto-lei n,v 167,
transformou-se em instituição fanto
che, servindo para falaciosamente sal
var as aparências de "Justiça do Povo".
Não era soberano; os seus vereditos
eram reformados pelos Tribunais de
Justiça.
O constituinte de 1946 restabeleceu, na
sua integridade, a instituição que fora
preservada, ciosamente, no Império e
na República. Era natural que preva
lecesse reação tão comum no compor
tamento humano. O temor de que ja
mais viessem a contestar aquele atri
buto essencíal do júri - a soberania _.
levou o legislador constitucional a
mencioná-lo expressamente. 'I'ra.tava-.
se obviamente de uma abundância a
que a própria regra constitucional não
se mostra avessa, toda vez que quer dar
mais ênfase a determinado comando
legal. Entre outros exemplos de pura
superfetação do legislador constttucío
nal, é de lembrar-se o do § 1.0 do art.
153 (Emenda Constitucional n.? 1) em
que à enunciação do chamado princí
pio da isonomia ("todos são iguais pe
rante a Lei") é seguida de redundante
recomendação: "sem distinção de sexo,
raça, trabalho, credo religioso e con
vicções políticas". Bastaria, é evidente,
a menção pura e simples do principio
precitado, tal qual o fizera a COnsti
tuição de 1946 (art. 111, § 1.0) para
ter-se como óbvia a proibição a qual
quer modalidade de discriminação, fos
se ela em razão de sexo, raça, trabalho,
credo religioso ou convicções poütícas.
O mesmo motivo - o temor de que
ousassem contestar aquele atributo es
trutural do júri - levou o constituinte
de 1967 (ar~ 150, § 18) a também ex
pressar a soberania do júri.
7 - Se no plano estritamente legal não
é penoso demonstrar a inconstituciona
lidade do Projeto n.? 633, lá onde su
prime a soberania do júri, no plano
prático e político é difícil de admitir
que o Governo tenha interesse em re
editar semelhante restrícão à liberdade
individual, quando é certo que o Regi
me dispõe amplamente de instrumentos
legais capazes de assegurar a paz e a
segurança públicas.
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E por quê - questionem leigos e téc
nicos - conservar o júri (e ainda com
o luxo de garantia constitucional) se
se permitir aos Tribunais de Justiça
cassar-Ihe os vereditos? Não tem sen
tido a manutenção da complexa insti
tuição, que mobiliza milhares de pes
SOaB em todo o Brasil, exigindo sacrí
ficios pessoais e vultosos gastos para o
Erálio, para que as suas decisões de
nada valham, como acontecia na época
da Ditadura!
III zombar do senso comum, como assi
nalava o grande Rui Barbosa.
8 - No Brasil o júri sempre foi sobera
no, a não ser nos dias negros da Dita
dura de Getúlio Vargas. Nulificá-lo,
agora ainda que por via transversa,
implicará retorno dítatoríal, com óbvias
e inevitáveis conseqüências desfavorá
veis à imagem de uma Revolução que
"é democrática nas origens e nos fins",
no dizer do Ministro da Justiça, Ar
mando Falcão (O Estado de S. Paulo
de 5 de dezembro de 1974).
Se a Revolucão é democrática. é bem
o CaBO de -lembrarmos as palavras
imorredouras de Rui Barbosa:
"As duas instituições (governo repre
sentativo e júri) descem das mesmas
vertentes para o mundo contemporâ
neo, apresentam mais ou menos a mes
ma antiqüidade o paralelismo de sua
evolução, da sua consolidação, da sua
propagação evidencia uma afinidade
quase orgânica" - ("O Direito" - vol.
73 - Rio - 1897 - pág, 48).

Ainda no plano político. a morte vir
tual da instituição democrática do júri
causaria maior perplexidade, pois re
cente pronunciamento do Brigadeiro
Oswaldo Terra de Falias (O Estado de
S. Paulo de 28 de novembro de 1974)
acentua que "Democracia ocupa lugar
de destaque pelo que representa de
defesa das forças espirituais ... "

9 - Não é válida a critica que os ini
migos do júri lhe fazem de que a insti
tuição serve com freqüência a interes
ses de grupos ou facções ou a manobras
de políticos. A essas pressões está mui
to mais sujeita a Justiça Togada. Di-lo,
com incontl'astável autoridade, Rui
Barbosa:
"Considerando em relacâo à liberdade
polítícas o júri é o mais firme baluarte
dela, a mais sólida garantia de inde
pendência Judícíáría, Nem todos os
juízes, embora perpétuos ou inamoví
veis, se olvidam que o governo é quem
verifica as promoções e distribui as
graças, as honras . e as gratificações

pecuniárias; nem todos têm a coragem
civil, o caráter firme, a consciência do
dever, que não se curva às insinuacões
às simpatias, aos desejos de punição'
aos ódios dos partidos políticos ou ~
sua parcialidade. O júri é uma barreira
contra tais abusos, -é uma instituição
nesse sentido tão valiosa que devemos
considerá-la como um tesouro que nos
cumpre legar aos nossos descendentes
que com a ação do tempo a aperfeicoa":
rão de_ todo" (O Júri sob todos os' as
pectos" - Roberto Lyra - Rio - 1950
- pág. 130/131).

E .a~é mesmo um dos mais conspícuos
Mírüstros (Costa Manso) que abrilhan
taram o Supremo Tribunal Federal,
advoga a superioridade da Justiça do
Júri:

"Não sou contrário ao Júri. Penso que
bem organizado, o tribunal popular
distribuirá a Justiça em melhores eon-
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díções do que os juízes togados. Jul
gando de consciência, o jurado defen
derá a sociedade de seus elementos
maus e impedirá que os bons elementos
sofram os rigores da lei. Considero a
JUBtiça criminal mais política do que
estritamente juridica" (O Jornal - 13
de novembro de 1937 - apud, "O Júri
e a Constituicão Federal de 1946" 
Ary Franco .:': Freitas Bastos - 1950
- pág. 15).

Também não merece acolhida o anta
gonismo à democrática instituição, ba
seado em supostas injustiças em ra
zão de pronunciamentos excessivamen
te benevolentes.

Não nos olvidemos de que foi durante
a Ditadura Vargas que se perpetuou a
mais atroz íniquídade que a Justiça
brasileira registra: a condenação dos
irmãos Naves. Foram eles, em segundo
julgainento, absolvidos pelo júri. Houve
recurso de Acusação e o Tril:)unal de
Minas Gerais os condenou irrefragavel
mente. O júri não era soberano; pre
valeceu a decisão da Justiça Togada.
Não se pode, outrossim, carregar-se à
Justiça do júri, o aumento da crímína
Iídade. com vistas sobretudo aos crimes
mais graves, os chamados assaltos à
mão armada, seguidos ou não de homí
cídíos, porquanto, como é cediço, o jul
gamento de tais crimes é da competên
cia exclusiva da Justiça Togada por
força de remansosa jurisprudência. .
10 - Em vista do exposto, alvítramos
aos Senhores Oongresaístas que o Pro~

jeto de Lei n.o 633 - sem quebra de
sua unidade - se afine ao máximo, em
matéria recursal, ao Código de Proces
so Penal vigente.

Assim, o art. 746 passaria a ter a se
guinte redação:

Art. 746 - A apelação devolve o jul
gamento da causa, nos limites do re
curso interposto à segunda Inatâneía,
à qual cabera:

I - Anular o julgamento, mandando
o réu a novo júri;

Ir - retificar a sentença do juiz pre
sidente, se contrária à lei expressa ou
à decisão do. jurados ou houver injus
tiça no tocante à aplicação da pena ou
da medida de segurança;
IH - sujeitar o réu a novo julgamento
pelo júri, se se convencer de que a de
Cisão dos jurados é manifestamente
contrário à prova dos autos, não se
admitindo, porém, pelo mesmo motivo,
segunda apelação.

§ 1.0 - No caso de apelação contra a
sentença do Tribunal do Júri, aplicam
se as regras dos arts. 417 e 422, ressal
vado o seguinte:

a) quando o réu for absolvido em
c.fma Inatíar-çávsl, somente será solto,
com fiança ou sem ela, se tiver tido
pelo menos seis votos favoráveis no
veredicto dos jurados;

b) se o réu absolvido voltar a novo
júri, a segunda absolvição dar-lhe-á o
direito de defender-se solto, qualquer
que seja o número de votos favoráveis
que tenha obtido.

§ 2.° Quando for determinada a rea
lização de exame criminológico, a sen
tença absolutória não impedirá, em
caso algum, o internamento do acusado.
Observação - Nessa nova e proposta
redação, não há razão ou fundamento
para. que se mantenham os incisos In
e IV do art. 746 do Projeto 633, pois o
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"caput" desse artigo já menciona que
a apelação devolve o [ulgamento da
causa, nos limites do recurso interpos
to, à segunda instância. É também
princípio geral, aliás, elementar, que
nos CMO,S em que a segunda instância
puder o mais (apelação plena), poderá
fazê-lo, à evídêneía, com relação ao
menos (reforma' parcial). Daí a desne
cessidade de sua enunciação expressa.
Podem, ademais, os incisos IH e IV, ser
entendidos como desdobramentos do
inciso H, de sorte que mesmo abolido
esse último (rI), aqueles (IH e IV) da
riam ao Tribunal de Justiça o poder
de condenar réus absolvidOS pelo júri.
Condenar parcialmente, mas condenar,
A reprodução de regras do Código de
Processo Penal vigente, sempre que
possível, tem, entre outras vantagens,"
a de aproveitar uma jurisprudência, já
estratificada, de quase três décadas.
Esse critério, alíás, foi, usado pelos
próprios autores, do Projeto, pelo me
nos em matéria recursal. Como se vê,
o Projeto reproduziu quase literal
mente farto 745) as letras a, b, e e d
do inciso IH do art. 593 do Código de
Processo Penal vigente.
Em arremate, não há dúvida de que
os incisos lI, HI e IV do art. 746 do
Projeto n.o 633' são Inconstítueíonaís,
por ferirem a soberania do júri, trans
formando-o em instituição de fachada,
apenas.

E quando não fosse inconstitucional, a
virtual extinção do júri não beneficia
ria o grupo social, como se vê, v. g., na
Argentina, país que desconhece o júri e
em que os índices de crtmínalídade,
comum e política, aumentam assusta
doramente. Acarretaria, outrossim, co
mo já ressaltamos, graves inconvenien
tes políticos ao Governo, pois seria a
exumação, contra os próprios princí
pios que apregoa, de regra odiosa que
vigiu no Brasil tão-somente durante a
Ditadura Vargas.

Em termos da inconstitucionalidade
citada, fala o Dr, Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, Procurador da Justiça do
Estado de São Paulo, em trabalho que
publicou em órgão' do Ministério Públr
co desse Estado (Justitia, n.? 85, pág,
171) :

"Assim, no final de toda esta explana
ção, chegamos à conclusão de que o
Anteprojeto de Código de Processo Pe
nal, em que pese o talento do seu au·
tor, é flagrantemente inconstitucional
quando parte de uma premissa falsa,
isto é a falta de soberania do julga
mento do Júri, chegando-se a uma
conclusão igualmente falsa, ou seja, de
que a Superior Instância poderá refor
mar, pelo mérito, a decísào do Tribunal
Popular."

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALBERTO lmFFMANN (ARENA 

RS. Pronuncia o seguinte díseurso.) - Sr.
Presidente, 8rs. Deputados, nos idos de
1960, quando tive a honra de presidir, no
Rio Grande do Sul, a, "Campanha da Pro
tividade Agrícola", que abrangia amplo
programa em prol da pecuária, tive opor
.tunidade de declarar "o segredo do de
senvolvimento .e da rentabilidade econômi
ca da pecuária está em erradicar a aftosa
e dar comida ao boi".

:EIoje, 15 anos após, equacíonada a bata
lha contra à aftosa, embora muito tenha
sido realizado por iniciativa dos interessa
dos maiores e com o apoio governamental,

, o problema da nutrição animal ainda está
na ordem do dia.

Cabe-me, nesta intervenção, regtstrar
uma grande e oportuna iniciativa do Sr.
Secretário. da Agricultura de me.i Estado,
Dr, Getúlio Marcantôntn, que é o lança
mento da "Operação Feno", em solenidade
realizada em Porto Alegre, dia 8 de agosto
fluente, com o prestígío da presença do 81'.
Ministro Alysson Paulinelli.

A nova Campanha foi iniciada pela Se
cretaria da Agricultura entre pecuaristas
do Rio Grande do Sul, visando a preparar
e a armazenar alimentação para o gado
durante o período de inverno.

Em 1960, segundo dados realistas, tive
mos oportunidade de referir a alarmante
situação que o Estado suííno, considerado
o rebanho desfrutável, enfrentava então em
termos econômicos.

Agora, segundo divulgado pelo Br. Secre
tário :.1arcantãnio, nos campos de cima da
serra, uma rês perde 83 kg por mv, ,
nas demais regiões, 34 kg, em média. Isso
aliado à mortalídade dos rebanhos, repre~
s~nt9:, em prejuízo econômica, soma supe
flor a metade do Orçamento do Estado.

Daí as minhas congratulações pela ini
ciativa.

O exemplo dos pioneiros na constítuícão
de pastagens cultivadas precisa ser segui
do por muitos. Com a nossa homenagem ao
fazendeiro que aceitou a evolução, o alerta
àqueles que ainda teimam em contemplar
as pastagens naHvas,. de braços cruzados,
e simbolicamente, observando os animais
limitam-se ao "crescei e ~multâplícai-vos". '

O problema é melhorar as pastagens
existentes, com a introdução de legumino
sas. O problema ainda é plantar capim e,
com vistas ao inverno ou à estiagem a
solução é transformar o capim em fenu.'

A campanha referida e para a qual o SI',
Secretário anunciou a próxima importação
de 500 conjuntos de renação, é nesse sen
tido.

O se, Governador Guazelli destacou a
importância do -rnomento, declarando que
a Secretaria da Agricultura se propõe não
apenas a convocar a energia dos nossos
pecuaristas mas também, com.. política do
Governo do Estado, a oferecer tode o apoio
e assistência para que a "operação" se
transforme em viva realidade no dia de
amanhã.

Com feno, com canas rorrageíras com
, ensílagem e o uso complementar de 'graos,

bem como do farelo de soja, rico em pro
teínas, encontrará o criador. a base de nu-
trícão para seu gado. '

O exemplo vale para todo o País.

É um dos principais problemas da pe
cuária brasileira. A solução, no sentido de
seu desenvolvimento, de sua rentabilídade,
está em proporcionar alimentação aos ani
mais, todos os dias, durante todo o ano.

O SR. VASCO NETO (ARENA - BA.
Pronuncia o seguinte díseurso.) - Sr. Pre
sidente, 8rs. Deputados, não se ignora que
um dos fatores do desequlíbrío dos nosso
balanço de pagamentos -e mesmo de nossas
dificuldades financeiras, seguramente o
maior, no momento, está no custo de im
portação de energia,

Energia perecível, é verdade, mas de que
somos carentes e ainda é indispensável ao
nosso desenvolvimento.

Daí o empenho do nosso "Governo na
pesquisa do petróleo, notadamente na área
de nossa plataforma continentaL Os cam
pos de Garoupa, na costa fluminense e mais
os do litoral de Sergipe e do Rio Grande do
Norte, constituem-se, no- momento, 'nas

nossas grandes esperanças no setor da pro
dução do petróleo.

A política do aproveitamento hidroener
gético, em ritmo intenso, destacando-se por
sua magnitude - Itaipu - é parcela do
ingente esforço governamental para que o'
alcance das metas do nosso desenvolvimen
to não seja retardado.

Por sua vez, Ó Acordo Nuclear celebrado
com a Alemanha Ocidental marca etapa
decisiva no nosso progresso em busca de
nossa independência no setor energético.

As recentes pesquisas do uso ma.s intenso
do·álcool oriundo da cana-da-açúcar mere
ce ser, também, destacado,

Mais que essa pesquisa de material já
conhecido destacam os cientistas Jean
Mayer e Sergio Porto a necessidade de
criar-se fazendas de algas e de se estudar
as essências da mandioca, pois que, segun
do eles, "do amido da mandioca 'e conse
gue fazer álcool anídro, cujo potencLI
energético é enorme".

Ora, é por demais conhecida a eapaeí
dade de nosso Pais produzir mandioca,
Manihot utilíssima talvez seja a planta
mais disseminada no Brasil. Adapta-se a
todo o nosso território.

Por último, há que se fazer referência às
pesquisas 'da energia solar.

Se falo, por derradeiro, na fonte - de
energia em que se constitui o sol, tenho por
objetivo destacar a atuação dos pesquisa
dores do Nordeste e do ITA que cuidam
do assunto e, de modo particular, do Pro
fessor Magno dos Santos Pereira Valente
cientista baiano, engenheiro civil dos qua':
dros da Universidade da Bahia.

O protessor de Termodinâmica da Esco-'
la Politécnica da Universidade da BahIa
está a frente de pequena equipe, que não
se dedica exclusivamente ao projeto, por
força de execução de outras tarefas. Não
desconhecemos o valor das pesquisas bra
sileiras da Paraíba e de Sào Paulo, através
do ITA.

Como colega, admirador. e amigo ao
ilustre professor baiano, não podemos dei
xar de registrar o seu trabalho admirável
e a sua vocação de pesquisador e de cien
tista emérito Em entrevista ao Jornal da
Bahia, de 11-7-75, esclareceu que:

":Tma pequena equipe composta por
ele e pelo Professor Cassa, da cadeica
de Mecânica dos FlUídos, e por um mo
nitor", numa primeira etapa está cons
truindo "um coletor plano para apro
veitar o calor solar -aquecerido a água".
"O coletor é constituído de caixa iso
lada com lã de vidro e ísopor, para re
ter o calor que é absorvido através de
lâmina de vidro, por tubos de cobre,
onde circulará a égua e por uma chapa
enegrecida e fosca para absorver o ca
lor que será transformado em energia."

Depois de expender outras considerações,
esclarece:

"Caso aprove o seu rendimento, na se
gunda etapa, poderá ter melhor aplica
ção, dado os custos de produção e efi
ciência, comparadas com outras formas
de energia pará fins índustríaís."

A crise do petróleo veío mostrar a impe
riosa necessidade de nossa auto-suficiência

'no setor energético.

Daí a necessidade do amparo e incentivo
aos nossos pesquisadores.

No entanto, o Professor Magno Valente
está preocupado "com a segunda fase do
projeto, porque nem as verbas da Escola,



5604 Terça-feira 12 mARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1975

nem as da Universidade serão suficientes
para cobri-la".

E ainda:
"A",redito que órgãos fe~erals, como o
l)NDE, poderão financiar esse tipo de
projeto."

Mas não só no setor de financiamento
direto de pesquisa estão os óbices do seu
desenvolvímento.

O ponto erucíat esta. na batxa remunera
ção dos professores, como afirma o mestre
baiano:

"A remuneração, mesmo em tempo In
tegral, é bem inferior a que oferecem
as indústrias. Temos casos de profis
sionais que fazem o mestrado, inclusi
ve fora do Estado, e são absorvidos pe
las empresas, que lhes atraem com
melhores salários. Este fato, de certa
'rorma, explica o pequeno número de
pesquisadores e o atraso do nosso pro
jeto."

Diante dos fatos e das declarações, sen
timo-nos no dever de apelar para o Dr,
Marcos Vianna, Presidente do DNDE, para
o Sr. Ney Braga, Ministro da Educação e
Culturã, para o Sr. Bhígeakí Ueki, Ministro
das Minas e Energia, e para o Sr. Severo
Gomes, Ministro da Indústria e do Comer
cio, no sentido de que ajudem, apóiem e
estimulem os pesquisadores brasileiros do
setor de energia solar, para que não haja
solução de continuidade nos seus trabalhos
para o aproveitamento da energia solar.

Todas as fontes de energia, notada
mente as não-perecíveis e as não-poluído
ras, devem merecer estudo acurado para o
seu aproveitamento come fator de nosso
desenvolvimento e conseqüente bem-estar
do nosso povo.

Não é outro o sentido deste nosso pro
nuncíamenro,

Esperamos que haja ressonância de nos
sas palavras. Elas têm o sentido da pro
moção do nosso bem comum.

O SR. HENRIQUE CARDOSO (MDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, 81'S. Deputados, pela quarta vez Eu
riápolis é, assunto nesta tribuna. Seus
habitantes pedem que eu encaminhe um
memorial, com 6.225 .assinaturas, a S. Ex.""
o Sr. Presidente da República e ao dígnís
símo Sr. Ministro da Justiça. Solicitam, no
referido documento, a desapropriação, por
interesse social, de uma área de 240 hecta
res, na qual se encontra encravado o povoa
do de Eunápolls. Para constar dos Anais,
leio tópico do memorial e os ofícios junto
aos quais o encaminhei àquelas autorida-
des: -

"Nós, abaixo-assinados, todos domici
liados e residentes neste povoado de
Eunápolis, do Estado da Bahia, por in
termédio do Advogado e Deputado Fe
deral, o Sr. Dl'. Henrique Cardoso, vimos
as' presenças de Vossas Excelências,
através do presente, pedindo-vos pro
vidências urgentes no sentido de que
seja desapropriado por formas legais,
ou seja, de acordo com o art. 161, § 4.0,
da Constituição Federal vigente, uma
área de terras por nós outros ocupada
e por mais alguém, neste povoado de
Eunápolis, cuja área é composta de
cerca de 240 (duzentos e quarenta) hec
tares, com casas dos mais variados estio.
los, contendo ainda pequenos sítios,
chácaras e pequenos quintais, plantios
de hortaliças e frutas, casebres, casas
de até dois andares e mais; Clube, De
legacia de Policia, Grupos Escolare..'l,
Ginásios, Cemitérios, Bancos, do Brasil
Bradesco, Cinemas, Templos Religiosos,
como sejam: catouca, Assembléia de

Deus, Brasil Para Cristo, Adventísta,
Batista, Sabatista, Espírita, Presbite
riana e Templo das Testemunhas de
Jeovah; Farmácias, Mercados e Super
mercados, comércio em geral, Barbea
rias, Salões de Artes e de Escolas Téc
nicas, Escritórios de Advogados, Con
tadorias e Representações, Tipografias,
Residências do DNER e do DERBA, de
Firmas Construtoras, Oficinas Mecâni
cas, Agências Revendedoras da Ford
e da Chevrolet, mais de trinta Ser
rarias, quatro Postos de Gasolina, Hos
pitais, Postos de Saúde, Oculistas, Den
tístas: quatro Agências de ônibus, cam
pos de Aviação e de Futebol; Delegacia
de Terras, Agência dos Correios e Te
légrafos; Agência da EMBASA, da
TEBASA, da Coelba; Indústrias de Mó
veis, Hotéis e Pensões; Mercearias, Tor
refações de Café e uma Administração
Municipal. :Em torno de tudo isto, Se
nhor Presidente, Senhor Ministro,
está uma população. pobre de cerca de
trinta e oito (38) mil habitantes
agora ameaçada de despejo por parte
dos legítimos proprietários das terras,
que conforme Edital expedido e man
dado publicar no Diário Oficial deste
Estado pelo Meritíssimo Juiz de Direi
to da Comarca de Porto Seguro, em
data de 9-7-75, há de ser intimada a
população a desocupar as terras, fican
do como está, destarte, e por isto em
Pânico ou em estado desesperador to
dos nós que não temos para onde irmos,
e ainda mais: Os que não têm condi
ções de pagar pelos lotes que ocupam,
os preços extorsivos exigidos pelos Pro
curadores dos Proprietários."

"Brasília, 11 de agosto de 1975.

Exmo. Sr. Presídente da República,
Permita-me V. Ex."" que faça chegar às
suas mãos, em uma imposição da re
presentação popular que me outorgou
o povo baiano e em particular o povoa
do de Eunápolis, encravado nos muni
cípios de Santa Cruz.Oabrâlía e Porto
Seguro, no sul da Bahía, o anexo abai
xo-assinado, com 6.225 assinaturas,
onde o "interesse social" de uma desa
propriação se faz mister. para solução
ordeira e íusta do problema.

De nossa parte aguardamos a solução
que V. Ex."" julgar por bem determinar.
Respeitosamente. - Henrique Cardoso,
Deputado Federal.

Exmo. sr., General Ernesto Geisel
DD. Presidente da República
Palácio dos Despachos
Brasília - DF,

"Brasilia, 11 de agosto de 1975
Exmo. Sr. Mini.<ltro da.Justiça,
Para conhecimento de V. Ex.·, estou
encaminhando à 'sua apreciação o abai
xo-assinado de 6.225 habitantes de
Eunápolis, povoado do sul da Bahia e
encravado nos municípios de Porto Se
guro e Santa Cruz Cabrálía, por força
da representação popular que exerço,
onde poderá ver e examinar a necessi
dade de uma "desapropriação por inte
resse social", dentro do assunto que o
memorial esclarece.

Cordiais saudações. - Henrique Car
doso, Deputado Federal.

Exmo. Sr. Armando Falcão
DO. Ministro da Justiça
Palácio da Justiça
Brasília - DF.
PS: Anexo cópia da mensagem à S. Ex.a
o Sr. Presidente da República."

Era, Sr. Presidente, o que eu queria ler
para que conste dos Ana-is desta Casa,

Era o que tinha a dizer.
O SR. DASO COIMBRA (ARENA - RJ.

Pronuncia o seguinte díseurso.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, a lei de 11 de agos
to de 1827 - que criou os Cursos Jurídicos

. de São Paulo e Olínda - completa hoje
148 anos e merece ser festejada por todos
os que amam o Direito e entendem ser a
cultura [urídíca elemento basilar e disci
plinador do comportamento da sociedade,
equilibrando a paz social e definindo a filo
sofia, a sociologia e a história em relação a
todos 08 povos e instituições humanas.

Foram aqueles Cursos Jurídicos os pri
meiros do Brasil, criando tradições e im
pondo ao País uma nova vivência cultural,
onde o Direito, a Lei e a Justiça deixaram
de ser instrumentos administrados ao pra
zer dos poderosos, -coloeados que foram no
âmbito do pensamento nacional, racionali
zado e discutido em termos acadêmicos. Os
mais cultos se fizeram mestres e os mais
ávidos enveredaram pela ciência do Direi
to, compondo leis, distribuindo justiça e
defendendo os oprímídos.

E melhor não poderia ser a data para
. nela comemorarmos o Dia do Advogado, co
mo hoje se faz nesta Casa do Congresso Na
cional e em todos os lugares da Pátria onde
a cultura está presente.

Creio que o contexto- social brasileiro ain
da não permitiu aos advogados ocuparem
o lugar devido, como elite do pensamento e
de decisões. Não pelo conhecimento siste
mático do Direito, e sim pelo senso pro
fissional e cultural que os faz o elo de in- 
tegração da comunidade no acesso às leis
e na comunicação destas com os leigos.

É certo que a ninguém vale argüir o
desconhecímento da lei para fins de justi
ficar-se ante os eventos e delitos legais. E
ao advogado cabe intermediar este conhe
cimento, expressando a vontade do homem
comum, defendendo seus interesses e fa
zendo com que a sociedade lhes seja justa
na aplicação das medidas restritivas que
lhe afetam.

E não há quem deixe de socorrer-se do
advogado para corrigir situações, equacio
nar problemas, aconselhar medidas de res
guardo dos bens morais e patrimoniais. Ao
advogado está reservado o grande papel de
transformar o desequilíbrio em equilíbrio, o
desespero em esperança, a incerteza em
uma visão otimista do futuro..-.

É o advogado quem pensa quando todos
já perderam a razão. É ele quem escreve
quando todas as mãos tremem. É ele quem
fala quando outros nada podem dizer. É
ele quem se levanta quando a vítima jaz
inerte e o acusado pende a cabeça, ombro
abaixo, sobre o peito.

O Dia do Advogado, que hoje comemora
mos, significa o reconhecimento de todos
à classe incompreendida, mal remunerada,
mas sempre laboriosa e atenta aos seus
compromissos profissionais. O advogado
não tém o direito de errar - sob pena de
sobrecarregar-se do descrédito e, quando
acerta, sua vitória se atribui à "causa fácil,
ganha antes de julgada".

Outros profissionais são remunerados
antes de exercerem seus cargos. Ao advo
gado está destinado aguardar o' resultado
do pleito e, ainda assim, depender da "com
preensão" do cliente, quase sempre esque
cido do trabalho de seu representante.

Mas o advogado não desiste. Continua no
exercicio de uma profissão qu-e só cabe bem
aos verdadeiramente vocacíonados para a

'arte de bem dizer e encaminhar os assun
tos juridicos. Os reveses não contam e as
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vitórias se somam ao sentido lógico da ati
vidade advocatícia, índíspensável à socie
dade, para o bem do indivíduo, da família e
da Pátria.

Creio que já é chegada a hora de todos
'nós darmos o valor devido à classe dos ad
vogados. Nesta Casa do Congresso Naeíonak

'onde tantos Bacharéis em Direito empres
tam o brilho da cultura que possuem na
discussão e encaminhamento dos assuntos
tratados; devemos associar-nos aos ilustres
cultores do Direito e amantes da Justiça.

Saúdo, pois, Sr. Presidente, aos advogados
brasileiros, neste 11 de agosto, o Dia do
Advogado.

Relembro também a fundação dos Cursos
Jurídicos, recordando que em 1827 em 8ão
Paulo e Olinda fincavam-se os marcos pri
meiros das tradições que se fazem hoje
grandes da cultura jurídica pátria, onde
ressaltam tantos nomes que, no mencioná
los, o pecado da omissão macularia este
pronunciamento. ' , ,

~11: sabendo, Sr. Presidente, que dentro de
dois anos estaremos comemorando o 150.°
aniversário de fundação dos Cursos Jurídi
cos no Brasil desde agora anuncio que en
caminharei à esta Casa Projeto de Resolu
ção, propondo que o Poder Legislativo dê,
na oportunidade, toda ênfase - ao evento,
pois não seria outro o melhor lugar para
valorizarmos os Cursos Jurídicos no Brasil
que na Câmara dos Deputados, onde as leis
são feitas no interesse do .Pais buscando o
equilíbrio social e o bem-estar do povo bra
sileiro.

Era ó que tinha a dize~.

O SR. GASTA0 MfiLLER (ARENA - MT.
Pronuncia o seguinte díscurso.) - Sr, Pre
sidente, Brs. Deputados, desejo assinalar
com satisfação o fato de ter-se realizado
no mês de julho, em Nortelândia, cidade
mato-grossense, pela prtrneíra vez, uma Ex-'
posição Agropecuária e Industrial. A rea
lização do importante conelave deve-se ao
dinamismo do Sr, Prefeito João -Perelra dos
Santos, Idealízador daquele certame, que
congregou todos os Municípios da região
Norte de Mato Grosso.

, O ato de inauguração deu-se com a pre
sença do dinâmico Sr. Governador de Es
tado, Dr. José Gareia Neto, Notou-se na
Exposição de Norfelâridta que a área, an
tigamente, só tinha como base do progres
so o garimpo (diamante), mas, atualmen
te; deriva para o setor agrícola e pecuário,
estratificando-se assim o desenvolvimento
da imensa região norte mato-grossense, em
plena Amazônia,

'() Sr. Prefeito João Pereira dos Santos
contou com o apoio dos demais Brs; Prefei
tos nortistas, bem como com a decisiva co
laboração do Governo do Estado, através da
Secretaria de Agricultura e CODEMAT, Jl:
lógico, também, com os aplausos e incen
tivo do Poder Legislativo Municipal. Os
Srs, Vereadores foram incansáveis no labor
da organização da 1.a Exposição de Norte
lãndía (EXPNORTE).

O importante, Sr, Presidente, 81'S, Depu-"
tados, é que o fato marca uma nova etapa
no setor de desenvolvimento do Norte de
Mato Grosso.

Congratulamo-nos, sr. Presidente, Srs.
Deputados, com o povo de Nortelândia e
toda região, na pessoa dos srs, Prefeitos e
nobres 81'S. Vereadores. '

.Era o que tinha a dizer.
o SR. EPITáiOIO CAFETEIRA (MDB _

MA. Pronuncia o seguinte díscurso.) - Sr.
Presidente, vem de chegar ao meu conhe
cimento, através de recortes do Jornal Pe
queno, editado em São Luís, Maranhão, a

ocorrência de lamentáveis episódios na Ca-
pital do meu Estado. .

Diz o primeiro recorte, do jornal do dia
30-7-75:

"Cenas revoltantes, ontem à noite, no
chamado Maranhão Novo.
Moradores que tinham 60 dias de pra
zo para desocupar as vivendas foram
despejados, às 17 horas de ontem, por
uma equipe formada por um funcio
nário da Módulus e dois policiais. Em
eonseqüência, muita gente viu e censu
rou cenas verdadeiramente chocantes.
Dois advogados, com muito esforço,
ainda evitaram que duas famílias fos
sem humilhadas. O mesmo não acon
teceu com dona Cecília Ferreira, na
Avenida B, que teve todos os seus mó
veis jogados na via pública, inclusive
geladeira. E no msío dos móveis uma
criança recém-operada, que até a meia
noite ainda estava ao relento."

A segunda notícia, datada de 31-7-75, do
mesmo jornal, no que se refere a esta úl
tima família então despejada, é a seguin
te:

"Asseveraram alguns moradores que o
quadro assistido por eles, anteontem à
no'ite, quando a policia despejava a fa
mília que residia na Av. B-Q1- Casa 7,
foi realmente triste. O pai não se en
contrava em casa, a mãe, chorando, so
licitava mais prazo, os filhos choravam,
ao mesmo tempo em que interrogavam
à mãe aflita onde iriam morar.

Inúmeras pessoas se dirigiram ao 10-.
cal, algumas tentaram ponderar, mas
não houve outra solução para os poli
cíaís, senão cumprirem a ordem.

Além desse despejo, outros serão exe
cutados nas próximas horas, e o Con
junto Maranhão Novo vive momentos
de expectativa, sobressalto, pavor, in
tranqüilidade ...

O fato, em última análise, vem se
constituindo um grave problema social,
posto que as famílias já despejadas e
as que serão despejadas não têm, pelo
menos de pronto, para onde ir. O pra
zo de 10 dias dado aos moradores é
considerado pequeno em virtude do in
solúvel problema habitacional"

Conhecendo como conheço o jornalista
Ribamar Bogéa, Diretor daquele periódico,
voltado sempre para a defesa dos menos
favorecidos, não posso deixar de juntar
me a ele no apelo às-autoridades constituí
das do meu Estado, para evitar a repetição
de tais fatos e para que cesse, de uma vez
por todas, o clima de angústia e sofrimen
to da gente humilde de minha terra, posto
que me ident'ifico com a luta do Jornal Pe
queno.

Apelo, portanto, ao Governador do meu
Estado, na certeza de que S. EX,a haverá
de apurar responsabilidades, promovendo
a punição dos que se excedem quando agem
contra os humildes e desamparados, dizen
do que o fazem em nome da lei.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSIAS LEITE (ARENA PE.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, ocupo a tribuna
nesta data para dirigir apelo ao ilustre Sr.
Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, por intermédio do
Exm,o Sr. Ministro dos Transportes, no sen
tido de ser construída a rodovia Brejo da
Madre de Deus (PEl - Sumé (PB) - São
José do Egito (PE).

A estrada em questão faz parte da pro
gramação do IV Plano Diretor da SUDENE,
pela Emenda n.o 476, de minha autoria, ao

Projeto D.o 1.376, de 1968, transformado na
Lei n,v 5.508, de 11 de outubro de 1968,
publicada no Diário Oficial da União do dia
14 do mesmo mês e ano. A lei invocada
aprova a quarta etapa do desenvolvimento
programado por aquele organismo regional.

A rodovia .pletteade tem mais ou menos
o seguinte traçado: da Vila Fazenda Nova,
no Município do Brejo da Madre de Deus,
ao de Jatauba, no limite da Paraíba, cor
respondendo às rodovias PE-l45 e PE-165,
ex-PE 90, do Plano Rodoviário do Estado
de Pernambuco.

Em território paraibano, o traçado cor
responde às rodovias PB-44 e PB-46, cor
tando os mun'icípios do Canga, Sumé, Pra
ta e Ouro Velho, e daí entra em Pernam
buco pela estrada Mundo Novo - Grossos,
fazendo ligação com a PE-275, ex-PE 88, no
Município de São José do' Egito.

A construção dessa rodovia é reclamada,
há tempo, pois liga duas regiões de Per
nambuco que têm entre si parte do terrító
riQ da Paraíba. No passado, era a estrada
por onde passavam os flagelados vítimas
das grandes secas no Sertão de Pajeú, que
seguiam a via mais curta de acesso ao
agreste de Pernambuco, sendo o município
do Brejo seu ponto de apoio.

No presente, a estrada visa a serv'ir as
populações de ambos os lados do Estado de
Pernambuco e de ambos os Estados, posto
que existe uma gama de relações formando
uma grande comunhão de interesses, na
qual se incluem e se destacam os fazen
deiros, os agricultores, os comerciantes, os
professores e os estudantes,

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o presen
te apelo se dirige igualmente às autorida
des de Pernamfiuco e da Paraíba, pelas ra
zões apresentadas,

O SR. WALTER SILVA (l\:1DB - RJ. Pro
nuncia o seguinte díseurso.) - Sr. Presi
dente, Srs, Deputados, o Estado do Rio é
um espelho do Brasil no que tange às rnúl
tiplas relações homem-terra.

No Estado do Rio existe o assalariado
rural, o subempregado, o posseiro, o ar
rendatário, o parceiro, o pequeno propría
tárío, a empresa rural, o minifúndio e o
latifúndio.

Apenas um latifúndio ocupa uma área
de 19.360 hectares, o que corresponde a
cerca de 22% das áreas cadastradas pelo
INCRA, sendo que, no caso, está ele total
mente inexplorado, sendo, no entanto, se
gundo o cadastro rural, totalmente explo-
rável. .

Tem-se como certo que, das 30.000 pro
priedades cadastradas, em números redon
dos, 13 500 são latifúndios, ocupando uma
área total de 620.000 hectares dos 895.000
totais, aproximadamente 70% da totalida
de das áreas.

O assalaríado, na maioria dos casos, não
questiona seus dtreítos. Não tem carteira
profissional anotada, não recebe e nem
goza férias, salário mínimo ou décimo ter
cerro salário, sendo seu salário médio men
sal a irrisória quantia de Cr$ 240,00.

Nas zonas açucareíras as vendas de cotas
de produção de açúcar para Bâo Paulo e
outros Estados continuaram através de vá
rios artifícios. utilizados - má qualidade
da cana, infecção da cana etc. Já foram
negociadas, entre outras, as Usinas de 'I'ari
guá, que produzia 226.000 sacas, Vargem
Alegre, 200.000 sacas, Poço Gordo, Laran
jeiras, Porto Real etc, o que tem provocado
forte evasão de renda, baixa produção e
principalmente o desemprego de milhares
de trabalhadores, que vêm engrossar as fa
velas de nossas cidades.
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Só na zona da agroindústria canavieira
de Campos, no período de entressafra, exis
tem cerca de 80.000 desempregados, que só
sobrevivem à custa de subemprego tempo
rário nas usinas e após a colheita da cana
pouco ou nada têm a fazer.

Outro aspecto a destacar é que as áreas
que eram produtivas se transformam em
pastos antteconômíeos, em loteamentos in
discriminados, ou em imensos latifúndios
totalmente improdutivos.

No que tange aos parceiros rurais a si
tuação é também crítica. As terras, antes
com seu preço dentro de casos reais, ho
je, com a especulação imobiliária desen
freada, tiveram seus preços demasiadamen
te elevados, tendo havido aumentos da or
dem de 1.000%, no período de 1970 a 1974.

Os despejos rurais se sucedem em ritmo
impressionante, assim como os loteamentos.

Além do despejo, legal e ilegal, não há
respeito pelas normas estatutárias da parce
ria. O proprietário em regra exige 50% da
produção, a seu preço, além de um dia de
serviço, e isto apesar de entregar apenas a
terra nua.

Com os despejos, novos contingentes vão
alimentar ainda mais a legião de famintos
e favelados.

Na procura angustiosa de um pedaço de
terra para produzir e sustentar-se, o pos

- serro vive momentos de dura realidade.
Em muitos casos, quando consegue tor

nar a terra produtiva com seu trabalho e
seu suor, surge dez ou mais anos depois um
pretenso proprietário a exigir-lhe a terra,
e onde só existia antes doenças e feras
surgem culturas agrícolas, que passam a ser
objeto da cobiça de outros que se arvoram
em proprietários.

Os despejos então se sucedem em progres
são geométrica, a tornar mais difícil ainda.
a sua luta pela vida.

No vale do São João, em uma área de
3.299 km2, o Governo gastou milhões em
obras de infra-estrutura. Agora, com as
terras valorizadas, em Silva Jardim, Macaé
e Casimira de Abreu, Municipios alcançados
pelo Vale do Rio Bâo João, a corrida ao novo
"El Dorado" proporciona, de imediato, o
surgimento dos despejos.

Acresce ainda que, no Vale do Rio São
João, grandes companhias estão investindo
em reflorestamento. O objetivo no caso é
apenas o de especular, haja vista que não
há o que reservar. Trata-se de reflorestar
uma área de florestas.

No Município de Silva Jardim, a Fazenda
Conceição permaneceu inexplorada durante
muito anos, por seus pretensos proprietá
rios, ao mesmo tempo que dezenas de fa
mílias de posseiros a ocupavam nesse pe
ríodo, construindo no imóvel benfeitorias
constttuídas de diversas lavouras até que,
em maio do ano passado, um cidadão de
nome Hélio Rubens VaZ de Melo obteve o
despejo de cerca de 36 famílias, em ação
possessória, sendo certo que as famílias dos
posseiros evacuadas de suas terras o foram
sem qualquer indenização das benfeitorias
feitas na referida área.

Em Magé, perto de 300 famílias vivem à
espera de uma solução para os seus proble
mas, já também na área judicial.
, Em Paratí, no sul do Estado, toda sorte
de desatinos foram cometidos,' contrarian
do o Estatuto da Terra e a filosofia da
Mensagem n.o 33 da presidência da Repú
blica.

A Estrada Rio-Santos provocou um surto
de turismo naquela. região e as terras são
vendidas em proporções nunca suspeitadas.

Os loteamentos surgiram como que em um
passe de mágica, aparecendo também do
cumentos de propriedade os mais suspei
tos, e, sob o argumento de investimentos
na área, tudo tem sido facilitado àqueles
que logo após as compras debandam.

Os posseiros têm sido tangidos de suas
áreas feito gado. As favelas dos grandes
centros populacionais urbanos já estão con
gestionadas .

Trajano de Moraes, Município do Oentro
Norte do Estado, é o exemplo mais flagran
te de esvaziamento populacional rural. Em
1960 a sua população era de 42.000 habi
tantes e a urbana de 6.000 habitantes. Em
1970, a população rural era de 9.960 habi
tantes e a urbana de 4.040. De uma popu
lação total de 42.000 pessoas, em dez anos
só restaram 13.000. De 1966 a 1974 foram
realizados cerca de 4.000 despejos contra
trabalhadores rurais em Trajano de Moraes.

Outro exemplo de êxodo rural nos é dado
pelo Município de Bom Jesus do Itabapoa
na, onde em 10 anos, de 1960 a 1970, a po
pulação decresceu de 50, 000 para 25.000
habitantes.

Entre as principais causas desse êxodo
rural está a erradicação do café. Hoje, em
dia, cerca de 300 familias vivem na favela
em condições as mais dificeis e humilhan
tes, num flagrante desrespeito à dignidade
humana e às leis do Pais.

No quadro apresentado avulta a figura do
pequeno proprietário que, aparentemente,
é o menos sacrificado. A realidade é, con
tudo, a seguinte: quando a família do pe
queno proprietário- aumenta, ele se vê na
contingência de prestar serviços a outros,
de vez que o tamanho diminuto de sua pro-:
príedade não consegue proporcionar bem
estar sócio-econômico ao pequeno produtor
rural.

Quando ele se arrisca à / monoeultura
(laranja, cana, arroz etc) prontamente se
lhe apresenta outro problema: o interme
diário e o monopólio.

Assim, por diversas circunstâncias, tam
bém ovpequeno proprietário ou seus filhos
deixam a zona rural em busca de melhores
dias e, com a falta de qualificação profis
sional, vão cair na mendicância, na prosti
tuição e na marginalização da lei.

Para minimizar tais efeitos de uma estru
tura agrária assim destorcída, algumas me
didas se impõem, a níveis de governo esta
dual e federal, para os quais apelamos aqui
desta tribuna nacional de debates:

a) onação junto à Secretaria de Agri
cultura ou Banco do Estado de um Departa
mento de Crédito Fundiário para atender
ao pequeno proprietário na compra de pro
priedade limitrofe com área inferior ao mó
dulo rural.

b) Titulação de posseiros em terras devo
lutas do Estado.

c) Proibição de venda de cotas de usinas
de açúcar para outros Estados. Na hipótese
de venda por motivos comprovados de doen
ça da cana, que se condicione a venda das
cotas a: 1) pagamento integral dos direitos
trabalhistas dos empregados; 2) a um pla
no de aproveitamento das terras; 3) a erra
dicação da cana objeto da venda.

d) Facilidades para que o pequeno pro
dutor comercialize diretamente seus produ
tos na CEASA, evitando-se o intermediário
e incentivando-se a criação de Cooperati
vas.

e) Proibição de instalações de lcteamen
tos para sítios de recreio em áreas de notó
rias tradições agrícolas, onde ocorram gran
des concentrações de Iavradores sem terra.

f) Exigir do INCRA a criação de mais
núcleos de colonização no Estado.

g) Condicionar os empréstimos agrícolas
do Banco do Brasil e dos Estados a um pro
jeto em que haja mais aproveitamento de
mão-de-obra.

h) Orlar junto à Secretaria de Agricul
tura posto de revenda de máquinas e de ím
plementos agrícolas para o lavrador que
possua até um módulo rural.

i) Dinamizar a seção de sementes e mu
das da Secretaria de Agricultura para a
venda aos pequenos produtores, na base de
trocas de sementes e de mudas, a exemplo
do antigo plano agrário (Plano de Aprovei
tamento de Terras Devolutas e Próprias do
Estado).

j) Participação das entidades sindicais
junto a grupo de trabalho que for criado
para estudar problemas de trabalhadores
rurais e desenvolvimento agrário.

k) Dinamização dos cursos de Prática
Agricola existentes na Secretaria de Agri
cultura, com a instituição de bolsas de es
tudos a trabalhadores rurais e seus filhos.

O SR. JOEL FERREIRA (MDB - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é lamentável que, no Estado do Amazonas,
com cerca tle um milhão e meio de quilô
metros quadrados, dez -de seus 44 Munieí
pios sejam ainda considerados Termos Ju
diciais. Quando neles se tem de tratar de
assunto eleitoral, em que os Termos não po
dem funcionar, vive-se um verdadeiro dra
ma, eis que há necessidade de viajar, du
rante dois ou três dias, à Comarca mais pró
xima, a fim de obter um simples visto do
Juiz na documentação das convenções mu
nicipais.

Acredito não ser mais preciso manter esse
estado de coisas, já que o número de Juízes

'concursados no Amazonas pode perfeita
mente atender ao serviço dessas comunas,
tanto do ponto de vista eleitoral, como em
termos de garantia da segurança do inte
rior do Estado.

Desejo, pois, dirigir apelo ao Governador
do Amazonas homem afeito às leis jurídicas
ex-Ministro do Tribunal Federal de Re
cursos, no sentido de que providencie a ele
vação de todos esses Municípios à categoria
de Comarcas.

O SR. AMAURY MttLLER (MDB ....:. RS.
Pronuncia o seguinte díseurso.) - Sr. Pre
sidente Srs. Deputados apesar de a Lei 'n,o
6.019 exigir que as locadoras de mão-de
obra tenham um capital social equivalente
a, no mínimo, 500 vezes o maior salário
mínimo do Pais e proibir que o emprego
temporário ultrapasse a 3 meses, essas em
presas continuam tumultuando o mercado
de trabalho e criando sérios problemaa na
áreas trabalhista.

Essas organizações, agora com seu funcio
namento legitimado por uma legislação fa
lha e desatenta, diminuíram sensivelmente
o poder de barganha de várias categorias
profissionais, especialmente dos bancários,

-e reduzlram,o vinculo empregatício, estimu
lando o fortalecimento da burla ao Direito
do Trabalho.

Além disso, o salário que a locadora de
mão-de-obra paga aos seus funcionários é
invariavelmente ínferior àquele que as di
versas categorias profíssíonaís recebem. Se
gundo o presidente do Sindicato dosEmpre
gados em Estabelecimentos Bancários de
Porto Alegre, Sr. Luiz Carlos Mazuhy Cunha,
essas empresas, através de anúncios em jor~

naís, oferecem vagas para bancários, vígt-:
lantes, faxineiros e serventes. Depois, cui
dam de encaminhá-los para outras organi
zações, particularmente bancos e tínanceí-
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ras pagando, por exemplo, Cr$ 500,00 por
mês, quando recebem, não raro, três vezes
mais do contratante. Ademais o empréstimo
do funcionário a outras empresas dá-se em
caráter permanente e não transitoriamente
como estabelece a lei.

l~ome-se as esses aspectos verdadeiramen
te ilegais o fato de as locadoras livrarem
bancos e outros estabelecimentos do vín
culo empregatício num acíntoso desrespeito
à legislação trabalhista vigente.

Como resultado da acào das locadoras de
mão-de-obra, o número de bancários, ape
nas no Rio Grande do Sul, diminuiu de 28
mil para menos de 20 mil, entre 1971 e 1973.
De lá para cá, ocorreu nova redução, esti
mando-se que existam atualmente pouco
mais de 12 mil bancários no meu Estado.

Por outro lado, os funcionários temporá
rios das locadoras têm medo de procurar os
sindicatos e requerer sua contratação pelo
banco ou empresa em que trabalham, como
têm direito depois de exercer a função du
rante 3 meses.

De acordo com o Sr. Luiz Carlos Mazuhy
Cunha, "eles temem que o sindicato tome
providências junto ao banco para legalizar
sua situação, o que significa a perda do seu
emprego. Noventa por cento das reclama
tórias são feitas depois que o trabalhador
é despedido. Enquanto estão trabalhando,
aceitam qualquer humilhação para garan
tir o emprego".

Com a atívídade das locadoras legalizada,
as conseqüências para bancários e traba
lhadores eventuais são desastrosas. Além
da redução dos salários, observa-se o avil
tamento da pessoa do assalariado, que é
tratado como simples mercadoria, cuias ser
viços, capacidade profissional e inteligência
são alugados e geralmente mal remunera
dos. Paralelamente, acontece a descentrali
zação profissional: o trabalhador serve de
mero instrumento de enriquecimento para a
locadora, que, a rigor, não possui a idonei
dade dos bancos e outras empresas para
garantir os díreítos trabalhistas dos empre
gados.

Se a lei é falha e permite a burla, urge
modificá-la ou ajustá-la à realidade, sem o
que práticas ilícitas que depõem contra a
própria dignidade do homem, continuarão
indefinidamente.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (ARENA 
GO. Pronuncia li seguinte dlseurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, por ocasião do
sesquicentenário do Poder Legislativo, tive
mos a sorte e o orgulho de contar, em nossa
Casa, com o mural de Cândido Portinari
sobre o nosso maior herói, o Tiradentes.

Naquela ocasião, Sr. Presidente, sugeri à
Mesa envidasse esforços para aquísícão da
grande obra do maior pintor brasileiro de
todos os tempos.

Não sei por que a sugestão sequer foi exa
minada e o magnífico painel retornou a Ca
taguazes, onde. segundo consta, ficava ex
posto à ação de perversas indivíduos que
chegaram, algumas vezes, a danificar a
obra-prima que tão bem fixou a tragédia
maior da gente brasileira.

Agora, Sr. Presidente, leio nos jornais que
o ilustre Governador Paulo Egydio. um dos
mais destacados comandantes civis da Re
volução e condutor excepcional do partido
majoritário, adquiriu a obra em nome do
Governo paulista.

Acredito ser verdadeira a notícia e apres
so-me em endereçar instante apelo ao ilns
tre Governador de São Paulo no sentido de
que o pujante Estado faça a doação do mu
ral ao Congresso Nacional, para que volte a
ser colocado na entrada principal das duas
Casas do Poder Legislativo.
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Tenho certeza, Sr. Presidente, de que
mais uma vez o Governador Paulo EgYdio
dará prova de sua extraordinária sensibi
lidade e de patriotismo, porquanto não po
de haver lugar mais adequado para abri
gar a famosa obra de Portínarí do que o
Congresso Nacional.

Registro aqui, portanto, nobres Colegas o
apelo que endereço ao eminente homem pú
blico que S. Paulo tem à frente de seu Go
verno, o Eng.o Paulo Egydio Martins.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presi
dente.

O SR. NóSSER ALMEIDA (ARENA - AO.
Pronuncia o seguinte diseurso.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, onze de agosto,
data de mais um aniversário da instalação
dos Cursos Juridicos no Brasil, 'Dia da
Justiça", "Dia do Advogado", "Dia do Estu
dante", data de mais um aniversário de fa
lecimento do grande Plácido de Castro, é
também um dia de grande significação pa
ra a história política-administrativa do Es
tado do Acre.

É que hoje, Sr. Presidente, com a presen
ça do Presidente do Tribunal Regional Elei
toral do Distrito Federal e Territórios, De
sembargador Juscelino José Ribeiro, do emi
nente Governador do Estado, Professor Ge
raldo Mesquita, e demais autoridades civis,
militares e eclesiásticas, está sendo solene
mente instalado o Tribunal Regional Elei
toral do Estado do Acre, com jurisdição so
bre o Acre e Território Federal de Rondô
nia.

Criado a 27 de maio do corrente ano,
através da Resolução n.o 9.859, do Tribunal
Superior Eleitoral, o TRE do Acre e Ron
dônia vem preencher uma lacuna de há
muito existente na estrutura política-admi
nistrativa daquela região, até então subor
dinada diretamente ao Tribunal Regional
Eleitoral da Capital da República.

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, de
sejo congratular-me com o valoroso povo
do Acre e em especial com as autoridades
judiciárias, que têm neste On~e de Agosto
motivo relevante para comemorar a data
que lhe é dedicada no calendário das ere
mérídes nacionais.

Na impossibilidade de lá comparecer, em
face de compromissos anteriormente assu
midos, deskjo que o novo Tribunal Regional
Eleitoral alcance, a curto prazo, os objeti
vos de sua alta destinação.

Que a reforma do Judiciário, ao chegar
ao nosso Estado, encontre seus órgãos mais
expressivos em pleno funcionamento e com
relevantes serviços ao povo do Acre e de
Rondônia. A partir de hoje, os eleitores des
sas unidades da Federacão não mais terão
que recorrer a Brasilia 'para a solução de
problemas de rotina.

Que os Cursos Jurídic.os de São Paulo e
de Olinda, hoje lembrados na passagem de
seu 148 ° aniversário, sirvam de inspiração
à formação de juristas, de que tanto care
cem o Acre e o Brasil, para prosseguimento
da obra daqueles com que contamos na
atualidade.

O SR. OCTACíLIO QUEIROZ (MDB 
PR. Pronuncia o seguinte diseurso.) - Sr.
Presidente, 8rs. Deputados, limitado aos
poucos minutos deste Pequeno Expediente
regimental da Câmara, não nos foi possi
vel, sexta-feira última, maior consideração
em torno da necessária e urgente dragagem
do Porto de Cabedelo, na Paraíba, Volto,
assim, a reclamar do Exmo. Sr. Presidente
da República, através dos órgãos compe
tentes, o cumprimento de providência na
quele sentido, já anunciada pelo Exmo. Sr.
Governador da Paraíba, em declarações à
imprensa dali.
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Há mais de doze anos, Sr. Presidente, que
o Porto de Cabedelq vive sob condições de
um quase real abandono no que tange à
dragagem, o que, em todos os portos do
mundo, é serviço permanentemente atuan
te e normal às suas atividades e eficiente
desempenho ao intercâmbio marítimo de
todas áreas.

O Sr. Presidente Ernesto Geisel que bem
conhece a Paraíba, onde, em tempos passa
dos, ocupou, com excepcional competência,
as funções de Secretário de Finanças, sen
do, à mesma época construída aquela uní
dade portuária de nosso Pais pelo Governo
estadual, há de reconhecer, perfeitamente,
a oportunidade da providência sugerida.
Mas não podemos omitir, nesta oportuni
dade, perante a Cãmara dos Deputados, o
relevante destino que se poderia dar ao
Porto de Cabedelo em função de extensa
área de todo o Nordeste, fixado geografi
camente no extremo oriental do continente
sul-americano e, por suas condições pró
prias, um dos maiores e melhores ancora
douros naturais do País. Os mais antigos
historiadores e cronistas dos velhos tempos
coloniais já o assinalavam, com exaltada
afirmação, desde frei Vicente do Salvador,
o autor da primeira História da Província
do Brasil. No entanto, bem o sabemos que,
ao final deste vertiginoso século XX, os
navios não mais buscam os portos. Estes
são que os procuram, a exemplo dos imen
sas ancoradouros artificiais edificados em
países da Europa, dos Estados Unidos ou do
Extremo Oriente. Cabedelo poderia, não
obstante, eliminando-se maiores dispên
dios, reunir os dois fatores - o de sua si
tuação privilegiada e natural aos amplos
progressos materiais e técnicos de nossos
tempos. Fixa-se ali o terminal da Transa
mazôriíca no sentido oriental do Brasil. Por
outra, dadas as condições reconhecidas e
limitadas do Porto do Recife e, mais, orien
tados todos os nossos propósitos no racional
e firme desígnio de integração nacional,
por sua localização, sua proximidade mes
ma a Pernambuco e a inúmeras áreas geoe
conômicas de grande parcela do Nordeste,
servido já de razoável infra-estrutura, a
exemplo da eletricidade, armazéns, píers,
guindastes, ferrovia e rodovias asfaltadas
que o ligam a todo o vasto interior nordes
tino, de serviços urbanos indispensáveis, a
poucos quilômetros de vários centros fabris
de Pernambuco, de Campina Grande, das
zonas da mata, canavíetra, de áreas de mi
neração e de produtos extrativos exportá
veis, e, notadamente, da mais densa con
centração populacional, também do Nordes
te, nenhuma solução portuária seria ali
mais acertada, mais racíonale tecnicamen
te indicada que o desenvolvimento e am
pliação de Oabedelo. Precisamente nesta la
mentável e angustlosa situação por que
atravessa Recife, ainda mais podemos res
saltar e compreender a singular importân
cia nacional de Cabedelo. Não é, sem dúvi
da, nenhum regionalismo estéril o qde deve
mos pretender aqui, em desservíço do pro
gresso e da grandeza com um de nossas so
fridas regiões. Demais Pernambdco e Pa
raíba, como os demais irmãos nordestinos,
se identificam, não só histórica e tradicio
nalmente por todo um longo passado de que
nos envaidecemos, mas, nesta hora, pre
cisamente, pelos mútuos ou simultâneos in
teresses de crescimento econômico e civili
zatório a que justa e patrioticamente, uni
dos, almejamos.

Infelizmente, porém, a partir do I Plano
Diretor da SUDENE, a cuja frente estava o
paraibano ilustre e nosso querido amigo
Celso Furtado, manteve-se uma ótica eco
nômica e de transportes terestres e marí
timos inteiramente discutível hoje, em
relação ao problema portuárío nordestino,
em especial com relação a Cabedelo. Daí o
descompasso com a realidade emergente a
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revelar os percalços a que uma Ciência
como a Econômica poderá envolver, mesmo
um cientista social de alto nível, ao invés
das grandes e menos complexas leis e ra
cionalidade da Fisica ou das Matemáticas.

Prejuízo que, em outro sentido, diverso
foi o da improvisação, em decênios anterio
res, do Presidente Epitácio Pessoa, não
edificando um moderno ancoradouro em
Cabedelo para se atirar, por maus conse
Iheíros, naquela malsinada aventura de
construção de um porto fluvial, à borda da
capital paraibana, no rio Sanhauá.

Agora, entretanto, entendemos que, por
todos os motivos, cabe a providência recla
mada - a dragagem do porto de Cabedelo,
sem nenhum prejuízo evidentemente para,
o que, em igual sentido, se opera tanto no
porto do Recife como em vários outros,
para não citar o de Santos ou o do Rio de
Janeiro.

Em particular, e, ainda, em relação à
Paraiba, estamos com a safra do abacaxi,
de que é a maior produtora no Pais, na
iminência de ver repetir-se os prejuízos das
procrastinações de embarques por falta' de
calado para maior número de navios, pois
o ancoradouro não é dragado há mais de
doze anos. Para o algodão, os óleos vegetais,
quando o transporte rodoviário atinge a
preços caríssimos e em constante elevacào.
Mesmo para o cimento pernambucano ou
paraibano, destinado a outros Estados. Tu
do isso clama pela necessidade de sua fun
cionalidade eficiente, inclusive para aten
der a área úmida da mata canavieira ou
de produção de minerais exportáveis.

Apelamos e aguardamos que se objetive,
que se cumpra a promessa do Sr. Presidente
da RepúJ:ílíca. Será o atendimento de um
pouco do muito que se precisa fazer pela
Paraíba e pelo Nordeste em desenvolvi
mento.

O SR. ANTôNIO BELINATI (MDB - PRo
Pronuncia o seguinte diseurso.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, das mais discutidas
no País é a política salarial, um dos fatores
de desequilíbrio e disigualdade criados ao
longo de um processo deformador dos
padrões e interesses sociais do nosso povo.

a conceito de salário mínimo, definido no
art. 76 da Consolidação das Leis do Tra
balho, não distingue o trabalhador menor
Elo maior.

"Salário mínimo é a contraprestação
mínima devida e paga diretamente
pelo empregador a todo trabalhador,
inclusive ao trabalhador rural, sem
distinção de sexo, por dia de ser-viço, e
capaz de satisfazer, em determinada
época e região do País, às suas necessí
dades .normaís de alimentação, habita
ção, vestuário, higiene e transporte"
(art. 76 da C,L.T.).

Como vemos, pelo conceito acima expres
so, todo trabalhador deve receber em paga
pelos serviços que presta, senão mais, a
contraprestação mínima devida pelo em
pregador, que é o salário rnínímo.

Náo figura no elenco de disposições que
tratam do salário mínimo algo determi
nante de um quantum diferente a ser pago
ao trabalhador menor, salvo nas disposições
do art. 80 da C.L.T., que trata do menor
aprendiz, revigorado nos termos do art. 2.0
da Lei n.o 6.086, de 15 de julho de 1974.

É importante salientar que esta figura do
menor aprendiz tinha sido excluída da
Oonsolídacão das Leis do Trabalho pela
Lei n.o 5 274. de 24 de abril de 1967. Mas
a Lei n.° 6.086, de 1974, devolveu ao texto
consolidado aquela figura, revigorando o
art. 80 da C.L.T., na redação que lhe foi
dada pelo Decreto-lei n.o 229, de 28 de fe
vereiro de 1967.
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Mas ainda não satisfaz o quadro social
criado em torno do assunto a presença do
menor aprendiz no contexto trabalhista.

Nem todo menor é aprendiz. E não o sen
do deve pereeber salário igual ao pago ao
trabalhador maior. Gera esta realidade
uma onda incrível de desemprego do me
nor, que só encontra mercado de trabalho
ao adquirir sua maioridade. E se justifica
perfeitamente esta restrição lógica obede
cida pela classe patronal, posto que o me
nor não somente é limitado em sua capa
cidade de trabalho como também - se do
sexo masculino - será guindado ao serviço
militar, conservando o seu lugar na firma,
que ainda sofre obrigações sociais com este
funcionário afastado.

Jl:, pois, o menor, mão-de-obra cara, não
compensando sua contratação. Este fato
determina um largo período de ociosidade
experimentado na faixa etária dos 14 aos
18 anos, provocadora de desvios sociais e
morais, em face de um defeito perigoso da
lei trabalhista.

Creio ser de boa política o retorno legal
das disposições que fixam o salário do me
nor. Tal medida facilitaria a ocupação de
muitos jovens que não encontram onde
estarem ocupados remuneradamente. Não
advogamos a exploração do menor. Julga
mos um dever sua proteção contra os abu
sas de inescrupulosos. Mas também não
podemos permitir se lhes favoreça a ociosi
dade perniciosa, preferindo a esta o direito
de se pagar ao menor um salário compatí
vel com sua condição de trabalho, sem
concorrer com o trabalhador maior e sem
ser preterido pela presença deste.

Buscamos uma solução ideal, condiciona
dora de princípios sociais básicos, capazes
de colocar dentro do comércio e da indús
tria os milhões de jovens que no Brasil
constituem os "esquadrões do asfalto", viti
mas da condição de menor, desamparado
pela legislação trabalhista.

Revogados os arts. 87 a 111 da C,L.T" as
atribuições de estudo, fixação e escalona
mento do salário mínimo se transferiram
das antigas Comissões de Salário mínimo
para o Departamento Nacional de Emprego
e Salário, criado conforme o art. 2.° da Lei
n.? 4.589, de 11 de dezembro de 1964, que
tem suas finalidades definidas no art. 4.0
da mesma Lei, entre as quais se destacam:

"I - promover os estudos técnicos ne
cessários à tíxacão e revisão dos níveis
mínírnos ou básicos de salário para as
diferentes regiões do Pais; e
II - promover o levantamento períó-,
dico do custo de vida, através da coleta
dos preços, e elaborar os respectivos
Índices,"

E não funciona sozinho este DNES. Ao
seu lado, como órgão de assessoramento
existe o Conselho Consultivo de Emprego ~
sarãrío <CCES), que tem a finalidade de
opinar sobre os planos e estudos que lhe
forem submetidos pelo Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Emprego e Sa
lário.

Não se pode compreender como, existindo
tantos órgãos técnicos, haja tanto insensi
bilidade para com o menor, chamado ao
desemprego - uma vez que perde na eon
eorrêncía com o trabalhador maior.

Absolutamente não estão sendo cumpri
das as finalidades sociais do chamado De
partamento Nacional de Emprego e Salá
rio, ao qual compete também:

"formular a política governamental de
formação profissional em todo o terri
tório nacional, tendo em vista as con
dições do mercado de trabalho e as
perspectivas do desenvolvimento eco
nômico do País. , ."
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No confronto desta nova legislação com
o texto da C.L.T. concluimos, observados os
termos do art. 115 desta mesma C.L.T., que,
embora os estudos venham destes órgãos
técnicos, a fixação do salário mínimo é da
competência do Sr. Presidente da Repúbli
ca, conforme proposta que lhe é submetida
pelo :Ministro do Trabalho. '

Defendemos o retorno da distinção entre
o salário mínimo do trabalhador maior e o
salário mínimo do trabalhador menor. 11:
neste sentido queremos apelar ao Sr. Mínís
tro do Trabalho e aos órgãos técnicos de
seu Ministério para que estudem o assunto
e proponham ao ilustre Presidente Ernesto
Geisel a adoção desta, por ser justa e ne
cessária.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ANTôNIO BRESOLIN (MDB - RS.
Pronuneía-o seguinte díscurso.) - Sr. Pre
sidente e Srs. Deputados, estou às portas
de completar vinte anos de mandato. Sem
pre cresci em votação. Comecei minha vida
de politico obtendo 3.600 votos e no último
pleito reelegi-me com 89.824 votos. Sem
pre fui fiel à minha causa e sempre votei
COm o meu Partido, primeiro o PTB e ago
ra o MDB. Fui libertador quando moço:
Acompanhei Alberto Pasqualtní e conside
ro-me seu seguidor.

Nunca fiz do meu cargo instrumento e:te
interesses pessoais, nem nunca feri nin
guém. Sempre usei o meu mandato corno
instrumento a servíco dos interesses do
meu Estado e do Pais. Nunca critiquei 'o
governo por criticar, Scmpre fiz da critjca
arma construtiva, objetivando a solução dos
problemas fundamentais da minha Pátria.

Antícomunísta, alertei que no dia em que
fosse necessário um voto de comunista para
me reeleger, neste dia não seria mais depu
tado.

Critico os atos do governo sempre que
considero justo. Muitas vezes venho elogt
ando os atos do governo quando acertados,
quando consubstanciam os interesses da co
munidade e da Nacâo .

Desde os tempos de Deputado estadual
venho pagando caro dentro do meu Parti
do pela minha linha de comportamento.
Ainda agora, um dos Deputados mais vota
dos do País (o segundo em votação do Rio
Grande do Sul), possivelmente o parlamen
tar mais atuante do Brasil, não ocupo qual
quer função. Sou simples soldado raso.

A linha cor de rosa e outros não perdoam
o meu comportamento. E a cobardia e os in
teresses de outros somam-se contra mim.

Sinto, no entanto, que piso chão firme e
nada me fará retroceder na minha luta, e
na minha orientação. Além da votação que
venho recebendo, sinto que os tempos vêm
mudando.

Ainda agora a imprensa noticiou que na
última concentração que o MDB do meu
Estado realizou em TramandaÍ (para á qúal
não tive a honra de ser eonvídadoj o Par
tido teria retificado sua linha de conduta,
dentro das normas que sempre tenho pau
tado: combate a tudo aquilo que está erra
do e que prejudica os interesses da comuni
dade e do País; apoio ao que o governo rea
liza em benefício do povo e da Nação. ,

Observa-se, por outro lado, que ainda
hoje parlamentares se elegem e se reelegem
com as muletas das executivas. Não bas
tasse isto, estes parlamentares continuam
depois sendo os apaniguados das mesmas.

Partido que continua crescendo, o MOB
poderá chegar ao poder como é a nossa.su
prema aspiração. Para isto, no entanto,
precisa eondícíonar sua orientação em ba
ses sólidas, que traduzam em seu bojo as
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Iegítímas aspirações e a confiança do elei
torado em geral.

lrazemos votos para que isto aconteça.

O SR. HILDÉRICO OLIVEIRA (MOB 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, a administra
ção da Justiça brasileira é uma das mais
caras do mundo. Mais de uma vez falamos
a respeito de tal assunto, sem que fôssemos
ouvido sobre tal problema angustiante, di
ga-se. Entrementes, para alegria nossa,
chega-nos agora, a notícia de que o STF
acaba de sugerir ao Presidente da República
a adoção de um regime de custas nacional,
em contraposição ao que se verifica no mo
mento, com regimentos estaduais. Trata
se inegavelmente, de medida deveras sa
lutar,

Segundo o relatório do STF, verifica-se
uma tentativa de se fixar ou de se limitar
a taxa judiciária e, também, as custas, em
termos de âmbito nacional; conseqüente
mente, uma Justiça mais acessível. Obser
ve-se que existe no Brasil uma dísparídade
respeitante à fixação de taxas e custas, o
que preocupa sobremaneira os tribunais em
relação aos estudos pertinentes à reforma
do Poder Judiciário. Ressalte-se, a bem da
verdade, que tal sugestão é oriunda de ma
nifestação do Tribunal de Justiça da Parai
ba , Consoante tal manifestação, se o re
gimento de custas passar para a compe
tência do Legislativo federal, desaparecerá
a' edição de leis escorchantes que, muita
vez, enriquecem, em demasia, titulares de
eartóríos, Entende ainda o STF que a ma
'rieí'ra de cobrança das custas deve ser al
terada, de vez que o anacrônico sistema
de retribuição por atos e termos do pro
cesso deve ser eliminado, dando lugar ao
sistema de parcelas determinadas, que de
vem ser pagas no inicio da ação e da exe
cução, ou, ainda, quando de incidentes ou
da interposição de recursos. E, ainda, con
soante o STF, não se restringem a estas
despesas os elementos oneradores das cau
sss. Tambêm publicações de editais e ho
norários que, já agora, em demanda de alto
valor, fixam-se em elevada porcentagem
mínima, merecem, por sua vez, referência.
Consoante ainda o STF. os magistrados não
elevem receber as custas, o que, diga-se, está
ínsito no texto constitucional.

Daqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
vai a nossa esperança no sentido de que o
Presidente da Repúblíca acate a sugestão
do Supremo Tribunal Federal.

, Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JOSÉ BONIFACIO NETO (MDB _
'RJ Pronuncia o seguinte díseurso.) - 81'.
'Presidente, o Brasil viu transcorrer, na úl
'tima sexta-feira, o centenário de nascimen
to de um dos maiores vultos de sua vida
republicana. Refiro-me a Arthur Bernardes.

Mineiro, de Viçosa, de origem modesta,
ocupou os mais elevados postos e, em todos,
se houve com patriotismo acendrado, dedi
cação exemplar e notável intrepidez.

Seu primeiro mandato foi o de Vereador
Municipal, para o qual o elegeu, em 1904, o
eleitorado de sua cidade natal. Deputado
Estadual em 1907, Deputado Federal pela
primeira vez em 1909, veio a ser Secretário
das. Finanças no Governo de Bueno Bran
dão. Depois, foi Presidente do Estado de Mi
nas Gerais, ocupando, a seguir, a Presidên-

. cía da República, de 1922 a 1926.

Talo seu devotamento à causa pública
que, mesmo após exercer a mais alta ma
gãstratura nacional, resolveu tornar à ati
vidade política, enfrentando, corajosamen
te, os ataques dos adversários.
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Elegeu-se Senador por Minas Gerais em
1927 e, posteriormente, várias vezes, Depu
tado Federal.

Sua participação na luta em defesa do
nosso petróleo e da preservação da Hiléia
Amazônica datam de menos de trinta anos.
São suas estas palavras, hoje históricas,
publicadas nos "Diários Associados", de
Juiz de Fora, em 1948:

"Todos os brasileiros devem tomar vivo
interesse pelo destino que se deve dar
ao nosso petróleo e colaborar com os
poderes públicos para que não se faça
com esse combustível o que se fez com
o minério de ferro, isto é, para que não
se consinta que ele caia, total ou par
cialmente, em mãos de trustes estran
geiros, através de testas-de-ferro, que
os mesmos possuem em toda parte, in
clusive no Brasil."

Todos recordamos sua atuação incansá
vel - e a do seu Partido Republicano 
em favor da vitória que terminou com a
criação, através de lei, da PETROBRÁS,
que hoje tanto nos orgulha.

Ao desaparecer em 1955, aos oitenta anos,
cheio de energia, com o mesmo ânimo in
quebrantável que o acompanhou desde a
mocidade, Arthur Bernardes fê-lo cercado
da admiração e do respeito dos seus con
cidadãos.

Justo é, por todos os motivos, que lhe
reverenciemos a memória, quando das co
memorações do seu centenário de nasci
mento, como uma das marcantes expressões
do nosso período republicano, que o rolar
dos tempos, silenciando as paixões, vai, a
pouco e pouco, permi.tindo compreender e
ressaltar nos seus acontecimentos mais Im
portantal' e nas suas personalidades de
mais real significação.

Havendo, Sr. Presidente, desde cedo, re
colhido, no recesso do lar, de meus maiores,
o relato das excelências da atuação de Ar
thur Bernardes, e havendo testemunhado
pessoalmente as de sua fase final, faço
questão de, com essas palavras, rápidas mas
sinceras, aderir a todas as manifestações
ora procedidas,

O SR. PARENTE FROTA (ARENA - ES.
Pronuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, sacode o Estado do

. Espírtto Santo um frêmito renovador, de
íneseondído interesse pelo aceleramento da
Educação em todos os seus níveis. É consi
derável a participação do Professor e do
Aluno nesse movimento. O corpo discente
clama por mesas-redondas, com vistas ao
debate aberto e franco dos problemas que
pululam. Os Professores reivindicam recur
sos e instrumentos, para mais adequada
mente ministrar conhecimentos e novas
técnicas. E desse sopro revitalizador, inspi
rado e insuflado pelo dinâmico e interessa
do Ministro Ney Braga, beneficia-se toda a
Educação capixaba.

O jornal A Tribuna, de Vitória, de 8 de
junho último, veiculou várias notícias a
respeito do assunto, com o devido desta
que. Referiu-se, de inicio, à reunião da Pre
sidente da União de Professores do Espirito
Santo, Prof.a Myrtbes Bevilácqua Corradi,
com membros da Comissão de Estudos da
Secretaria da Educação e Cultura, no Cen
tro Pedagógico da Universidade Federal,
para discussão das reivindicações contidas
no Memorial de abril, da UPES, entregue
ao Secretário Alberto Stange Júnior.

Consubstancia esse documento, Sr. Presi
dente, toda a problemática do magistério
espíríto-santense, que abrange as insufi
ciências salariais dos professores, as aco
modações inadequadas para as aulas, a fal
ta, por mais de três anos, do concurso para
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remoção da classe. Propõe uma reforma
global dos estatutos do magistério capixaba,
além de sugerir medidas urgentes para o
resgate de distorções que molestam os pro
fessores do ensino médio, obrigando-os a
uma situação vexatória, em face do aumen
to do custo de vida e da ausência de pro
moção de há muito esperada e tantas vezes
adiada.

Acentua o documento que muitos docen
tes primários. que concluíram o Curso Nor
mal após ingentes esforços, não tiveram
premiados tamanhos interesses, por parte
da Secretaria da Educação e Cultura.

O Memorial começa cobrando a gratifi
cação a que têm direito, desde julho de
1974, dos Administradores das Escolas.
Aponta a necessidade de serem reestrutu
radas as gratificações devidas aos Diretores
de Estabelecimentos. Estão uns recebendo
menos que outros.

A gratificação a que se reporta a letra b
do art. 22 da Lei n.> 2.391/69 não vem sendo
paga aos regentes de Educação Física.
Vem-se tornando freqüente o atraso de pa
gamento aos Professores e Administradores
de Escolas Polivalentes. E não existe um
critério racional no que pertine à remune
ração desses Professores.

Os Supervisores Regionais da área tive
ram suspensa sua gratificação pelo Plano
Nacional, urgindo atitude governamental
capaz de solucionar o impasse emergente.
Não estão sendo percebidos vencimentos
acordes com a qualificação dos Mestres ca
pixabas.

Quanto aos Monitores, que há mais de
dez anos ministram aulas. foram esquecidos
pela Secretaria de Educação.

E após considerações outras, igualmente
judiciosas, Sr. Presidente, 81'S. Deputados,
sugere o documento a criação do Quadro
de Professores flutuantes - ou com deno
minação mais feliz -, com a finalidade de
ampliar o quadro de professores do ensino
para suprir as classes dos professores efe
tivos.

Reivindica, ainda, maior entrosamento do
Banco do Livro com a Supervisão Escolar,
tendo em mira mandamentos da Reforma
Federal do Ensino.

Inexplicavelmente, vários Municípios, com
excesso de alunos, permanecem com suas
Escolas fechadas à noite, apesar da imensa
procura por parte dos alunos, que insistem
em sua abertura.

Impõe-se um reestudo da atual posição
dos Inspetores Regionais de Ensino, atual
mente relegados a um quadro suplementar,
em injustificada e flagrante inferioridade
perante os antigos Professores do Ensino
Secundário.

E termina o Memorial com solicitação
que, uma vez deferida, trará vantagens pa
ra a Secretaria e a UPS. Destaca o do
cumento:

"Solicitamos, também, o lívre acesso
de funcionários da UPS, devidamente
credenciados junto a essa Secretaria,
para o aoompanhamento dos processos
de seus associados, o que trará benefí
cio à SEC, através da redução do aflu
xo de Professores em seus Departamen
tos e órgãos, bem como redução do vo
lume de informações dispersas, o que
acarreta, além de maior e mais intenso
tráfego burocrático interno, maior per
da de tempo."

Esse mesmo número de A Tribuna. Sr.
Presidente, referíu-se à mesa-redonda pro
posta pelos alunos do Diretório Acadêmico
da EMERCAM ao Provedor da Banta Casa,
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Laélio Lucas, a fim de discutirem sobre a
falta de mais salas de aulas e de material e

didático, e a orientação atual do estabele
cimento, que aos alunos não parece 1,fina~

da com a orientação sugerida pelo Ministro
Ney Braga.

Realmente, Srs. Deputados, tem ocorrido
atrasos de pagamento de professores e fun
cionários burocráticos do ensino, como de
resto se verifica também em outras Unida
des da Federação. Mas o Secretário da Fa
zenda, Armando Rabelo, depois da volta do
Prof. Alberto stange do encontro de Se
cretários de Educação em Brasília, foi com'
este ao Governador J!:lcio Álvares, e as so··
lucões estão sendo encaminhadas para des
fecho satisfatório. Possivelmente recorrerão
até ao Ministério da Educação, à busca de
mais recursos.

Ainda é o mesmo número de A Tribuna.,
de Vitória, que publica reportagem de Ar
lon José de Oliveira, sob o título "A cru
zada (sem cruz) dos Professores", ressal
tando a atuação da UPS, as díretrízes na
cionais do ensino, a consciência da Classe,
Q papel do Educador de Excepcionais, a es
perança que paira sobre tudo, a cópia, na
íntegra, do "Documento de Rio Branco", e
a repercussão, no Congresso Nacional 
com reprodução ipsis litteris - de pronun
ciamento nosso, respeitante à matéria, pro
ferido durante a sessão de 19 de setembro
de 1974.

Quando se empenham, conjuntamente,
impelidos pelos mesmos sadios e patrióticos
propósitos, as autoridades estaduais e fe
derais, para a consecução de determinada
meta, podem os resultados sofrer qualquer
retardamento, mas jamais deixam de ser
alcançados.

Estimulados pelo manifesto interesse dos
Professores e dos discípulos, os responsáveis
pelo ensino capixaba, auxiliados por seus
superiores hierárquicos, não deixarão um
só problema sem solução. E a Educação,
em nosso Estado, prosseguirá em ascensão,
convencidos seus promotores de que inves
tir em Educação é concorrer positivamente
para Q desenvolvimento sócio-econômico do
Estadú.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, vimos
acompanhando, pari passu, os esforços de
senvolvidos pela Confederação de Profes
sores do Brasil e todos os seus frutuosos en
contros, levados a efeito em vários capitais
do Brasil. Os documentos que resultaram
desses conclaves, com a' assinatura de to
dos os seus participantes, tivemos o ensejo
de ler desta tribuna do Povo, para que
constassem dos Anais da Câmara dos Depu
tados.

Como coroamento da fala de hoje, pas
samos a ler, na íntegra, o "Documento de
Vitória":

"A Confederacão de Professores do
Brasil, em reunião do seu Conselho Ad
ministrativo na Capital do Estado do
Espírito Santo, no cumprimento das
atribuições que lhe são inerentes, após
análise dos problemas que atingem a
educação brasileira, notadamente da
situação do pessoal docente, firma o
presente "Documento de Vitória" con
siderando os seguintes itens das "Re
comendações da UNESCO/OIT" de 5 de
outubro de 1966:

"Como o êxito dos fins e objetivos da
educação depende em grande parte dos
recursos econômicos com que esta possa
contar, dever-se-á dar especial priori
dade, nos orçamentos de cada pais, à
consignação de uma parte suficiente da
renda nacional para o desenvolvimento
da educação".

"As condições de trabalho do pessoal
docente deveriam fixar-se com vistas a
fomentar o melhor possível um ensino
eficaz e a permitir aos educadores de
dicar-se plenamente às suas tarefas
profissionais."

"As organizações do pessoal docente
deveriam ser reconhecidas como força
capaz de contribuir, consideravelmente,
para o progresso da educação e, por
conseguinte, deveriam participar da
elaboração da política docente."

DECLARA
1. Ser a educação fator essencial ao
desenvolvimento, devendo, portanto, a
política educacional do Pais transfor
mar-se no sentido de considerar os re
cursos destinados à educação como in
vestimento de alta relevância, inclusive
para a Segurança Nacional.
2. Que não obstante os reroreos dís
pendidos pelas Associações de 'Profes
sores, os vários estatutos do magisté
rio continuam não assegurando reais
condições de profissionalização, con
soante os postulados que emanam da
Lei Federal n.o 5.692/71 e as determí
nações do Decreto Federal n,v 71.244,
de 1972.

3. Que a falta de oportunidade para
um diálogo entre as Associações de Pro
fessores e as autoridades e, presente
mente, com o Ministério da Educação
e Cultura, resulta na ausência de par
ticipação destas entidades no planeja
mento educacional, cerceando-lhes a
possibilidade de contríbuír diretamente
para Q progresso da educação.

Vitória, 13 de janeiro de 1975. - The
reza NorOnha Carvalho, Presidente da
OPB CPERS - Rio Grande do Sul, e
outros."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, onde há
atividade, onde há movimento, onde há acão
existem problemas. Os da Educação são
sempre candentes problemas. Por isso mes
mo impõe-se, ao Estado do Espírito Santo,
resgatar os seus. Urge quitá-los de vez.

Nesse propósito encontram-se empenha
das as autoridades estaduais, com a ajuda
das federais, entre as quais nos incluímos.

Entã.o, pode prosseguir tranqüilo o povo
capixaba, porque, no setor da Educacão
muito em breve, não teremos mais proble~
mas a resolver. Iremos, sem tergiversações,
sondando-os e solvendo-os, com energia.

V - O SR. PRESIDENTE (Odulfo Do
mingues) - passa-se ao Grande Expedien
te.

Tem a palavra o Sr. Peixoto Filho.
O SR. PEIXOTO FILHO oms _ RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, a política tributária
e salarial implantada pelo Governo revolu
cionário tem sido a maíor responsável pelos
desajustes sociais existentes, reflexos da
ausência de uma mais etetíva e justa redis
tribuição da riqueza nacional.

Os últimos niveis de salário mínimo ado
tados pelo Governo, com vigência a partir
de 1.0 de maio próximo passado, não cor
responderam às esperanças generalizadas,
diante da realidade nacional.

Não há como negar que "o pobre vive de
teimoso que é". quando é sabido que o tra
balhador, para que mantivesse o mesmo po
der de compra de dezembro de 1958, quando
era de Cr$ 5.90 o salário minimo. em maio
último deveria receber Cr$ 1.413,35.

O Departamento Intersindical de Estatís
tica e Estudos Sócio-Econômicos, de São

Paulo, assim concluiu como resultado de
suas pesquisas, quanto ao entendimento dos
textos da Carta Magna e da legislação que
regem a política salarial do Governo Fe
deral, argumentando que "o Decreto-Lei
n,v 399, de 30 de abril de 1938, define a
quantidade míníma mensal de alimentos
que um trabalhador adulto necessita para
sobreviver e poder trabalhar". Exemplifi
cando: se em São Paulo o custo de alimen
tação mínima de um adulto é de Cr$ 269,53,
e esse valor se refere unicamente a um in
divíduo, chegaríamos a uma conclusão ló
gica: pela Constituição, o salário mínimo é
familiar e, portanto, seria necessário esta
belecer o custo dessa alimentação mínima,
mas levando em conta a família e não ape
nas um dos seus integrantes.

Acresce dizer que, de acordo com esse
estudo, uma família de quatro pessoas - o
casal e dois filhos, estes, por hipótese, eon
sumindo o equivalente a um adulto - gas
taria, em maio último, Cr$ 808,59, ou seja,
um total superior ao maior salário mínimo
existente no País, isto é Cr$ 532,00, excluí
dos os gastos previstos com habitação, ves
tuário, higiene e transporte.

Por sua .vez, o Instituto Brasileiro de Eco
nomia, da Fundação Getúlio Vargas, anun
ciou, em maio de 1974, que na composição
dos índices de custo de vida o peso dos gas
tos em habitação somente é superado pela
importância dos alimentos, sendo certo que
a parcela comprometida nesses dois itens
ultrapassa 80% da renda de um casal com
apenas um filho, sendo este menor. Escla
rece, ainda, esse órgão consultivo do Go
verno, como resultado dos seus estudos e
pesquisas promovidos na cidade do Rio de
.Taneiro, ex-Estado da Guanabara, em maio
de 1974, que partindo do princípio de que a
relação de alimentos definida pelo Decreto
lei n.O 399, de 1938. realmente sustenta um
trabalhador adulto durante um mês. sem
problemas de perda de eficiência deste, a
parcela do orçamento destinada ao paga
mento do aluguel, taxas, etc., e a compra
de gêneros alimentícios andaria pela casa
dos Cr$ 781,18, considerando apenas uma
pessoa, inexistindo dependentes de qual
quer espécie. Essa a dura e constrangedora
realidade.

Sr. Presidente, enquanto o trabalhador lu
ta bravamente para reunir os meios míni
mos necessários à sua sobrévivêncía e dos
seus familiares, "comendo o pão que o dia
bo amassou," o Governo, de forma surpre
endente, procura confundi-lo com um pá
ria ou indigente, assumindo curiosas ati
tudes paternalistas, de caráter nitidamente
demagógico, ao usar o INPS como distribui
dor de remédios gratuitos nas grandes ci
dades que porporcionem melhor efeito pro
mocional.

Ressalte-se que o Governo brasileiro, em
relação a grande número de países da Eu
ropa e das Américas, tem participação in
significante na receita do Instituto Nacio
nal de Prevldêricía Social, cujos dados, a
partir de 1965, registram maior decréscimo,
quando é sabido que a União elevou desme
suradamente a sua dívida, a esta altura
passando dos C1'$; 6 bilhões, originária da
parcela de contribuição a que estava obri
gada, acumulados com a não complemen
tação das deficiências financeiras das des
pesas com a administração geral e de pes
soal

O próprio Ministro da Previdência e As
sistência Social, em entrevista à imprensa,
ao final do ano próximo findo, reconheceu
que "a dívida da Uniâo com o INPS é muito
elevada". É S. Ex.a de opníão que "esse dé
bito pode ser acertado em beneficio da ne
cessidade de assistência social, quando seu
respectivo programa estiver estruturado e
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qualificado pelo Ministério". O Ministro
Nascimento e Silva recorda que, "quando
estava à frente do antigo Ministério do Tra
balho e assistência Social, em 1966, o Go
verno promulgou um"decreto alterando o
sistema de contribuição da União para com
a Previdência Social, atríbuíndc-se-lhe o
custo admínístratívo, através do fundo de
liquidez criado pelo decreto." E:l>.'Plica o Mi
nistro que, "por enquanto, o INPS está preo
cupado em cobrar os débitos das empresas
privadas com a Autarquia, cujo montante
ainda não foi revelado."

Os superavíts da Previdência Social, que
no ano passado ultrapassaram a casa dos
3,3 bilhões de cruzeiros, estão sendo aplí
eados, segundo o Ministério, nos programas
de retormulação do sistema penitenciário,
em convênios para prestação de assístên
eis médica e amplíacão e reforma de hos
pitais, principalmente. Para o Ministro Nas
cimento e Silva, essas souras ,de caixa de
vem ser distribuídas dentro da maior rapi
dez possível, sempre de acordo com o sis
tema brasileiro' de Previdência Social, que
visa a distribuir da melhor maneira pos
sível todos os seus recursos.

Como ~ verifica, o dinheiro do INPS Vem
sendo aplicado em programas estranhos às
precípuas fmalidades da instituição.

Enquanto ísso, o Ministro da Prevldêri-
, eia Social usa a sua fértil imaginação para

lançar o impacto da distribuição de remé
dios gratuitos, fazendo uma cirurgia plás
tica que por algum tempo resolvesse as
aparêneías e aplacasse o inconformismo dos

.segurados do INP8. MM não surtiu o efeito
desejado, apesar da inusitada propaganda
oficial.

Sr. Presidente, preciso prestar um depoí-.
mente. O Ministério do Planejamento. em
setembro de 1972, divulgou um trabalho
soeíal sobre encargos sociais que obteve ex
traordinária repercussão, como adiante 00
verifica:

"As estatísticas oficiais até agora di
vulgadas não se ajustam às perspecti
vas do desenvolvimento nacional.
No período de 1949 a 1969, a absorção de
mão-de-obra pela indústria implantada
no Brasil cresceu à razão de apenas
1,7% ao ano enquanto o valor da pro
dução crescia a 6,5%. Entre 1960 a 1970,
o quadro modificou-se favoravelmente,
com um crescimento da ordem de 5,9%
ao ano na força de trabalho empre
gada pela indústria.
Por outro lado, nos últimos dez anos a
absorção de mão-de-obra pela agricul
tura cresceu apenas 0,7% ao ano, e, pelo
setor terciário e outros, à base de 4,1%.
Assim mesmo no período compreendido
entre 1960 e 1970, a taxa anual de cres
cimento da forca de trabalho no Brasil
foi de apenas 2,7% - inferior à expan
são da população, agravando, portanto,
o problema do desemprego e subem
prego.
O Governo, além de não implantar uma
política realista, que exige a sua parti
cipação efetiva na receita do INPS
com recursos financeiros cornpatíveís
com a ampliação da faixa de encargos
a que está obrigada a instituição, não
adotou, como seria de esperar, provi
dências objetivas, a fim de reduzir os
encàrgoa que as empresas hoje enfren
tam com a Previdência SociaL O mani
festo desinteresse do Governo vem
impedindo que os empresários demons
trem espírito de cooperação no sentido
de utilizar maior contingente de mão
de-obra, abrandando, assim, a tendên
cia que tem caracterizado o processo
brasileiro de industrialização, de uso

intensivo de tecnologia e equipamentos
que reduzem a criação de empregos.
Lembra o trabalho que, em 1945, os en
cargos sociais no Brasil, sobre as folhas
de salários das empresas, representa
vam cerca de 8% do salário mensal.
Doze anos depois, esse índice já havia
dobrado, acelerando-se o ritmo dos au
mentos nos 8 anos seguintes, de modo
que, em dezembro de 1963, eles já al
cançavam 34,6% do salário. Essa ten-;
dêncía ascendente manteve-se até 1965,
e, após ligeiro recuo em 1966, voltou a
elevar-se fortemente em janeiro de
196'7, para 45,5%, em conseqüência da
instituição do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. No segundo semestre
de 1971, após decréscimos e acréscimos
alternados resultantes de alterações nos
percentuais cobrados para os diversos
itens, a taxa dos encargos sociais si
tuou-se em 43,9%.

O contrasta, tomando-se por exemplo,
a estrutura da receita do INPS (de
acordo com dados de 1969), verifica-se
porque os empregados contribuem em
51,0% do total, os seguradores com
34,9% e o Governo da União com ape
nas 8,2% restando 5,9% de outras re
ceitas.
8r. Presidente, no futebol há o "regra
três". Ele só entra no jogo quando outro
a-tleta se machuca. O Governo, neste
caso, é ci "regra oito". l!: preciso que
sete se machuquem para ele entrar. A
sua participação é mínima. Nenhum
outro país, da relação que lerei dentro
de instantes, destina tão pequena taxa
de contribuição para a receita da ins
tituição de Previdência Social.
No Brasil, o Cffivcrno domina o órgão:
através dos impactos altera sua legis
lação específica, com o interesse de,
cada vez mais, afundar a instituição.
Oito por cento é com quanto o Governo
contribui para a Previdência Social, en
quanto o trabalhador, contribui com
51% do seu minguado salário. O empre
gador contribui com 34,9%.
A situação brasileira no setor apresenta
praticamente o quadro oposto observa
do em outros países do mundo. Na Eu
ropa, a estrutura do custeio da Previ
dência Social revela uma .partícípação
de 63,3% do Governo com o máximo de
76% na Dinamarca e o mínimo de 54%
na Inglaterra. Para outros continentes,
têm-se uma contribuição governamen
tal de 56% no Canadá, 77% na Aus
trália, 71% na Venezuela e 58% na Co
lômb;a, como exemplos.

Ressalta o trabalho que uma reformu
Jação da política brasileira no terreno
da Previdência Social é indispensável,
por mais uma razão fundamental, além
da inicialmente exposta, de estimular a
absorção de mão-de-obra. Segundo ele,
a reestruturação é necessária também
para antecipar-se ao crescimento dos
encargos das responsabilidades da Pre
vidência Social, resultante do próprio
desenvolvimento econômico.

Sr. Presidente, a fórmula sugerida, vi
sando a reduzir o custo de mão-de-obra
no Brasil através do desagravamento
do encargos sociais incidentes sobre as
folhas de salários, ensejaria, a partir
desta baixa no custo do trabalho, maior
incentivo ao aumento da relação tra
balho-c.apital, jã que as funções de pro
cura da mão-de-obra, se revelaram
sensíveis ao custo, Com reduções anuais
variando entre 6 e 8% no período 19731
76, "estima-se que se possa reduzir em
nada menos do que 27% o custo da

mão-de-obra para as empresas, me
diante eliminação dos encargos traba
lhistas."

Na verdade, Sr. Presidente, o trabalhador
brasileiro não reivindica dádivas que com
prometam sua dignidade como cidadão e
chefe de família. Ele precisa, Isto sim, além
de melhor prestação de serviço do INP8,
especialmente no campo da assistência mé
dlco-clrúrgíca-Iiospttalar, da compreensão
do Cffiverno no sentido de que conduza a
uma justa e perfeita distribuição de renda,
ensejando-lhe melhores condições de vida
às custas do seu próprio esforço laborativo.

O Sr. Luiz Rocha - Permita-me, nobre
Deputado Peixoto Filho. Tenho grande
admiração por V. Ex.'" e sempre acompanho
com muito interesse os pronunciamentos do
nobre colega. Mais uma vez V. Ex.'" se faz
digno da minha admiração e da de todos os
seus companheiros, demonstrando extra
ordinária gama de conhecimentos numa
área bastante difícil, ou seja, a da Esta
tística no País. V. Ex.'" apresenta números
e percentuais, ao analisar o problema da
Previdência Social com a maior profundi
dade. Mas, até agora vem V. Ex.'" tecendo
críticas e manifestando contrariedade 
creio que externando também o ponto de
vista do Partido que representa nesta Casa
- quanto às providências que o Governo
tem tomado relativamente aos associados
do INPS. Por outro lado, V. Ex.'" critica
veementemente a política salarial do Gover
no, não deixando claro o posicionamento
dele quanto aos percentuais dos aumentos
salariais concedidos, em relação também ao
mais recente, conferido em maio deste ano.
O Governo reconhece que, na verdade, ain
da não é o ideal o salário concedido. No
entanto, é o que a economia do País está a
permitir. Disse mais V. Ex.'" que o pobre
vive de teimoso. Pois bem, V. Ex.'" reco
nhece que a maioria dos habitantes do País
e do mundo é constituída de pobres e afir
ma que estes vivem de teimosos. Conse
qüentemente, quando advoga - sem que
o País tenha possibilidade econômico-finan
ceira para tal - que se dê maior percen
tual em relação ao salário mínímo, V. Ex.'"
se contradiz, porquanto sabe que o salário
mínimo oferecido pelo Governo, como poli
tíca governamental, é uma determinante
do Governo às empresas particulares. Não
acredito propriamente que V. Ex.'" seja
contra a posição que o Governo tomou ao
distribuir remédios aos pobres do País, aos
homens que recebem salário mínimo, salá
rios minguados, através do instituto Nacio
nal da Previdência Social.

O SR. PEIXOTO FILHO - Agradeço a V.
E~.'" o aparte. MM, data venía, estou ainda
no princípio de meu discurso. V. Ex.'" tem
uma fértil imaginação, parece-me, até si
milar à do Ministro da Previdência Social,
pois mais adiante V'

o
Ex.'" poderá verificar

que o Mi~istro da Saúde contesta essas be
nesses, essas dádivas, através da distribui
cão de remédios. E vou Ier declarações tex
tuais em que S. Ex.'" afirma que não se
prestaria a essa atividade paternalista de
distribuir alímantos. O Ministro. da Saúde,
por ocasião do encerramento do Simpósio
Nacional de Saúde, nesta Capital, protestou
contra o setor do Governo mais conscienti
zado do papel que o trabalhador represen
ta no desenvolvimento nacional.

O Sr. Luiz Rocha - Permite-me V. Elx.s.
apenas uma ligeira intervenção?

O SR. PEI:1'OTO FILHO .:.O trabalhador
não precisa de benesses, não precisa de do
nativos. Ele necessita de condições mais
humanas, para viver condignamente e, à
sua própria custa, prover a sua família e
exercer suas atividades com dignidade.
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O Sr. Luiz Rocha - Permite-me V. Ex.a
uma ligeira intervenção, apenas para pres
tar um esclarecimento?

O SR. PEIXOTO FILHO - Há poucos
dias, Sr. Presidente, depôs perante a CD
missão Parlamentar de Inquérito que ana
lisa a política salarial brasileira o Ministro
Ari Campista. É muito dificil um represen
tante de uma classe trabalhadora chegar
a Ministro, como ocorreu com o Sr. Ari
Campista, velho trabalhista, mas hoje Mi
ilistm do Superior Tribunal do Trabalho,
com credenciais suficientes para afirmar
que:

"O aprimoramento dos processos de
reajustamento salarial deve favorecer
cálculos mais exatos do resíduo infla
cionário e da taxa de produtividade, no
sentido de não fazer recair sobre o tra
balhador, através de injusta distribui
ção de encargos, os maiores ônus do
desenvolvimento.

Salientou que "o salário indireto - as
sistência médico-hospitalar, aquisiçâo
de casa própria, educação superior gra
tuita e outros benefícios - não pode
servir de óbice" por outro lado, no
aperfeiçoamento do sistema de remu
neração direta. O não pagamento do
trabalhador em moeda corrente sem
pre promoveu sérias distorções na eco
nomia dos assalariados".
Segundo Ari Campista, "deveriam as
entidades sindicais participar ativa
mente na formação do salário, por meio
da negociação coletiva - convenções e
acordos coletivos de trabalho. Tolhidos,
entretanto, por normas restritivas e
tendo na greve um direito de comedida
exeqüíüdade, a massa trabalhadora
conformou-se com um precário asso
ciativismo, deixando ao Estado uma ta
reta originariamente de sua competên
cia, ou seja.. a da díscípünação sala
rial".
Considera o Ministro que não será pos
sível um avanço ponderável na política
salarial sem o reexame da lei do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço.
Extinguindo a estabilidade no emprego,
esse diploma estimulou a rotatividade
da mão-de-obra -após cada reajusta
mento salarial, levando a dispensa do
pessoal antigo, para a absorção de re
cursos humanos mais baratos -, em
bora menos qualificados.

Campista disse que somente sindicatos
fortes poderão enfrentar os sistemas
empresariais que, com seus tentáculos,
abarcam mais de uma nação e, infil
trados na organização estatal, preten
dem sutílmente sobrepor-se aos pró
prios governos".

Salientou ainda S. Ex.a , Sr. Presidente,
que o salário indireto, a assistência, as be
nesses, esses .remédíos, esses xaropes de
mamona não enchem barriga. Por sinal, os
xaropes estão sendo dtatríbuídos apenas nas
grandes cidades.

O Sr. Luiz Rocha - Nobre Deputado Pei
xoto Filho, desejo concordar com V. Ex. a
Permita-me o aparte.

O SR. PEIXOTO FU,HO - Sr. Presiden
te, li declarações do Sr. Ari Campista.

O Sr. Luiz Rocha - Concede-me V. Ex.'"
um aparte, Deputado peixoto Filho?

O SR. PEIXOTG FILHO - Nobre Depu
tado, disponho de apenas. 12 minutos.

O Governo tem sempre razão. Acho mais
interessante que o Ministro da Previdência
e Assistência Social fala em nome do Pre
sidente da República, distribui remédios,
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tira fotografias, é promovido durante duas
ou três semanas, mas o Ministro da Saúde
se recusa a fazer esse tipo de promoção de
magógica. Nega-se, em declaração peremp
tória, a agir da mesma forma com alimen
tos, na assistência indireta .que o Governo
demagogicamente pretende prestar ao tra
balhador brasileiro.

O Sr. Wilson Braga - Permite-me V. Ex.a

um aparte?

O SR. PEIXOTO FILHO - Darei o aparte
a V. Ex.a , mas, antes, desejo ler um prover
bío i- "Pensar é fácil como falar; fazer é di
fícil; e fazer de acordo com o pensamento
é quase impossível". Daí dizer-se que de ca
da 20 que falam, 19 falam mal, e o único
que fala bem diz mal.

Sr. Presidente, é isso que está acontecen
do. Apesar da sinceridade de propósitos do
ilustre Presidente da República, estamos
convencidos de que há qualquer coisa desa
justada no mecanismo administrativo do
Governo. Em menos de 15 dias o Ministro
adota uma iniciativa, assume uma respon
sabilidade, fala em nome do Governo e dis
tribui xaropes para todo o Brasil. Neste pe
riodo, outro Ministro, do mesmo Governo,
vem a público declarar que não se vai
prestar 'ao papel paternalista de distribuir
"bolacha e pão duro" à população. Enten
da-se paternalista - conforme o dicionário
- como sinônimo de demagogia.

Sr. Presidente, darei o aparte com toda
satisfação, ao grande Presidente da Comis
são de Legislação Social. Antes, porém,
ofereço ao ilustre Líder da ARENA a opor
tunidade de concluir seu' pensamento.

O Sr. Luiz Rocha - Nobre Deputado Pei
xoto Filho, lamento que V. Ex. a considere
demagógica a ação do Governo, através do
INPS, ao prestar atendimento às receitas
passadas pelos médicos que assistem seus
associados. Chama V. Ex.a a isto de pater
nalismo, mas há de reconhecer que o INPS,
na verdade, ao adquirir remédios e distri
buí-los aos associados, de_ªcordo com o re
ceituário médico, nada mais faz do que de
volver, sob esta forma, parte das contribui
ções que mensalmente recebe desses mes
mos associados. Distribuir remédios, conse
qüentemente, não é obra de caráter pater
nalista, mas uma ação vigorosa do GOver
no, que -eêonhece que os associados do
INPS têm direito não apenas ao compare
cimento perante o médico e ao forneci
mento de receituários, mas também ao re
cebimento dos remédios, pois não possuem,
geralmente, recursos necessários para
adquiri-los. O Governo deseja não só que
a receita seja fornecida ao associado, mas
vê-lo curado, devolvendo-lhe a contribui
ção em forma de remédios.

O SR. PEIXOTO FILHO - Vejam V.
Ex.as: é a palavra do Governo contra a de

um Ministro de Estado. É o Líder do Gover
no desentrosado do próprio Governo. É
quando procura entrosar-se num' esforço
hercúleo - reflexo, aliás, que reconhecemos
ser fruto da fértil inteligência e capacida
de do ilustre Líder da ARENA - o Ministro
Almeida Machado, referindo-se ao Minis
tro da Previdência e Assistência Social, au
tor do diagnóstico de que "barriga vazia 'se
cura com xarope de mamona", diz, no en
cerramento do Simpósio Nacional de Saúde,
ocorrido sexta-feira nesta Capital:

"Apesar dos progressos no campo de
alimentação e nutrição, que caminha
para definições políticas, é necessário
observar que qualquer distribuição de
alimentos, divorciada' de mecanismos
válidos de avaliação e de atividade vi
sando a libertar o homem da dependên-
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cio. de tal donativo, seria mera ativida
de paternalista."

concluí:
"A política nacional· de saúde deve
identificar os grupos prioritários para
atendimento e provavelmente reconhe
cerá. que atividades de pesquisas vi
sando à produção de alimentos a pre
ços acessíveis seriam tão importantes
quanto a mera doação de suprimentos
alimentares."

Este homem é um herói. Está identifica
do com os 100 milhões de brasileiros. Re
conhecemos, na pessoa do ilustre Ministro
Almeida Machado, o homem que se nega
a exercitar um papel que com tanto e tão
inusitado entusiasmo foi exercitado pelo
Ministro da Previdência e Assistência So
cial.

Diria que, paralelamente, a distribuição
desses remédios está sendo feita através
de determinadas farmácias, nas grandes
cidades do País, onde há uma cadeia de
publíetdade, por intermédio dos órgãos de
imprensa. Então fotografam o dono da
farmácia, o funcionário do INPS, este cons
trangido, aliás, porque todo funcionário do
INPS, como eu, por exemplo, com quase 38
anos de serviço, sabe que ,aquele órgão é a
maior vitima do Governo, não só deste, mas
de todos. A verdade é que os governos pre
cisam do INPS apenas como instrumento
de propaganda, de promoção. Trata-se de
um organismo que deveria ser dirigido por
apenas dois elementos: um representante
do empregador e um representante do em
pregado. O Governo participa, na receita
do INPS, com apenas 8%, assim mesmo
"pendurados", porque nem esses 8% o INPS
recebe.

Ao afirmar isso tenho a satisfação de di
zer que no Governo do Presidente Geisel,
em que pese nossa posição antagônica, re~

conhecemos no Ministro Almeida Machado
um homem competente, um. patriota, um
homem ajustado à realidade brasileira. E
poucos se aperceberam da validade de sua
declaração ao contestar essas atividades,
surpreendentementes permitidas pelo Pre
sidente da República através do Ministério
da Previdência e Assistência Social, através
das quais se confunde o trabalhador brasi
leiro com um simples páría, um pedinte de
porta de igreja ou um. andrajoso madruga
dor de porta de hospital. O Presidente Gei
sel precisa ficar atento a esta problemática,
que está deformando o seu governo, inicia
do sob os melhores auspícios e sob a confi
ança até da Oposição, que nunca negou as
homenagens que ele merece. Vou permitir
aparte ao Presidente da Comissão de Le
gislação Soc'ial, o meu prezado amigo e co
lega, Deputado Wilson Braga.

O' Sr. Wilson Braga - Deputado Peixoto
Filho, V. Ex. a que acompanha os problemas
da Previdência, as questões de ordem so
cial, sabe que desde o início da gestão do
Ministro Nascimento e Silva uma nova po
lítica se delineou em favor do trabalhador
brasileiro. Através de nova orientação im
posta ao INPS, S. Ex.a buscou eliminar
aquelas distorções até então existentes,
procurando assim a imagem para o Insti
tuto que fosse a afirmação do que deseja
mos, Mas é preciso que V. Ex.a saiba que o
Ministro Nascimento e Silva encontrou o
INPS sob o peso das filas ínternünáveís e
daquilo que V. Ex. a chama de "pedinte de
porta de hospital". e com esforço sobre-hu
mano, com o auxílio de todos os auxilia
res da Previdência Social com o pulso for
te do seu Presidente tem procurado eli
minar essas dístorções. E isto vem come
çando no próprio Estado de V. Ex.a onde
o Presidente do INPS fez instalar o cha
mado Projeto da Baixada Fluminense, para
que houvesse atendimento em massa a
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todos os trabalhadores daquela imensa re
gião que corriam para a cidade do Rio de
Janeiro e para os seus hospitais,. aumen
tando as filas e tornando o atendimento
ainda mais precário, para que fossem aten
dídos em seus próprios munícípíos. Esse
plano V. Ex.a há de considerar arrojado e
agressivo; mas em favor dos segurados e
dos trabalhadores da região que representa.
I!: este aspecto da doação de medicamentos
pelo INPS, que começou também no Estado
de V. Ex.a, teve em mira, como primeira
apresentação, colher os frutos; só depois ele
seria introduzido nos demais Estados da
rrederáção. Acreditava que V. Ex.a, homem
ligado à Previdência Social, viria aqui, co
mo nós outros, para dizer que o plano de
atendimento na Baixada Fluminense, or
ganizado e introduzido pelo atual Presiden
te do INPS, mereceria elogios de todos nós,
a fim de que, assim, fosse ele também im
plantado em outras regiões, em outros Es
tados da Federação.

O SR. PEIXOTO FILJlO - Agradeço o
aparte. Mas V. Ex.a está laborando em
equívoco. Remédío não vai resolver nada
na Baixada F'luminense, já que 90% da po
pulação da região necessita realmente de
saneamento básico: água e esgoto. Para
que dar remédio, -Presidente? É preciso le
var para aquela área um programa de sa
neamento básico. O resto é puro paliativo,
em termos de assistência eficaz.

Continuo, Sr. Presidente.
Não causaram surpresas as divergências

surgidas entre o Ministro da Previdência e
Assistência Social, autor do diagnóstico de
que barriga vazia se cura com xarope de
mamona, e o Ministro da Saúde, melhor
conscientizado do papel que representa o
trabalhador brasileiro na política de de
senvolvimento nacional.

O Ministro Almeida Machado por fim,
esclareceu que, "no campo materno-ínfan
til, esboça uma inovação na política, quan
do são introduzidos mecanismos de controle
e avaliação das atividades e que elas não
devem limitar-se a um caráter assistencial
paternalístico, mas inspirar-se no desejo
de modificar efetivamente o nível de saúde
do grupo, com prioridade às ações de cará
ter preventivo." Contudo, concluiu, Ué evi
dente que os baixos níveis sócio-econômicos
atuam como limitantes dos resultados, mas
é também certo que algo deve ser feito, já,
sem aguardar a erradicação da pobreza,
para só então começar a agír",

Como se verifica, no próprio Governo re
volucionário há manifesto desentrosamento
entre alguns dos seus mais categorizados
integrantes, o que concorre para que o ho
mem brasileiro continue desprovido dos
"mais elementares meios para suprir as suas
necessidades básicas que correspondam' a
uma existência condigna.

O Ministro Nascimento e Silva, da Previ
dência e Assistência Social, deve entender
que a distribuição de remédios ou até mes
mo alimentos não supre as deficiências da
política salarial adotada pelo Governo. O
trabalhador brasileiro, como disse, não re
clama dádivas, mas sim melhores salários,
mais justa distribuição de renda, para en
frentar ao alto custo de vida.

Sr. presidente, o Governo passado enten
dia que a contenção de salários podia ser
uma medida necessária, dentro de urna no
litica de combate à inflação, mas, quando
os salários e os preços garantidos aos agri
cultores eram contidos isoladamente, con
tribuíam, assim, para a persistência da in
flação e de uma concentração de renda que
equivale à perda do poder aquisitivo do as
salariado, quando crescem os lucros das
empresas e do mercado financeiro.

Nos períodos dos governos revolucioná
rios, até 1973, essa imagem se consolidou.

Os salários eram reajustados anualmente,
mas os preços subiam' permanentemente,
mês a mês, do mesmo modo que os expor
tadores tinham os seus ganhos reajustados
também permanentemente, graças às mu
danças das taxas do dólar, através da des
valorização do cruzeiro e, ainda, às aplica
ções de capital, aos "investimentos" em ti
tulos de renda fixa, pois percebiam uma re
muneração igual à inflação ou mesmo su
perior a ela, em determinadas épocas.

Ressalte-se que, se todos os setores de
economia, tivessem seus ganhos contidos
da mesma forma que os assalariados, as
desigualdades não se acentuariam.

Por sua vez, a renda não seria transferida
do assalariado pera as empresas ou para o
mercado financeiro. E, assim, a inflação
seria combatida de forma mais eficaz.

Sr. Presidente, a compressão salarial ou
o reajuste em níveis incompatíveis com o
elevado custo de Vida existente conduzem
ao completo esvaziamento da capacidade
aquisitiva dos brasileiros que vivem de bai
xas e limitadas rendas. Os assalariados
têm o direito de melhorar suas condições
de vida, em consonância com o desenvol
vimento nacional.

Mas a desproporção existente constitui
séria ameaça à paz social e, por que não
dizer, à própria segurança nacional, a
que estamos obrigados a 'preservar por um
dever patriótico. Em que pese a sincerida
de de propósitos do Presidente Ernesto Gei
sel, seguidamente manifestada no encami
nhamento de soluções para o combate à
inflação, não se pode negar que para aqui
sição dos alimentos essenciais à sua manu
tenção e a de sua família, o trabalhador
brasileiro precisa, atualmente .aumentar
sua carga horária de trabalho em mais de
70% sobre a que estava obrigado em 1964.

As mais humildes camadas da popu
lação brasileira estão passando as mais
sérias privações. As fórmulas mílagrosas
de distribuição de remédios não ·suprem
a falta de adoção das medidas objetivas,
reclamadas, para que os salários deixem,
uma vez por todas, 'de perder o poder aqui
sitivo na proporção como se tem verifica
do até o presente momento.

Sr. Presidente, é com profunda melan-_
coüa que estamos verífieando generaliza
do desalento entre os trabalhadores bra
sileiros.

A inflação está aí, devorando salários
e economias, atormentando as donas de
casa, dceequüíornndo os orçamentos do
mésticos e levando ao desespero os pais
de família, sobretudo os que vivem de or
denados e vencimentos.

A alta dos preços ocorre novamente,
Sr. Presidente e srs, Deputados. Não há
como ocultar essa berrante realidade: os
preços estão subindo, no corrente ano, mais
do que subiram no ano passado.

Essa é a triste verdade.
O Governo está perdendo a batalha con

tra a inflação.
Quem recebe salários sabe disso, Sr.

Presidente. As donas de casa também o
sabem. E quem estiver acompanhando a
evolução dos preços, a partir de janeiro,
terá verificado que houve alta indiscrimi
nada e incontrolada dos gêneros de pri
meira necessidade, no corrente ano.

Pelo jeito ninguém mais segura o custo
de vida. Com o pretexto das geadas,
subiram os gêneros, o leite, a carne e
os hortígranjeíros, E também vários
produtos industriais. Até os discos tive
ram os seus preços majorados. Com o
café aconteceu um fato estranho, Ape
sar de afirmar o Ministro da Fazenda
que o artigo não seria majorado, verítí-

cou-se exatamente o contrário. E a
Sunab, interpelada, nada disse. Limi
tou-se a informar que enviara um seu
funcionário a Brasília com o objetivo
de tratar do assunto. Mas tratar de
quê? Quando chegou a calamidade do
frio, já havia sido realizada a colheita.
Os preiuísos ocorreram nos cafezais
novos, que não resistiram à inclemência
do tempo. Portanto, no corrente ano
não existe motivo para a majoração da
rubíácea. Em 1976 isso poderá aconte
cer, dependendo da produção vinda das
novas plantações verificadas em São
Paulo, Minas e outras regiões. Não nos
surpreenderíamos se as próximas safras
fossem iguais às atuais. Tudo depen
derá das condições climáticas. Mesmo
porque, o catastrófico no café é uma
modalidade tradicional de valorização.
No dia seguinte ao da geada já as cota-'
ções internacionais se elevaram em
cinqüenta por cento. E apenas na base
do olhõmetro, pois era impossivel em
vinte e quatro horas as bolsas de Nova
Iorque e Hamburgo avaliarem segura
mente as conseqüências da calamidade.
Tudo mostra que a majoração do café
no mercado interno não passa de mais
uma manobra altista ' dos especulado-
res, ,

Pior, porém, Sr. Presidente, é que são
órgãos, empresas públicas e empresas su
bordinadas ao próprio Governo que coman
dam a alta.

Assim é que os Correios e Telégrafos ma
joraram suas tarifas a partir de 100%. Os
produtos da PETROBRAS também subiram
e sobem com regularidade britânica. As ta
rifas de energia elétrica não podem ficar
atrás e acompanham religiosamente a cor
rida altista.

E, como não podia ficar na retaguarda,
TELEBRAS, companhia que trata dos tele
fones de Brasília, e as suas congêneres das
demais regiões brasileiras também aumen
tam as tarifas.

Assim sendo, Sr. Presidente, verificamos
que as empresas públicas, as de economia
mista e outros órgãos da administração
descentralizada comandam a alta dos pre
ços.

:m como se existisse dois governos: um que'
tem por objetivo conter a inflação, mas ao
qual as empresas da administração indireta
não se subordinam; o outro, que faz a po
lítica oposta, que aumenta desmedidamen
te os preços, em franco desafio à politica de
contenção.

É preciso que os resporisá veís pela políti
ca desinrlacícnáría tomem medidas urgen
tes para disciplinar os preços cobrados pe
las empresas governamentais, sob pena de
total fracasso da política de combate à alta
do custo de vida.

O povo tem defendido seus bolsos e seus
orçamentos como pode. Mas tem verificado,
e com espanto, que o Governo vem fazendo
o contrário, aumentando desmesuradamen
te os preços dos serviços públicos.

Sr. Presidente, quando vertiginosamente
sobem os preços dos gêneros alimenticios,
dos aluguéis, dos serviços públicos, de tudo
mais, e o Governo reconhece que, no Brasil,
as desigualdades de renda se mostram mais
acentuadas do que na maioria dos países
do 'mundo ocidental, por força da margina
lização de milhões de .brasileiros do processo
de 'crescimento sócio-econômico, impedidos
de participarem de riqueza nacional, tor
na-se necessária a reforma tributária e da
politica salarial, jogando a carga sobre
quem pode pagar, de modo que o salário
possa corresponder realmente às necessi
dades de sobrevivência dos trabalhadores e
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de suas famílias, em harmonia com os
próprios preceitos constitucionais e os pro
clamados princípios norteadores da Revo
lução de 1964.

Este o apelo que desejava renovar ao Sr.
Presidente da República.

Durante o discurso do Sr. Peixoto Fi
lho, o Sr. Odulfo Domirurues, 19-5ecretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. A.lencar Furtado,
29-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alencar Furtado)
- Tem a palavra o Sr. Daso Coimbra.

O SR. DABO COIMBRA (ARENA - RJ.
Pronuncia o seguinte díseurse.) _ Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, o mínimo conce
dido abre sempre uma expectativa de se
conseguir o máximo - em todos os setores
da atividade humana, social, polrtíca, mo
ral e psíquico. Infelizmente nem sempre
damos valor ao mínimo e, quando vemos, o
máximo' é fator incontrolável, inextinguí
vel.

Não busco caminhos da vã filosofia e
nem a linguagem superficial do jogo de
palavras. Mas o pensamento acima exposto
saltou-me à mente nos momentos de refle
xão. Em busca da linha deste pronuncia
mento, sério e medido, analítico sobretudo,
advertindo mais uma vez a quantos possam
ouvir o eco de nossos clamores contra a dis
seminação terrível das drogas alucinóge
nas, em todo o Brasil.

Há cerca de cinco anos tentou-se uma
ação coercitiva mais forte contra o tráfico
e o vício de drogas, alterando-se profun
damente dispositivos do Código Penal, in
troduzindo-se naquele diploma legal ins
trumentos capazes de coibir a ascendente
linha de díssemínação do vício gerador da
dependência de psicotrópicos.

Os dados, entretanto, demonstram hoje
que a legislação inserida no elenco de leis
do País não foi suficientemente capaz de
atingir os objetivos a que se dispunha, me
recendo já reparos urgentes, sobretudo na
apenação do traficante de entorpecentes,
elemento perigoso em todo o processo de
encaminhamento de novos 'clientes" ao
próspero mercado das drogas.

Mas, e creiam-me na sinceridade de sen
timento, faltam-nos motivos elevados e 101'
~a suficiente para entrarmos, como homens
públicos e autoridades constituídas - nes
te e nos demais Poderes - numa luta -acir
rada contra o vício e a dependência de en
torpecentes, quando não agimos assim em
relação ao mínimo, degradante _e perni
cioso, como o uso do tabaco e do álcool, que
criam dependência também e geram pro
blemas sociais realmente graves, sendo tais
vícios, ditos elegantes, estimulados direta
ou indiretamente, oficial ou oficiosamente,
no interesse da economia e das finanças
públicas, desprezados os valores humanos,
que se deterioram no consumo destas subs
tâncias.

Não nos cabe, neste pronunciamento,
buscar argumentos fora de uma realidade.
e estranhos ao texto legal do art. 281 do
Código penal, digno de reparos,

"por que a lei brasileira defeituosa
mente pune o víeícdo (e com as mes
mas penas previstas para o traficante)
e inclui na proibição legal, da mesma
forma, a ação praticada relativamente
a substâncias que determinem depen
dência física ou psíquica, que rigoro
samente constituem substâncias medi
cinais. Estas não são em si mesmas
nocivas, ao contrário dos entorpecentes
que Se destinam, em seu uso regular,
ao tratamento de moléstias nervosas.
A ilicitude em relação às mesmas 80-

mente surge com a violação das pres
crições legais sobre a sua produção,
distribuição e consumo. É, portanto,
impossível abstrair tais prescrições le
gais na consideração da ilicitude. Não
temos noticia de que isso ocorra em
qualquer parte do mundo".
"Por outro lado, há substâncias capazes
de determinar dependências Iiaícas que
ninguém ousaria admitir estarem
abrangidas pelo artigo 281 do Código
Penal, tais como o álcool, o éter surú
rico ou etílico, o clorofórmio etc."
"Todos os medicamentos capazes de ge
rar dependência fisica ou psíquica es
tão sujeitos por lei a regime especial
de produção e comercialização. Nenhum
meclicamento pode ser posto à venda
sem prévia aprovação do Serviço Na
cional de Fiscalização da Medicina e
Farmácia, o qual, mediante simples
portaria, pode incluir imediatamente
um novo medicamento no rol daqueles
que estão sob controle. Se um medica
mento não consta da lista de drogas
perigosas, isto significa que foi apre
sentado à fiscalização, examinado e li
berado sem ser considerado perigoso
pela autoridade a que a lei incumbe o
controle das drogas desse tipo. O com
bate ao tráfico de drogas constitui um
terrível desafio ao Estado, exigindo in
teligência, agilidade e competência da
autoridade pública. Cumpre às auto
ridades ação pronta e vigilante, que
torne possível o comércio de substân
cias medicinais capazes de determinar
dependência não prevista no sistema de
controle das drogas perigosas. Cumpre
aos tribunais corrigir as graves falhas
da lei em vigor, na medida possível,
sere pôr em risco valores essenciais de
um Direito Penal liberal, como tem si
do o nosso". (in Rev. de Direito Penal
n,o 6 fls. 129/30}.

Por estas observações, vimos que uma das
falhas da lei de entorpecentes, inserida no
art. 281 do Código Penal, está na permtssí
bilidade da comercialização de drogas que
criam dependência psíquica ou física, sem
maiores rigores, ao sabor de portarias, que
vigoram ou deixam de vigorar, índíserímí
nadamente. Outro defeito está em conceder
o mesmo tratamento penal ao viciado e ao
traficante de tóxicos, sem variação de in
tensidade penal.

Sendo a norma do atual art. 281 do Có
digo Penal tecnicamente compreendida co
mo "norma penal em branco", assim en
tendida notadamente depois do advento do
Decreto-lei n.o 159, que o regulamentou,
não se pode incluir entre os considerados
delitos penais o uso, fabricação e distribui
ção de' substâncias tóxicas que não cons
tem das relações oficiais como promotores
de dependência física ou psíquica, pois o
referido Decreto-Lei, em seu art. 1.0,
parágrafo único, expressamente diz que:

"as substâncias de que trata este arti
go serão relacionadas em portaria do
Diretor do Serviço Nacíonal de Fisca
lização da Medicina e Farmácia do De
partamento Nacional de Saúde, publi
cada no Diário Oficial.

Este texto não foi reprõduzido no Decre
to Lei n,> 385, de 1968, mas isto é irrelevan
te, pois o delito não se configura sem que
a ação seja praticada "sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou
regulamentar".

Mas apesar desta conotação doutrinária,
prejudicial ao combate ao tráfico e uso de
entorpecentes, o Supremo Tribunal Federal
tem dado, desde a primitiva redação da
quele texto, interpretação diversa à doutri
na, conforme, por exemplo, pôde relatar o

eminente Ministro Antônio Neder, no jul
gamento do Recurso Extroardinárío 71.525,
na 2.... Turma daquele egrégio Tribunal,
quando afirmou: "a partir da vigência do
Decreto-lei n.o 385/68, não se tem como
exigir que a droga entorpecente conste da.
lista editada pelo Poder Público. Bastante
é que o exame toxicológico demonstre que
a droga examinada seja idônea para gerar
dependência física ou psíquica". O caso re
ferido tratava da droga Anorexil e o pro
nunciamento do Instituto Médico do Estado
de São Paulo e do Serviço Nacional de Fis
calização da Medicina e Farmácia era no
sentido de que tal droga, "usada sem obser
vância das doses terapêuticas, poderá cau
sar ,dependência física ou psíquica".

As mais recentes decisões sobre a venda
e uso de entorpecentes, adotadas pela Su~

prema Corte da Justiça brasileira, contra
riam o melhor entendimento doutrinário
defendendo os juristas mais renomados'
como o douto Magalhães Noronha, que á
norma do art. 281 é norma penal em bran
co pois, "faltando esse elemento do tipo,
isto é, não se tratando de droga que ne
cessite de autorização para venda ou não
esteja indicada em lei ou regularn'ento co
mo interditada ou sujeita a formalidades
especiais, não se apresenta aquele elemento
do delito. O artigo 281 é norma penal em
branco, como sucede, por exemplo, com o
artigo 178, que também alude a desacordo
com disposição legal".

Desta mesma opinião participa o Prof ,
Helena FragoSD, conforme comentários na
Revista de Direito Penal, n.O 6 de 1972 às
páginas 128/129. "

Há, portanto, um sério atrito na interpre
tação e aplicação da lei, o que por si só de
monstra suas falhas e a urgente necessida
de de revermos, como legisladores todas as
leis que cuidam da matéria, extraidas as
lições de um passado não muito remoto
mas que já prova de pouco estarem valen~
do as normas legais postas à disposição das
autoridades policiais e judiciárias para
combaterem o tráfico e o USD de entorpe
centes.

Não é boa a lei que cria divergência acen
tuada na sua melhor exegese e na sua apli
cação. Esta é a situação real do artigo 281
do Código Penal e da Lei n.o 5.726 - a Lei
Antítóxícos, que inclusive foi detidamente
analisada por uma Comissão Parlamentar
d~ Inquérito, que aceitou diversas suges
toes de autoridades e instituições interes
sadas no assunto, no sentido de ser reter- .
mulada aquela lei, fato até agora não con
sumado.

E o que se pretende por meío desta re.
formulação é que- todos os princípios Iegaís
relatívos aos crimes sobre tóxícos- sejam
sacados das leis codificadas, formando um
diploma especial, onde, entre outras provi
dências, seria incluído maior rigor na ape
nação do traficante e se exigiria mais
urgência na emissão dos laudos perlcíaís,

O primeiro grande problema que o País
encontra na luta contra os crimes sobre
tóxicos é exatamente a carência de melho
res leis, pois as atuais já não atendem à
realidade, sobretudo porque ainda se assen
tam sobre fundamentos do Decreto-lei n.o
891, de 25 de novembro de 1938.

Mas, se a lei é falha e insuficiente, outro
fator não menos grave dificulta o controle
de tão exaustivo problema: a deficiência do
material humano para esta luta desigual,
pois são poucos os homens de que dispõe a
Polícia Federal neste "campo de batalha".

Até o final do ano passado não eram
quatro mil os servidores do Departamento
de Polícia Federal, ao qual cabe reprimir,
como órgão federal, o tráfico de entorpe
centes e drogas afins. O Estado do Rio de
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.Taneiro, com cerca de mil funcionários, é o
que possui o maior número de agentes da
Polícia Federal. Mas em Rondônia, por
algum tempo, apenas um agente esteve ali
lotado.

Em recentes declarações à imprensa, o
Drretor-Gera.l do Departamento de Policia
Federal, o Cel. Moacyr Coelho. informou
que a disponibilidade de pessoal naquela
repartição não chega para atender a 1/5
das necessidades do Brasil, que carece pelo
menos de 16.000 agentes para a Polícia
Federal.

Creio residir nestes números o outro
grande problema nesta luta. Se a lei já não
atende ao seu desiderato e se são poucos
os homens prontos para o combate mais
direto, o campo esta aberto a toda sorte
de tráfico, pelas fronteiras externas e in
ternas, sem maiores conseqüências, apesar
do esforço heróico de alguns poucos, contra
o poderio de 'muitos interesses escusos.

São poucos os policiais na área federal
especializados no combate ao tráfico de
tóxicos e poucos são estes mesmos policiais
nas áreas estaduais, onde funcionam dele
gacias especializadas.

E além de poucos, são desentrosados 08
trabalhos que realizam, uns desconhecendo
as atividades dos outros.

Sentindo este problema, soube o Bacharel
Rodrigo Junqueira, Delegado de Polícia em
São Paulo, quando do VII Encontro Nacio
nal de Delegados de Polícia, expor tese
sobre "O Valor da Informação no Combate
aos Entorpecentes", ocaslão aproveitada
para propor fosse realizado o "Primeiro En
contro Brasileiro de Delegados de Polícia
Titulares das Delegacias Especializadas de
Entorpecentes", bem como, pela mudança
da mentalidade atual, fossem as delegacias
existentes aos poucos se transformando em
unidades comuns de informação padroní
zada, estabelecendo-se normas de interli
gação rápida e efetiva com os Setores de
Informação, de uma unidade policial espe
cializada de entorpecentes para outra, quer
no plano estadual, com a Polícia Federal
e com as Forças Armadas.

Entende Rodrígo Junqueira que
"a unidade policial em cada Estado,
especializada em entorpecentes, tem a
mesma motrvação de outra congênere,
contudo precisa ter maior ou freqüente
ligação e os seus policiais ganham com
isto o fator preponderante da confian
ça reciproca reanimada".

Somos assim, Sr. Presidente, neste ramo,
um Pais vítima dos próprios instrumentos
de segurança e bem-estar social de que
dispomos, consubstanciados numa legisla
ção falha, fraca e superada, apesar de nova,
e na descoordenação do setor de vigilância,
desentrosado sobretudo, insuficiente em
número e qualidade de seu pessoal, não por
culpa dos agentes - que tudo fazem para
bem desempenharem a missão que lhes
cabe, mas por absoluta falta de recursos
destinados a este fim.

1~ desta forma, sem o querermos, estamos
estimulando o tráfico de entorpecentes em
nosso País, com graves e irrecuperáveis re
flexos sobre a juventude, vítima imediata
deste comércio demoníaco. E mais, somos
um corredor fácil para entrada e saída,
principalmente de maconha, que vindo da
Boíívía, Argentina, Uruguai e Paraguai via
ja por todo o território brasileiro para, pelo
Nordeste, sair em direção aos Estados Uni
dos da América.

() Estado de Mato Grosso, com suas
imensas fronteiras, enfrenta sério proble
ma no tráfico internacional de entorpecen
tes. O mesmo acontece com o Acre, Rondô
nia, Paraná e Rio Grande do Sul. sendo
fácil por estas regiões a chegada de gran-
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des quantidades de drogas como Pervintin,
Desbutal, Stenamina e outros excitantes
anretamímcos, que nestas fron teíras apor
tam custando 15 ou 20 vezes mais que nas
cidades de origem.

Segundo a Divisão de Repressão a Entor
pecentes, do Departamento de Polícia Fe
deral,

"no Brasil, o problema das toxicoma
nias tem aumentado de ano para ano.
Esse aumento tem sido notado pelas'
quantidades de drogas apreendidas,
entre elas a maconha. Existe hoje no
mercado clandestino mais maconha do
que a existente antes da promulgação
da Lei Antítéxícos, mas o mesmo não se
pode dizer em relação há um ano
atrás".

O Juizado de Menores da Cidade do Rio
de Janeiro, levantando os dados estatísti
cos de sua atuação no período de 1960 a
1974, verificou que os menores se dívídem
na prática do crime, praticando 50% contra
o patrimônio, 15 a 20% contra pessoas e, na
área dos entorpecentes, que até 1969 res
pondia por 3% do total, atingiu em 1971
cerca de 15,3%.

Os dados fornecidos pelo Juizado de Me
nores do Rio de Janeiro apresentam o
seguinte percentual, por ano, das posições
do tráfico, uso e abuso de drogas por parte
de menores de 13 anos: 1960 - 2,1 %; 1961
- 5,2 %; 1962 - 4,3%; 1963 - 5,3%; 1964 
7,2%; 1965 - 2,9%; 1966 - 7,0%; 1967
- 7,6%; 1963 - 6,3%; 1970 - 11,3%;
1971 - 15,3%; 1972 - 13,4%; 1973
10,1%; 1974 - 11,9%.

Estes dados nos indicam que a área de
entorpecentes, no que se refere aos menores
de 18 anos e maiores de 14,

"apresentou a maís substantiva modi
ficação relativa durante o período de
1960/71, pois cresceu de 2 a 15%, cres
cimento mais acentuado nos últimos
anos: em 1969 atingiu a 3,9% e em 1971
a 15,3%".

Sei, srs, Deputados, que estudos estão
sendo feitos por pesquisadores sociais, no
Rio de Janeiro, visando a descobrir as
causas mais imediatas desta incidência
progressiva.

Resultados realmente surpreendentes já
foram apurados, fixando inclusive maior
incidência de viciados na faixa etária dos
17 anos, com a ocupação única de estudar,
residindo a maioria dos víetados na Zona
Sul do Rio de Janeiro, em apartamentos.

Tendem os estudiosos do assunto a con
cluir pela vinculação deste quadro às ne
cessidades psiquícas, produzidas por pro
blemas de posicionamento social, que con
duzem a esta necessidade, tanto quanto
sentem necessidade de roubar os menores
nascidos nas classes menos favorecidas
economicamente.

Este é apenas um aspecto, surgindo outro,
não menos importante. Trata-se da faci
lidade com que estes menores chegam aos
fornecedores de drogas, principalmente da
maconha, no Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Recife e Brasília, os maio
res centros consumidores de alucinógenos
no Brasil.

E quando um destes menores é surpre
endido com o "alimento" de seu vicio, rece
be um "tratamento" ultra-severo por parte
das autoridades que aplicam a lei, valendo
lembrar a igualdade de sanções aplicadas
aos penalmente culpáveis e aos malores
traficantes. E se o viciado for um estudan
te, impõe a lei que lhe seja cassada a ma
trícula. Este instrumento legal, assim, mais
serve e força a marginalização do depen
dente de drogas alucinógenas. É profun
damente estreita e carece de maior calor
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humano esta lei, que não foí discutida por
qualquer plenário, mas promulgada, nos
termos dos instrumentos legais vigentes.
Estes servem bem ao País, nas crises polí
tico-sociais vividas anteriormente e ainda
não superadas. Mas - e vale aqui esta
observação - não conseguiram humanizar
o Poder de Polícia na luta contra os crimes
sobre tóxicos, ainda carentes de medidas
mais exatas, como desejam os estudiosos
do assunto, entre os quais os membros do
I Congresso Internacional Sobre Uso ãe
Tóxicos pela Juventude Universitária, reu
nido em São Paulo de 12 a 16 agosto
de 1974.

"Para fins punitivos - dizem as reco
mendações do referido Congresso 
impõe-se a distinção entre o trafi
cante de âmbito internacional - ou
nacional em grande escala -, o peque
no traficante, o traficante viciado e o
mero consumidor, máxime se eventual."

Ê verdade que a legislação brasileira não
faz essa distinção.

Urge, portanto, que esta Casa de Leis, por
seus mais ilustres membros conhecedores
do Direito Penal, tome as medidas indis
pensáveis à humanização destes instru
mentos legais, oferecendo cultura juridica.
ao serviço da Pátria, em atenção ao grave
problema social aqui enfocado: os crimes
sobre tóxicos, que se propagam no Pais
principalmente pela fragilidade da lei e
carência de um maior poderio humano
para reprimir o tráfico de entorpecentes.

Neste sentido, queremos apelar ao Sr.
Presidente da República e ao ilustre Mi
nistro da Justiça, para que tomem provi
dências imediatas no sentido de acelerar
o aumento do quadro de agentes da Polícia
Federal. Devem ser abertas novas Delega
cias e Divisões, em todo o Território Bra
sileiro. Não é possível um Estado como o
Paraná possuir apenas seis dependências
da Polícia Federal, o mesmo acontecendo
no Rio Grande do Sul, Estados melhores
servidos na área de fronteiras. Nos demais
quase não existe a presença da Polícia Fe
deral, chamada a atuar em grandes áreas
de jurisdição, com um efetivo reduzido.

O Sr. Gerson Camata - Nobre Deputado
Daso Coimbra, estou acompanhando com o
interesse que nos merece o pronunciamen
to muito oportuno de V. Ex.a Esta Casa se
tem esquecido, às vezes, de trazer a debate
grandes temas do País e perde tempo com
problemas quase utópicos, deixando de en
frentar aqueles que realmente afligem, co
mo o que V. Ex.a se refere, que estíola a
nossa juventude e a torna alienada de tudo
o que ocorre em nossa Pátria. Como editor
de jornal, acompanhei por muito tempo o
problema, dele tendo vivência e prática.
V. Ex.a falou em permissibilidade. O pro
blema de drogas se liga muito à permíssí
bilidade que atinge as classes média supe
rior e alta brasileiras. Sei de muitos in
quéritos que desapareceram. Apareciam ad
vogados defendendo traficantes, porque
havia o perigo de denúncias contra filhos
e famílias consideradas de boa posição so
cial. A dificuldade no combate às drogas
reside exatamente nesse ponto. Quando o
traficante é de morro e atinge o jovem do
morro, a Policia vai buscá-lo a tiros. Mas
se ele trabalha - V. Ex.a deve conhecer
esses inquéritos feitos na Guanabara, há
pouco tempo - em bairros de classe bem,
quando preso logo aparecem misteriosos e
bem pagos advogados, e ele imediatamente
desaparece das malhas da Justiça. Até po
liciais, quando presos por conivência com
traficantes são imediatamente liberados.
Há casos flagrantes, de detetives famosos,
com nomes nacionais, que são traficantes
de drogas e que, se respondem a processos,
o fazem em liberdade, continuando a pa-
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trocínar esse tráfico. V. Ex. a referiu-se a
outro problema: o consumidor. Este está à
margem da lei, mas de maneira diferente.
Seria o caso de se criarem delegacias es
pecializadas, só de combate ao tráfico de
drogas, com policiais preparados com cur
sos para isso. Dever-se-ia promover tam
bém uma campanha até de fundo religioso,
para se abolir esssa permíssívidade moral
que se instalou, pelo fato dos pais defen
derem os filhos. Há ainda outro problema
que deve ser anotado. Desculpe-me ce en
caro apenas a parte prática do problema,
sem teorizar muito sobre ele. Como editor
de jornal tive conhecimento de que o filho
de ramíüa pobre é levado ao consumo da
droga pelo filho de familia mais abastada,
que tem o dinheiro inicial para comprá-la,
já que é cara, como V. Ex. a sabe. Há tam
bém o problema de determinados medica
mentos que estão sendo vendidos - e isso
foi denunciado até no simpósio sobre Me
dicamentos, que se realizou nesta Casa 
e que fazem mais mal do que bem. Esses
medicamentos deveriam ter sua otroulacão
abolida pelo Serviço Nacional de Fiscali
zação de Medicina e Farmácia, pois estu
dantes de Químíca, ou elementos que com
pram um livro qualquer sobre a matéria,
sabem que pelo processo de destilação po
de-se obter uma substância altamente tó
xica. Esse processo está, assim, muito à
mão. São pequenos problemas sobre os
quais não se debruçaram ainda as autori
dades policiais brasileiras com a atenção
necessária. Há de se criar, portanto, junto
às delegacias estaduais de policia, uma de
legação especializada de combate ao tráfico
de drogas, com policiais preparados para
isso. Geralmente eles são ligados ao DOPS,
que é uma delegacia política e já começa
a enquadrar mal a questão. Essa seria a
primeira medíoa. As outras viriam como
resulcado das observacôes desses policiais
espectaüzados, ll"e atacariam esse proble
ma com cuídadc, com um pouco de amor
e atenção. ParalJens a V. Ex.a pela opor
tunidade desse }Jronunciamento com que
brinda a Casa <festa tarde de segunda
feira~

O SR. DASO COIMBRA - As observações
de V. Ex. a vêm enriquecer meu discurso.
A maneira sintética com que V. Ex. a abor
dou cinco ou seis aspectos diferentes de
monstra o conhecimento que V. Ex. a pos
sui do assunto e o interesse que, como eu e
outros desta Casa tem em vê-lo solucio
nado. Realmente, V. Ex. a tem razão em to
dos os pontos abordados, alguns de que já
falamos sob outro enfoque e outros a que,
no decorrer do meu pronunciamento, irei
referir-me.

O Sr. OetaeílioQueiroz - Antes de mais
nada, quero dizer a V. Ex. a que estou de
pleno acordo com as medidas que V. Ex. a

sugere no sentido de pelo menos atenuar
os efeitos maléficos do comércio de drogas.
Esse é um fenômeno que afeta sobrema
neira a sociedade capitalista e burguesa dos
nossos tempos. V. Ex. a , se não me engano,
mencionou que os maiores adquirentes das
drogas são pessoas da classe média e rica.
:E o sintoma da desesperação que está in
vadindo a sociedade ocidental, que tem raí
zes profundas e dificilmente será debelado.
Sabemos que os atrativos que oferece o
mercado de drogas são altamente convi
dativos e daí a sua implicação - vamos
dizer - internacional e a possibilidade de
recrudescer cada vez mais, se não surgirem
outros fatores que possam modificar o es
tado de alienação em que vive grande par
cela da sociedade ocidental e cristã, em
face da situação aflitiva criada sobretudo
pelo capitalismo. Esse problema atinge o
Brasil e principalmente os países líderes do
mundo ocidental. Daí assinalar meu apoio
e minha simpatia às idéias que V. Ex. a
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apregoa. O problema de drogas, que afeta
profundamente nossa sociedade, sobretudo
os meios altamente requintados e civiliza
dos, é um fenômeno de desesperação, de
abandono ao próprio destino humano, fe
nômeno, enfim, que está minando a nossa
juventude.

O SR. DASO COIMBRA - Agradeço ao
ilustre representante da Paraíba, Deputado
Octacílio Queiroz, o aparte com que me
honrou.

No entanto, não se pode deixar de louvar
o muito que vem fazendo a Polícia Federal.
Em recente trabalho, "paciente e meticulo
so" desmantelou quatro quadrilhas de tra
ficantes de maconha, cocaína, uísque e ci
garros estrangeiros, "na maior operação
deste tipo realizada no Brasil, nestes últi
mos dez anos". O movimento das atividades
ilícitas desbaratadas atingia o montante de
Cr$ 4,4 milhões, assim discriminados: Cr$
2,5 milhões em uísque, Cr$ 1 milhão em
cocaína, Cr$ 750 mil em maconha, e Cr$
150 mil em cigarros.

Na localidade de Caaparó, perto de Dou
rados, no Sul de Mato Grosso, foi intercep
tado um contrabando de Cr$ 2 milhões e
650 mil em uísque e cigarros norte-ameri
canos. A PolíCla Federal também acaba de
descobrir imensa plantação de maconha,
numa fazenda de dez hectares (cem quilô
metros quadrados), na cidade de Chapada
dos Guimarães, a 240 quilômetros de Cuia
bá, prendendo seis pessoas e, através destas,
chegando a muitas outras envolvidas com
o tráfico interno da "erva", para São Paulo,
Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte,
Recife e Salvador.

Enquanto não providenciarmos os instru
mentos legais suficientes e humanos e en
quanto forem poucos os homens capacita
dos para atuarem no setor de repressão,
pouco valerá qualquer esforço no sentido
de recuperar os vícíados exísterites, entre
gues à própria sorte - pois os hospitais e
casas de saúde do gênero são ainda insu
ficientes, carentes de recursos e desprovidos
de pessoal especializado.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Daso Coim
bra, o Sr. Alencar Furtado, 20-Vice

Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Ubalâo
Barém, Suplente de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Daso Coim
bra, o Sr. Ubaldo Barérn., Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Célio
Bor-ja, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Está findo o tempo destinado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.

Comparecem mais os Srs.

Herbert Levy
Henrique Eduardo Alves
Léo Simões
Lauro Rodrigues
Antônio F'lorêncío

Amazonas

Antunes de Oliveira - MDB; Mário Frota
- MDB; Rafael Faraco - ARENA.

Pal'á

Gabriel Hermes - ARENA; Jader Bar
balho - MDB; Juvêncio Dias - ARENA;
Newton Barreira - ARENA; Ubaldo Corrêa
-ARENA.

Maranhão

Eurico Ribeiro - ARENA; João Castelo
- ARENA; Magno Bacelaz - ARENA; Te
místocíes Teixeira - ARENA.
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Piauí

Dyrno Pires - ARENA; Hugo Napoleão
ARENA; Paulo Ferraz - ARENA.

Ceará

Ernesto Valente - ARENA; Januário
Feitosa - ARENA; Mauro Sampaio 
ARENA; Paes de Andrade - MDB; Parsi
fal Barroso - ARENA; Jonas Carlos.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - ARENA - Pedro Lucena 
MDB.

Paraíba

Ademar Pereira - ARENA; Humberto
Lucena - MDB; Petrônio Figueiredo 
MDB; Teotônio Neto......- ARENA; Wilson
Braga - ARENA.

Pernambuco

Fernando Coelho - MDB; Geraldo Gue
des - ARENA; Gonzaga Vasconcelos 
ARENA; Inocêncio Oliveira - ARENA;
.Toaquim Coutinho ARENA Joaquim
Guerra - ARENA; Lins e Silva - ARENA;
Sérgio Murilo - MDB; Thales Ramalho _
MDB.

Alagoas

Antonio Ferreira - ARENA; Geraldo Bu
Ihões - ARENA; Theobaldo Barbosa
ARENA; Vinicius Cansanção - MDB.

Sergipe

Celso Carvalho - ARENA; Francisco
Rollemberg - ARENA.

Bahia

Antonio José - MDB; Fernando Maga
lhães - ARENA; Horácio Matos - ARENA;
João Durval - ARENA; Jutahy Magalhães
- ARENA; Lomanto Júnior - ARENA;
Manoel Novaes - ARENA; Ney Ferreira _
MDB; Neide oerqueíra - MDB; Rogério
Régo - ARENA; Ruy Bacelar - ARENA;
Theódulo Albuquerque - ARENA; Viana
Neto - ARENA; Vieira Lima - ARENA;
Wilson Falcão - ARENA.

Espírito Santo

Mário Moreira - MDB; Moacyr Dalla 
ARENA; Oswaldo Zanello - ARENA.

Rio de Janeiro

Alair Ferreira - ARENA; Alberto Lavinas
- MDB; Arío Theodoro - MDB; Darcílío
Ayres - ARENA; Eduardo Galil - ARENA;
Emanuel Waissmarm - MDB; Flexa Ri
beiro - ARENA; Florim Coutinho - MDB;
Francisco Studart - MDB; Hydekel Freitas
- ARENA; Joel Lima -MDB; Jorge Moura
- MDB; José Bonifácio Neto - MDB; José
Haddad - ARENA; José Sal1y - ARENA;
Leônídas Sampaio - MDB; Lysâneas Ma
ciel - MDB; Moreira Franco - MDB;
Osmar Leitão - ARENA; Oswaldo Lima 
MDB; Rubem Dourado - MDB; Rubem Me
dina - MDB.

Minas Gerais

Altair Chagas - ARENA; Batista Miran
da - ARENA; Bento Gonçalves - ARENA;
Carlos Cotta - MDB; Cotta Barbosa 
MDB; Francelíno Pereira - ARENA; Fran
cisco Bilae Pinto - ARENA; Humberto
Souto - ARENA; Jairo Magalhães _
ARENA; Jorge Ferraz - MDB; José Bo-
nifácio ARENA; José Machado
ARENA; Luiz Fernando - ARENA; Melo
Freire ARENA; Murilo Badaró
ARENA; Nogueira da Gama - MDB; Raul
Bernardo - ARENA; Tancredo Neves 
MDB; Tareísio Delgado - MDB.

São Paulo

Alcides Franclscato - ARENA; Antonio
Morimoto - ARENA; Blotta Junior 
ARENA; Cantídio Sampaio - ARENA; Dias
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Menezes MDB; Diogo Nomura
ARENA; Edgar Martins - MDB; Faria
Lima - ARENA; Francisco Amaral 
MDB; Freitas Nobre - MDB; Gioia Junior
_ ARENA; Israel Días-Novaes - MDB;
Ivahir Garcia - ARENA - Jacob Carolo
_ ARENA; João Arruda - MDB; João
Cunha - MDB; João Pedro - ARENA;
Jorge Paulo - MDB; Roberto Carvalho 
MDB: Ruy Côdo - MDB; Santilli Sobrinho
- MDB; Theodoro Mendes - MDB; Ulys
ses Guimarães - MDB; Yassunori Kunigo
-MDB.

Goiás
Adhemar Santilo - MDB; Ary Valadão

- ARENA; Elcival Caiado - ARENA; Hélio
Levy - ARENA; Hélio Mauro - ARENA;
Jarmund Nasser - ARENA.

Mato Grosso

Benedito Canellas - ARENA; Valdomiro
Gonçalves ARENA; Vicente Vuolo -
ARENA.

Paraná
Adriano Valente - ARENA; Agostinho

Rodrigues - ARENA; Alipio Carvalho 
ARENA; Alvaro Dias - MDB; Antônio An
nibelli - MDB; Antônio Belinati - MDB;
Ciever.son Teixeira - ARENA; Flávio Gio
víní - ARENA; Hermes Macêdo - ARENA;
Igo Losso - ARENA; ítalo Conti 
ARENA; João vargas - ARENA; Minoro
Miyamoto - ARENA; Nelson Maculan 
MDB; Norton Macêdo - ARENA; Oswaldo
Buskei - MDB; Santos Filho - ARENA;
Walber Guimarães - MDB.

Santa Catarina

Arolde Carvalho - Ernesto de Marco 
MDB; Henrique Córdova - ARENA; Jaison
Barreto - MDB; José Thomé - MDB; Luiz
Henrique - MDB; Nereu Guidi - ARENA;
Valmor de Luca - MDB; Wilmar Dallanhol
- ARENA.

Rio Grande do Sul

Aldo Fagundes - MDB; Alexandre Ma
chado - ARENA; Amaury Müller - MDB;
Arlindo Kunzler - ARENA; Augusto Trein
- ARENA; Carlos Santos - MDB; Cid
Fur~ado - ARENA; Fernando Gonçalves
ARENA; Getúlio Dias - MDB; Harry Sauer
- MDB; Jairo Brum - MDB; José Mandellí
- MDB; Lauro Leitão - ARENA; Lídovíno
Fanton - MDB; Magrius Guimarães 
MDB; Nadyr Rossetti - MDB; Noberto
Scbmidt - ARENA; Nunes Leal- ARENA;
Rosa Flores - MDB; Vasco Amaro 
ARENA.

Rondônia

Jerônimo Santana - MDB.

Roraima

Hélio Campos - ARENA.

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIl[)ENTE (Célio Borja) - A

lista de presença acusa o comparecimento
de 323 Srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que tenham pro
posições a apresentar poderão fazê-lo.

O SR OLIVIR GABARDO - Projeto
de lei que institui o salário-férias.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Pro
jeto de lei que proíbe discriminação de
idade para efeito de admissão de em
pregados nos casos que especifica.

O SR. FRANCISCO AMARAL - Pro
jeto de lei que acrescenta paráeraros
aos arts. 766 e 859 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-lei n.? 5.452, de 1.0 de maio de
1943.

o SR. FRANCISCO ROCHA - Pro
jeto de lei que dispõe sobre o paga
mento do auxílio-doença a partir do
primeiro dia de incapacidade do segu
rado, alterando os arts. 24 e 25 da Lei
Orgânica da Previdência Social.

O SR. MíLTON STEINBRUCH - Pro
jeto de lei que acrescenta parágrafo
ao art. 22 da Lei Orgânica da Previdên
cia Social (Lei n. O 3.807, de 26 de agosto
de 1960).

O SR. ANTôNIO BRESOLIN - Re
querimento de consignação nos Anais
da Casa de voto de regozijo com a Co
missão Agropecuária da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul, pela realização do Primeiro Sim
pósio Nacional do Soja.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNAN
DES - Requerimento de consignação
nos Anais da Casa de voto de congra
tulações com o Município de Nova Pra
ta, Rio Grande do Sul, pela passagem
da data de sua emancipação política.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Vai
se passar à votação da matéria que está
sobre a mesa e a constante da Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _ Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a se
guinte

Redação Final

PROJETO DE LEI
N.o 1.182-C/1973

Inclui representante da Associação
Nacional de Fabricantes de Veículos
Automotores - ANFAVEA, no Con
selho Nacional de Trânsito.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 4.0 do Código Nacional de
Trânsito - Lei n.o 5.108, de 21 de setem
bro de 1966 - com a redação dada pelo
Decreto-lei n,v 237, de 23 de fevereiro de
1967, é acrescido da seguinte alínea:

"Art. 4.0 .
n) Um representante da Assocíacão Na
Cional de Fabricantes de VeícuÍos Au
tomotores - ANFAVEA."

Art.2.0 Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Comissão de Redação, 11 de agosto de
1975. - Diogo Nomura, Presidente - Fur
tado Leite, Relator - José Ribamar ~la

chado.

O SR. PRESIDENTE (Célio BOI'ja) - Os
Srs. que a aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa.)

Aprovada.

Vai ao Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja)

Discussão única do Projeto de Lei
n.> 819, de 1975, que regula as ações de
despeí-: de hospitais, unidades sanitá
rias oficiais, estabelecimentos de saúde
e ensino. Pendentes de Pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e
de Economia, Indústria e Comércio. (Do
Sr. Blotta Junior.)

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o Sr. Celso Barros, para proferir
parecer em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça, na qualidade de Re
lator designado pela Mesa.

O SR. CELSO BARROS (MDB - PIo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, tramita na Comissão de constí-

tuíção e Justiça o Projeto de Lei n. O 2.320,
de 1974, encaminhado a esta Casa pelo
Poder Executivo através Mensagem n.O 518.
Regula a locação de prédios urbanos e dá
outras providências.

Com esse projeto, pretende o Poder Exe
cutivo traçar novas regras para a locação
de prédios urbanos, em substituição à le
gislação em vigor. Na Comissão de Consti
tuição e Justiça. a propositura em referên
cia obteve parecer favorável do Deputado
Blotta Júnior. Na oportunidade em que
S. Ex." fez seu relatório, pedimos vista do
projeto e elaboramos longo parecer em se
parado, apontando as inconveniências do
seu texto, pelo fato de o projeto emanado
do Poder Executivo trazer inovação intei
ramente prejudicial ao problema locativo,
não fazendo distinção entre a locação resi
dencial e a não resideneíal. Como sabemos,
o documento básico da Lei do Inquilinato,
editado após a Revolução - Lei n. o 4.494,
de 25 de novembro de 1964 - na sua estru
tura trazia essa divisão, ou seja, dava tra
tamentos distintos às locações residenciais
e às não residenciais, excluidas as locações
abrangidas pelo Decreto-lei n." 24.150, de
1934, a denominada Lei de Luvas. É que ao
Governo não interessou englobar num único
texto legal a matéria regida por aquele
diploma.

Em nosso parecer, fizemos uma critica ao
projeto do Governo, apenas com a inten
ção de colaborar. Em verdade, o projeto im
plicava alteração substancial da sistemática
da Lei do Inquilinato. uma vez que remetia
toda a legislação existente para o oódigo
Civil de 1916. Ora, a partir da Segunda
Guerra Mundial sentimos a preocupação
do legislador, no que tange à Lei do Inqui
linato, em desvincular os preceitos da loca
ção do Código Civil, porque, em verdade, o
Código Civil não mais atendia às neces
sidades de uma sociedade nova, dinâmica
e de complexas relações no âmbito da lo
cação. Nossa propositura, apresentada em
substituição ao projeto do Executivo, teve
como resultado imediato a constituição de
uma Comissão Especial ou de uma Subco
missão no seio da Comissão de Constituição
e Justiça para o exame e a elaboração de
um novo projeto, visando à consolídacâo
da Lei do Inquilinato. A matéria versada
no Projeto n. o 819/75, do nobre Deputado
Blotta Júnior, já está contida no Projeto
de Lei n.> 2.320/74, emanado do Poder
Executivo.

Não vemos, portanto, nenhuma conve
niência em que esse projeto seja exami
nado fora do âmbito de trabalho da Comis
são de Constituição e Justiça.

Quanto à matéria em si, não se ressente
de alguma eiva de inconstitucionalidade, já
que é da competência da União a iniciativa
de leis pertinentes a locação, uma vez que
se trata de diplomas comerciais e civis. Daí
entendermos que o projeto é constitucio
nal.

No que se refere à técnica legislativa, não
vemos, também, nenhuma falha. Temos
apenas uma observacão quanto ao seu con
teúdo: em se tratando de projeto que visa
a regular as ações de despejo de hospitais,
unidades sanitárias oficiais e estabeleci
mentos de saúde e de ensino, não deve o
legislador ser mais realista que o próprio
rei. Em verdade, o que vemos aqui é uma
lei que não atende aos interesses compre
endidos na locação a que nos referimos an
teriormente. Nas ações de despejo referen
tes a prédios não residenciais, já é praxe
serem elas precedidas de notificação pelo
prazo de 90 dias. Das decisões proferidas
nessas ações, é comum que a apclacão tenha
efeito suspensivo, justamente para evitar
que a execução da sentença se faça nuna
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prazo muito curto, sem que ao locatário
seja dada a possibilidade de obter revisão
da sentença antes da sua execução.

Ora, o projeto exclui a notificação, não
a prevê. Quanto à execução da sentença,
declara, no art. 3.0 , que "da sentença que
decretar o despejo, caberá apelação rece
bida somente com efeito devolutivo". Vale
dizer, proferida a sentença na Primeira
Instância e interposta a apelação, antes do
seu julgamento de Segunda Instância, o
despejo já terá sido decretado. ~, sem dú
vida, uma situação prejudicial para o loca
tário, que se obtiver êxito na Segunda Ins
tância já não poderá reparar os efeitos da
senten'ça de Primeira Instância, a não ser
mediante ação de perdas e danos. Por esse
motivo apresentamos emenda, que já se
encont~a na Mesa, no sentido de prever o
projeto a notificação com um prazo de 90
dias e de se dar à apelação o efeito sus
pensivo - com exceção da sentença na
ação de despejo por falta de pagamento.

Introduzimos, também, outra alteração
no art. 4.0 , que dá o prazo de apenas 60 dias
para a desocupação do prédio. Entendemos
que esse tempo deva ser dilatado.

Assim com a emenda apresentada e com
as observacões sobre a constitucionalidade
do projeto,' somos pela sua aprovação, com
as alterações introduzidas pela emenda que
encaminhamos.

O SR. PRESIDENTE (Cé:io Borja) - Tem
a palavra o Senhor Ald? !f,::gu?-des, pa!a
proferir parecer em suhstibulçâo a oomíssao
de Economia, Indústria e Comércio, na qua
lidade de Relator designado pela Mesa.

O SR. ALDO FAGUNDES (MDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
"a pressa é inimiga da perfeição", já diz o
adágio, expressão da sabedoria popular.
Nosso Regimento Interno estabelece tramí
tacão ordinária para as proposições apre
sentadas ensejando estudo mais acurado
através dos diversos órgãos técnicos de que
a Casa se compõe. É verdade que existe a
figura regimental da urgência, mas é evi
dente que o uso desse instituto pressupõe
circunstâncias excepcionais.

O requerimento apresentado na sessão do
dia 8 passado, data venia, não in::ocou ra
zões que justifiquem essa tramitação excep
cional. Rendo-me, todavia, Sr. Presidente,
à soberania do plenário, que aprovou a pro
posição de urgência

A titulo de sugestão, porém, pelo caráter
singular de um relatório oralmente apre
sentado ao Plenário, gostaria de dizer que,
para as Comissões que examinaram o mé
rito das proposições, o ideal seria que a ur
gência somente fosse deferida depois de,
pelo menos, o parecer preliminar da Co
missão de Constituição e Justiça.

Feitas estas considerações e representan
do a Comissão de Economia da Câmara dos
Deputados, dou parecer favorável à propo
sição, quanto ao mérito. Não entro na aná
lise das considerações expendídas há pouco,
desta tribuna, pelo eminente Relator da
Comissão de Constituição e Justiça. A nos
so ver, a regulamentação desta matéria tem
implicações de ordem social e, por isso, o
parecer favorável que, de parte da Comis
são de Economia, apresentamos ao projeto
de lei.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o Sr. Celso Barros, para discutir
o projeto.

O SR. CELSO BARROS (MDR - PIo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quase
nada teria a acrescentar às palavras pro
feridas, há pouco, como Relator da matéria,
mas não deveria perder a oportunidade pa
ra uma análise de outros aspectos apresen-

tados pelo pro] eto, tendo em vista a po
sição por nós assumida na Comissão de
Constituição e Justiça no tocante a maté
ria tão relevante, de valor eminentemente
social.

As questões relacionadas com o inquilina
to têm sido bastante controvertidas, so
bretudo a partir de uma época em que o
dinamismo das relações sociais não podia
ser contido nos estreitos limites em que a
matéria fora colocada no Código Civil, um
Código, bem sabemos, de matrizes marca
damente individualistas e feito para uma
fase em que as relações do inquilinato apre
sentavam problemas bastante limitados. Já
afirmamos que o Código Civil de 1916 trazia
o espírito do Século XIX, porque realmente
toda a sua filosofia era individualista, toda
sua estrutura era inspirada no Código de
Napoleão, em que predominavam aqueles
princípios concernentes à autonomia da
vontade, que não permitiam ao Iegíslador
outra alternativa senão fazer prevalecer, no
tocante à espécie, a vontade do proprietá
rio. A propriedade tomada em termos ab
solutos foí que inspirou toda a doutrina
compendiada no Código Civil.

As mutações sociais que se sucederam
possibilitaram ao legislador uma análise
mais atenta da realidade e inclinar-se ao
e~ame de rormas legais eompatíveís, já
nao com o espírito do Código Civil, mas
com a realidade nacional, para que a lei
não ficasse em mora com os fatos. E nada
menos de 30 diplomas legais foram edita
dos, a partir do Código Civil, objetivando
dar à legislação do inquilinato uma dimen
são social que não poderia ter no Código
Cí>:il. Já no período revolucionário, a pri
meira preocupaçao do Governo da Revolu
ção foi rever a legislação do inquilinato em
vigor, e o Presidente Oastello Branco ao
encaminhar o projeto de que resulta a' Lei
n,v 4.494, de 25 de novembro de 1964, já
ressalt~~a que a situação do inquilinato
era caótíca e estava a reclamar imediatas
modificações. Dai a lei em referência, que
trouxe uma sistemática nova, fazendo uma
distinção necessária, ou seja, das Iocacões
com destinação específíca para a resídên
cía e das Iccações que se destinavam ao
comércio e à indústria, excluídas da cha
mada "Lei de Luvas", regulada pelo De
creto-lei n.O 24.150, de 1937.

Com essa visão do problema, a Revolu
ção.?era, incontestavelmente, uma contrí
buícão valiosa ao problema do inquilinato
porque tivera .a preocupação de ajustar ~
diploma legal a nova realidade sem que no
entanto, a abrangesse em todos os seus' as
pectos. Como era uma lei que inaugurava
nova fase, haveríamos de esperar que o seu
texto fosse retificado, fosse alterado para
me~or. Mas o que vimos foi, já no ano
seguínte, em novembro de 1965, o advento
d!'l.Lel n. a 4.864, de estímulo à construção
CIVIL E o que pareceu surpreendente é que
os arts. 17 e 28 desse diploma legal trouxe
ram normas pertinentes à Lei do Inquili
nato, revogando, na sua estrutura a Lei
n. O 4.494, ou seja, o diploma fund~mental
da locação 110 período revolucionário.

De então para cá, estabeleceu-se um caos
em torno da matéria, e, já agora, quando
se reclamava nova legislação em virtude
da Leí n. a 4.494 ter completado 10 anos
de vigência, esperávamos que o Governo
trouxesse um projeto modificativo daquele
diploma, contendo alterações que atendes
sem melhor aos reclamos sociais do povo
e, sobretudo, da classe dos inquilinos. Ao
contrário, recebemos um projeto retrógra
do, que pedia novamente ao Código Civil
inspiração para os seus comandos legais.
E daí nós nos havermos insurgido, na Co
missão de Constituição e Justiça, contra o
projeto governamental, que haveria de con
verter-se na atual Lei do Inquilinato e que

obtivera parecer favorável do Deputado
Blotta Junior, o autor do projeto ora em
discussão. '

Sr. Presidente, sra, Deputados, feitas' es
tas observações, não podemos admitir que
o projeto em exame seja votado na forma
como vem redigido, porque ele atenta con
tra os interesses dos locatários, sobretudo
daqueles que devem merecer tratamento es
pecial, tendo em vista o valor altamente
social da locação, tais como os hospitais, as
unidades sanitárias oficiais, os estabeleci
mentos de saúde e de ensino.

Ora, de acordo com o projeto em refe
rência, não há como se conciliar a lei ao
fato social, o mesmo ocorrendo com o Pro
jeto Blotta Junior, cujo art. 1.0, itens I a
IV, prevê as várias hipóteses de ação de
despejo.

O parágrafo único estabelece norma ja
existente em decretos posteriores à Lei n.?
4.494, aplicável exclusivamente às locacões
residenciais. Se não me engano, o pará-,
grafo único foi extraído da Lei n.O 322, que
estabeleceu nova disciplina às ações de des
pejos de imóveis residenciais. É, portanto,
um preceito que não pode absolutamente fi
gurar no texto do projeto. Dai por que en
tendemos de substituí-lo por outra forma.

O art. 3.° é o seguinte:

"Da sentença que decretar o despejo
caberá apelação recebida somente com
efeito devolutivo."

Ora, é inconcebível que numa ação da
despejo referente a hospitais, unidades sa
nitárias oficiais, estabelecimentos de saúde
e ensino se retire da propriedade aquele
cunho eminentemente social que a sua uti
lização deve ter, de acordo, aliás, com a
própria Constituição do País. E dar-se à
ação de despejo o efeito meramente devo
lutivo é permitir que o locador execute a.
sentença de Primeira Instância antes de
ser conhecido o resultado do recurso de Se
gunda Instância. Em tal hipótese torna-se
irreparável o efeito da ação de despejo,
porque, se obtiver ganho de causa na Se
gunda Instância já não poderá mais o lo
catário valer-se da própria sentença para
reparar os erros ou a injustiça de que fora
vítima. Dai por que também entendemos
necessária a alteração çIeste dispositivo.

Quanto ao art. 4.°, permite o projeto que
o Juiz, ao julgar procedente a ação de des
pejo, dê ao réu o prazo de 60 dias para
desocupação do prédio. Ora, a execução se
fará imediatamente após a decisão do des
pejo, e apenas dispõe o locatário de 60
dias. Será, portanto, impor-lhe uma exe
cução compulsória, sem nenhuma permis
são para que ele tenha tempo de defender
se e também de agir em defesa dos seus
próprios interesses. Daí a emenda que
apresentamos:

"Art. 1.° Substitua-se o parágrafo
único pela seguinte redação:

A ação de despejo, em qualquer caso,
será precedida de notificação prévia
pelo prazo de 90 dias."

A Lei n.v 4.494, assim como a Lei n.?
4 864, de 1965, e o Decreto-lei n. o 4, de ~
1966, que são fundamentais, previram sem
pre a notificação nas locações não residen
ciais, com exceção apenas da hipótese em
que a ação é proposta por falta de paga
mento. Eis por que não se justifica que o
projeto não preveja a notificação prévia
em 90 dias. Por este motivo incluímos a
notificação no corpo do projeto.

"Art. 2.0 Os arts. 3.° e 4.° passarão à.
ter a seguinte redação:

Art. 3.0 Da sentença que decretar o
despejo caberá apelação com efeito sus-
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pensívo, salvo no caso do item 1, em
que o efeito é devolutivo!'

AqlÚ está ressalvada a hipótese de a ação
de despejo ser proposta por falta de paga
mento. Neste caso, haverá apenas notifica
ção de 90 dias, tendo em vista o valor so
cial da locação.

Finlllmente, o art. 4,°:'
"Na execução da sentença, o Juiz fi
xará prazó não inferior a 90 dias para
desocupação do prédio, salvo se, entre
a data da sentença de primeira instân
cia e a execução da mesma, houver de
corrido mais de 6 -tseís) meses, hipótese
em que o prazo de desocupação será de
30 dias."

81'. Presidente, entendemos que o pro
jeto, na forma em que está vazado não
deve ser votado, e muito menos com ur
gência. Na Comissão de Constituição e
Justiça, introduziremos novas alterações, se
ccnslderarmos necessário.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Tem a palavra o Sr. Célio Marques Fer
nandes, para discutir o projeto.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES
(ARENA - RS. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, nobres Deputados, de início,
quero felicitar a digna Presidência pela
presteza com que este projeto vem a ple
nário. A urgência foi requerida pelo ilustre
autor, Více-Lider do meu Partido, e o pro
jeto, de poucos meses atrás, já está na Or
dem do Dia. Felicito também II Mesa pelo
:fato, de outro projeto, também deste ano,
já. estar em pauta para ser apreciado. Bani
seria que todas as proposições fossem ín
eluídas de imediato na pauta, para solução
finaL A seguir, vemos na Ordem do Dia
um projeto de 1968, matéría de grande im
portância, que infelizmente vai ser adiada
por solicitação da Lideran~a.

, Sr. Presidente, considero muito perigoso
o) 'Proj eto que estamos discutindo. Favo
rece os proprietários dos hospitais, unida
des sanitárias oficiais, estabclecímenícs de
saúde e ensino, quase todos nas mãos do
Governo. Por que essa distinção? Por que
discriminar na própria lei, favorecendo
uns e prejudicando outros? Por que não
deixar tudo como está, no mesmo capitulo
da lei? Não vejo a razão da medida.

Conheço viúvas que alugam suas antigas
casas. O nobre Deputado Alceu Collares
está bem a par do problema, desde quando
éramos Vereadores. S. Ex.~ e eu debatemos
esse assunto. Elas vivem do rendimento de
suas velhas casas alugadas aos estabeleci
mentos de ensino e a unidades de saúde.
As pobres senhoras não podem tirar esses
estabelecimentos de suas propriedades. Se
há favorecimento, não resta dúvida de que
é uma discriminação até certo ponto revol
tante. Por que uma lei beneficiar somente
determinado setor? A pergunta fica no ar.

Em Porto Alegre um hospital recebeu or
dem de despejo, do que resultou um pro
blema de ordem social. Na verdade, ele não
podia funcionar em virtude de suas precá
lias condições higiênicas e das dificuldades
em que estava, com dívidas em toda parte.
O proprie1lário conseguiu, após uma dís
cussão enorme, demorada, despejar o hos
pital. Existem fatos reais e positivos, e não
compreendo por que esta lei vai ser apro
vada. Se cada Deputado pudesse votar li
vremente, meu voto seria contrário, pois
não vejo razão para favorecer os poderosos!
!3 aqueles que ainda possuem casas. Uma
ordem de despejo é feita regularmente, da
mesma maneira como vem sendo feita até
hoje. Mas um estabelecimento de ensino
é rodo local onde se transmite conhecimen
tos, desde ballet até o conhecimento uni
versitário. Seria melhor que se deixasse a

antiga disciplina, poís estamos na iminên
cia de uma reforma geral nas nossas leis.
O Governo está _preocupado com esses
problemas.

Por que um Vice-Lider da ARENA apre
senta uma proposição tão díScriminatória,
que prejudica o proprietário? Desde já in
formo que não tenho propriedade de espé
cie alguma. Moro em casa alugada em
Porto Alegre. Não pensem V. Ex."" que
defendo os proprietários porque sou um
deles. Não vão poder despejar ninguém em
qualquer um desses estabelecimentos men
cionados.

A l~i não deve ser discriminatória, nem
deve favorecer ninguém. Deixo aqui meu
alerta, embora saiba que não vai adiantar
nada, porque meu partido aprovará esse
projeto. Se eu estivesse na Liderança ago
ra, mostraria aos responsáveis maiores de
meu partido que esta é uma lei revoltante
e que não deveria ser aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _
Tem a palavra o Sr. Alceu Oollares, para
discutir o projeto.

O SR. ALCEU COLLARES (MDB '- RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
81'S. Deputados, este projeto chegou a ple
nário anteontem e já está em regime de
urgência. Aliás, contraria uma preocupa
ção do próprio Governo, traduzida no en
caminhamento a esta Casa do Projeto de
Lei n.o 2.320, onde chega a fazer a seguinte
contíssão pública:

"Essa multiplicidade de alterações e
modificações introduzídas no regime
locatício tornaram de tal modo com
plexo e intrincado o problema da loca
ção privada que até mesmo juristas,
juízes e tribunais se perdem nesse ema
ranhado de leis. Tantas e tais são as
hipóteses a considerar que hoje para
se saber em qual delas se ajusta a si
tuação que se apresenta, imprescindível
se torna formular, preliminarmente,
quatro soluções: primeira, qual a na
tureza da locação? Residencial ou não?
Segunda, se residencial, qual a data do
"habite-se" do prédio? Terceira, se não
é residencial, está amparado pela Lei
de Luvas? Quarta, em qualquer caso,
foi ele celebrado antes ou depois de
1967? Somente após esclarecidos estes
quatro pontos estará o intérprete habi
litado a saber qual a legislação aplicá
vel à hipótese e qual o caminho a tri
lhar."

Diz, ainda, o Governo:

"Impõe-se, portanto, a reformulação ou,
pelo menos, a consolidação das ~eis ora
em vigor."

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é pro
fundamente estranha a preocupação com
a urgência deste projeto de lei. Primeiro,
porque o Projeto n.o 2.320 está nesta Casa
e trata da mesma matéria contida no Pro
jeto n.v 819, de outubro de 1974. Constituí
mos, depois de entrarmos em entendimento
com os integrantes da Comissão de Cons
tituição e Justiça, uma Subcomissão àquela
Comissão, para examinar ampla e profun
damente toda a matéria relativa ao inqui
linato no Brasil, no que se refere à locação
de prédios urbanos residenciais, comerciais
e industriais. Ainda mais: o autor do pro
jeto pertence a esta Comissão e sabe per
feitamente que todos os parlamentares
estão preocupados em oferecer ao Governo,
no menor tempo possível, um diploma con
solidado, pelo qual toda tipo de locação seja
devidamente disciplinado. Por isso estra
nho a urgência para este Instrumento Ie
gislativo, que, além de contrariar a preo
cupação- governamental, que deseja ver

toda a matéria disciplinada ,num só projeto,
também não atinge profunda e amplamen
te. a legislação a respeito dos estabeleci
mentos de ensino e unidades sanitárias,
tratando apenas de uma parte da matéria,
ou seja da retomada do imóvel, não re
gulamentando os casos de reajustamento
dos valores locativos. O projeto em ur
gência, poderá sair capenga desta Casa, ou
pela metade. Parece-me que ele visa a
atender a determinada situação de alguns
hospitais, estabelecimentos de ensino ou
unidades sanitárias que já estejam -3. sofrer
ação de despejo.

Penso que o projeto não pode sair, desta
Casa, desta forma. Ele trata exclusivamen
te da retomada do imóvel, dando ao pro
prietário, em determinados casos, o direito
de requerer o despejo na Justiça, mas não
disciplina o reajustamento, a forma de fi
ança, de caução e outras cláusulas contra
tuais.

Sr. Presidente. a matéria é de tal com
plexidade que não pode sair desta Câmara
de forma esparsa. Ao final do ano passado
já oferecemos ao Governo projeto que se
transformou na Lei n.O 6.146, que estava,
também, incluida no Projeto n.o 2.320, mas
que tratava do imóvel locado até 30 de no
vembro de 1964. Pela Lei n.O 4.494 havia
um prazo de dez anos para recomposição
dos valores locativos. PenBOU o Governo re
volucionário que, durante um decênio, fos
se possível a aplicação das tabelas que es
tavam Inclusas na própria lei e recuperável
o valor dos imóveis locados antes de 1964,
quando se sabe que pela Lei n.O 1.330 efeti
vamente todos os aluguéis estavam corige
lados. Aplicada a fórmula matemátiéa, o
Governo se deu conta de que não era pos
sível a recuperação plena do valor dos
aluguéis.

O Pro] eto n.O 2.320 diz claramente como
disciplinar a matéria, de tal forma que o
Juiz não precise, ao interpretar a lei, em
determinada hipótese, formular aquelas
perguntas, isto é, saber se o imóvel é resi
dencial, ou não; se residencial, se foi con
tratado até 7 de abril de 65; se não resi
dencial, se está amparado pelo Decreto Lei
n.o 24.150, ou pela Lei de Lucros, e ainda
assim, se locados antes de 6 de abril de 67.
A situação anárquica, caótica, continuará,
se for mantida a legislação do inquilinato,
se não pudermos oferecer ao Governo um
diploma capaz de conter todos os dezessete
011 dezoito diplomas que já tratam da ma
téria, e também, se não mudarmos. pro
fundamente, a filosofia adotada depois de
1964. Sabíamos que antes havia uma preo
cupação proeminente com relação ao in
quilino, que, no contrato de locação, é
efetivamente a parte mais fraca. Assim

-como a legislação trabalhista é eminente
mente protecionista da parte mais fraca,
em relação ao trabalhador, também a lei
do inquilinato tem o mesmo sentido e até
beneficia o inquilino, que é economicamen
te o elemento mais fraco no contrato de lo
cação. Sabe-se que. de 64 para cá, a filoso
fia adotada no próprio modelo econômico
transformou todos os programas em preo
cupações com o fator eminentemente eco
nômico. Em razão disso foram liberados os
alugueres, e o que está ocorrendo chega
aos ouvidos de todos os Parlamentares atra
vés de milhares de correspondência de
inquilinos que estão sendo obrigados a en
tregar o imóvel, a não ser que aceitem
absurdos reajustamentos.

Temos, para levar à Subcomissão, uma
substancial prova, enorme quantidade de
cartas, de correspondência, provando que
há centenas de milhares de ações em juizo
requerendo o imóvel, a retomada, com a
denúncia vazia, isto é, o proprietário ape
nas declara que não mais lhe convém eon-
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tinuar a locação. Mas age assim apenas
como ameaça, para que o inquilino se veja
obrigado a aceitar reajustamentos que vão
a 100,150 e até 200%. E isso se verifica não
só com relação aos prédios urbanos resi
denciais, mas também quanto aos imóveis
destinados à utilização para fins comer
ciais ou industriais.

Sr. Presidente, esta a situação dramáüea
em que vive o inquilino no Brasil hoje,
conseqüência, lamentavelmente, da preo
cupação com os fatores econômicos e que
redundou em prejuízo dos aspectos sociais.
Para o setor econômico, pode ser que a fi

-losofia adotada estivesse certa, mas nunca
se pode legislar sem uma profunda, ampla
e comedida preocupação com os resultados
sociais de determinado tipo de exploração
econômica. É evidente que, com a liberação
dos alugueres e dos valores locativos, prín
cipalmentê os grandes proprietários tive
ram alta rentabilidade no investimento
quanto aos seus imóveis e houve efetiva
mente aumento da construção civil, mas
isso em profundo prejuízo para os inqui
linos. Portanto, não houve preocupação
com os resultados negativos no plano so
cial.

Aqui está uma análise numa síntese per
feita, do economista Sérgio Franco, sobre o
que representa a atual Lei do Inquilinato,
quando liberou os alugueres. Afirma ele:

"A liberdade contratual, no caso, re
gime da nova legislação, é apenas ins
tituída em favor dos proprietários e a
prejuízo dos inquilinos, pois a estes
nada resta senão conformarem-se com
os contratos, leoninos e com os reajus
tes anuais do aluguel em termos abu
sivos."

E mais:

"Se é verdade que a referida lei teve o
elevado objetivo de estimular a cons
trução de novos prédios, também não
deixa de ser verdade que ela entra em

"confüto com os objetivos governamen
tais de deter o processo inflacionário.
As despesas de habítação representam,
em nosso País, um componente muito
além do orçamento familiar, nunca
menos de 20% dos seus ganhos men
sais."

E é o que despende o brasileiro com os
aluguéis de sua moradia. Ora, se esse ele
mento de despesa fica completamente livre
da qualquer controle oficial e pode ser ar
bitrado. todos os anos, em 20, 30 e até 40%
- como se vê em contratos de locação im
postos por algumas administradoras de
imóveis, a política nacional de contenção
de preços e salários será incessantemente
corroída e solapada. Esperava-se talvez
que, multiplicadas as construções, a oferta
de prédios residenciais suplantasse a de
manda e terminasse por haver uma espon
tânea redução ou contençãa dos valores 10
catívoa li: oque, infelizmente, a realidade
não demonstrou.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Dis
põe V. Ex.a de dois minutos para concluir.

O Sr. Luiz Henrique - Quero apenas fa
zer uma rápida apreciação para demonstrar
a contradição do atual Governo, que, no
aspecto político, nega o liberalismo, dizen
do ser coisa do passado, retrógrada, que não
pode voltar a ser ínstítuído, que levantar
o prestígio do Legislativo seria regredir nos
tempos, e no aspectr, econômico, entretan
to, esse mesmo\ sistema que proíbe o libe
ralismo, consagra-o no caso, por exemplo,
das locações. O Governo, ao invés de man
ter o caráter de íntervencíontsmo básico
nas relações contratuais, a fim de, em li
mitando a liberdade contratual de Cada
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parte, estabelecer o que interessa ao bem
comum, retroage e restabelece a liberdade
contratual para - como disse V. Ex.a

permitir que o hipossuficiente, o mais fraco,
seja suprimido pelo mais forte.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - O
tempo do orador está esgotado.

O SR. ALCEU COLLARES - Esperamos
que o nobre Deputado Blotta Junior atenda
aos nossos apelos no sentído de retirar a
urgência deste projeto e que leve ao seio
da Subcomissão constituida na Comissão de
Constituição e Justiça a matéria para ser
examinada em toda a sua amplitude, jun
tamente com outros problemas relativos ao
inquilinato neste Pais. Não é admissivel
que estejamos a legislar para cada caso;
não se pode, casuisticamente, disciplinar
determinada matéria, sob pena de estarmos
comprometendo, inclusive, a nossa própria
atividade.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão. ,

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Célio Borja)

Tendo sido oferecida nma emenda ao Pro
jeto n.? 819 de 1975, em discussão única,
volta o mesmo às Comíssões de Constitui
ção e Justiça; e de Economia, Indústria e
Comércio.

EMENDA

Art. l.D Substitua-se o parágrafo único
pela seguinte redação:

"A ação de despejo, em qualquer caso,
será precedida de notificação prévia
pelo prazo de 90 dias."

Art. 2.° Os Artigos 3.° e 4.° passarão a
ter a seguinte redação:

Art. 3.0 Da sentença que decretar o des
pejo caberá apelação com efeito suspensi
vo, salvo no caso do item 1.0, em que o
efeito é devolutivo.

.Art. 4.° Na execução da sentença o JUIZ
fixará prazo não inferior a 90 dias para
desocupação do prédio, salvo se, entre a
data da sentença de prímelra instância e a
execução da mesma, houverem decorridos
mais de 6 meses, hipótese em que o prazo
de desocupação .será de 30 dias.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de
1975. - Celso Barros - Peixoto Filho, Vice
líder, no exercício da liderança do MDB.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) -
Discussão única do Projeto de Lei n.v

1.339-B, de 1968, que disciplina a pro
fissão de Geógrafo, cria o Conselho Fe
deral e os Conselhos Regionais de Geó
grafos Profissionais, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade, com emenda; da Comis
são de Educação e Cultura, pela apro-:
vaçâo, com SubstitutiVO; e, da oomís
são de Trabalho e Legislação Social, pe
la aprovação, nos termos do- Substitu
tivo da Comissão de Educação e Cultu
ra. PARECERES A EMENDA DE PLE
NÁRIO: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade e [u
ridicídade; da Comissão de Educação
e Cultura, pela aprovação, com sube
menda ao Substitutivo anteriormente
adotado pela Comissão; e, da Comissão
de Trabalho e Legislação Social; pela
aprovação. - Relatores: Srs. Nosser
Almeida, Luiz Henrique e Siqueira
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Há
sobre a lllesa e vou subnleter a votos o se
guinte

Agosto de 1975

REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
Na forma regimental, requeiro o adia

mento, por 10 sessões, da discussão do Pro
jeto de Lei D.o 1. 339-B/68.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 1975.
- Adhemar Ghísí.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - OS
Srs. que o aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa.) "'

Aprovado.

Em conseqüência, o projeto sai da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Céllo Borja) _
Discussão única do Projeto de Lei n.o

920-A, de 1972, que dispõe sobre cap
tação de recursos para construção de
casas populares ou alojamentos desti
nados a estudantes universitários e dá
outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Jústiça,
pela constitucionalidade e [urídícídade;
da Comissão de Educação e Cultura, pe
la aprovação, com Substitutivo, contra
os votos dos Srs. Bezerra de Melo, Al
bino Zeni e, em separado, do Sr. Ocea
no Carleial; e da Comissão de Finan
ças, pela aprovação, nos termos do
Substitutivo da Comissão de Educação
e Cultura. (Do Sr. Francisco Amaral.)
- Relatores: Srs. Luiz Braz, Jarmund
Nasser e Athiê Coury.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o Sr. Antônio Bresolín, para dís
cuti~ o projeto. (Deslste.)

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _
Tendo sido oferecida uma emenda ao Pro
jeto n. D 920-A, de 1974, em discussão única,
volta o mesmo às Comissões de Constitui
ção e Justiça; de Educação e Cultura; e de
Finanças.

EMENDA SUBSTITUTIVA

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° As escolas de nível superior, ofi
ciais ou privadas, cobrarão a cada estu
dante, no ato da inscrição ao vestibular e
no da matrícula periódica, a importância.
suplementar de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00),
destinada à finalidade prevista nesta lei.

Art. 2.° Os recursos resultantes da arre
cadação a que se' refere o artigo anterior
aphcar-se-âo, integral e obrigatoriamente,
na construção ou aquisição de casas ou
alojamentos, bem como nas respectivas
instalações e manutenção, para uso tem
porário de estudantes universitários.

Art. 3.0 As importâncias arrecadadas se:'
râo depositadas imediatamente em estabe
lecimento bancário oficial, à conta do De
partamento de Assuntos Universitár'ios, do
Ministério da Educação e Cultura, ao qual
incumbe realizar ao respectiva aplicação em
conformidade com o disposto no art. 2.°

Parágrafo único. Os recursos serão rein
vestidos na própria cidade em que forem
arrecadados e, havendo mais de uma uni
versidade ou escola de nível superior, as
casas ou alojamentos serão distribuidos en
tre os estudantes de todas, na exata pro
porção da respectiva arrecadação.

Art. 4.° A administração das casas oú
alojamentos caberá ao DAU (Departamen
to de Assuntos Universitários), que pode
rá delegar tal atribuição à reitoria de ca
da uníversídade ou à direção de cada esco
la a cujos estudantes sejam os mesmos dis
tribuídos.
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Art. 5.° Na distl."ibuiçáo das casas ou
'alojamentos aos estudantes, levar-se-á em
conta, obrigatoriamente, a seguinte órdem
de preferências:

I - estudantes comprovadamente neces
sitados;

II - estudantes cujas famílias não resi
dam na cidade onde. se situa a escola.

Art. 6.° O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de noventa (90) dias,
a contar de sua publicação. '

Art. 7.0 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em -eontrárío.

Justificação
O Projeto de Lei n.o 920/72, de nossa au

toria, logrou ser aprovado nas comissões
técnicas de Constituição e Justiça, de Edu
cação e Cultura (nesta, com substitutivo)
e na de Finanças, estando agora em fase
de apreciação pelo Plenário.

'tilObstante tais manifestações favoráveis,
não se pode esquecer que há nos autos um
pronunciamento da Comissão de Encargos
Edu.eacionais, do Conselho Federal de Edu
cação, o qual, constituindo manifestação
.prévia de órgão do Executivo acerca de pro
jeto em tramitação, talvez dificulte a apro
vação da medida preconizada pelo Con
gresso, uma vez que a maioria governista
.já adotou como praxe não contrariar tais
manifestações antecipadas da vontade do
p;overno.

Mas, como as observações da referida Co
missão Especial de Encargos Educacionais

'. não condenam a essência e os objetivos do
projeto - senão que até o elogiam sob jaís
aspectos - mas, tão-somente, fazem res
trições a certas particularidades perfeita
mente removíveis, relacionadas principal
mente com os perigos de entregarem-se a
inexperientes estudantes a gestão e a ma
nipulação de grandes somas de numerário,
o que também. talvez implicasse num ine
vitável desvirtuamento da atividade es
pecificamente estudantil, apresso-me em
oferecer a presente Emenda Substitutiva,
em a qual não só são eliminados os incon
venientes apontados, como também é aper
feiçoada a redação de alguns dispositivos
(inclusive em atenção a ponderações ha
vidas nas comissões técnicas).

O que nos interessa - e certamente aos
demais membros do Congresso - sendo es
te o motivo do oferecimento da presente
emenda, é a realização do objetivo ma'is
importante do projeto, ou seja, a solução
para o problema de alojamento de estu
dantes universitários.

Não desconheço que já existe um subs
titutivo oferecido na Comissão de Educa
ção e Cultura, de autoria do ilustre Depu
tado Jarmund Nasser, o qual, aprovado pe
la Comissão de Finanças, procura atender
algumas das sugestões da mencionada Co
missão Especial de Encargos Educacionais.
Entretanto, parece-me que dito substitutivo
mutila alguma das disposições indispensá
veis da proposição e, além do mais, con
tínua permitindo a intervenção dos estu
dantes (art. 5.°), assim como .autoriza a es
tipulação de uma taxa de uso, o que é al
tamente inconveniente e ínjusto, visto que
os alojamentos serão construídos ou adqui
ridos com recursos dos próprios estudantes.

Sala das Sessões, em

Francisco Amaral..
O SR. PRESLDJ!:NTE (Célio Borja) -

Discussão prévia do Projete de Lei
n.o 70-A, de 1975, que prevê a instala
ção de postos e estações experimentais
de piscicultura em todos Os açudes pú-

blicos do Nordeste; tendo parecer, da
Com'issão de Constituição e Justiça, pe
la inconstitucionalidade. (Do Sr. Ino
cêncio Oliveira.) Relator: Sr. Lidovino
Fanton.

O SR. PRJ!:SIDJ!:NTJ!: (Célio Borja) '
Tem a palavra o Sr. Inocêncio Oliveira,
para discutir o projeto.

O SR. INOCitNCIO OLIVEIRA (ARENA
PR Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nobres Srs. Deputados, na atual con
juntura do desempenho do mandato par
lamentar, torna-se Gifícil determinar o li
mite entre a constitucionalidade e a in
constitucionalidade. Não se sabe onde ter
mina a primeira e onde começa: a segunda.

Sr. Presidente, às nossas atribuições par
lamentares compete: primeiro, fiscalizar os
atos do Poder Executivo; segundo, legislar,
com exceção de matéria financeira. Como
quase tudo versa sobre matéria financeira,
torna-se muito difícil um projeto de lei
passar pela Comissão de Constituição e Jus
tiça desta Casa. Com todo o respeito que
me merece aquela Comissão, Sr. presidente,
gostaria de justificar a propositura com al
guns dados que passarei a analisar. .

O Projeto 70-A/75 foi baseado em estu
dos do Banco do Nordeste do Brasil, que
prevê, para 1980, um deficit de 220 mil to
neladas de pescado em todos os Estados
da Região nordestina. .

Por estudos realizados por especialistas
cearenses, desde 1932, verífícou-se que com
o processo de htpof'ízaçâo se poderia atin
gir ótimos índices de pescado, de modo que
o deficit previsto pelo Banco do Nordeste,

-para 1980, fosse superado.
PeJ.o processo de híporízaçãc, utilizando

se um peixe muito comum na Região nor
destina em todos os poços, riachos, açudes
c córregos, como o eurumatã, com 5 fêmeas
e 10 machos ser'ia possível conseguir-se
84. 200 filhotes. .

Transportadas em latas para 266 açu
des, - sendo 198 particulares e 68 púbücos
- esses filhotes produziriam, durante um
ano, 12.000 toneladas de pescado, propor
cionando um giro comercial de 35 milhões
de cruzeiros e amparando cinco mil pes
soas no que diz respeito à mão-de-obra.
Verifica-se, pois, a sua grande importância.
Todos sabemos que, hoje, no Nordeste, a
desnutrição atínge, em seus vários graus,
cerca de 11% da população.

Concedo aparte ao nobre Deputado Octa
cilio Queiroz.

O Sr. Octacilio Queh·oz - Nobre Depu
tado, sendo nordestino, também conheço o
problema. 'Considero o projeto oportuno e
necessário, mas quero ressaltar o poder
coercitivo, o poder liquidante que existe
nesta Casá, no Legislativo, em face de me
dídas dessa natureza e dos dispositivos
constitucionais que levaram a Comissão de
Constituição e Justiça a dar parecer con
trário à matéria. A própria Comissão de
Constituição e Justiça, em certo trecho,
depois de considerar a proposição de toda a
conveníêncía, assinala superlativamente:
"É de suprema necessidade". Lamentável
mente - aí vem o advérbio - não está a
favor da medida. E infelizmente, porque
trata-se de providência muito justa e opor
tuna.' Ademais, o tema açude cria uma sé
rie de problemas de natureza ecológica,
animal. As barragens, muitas vezes, impe
dem até a proliferação dos peixes. Há vá
rios outros problemas, inclusive o da pi
ranha, grande devorador dós melhores pei
xes, como sabe V. Ex.a AO louvar V. Ex.a
por sua iniciativa, lamento que a Comissão
de Constituição e Justiça tenha conside
rado revestir-se o projeto de suprema ne
cessidade, não o apoiando.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Agra
deço a V. Ex.a e volto a dizer que o nobre
colega será uma nova voz a serviço do
Nordeste nesta Casa.

Sr. Presidente, os números estatisticos
apresentados pouco significam diante das
necessidades alímentaces e econômicas do
Nordeste. No entanto, se levarmos em con
ta que, sendo o projeto aprovado, seria uti
lizado em todos os Estados nordestinos,
chegaremos à conclusão de que a medida

. é altamente vantajosa, tanto do ponto de
vista alimentar como econômico, pois já
dissemos que a desnutrição atinge 41%
em seus vários níveis - da população do
Nordeste do Brasil.

No vizinho e querido Estado do Ceará já
existe um programa de piscicultura em
funcionamento, mas em Pernambuco ine
xiste. Para citar apenas um exemplo, entre
as muitas cidades, Serra_Talhada possui
dois açudes públicos médios: Açude Cacho
eira, do DNOCS, com 25 milhões de metros
cúbicos d'água, e Açude Saco, com 32 mi
lhões. Apesar de ter sido criado um sistema
de piscicultura, ainda não foi ele utilizado.
Seria mão-de-obra que se iria empregar,
seria proteina que se iria proporcionar a
todo o Nordeste.

No entanto, os nobres colegas poderiam
aventar a possibilidade de, dentro em bre
ve, o Poder Executivo enviar ao Congresso
Mensagem nesse sentido, pois até agora os
açudes públicos construídos no Nordeste
têm sido muito pouco utilizados, quer no
sentido de irrigação - grandemente preco
nizada no Ir PND de que tanto se fala, e
que prevê a instalação de 100 mil hectares
de terras irrigadas no Nordeste - como no
tocante a utilização em piscicultura ou
qualquer outro processo.

Constatamos a construcão de enormes
açudes, com 4 bilhões de' metros CÚbICOS
d'água, como o de Orós; Banabuiú, com
1,200 milhões de metros cúbicos; Araras, no

.Ceará, com 700 milhões e Poço da Cruz em
Pernambuco, com 600 milhões de metros
cúbicos d'água. E que se verifica? Apenas
isto: as águas cobrem as melhores terras,
levam o povo a localizar-se em outras par
tes e nada ocorre de prático, Chegou a
hora de se utilizar o potencial hídrico exis
tente no País graças ao dinheiro emprega
do, que vem do povo e que deve reverter
também em beneficio do próprio povo.

Sr. Presidente, minhas palavras não são
de inconformismo. Pelo contrário, estou
muito satisfeito com os elogios dispensados
ao projeto.

O SR. PRJ!:SIDENTE (Célio Borja) 
Lembro a V. Ex. a que dispõe de 2 minutos.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Pois
não. Agradeço a V. Ex. a

Gostaria apenas que o Poder público ve
rificasse melhor o projeto e estudasse' a
possfbílldaüe de sua utilização.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Tem a palavra o Sr. Antônio Bresolin, para
discutir o projeto.

O SR. ANTôNIO BRESOLIN CMDB - as.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, o Projeto n.o 70-A/75, em
bora considerado inconstitucional pela dou
ta Comissão de Constituição e Justiça, é
uma proposição de grande mérito. A rigor,
sofrendo pequenas alterações, creio que po
deria figurar entre os constitucionais. Para
mim, a iniciativa é muito válida. Ao invés
de ser rejeítado, julgo .que deveria voltar
aos órgãos técnicos para ser reformulado e
devidamente apreciado, pois a medida é das
mais importantes.
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Quem conhece a obra de Euclides da
Cunha sabe que foi aquele grande brasilei
ro que tomou a iniciativa de fazer campa
nhas para a construção dos primeiros
açudes. Há pouco, eu ouvia um orador
apontar, da tribuna, os inconvenientes dos
açudes. Se eles existem é porque o Governo
nunca se fez presente para o aproveitamen
to total daquilo que representa um açude,
um reservatório de águas da maior impor
tância. Temos o exemplo do que significa
o lago de Brasília para toda esta região
e quanto se poderia fazer se o Governo, sem
burocracia, mas através de planejamento
rápido e eficiente determinasse providên
cias para o aproveitamento dos açudes
construídos.

SaDemos também, pela leitura de várias
obras, que durante a campanha para a
construção de açudes no Norte e no Nor
deste houve muita roubalheira: fazendeiros
usaram o dinheiro do Governo para cons
truir açudes em suas próprias fazendas. Is
so é fato histórico, documentado, e não vale
a pena repisar. Mas a verdade é que o di
nheiro público lá aplicado deve produzir
rendimento em beneficio da comunidade.
Sabemos que a experiência feita no mundo
inteiro sobre a importância de açudes para
criação de peixes é da mais alta signifi
cação,

Tenho um livro, escrito cinqüenta anos
antes de Josué de Castro - o famoso autor
da "Geopolítica da Fome" - intitulado "O
Drama Universal da Fome", no qual co
laboraram as maiores autoridades mun
diais sobre o assunto, como o Padre LebJ'et
e tantos outros vultos, demonstrando a im
portância não apenas de grande açudes,
mas até mesmo de pequenos tanques do
mésticos para a criação de peixes no in
terior de diversos país-a. No Brasil, onde
milhares de pessoas morrem de fome no
Norte, no Nordeste e em outras Unidades
da Federação - inclusive em São Paulo,
que é uma potência econômica - por que
um proj eto como este deve ser límtnarmen- .
te rejeitado sem que a douta Comissão de
Constituicão e Justiça, além de toda a so
fisticação' existente na Constituição da Re
pública, possa atentar também para a sua
importância? Há poucos dias a Comissão de
Constituição e Justiça considerou inconsti
tucional um, projeto de minha autoria, que
determinava o plantio de árvores ao longo
de rodovias federais. O autor do parecer,
em lugar de destacar a importância da ini
ciativa, procurou minimizá-la. Não estou
aqui para criticar a ComiSsão de Justiça,
mas para dizer aos eminentes Líderes aqui
presentes, comandantes das duas bancadas,
que é necessário não seja rejeitado este
projeto, mas encontrado um modo de de
volvê-lo aos órgãos técnicos da Casa para,
uma vez, reestudado, voltar ao Plenárío,
ser aprovado e alcançar seus altos obje
tivos.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Célio B1.lrja) - Tem

a palavra o Sr. Adhemar Ghísí, para en-
caminhar a votação, .

O SR. ADHEMAR GHISI (ARENA 
sc. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Deputados, não há, em sã consciência,
quem se possa tontrapor aos objetivos coll
mados pelo nobre Deputado autor da pro
posição. Na verdade, tudo quanto nesta Ca
sa se possa dizer no sentido de propiciar
melhores condições de alimentação ao po
vo, será recebido com aplausos e admira
ção.

Na proposição em epígrafe, as ínconstítu
cíonalídadea apontadas pela Comissão de

Constituição e Justiça são flagrantes. Pre
tender-se-ia criar postos de piscicultura,
objetivando, através deles, a obtenção de
matrizes ou meios de reprodução de peixe
em açudes particulares. A nós nos parece
que o melhor a fazer - visto que a legisla
ção brasileira é farta e absolutamente aber
ta a esse tipo de ação administrativa _ é
o nobre autor da proposição, acompanhado
por quantos Deputados ou Oongressístas es
tivessem interessados na solução do proble
ma, dirigir-se à Presidência da SlIDEPE. A
lei que instituiu essa superintendência e
determinou normas relacionadas à pesca 
comercialização, produção e fiscalização de
la em alto mar e nas águas interiores 
estabeleceu' no art. 50, o modo' pelo qual
esse organismo estatal pode desenvolver o
tipo de atividade preconizado pelo autor da
proposição.

Quero acreditar, Sr. Presidente, que o
problema seria resolvido com medida ape
nas administrativa, se levado ao Ministro
Alysson Paulinelli. S. Ex.a , tão sensível aos
reclamos do povo brasileiro, em função das
atribuições que lhes são cometidas em )ei e
pela Constituição, não ficaria imune às pro
vidências que se fizessem necessárias para
que os objetivos desta proposição fossem
rapidamente colímados ,

Nesta circunstância, nossa bancada pro
nunciar-se-á contrariamente à proposição,
por estar inteiramente de acordo com o pa
recer exarado na Comissão de Justiça, pela
unanimídade dos membros daquele órgão
técnico. Ao mesmo tempo, sugiro ao nobre
autor do projeto dirigirmo-nos ao nobre
Ministro da Agricultura para apresentar a
S. Ex.a as razões que possam transformar
em magnífica realidade aquilo que se pre
coniza. na proposição.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _ Em
votação o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela inconstitucionalidade
do projeto.

Os senhores que o aprovam queiram fi
car como se encontram. (Pausa.)

Vai ao Arquivo,

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - A
proposição a que se refere o parecer é a
seguinte:

PROJETO
N.o 70-A, de 1975

O Congresso N,acional decreta:
Art. 1.° O Poder Executivo, através dos

órgãos próprios, promoverá a instalação de
postos de piscicultura nos açudes públicos
atualmente existentes ou que venham a ser
construidos no Nordeste.

Parágrafo único. Os postos de que trata
este artigo deverão manter estações expe
rimentais de piscicultura destinadas ao ror
necimento dos espécimes por eles cultiva
dos aos açudes particulares da respectiva
região.

Art. 2.° Para a execução das medidas de
que trata esta lei, o orçamento da União, a
p.artir de 1976, consignará dotação própria
para a instalação e manutenção de postos
e estações experimentais de píscícultura em
todos os açudes públicos construídos ou
mantidos por órgãos federais no Nordeste,

Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na da-
ta de sua publicação. \

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições
em contrário. .

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Nos
termos do inciso Ir do art. 10 do Regimen
to Interno, concedo a palavra ao Sr. Adhe
mar Ghísi, na qualidade de Líder da Alian
ça Renovadora Nacional.

O SR. ADHEMAR GHISl (ARENA - SC.
Como Líder. Pronuncia o seguinte. dís
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao
submeter à apreciação do Congresso Na
cional projeto de Lei Complementar alte
rando dísposíçôes da Iegíslaçâo que regula
o Programa de Integração Social (PIS), e
o Programa de Formação dó Patrimônio
do Bervidcr Público (PASEP), vem o Go
verno Fedel~al, mais uma vez, ratificar os
elevados propósitos que inspiraram a Re
volução Democrática de 1964, consubstan
eíados no desenvolvimento global do Paía,

Não será demais ressaltar que- toda a
ação dos Governos revolueíonáríos tem co
mo fim o homem brasileiro, a melhoria de
suas condições de vida e a sua evolução so
cial no mundo moderno. Daí terem inicia
do, a partir do advento da Revolução, o
grande programa de integração social, com
o objetivo principal de assegurar a cada cí
dadão um mínimo de bem-estar e, com isso,
expandir e consolidar entre nós uma pode
rosa sociedade de consumo de massas, es
sencial à manutenção dos atuais índices de
crescimento da nossa economia.

Criado em 1970, o PIS - Programa -de
Jntegração Social - constituiu-se no pri
meiro passo para a efetiva participação do
empregado nos lucros das empresas, através
da formação, para os trabalhadores, de um
Fundo de Participação/representado PO;! re
cursos do Governo e das empresas privadas.
Essa participação, demagogicamente defen
dida no Pais durante longos anos através
de debates e promessas fantaeíosas, foi ob
jetivamente encarada e tornada realidade
pelos Governos que se propuseram a reti
rar o Brasil do caos social em que se en
centrava, dando-lhe estrutura humana e
cristã.

De 1971 até dezembro de 1973, já havia o
PIS arrer.anado 3 bilhões, 210 milhões e 200
mil cruzeiros, dinheiro esse pertencente aos
10 milhões de trabalhadores nele cadastra
dos e destinado as mais nobres finalidades,
como casamento, aposentadoria, invalidez
permanente ou aquisição da casa própria.
A primeira distribuição do Fundo de Pa?ti
cípaçâo do PIS, em 1972, foi da ordem de
642 milhões de cruzetros, elevando-se em
1973 para 1 bilhão e 367 milhões. Com isto,
cada trabalhador cadastrado recebeu em
média, Cr$ 110,00 em 1972 e Cr$ 162,00 em
1973, perfazendo a média acumulada de Cr$
272,00. Essas quotas, quando não retiradas,
são acrescidas de juros e correção monetá
ri.a.

Por entender que a valorização do ho
mem não se cínge às peculiaridades de se
tores cspecíncos, partiu o Governo para ou
tro empreendimento de vulto e de extraor
dinário alcance: criou o Programa de For
mação do Patrimônio do Servidor Público,
conhecido pela sigla PASEP, destinado a
proporcionar aç>s servidores públicos da
União - civis e militares - participação
na receita dos órgãos e entidades da ad
ministração pública obedecendo aos índices
proporcionais ao tempo de serviço e à re
muneração de cada um.

De 1971 a 1973, a arrecadação do PASEP
foi da ordem de Cr$ 2 bilhões e 769 mi
lhões de cruzeiros. OS recursos desse pro
grama são emprestados aos Governos esta
duais, municipais e autarquias, e, ainda, ao
empresas comerciais e industriais, renden
do juros. 'Até o final de 1973, o saldo posi
tivo era da ordem de 3 bilhões e 345 mi
lhões de cruzeiros, que, àquela época, per
tencíam a três milhões de funcionários pú
blicos. O valor "per eapíta" era, portanto,
Cr$ 1.115,00.

Na primeira distribuição o montante dos
recursos foi de Cr$ 642 milhões e, na se
gunda, de Cr$ 1 bilhão e 340 mílhões de
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cruzeiros. A cada beneficiário foram atrí
buídas, portanto, quotas de participação
correspondentes a uma fração ideal dos re
cursos distril>uidos, creditados em contas in
dividuais. O valor inicial de cada quota
foi de Cr$ 10,00, corrigido anualmente, me
diante correção monetária e juros de 3 por
cento ao ano calculados sobre o valor cor
rigido. Graças a esse processo, já ao final
do primeiro ano o valor de cada uma delas
passou a Cr$ 12,10.

Perdoem-nos, Sr. Presidente, srs, Depu
tados, se nos alongamos na citação de nú
meros, mas é com os números que fazemos
o jogo da verdade. Não estamos absoluta
mente prestando contas à Nação do que foi
feito nestes últimos anos pelos organismos
de coordenação do desenvolvimento social.
Queremos, tão-somente, deixar bem, claro
que se mais não foi alcançado, evidente
mente isto se deve a fatores que envolvem
outros aspectos do desenvolvimento de um
Pais-Continente como o nosso.

Como se estas duas metas não fossem su
ficientes para testemunhar o empenho do
Governo no campo social, foi criado, com a
finalidade de proporcionar aposentadoria
por velhice e invalidez, pensão e auxilio
funeral, serviço de saúde c assistência ru
ral aos trabalhadores do campo e dos pes
cadores, o PRORURAL - Programa de As
sistência ao Trabalhador Rural. Suas ci
fras, até final de 1973, são por demais ex
pressivas, atendendo a 859.360 beneficiários.
Foram aposentados, de 1972 a 1973, 992.194
trabalhadores, por velhice; 43.522 por inva
lidez e doadas pensões a 38.148 dependen
tes de trabalhador falecido. Nesse setor, os
Governos da Revolução têm, ainda, outro
instrumento bastante eficaz: o Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural: FUN
RURAL.

Depois de passar por substancial trans
formação, decorrente da criação do Minis
tério do Trabalho e Previdência Social, o
Instituto Nacional de Previdência Social 
INPS - dava, em dezembro de 1973, assis
tência a 12 milhões de segurados e a 25
milhões de dependentes.

Na Exposição de Motivos com que subme
teu a matéria a consíderacâo do Chefe do
Governo, foi muito preciso- o eminente Mi
nistro-Chefe da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República, economista
Joáo Paulo dos Reis Velloso, ao salientar
que:

"O li Plano Nacional de Desenvolvimen
to (PND), com efeito, ao definir as di
retrizes da politica de integração so
cial, prevê a "universalização" e o aper
reícoamento dos mecanismos de remu
neraçâo indireta representados pelo PIS
e PASEP, corno forma de assegurar a
participação na expansão da renda na
cional. E estudos realizados, com esse
propósito, pelo IPEA, em colaboração
com o BNDE e o Ministério da Fazenda,
concluíram por recomendar as altera
ções legais ora propostas, que visam a:

I - Unificar, do ângulo da distribuição
de recursos, a partir de 1.0 de julho de
1976, sob a denominação de PIS-PASEP,
os fundos constituídos com os recursos
dos dois Programas, de forma a permi
tir participação equítatíva dos emprega
dos e servidores públicos no patrimônio
unificado. Do lado da arrecadação, per
maneceria o sistema atual.

II - Acentuar o caráter redistributivo
dos critérios de participação, no PIS
PASEP, em favor dos empregados e
servidores de menores níveís de salá
rios, e permitir-lhes a complementação
dos seus níveis salariais. Assim, ser
lhes-á facultada a retirada anual pelo

menos equivalente ao salário mínimo
regional mensal."

Ouço o nobre colega.

O Sr. Antônio Carlos - Nobre Deputado
Adhemar Ghisi, é com satisfação que vejo
V. Ex.'" citar números, pois, conforme bem
frisou V. Ex,", são com eles que podemos
fazer "o jogo da verdade". Nesses números
que V. Ex.'" muito bem manuseou e apre
sentou a esta Casa, podemos ver que real
mente pretendeu o Governo, através de dis
positivos recentemente criados, para sermos
mais explícítos no chamado período revo
lucionário, proporcionar à classe trabalha
dora brasileira melhor distribuição das ren
das. Mas, Deputado Adhemar Ghisi infe
lizmente, esses dispositivos não foram su
ficientes para se impedir que a maior fatia
da renda nacional, dia a dia, semana a
semana, mês a mês, mais e mais se con
centrasse nas mãos de uns poucos. E o que
é pior: esses dispositivos não foram sufi
cientes para aumentar, significativamente,
a renda do trabalhador brasileiro e, pelo
menos, a do funcionário público. Esses dis
positivos precisam ser levados a sério, como
o estão, acredito, mas também ser ríínamí
zado, reestruturados; é necessário fazer
um apanhado daquilo que está sendo reali
zado e corrigi-lo, para que possamos alcan
çar os objetivos da Oposição e, talvez por
força de uma situação partidária, até mais
os da ARENA, impedindo o crescimento da
maior fatia do bolo da renda nacional nas
mãos de uns poucos, e, de outra parte, con
tribuindo para que o aumento significativo,
que é importante, se concentre nas mãos
da classe trabalhadora brasileira, por meio
de dispositivos, como o PIS, o PASEP, o
PROTERRA e outros que ainda possam vir
a ser criados. Nosso aparte é no intuito da
reestruturação desses dispositivos, de um
melhor condicionamento desses elementos
à realidade nacional, na época em que vi
vemos.

O SR. ADHEMAR GHISI - Agradeço a
V. Ex." o aparte com que me honra. Fique
V. Ex.'" ciente de que a preocupação que
assalta o seu espirito é aquela que a todos
domina nesta Casa, sejamos do Partido do
Governo, pertençamos ao Partido da Opo
sição. V. Ex.", todavia, haverá de concluir
e de concordar conosco que se trata de uma
tentativa válida aquela pela qual o Governo
pretende a criação do 13.0 Salário para o
servidor público, assim como de um 14.0 Sa
lário para os regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho em nossa Pátria. É um
primeiro passo. e é com um primeiro passo
que se iniciam as grandes caminhadas em .
direção às grandes metas.

V. Ex.", como demonstrou no seu aparte,
preocupado com os problemas sociais, prin
cipalmente aqueles que se relacionam com
a distribuição da renda por todos os nacio
nais brasileiros, haverá de concordar co
nosco em que as tentativas feitas ultima
mente pelo Governo no campo social são
todas elas dirigidas exatamente àquilo so
bre o que V. Ex." demonstra maior preo
cupação: a distribuição da renda nacional.
É a proteção ao velho, é a proteção ao in
válido, é a distribuição do medicamento de
forma gratuita, é ~ distribuição de ambu
latórios através dos sindicatos representa
tivos das mais diversas classes no Brasil,
sejam da área citadina como da área ru
ral. É, Sr , Deputado, a preocupação de se
proporcionar ao filho do trabalhador, atra
vés do Programa Especial de Bolsas de Es
tudo, aquelas condições pecuniárias que
permitam com que na faixa do 2.° grau ele
tenha condições de se igualar financeira
mente àqueles mais dotados pela fortuna;
é, enfim, um elenco muito grande de pro
vidências que vêm sendo adotadas ultima
mente, como já mencionei no meu discurso,

através do FUNRURAL, do PRORURAL, do
PIS, do PASEP e de outros tantos planos,
como aquele da valorização da ação sin
dical, em que o Governo procura, com o
que lhe é possível fazer e com o que lhe
é dado, através dos tributos, dos fundos
que se criam para essa finalidade, oferecer
a esses 104 milhões de brasileiros espalha
dos por todos os recantos da nossa Pátria,
o que efetivamente mais precisa a Nação
em termos prioritários.

Mais uma vez ouvirei V. Ex."', que muito
me honrará com seu aparte.

O Sr. Antônio Carlos - Deputado Adhe
mar Ghisi, acho que está havendo certa
confusão entre medida de alcance social e
medida paternalista. Dentre as citadas por
V. Ex.'" há algumas medidas paternalis
tas. A instituição do Estado existe, pelo
menos no nosso sntendímento, não para
servir de tutelador ao homem, mas para ter
sua dimensão estabelecida em estreita re
lação com a dimensão do próprio homem.
Estamos nivelando o homem brasileiro por
baixo, quando lhe estabelecemos 13.0 e 14.0
Salários, que não acompanham a diferença
entre o valor quantitativo e o valor real do
salário que ele recebe. Não devemos admí
tu que essas tentativas continuem, Acha
mos que a esta época, quando o Brasil entra
na era nuclear, precisamos partir para ati
tudes sérias, corretas e decisivas, e não pa
liativos, Chegamos ao instante decisivo da
nossa emancipação política, social e eco
nômica, e este momento não mais nos per
mite ações desse tipo, paternalistas ou pa
liativas, que visem a subsidiar a vivência
pura e simples do homem sem que ele possa
se dimensionar na sua grandeza do Estado.
O homem brasileiro, repito, infelizmente,
até aqui está sendo dimensionado por
baixo.

O SR. ADHEMAR GHISI - Sr. Deputado,
acho que V. Ex." colocou mal a questão.
Não concordo com nenhum dos termos com
que fui brindado no último aparte que me
dirigiu, V: Ex," critica o Governo por ser
paternalista. Mas ele o é, deve ser pater
nalista, através de um processo de pater
nalismo na sua ação social, econômica e
admínístratíva que provenha, acima de
tudo, ao bem público, ao bem individual,
assegurando a cada um aquilo que merece
dentro do contexto social, político e admi
nistrativo em que viva. O Governo arreca
da, tem dispositivos e mecanismos de fis
calização de renda. Arrecadando. ele es
tuda as prioridades de aplicação do dinhei
ro recolhido, e o faz não sem a aprovação
dos outros órgãos a que está subordinado
por força de uma .ei maior, que é a própria
Constituição. Foi desta Casa que saiu a
autorização para o funcionamento do
PRORURAL, do PIS, do PASEP, do PRO
TERRA, de todos os programas, através da
criação dos g-randes fundos regtonaís ou
nacionais que hoje vigem por todo o terri
tório brasileiro, erga omnes. Foi deste Con
gresso que partiu a iniciativa de tantas
tentativas no sentido de beneficiar o ho
mem brasileiro, principalmente aquele de
mais baixa renda, através, particularmente,
de colegas da Oposição, que lutavam. ver
beravam e reclamavam sobre a necessidade
da outorga de um salário mínimo mais
justo, o que fez o Governo conferir aos tra
balhadores de renda mais baixa, portanto,
de níveis de salário mínimo, aqueles 41%
que toda a Nação recebeu com alegria e
com aplauso.

V. Ex,", afirmando que a aplicacâo do
dinheiro arrecadado do povo pelo Governo
se constitui em uma ação paternalista, ape
nas repete aquilo que está na moda, pare
ce-rne, na expressão mais fácil dos homens
da Oposição - e V. Ex." não me deu a
impressão de ser um homem que queira
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apenas repetir aqui o que falam lá fora,
trazendo de maneira pouco pensada, para
nós outros, neste local onde os debates de
vem processar-se da maneira a mais alta
possível, de forma elevada e patriótica,
simplesmente o que ouve dizer. Não aceito
portanto, Sr. Deputado, que V. Ex." afirme
e proclame que a ação do Governo é pa
ternalista, no sentido pejorativo da pala
vra. Ela é paternalista porque provê real
mente o bem dos cidadãos e começa pelas
classes mais baixas, mais deserdadas, mais
infelicitadas, que nós não gostaríamos
existissem, pois desejaríamos que todos os
nossos semelhantes, filhos desta Pátria,
não tivessem problemas. Fique V. Ex.", Sr.
Deputado, certo de que não sou eu quem
o diz, não será V. Ex." quem o dirá. O
próprio Presidente da República, em Join
ville, no meu Estado natal, no dia 1.° de
maio último, congraçando-se com os ope
rários da minha terra e, consequentemente,
do Brasil, afirmava que os esforços do
4.0 período do Governo revolucionário 
que tantas demonstrações de carinho, de
consideração e de respeito já tinha dedi
cado à classe obreira do Brasil - não eram
ainda suficientes para a solução dos seus
problemas, mas que ele. Presidente da Re
pública, haveria de prosseguir na mesma
senda até alcançar as metas de satisfação
social da grande maioria do povo brasileiro,
porque será impossivel pensarmos em re
solver todos os problemas sociais apenas
num quadriênio administrativo. Concedo o
aparte ao nobre Deputado Antônio Carlos.

O Sr. Antônio Carlos - Principalmente
quando as medidas que estamos tomando
hoje não nos permitem uma aproximação
entre a classe mais baixa e aquela de renda
mais alta. Estamos, isto sim, nos distan
ciando. V. Ex." contra-argumentando o
meu aparte, no .que diz respeito ao pater
nalísmo, deu uma versão nova ao conceito
de Estado. Nos regimes democráticos não
podemos admitir atitudes puramente pa
ternalistas que nivelem o homem por baixo.
Aí é que quero chegar, Deputado Adhemar
Ghisi. Infelizmente, estamos novelando o
homem brasileiro por baixo, permitindo que
cada dia, cada semana, cada mês, cada ano
o trabalhador braçal, o obreiro, como disse
V. Ex.", fique mais e mais distanciado da
quela minoria, daquela elite beneficiada
pela maior concentracão de renda. Ê neste
aspecto que discordo de V. Ex." Acho que
as medidas até agora tomadas constituem
paliativos e não soluções adequadas. Esse
é um problema que não foi criado por ne
nhum governo revolucionário. Ele vem de
longa data. E a seguirmos neste ritmo Ire
mos permitir que ele se agrave e estaremos
institucionalizando o paternalismo neste
Pais, perdendo o trabalhador brasileiro,
cada vez mais, a visão do próprio horizonte.

O SR. ADHEMAR GHISI - Vou respon..
der a V. Ex.", impenitente adversário do
Governo que é, e revela ser, com dados que
por certo porão fim às dúvidas que assal
tam o espírito de V. Ex.", quando crê que
as ações em benefício dos brasileiros de
mais baixa renda são puramente paterna
listas e conseqüentemente, permita-me a
conclusão, demagógicas.

Em 1964 éramos, no Brasil, 95 mil estu
dantes em curso superior. Hoje, 11 anos
após, somos 950 mil brasileiros cursando
escolas de nível superior em todos os qua
drantes da Pátria. Esse número, por si só,
representa o avanço das classes menos pro
tegidas do País pois, com toda a seguran
ça, entre os 950 mil estudantes de hoje es
tarão filhos de operários, de lavradores, de
modestos servidores públicos das três este
ras da Administração, a se igualarem àque
les que eram os detentores reais e verda
deiros do poder no Brasil: as classes mais
ricas e mais opulentas.

Nobre Deputado, gostaria de lembrar a
V. Ex." que uma das nações mais evolui
das do universo, com o que todos havere
mos de concordar, a Alemanha Federal,
acaba de conferir-nos uma honraria muito
grande através do Acordo Nuclear que co
nosco realizou. Isso porque somos hoje con
siderados pelos países mais progressistas do
mundo como uma nação adulta, responsá
vel e que sabe o que quer. Não haveria acor
do nuclear entre Brasil e a Alemanha ...

O Sr. Antônio Carlos - Mas isso não é
honraria ...

O SR. ADHEMAR GHISI - , .. O grande
aliado dos Estados Unidos...

O Sr. Antônio Carlos - Todo acordo reú
ne interesses de ambos os lados, V. Ex." há
de convir comigo.

O SR. ADHEI\IAR GHISI - V. Ex." ha
verá de ouvir-me, como fiz quando me
aparteou. Não há demonstração maior de
que atingimos a nossa maturidade, como
nação civilizada, do que esse último Acor
do Nuclear realizado com a Alemanha. Va
mos realizar um projeto em conjunto com
aquele pais europeu, para implantar, em
nossa terra, oito usinas nucleares para pro
ducão de energia elétrica e, ao curso de doze
anos do projeto iremos adquirir também a
tecnologia da construção da bomba atômi
ca. Não haveria esse convênio, realizado
contra os interesses norte-americanos, com
uma nacão como a Alemanha, se não tivés
semos chegada, Sr. Deputado, à condição
de Nacão adulta e responsável. E por que
fazem 'esse tipo de acordo com o Brasil de
1975, com o Brasil do quarto período da
Revolucão? Porque sabem que este é um
Governo de responsabilidade e que esta é
uma Nação a que se reserva um grande
destino que caminha com passos certos e
acelerados em direção a um grande porvir.

Com isto, Sr. Deputado, espero que as dú
Vidas que V. Ex." manifestou com relacâo
ao aspecto social já não poderão mais per
sistir no seu espírito.

O Sr. Valmor de Luca - Não são dúvidas,
não se trata de dúvida.

O SR. ADHEMAR GHISI - São distor
ções. Aliás, pouco mais do que isso pode
acontecer em termos de realidade adminis
trativa que implique na discussão de pro
blemas econômieo-soclaís ou financeiros. É
uma questão de tempo nos tornarmos maio
res do que já somos perante as nações mais
evoluidas do universo.

Quero ouvir V. Ex." para, em seguida,
ouvir o meu colega de representação, Depu
tado Valmor de Luca.

O Sr. Octacílío Almeida - Nobre Depu
tado Adhemar Ghisi, sou muito grato a V.
Ex." pela concessão da palavra. Reportan
do-me ainda à sua tese anterior - V. Ex."
dela fugiu um pouquinho, ao responder ao
aparte do nobre colega - num espaço de
48 horas, no término da semana, tomei co
nhecimento de dois fatos que contrastam
com a tese que V. Ex.a,vem defendendo. O
primeiro deles ocorreu em São Paulo, na
cidade de São José do Rio Preto, onde ouvi
o ilustre ex-Deputado Federal Afrânio de
Oliveira, hoje Presidente da Caixa Econô
mica Estadual, dizer que havia negado pe
dido de aposentadoria a um funcionário
com 35 anos de serviço porque o salário
que esse servidor iria perceber não seria
suficiente para que ele pudesse continuar
com o mesmo padrão de vida que vinha
mantendo. Hoje, no avião, quando viajava
de São Paulo para esta Capital, lia uma
nota de jornal onde se dizia que os irmãos
Villas Boas, patrimônio moral e cultural da
nossa gente, na educação e no trato com
os índios, estão em dificuldades para soli
citarem aposentadoria, porque não poderão

viver com o salário que perceberão se esta
lhes for concedida. Na tese que vem defen
dendo, como V. Ex." poderá enquadrar essas
duas situações, especialmente a dos irmãos
VilIas Boas?

O SR. ADHEMAR GHISI - Sr. Deputado,
a resposta à indagação de V. Ex." implica
ria total desvio dos objetivos que me trou
xeram a esta tribuna. Mas tentarei respon
der, em poucas palavras, com aquilo que
o Governo pretende realizar, a curto prazo,
para que situações como essa que V. Ex."
cita não se multipliquem, quer na área do
servidor público, quer na do trabalhador
regido pela CLT. A medida a que me refiro,
relacionada com a criação de um 14.° sa
lário para o trabalhador brasileiro ou de
um 13.° para o servidor público, de certa
forma vem ao encontro das preocupações
que V. Ex." está externando através desse
aparte. Os fundos de pensão que o Güver,..
no pretende instituir a curto prazo, que têm
sido objeto de diversas reuniões do Minis
tério da Fazenda com outros órgãos fede
rais, visam exatamente ao que alude V. Ex.",
ou seja a evitar que o indivíduo, na Inatí
vídade, venha a perceber quantia que não
dê para satisfazer suas necessidades e as
de sua família. Todavia, Sr. Deputado, este
não é problema apenas brasileiro, mas in
ternacional, que o Governo, por todos 0$
meios, tenta, pelo menos, suavizar, com me
didas que não podem, de maneira alguma,
ser consideradas paternalistas ou demagó
gicas, uma vez que são adotadas exatamen
te de acordo com nossas possibilidades só
cio-econômica-financeiras. Ê assim que res-

. pondo a V. Ex.a, para dizer que não há
indiferença, inação, despreocupação no que
diz respeito à vida dos nossos irmãos mais
pobres e humildes. Em todos os campos de
atividade, o que se observa é a grande preo
cupação do Governo em melhorar a assis
tência médica, a assistência hospitalar, a
assistência odontológica, a assistência far
macêutica, inclusive através da concessão
de benefícios de renda fixa. Nos últimos
seis meses deste ano, principalmente, to
mos testemunhas do grande elenco de pro
jetos aqui votados e já transformados em
lei e que vieram justamente ao encontro
do que acabo de relatar: é a exclusão do
desconto de 50% do valor da aposentadoria
concedida àquele que retorna à atívídade,
é a soma do tempo de serviço público com
o trabalho regido pela CLT, para fins de
aposentadoria, é a abolição do desconto' ele
5% do aposentado ou pensionista do INPS,
a fim de que ele possa receber quantia
maior. Posso dizer mais, Sr. Deputado, o
Governo mandará, daqui a alguns dias 4

e V. Ex." agora toma conhecimento dessa
notícia por meu' intermédio, em primeira
mão - projeto de lei que impedirá que,
neste Pais, alguém venha a perceber .do
INPS, na inatividade, como aposentado pllr
invalidez, quantia inferior ao salário mini
mo.

O SR. PRESIDENTE <Ubaldo Barém)
Lembro ao nobre Deputado que dispõe de
três minutos para concluir.

O SR. ADHEMAR GHISI - Talvez não
seja muito, talvez seja até pouco, mas, em
julho de 73, o aposentado por invalidez -;
aquele antes de 60 - recebia apenas 70%
do valor do salário mínimo.

O Sr. Valmor de Luca - Mas o salário da
época, Sr. Deputado, relativamente, valia
muito mais.

O SR. ADHEI\IAR GHISI - Realmente, o
salário valia mais, numa inflação de 84% ao
ano, em 1964, antes da Revolução. )

O Sr. Valmor de Luca _ E corrigido na
ordem de 120% ao ano.

O SR. ADHEMAR GHISI - É uma com
paração muito feliz a de V. Ex." Só espero
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que V. Ex.a não insista num tipo de exem
plo como esse, porque já não mais conven
cerá àqueles que estão acompanhando o
grande esforço governamental de dar um
pouco daquilo que pode oferecer em favor
das classes mais sofridas e pobres, que, in
felizmente, ainda existem neste País. Ouço
o aparte de V. Ex.a com prazer.

. O Sr. Valmor de Luca - Nobre Depu
tado, seu tempo está esgotado, e meu apar
te, infelizmente, será breve. Não entendi seu
discurso. V. Ex.a começou a falar sobre a
polítíca social do Governo e terminou no
Acordo Nuclear entre o Brasil e a Alema
nha. V. Ex a citou números em termos abso
lutos, falou em salário mínimo e se esque
ceu de que o salário mínimo não chega a
Cr$ 500,00 em nossa região, sul de Santa
Catarina. V. Ex.a também se esqueceu de
dizer que o mineiro do sul do Estado que
representamos - V. Ex.a e eu - deixou de
existir como profissional. Atualmente, ape
nas 3% dos trabalhadores das minas de
Santa Catarina percebem como mineiros,
enquanto 70% percebem salário de fome e
'de miséria - essa é que é a verdade 
como ajudantes de mineração. Ta! situação
foi criada por este Governo e cabe a ele
corrigi-la. V. Ex.a falou em valorização da
ação sindical e se esqueceu de que, em nos
sa terra, orícíúma, o Sindicato dos Minei
ros se encontra sob intervenção há três
anos, sem que o Governo diga porque mo
tivo ou razão. Será esta a valorização ere
·trva do trabalhador brasileiro? V. Ex.a fa
lou no PASEP e se esquece de que o Go
verno, desde o ano passado, está para cum
'prír lei votada por este Oongresso - o
Plano de Reclassificacão de Cargos - colo

.cando-a efetivamenté em exercício. Estão
os funcionários públicos do Brasil esperan
do pela promessa que lhes foi feita nesta
Casa, que talvez em dezembro seja paga.

O SR. PRESIDENTE (Ubaldo Barém) 
Lembro ao nobre orador que seu tempo es
tá esgotado.

O Sr. Valmor de Luca - Não entendo o
pronunciamento de V. Ex. a, como não en
.~endo quando V. Ex.'" ao falar nos funcio
.nárlos públicos, se esquece da situação de
opção criada para os ferroviários, que tive
ram de deixar suas funções, ligados ao es

"tatuto público, para serem vinculados à
ÇJr,T contra sua vontade, o que lhes foi im
posto por decisão governamental, infeliz
mente.

O SR. ADHEMAR GBISI - V. Ex.a está
satísteíto com o tempo do aparte? Agrade
ço a generosidade com que V. Ex.a me apar
teou. O nobre COlega trouxe uma série de
'ta tos relacionados com a vida social do tra
balhador brasileiro, fazendo referência es
pecial àqueles que vivem no sul de Santa
Catarina, mas se esquece de que hoje, cada
um daqueles sindicatos que lá funcionam
possui uma ambulância à sua disposição,
tem gabinetes odontológicos que atendemao associado e aos seus dependentes e am
bulatório funcionando normalmente.

O SR. PRESIDENTE <Ubaldo Barém) 
Solícito ao nobre Deputado Adhemar Ghisi
.que conclua seu discurso, pois V. Ex.a já
excedeu o tempo regulamentar por 5 mi
nutos.

O SR. ADHJfl;MAR GHISI - Sr. Presi
dente, estou apenas respondendo ao apar
te do Colega.

O SR. PRESIDENTE (Ubaldo Barérn) 
'Solícito a V. Ex.a que conclua, porque há
outro orador inscrito.
I O SR. ADHEMAR GIUSI _ Pois não, Sr.
Presidente. Gostaria de dizer a V. Ex.'" Sr.
Deputado Valmor de Luca, que respondere
'mos ao aparte de V. Ex a através de outro
pronunciamento, que faremos oportuna-

mente, para quantí.ücarrnos, de maneira
mais ampla possível, as realizações do Go
verno e ao mesmo tempo dar o valor real
àquílo que ele está a oferecer a mais em
favor do trabalhador brasileiro, não em
forma de remuneração direta, mas em for
ma de benefícios de caráter social, que têm
valor e por isso mesmo podem ser quan
tificados. Não se trata de defender um Go
verno sem alma, sem coração, sem entra
nhas, que quisesse o mal do pobre traba
lhador, da gente humilde da nossa terra,
e se preocupasse apenas em promover o
bem daqueles que muito possuem. Não. Se
rá defender acima de tudo um Governo
consciente da grandeza de um Pais.

Isso significa que os trabalhadores remu
nerados à base do salário mínimo, ao faze
rem cinco anos de participação no PIS
PASEP, passarão a perceber um décimo
quarto salário, anualmente, sem criar qual
quer ônus adicional para as empresas ou
o Governo.

Ao mesmo tempo, não sacrifica a idéia
básica de constituição do patrtmónío fami
liar, uma vez que a quota de cada assalaria
do continuará a crescer, ano a ano.

Bem assim, visa a medida:
"a permitir que o patrimônio do pIS
PASEP apresente ritmo de crescimento
real superior ao do produto nacional e
que seja mantido o sistema de aplica
ção unificada de seus recursos, em pro
gramas e projetos considerados priori
tários para o desenvolvimento nacional,
com preponderância para os da inicia
tiva privada".

Frisa, ainda, a Exposição de Motivos do
Ministro do Planejamento:

"A unificacão contábil dos recursos do
PIS-PASEP, num único fundo, preser
vadas suas atuais fontes de receita,
visa a permitir, atendendo a objetivos
de eqüidade. a equalização das cotas de
partíctpacão dos empregados de empre
sas privadas e dos servidores públicos,
a partir do exercício financeiro a ini
ciar-se a 1.0 de julho de 1976. data fi
xada em função do prazo de 5 anos de
cadastramento estabelecido como con
dição para a nova retirada anual."

Essa medida, justifica-se, sobretudo. ten
do em vista o objetivo de permitir àqueles
trabalhadores de menor nível de renda, re
tirada anual, pelo menos, equivalente ao
salário mínimo regional mensal. proposícâo .
de grande significação para o maior desen
volvimento social do País.

Isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, num
País em que as classes trabalhadoras leva
ram dezenas de anos reivindicando um dé
cimo-terceiro salário que é, agora, ampliado.

É bem verdade que se trata de uma pou
pança que em nada onera o orçamento
anual das classes assalariadas. Vem, em
boa hora, complementar os salários daque
les que, na medida em que dela participam,
estão também contribuindo para o desen
volvimento do País, através de empréstimos
destinados a obras de saneamento básico
nos Estados e Municípios.

Nada mais justo, nada mais lógico, Sr.
Presidente, 81'S. Deputados, que se dê à ini
ciativa governamental um tratamento todo
especial pelo muito que ela representa para
o Pais e para o povo.

Até porque, com a preocupação de viabi
lizar esses importantes objetivos sociais sem
desencadear processo de descapítalízacão
excessiva do PIS-PASEP, mantendo, pelo
contrário, taxa de crescimento real superior
à da renda nacional, ainda de acordo com a
exposição do Ministro do Planejamento,

"não prevê a nova sistemática a possi
bilidade de retirada da correção mone
tária, nem a retirada de saldos no caso
de aquisição de casa própria contempla
das na legislação anterior".

E acrescenta:
"A retirada da correcão monetária cla
ramente inibe a manutenção do valor
real das quotas individuais, e os saques
de saldo, na hipótese de construção de
casa própria, seriam justificáveis, con
siderada a existência de outras alterna
tívas para o financiamento da habita
ção, amplamente disponíveis."

Com esse conjunto de medidas altamente
expressivas que integram a nova sistemática
proposta para o PIS-PASEP, prevê-se que o
crescimento real do patrímônío líquido si
tue-se, no período de 1976/1977 - 1979/1980
(para crescimento do Produto Interno Bru
to de 10%), na ordem de 25% anuais, con
tra 30%, de acordo com a sistemática atual.
Em 1979/1980 o patrimônio do PIS-PASEP
seria da ordem de quase 100 bilhões de cru
zeiros, a preços de 1975, (contra cerca de
115 bilhões mantida a legislação atual), o
que assegura volume de recursos e dinâmica
de expansão compatíveis com os objetivos
de financiamento, pelo sistema unificado
já em vigor, dos grandes programas e pro
jetos prioritários para o desenvclvímento do
País, com ênfase nos de responsabilidade
do setor privado.

O que o Governo Federal está fazendo,
Sr. presidente, Sr. Deputados, coerente com
a realidade dos dias atuais, nada mais é que
o fiel cumprimento daquilo a que se propôs,
ao definir as diretrizes do IV Governo da
Revolução, perante o seu Ministério, em 19
de março de 1974:

Dizia o Presidente Geisel, ao se referir
aos diferentes aspectos do campo social:

" .. importa ressaltar que a estraté
gia de desenvolvimento adotada, res
peitando embora a prioridade essencial
que se deve dar ao crescimento do pro
duto real, preocupa-se sobremaneira
com a universidade dos benefícios que
se forem alcançando, a fim de que o
elevado aumento esperado na renda
per capita do País para esta década 
da ordem de 100% - não seja apenas
um indicador abstrado, mas realmente
eorresponda à melhoria dos padrões de
vida de todas as camadas sociais.

O Censo de 1970, a despeito de suas im
precisões, revelou que as disegualdades
individuais de renda se mostravam
muito mais acentuadas entre nós do que
na maioria dos países do mundo oci
dental, que os beneficios do desenvol
vimento, na década de 1960, foram co
lhidos, em sua maior parte, pela ca
mada mais rica da população econômí
camente ativa; e que o hiato entre os
salários da mão-de-obra qualificada e
não qualificada era desmedidamente
intenso em relação aos padrões inter
nacionais. Ao mesmo tempo, persistem
agudas disparidades econômicas regio
nais que expõem o contraste de um
Centro-Sul razoavelmente desenvolvido
com um Norte flagrantemente conta
minados pelo subdesenvolvimento."

E, mais adiante:
"A melhoria da distribuição pessoal da
renda terá que resultar, em primeiro
lugar, da valorízação do homem pela
educação e pela política de desenvolvi
mento e de criação de empregos e, em
segundo lugar, do aproveitamento da
política fiscal, da criação de fUndos
Instítucíonaís de poupança pertencen
tes aos trabalhadores e da melhoria de
saúde e da assistência social."
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Não pode, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o Brasil desejar voltar ao passado porque
isto representaria um retrocesso muito
grande no estágio de desenvolvimento até
aqui alcançado. No'mundo atual, um Pais
é visto pelo que tem pelo que faz e pelo
que pode oferecer. Nossa condição de lide
rança na América Latina - e agora muito
mais acentuada com a exploração do petró
leo e outros minérios estratégicos - é um
rato.

o que devemos, isto sim, é nos conscien
tizarmos da importância do papel que es
tamos desempenhando diante das grandes
nações desenvolvidas, principalmente, quan
do a ciência e a tecnologia nos acenam com
a utilização pacifica da energia atômica, a
curto prazo.

De mãos dadas, o Governo e povo, mar
charemos para a consecução dos nossos
objetivos mais nobres, confiantes na ação
equilibrada e correta dos nossos adminis
tradores e na capacidade de realização de
todos os brasileiros.

Durante o discurso do Sr. Adhemar
Ghisi,. o Sr. Célio Borja, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocusuuia pelo Sr. Ubaldo Barérn, Su
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE <Ubaldo Barém) -
Nos termos do inciso TI do art. 10 do Re
gimento Interno, concedo a palavra ao Sr.
Francisco Libardoni, na qualidade de Lider
do Movimento Democrático Brasileiro.

O SR. FRANCISCO LIBARDONI (MDB -
se. Como Líder. Pronuncia o seguinte dís
eurso.) - Sr. Presidente Srs. Deputados,
dizer que o Estado de Santa Catarina é
mal servido de estradas, que o retardamento
das obras do Plano Nacional de Viação vem
causando sérios transtornos à circulação
de riquezas naquela região do País, que nos
so Estado ficou esquecido no Programa
"Corredores de Exportação" e tudo mais
que se queira abordar dentro do assunto
não representa, a nosso ver, qualquer forma
de contestacão aos elevados propósitos
anunciados pelo Governo, naquilo que pre
conizou para acelerar o desenvolvimento
nacíonal,

Mas, Sr. Presidente, somos forçados a
afirmar - e o fazemos sem medo de errar
- que Santa Catarina, se persistirem as fa
lhas de seu sistema viário, poderá, em
breve, Igualar-se aos Estados menos desen
volvidos do Nordeste. Isto porque foram
planejadas várias rodovias de acordo com
as peculiaridades regionais, principalmente
nas grandes áreas de produção.

Entretanto, muitas dessas rodovias estão
somente planejadas ou iniciadas, mas ina
cabadas.

O desenvolvimento de nosso Estado no to
cante ao Plano Viário baseia-se em grande
parte, na conclusão dessas rodovias, o que
é de vital importância para aquelas regiões,
que só assim poderão conhecer a-verdadeira
marcha para o progresso.

O problema de estradas para escoamento
da »roducão está levando muita gente ao
desespero: pois todo o Estado não dispõe
de eficientes meios que lhe permitam con
quistar novos mercados, a despeito do vo
lume e da qualidade de nossos gêneros ali
mentícios, de modo geral.

Particularizar a necessidade de abertura
de novas estradas e a conservação das exis
tentes seria dizer ao Ministério dos Trans
portes e ao DNER que o que estão fazendo
não corresponde às reais necessidades da
região e que isso não condiz com os pro
pósitos do Governo. Em outras palavras,
Sr. Presidente, o grau de esquecimento a
que fomos relegados em matéria de rodovias

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

justifica, em muitos casos, até mesmo in
cursões de desbravadores ...

Tivemos, nos últimos quatro anos, um
Governo hábil em inaugurar obras inaca
badas. Pelo Centro do País temos visto cons
trução de pontes, por antecipação, sempre
que se trata de melhorar ou duplicar um
trecho. Conosco, ocorreu o contrário. O Go
vernador Colombo Salles e o Ministro Mário
Andreazza inauguraram estradas cujas
pontes não foram sequer planejadas. E o
incômodo sistema de balsas nas travessias
dos rios continua imperando em larga es
cala, como se cstrvéssemos dando os pri
meiros passos em matéria de transporte.

A rodovia BR-116, da divisa de Santa Ca
tarina com o Rio Grande do Sul à divisa
com o Paraná está em estado lastimável;
asfalto esburacado, necessitando de reca
peamento, sinalização precária e tudo o
mais que não se espera de uma estrada de
porte internacional. Já a BR-10l, embora
concluída, graças à pouca visão dos que a
planejaram, necessita de urgente duplica
ção, principalmente no trecho que vai de
Curitiba, no Paraná, até Araranguá, em
Santa Catarina. Há pouco tempo, ficou in
terrompida, causando grandes prejuízos.

Ouço o nobre Deputado.
O Sr. Luiz Henrique - Nobre Deputado

Francisco Líbardorn, Santa Catarina tem
sido chamado o zero da BR-IOl, o Estado
que separa o Paraná do Rio Grande do Sul.
E essa sítuacào persiste. Passam-se os Go
vernos e continuamos completamente sem
estradas, marginalizados nos maiores pro
jetos governamentais, quer no setor rodo
viário ou no ferroviário. Note V. Ex. a que
cito as BRs-116 e 1D1, que são efetiva
mente duas passarelas do Paraná para o
Rio Grande do SuL Se nosso Estado fosse
o último da Federação, depois do Rio Gran
de, talvez essa estrada não tivesse chegado
até os catarinenses. Santa Catarina pre
cisa não apenas de passarelas, como a
BR-153, que está sendo construída para
ligar o Paraná ao Rio Grande do SuL Prin
cipalmente, necessitamos das rodovias
transversais que integrem as regiões Oeste,
meio-Oeste, Região do Planalto ou litoral
catarínense. Meus parabéns a V. Ex. a Ouvi
lo-ei com atenção. Se entender necessário,
pedirei vênia para fazer nova intervenção.

O SR. FRANCISCO LIBARDONI - Muito
obrigado a V. Ex." pelo aparte que vem en
riquecer meu modesto pronunciamento.

Parcialmente concluída há pouco tempo;
a BR-470 está sendo submetida a obras de
drenagem e com um asfalto da pior qua
lidade. Até parece que a compactação do
solo foi terta sem obedecer às especificações
técnicas devidas, o que envergonha o bom
nome da Engenharia nacional. Ou então,
foi entregue ao tráfego sem o necessário
acabamento. A despeito de sua importância,
ainda não foi construído o trecho Campos
Novos-Barracâo-Lagoa Vermelha.

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Depu
tado Francisco Líbardoní, positivamente
parece que esta é uma tarde catarínense.
É particularmente relevante para todos nós
termos ouvido o nobre Deputado Adhemar
Ghisi, pela ARENA, e estarmos a escutar
agora V. Ex.", que traz à Casa problema da
mais alta importância: a Situação de de
samparo em que se encontra o seu Estado
no que diz respeito ao desenvolvimento ro
doviário do País. Diríamos, nobre Deputado,
que o problema do seu Estado é semelhante
ao do nosso. O Nordeste também se en
contra na mesma situação de abandono, de
distanciamento, ilhado num canto do mapa
brasileiro. Aliás, já se disse - corroborando
os diversos adjetivos aqui trazidos pelo
Deputado Luiz Henrique a respeito de San-
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ta Catarina - que aquele Estado é o nor
deste do Sul. Pelo menos nesse aspecto pa
rece ser. É de se salientar que o nordeste
inteiro, região com mais de 30 milhões de
habitantes, não tem ainda uma ligação
condizente com a Capital da República. A
rodovia Brasília-Fortaleza, que deveria
exercer esse papel, ser o canalizador e o
escoa-douro de todas as ações que deman
dam à Capital Federal, partindo do Nor
deste, encontra-se interrompida no trecho
ao nível de Ibotirama, na Bahia. Pelo me
nos há quatro anos ouço falar em provi
dências do DNER ou de quem de direito.
Mas a rodovia não sai do mesmo ramerrão.
Ora, tem-se dito que o Ministério dos Trans
portes era o ponto mais relevante, de maior
reverberação do Governo passado. Distri
buiu rodovias a mancheías pelo Pais inteiro.
Pouco a pouco, vamos descobrindo que ha
via um vazio e balofo em todo aquele furor
publicitário. No Rio de Janeiro fala-se nos
desacertos e desmandos da ponte Rio-Ni
terói. Para a Amazônia são precários os re
sultados da Transamazônica, e o Nordeste
está na sítnação que acabo de referir. Tudo
isso é profundamente lamentável. Quanto
à restttuícâo das coisas ao ritmo normal e
à inversão de algumas prioridades que se
propôs agora o Governo do Presidente
Geisel, até o momento nada se viu. Todo
esse quadro é profundamente contristador.
Congratulo-me com V. Ex." por mostrar
com tanta nitidez, com tanta clareza e ob
jetividade a situação em que se encontra
o seu Estado, e que é a de todo o País.

O SR. FRANCISCO LIBARDONI - Agra
deço ao nobre Deputado Marcondes Gade
lha o aparte que com muita honra recolho
ao meu modesto discurso.

SI'. Presidente, da BR-282 só está pronto
o trecho Joaçaba-São Miguel d'Oeste,
inaugurado há quase dois anos pelo Minis
tro Mário Andreazza, com muita festa. En
tretanto a ponte sobre o rio Chapecó só
foi inaugurada no dia 2 do corrente. Desde
a época da entrega daquele trecho, um ser
viço de balsa espoliava todos os proprie
tários de veículos, cobrando o preço abusivo
de vinte cruzeiros por unidade, num rio que
não tem cem metros de largura. O trecho
Joaçaba-Campos Novos amda está sendo
preparado. Em outra ponte, que está
sendo construída sobre o rio do Peixe, houve
um desabamento em que perderam a vida
vários operários. Não concordamos, apesar
de tudo, com a demora com que ela vem
sendo construída, porque, a continuar esse
ritmo, nem até o fim do ano será inau
gurada. O trecho da BR-282, prometido há
mais de 20 anos - Campos Novos-Lajes
Florianópolis - ainda não foi iniciado. Nas
rodovias de vulto é preciso que as obras de
arte mereçam prioridade. Portanto não en
tendemos o mau tratamento que temos re
cebido. A ponte sobre o rio Chapecó levou
dois anos para ser entregue ao tráfego; a
ponte sobre o rio do Peixe talvez nem em
três esteja concluída. A BR-153 está sendo
construída entre Marcelino Ramos e União
da Vitória, no Paraná, mas a ponte sobre o
rio Uruguai está pronta há mais de cinco
anos, embora ali ainda não exista estrada.
Não entendemos os planos que se elaboram
no Ministério dos Transportes. Onde há
estradas não há pontes, onde há pontes não
há estradas.

Sr. Presidente, não é de hoje que nos
batemos desta tribuna pela conclusão das
obras rodoviárias de Santa Catarina. O
Oeste do Estado corre o risco de estagnação
e os prejuízos por falta de meios de escoa
mento da produção já se fazem sentir in
tensamente. E as autoridades governamen
tais não entendem ou não querem entender
sobre o barateamento do custo da produção,
porque é melhor não produzir do que pro-



Agosto de 1975 DUlUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 12 5627

duzír para perder. Daí para a frente, as
conseqüências correm por conta dos nossos
técnicos em planejamento ...

A lentidão com que está sendo construido
o trecho da BR-153, que vai de Marcelino
Ramos, no Rio Grande do Sul, a União da
Vitória, no Paraná, passando por Santa oa
tarína, é algo que não se justifica. E não
se tem conhecimento de nenhuma medida
tendente 'a apressar o andamento das
obras. Não seria demais lembrar que a
ponte sobre o rio Ohapecó reclama inaugu
ração há mais de dois anos, Assim também
é de se admitir que tal demora se deva a
descaso, desleixo ou desinteresse das auto
ridades responsáveis.

Pela importância que irá exercer na cir
culação de riquezas da Região MisBioneira
do Rio Grande do Sul e Oeste do Paraná e
Santa Oatarína, a BR-158 precisa ser ati
vada em toda sua extensão, pois ela será
a grande via de escoamento da produção
agrícola daquela parte do Sul do pais. A
ponte sobre o rio Uruguai, no porto de Pas
sarinho, já foi concluída, mas a estrada, no
trecho de Santa Oatarina, de 1raí a ounna
Porâ, passando por Palmitos, devia ter sido
entregue em 1974., conforme carta a mim
dirigida pelo então Ministro Mário Andreaz
sa, Entretanto as máquinas que lá estavam,
há \} anos, para a construção do trecho ca
tarínense, foram retiradas -não sei por que
e levadas para o Rio Grande do Sul, para
se concluir o trecho naquele Estado. A es
trada está ímplantada.. as obras de arte
estão concluídas, mas não se sabe quando
será terminado o asfaltamento de 1rai até
Cunha Porã e Maravilha.

Da BR-282 só está construido o trecho
Joaçaba-Bão Miguel D'Oeste. Inaugurou
se há poucos dias, no começo deste mês.
Entretanto, foi inaugurado o trecho pelo
Ministro Mário Andreazza, há quase 2 anos.
Falta a parte que liga Joaçaba a Oampos
Novos, e exatamente aí se agrava o proble
ma da passagem de caminhões, nos loeaís
onde a estrada alcança o rio do Peixe. O
trecho está pratdcamente pronto, mas a
ponte não foi crmstruída., A ppnte do rio,
nas proximidades de Joaçaba, sofreu desa
bamento, causando a morte de operários.
Mesmo assim, há morosidade quanto ao
seu acabamento. A continuar no ritmo em
que se encontra, levará ainda muito tem
po para ser terminada. Ideal seria, Sr. Pre
sidente, que quando se projetasse construir
uma rodovia de vulto, as obras de arte me
recessem prioridade absoluta. O trecho da
quela mesma rodovia, ou seja, da BR-282,
que vai de Oampos Novos a Florianópolis,
apesar das promessas que datam de mais
de vinte anos, ainda não foi construído.

A ponte do Passarinho, sobre o rio Uru
guai, já está terminada. Entretanto, a ro
dovia, de Irai até Maravilha, passando por
Ounha Porã, está apenas implantada,
quando deveria ter sido inaugurada em
19~4. .

Impõe-se com toda urgência a constru
ção do trecho que vai de Maravllha-c-Oam-.
po Erê--São Lourenço D'Oeste-Vitorino,
no Paraná, de menos de 100 quilômetros
de extensão, permitindo a ligação do Rio
Grande do Sul com São Paulo e Rio de
Janeiro, oferecendo aos que se destinam ao
Norte do País e à Oapital Federal uma re
dução de mais de 300 quilômetros no per-
curso. .

O Sr. Adhemar Ghisi - Ooncede-me
V. Ex." um aparte?

O SR. FRANCISCO LIBARDONI - Com
muito prazer.

O Sr. Adhemar Ghisi. - Nobre Deputado,
,ém primeiro lugar quero congratular-me
eom V. Ex." por estar na tribuna analísan-

do a situação das rodovias federais no
Estado de Santa Oatarina, que ambos re
presentamos nesta Oasa, Não desejaria
interromper por longo espaço de tempo o
discurso que V. Ex.", em caráter nitida
mente oposicionista, ora pronuncia. So
mente queria fazer algumas referências
para que nela inseridas fossem algumas

. palavras a respeito da atenção que o Go
verno Federal vem dispensando, ao setor
rodoviário federal em nosso Estado e, de
maneira mais ampla, em todo o Brasil. O
Orçamento da República para este ano pre
vê a maior receita para o Ministério dos
Transportes. Não satisfeito com isso, o Mi
nistro Dirceu Nogueira conseguiu do Sr.
Presidente da República suplementação de
três bilhões de cruzeiros novos apenas para
as rodovias, o que nos está a oferecer a
certeza de que o setor absolutamente fi
cará marginalizado como V. Ex." e os ilus
tres Pares da Oposição quiseram fazer crer
neste plenário. Em segundo lugar, não exis
te esse clima de abandono que V. Ex."
menciona em seu discurso, como o trecho
da estrada entre Joinville e Araranguá,
Toda a BR-IOl está sendo recapeada. Não
mais de. 30 ou 40 km faltam para receber
uma nova capa de asfalto, em função da
grande tonelagem que sobre ela trafega
diariamente. Também para fazer justiça ao
Governo Federal gostaria de que V. Ex."
mencionasse os esforços que estão Sendo
desenvolvidos, no sentido de se estabelecer
a ligação entre a área de serra e o litoral
sul de Santa Oatarina, através da BR-475,
que deverá estar concluída até 1979, ou
seja, até o final do II Plano Nacional de
Desenvolvimento. Oada quílômetro dessa
estrada custará mais de 2, 500,000 cruzei
ros. Aliás, outro capítulo que precisa ser
referido é o custo das rodovias, que subiu
astronomicamente. Já não se cónstrôí um
quilômetro de estrada, em termos de bitola
federal, por importância inferior a 1,5 mi
lhões de cruzeiros. Todos esses fatores es
tão sendo estudados pelo Governo, que ul
tima a BR-282, estuda a implantação da
BR-258 e inicia a construção da BR-475,
tomando, assim, aquelas providências re
clamadas por V. Ex." Elas demoraram, na
Verdade, em função da falta de recursos'
financeiros, o que é uma tônica em qual
quer país em processo de desenvolvimento.
Nâo será exceção, portanto, o Brasil. Mas
o que já se fez, transformando um pais de
20 mil quilômetros de estradas numa nação
de 90 míl quilômetros de rodovias asfalta
dos, em apenas 11 anos, representa real
mente um desempenho magnífico, e esta
mos a 'proclamar a. todos que nos possam
ouvir que este Governo se preocupa com o
setor rodoviário do País.

O Sr. Jaison Barreto - Permite V. Ex."
um aparte, nobre Deputado?

O SR. FRANCISCO LIBARDONI - Oom
muito prazer.

O Sr. Jaison Barreto - Nobre Deputado
Francisco Líbardnní, venho acompanhando
o exercício de numerclogía do Deputado
Adhemar Ghisi. Há pouco tempo S. Ex."
falava sobre os aspectos do setor político
do Governo, citando dados, números e al
gumas atitudes governamentais que pre
tendem valorizar nosso trabalhador. Esque
ceu-se naturalmente S. Ex." de mencionar
o setor médico-sanitário, que é o melhor
índice para se avaliar o desenvolvimento
de uma nação. Esqueceu-se dos milhões de
doentes chagásícos, da schistossomose, da
Ieíshmanía, das nossas taxas de mortalida
de infantil que nos envergonham mesmo no
Terceiro Mundo; esqueceu-se dessa abstra
ção matemática que chamam de salário mí
nimo, que obriga o Governo, com complexo
de culpa, a dar, gratuitamente, remédios
aos nossos trabalhadores que recebem até
três salários mínimos, quando não, comída

à sua mulher gestante, num tipo de com
portamento que demonstra friamente as
distorções do processo econômico que este
Governo insiste, ..",1 manter. Oom esse con
tinuado exercício de numerología, S. Ex.a
esconde a realidade trágica do nosso Estado
de Santa Catarina. O Governador Konder
Reis, reconhecendo a marginalização do
nosso Estado, ãnsíste em onerar nosso Te
souro estadual com um empréstimo de 200
milhões de dólares, procurando exatamente
sanar as deficiências do nosso sistema viá
rio, o que demonstra, de maneira cabal, o
abandono em que ficou esse sistema. De
modo que nós, do MDB, seremos os respon
sáveis pelo pagamento dessa dívida astro
nômica que o atual Governo-está a assumir
para resolver esse problema. Reforçamos a
tese que V. Ex," defende, demonstrando, às
claras, as distorções do nosso sistema viá
rio, muito mais favorável à economia dos
Estados do Rio Grande do Sul e Paraná que
à nOSSa própria economia interna. Citou
V. Ex." a BR-282. Mas toda a Nação sabe,
e em particular o povo catarinense, que três
Presidentes da República do Governo da
Revolução estiveram naquele Estado fa
lando sobre essa rodovia, mas, até agora,
em Lages e Florianópolis nada existe, se
quer o projeto. Não se gastou um ceitil
nessa obra. O. nobre Deputado Adhemar
Ghisi falhou mais uma vez, com números
irreais e utópicos, que não comprovam a
realidade que conhecemos.

O SR. FRANCISCO LIBARDONI - Agra
deço a V. Ex." o aparte, que muito me
honra.

Não se sabe por que, Sr. Presidente, o
Brasil leva desvantagem tão grande diante
das demais nações latino-americanas em
matéria de rodovias. Ê impressionante no
tar que a maioria .das estradas de países
vizinhos que tocam nosso território é de
excelente qualidade, tanto em acabamento
como em conservação.

E não se atribua essa desvantagem ao
fator distância, pois a maioria dos que aqui
nos referimos não é tão extensa assim.
Pelo contrário, há trechos que não chegam
sequer a onerar os orçamentos do DNER.
Ê uma questão apenas de objetividade. Ve
jamos, por exemplo, o que ocorre com a
BR-163 - São Miguel D'Oeste-Dionisio
Oerqueira-Barracão. Trata-se de rodovia
de interesse da própria segurança nacional,
uma vez que estabelece ligação direta com
a República Argentina. Aquele país, eum
príndo acordo de cavalheiros, firmado com
o Brasil, já construiu e asfaltou a estrada
que liga sua Capital - Buenos Aires - à
fronteira com o Brasil. Resta-nos cumprir
nossa parte. Essa rodovia segue ao longo
da fronteira do Brasil, desde São Miguel
D'Oeste até o rio Iguaçu, em Medianeira.
Do nosso lado, apenas a esperança. Ê deve
ras lamentável que não se consiga ao me
nos iniciar Seus trabalhos de consolidação.

Isto, 8r. Presidente, sem falar na
BR-280 - São Francisco do Sul - Joín
ville - Mafra - Canoinhas - Porto União
- Sáo Lourenço D'Oeste - Oampo-Erê 
Palma Sola - Dionísio Cerqueira - da
maior importância, por seu sentido estraté
gico; na BR-386, ligando São Miguel D'Oes
te a Iraí; na BR-475, que vai de Lajes a
Tubarão, na BR-48D - Erechim e Xanxerê
a São Lourenço D'Oeste; na BR-477 - Oa
noínhas - Papanduvas - Blumeuau - na
BR-283, ligando Campos Novos - Seara _
Chapecó - São Carlos - Mondaí e Ipíran
ga, rodovia da maior importância, e na
Araranguá, BR-285 - ligando Santa Oata
rína a ,vacaria, no Rio Grande do SuL

Muito certo o principio segundo o qual
"governar é abrir estradas". Isto, a His
tória já consagrou, mas o autor da frase
talvez tenha se esquecido de que não basta
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abrir estradas, para deixá-las inacabadas:
E, nesse particular, somos forçados a reco
nhecer que nosso erro consiste, principal
mente, em não dar condições de funciona
mento a uma enorme parcela das nossas
estradas.

Vejamos, ainda, o exemplo do final do
Governo do General Emílio Médici, que fez
da construção de rodovias na Amazônia sua
principal meta. Muito justo tenhamos a
efetiva posse e o desenvolvimento dessa
região, mas que isto não signifique o sa
crifício do restante do País. Com uma Be
lém-Brasília-Acre inaugurada, ainda não
concluída e até hoj e lançada no rol do es
quecimento - e disto nos trazem o teste
munho seringalistas de Rondônia que es
tiveram em Brasília nos últimos dias - o
Governo Médici, sem medir distâncias nem
sacrifícios, lançou-se à abertura da Tran
samazônlca, da Perimetral Norte, da Porto
Velho-Manaus, deixando de lado inúme
ras rodovias de pequeno e médio porte que
teriam promovido, em breve tempo, a re
denção econômica de muitas regiões do
País.

11: um mau hábito, Sr. Presidente, este
de muitos dos nossos governantes que se
lançam a idéias arrojadas sem atentar para
os residuos deixados por tudo aquilo que
ainda está por acabar.

Não somos absolutamente contrários à
construção de novas rodovias, pois é delas
que o Brasil precisa para ampliar sua cir
culação de riquezas - e agora, muito mais,
com o programa "Corredores de Exporta
ção". O que nos preocupa é a corrida para
novas iniciativas, deixando por concluir as
anteriormente começadas. Em Santa Oa
tarína temos vários casos dessa natureza.
Ora as máquinas estão em atividade num
determinado trecho e suspendem os tra
balhos, ora são desviados para outras áreas,
e o problema é sempre o mesmo.

Temos feito apelos ao Ministério dos
Transportes e ao DNER, mas parece que,
para alguns de seus técnicos, a presença de
Santa Catarina no mapa do Brasil é para
efeito de ilustração. Pouco o nosso Estado
tem recebido, e pouco, muito pouco está no
plano prioritário.

Lamentamos a morosidade com que es
tão sendo desenvolvidas as obras rodoviá
rias federais em 110SS0 Estado - já que
as estaduais praticamente não existem 
e chamamos, mais uma vez, a atenção do
Ministro Dyrceu Nogueira e do Dr , Adhe
mar Ribeiro da Silva, Diretor-Geral do De
partamento Nacional de Estradas de Roda
gem, para a situação aflitiva por que atra
vessa o Estado de Santa Catarina. Se a
Revolução tem um compromisso com o povo,
de promover o desenvolvimento global do
Pais, em nosso Estado tal compromisso não
está sendo cumprido em sua totalidade.

Não quero, neste momento, criticar o
atual Governador, porque tem pouco tempo
de administração e tem trabalhado muito
- ninguém nega isso - politicamente fa
lando. Mas em termos de rodovias esta
duais, Santa Catarina talvez seja o Estado
em piores condições de toda a Fer;1.eração.

Se, como bem frisou o ex-Presidente
Emílio Médici, na Mensagem que encamí-

,nhou ao Congresso Nacional no dia 1.0 de
março de 1973, "a politica dê transportes
concentrou-se em contribuir para assegurar
b crescimento da -conomía do Pais e em
penhou-se na execução de uma infra-estru
tura viária capaz de garantir a ocupação
de todo o terrítórío pátrio, permitindo cir
cular a produção e, consequentemente, ex
portá-la, além de integrar efetivamente
novas áreas e atender às necessidades de
segurança nacional" é natural que sua ação
não se restrinja apenas à abertura de es-

tradas rodoviárias e ferroviárias. Cumpre
reaparelhar e ampliar o sistema portuário,
prmcípalmente com o advento dos Corre
dores de Exportação.

E Santa Catarina, ante as promissoras
safras dos últimos anos, necessita de um
melhor processo de exportação de sua pro
dução, com o reaparelhamento dos portos
de São Francisco do Sul, Laguna e Itajai.

As classes produtoras do nosso Etstado
estão diante de um dilema muito grande
com o abandono a que foram relegados os
portos do Estado pelas autoridades do De
partamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis.

Repetidas vezes, Sr. Presidente, o proble
ma do Porto de São Francisco do Sul tem
sido trazido a esta tribuna quando se trata
de analisar sua posição diante dos termi
nais dos Corredores de Exportação no Sul
do País.

O Sr. Luiz Henrique - Permite-me V,
Ex.a um aparte?

O SR. FRANCISCO LIBARDONI - Con
cedo o aparte, primeiro, ao nobre Líder
Adhemar Ghisi, que já mo havia solici
tado.

O Sr. Adhemar Ghisi - Muito obrigado
a V. Ex.a Sei que, homem justo, não iria
V. Ex.a , certamente, dar prioridade ao no
bre colega Luiz Henrique, que solicitou o
aparte neste momento. Mas serei breve,
porque sei que seu tempo é muito restrtto ,
Em primeiro lugar, cumprimento-o por
absolver o Governador Konder Reis das
mazelas e do nepotismo de que foi acusado
há dias pelo ilustre colega da representação
barriga-yerde nesta Dasa, o Deputado Luiz
Henrique. Na verdade, V. Ex.a faz muito
bem em ser justo, tanto comigo como com
o Governador Konder Reis, nele reconhe
cendo um homem dedicado ao trabalho, a
uma obra administrativa séria e conscien
te. Podemos, muitas vezes, não concordar
com os métodos políticos de S. Ex.a, mas
todos temos que ser justos, reconhecendo
que S. Ex.a está realmente alterando a fi
sionomia de Santa Catarina, no que tange
ao seu trabalho edmínístratívo , V. Ex.a,.
portanto, está de parabéns neste sentido.
V. Ex.a está fazendo um discurso de rei
vindicações para Santa Catarina e, sob este
aspecto, nada tenho a retificar. "Apenas
gostaria de lembrar a V. Ex.a e,:ue o Mi
nistério dos Transportes não trata somen
ts dos problemas rodoviários do nosso
Estado; ele os trata de maneira global, re
lativamente aos 21 Estados da Federação e
aos seus Territórios. As verbas que ele
deveria aplicar para a solução de proble
mas não apenas no setor rodoviário, mas
em todos os setores afetos àquela Pasta,
são limitadas, são curtas. Gostaria que V.
Ex.a, homem justo - e já proclamei isto 
reconhecesse também os esrorcos do Go
verno Federal no setor relacionado com o
Min:stério dos Transportes, que está mul
tiplicando a extensão do cais em Imbituba,
em ttajaí, melhorando as condícões de acos
tamento do porto de São Francisco, enfim,
resolvendo" um problema que é grave, o do
porto pesqueiro de Laguna. Ontem ainda
estivemos com o Sr. Ministro; S. Ex.a dizia
que esse problema será resolvido até o fim
deste ano. V. Ex.a , que é homem justo,
haverá de acatar as informações que lhe
estamos transmitindo, para que facam par-
te de seu discurso. -

O SR. FRANCISCO LIB~RDONI - Agra
deço ao nobre Lider, Deputado Adhemar
Glrisi , Só quero acrescentar que, quando
me referi ao Governador Antônio Carlos
Konder Reis, falando sobre a sítuacão das
rodovias, não quis, de maneira nenhuma,
entrar no mérito da questão das nomea
ções no Estado que S. Ex.a governa. Estou

de pleno acordo - porque publicado no
Diário Oficial do Estado - com o que disse
o meu nobre colega, representante daquele
Estado, Deputado Luiz Henrique, porque o
disse com documento do Diário Oficial. Em
nenhum Estado brasileiro, acredito, se co
meteu tamanha injustiça contra os J?fÓ
prios correligionários, porque foi feito,
como se disse, um inventário dos cargos do
Estado de Santa Catarina. Os que não são
da família Bornhausen são da ramílía
Ramos. E os jornais comentam esse as
sunto.

O Sr. Luiz Henrique _ Permite V. Ex.
um aparte?

O SR. FRANCISCO LmARDONI - Com
prazer.

O Sr. Luiz Henrique - Nobre Deputado,
efetivamente, o Sr. Antônio Carlos Konder
Reis iniciou uma nova faceta administra
tiva em Santa Catarina, porque todos os
derrotados nas últimas eleições, tenham si
do candidatos a Prefeito municipal, a Depu
tado estadual ou, mesmo, a Deputado fe
deral, estão empregados. E não porque ti
vessem qualificações para eles, mas, sim
plesmente, porque foram candidatos pela
ARENA. Já havia, certamente, compromisso
prévio de que aqueles que fossem candida
tos e não se elegessem teriam o amparo do
Estado, teriam um - emprego. Assim está
ocorrendo em S,anta Catarina. Efetivamente,
que fez o Sr. Antônio Carlos Konder Reis
em favor do povo catarinense? Está obri
gando aqueles que são funcionários e que
exercem cargos de chefia a se filiarem à
ARENA.

O SR. PRESIDENTE (Ubaldo Barem)
Lembro ao nobré orador que dispõe de
apenas dois minutos.

O Sr. Luiz Henrique - Peço vênia a V.
Ex.a para fazer um enfoque final.

O SR. PRESIDENTE (Ubaldo Barem)
O orador dispõe de apenas dois minutos.

O Sr. Luiz Henrique - Então, reservo
me para' outra oportunidade. _

O SR. FR~NCISCO LIB~RDONI - Con
cluo, Sr. Presidente.

Como dizia, Santa Catarina não foi con
templada com os corredores de exportação.
Em Paranaguá, ainda na semana passada,
formavam-se filas de centenas de milhares
de caminhões, a espera de poderem descar
regar os cereais produzidas em Santa Cata
rina e no Paraná.

Santa Catarina, á despeito de todas as
possibilidades, teve de se contentar com a
condição de simples entreposto, porque o
ex-Governador Colombo Salles não se in
teressou pelo problema.

Precisamos levar ao homem do campo,
às classes produtoras e aos meios inclull~,
tríaís, as facilidades de comercialização,'
dentro e fora do Pais, daquilo com que
eles contribuem para o engrandecimento
nacional.

Por isto, formulamos desta tribuna vee
mente apelo ao Sr. Ministro dos Transpor
tes e ao Diretor do ex-Departamento 'de,
Portos e Vias Navegáveis no sentido de q'ue
tenhamos, o quanto antes, melhorado o sis
tema portuário de Santa Catarina. A: pre
sença do nosso Estado no desenvolvimento
nacional é um fato e precisamos desses me-:
lhoramentos para que o ritmo de progresso
não sofra solução de continuidade. .

Espemmos que a PORTOBRAS, que ab
sorverá as atividades do DNPVN, venha dar'
ao problema portuário nacional um trata-'
mente mais objetivo e mais prático. '

E Santa Catarina aguarda com ansiedade
a consolidação dos projetos por ela preco-
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nízados, como o. grande meio de escoamen
to de sua produção.

Não se pode falar em desenvolvimento
global de um Pais sem modernos meios de
círcuíação de ríquezas. E o transporte ma
rítimo, exatamente por ser o de custo ope
racional mais baixo, precisa ser ativado em
toda a sua extensão. Com ele, teremos maior
facilidade na exportação do carvão das mi
rias de Orícíúma e, em contrapartida, o re
cebimento de produtos industrializados de
outras regiões do País.

Acreditamos na ação do Governo .Federal
e aguardamos as providências complemen
tares, também no reaparelhamento do sis
tema portuário nacional.

Era o que tínhamos, Sr. Presidente, para
a. oportunidade.

VII .- O SR. PRESIDENTE (Uba.ldo Ba
rem) -- Vai-se passar ao período destinado
às Comunicações das Lideranças.

Tem a palavra o Sr. Jorge Arbage ,
O SR. JORGE ARBAGE - (ARENA

PA. Pronuncia o seguinte díscurso.) .Sr.
Presidente, Srs. Deputados, ao traçar uma
política de desenvolvimento para a Ama
zônia, dimensionando suas viabilidades e
suas potencialidades econômicas, procurou
o Governo Federal, a partir de 1964, asse
gurar à imensa região os meios indispen
sáveis para que ela alcance, a curto prazo,
tudo aquilo que não se conseguiu desde que
foram dados os primeiros passos para sua
efetiva posse e eolonízaçâo ,

Partindo de um plano rodoviário que,
substituindo as realizacões da antiga RO
DOBRÁS e da SPEVEÂ - esta, no campo
da valorização econômica - viesse integrar
a região no contexto desenvolvímentíeta na
cional, .Iançaram-se os Governos da Revo
lução à ingente tarefa de levar a imagem
do progresso ao C010880 amazônico, nos mais
diferentes setores de atividades.

Com a criação da Superintendência' do
Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, do
Banco da Amazônia S/A, BASA, e da Su
períntendêncía da ZOna Franca de Manaus,
SUFRAMA, foram dados os primeiros pas
80S concretos para a consecução desses ob
jetivos.

Entretanto, Sr. Prestderite, como a natu
reza não dá salto no tempo nem no espa
ço, começa a regíâo a sentir que as .provi
dêncías até aqui postas em prática ainda
são insuficientes para a sua verdadeira re
denção econômica, social e política. Esta
beleceu. o Governo através do Banco do
Brasil e dos organismos de desenvolvimen
to regional uma política de crédito rural
que estaria à altura do empreendimento,
não fossem os fenômenos de ordem climáti
ca que assolam a agricultura e a pecuária.

Não se pode deixar de reconhecer que,
desde o advento da SUDENE, o Governo
tem recorrido ao empresariado para corri
gir as distorções nacionais, seja no campo
da economia, seja no da própria proble
mática social do País. E o Programa de
Pólos Agropecuários e Agrominerais da
Amazônia, POLAMAzóNIA, é mais uma ex
periência nesse setor. Ante os resultados
pouco positivos da colonização pela imigra
ção, idealizado pelo INCRA, em fins da dé
cada de 60, convoca o ,Governo do eminente
Presidente Ernesto Geisel para essa nova
arrancada - ocupar economicamente a
Amazônia e corrigir as deficiências da co
lonização dirigida.

P,ai:alelamente, a integração destes 3~5
do território nacional -, cerca de 4,9 mi
lhões de quilômetros quadrados - contará
coro fortes inj eções de recursos, da ordem
de aproximadamente 10 bilhões de cruzei
ros, até 1980. Só o Banco da Amazônia alo-

cará 7,1 bilhões ao longo do período com
preendido pelo II Plano Nacional de Desen
volvimento, que vai de 1975 a 1979.

É bem verdade que esses recursos se des
tinam a complementar programas de pré
investimentos a cargo da SUDAM e DA SU
FRAMA. Mas esses programas também es
tão destinados a oferecer apoio à infra
estrutura dos, investimentos privados: mais
de 4 bilhões para o crédito rural; quase 3,5
bilhões para a pecuária de corte; 202 mi
lhões de cruzeiros para a borracha e o res
tante para culturas nitidamente comerciais,
de apoio à subsístêneia das populações re
gionais.

Na distribuição desses recursos, Sr. Pre
sidente, um bilhão e 346 mtlhões de cru
zeíros vão para as .índústrías estratégicas;
776 milhões para capital de giro; 684 mi
lhões para projetos de infra-estrutura.
Como se observa, a iniciativa privada foi
amplamente contemplada na partilha dos
recursos confiados ao principal estabeleci
mento de crédito do Governo na região.

Afora esses recursos, quase todos oriun
dos dos íncentívos fiscais, o Governo tira
do bolso quase 4 bilhões para empregar na
execução .do POLAMAZóNIA, os quais foi
buscar nas substanciais reservas do PRO
TERRA, FPDI e PIN. Outra rubrica do PO
LAMAZóNIA, da ordem de 2,5 bilhões de
cruzeiros, destina-se a Investímentos de in
fra-estrutura e promoção de atiVidades di
retamente produtivas, nas regiões do Xín
gu-Araguaia-Caraj ás, Araguaia-Tocan
tins-Trombetas, Altamíra, Pré-Amazônia
Maranhense, Rondônia, Acre, Juruá--Soli
mões, Roraima, Tapajós; Amapá, Juruena,
Arípuanã e Marajó ,

O aproveitamento dos recursos naturais
abrange, detalhadamente, desde novas pros
pecções até à expansão de projetos já exis
tentes. Amplia, por exemplo, a capacidade
.de geração das hidrelétricas Coaracy Nu
nes, no Amapá, e de Curuá-Una, no Pará.
Determina a exploração das reservas de
calcário de Itaituba e de sal-gema em Avei
ros, no Pará. Programa e implantação do
Porto de Macapá e o desenvolvimento da
navegação fluvial em vários pontos da re
gião.

O programa rodoviário não foi abando
nado; como alguns apressados chegaram a
imaginar, face à política de valorização fer
roviária no Pais. O POLAMAZóNIA prevê
a abertura de novas estradas vícínaís de
apoio à atividade agropecuária e determina
amplamente o fortalecimento da Infra-és
trutura viária da região, tanto na faixa por
tuária como das vias navegáveis. Os grandes
projetos já em execução foram também be
neficiados: recomenda apoio aos programas
de exploração do minério da Serra .dos Ca
rajás e da bauxita da bacia do Trombetas.

Atento às necessidades da região, o Go
verno tomou a iniciativa de promover uma
política de preços mínimos racionalizada
para os produtos regíonaís, já havendo fi
xado para a castanha e juta preços mini
mos compatíveis com o valor dos investi
mentos a nível de produtor e de exportador.

São estas, Sr. Presidente, entre outras, as
metas do GOverno para a efetiva anexação
da Amazônia ao processo definitivo do de
senvolvimento nacional. Resta que o em
presariado amazônico reaja e participe des
sa jornada, que visa colocar o Brasil, a
curto prazo, na posição de destaque que lhe
é reservada entre as grandes nações do
mundo.

A Amazônia é um eeleíro, praticamente,
de tudo. Nossas reservas florestais e natu
rais são suficientes, assim como as -míne
raís, para dar suporte e sustentação à so
lução dos problemas brasileiros, tal como

enfatizou, recentemente, o MiniStro do In
terior, Rangel Reis, ao afirmar que "A Ama
zônia deixou de ser um problema para o
Governo para tornar-se a solução dos pro
blemas nacionais".

Era o qus tinha a dtzer.
O SR. FRANCISCO ROCHA (MDB - RN.

Pronuncia o seguinte díseurso.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, no Ano Interna
cional da Mulher seria imperdoável ao Con
gresso Nacional calar-se alusivamente aos
vultos remínínos brasileiros de projeção
internacional.

A Conferência Internacional da Mulher,
levada a efeito no México, de 23 de junho a
5 do mês passado, defendeu como assunto
principal a igualdade entre homens e mu
lheres; proflígou a remoção dos óbices que
ainda obstaculizam que ambos os sexos
participem do esforço e dos beneficios do
desenvolvimento.

Uma das integrantes .do eonclave, Irma
Kurts, afirmou:

"Desde que o homem passou a susten
tar que foi feito à imagem e seme
lhança de Deus e que a mulher não
passa de uma imagem do homem, tem
persistido a lenda da inferioridade fe
minina."

Outra participante, a Dra. Promilla Ka-
pur, enfatizou, com conhecimento de causa:

"A despeito de leis progressistas e da
melhoria das oportunidades educacio
nais e protíssíonaís, grande é a dis
tância que ainda separa o status teo
ricamente concedido à mulher indiana
e aquilo com que ela conta na prática."

Para certas famílias na índia, Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, o nascimento de uma
menina constitui motivo de tristeza e an
siedade. O tratamento desigual se inicia
com a nascimento e persiste até a morte.
As meninas recebem alimentação qualita
tiva e quantitativamente inferior, e sua
saúde física e mental jamais merece a de-

. vida atenção. Seja qual for o status de que
a mulher indiana desfrute, este se baseia
no "desempenho da fertilidade". Seus deve
res principais na vida são servir aos ho
mens e dar à luz.

Outra promotora da referida comemo
ração internacional, a Sra N. N. Mashalaba,
falando pertinenteme;nte aos trabalhos pe
sados na Africa, adiantou:

"Se não integralmente, cabe às mu
lheres arrícanas a maior parte da res
ponsabilidade de amanhar a terra,
construir, vender, recolher água e le
nha, preparar e cozinhar os alimentos,
fazer o serviço caseiro e criar os filhos."

Giséie Halimi, advogada e feminista
francesa, autora de vários livros, entre os
quais La Cause des Femmes, falando a res
peito do assunto, destacou:

"A França é a filha prlmogêníta da
Igreja e é um país latino. Assim, há na
França todos esses tabus do [udeu-crís
tianismo que tendem a transformar a
mulher em objeto, em meio de procria
ção, e a oprlmí-Ia, tabus que são rran
camente íntoleráveís. Na verdade, a
minoria impõe suas leis sobre a maio
ria, que são as mulheres,
Na sociedade atual, devem as mulheres
satisfazer a terceiros antes de se satis
fazerem a si mesmas. Sempre que pos
sível, devem as mulheres casar a uma
certa idade e ter filhos, mas não devem
ser muito inteligentes ou excessiva
mente instruídas."

Como se verifica, Sr. Presidente e emi
nentes colegas, fora de nosso País, o direito



563(1 Terça-feira l~ DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) AA"Osto de 1975

feminino de determinar seu estilo de vida
e a conveniência ou não de ter filhos é
uma preocupação universal.

São ainda de Gisêle essas candentes ex-
pressões:

"Igualdade, educação e oportunidade
de desempenhar função remunerada
são fatores vitalmente necessários para
milhões de mulheres. Enquanto a ge
ração de filhos for um processo fata
Iístíco e não uma questão de escolha,
nem mães nem filhos poderão aspirar
a uma vida melhor."

O número de [aneíro deste ano, da Re
vista da Organização Mundial da Saúde
"A Saúde do Mundo", ferindo a matéria,
consignou, reportando-se aos Estados Uni
dos:

"Liderado por mulheres americanas,
surgiu, em 1966, um movimento co
nhecido como "Liberação da Mulher".
Suas integrantes lutam contra a opres
são e a discriminação e a favor de
igualdade de oportunidade e da livre
escolha de estilos de vida."

Esses chocantes registros, Sr. Presidente,
e essas afirmações que tão estranhamente
soam a nossos ouvidos, constituem fatos
correntes fora do Brasil.

Entre nós, a igualdade entre homens e
mulheres, em quase todos os setores da .atí
vidade humana, é absoluta. Quando ocor
rem diferenças, é porque a lei prescreveu
em favor da mulher, não permitindo seu
trabalho em determinados locais.

E a quem devemos progressos tamanhos?

l!: que os movimentos feministas no Bra
sil são de longa data, tendo muito cedo .
produzido seus frutos.

Uma das maiores feministas nacionais,
nossa eoestaduana Nisia Floresta, nasceu,
viveu e desapareceu de nosso convívío no
século passado. Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, tencionamos hoje projetar Nisia Flo
resta, referindo-nos a algo da infinitude do
alcance de sua obra, produzida em vários
idiomas.

Nísfa li'loresta é a mais cintilante estrela
engastada no panteon era História do Rio
Grande do Norte. Nasceu a 12 de outubro
de 1810, no sítio Floresta, município de Pa
pari, em nosso Estado, filha do advogado
lusitano Dionisio Gonçalves Pinto e de mãe
brasileira. .

Ainda menina, mudou-se para' o Recife,
quando seu progenitor foi assassinado, em
razão das lutas separatistas de 1817 e 1824.
Aos vinte e dois anos Nisia traduziu o livro
de Míst.riss Godwin, "Direitos da Mulher e
Injustiças dos Homens", que empolgou o
mundo feminino de seu tempo. Esta foi sua
manifestação inaugural no movimento da
emancipação feminina que ela provocou.
Em 1842 publicou, de sua autoria, "Conse
lhos à. Minha Filha", obra que veio ser ver
tida para a língua de Dante, em 1858, na
cidade de Florença, sendo, de imediato,
adotada pelas escolas públicas da Itália.

Só esses dois livros bastariam para con
sagrar a festejada poetisa patricia. Mas ela
estava longe de pensar em se deter aí, em
se limitar a tão pouco. Educadora, escritora
fecunda, viria a sobressair consideravel
mente como pioneira nas lutas pela aboli
ção da escravatura e implantação da Repú
blica. Numa era em que à mulher era ve
dado ler, era proibida qualquer cultura.
Época em que era corrente a expressão re
gistrada por Francisco Manoel de Melo:
"O melhor livro é a almofada e o bastidor".

Aos tempos da perseguição a seu pai,
quando ainda viviam em Papari - hoje
Nisia Floresta; - sua. casa foi alvejada vá-

rias vezes, escapando de morrer, numa
delas, seu irmão caçula, quando uma bala
foi encravar-se em seu braço. Ficando
viúva em Pernambuco, mudou-se para o
Rio Grande do Sul, onde instalou e passou
a dirigir um colégio para meninas. Eclo
dindo a Guerra dos Farrapos, viu-se obri
gada a interromper suas atividades educa
cionais em terras gaúchas, resolvendo fi
xar-se na cidade do Rio de Janeiro, onde
fundou os colégios "Brasil" e "Augusto",
assistindo-os e dirigindo-os com o mais ex
pressivo sucesso.

Mas essas ocupações não lhe preenchiam
o tempo. Deu reinício, então, à sua produ
ção literária, escrevendo para jornais e re
vistas e voltando a dedicar-se à elaboração
de seus Iívros,

Inquieta, vicejante, impetuosa, com a ins
piração em toda sua exuberância, a escri
tora norte-rio-grandense larga-se do Brasil
para a Europa, relacionando-se com os mais
célebres escritores de então.

Verísslmo de Melo, escrevendo sobre Nísia
Floresta, pincelou:

"Que atração superior possuía essa mu
lher?
Cremos que mais do que seus atrativos
femininos, possuía Nísia inteligência e
personalidade formosíssimas, que ainda
hoje se r.i=velam no que escreveu com
sabedoria, brilho e penetração psico
lógica e sociológica superiores. Qual o
homem culto que não admira uma
mulher inteligente, original, nobre e
de ideais puros e elevados? .
Infelizmente, a falta de divulgação da
obra de Nisia tem sido responsável pelo
enorme desconhecimento de sua vida
singular e de seus livros considerados
de grande valor."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dessa fase
na Europa, quando Nísia Floresta se meta
morfoseia em escritora itinerante, são suas
obras: L'Itínéraire d'un Voyage en Ale
magne, Paris, 1957; Sintillc d'un'Anima Bra
siliana, Florença, 1959; Paris, Romance,
Paris, 1867; Troís ans en Italie, 2 vols, 1864;
Fragments d'un Ouvrage Inédit - Notes
Biographiqucs, paris, 1878. --

Em 1847, no Rio de Janeiro, havia pu
blicado "Dacir ou a Jovem Completa", e,
dois anos após, "Lágrimas de um Caeté",
este sob o pseudônimo de Telesila. Em 1850,
em Nit.eról, publicou "Dedicação de uma
Amíga"., romance histórico. Nesses tempos
de Brasil, colaborou ela, ainda, nos jornais
Mercantil, Jornal do Oommereío, Diário do
Rio, e na revista Brasil Ilustrado. Entre seus
livros inéditos figuram: "Inspirações Ma
ternas", "Viagem na Itália", "Sicília e Gré
cia"; e "Memórias de Min;ha Vida".

Aos setenta e cinco anos de uma vida
agitada, excitante, produtiva, desenvolvida
na atuação de alevantado idealismo, lu
tando sempre pela libertação da mulher que
ela endeusava, faleceu Nísia F'loresta em
Ruão, na França, aos 24 dias do mês de
abril de 1885.

Roberto Seidl, em brilhante ensaio sobre
nossa homenageada de hoje, conclui com
estas expressivas palavras:

"Sua vida foi toda consagrada à pro
paganda .desírrteressada da educação da
mulher brasileira.' Da mocidade à ve
lhice seu pensamento dominante foi a
formação mental da mulher, tornan
do-a digna e útil. Por isso, sua vida foi
um apostolado e um exemplo: ensinou,
dirigiu colégios e depois escreveu, pre-
gou, doutrinou." .

Seu maior biógrafo, Sr. Presidente, é o
nosso ilustre conterrâneo Adauto Câmara,
que lhe dedicou precioso volume.

Por ocasião das comemorações do cente
nário de nascimento de Nísía Floresta,
ocorrido em 1910, surgiu a idéia de trazê-la
de volta para a terra natal. Mas somente
em 1954 foram seus restos mortais trasla
dados para o Rio Grande do Norte.

A pedido do acadêmico Paulo Pinheiro de
Viveiros, então Presidente da Academia
Norte-Rio-grandense de Letras, o parla
mentar Luiz Lopes yarela apresentou pro
jeto de 18i, no Senado, autorízando o
Governo brasileiro a proceder ao repatria
menta dos despojos de nossa ínaxeedída
educadora. Na Presidência da República
encontrava-se nosso coestaduano Café Fi
lho, que teve oportunidade de sancionar a
respectiva lei. Mas ao Centro Norte-Rio
grandense, no Rio de Janeiro, é que foi
conferida a subida honra da execução do
ato. Seu Presidente àquela época, nr. Mar
ciano Freire, de bom grado, deu fiel Cum
primento a tão dignificante incumbência.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, os restos
mortais de Nísia chegaram, assim, no' dia
11 de setembro de 1954, a Natal, recebidos
com solenes homenagens de todo o povo
rio-grandense-do-norte e de suas institui
ções culturais, em dia memorável. Na ma
nhã seguinte foram transportados para sua
terra, Papari, sendo recolhidos a uma das
dependências da igreja-matriz. ' :

Posteriormente, já na presidência -de
Manuel Rod,ligues de Melo, a Academia
construiu um mausoléu, no sitio Floresta,
para a saudosa escrítóra, sendo ali coloca
dos seus despojos, solenemente lavrando-se
ata atinente ao significativo evento his
tórico.

Os habitantes de Nísía Floresta herda
ram-lhe a inclinação para estudos educa
cionais, e a vocação para o grandioso, como
se houvessem recebido, para atuar, seu le-
gado intelectual. .

Dentro de dez anos, a 24 de abril de 1885,
iremos assinalar solenemente' o centenário
do trespasse de Nísia Floresta, de cujas
cerimônias por certo participarão Câmara
e Senado. A Biblioteca desta Casa não pos
sui um livro sequer da festejada autora
internacional, que tanto honra e orgulha
as letras pátrias. Sugerimos, então, ao ilus
trado Presidente da Câmara dos Deputados,
Dr , Célio Borja - que jamais regateia re
conhecimento aos autênticos valores nacio
nais ~ que determine a aquisição de toda
a obra de Nisia Floresta, no País e no
exterior, se for o caso, a fim de que a Casa
melhor lhe conheça o talento de educadora
e de escritora, e possa ter elementos con
cretos para as homenagens que lhe serão
tributadas ao transcurso daquela data.
Com essa providência, a Câmara, que man
tém sua fabulosa Biblioteca aberta aos es.
tudiosos, irá propiciar encontros proveíto-,
sos dos moços com nossa poetisa do século
passado, e a comprovação doe uma insníra
ção vigorosa, utDízada sempre em benefício
da juventude, e a serviço do Brasil.

Dessa forma; Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, nossa modesta homenagem de hoje,
nascida do natural impulso de um coesta
duano que se engolfara. na obra da consa
grada escritora. estender-se-á a incalculá
vel número de leitores, provocando a
divulgação de trabalhos quase ignorados,
que não merecem ser esquecidos.

Nísia Floresta, que tanto decantou sua
gente, que tanto amou sua terra, que tão
alto elevou o renome de sua Pátria no
exterior, precisa ter o destaque que con
quistou com seu esforço ltterárío, a admira
ção dos Integrantes do Congresso Nacio;nal
e a gratidão do povo brasileiro. )

O SR. PRESIDENTE (ITbaldo Barem) < 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar
a sessão,
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Comissão Especial

Membros
Efetivos

CONFER1ÊNCIAS

Dia 12-08 - 10 horas - Professor Alfre
do Lamy Filho.

Dia 12-08 - 15 horas - Professor José
Luiz Bulhões Pedreira.

Dia 13-08 - 10 horas - Professor Rubens
Requião.

Dia 14-08 - 10 horas - Professor Tor
quato Castro.

Suplentes
ARENA MDB

Marcelo Linhares Erasmo Martins
Ney Lopes Pedro
Henrique Córdova Tarcisio Delgado
Antônio Morimoto Fernando Coelho
Theobaldo Barbosa Mário Moreira
Cid Furtado Oswaldo Lima

Presidente': Deputado Tancredo Neves
Relator-Geral: Deputado João Linhares
Relatores-Parciais:
Deputado Brígida Tinoco:
Parte Geral
Deputado Raimundo Diniz:
Livro I - Obrigações

Deputado Geraldo Guedes:
Livro II - Atividade NegociaI
Deputado Lauro Leitão:
Livro III - Das Coisas

Deputado Oleverson Teixeira:
Livro IV - Da Família
Deputado Celso Banas:
Livro V - Sucessões e Livro Comple

mentar

constitucionalidade, [urldlcídade e técntca
legislativa; e, das Comisssões de Trabalho e
Legislação Social e de Finanças, pela apro
vação. - Relator: Sr. Gomes da Silva.

EM TRAMITAÇAO ORDINARIA
Votação

PROJETO N.o 1. 582-B, DE 1973
Votação, em La discussão, do Projeto n.?

1. 582-B, de 1973, que fixa modelo padroni
zado para curriculum vítae exigível de can
didatos a cargos e funções públicas; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade e, no mérito,
pela aprovação. Parecer à Emenda de Ple
nário: da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade e, no mérito,
pela aprovação, com subemerida, (Do Sr.
Francisco Lima.) - Relatores: Srs. Célio
Borja e Luiz Henrique.

CAMARA DOS DEPUTADOS
AVISOS

TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE
CóDIGOS CIVIL E PROCESSO PENAL

Apresentação de Emendas em Plenário 
(15 Sessões ordínárías.)

Junho: 23 (inicio do prazo) - 24 - 25 
26 - 27 (6.a-feira) = 5 Sessões ordiná
rias.

Agosto: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12
13 - 14 e 15 (B.a-feira) (término do prazo)
=- 10 Sessões ordinárias.

CõDIGO CIVIL

MDB
Joel Ferreira
Rubem Dourado
Airton Soares
Rosa Flores
José Costa

MDB

José Bonifácio Neto
Sérgio Murillo
Freitas Nobre
Peixoto Filho
Lidovino Fanton

CONFERENCIAS
Dia 13 - Professor José Frederico Mar

ques - 15 horas.

Dia 14 - Professor Benjamim de Moraes
Filho - 15 horas.

Local: Sala 8-D do Anexo 11.
-XX-

Para recebimento de Emendas em Plenário
(art. 245, § 1.0. do Regimento Jnterno.)
1) Projeto de Resolução D.O 301'75, que dá

nova redação ao art. 205 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. (Do Sr.
Francisco Amaral.) (2.a Sessâo.)

2) Projeto de Resolução n,? 311'75, que al
tera a redação do item UI do art. 31 do
Regimento Interno, para criar a Comissão
Especial dos Investímentos Estrangeiros no

Dia 14-08 - 15 horas - Professor Sylvio
Marcondes Machado.

Local: Sala 8-A - Anexo 11

CóDIGO DE PROOESSO PENAL

Comissão Especial
Membros
Efetivos

Suplentes
ARENA

Santos Filho
Hugo Napoleão
Fernando Gonçalves
Eduardo Gali1
Igo Losso
Gastão Müller

Presidente: Deputado Sérgio Murillo
Vice-Presidente: Deputado Peixoto Filho
Vice-Presidente: Deputado José Sal1y
Relator-Geral: Deputado Geraldo Freire

Relatores Parciais:
Deputado José Sally:
Livro I - Disposições Introdutórias
Livro X - Disposições Finais e 'I'ransi-

tórias
Deputado Peixoto Filho:
Livro ~I - Da Justiça Penal
Deputado Lidovino Fanton:
Livro IH - Dos Atos Processuais
Livro VIII - Das Relações Jurisdicíonais

com Autoridades Estrangeiras
Deputado Ivahir Garcia:
Livro IV - Do Processo de Conhecimento

até o Título II - Do Procedimento Or
dinário - Capitulo lU - Da Repre
sentação do Ofendido

Deputado Antônio Mariz:
Livro IV - Do Processo de Conhecímen

to - Título U - Do Procedimento Or
dinário - Capítulo IV - Da Denúncia
ou Queixa até Capítulo XII - Da Coisa
Julgada

D.eputado José Bonifácio Neto:
Livro IV - Do Processo de Conhecimen

to - Título III - Dos Procedimentos
Incidentais até o final do Livro IV

Deputado Claudino Sales:
Livro V - Do Procedimento Sumário - e
Livro VI - Dl!s Procedimentos Especiais
Deputado Freitas Nobre:
Livro VII - Da Reparação do Dano Cau

sado pelo Crime
Deputado Ibrahírn Abi-Ackel:
Livro IX - Do Processo Executório Penal.

ARENA
Geraldo Freire
José Sal1y
Ibrahim Abi-Ackel
Claudino Sales
Ivahir Garcia
Antônio Mariz

MDB
Tancredo Neves
Brigido Tinoco
Celso Barros
Mac Dowel1 Leite de

Castro
Israel Dias-Novaes

ARENA
Cleverson Teixeira
João Linhares
Flávio Marcílio
Lauro Leitão
Geraldo Guedes
Raimundo Diníz

Rio de Janeiro
Amaral Netto - ARENA; Erasmo Mar

tins Pedro - MDB; Hélio de Almeida 
MDB; José Mauricio - MDB; Mac Dowell
Leite de Castro -- MDB; Miro Teixeira 
MDB; Nina Ribeiro - ARENA.

Milnas Gerais
Aécio Cunha - ARENA; Genival Touri

nho - MDB; Geraldo Freire - ARENA;
Ibrahim Abi-Ackel - ARENA; Manoel de
Almeida - ARENA; Marcos Tito - MDB;
Navarro Vieira - ARENA; Paulino Cícero
- ARENA; Renato Azeredo - MDB.

São Paulo

Adalberto Camargo - MDB; A. li. Cunha
Bueno - ARENA; Airton Soares - MDB;
Amaral Furlan - ARENA: Cardoso de Al
meida - ARENA; Ferraz 'Egreja - ARE
NA; Guaçu Piteri - MDB; José Camargo
- MDB; Pacheco Chaves - MDB; Salva
dor Julianelli - ARENA; Sylvio Venturolli
- ARENA.

ORDEM DO DIA
Sessão em 12 de agosto de 1975

(TERÇA-FEIRA)

EM PRIORIDADE

Discussão
1

PRO.TETO DE DECRETO I,EGISLATIVO
N.O 84, DE 19'72

Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n. O 8'1, de 1972, que aprova as
contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e
de suas subsidiárias, relativas ao exercicio
de 1971. (Da Comissão de Fiscalização fi
nanceira e Tomada de Contas.)

2

PROJETO N.o 2.504-E, DE 1965
Discussão única do Substitutivo do Se

nado ao Projeto de Lei n,o 2.504-C, de 1965,
que "estende aos vigias o regime de jornada
normal de trabalho de 8 horas revogando
a alínea b, do art. 62 do Decreto-lei n,"
5.452, de 1.0 de maio de 1943 (Consolidação
das Leis do Trabalho)"; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela

Goiás

José de Assis - ARENA; Rezende Mon
teiro - ARENA.

Paraná
Antônio Ueno -- ARENA; Braga Ramos

- ARENA; Fernando Gama - MDB.

Santa Catarina
Pedro Colin - ARENA.

Rio Grande do Sul

Mário Mondino - ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Ubaldo Barém) 

Levanto a sessão designando para amanhã
a seguinte

Deixam de compareeer os Senhores:

Pará

João Menezes -- MDB.
Maranhão

Vieira da Silva - ARENA.
Rio Grande do Norte

Vingt Rosado - ARENA.
Pernambuco

Carlos Alberto Oliveira ARENA; Ri-
cardo Fiuza - ARENA.

Bahia

Leur Lomanto - ARENA; Rômulo Galvão
- AI~ENA.
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País, na forma que especifica. (Do Sr. Se
bastião Rodrigues Júnior.) (z.a Sessão.)

3) Projeto de Resolução n,v 32175, que al
tera os arts. 23 e 28 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. (Do Sr. Wilmar
Dallanhol.l - (Z.a Sessâo.)

4) Projeto de Resolução n.? 33175, que al
tera o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados para o fim de criar a Comissão
Permanente dos Direitos e Interesses da
Família. (Do Sr. Jorge Arbage.) (2.a Ses
sâo.)

Comissões Permanentes

1

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLíTICA RURAL

Reunião: dia 28-8-75
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Sr. Superin
tendente da SUDEPE - Josias Luiz Gui
marães.

Z

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Reunião: dia 10-9-75
Hora: 9:30 horas

Pauta: Comparecimento do Prof. J. Allen
Hynek - Diretor do Depto. de Astronomia
e Astrofisica, da Universidade de North
western - EUA.

Local: Auditório Nereu Ramos.

3

COMISSÃO DE COMUNICAÇõES

Reumão: dia 13-8-75
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Coronel En
genheiro Adwaldo Cardoso Botto de Barros
- Presidente da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.

4
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA

Reuniões; terças, quartas e quintas
Hora: 10:00 horas

5
COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA

E OOMÊRCIO

Reunião: dia 14-8-75
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Sr. Lourenco
VIeira da Silva - Presidente do INCRA.-

Reunião: dia 21-8-75
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Sr. Alfredo
Rizkallah - Presidente da Bolsa de Valo
res de São Paulo.

6 .

COMISSÃO DE SAÚDE

Reunião: dia 3-9-75
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Dr, Paulo
Argola da Cruz Rios - Presidente da Fun
dação Hospitalar do DF.

7

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Reunião: dia 21-8-75.
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Coronel Ad
waldo Botto de Barros - Presidente da
Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos.

Reunião: dia 28-8-75
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Sr. Walter
Borges Graciosa - Presidente do IPASE.
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Comissões Temporárias

1
Especial:

COMISSÃO ESPECIAL DE DESENVOL
VIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

Reunião: dia 14-8-75
Hora: 10: 00 horas

Pauta: Comparecimento do Engenheiro
Agrônomo Edmundo da Silva Taques
Secretário da Agrieultura do Estado de
Mato Grosso.

COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO SUL

Reunião: dia 27-8-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Oomparecimento do Dr. Harry

Amorím Costa - Diretor-Geral do DNOS.

De Inquérito:
1

"CPI PROTERRA"

Reunião: dia 12-8-75.
Hora: 9: 00 horas

Pauta: Comparecimento do Presidente da
Confederação dos Trabalhadores na Agri
cultura - CONTA'3-; do Presidente da Fe
deração dos Trabalhadores na Agricultura
de Pernambuco e do Presidente da Ooope
rativa dos Produtores de Acúcar e Alcool de
Pernambuco. •

Local: Sala das CPIs.

2

"CPI SISTEMA PENITENOIARIO"

Reunião: dia ~2-8-75
Hora: 16:30 'loras

Pauta: Comparecimento do Dr , Augusto
Gafree Thompson - Diretor do Departa
mento do Sistema Penitenciário do Estado
do Rio de Janeiro.

Local: Sala das CPIs.

--xx-
Reunião: dia 14-8-75
Hora: 16:30 horas

Pauta: Oomparecímento do Dr , Alvaro
Mayrink da oosto - Juiz de Direito da
7.a Vara Oriminal ia Rio de Janeiro.

Local: Sala das CPIs.

--xx-
Reunião: dia 19-8-75
Hora: 16:30 horas

Pauta: Comparecimento do Dr , Estácio
de Lima - Prof. Catedrático de Mec'icina
Legal da Universidade Federal da Bahia.

Local: Sala das CPIs.
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"CPI DO MENOR ABANDONADO"

Reunião: dia 12-8-75
Hora: 16:30 horas
Pauta: Comparecimento do Dr , Mário

Altenfelder.
Local: Plenário da Comissão de Educa

ção e Cultura.
--xx--

Reunião: dia 14-8-75
Hora: 16:30 horas
Pauta: Comparecimento do Major Malival

P. Tapioca. .
Local: Plenário da Com. de Educação e

Cultura.
--xx--

Reunião: dia 19-8-75
Hera: 16:30 horas.
Pauta: Comparecimento do Sr. Fawler

de Melo.
Local: Plenário da Com. de Educação e

Cultura.
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Reunião: dia 21-8-75
Hora: 16:30 horas
Pauta: Comparecimento do Frei Kergl

naldo Memória (FEBEM) - CE.
Local: Plenário da Com. de Educaeão e

Cultura. •

-xx
Reunião: dia 26-8-75
Hora: 16:30 horas
Pauta: Comparecimento do Prof, Luiz

Gonzaga (FEBEM) - MG.
Local: Plenário da Com. de Educação e

Cultura.

--xx-
Reunião: dia 28-8-75
Hora: 16:30 horas
Pauta: Comparecimento do Sr. Newton

Sérgio Ribeiro Grein.
Local: Plenário da Com. de Educação e

Cultura.
4

"CPI MULTINACIONAIS"

Reunião: dia 12-8-75
Hora: 16:00 horas
Pauta: Comparecimento do Presidente da

CONSIDER - nr, Aluisio Marius e do Pre
sidente da SIDEBRAS - Dr, Wilker Mo
reira Barbosa.

Local: Plenário da Com. de Minas e
Energia.

CONGRESSO NACIONAL

1

PROPOSTAS DE EMENDA
A CONSTITUIÇAO

N.os 11 E 12, DE 1975-0N

"Dá nova redação ao artigo 36 da Consti
tuição." (Mandato Parlamentar - Convoca
ção de Suplente.) - CAutores: Srs. Jorge
Arhaga e Petrônro Por'tella.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Jairo Brum
Vice-Presidente: Senador Ruy Santos
Relator: Deputado Parente Frota

Prazo

Até dia 5-9-75 - no Oongresso Nacional.

2

PROPOSTAS DE EMENDA
A CONSTITUIÇAO

N.os 13 E 17, DE 1975-0N

"Dá nova redação ao artigo 104 da Emen
da Constitucional n.v 1. de 17 de outubro
de 1969." (FunCionário Público investido de
mandato eletivo.) - (Dos Srs. Gomes da
Silva e Nelson Marchezan.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Jarbas Vasconcelos
Vice-Presidente: Senador Saldanha Derzi
Relator: Deputado Paulo Studart

CALENDARIO

Dia 14-8-75 - Reunião da Comissão para
apreciação do parecer. do Relator, às 10:00
horas, na Sala de Reuniões da Comissão,
Auditório do Senado Federal;

Até dia 20-8-75 - Apresentação do pa
recer, pela Comissão;

Prazo no Congresso Nacional: até dia
18-9-75.

3

PROPOSTAS DE EMENDA
À CONSTITUICÃO

N."'" 14 E 23, DE í975-CN

"Dá nova redação ao item I do art. 57 da
Constituição." (Projetos matéria ttnancet
ra.) - (Dos Srs. Epitácio Cafeteira e Air
ton Sandoval.)
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Comissão Mista.

Presidente: Senador Arnon de Mello
Vice-Presidente: Senador Ruy Carneiro
Relator: Deputado Ivahir Garcia

DIa 13-8°75 - Reunião da Comissão para
apreciação do parecer do Relator, às 10:00
horas;

Até dia 23-8-75 - Apresentação do pare
cer, pela Comissão;

Prazo no Congresso Nacional: até dia
22-9-75.

<I

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO
N.O 15, DE 1975-CN

"Altera a redação do artigo 55 da Cons
tituição, dispondo sobre a expedicâo de
Decreto-lei pelo Presidente da República."
(Autor: Sr. Jader Barbalho.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Nadyr Rossetti
Vice-Presidente: Deputado Santos Filho
Relator: Senador Eurico Rezende

CALENDÁRIO
Dias 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15-S-75

Apresentação das emendas, perante a Co
missão;

Prazo no Congresso Nacional: até dia
26-9-75.

5

PROPOSTAS DE EMENDA
A CONSTITUICÃO

N.os 16 E 22, DE Í975-CN

"Imprime nova redação ao caput do arti
go 14 da Constituição... (Criação de Mu
nícípíos.) - (Autores: Srs. Italivio Coelho
e Nunes Rocha.)

Comissão Mista

Presidente: Senador Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Senador Ruy Santos
Relator: Deputado José Machado

CALENDÁRIO
Dias - 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15-8

Apresentação das emendas, perante a Co
missão;

Até dia 28-8-75 - Apresentação do pare
cer, pela Comissão;

Prazo no Congresso Nacional: até dia
27-0-75.

6

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 7, DE 1975-CN

"Altera disposições da legislação que re
gula o Programa de Integração Social
(PIS l e o Programa de Formação do Pa
trimônio do Servidor Público (PASEP).
(Autor: Poder Executivo - Mensagens
n.o s 16S175-PE e 40/75-CN).

Comissão Mista

Presidente: Senador Otair Becker
Vice-Presidente: Senador Ruy Carneiro
Relator: Deputado João Alves
Prazo no Congresso Nacional: até dia

31-8-75.
7

MENSAGEM N.o 45, DE 1975-CN
Submete à deliberação do Congresso Na

cional texto do Decreto-lei n.s 1.402, de 23
de maio de 1975. que "altera a redação do
art. 4.° do Decreto-lei n.O 1.083, de 6 de
fevereiro de 1970, que dispõe acerca do
Imposto único sobre Minerais". (Autor:
Poder Executivo - Mens. n.O 151/75-PE.)

Comissão Mista
Presidente: Deputado José Carlos Teixeira
Vice-Presidente: Senador Otair Becker
Relator: Deputado Nereu Guidi
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Prazo

Até dia 24-8-75 - no Congresso Nacional.

8

MENSAGEM N.o 46, DE 1975-CN

Submete à deliberação do Congresso Na
cional texto do Decreto-lei n.o 1.403, de 23
de maio de 1975, que "isenta dos Impostos
de Importação e sobre Produtos Industria
lizados as importações de componentes des
tinados ao Programa de Construção Naval
e Plano Diretor da Reparação Naval".
(Autor: Poder Executivo - Mensagem n.o
152/75-PE.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Aurélio Campos
VICe-Presidente: De p u t a d o Alexandre

Machado.
Relator: Senador Alexandre Costa

Prazo

Até dia 24-S-75 - no Congresso Nacional.

9
MENSAGEM N.O 47, DE 1975-CN

Submete à deliberação do Congresso Na
cional texto do Decreto-lei n.> 1.404, de 28
de maio de 1975, que "dispõe sobre gabari
tos de construções nos bairros do Leme,
Copacabana, Ipanema e Leblon, na cidade
do Rio de Janeiro". (Autor: Poder Exe
cutivo - Mensagem n.v 154/75-PE.)

Comissão Mista

Presidente: Deputada Lygia Lessa Bastos
Vice-Presidente: Senador Roberto Satur

nino.
Relator: Senador Renato Franco

Prazo

Até dia 29-8-75 - no Congresso Nacional.

10
MENSAGEM N.o 50, DE 1975-CN

"Submete à deliberação do Congresso
Nacional texto do Decreto-lei n.O 1.405, de
20 de junho de 1975, que "dispõe sobre re
cursos destinados ao Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, e dá outras
providências". (Autor: Poder Executivo 
Mensagem n.o lS1175 - PE.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Henrique Cardoso
Vice-Presidente: Senador Helvídio Nunes
Relator: Deputado Josias Leite

CALENDÁRIO

Prazo

Até dia 24-8-75 - na Comissão Mista;

Até dia 21-9-75 - no Congresso Nacional.

11

MENSAGEM N.o 52, DE 1975-CN

Submete à deliberação do Congresso Na
cional texto do Decreto-lei n.? 1.406, de 24
de junho de 1975, que "altera a redação do
parágrafo único do art. 26 do Decreto-lei
n.> 667, de 2 de Julho de 1969, que reorgani
za as Policias Militares e os Corpos de Bom
beiros Militares dos Estados, dos Territórios
e do Distrito Federal". (Autor: Poder Exe
cutivo - Mensagem n.> 195/75-PE.)

Comissão Mista

Presidente: Senador Ruy Santos
Vice-Presidente: Deputado Januário Fei

tosa.
Relator: Deputado Theodoro Mendes

Praz~
Até dia 24-S-75 - na Comissão Mista;

Até dia 21-9-75 - no Congresso Nacional.
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12
MENSAGEM N.o 58, DE 1975-CN

'lSubmete à deliberação do Congresso Na
cional texto do Decreto-lei n.o 1.407, de 3
de julho de 1975, que "cancela penalidades,
e dá outras providências." (Autor: Poder
Executivo ~ Mens. n.o 220/75-PEJ

Comissão Mista

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Deputado Moacyr Dalla
Relator; Senador Saldanha Derzi

Prazo

Até dia 25-S-75 - na Comissão Mista:
Até dia ~9-9-75 - No Congresso Nacional.

13

MENSAGEM N.o 59, DE 1975-CN

Submete à deliberação do Congresso Na
cional texto do Decreto-lei ri." 1.408, de
7 de julho de 1075, que "prorroga a vigência
do Incentivo Fiscal para Aplicacão em
Ações Novas da EMBRAER - Emprésa Bra
sileira de Aeronáutica S. A." (Autor: Poder
Executivo - Mens. n.O 219/75-CN.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Hélio Campos
Vice-Presidente: Senador Virgilio Távora
Relator: Senador Evelásio Vieira

Prazo

Até dia 25-S-75 - Na Comissão Mista;
Até dia 29-9-75 - no COngresso Nacional.

14

VETO PARCIAL

(Mens. n.os 192/75-CN e 51/75-CN)

Projeto de Lei n.o 3, de 1975 <CNl, que
"altera dispositivos da Lei n,v 6 015, de 31
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os
registros públicos".

Comissão Mista

Presidente: Senador Paulo Brossard
Vice-Presidente: Deputado José SaIly
Relator; Senador ItaIívio Coelho

Prazo

Até dia 25-8-75 - na Comissão Mista;
Até dia 19-9-75 - no Congresso Nacional.

VETO TOTAL

(Mens. n.os 194/75-PE e 48/75-CN)

Projeto de Lei n.o 168, de 1975 (CNl, que
"reduz os prazos de prescrição para os cri
minosos primários e de bons antecedentes".

Comissão Mista
Presidente: Senador Leite Chaves
Vice-Presidente: Deputado Cantidio Sam

paio.

Relator: Senador Heitor Dias

Prazo

Até dia 25-8-75 - na Comissão Mista;

Até dia 19-9-75 - no Congresso Nacional.

IX - Levanta-se a Sessão às 18
horas e 25 minutos.

(DISCURSO DO DEPUTADO LUIZ HEN
RIQUE, NA SESSÃO VESPERTINA DE
11-8-75.)

O SR. LUIZ HENRIQUE - (I\IDB - Sc)
- Sr. Presidente, srs, Deputados, lembro
me de que na mensagem do Sr. Presidente
da República, aludida há pouco pelo ilus
tre Deputado Tarcisio Delgado, S. Ex."', ao
dizer que I) campo político sofrera estag
nação, salientava que na dtnãmíca dos
tempos atuais estagnações significa retro
cesso.
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Retrocesso, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, será o tema do improviso que, por
circunstâncias da escala de inscrição, sou
forçado a fazer neste momento. E para
justificar, para embasar a tipificação de
retrocesso, trago dados e apresento um le
vantamento que, pela sua alta gravidade,
caracteriza o verdadeiro estado em que nos
encontramos.

Vou referir-me ao nepotismo, ao empre
guísmo, à revivescência das olígarquías,
porque essa é a situação presente em San
ta Catarina e acredito que em todo País.

O Sr. Ivahir Garcia _ Permite V. Ex. a

um aparte?
O SR. LUIZ HENRIQUE - Pediria a V.

Ex. a que aguardasse o desenvolvimento do
meu raciocínio. Depois concederei o apar
te, com muito prazer.

O Sr. Ivahir Garcia - Pedi o aparte, exa
tamente antes de V. Ex. a começar a desen
volver o seu pronunciamento de improviso
porque estou baseado em dados que trouxe
escritos, para responder ao nobre Líder do
MDB, Alceu Collares, a quem muito prezo
e aprendi a admirar por sua notória inte
Iígêneia e fulgurante oratória. S. Ex. a de
monstra uma dialética quase perfeita quan
do ocupa o microfone.

O SR. LUIZ HENRIQUE - V. Ex.a dispõe
de 15 minutos para explicações pessoais,
quando poderá responder a S. Ex. a

O Sr. Ivahir Garcia - Se V. Ex. a me per
rnítír, gostaria ...

O SR. LUIZ HENRIQUE - Permitirei,
para que V. Ex. a não diga que o estou cons
trangendo a calar-se.

O Sr. Ivahir Garcia - Conheço o espírito
democrático de V. Ex.a, caso contrário, não
viria ao microfone de apartes. Apenas de
sejo dizer que o nobre Vice-Líder Alceu
Collares, figura exponencial desta Câmara,
além de arrogar-se árbitro da atividade do
seu partido nesta Casa, no aparte ao nobre
Deputado que o antecedeu na tribuna, pro
curou ser também juiz da atuação dos Par
lamentares da ARENA, o que absolutamen
te não podemos permitir, embora reconhe
cendo o valor pessoal de S. Ex. a Aqui esta
mos no legítimo direito, que tem também
o nobre Vice-Líder Alceu Collares, de re
presentar o povo brasileiro e não abrimos
mão desta prerrogativa superior de defen
der nossos princípios e nossos ideais, todos
eles embasados na Revolução de 31 de mar
ço de 1964. (Muito bem!)

O SR. LUIZ HENRIQUE - Respondo bre
vemente a V. Ex. a dizendo que o ilustre
Deputado Alceu Collares não foi juiz do
comportamento de V. Ex. as, mas crítico, co
mo têm sido muitos Deputados integrantes
da bancada de V. Ex. a Aliás, essa sentença
já transitou em julgado há muito.

O Sr. Alexandre Machado - Permite V.
Ex. a um aparte?

O SR. LUIZ HENRIQUE - peço a V. Ex."
que me permita prosseguir no meu racio
cínio. Depois concederei o aparte a V. Ex. a ,
com muito prazer.

O Sr. A.lexandre Machado - Aguardarei.
O SR. LUIZ HENRIQUE - Dizia eu que

o nepotismo, o empreguísmo e a revivescên
cia das oligarquias, pelas mãos da revolu
ção regeneradora e cnadora de urna nova
mentalidade no Brasil, instituiu-se em San
ta Catarina agora, através do Governo de
Antônio Carlos Konder Reis.

Começareí a enumerar as empresas cria
das por lei propostas por S. Ex. a à Assem
bléia Legislativa, tão logo assomou ao GD
verno:
Empresas Públicas:

1. EMP ASC - Empresa Catarinense de
Pesquisa Agropecuária

2. EMCATER - Empresa Catarinense
de Extensão e Assistência Técnica Rural

3. IOESC - Imprensa Oficial do Estado
de Santa Catarina.
Sociedades de Economia Mista:

1. CODESC - Companhia de Desenvol
vimento de Santa Catarina

2. PRODASC - Companhia de Proces
samento de Dados do Estado de Santa Ca
tarina

3. CIPASC - Companhia Catarinense
de Conservação e Industrialização de Pro
dutos Agrícolas

4. COCAR - Companhia Catarinense
de Comércio e Armazenamento

5. CODISC - Companhia Distrito In
dustrial Sul Catarinense

6. CODOESTE - Companhia Desenvol
vimento do Oeste Catarinense

7. DICESC - Companhia de Divulga
ção e Comunicação de Santa Catarina

8. TURESC - Empreendimentos Turís
ticos de Santa Catarina

9. ERUSC - Eletrificação Rural de
Santa Catarina

10. BADESC - Banco de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina.
Fundações:

1 . Fundação de Amparo à Tecnologia e
Meio-Ambiente - FATMA

2. Fundação Catarinense do Trabalho
- FUCAT

3. Fundação Catarinense do Bem-Estar
do Menor - FUCABEM

4. Fundação Instituto Técnico de Eco
nomia e Planejamento - ITEP.

Vejamos agora, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, os atos praticados pelas Diretorias
dessas empresas:

1. BESC - Distribuidora de Titulos e
Valores - D.O.E. 7-3-75; Decisão: aumen
tar de 3 para 5 Diretores; Assegura a par
ticipação da Diretoria nos lucros da em
presa; Atribui ao Presidente representação
de gabinete de 20% sobre a remuneracão
dos demais diretores. -

2. BESC - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobílíártos - D.O.E. do dia
21-3-75; Decidiu fixar em Cr$ 12.000,00 o
salário dos diretores e, ao presidente, 20%
de representação.

3. BESC - Corretora de Seguros e Ad
ministração de Bens - D.a.E. 1.°-4-75;
Decidiu atribuir participação nos lucros aos
diretores; aumentar a remuneração em 30%
sobre os saláríos em vigor e 20% de grati
ficação ao presidente, a título de represen
tação de gabinete.

4. BESC - Corretora de Seguros e Ad
ministradora de Bens - D.a.E. 18-6-75;
Fixar em 4 o número de Diretores; Salário
de Cr$ 12.000,00, atribuindo ao presidente
20% sobre vencimentos a titulo de repre
sentação; Diretoria tem participação nos
lucros da empresa.

5. CASAN - Companhia Catarinense de
Água e Saneamento - D.a.E!. 2-4-75;
Assembléia deliberou elevar de 4 para 7 o
número de diretores; fixar em Cr$ 16.000,00
o salário dos diretores, com o presidente
tendo direito a mais 20% a título de repre
sentação de gabinete; Assegura participa
ção nos lucros da empresa à Diretoria.

6. BESC - Serviços Técnicos de Comu
nicação - Transforma em DICESC - Com
panhia de Divulgação e Comunicação de
Santa Catarina; Fixa remuneração em Cr$
14.000,00 para o presidente e em .
12.000,00 para os outros 3 diretores; Elege

Flávio Coelho, ex-diretor comercial da TC
COLIGADAS, mais tarde adquirida pelo Sr.
Paulo Konder Bornhausen, com o Jornal
de S. Catarina, ele primo do governador do
Estado e irmão do Presidente do BESC 
D.O.E. 10-4-75.

7. CaHAB - Companhia Habitacional
de Santa Catarina; Fixa remuneração da
Diretoria em Cr$ 12.000,00, mais 20% ao
presidente. 5 diretores - D.a.E.

8. BESC - Turismo SIAo - Remunera
os diretores em Cr$ 10.000,00, mais 20% ao
presidente, atribuindo aos 3 diretores gra
tificações semestrais de participação nos
lucros.

9. DICESC - Companhia de Divulgação
e Comunicação do Estado de Santa Cata
rina -'Atribui distribu'ição de lucros a Di
retoria - D.a.E. de 17-7-75.

10. BESC - Banco do Estado de Santa
Catarina - D.O.E. 21-3-75; Aumenta de
5 para 7 o número de diretores; Participa
ção nos lucros, limitada em 50% do total
da remuneração pelo artigo 55, da Lei 4.547,
de 31-2-75, passa a não ter limites; Atri
bui 20% de representação de gabinete ao
presidente.

11. CELESC - Centraís Elétricas de S.
Catarina - 5 diretores - Assegura parti
cipação nos Lucros; Altera vencimentos da
Diretoria "para uniformizar política novo
Governo" - Fixa em Cr$ 18.000,00 a remu
neração dos diretores, mais 20% ao presí-'
dente, a título de representação. <D.a.E.· .
6-5-75).

12. TURESC - Empreendimentos Turís
ticos de Santa Catarina - 4 Diretores 
(D.a.E. 7-5-75) - Aumenta capital de
crs 3.058.000,00 para Cr$ 20.000.000,00, na
convocação. Na Assembléia, o vice-gover-
nador autoriza aumento para Cr$ .
10.000 ..000,00. - Fixa remuneração de di
retores em Cr$ 14.000,00, mais 20% ao pre
sidente. Distribui bonificações à Diretoria.

Atos de diretoria: dinamizar, melhorar,
eficientizar os servicos? Não. Aumentar
apenas o número de diretores e a remune
ração: atribuir participação nos lucros das
empresas; atribuir o percentual de 20% ao
presidente, e assim por diante. Vou mais
longe, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O Sr. Alexandre Machado - Nobre Depu
tado Luiz Henrique, permite V. Ex. a um
aparte?

O SR. LUIZ HENRIQUE - Vejamos o que
aconteceu em Santa Catarina. Como um
verdadeiro inventário, dividiu-se o Estado
entre as duas famílias que antes se dígla
diavam pelo Poder e que, agora, sob as asas .,
protetoras da revolução, estão unidas e for
talecidas.

O Sr. Alexandre Machado - Nobre Depu':'
tado Luiz Henrique, permite-me V. Ex.a um
aparte, para que seu discurso não se trans
forme em monólogo?

O SR. LUIZ HENRIQUE - É Governador
do Estado o Sr. Antônio Carlos Konder Reis;
Presidente do Banco do Estado de Santa
Catarina e do Grupo Financeiro BESC, o
Sr. Jorge Konder Bornhausen, primo do Go
vernador; Diretor de Crédito Agrícola do
Banco do Estado de Santa Catarina o Sr.
Vitor Konder Reis, írmâo do Governador;
Secretário de Transportes e Obras, o Sr:. Nir
colau Fernando Malburg, cunhado do Go ... ,
vernador; Presidente da Eletrificação Ru;
ral de Santa Catarina, o Sr. Arnaldo.
Schmidt Júnior; Diretor da Companhia oa- "
tarinense de Águas e Saneamento
CASAN, o Sr. Alexandre Konder Fleisch-.
mann, primo do Governador; Diretor da ,
Companhia Catarinense de Comércio e Ar
mazenamento - COCAR, o Sr. Guílherme i.

Konder Fleischmann, primo do Governa
dor; Diretor do Departamento Autônomo de
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Edificações da Secretaria de Transportes e'
Obras, e genro do maior amigo do Gover
nador em Florianópolia, o Sr. Fernando Fa
ria, em cuja casa S. Ex.a se hospeda.

E da Família Ramos? Vejamos quem es
tá nO'Governo: Sr. Renato Ramos da Silva,
PreBidente do. Banco do Desenvolvimento
do 'lllstado de Santa Catarina - BADESC;
Sr. Paulo da Costa Ramos, Secretário da
Casa. Civil; Sr. Áureo Vidal Ramos, Dire
tor' dá Companhia Catarinense de Água e
Saneamento; Sr. Francisco Gríllo, Presiden
te di\. uompantüa' Oatartnense de Proces
samento ele Dados, genro do Sr. Aderl:Jal
Ramos da Silva; Sr. Hélio da Silva Hoes
ehell, Assistente da Becreta.ría, da Fazenda;
81'2.. .Maria ApareciQl~ Ramos da Silva, Sub
Ch@f.e do Gabinete Civil.

O ex-Governador Ivo da Silveira foi mais
modesto. Conselheiro do Tribunal de Con
tas/cargo onde houve quem fora nomeado
de manhã e aposentado à tarde; o Sr. Ivo
da JS11veira ecloecu: Renatinho, seu filho,come,' Chefe de Ga1linete da Secretaria de
Agrxéültura; Ivo da Silveira Filho,;: como
Chefe de Cadastro da BEBO-Financeira,
sendo este também Diretor da PÁTRIA,
COlllPllJlhia de Seguros Gerais, empresa de
segures que muitos contratos tem com o
G01lW:p.o do Estado.

Volt/mais, Sr. Presidflllte.:.
ó'~li, Angelino Rooa....- Permite V. Ex.a um

apaJ;ta, Sr. Deputado?

O Sr. Alexandre Machado - Pode V. Ex.a
dal'~,ag(J:L'2. o aparte? V. E:I<." está fugindo?
Não ..,.

cf SR. LUIZ BENRIQUE - Perdoe-me.
Vou cOnoedê-lo. . .

, O Sr. Alexandre Machado - Sabia que
V. -Ex." não fugiria do aparte. Quando V.
Ex.1I traz o problema das nomeações no seu
Estado, ê óbvio que não quer dizer tenha
alguém da AR.ENA ou algum de nós algo
a ver com essas nomeações. Elas Ilão da
exelusíva responsabilidade do Governador
dO:SBU Estado. Nada temos com isso. Se es
ti~em erradas, ótimo para o PaÍS a de
rrúneía que V. Ex." está fazendo.

O SR. LUIZ HENRIQUE - V. Ex." está
felil'!.· De:lxe-me ler o pronunciamento de
um'tdns mais cultos e inteligentes íntegran
tes da bancada arenísta de Santa Catarina,
o ~Uder na Assembléia, Henrique oór
do'l(J;l..

() Sr. Alexandre Machado - Vai permitir
V. Ex." termine eu o meu aparte? Li o artigo
do Deputado Henrique Córdova. Ainde on
tem entreguei-lhe esse recorte.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Leio o pro-
nunciamento: .

"J!lnquanto em Santa Catarina há uma
preocupação de exonerar o Delegado de
tmaruí e o Subdelegado de Pescaria
Brava, (zona eleitoral do Prooidflnte da

'Assembléia, Deputado Epitáeio Bitten-
eourt)" ... aliás, eleitos contra a vonta
de do Sr. Governador!".. . no Rio
Grande do Sul se esboça uma grande
Iuta pela instalação do pólo petroqui
mico do Extremo Sul:'

6· Sr. Ale:xandre Machado - V. Ex.A não
pode ficar neste improviso.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Tem o apartev:"Ex.A

O Sr. Alexandre Machad'O - Agora estou
seguro de que tenho o aparte. Apenas de
ploro a flxpressão do Deputado Alceu Oolla
res, do- RiD Grande do Sul, a quem me pren
dem lal;os de admiração e apreço, e deploro
pol1que nenhuma razão havia para S. Ex.A

agredir, como agrediu, seus colegas da
Aliança Rflnovadora Nacional. .

o SR. LUIZ HENRIQUE -' Pediria a
V. Ex.a que fosse breve.

O Sr. Alexandre Machado - Permita-me
concluir o aparte, por favor. Chamou-os de
coitados, embora sendo da Maioria. Ue que
chamaríamos, então, os integrantes da Mi
noria? E por que levarmos o debates para
esse status? Ora, entendo - e não chamo
de coitado ninguém do MDB - que se tem
perdido muito tempo nesta Casa no debate
de problemas estéreis ou de somenos im
portância, que não dizem respeito jamais
ao da que efetivamente carecem as áreas
mais desprotegidas da população brasileira.
Fica o MDB dias a rto repisando o AI-5 e o
Decreto n.o 477, quando milhões de brasilei
ros, de barriga vazia, esperavam de sua
Oposição uma linguagem que realmente en
tendam. Ora, culpam a nossa cúpula, quan
do sabemos que o MDB tem problemas de
cúpula iguais aos nossos. Agora, alguns ele
mentos do MDB começam a reagir contra
essa cúpula. ,

O SR. LUIZ HENRIQUE - Pediria a
V. Ex." que fosse breve.

O Sr. Alexandre Machado - Fico pesare
so por ver que se passa à agressão, quando
efetivamente devíamos colocar o debate de
forma alta, enobrecedora, altiva, em favor
do Brasil. Rflspeito V. Ex.a pela denúncia
que traz. É sempre algo-de excepcional de
nunciar alguma coisa que não esteja certa,

. como diz entender V. Ex.a

O SR. LUlZ HENRIQUE - O Deputado
Alceu Ocllares e o MDB se batem pela re
vogação do 477 -e do AI-5 em nome da li
berdade, inclusive da própria Iíberdade de
V. EX.l:\S escolherem o seu Presidente, que,
na realidade, está sendo escolhido lá no
Paláeío do Planalto e lhes será imposto,
bem como da liberdade de escolherem a
sua Executiva.

O Sr. Alexandre Machado - Isso nada
tem a ver com o AI-fi nem com o 477. Nin
guém é ingênuo. V. Ex.a me deixa, sim, mui
to preocupado, porque vejo que o povo po
deria contar pelo menos com a Oposição,
se é que não conta com ninguém da Situa
ção. Esta é a verdade. O MDB perde tempo
com matéria irrelevante, quando assuntos
do mais alto interesse público estão rele
gados a segundo plano. _•

O SR. LUIZ HENRIQUE - Sr. Presidente,
peço-lhe me seja assegurada a palavra.

O Sr. Alexandre Machado - ... quando
Ministérios praticam erros enormes, como
o DIPOA, atentando contra a renda média
familiar de milhões de pequenos e médios
agrleultores brasileiros.

O SR. LUIZ -";ENRIQUE - Sr. Presidente,
peço-lhe me seja assegurada a palavra..

O BR. PRESIDENTE (Célio Barja) - No
bre Deputado Alexandre Machado, nobre
Deputado Alexandre Machado ..•

O Sr. Alexandre Macba.do - Onde a Opo
sição está defenden.do o povo? Fazendo ba
lela, conversa fiada, pretendendo impres
sionar alguém? (Muito bem! Palmas.) O
povo está de costas para a Oposição e tam
bém para a Situação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Célio Barja) - No
'bre Deputado Alexandre Machado, nobre
Deputado Alexandre Machado ..•

O Sr. Angelino Rosa - Como represen
tante da ARENA de Santa Catarina, gosta
ria que V. Ex." me desse a oportunidade do
aparte.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Vou respon
der, primeiramente, ao aparta de S. Ex.a
Se alguém tem obrigação de dar ao povo
melhores condições de vida. é a ARENA,
que está no poder, que tem os instrumentos.
(Muito bem! Palmas.) Nós, do MDB, temos

diariamente, desta tribuna, denunciado as
maselas da situação econômica e social do
Brasil.

Diariamente aqui desfilamos denúncias,
e o que fazem V. Ex. lI6 da ARENA? O que
fazem V. Ex.AS ? Vão a Palácio acaso dizer
a S. Ex.a , o Sr. Presidente da República, que
é necessário fazer reformas substanciais
neste País? Não bastam as soluções per
functórias!

O Sr. Angelínó Rosa - Permite V. Ex."
um aparte?

O SR. LUIZ HENRlQUE - O que é preciso'
neste País é partir para soluções de base
para o trabalhador, para a gente braslleíra,
que está numa sítuação de empobrecimen
to cada vez maior. Dito a V. Ex." o caso, da
Cônsul, que estava sendo transacionada pe
la Phíllíps, Não fosse a Oposição verberar
aqui, como verberou, contra as multínaeío
naís, hão fosse a Oposição requerer uma CPI
para apurar M atividades dessas empresas'
e talvez o Governo não tivesse tido a cora
gem de impedir que se passasse o controle
acionário de uma sociedade brasileira,
exemplo de tecnologia nacional, para os flS
trangeíros.

O Sr. Alexandre Machado - Deputado,
permita-me também dízer-Ihe que, sobre o
problema das muítínaetonaís, anda muito
bem a Casa averiguando todas as suas im
plicações e todas as sangrias que causam à
soberania nacional. Mas não ouvi nenhum
legislador do MDB, nem mesmo V. Ex.a _
que tanto realça o geSto patriótico da Opo
sição em pedir a constituição de uma Co
missão Parlamentar de Inquérito - apre
sentar propositura de Uma lei antítruste,
para impedir a ação dos tentáculos de qual
quer multínacional neste País. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. LUIZ HENRIQUE - Por que V. Ex."
não propôs? '

O Sr. Angelino Rosa - Permite V. Ex. 8

um aparte?
O Sr. Alexandre Machado - Porque foi

V. Ex." quem propôs a Comissão Parla
mentar de Inquérito.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Não fui eu,
mas o Deputado Alencar Furtado.

O Sr. Alexandre Machado - Discutir so
bre um problema dessa relevãncía e não
tomar a cautela de propor também medi
das paralelas é outro perigo, nobre Depu
tado -,

O SR. LUIZ HENRIQUE - Então, o Go
verno é totalmente inoperante.

O Sr. Amido Carvalho - Nobre Depu
tado, deve V. Ex.a registrar que a primeira
voz que se elevou no País contra a opera
ção Cônsul foí a do Governador Konder
Reis, e não a de V. Ex."

(Apartes paralelos.)
O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Não

são permitidos apartes sem o consentimen
to do orador.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Sr. Presidente,
peço a V. E:K." que me assegure a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tflm
V. Ex.a assegurada a palavra.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Sr. Presiden
te e Srs. Deputados, bastou que trouxésse
mos dados íncontestâveís ...

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - No
bre orador, advirto-o que dispõe de dois
minutos para concluir sua oração.

O SR. LUIZ'HENRIQUE - Obrigado, Sr.
Presidente .

Bastou que trouxéssemos dados incontes
táveis, porque extraídos dos Diários Oficiais
do Estado de Santa Catarina..•
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O Sr. Aroldo Carvalho - Concede-me V.
Ex.a um aparte para contestar os dados?

O Sr. Angelina ~a - V. Ex.a está mo
nologando .

O Sft. LUIZ HENRIQUE - " .para que
Oll Deputados da bancada governista, no de
sespero do incontestável, contra-atacassem
apartes e pronunciamentos proferidos an
tes do meu discurso. O que ocorre em San
ta Catarina deve ser') retrato do que ocor
re no Brasil, porque os governadores não
foram eleitos pelo povo, e V. Ex.as, da Ali
ança Renovadora Nacional, apenas 'disse
ram amém, não puderam influir no pro
cesso de escolha dos governadores. Parece
me .que essa auréola de respaldo presiden
cial dá aos governadores coragem suríeíen
te para, inclusive, atingir as raias do ne
potismo, do empreguismo .

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) -:- Pe
ço-lhe que conclua sua oração, nobre Depu
tado.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Concluirei, Sr.
Presidente. Antes, apresentarei mais um
dado.

O ST. Adhemar Ghisi - Mas V. Ex.a ha
verá de ouvir a resposta ao seu discurso.

O SR. LUIZ HENRIQUE - O ilustre Depu
tado Dib Oherém encontra-se em' Brasília,
está doente. Quando chegou à Prefeitura
Municipal de Florianópolis, para a qual ha
via sido nomeado, encontrou uma situação
de descalabro. O Prefeito que havia assu
mido Interínamente fez, Sr. Presidente, 81'S.
Deputados, em dois meses, mais de uma
centena de nomeações.

O SI', Santos Filho - Concede-me V. Ex.a
um aparte?

O SR, PRESIDENTE (Célio Borja) -- O
nobre orador não pode mais conceder apar
tes. Seu tempo está prestes a esgotar-se.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Esta é exata
mente a situação atual que estamos viven
do.' Vivemos um momento de estagnação
política e, mais ainda, de retrocesso nacio
nal. (Palmas. O orador é eumprímentado.)

ATAS DE COMISSÕES

COMISSliO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR E AVALIAR

A POLíTICA DE REMUNERAÇliO
DO TRABALHO, EM

TODOS OS SEUS ANGULOS

Ata da l.a Reunião, realizada
em 4 de junho de 1975

Sob a Presidêncía do Senhor Deputado
Pedro Faria, na forma do art. 75 do Regi
mento Interno, reuniu-se, na Sala de Reu
niões das CPls, na Câmara dos Deputados,
em Braaílía, às dezesseis horas do dia qua
tro de junho de mil novecentos e setenta
e cinco, a Comissão Parlamentar de In
quérito destínada a investigar e avaliar a
polittea de remurrerução do trabalho, em
todos os seus ângulos, criada pelo Reque
rimento n.> 19, de 1975, com a presença
dos Senhores Deputados; Nelson Marche
zan, Norton Macedo, Marcelo Gato, Alvaro
Dias, Alceu CoUares, Pedro Faria, Maurício
Leite, Humberto Souto e Ney Lopes, mem
bros efetivos; Rosa Flores, José Mauricio,
Antônio José, João Climaco, Ribamar Ma
chado, Gamaliel Galvão e Magno Bacelar,
suplentes. Verificada a existência de núme
ro regimental, o Senhor Presidente decla-
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rou abertos os trabalhos e instalada a
Comissão, passando de imediato à chamada
nominal para votação, convidando para
escrutínadores os Senhores Deputados Ri
bamar Machado e José Mauricio, tendo vo
tado onze senhores Deputados. Procedida a
eleição, o Senhor Presidente mandou efe
tuar a contagem dos votos, tendo sído en
contradas onze sobrecartas, número que
coincidiu com o de votantes. A seguir, de
terminou que se procedesse à apuração, que
apresentou o seguinte resultado; Para
Presidente; Deputado Alceu ooüares, onze
votos; para Vice-Presidente: Deputado
Pedro Faria, onze votos. Assim, convidou o
Senhor Deputado Alceu CoUares para as
sumir a direção dos trabalhos. Assumindo
a Presidência, o Senhor Deputado Alceu
Collares designou relator o Senhor Depu
tado Nelson Marchezan e Relator Substi
tuto o Senhor Deputado Ney Lopes, anun
cíando ser a próxima reunião, a realizar-se
em data e horário a serem estabelecidos,
destinada à apreciação do roteiro a ser
apresentado pelo Senhor Relator. Fran
queada a palavra, dela fizeram uso os Se
nhores Deputados Nelson Marchezan, Re
lator; Marcelo Gato, Rosa Flores .e Pedro
Faria, todos tecendo comentários sobre a
melhor forma de apresentação do roteiro,
tendo o Senhor Deputado Marcelo Gato
enviado à Mesa sugestão para sua elabo
ração. O Senhor Deputado Pedro Faria,
novamente com a palavra, sugeriu pudesse
a Comissão, antes de apreciar o roteiro,
ouvir a palavra do requerente sobré os ob
jetivos da Comissão, Em votação, foi apro
vada a proposta do Senhor Deputado Pedro
Faria', tendo o Senhor Presidente designado
a primeira parte da próxima reunião para
aquele fim. A seguir, o Senhor Presidente
anunciou :L disposição de seu Partido - o
MDB - de distribuir entre os Senhores
Deputados da Comissão, tanto efetivos
como suplentes, tarefas relacionadas com o
estudo de determinados itens do requeri
mento, propiciando assim uma maior co
laboração de todos e sugeriu fosse a prá
tica estendida também aos Senhores Depu
tados da ARENA. Sobre o assunto, mani
festaram-se os Senhores Deputados Nelson
Marchezan, Relator; Ney Lopes, Norton
Macedo, Alvaro Dias e Maurício Leite, após
o que o Senhor Presidente retirou sua pro
posta, mantendo a decisão em relação a
seu Partido. A seguir, o Senhor Presidente,
tendo ouvido o Senhor Relator - Deputado
Nelson Marchezan e atendendo ainda a
ponderações dos Senhores Deputados Ney
Lopes e José Mauricio, convocou nova reu
nião para as dezesseis horas do próximo
dia dezoito, com a finalidade de apreciar
o roteiro a ser apresentado pelo Senhor
Relator e debater com o Requerente os
príncípaís aspectos de interesse da Co
missão. Nada mais havendo a tratar, en
cerrou a reunião às dezessete horas e trin
ta minutos. E, para" constar, eu Jairo Leal
Vianna, Chefe da Seção de 'Comissões Par
lamentares de Inquérito, servindo de Se
cretário, lavrei a presente Ata que, depois,
de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

Ata da 2." Reunião, realizada
em 18 de julho de 1975

As dezesseis horas do dia dezoito de
julho de mil novecentos e setenta e cinco,
reuniu-se na sala de reuniões das CPls,
no Anexo Dois da Câmara dos Deputados,
em Brasília, a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar e avaliar
a política de remuneração do trabalho, em
todos os seus ângulos, Criada pelo Reque
rimento número dezenove, de mil novecen
tos e setenta e cinco, com a presença dos
Benhores Deputados Alceu Collares, Pre
sidente; Pedro Faria, Vice-Presidente; xei-
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son Marchezan, Relator; Norton Macedo,
Marcelo Gato, Humberto Souto, Maurícío
Leite, Genival Tourinho, José Machado e
Alvaro Dias, membros efetivos e José Mau
ricio, Suplente. Havendo número regi
mental o Senhor Presidente' deu por aber
tos os trabalhos. O Senhor Secretário pro
cede à leitura da Ata da, reunião anterior, .
a qual é, sem restrições, aprovada. A Or
dem do Dia da presente reunião é desti
nada à apresentação do roteiro. O Senhor
Presidente concede a palavra ao Se
nhor Nelson Marchezan, Relator, que faz
a leitura do roteiro, tecendo considerações
a respeito. Posta em discussão a matéria,
o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Deputado Marcelo Gato, o qual
sugere a inclusão, no roteiro, do problema
habitacional; a convocação para o mês de
agosto do DIEESSE; inclusão nos assun
tos da CPI, o modelo sindical brasileiro,
convocação de representante do Poder Ju
diciário do Brasll e investigação no Con
selho Interministerial de preços, da com
posição de custos no país. O Senhor Depu
tado José Machado sugere que sejam for
malizadas as propostas de alteração do
roteiro ao Senhor Relator, para estudo e
apresentação em outra reunião. O Senhor
Deputado Nelson Marchezan, Relator, in
forma a já inclusão, no roteiro, (10 Con
selho Interministeria! de Preços. O Senhor
Deputado José Maurício sugere que as au
toridades que comparecerão à Comissão
recebam, com antecedência, o roteiro da
CPI. O Senhor Deputado Pedro Faria cha
ma a atenção para o artigo 37, § 1.°, do
Regimento Interno (fato determinado),
sendo apoiado pelo Senhor Deputado Mau
rício Leite. O Senhor Deputado Nelson
Marehezan, Relator, esclarece que, nos ter
mos propostos no requerimento de criação
da CPI estão incluídos todos os assuntos
sugeridos pelos Senhores Deputados. O
Senhor Deputado Pedro Faria presta es
clarecimentos sobre o credenciamento de
assessores, nos termos do Regimento In
terno: O Senhor Nelson Marchezan, Rela
tor, a respeito esclarece que os assessores
credenciados poderão ser convocados para
prestar esclarecimentos. O Senhor Presi
dente submete à discussão o roteiro dos
trabalhos, o qual, após encerrada, é apro
vado. O Senhor Neison Marchezan apre
senta o calendário de depoentes a serem
convocados para o mês de agosto. O Senhor
Presidente submete à discussão, sendo o
mesmo aprovado sem restrições. O Senhor
Deputado José Machado solicita que sejam
distribuídos aos membros da Comissão,
cópia do requerimento, com a justificativa
e o roteiro- aprovado, podendo essa distri
buição ser estendida às autoridades a se
rem convocadas. A sugestão é aprovada. ÃS
dezoito horas e vinte e cinco minutos, nada
mais havendo, a tratar, o Senhor Presidente
encerra a reunião, E, para constar, eu,
Zorando Moreira de Oliveira, secretário,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, Deputado Alceu CoUares.

COMISS'liO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Termo de Reunião

MS seis dias do mês de agosto de mil
novecentos e setenta e cinco, não se reu
niu a Comissão de Ciência e Tecnologia,
em virtude de reunião das "Bancadas Par
tidárias". Compareceram os Senhores
Deputados Brígida Tinoco, Presidente;
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Fernando Cunha e Jarmund Nasser, Vice
Presidentes; Alberto Lavinas, Antônio F'lo
rêncio, Ary Valadâo, Batista Miranda,

,:mdison Bonna, Expedito Zanotti, Flávio
Giovíne, Jorge Uequed Nina Ribeiro, Par
rotal Barroso, Sílvio Àbreu Júnior, Célio
Marques Fernandes e Gabriel Hermes. E
para constar, eu Maria Geralda Orríco, Se
creí.áría.r lavreí o presente Termo de Reu
nião,

Termo de Reunião

Aos sete dias do mês de agosto de mil
novecentos e setenta e cinco, não se reu
níu a Comissão de Ciência e Tecnologia
em virtude de inexistência de matéria para
a Ordem do Dia, Comparecaram os Se
nhores Deputados Brígida Tinoco. Presi
dente; Fernando Cunha e Jarmund Nasser,
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Vice-Presidentes; Alberto Lavínas, Antônio
F'lcrêricío, Ary Valadão, Édison Bonna, Ba
tista Miranda, Expedito Zanotti, Flávio
Giovine, Jorge Uequed, Parsífal Barroso,
Sílvio Abreu Júnior, Célio Marques Fer
nandes, Gabriel Hermes e Nelson 'I'hihau.
E, para constar. eu Maria Geralda orríco,
Secretária, lavrei o presente Termo de
Reunião.

COMISSãO DE FINANÇAS
Distribuição
Em 8-8-75

Ao Senhor Deputado Odacir Klein:
Projeto de Lei n.? 133/75, que "dispõe

sobre a incidência do imposto de renda das
empresas sob controle governamental, e dá
outras providências".
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COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL
Termo de Reunião

Aos sete dias do mês de agosto do ano
de mil novecentos e setenta e cinco, às
dez horas, a Oomíssào de Segurança Na
cional deixou de reunir-se por falta de
matéria. Compareceram os Senhores Depu
tados ítalo Conti, Presidente; Célio Mar
ques Fel'nandes e Ruy Lino, Vice-Pre
sidentes; Parente Frota, Agostinho Ro
drigues, _ Sylvio Venturoili, Alípio Carva
lho, Florím Coutinho, Paulo Studart, Vieira
Lima, Líneoln Grillo, Nunes Leal, Antunes
de Oliveira, Sinval Boaventura, Januário
Feitosa, José Carlos Teixeira, Ney Ferreira
e Antonio Belinati. E, para constar: eu _
Walter Gouvêa Costa, lavrei o presente
termo. ,

CAMARA DOS DEPUTADOS
COORDENAÇAO DE SELEÇAO E TREINAMENTO

CONCURSO PÚBLICO PARA ASSISTENTE LEGISLATIVO
Area de Taquigrafia Legislativa

RESULTADO E CLASSIFICAÇAO FINAL

(Jlas. Inse. Nome Portu- Org. Adm. Idioma Taquigrafia Global' Final
guês ê R.I. Legisl.

1 0034 Kathe Herberg 89 91 91 96,2 930,0 93,00
2 0717 Maria E1izabeth Abras 83 83 77 95.2 885,0 88,50
3 0003 Rômulo Neves da Cunha 100 60 70 85,4 866,0 86,60
4 0123 Masumí ata Yida 91 72 94 84,0 859,0 85,90
5 0401 Amiscia Irma S. G. de Carvalho 66 94 80 93,4 839,0 83.91)
6 0224- Teresa Cristina M. de Mesquita 70 79 86 92,6 838,0 83.aO
7 0082 Miriam dos Santos Medeiros 71 71 52 93,8 805,0 80,50
8 0081 Leíla Aires Maranhào Cerqueira 73 72 78 85,0 794,0 79,40
9 0380 Gilberto Favieiro 66 63 60 92,4 788,0 78.80

·10 2705 Ana Cristina de A. Juliano 71 60 67 85,0 765,0 76,50
11 0083 Odete Plceolí 60 53 74 91,4- 764,0 76,40
12 0625 Elenir Domíngues de A. Ferreira 83 51 61 79,8 760,0 76,00
13 2294 Decio Lisboa Pereira 65 61 82 84,0 758,0 75,80
14 0526 Maria de Fátima C. do Valle 54 69 65 83.6 744,0 74,40
15 0190 Débora Soares dos Santos 79 72 91 68,0 740,0 74,00
16 0843 Naele Lawa11 Cravo 71 74 58 76,8 729,0 72,iJO
17 0211 José Oarlcs Fenelra Mesquita 77 56 44 78,4 723,0 72.30
18 2886 Hebla Marína Botelho da Silva 62 52 59 83,8 716,0 71,ÕO
19 0803 Yoko Matsuura Fernandes 79 68 50 66,2 686,0 68,60
20 .0585 José Carlos ocneatves Vieirs, 68 78 82 64,2 685,0 68,50
21 0'167 Iraldes Milhomem da Silva 80 62 78 60,2 681,0 68,10
22 0542 Maria Elizabet Neves 61 69 77 . 66,8 663,0 66,30
23 0351 José Paulo Nascimento Silva 61 54 33 75,0 650,0 65.00
24 0392 lI,iaria Zuleíde Gomes Barboza 68 47 27 72,8 642,0 64.20
25 1659 José Franciscó Dias Miranda 64 65 30 65,8 616,0 61,60

Brasília, 8 de agosto de 1975. - Lucy Maciel Neiva, Diretora da CST.

CAMARA DOS DEPUTADOS
COORDENAÇãO DE SELEÇãO E TREINAMENTO

CONCURSO PÚBLICÓ PARA ASSISTENTE LEGISLATIVO
Area de Pesquisa Legislativa

RESULTADO E CLASSIFICAÇAO FINAL

Clas. Inse, Nome Portu- Org, Adm. Idioma Pesquisa Global Final
guês e RI. Legisl.

1 0150 Vicente F'ranclmar de Oliveira 94 85 91 90,8 912,0 91,20
2 0343 Martônío Alves Araújo 88 85 91 90,0 890,0 89,00
3 0669 Monira Achkar Magalhães 94- 74 65 88,5 863,5 - 86.35
4 0154 Catharina Alzira de Penna Firme 82 95 59 92,5 862,5 86.25
5 3202 Írene Margarida Ferreira Groba 85 83 78 88,0 856,0 85;60
6 0214 Lucia Beatriz B. Grosner 83 52 92 92,3 854,5 85.45
7 0677 Maria Berenice C, Ca.stro Souza 88 70 88 84,3 843,5 8.(35
8 0861 Maria Adelaíde C. de Souza 100 63 92 77,0 840,0 84,00
9 0923 Léa Martins de Faria 82 76 56 89,8 827,0 82,70

10 1414 Maria Silves S. R, de Araújo 82 65 94 84,3 826,5 82,65
11 0021 JorcÍita Rodrigues Martins 86 68 53 88,5 821,5 82,15
12 1205 Vilrna Cezarina B. Carvalho 80 71 80 86,0 821,0 82,10
13 :1012 Maria Emilia Estelita 70 79 92 87,8 820,0 82,00
14 0298 Maria Lucia Fabriní B. Deganí 79 91 82 81,5 817,5 81,75
15 0487 Paulo Roberto C. de Miranda 77 70 77 87,8 817,0 81,70
16 2044 Liane dos Santos Adão 89 65 95 78,0 817,0 81,70
17 0946 Neuridice Cardoso de Faria 77 79 74 83,3 800,5 80,05
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CAMARA DOS DEPUTADOS
COORDENAÇAO DE SELEÇAO E TREINAMENTO

CONCURSO PúBLICO PARA ASSISTENTE LEGISLATIVO
Area de Peslluisa Legislativa.

RESULTADO E CLASSIFICAÇAO FINAL

Olas. Inse, N.ome Portu- Org. Adm. Idioma Pesquisa Global Final
guês e R.I.· Legisl.

18 0836 Regina Lilian L. de Carvalho 83 64 79 81,3 798,5 79,85
19 1322 Maria Antonia da Cruz 71 48 90 89,3 797,5 79,15
20 2390 Nilo Fernandes da Rocha 81 100 41 82,3 795,5 79,55
21 0788 Lourdes de Melo Carvalho 71 72 56 90,8 795,0 79,50
22 0508 Anamélía &lusa Ribeiro 77 60 89 83,0 795,0 79,')0
23 2134 Vera Lucia Caetano 70 63 80 87,3 789,5 78,95
24 2508 Darcy Maria Gasparetto Camargo 74 85 77 81,0 789,0 78,90
25 0295 Clara Regina Machado 74 68 65 86,3 786,5 78,65
26 2915 Maria Helena Pimentel dos ReiS 67 85 57 8&,5 785,5 78,55
27 1903 Antonio Borges de Sousa 64 55 89 89,8 785,0 78,50
28 ·0930 Noris Martins de Faria 72 64 48 91,0 783,0 78,30
29 2396 Wilma Rojas Freitas 82 63 94 75,8 782,0 78,20
30 1006 Maria Tereza Soares Dulcí 79 79 97 73,8 782,0 78,20
31 0340 Maria Lucele N. A. de Alencar 85 80 57 77,3 778,5 77,35
32 0256 Mont Serrat N. de G. Monteiro 76 51 89 82,0 778,0 77,30
33 1000 Sônia Lacerda Fleury 77 56 89 80,3 777,5 77,75
34 0547 Ivonete Silva 76 63 38 89,5 776,5 77,65
35 1003 MãÍia Aparecida R. de Castro 70 88 71" 81,3 775,5 77.;;5
36 1168 Jane Queiroz Marques da Cruz 70 68 74 84,3 773,5 77;35
37 2888 Maria Güretti A. Rattes Nunes 71 63 68 85,8 773,0 77,30
38 2309 João Antonio Graziani 79 44 65 85,3 772,5 77,25
39 0809 Antonio Irísmar S. de Matos 68 79 78 82,3 772,5 77.25
40 1220 Teresa de Jesus 'Teixeira 76 82 66 79,3 772,5 77,25
41, 0143 Ana Izabel Falcão Freire 69 74 59 86,3 771,5 77,15
42 1221 Ellison de Albuquerque Pires 62 73 80 86,3 770,5 77,D5
43 0371 Alba Castro da Mata 76 57 48 87,3 769.5 76,,)5
44 2273 Maria Linda Morais Magalhães 65 88 83 80,5 768;5 76,85
45 1021 Helena Antonow Centeno 85 56 56 80,3 768,5 76,35
46 2896 Corina Barra 82 58 93 74,3 768,5 76,85

. 47 1302 Maria Regina Amorín dos Reis 70 70 86 80,3 767,5 76,75
48 0448 Ana Beatriz Mendes Cleto 82 52 70 79,5 765,5 76,55
49 2005 Helena Pessoa Cantarino 70 66 77 82,3 764,5 76.45
50 0408 Eni Fernandes Nunes Pereira 86 60 58 77,5 763,.5 76,35
51 3259 Glaucia Couto Sigilião 86 62 67 75,3 763,5 76,35
52 0939 Maria Aparecida C. Versiani 85 65 34 81,5 761,5 76,15
53 0137 Maria de Lourdes Teodoro 75 57 97 76,5 761,5 76,15
54 2547 Maximiliano Ferreira Borges 79 71 77 75,3 761,5 ve.is
55 0235 Sílvia Maria Toledo 76 79 32 83,8 758,0 75,80
56 0215 Dulcineide Rocha Drumon 76 68 31 85,8 756,0 75,50
57 3128 Mozart Viana de Paiva 68 69 68 83,0 756,0 75,60
58 04~ Relva Aparecida R. da Silva 65 62 83 82,8 754;0 75,40
59 M3 Luzia Maria de Jesus 68 73 39 87,3 752,5 '15,25
60 2062 Nilton de Jesus Moreira Bastos 64 85 68 81,3 751,5 75,15
61 1319 Gilka Pinto de Lemos 68 49 70 85,3 749,5 74,;l5
62 2570 Maria da P. Regadas de Morais 73 83 55 78,5 749,5 74,95
63 1250 Gena Maria Penido da Silva 76 61 86 71.1>,8 749,0 74,90
64 0552 Cleunice Gozzer de Almeida 80 50 95 72,3 746,5 74,65
65 2733 Ivone Mendes Ferreira 71 79 45 81,8 746,0 74,60
66 0127 Elba Machado Veloso 63 63 50 88,5 744,5 74,45
67 0590 Maria Analíce José Pereira 67 70 47 85,3 744,5 74,45
68 0296 Massae Watanabe 77 70 54 77,8 744,0 74,40
69 0328 Ricardo Crisafulli 61 ,63 55 87,5' 738,5 73,85
70 0241 Ana Lucia Dias Castro 85 45 63 73,8 732,0 73,20
71 0091 Luiz Afonso Sieiro Soares 60 71 63 83,5 731,5 73,15
72 0251 Anísia Baptista Martins Filha 68 57 91 75,3 728,5 72,35
73 0195 Helena Lima de Souza 77 56 69 74,5 728,5 72,35
74 1619 Maria 'I'. de Araújo Soares 70 55 63 80,0 728,0 72,80
75 2567' Rejane M. Araruna Filomeno 70 48 63 80,8 725,0 72,50
76 2970 Edith Franco J'unqueira 64 60 87 77,0 724,0 72,40
77 - 0683 Sibeli Maria Rebelo 65 79 39 81,0 718,0 71,80
78 I 1806 Maria Aparecida de Lima 76 43 88 71,8 718,0 71,80
79 1538 Maria Helena Pinheiro Monteiro 60 71 95 74,3 717,5 71,75
80 0676 Zilda Falcão Niemeyer 68 66 50 78,8 714,0 71,40
81 0172 Valdete Matheus T. Mendonça 83 71 40 70,8 714,0 71,40
82 1259 Ana Teresa Lírio Pereira 67 70 63 75,8 -, 713,0 71,30
83 0426 Isabel Cristina C. de Azevedo 68 50 77 76,0 711,0 71,10
84 1670 Sandra Giometti S. dos Santos 74 71 80 67,5 710,5 71,05
85 3336 Nisia de Avila Porto Nunes 67 71 39 79,8 710,0 71,00
86 1703 Magaly de Melo Rabelo 69 67 68 73,5 709,5 70,95
87 0080 Rita Santa de Oliveira 83 .54 56 70,0 709,0 70,90
88 0:l56 Marlene Varandas de Figueired41 72 50 88 70,8 708,0 70,80
89 0231 Dda Ferreira Magalhães 63 60 61 79,5 707,5 70,75
90 2838 Rachel Giacomoni Osório 62 48 86 77,5 707,5 70,75
91 0631 Dagoberto Jacomo Manzan 62 69 85 73,5 707,5 70,75
92 0425 Gracimar Mendes Vieira 67 68 57 76,0 706,0 70,60
98 1095 Ney Felipe da Silva 65 85 37 87,0 702,0 70,20
94 0254 Fernando Souza Sereno 68 74 42 75,8 699,0 69,90
95 2924 Angela Mancuso AUié 73 62 54 72,8 699,0 69,90
96 0745 Valmir Rosa Ferreira 71 46 80 71,8 698,0 69,80,
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Clas. Insc, Nome Poreu- Ol"g. Adm. Idioma Pesquisa Global Final
guês e R.I. LegisI.

97 3062 Irene Maria F. de Oliveira 82 34 36 76.0 696,0 69,60
93 0130 Maria de Fátima C. de Medeiros 61 79 45 77;5 694,5 69,45
99 3316 Antonieta de Jesus Carvalho 70 64 73 69,5 694,5 69,45

100 0222 Marcos Antônio de Carvalho 63 44 92 73,3 694,0 69,40
101 0482 oonsueío Matosinhos Magalhães 72 62 56 71,8 693,0 69,30
102 1317 Veraluci BarbOSa viegas 61 59 63 77,5 692,5 69,25
103 0529 Marta Coeli de Souza 65 65 59 74,5 691,5 69,15
104 0087 Josímira Ribeiro Alves 67 65 48 75,3 690,5 69,05
105 1245 Erles Janner Costa 65 60 73 72,3 689,5 68,95
106 0213 Osvanuo Bontempo de Faria 79 62 38 70,3 688,5 68,85
l07 0418 Fátima Avres Carmona 71 48 59 73,3 686,5 68,65
108 0103 José de Jesus Oosta Santos 69 62 39 75,3 684,5 68,45
109 0989 Nalhou Ohveira Alencar 73 68 40 71,5 684,5 68,45
110 3209 MarIa do Socorro B. da Costa 62 60 61 75,3 683,5 68,35
111 0033 Valmir Leal da Gama 65 76 45 73,5 683,5 68,35
112 0843 'I'eresrnha Aparecida de Rezende 60 71 54 75,5 682,5 68,25
113 0373 Punara Bley Adão de Oliveira 73 77 80 61,3 682,5 68,25
114 1159 Regina Maria Veiga Brandão 60 67 33 80,0 680,0 68,00
115 1160 Oecilia Yulico Matsunaga 64 54 89 69,0 680,0 68,00
116 2021 Cristina Maria M. V. Bezerra 64 74 71 68,5 679,5 67,95
117 0603 Neide Fernandes de Aguiar 73 . 53 65 63,3 678,5 67,85
118 0950 Emília Silva cardoso 61 50 33 82,3 677,5 67,75
119 1143 Maria do Socorro A. pereira 71 66 14 76,5 675,5 67,55
120 3031 Amélia Maria Amaral P. Campelo 69 64 44 71,8 674,0 67,40
121 2803 Jorge Arouea Limeira 62 76 68 68,S- 671,5 67,15

'122 0089 Alvaríria Pereira Sílva 62 61 59 72,8 670,0 67,1J0
123 2749 Adelce Pinto de Queiroz 60 50 38 80,0 668,0 66,80
124 2776 Ângela Maria Louzada Lacava 61 74 53 71,5 667,5 66,75
125 0230 Irinilsa Pires de C. Araújo 67 59 55 70,5 667,5 66,75
126 1318 Maria F. T. Figueiredo Oliveira 65 70 65 67,0 665,0 66,,)0
127 0521 Marilsa Mello Borj a 65 65 90 64,0 664,0 66,40
128 1813 Célia Morgado Vaz 67 65 69 64,8 659,0 65,90
129 0802 Eliane Vilar Simáo 68 56 50 69,5 657,5 65,75
130 0274 Francisco Orôncio de Oliveira 62 58 38 74,8 656,0 65,60
131 0550 Odete Garcia Guerra 64 71 42 69,8 654,0 65.40
132 0233 Manoel Araújo Fernandes 71 35 39 63,3 653,5 65,35
133 0934 Juarez Henrique de F. Nem 72 67 65 60,0 648,0 64.:30
l34 0028 Maria das Graças Falcão J'ucá 63 49 50 71,5 645,5 64,55
135 1692 Tereza Cristina R. de A. Attuch 60 60 44 72,0 644,0 64,~O

136 3278 Jurema Arona de Carvalho 64 56 47 69,8 644,0 64,40
l37 2569 Maria Rosa Alves 67 65 26 70,3 643,5 64,35
.138 1462 Maria do Socorro M. Guimarães 61 45 68 69,5 643,5 64,35
139 2345 Ronaldo Alves da Silva 66 63 50 66,3 642,5 64,25
140 1943 Lenivalda Dourado S. de A. Lobo 62 49 74 66,5 641,5 64,15
141 2124 Ana Luísa B. Jansen de Melo 73 50 52 64,0 641,0 64,10
142 1388 Maria da Natividade D. de Moura 65 60 27 70,5 634,5 63,45
143 0250 Maria de Fátima Reis Pires 66 38 61 66,5 629,5 62.95
144 0042 Fátima Maria Luisa de Freitas 62 41 47 70,8 623,0 62,30
145 0285 Maria Lucia Borntempo Martins 62 52 42 69,0 625,0 62.50
146 2204 Maria Ivone do E. Santo 64 65 26 63,3 624,5 62,45
147 0158 Wilma Heloisa Teixeira 69 60 26 62,3 604,5 60,45

Brasília, 8 de agosto de 1975. - Luey Maciel Neiva, Diretora da CST.
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MESA LIDERANÇAS

Presidente;
Célio Borja - ARENA

1.°_Vice-Presidente:
Herbert Levy - ARENA

2.0-Vice-Presidente:
Alencar Furtado - MDR

l.°-Secretário:
Odulpho Domrngues - ARENA

2.O -Eecr et a rlO:
Henrique Edual"do Alves - MDR

3.o-Secretario:

Plnheíro Machado - ARENA

4.0 -Secr et a r io ;
Léo Simões - MDB

SUPLENTES

Júlio Viveiros - MDB
Lauro Rodl"iguel!! - l\I»B
Uba1do Barem - ARENA
Antônio Floréncio - ARENA

ARENA - l\1AIORIA

Líder;

José .Bonifácio

Vice-Líderes:

João Linhares
Allpio Carvalho
Jorge Vargas
José Alves
Jairo :'dagalhães
Parente Frota
Airon Rios
Blotta Junior
Marcelo Lmhares
Vasco Neto
Luiz Rocha
Parsifal Barroso
Adhemar Ghisi
Cantldio Sampaio
Lauro Leitão

lUDB - l\UN3RIA

Líder:

Laerte Vieira

Vice-Líderes:

Alceu Collares

Fernando Lyra

Figueiredo Correia

Freitas Nobre

Getúlio Dias

Guaçu Piteri

Israel Dias ~ovaes

João Meneilles

Joe1 Ferreira

Marcondes Gadelha

Padre Nobre

Peixoto Filho

DEPARTAMENTO DE COMISSOES MDB 3) COMI5SÁO DE COMUNICAÇõES

Paulo Rocha
Local: Anexo II - Ramal 661

Coordenação de Comissões Pel"Juanentes
Geny Xavier Marques

Local: Anexo II - Telefones: 24-51'19 e
24-4805 - Ramais: BOI e 619

Turma &

Eloy Lensí
Ernesto de Marco
ltunval Nascunento
José Mauricio
Juarez Batista
Milton stemoruen

Turma B

Mcreira Franco
Osvaldo Buskel
Pedro Lauro
Roberto Carvalho
Sebastião RodrIgues
Yasunorl Kumgo

Presidente: Humberto Lucena - MDB

Vice-Presidente: JG de Araújo Jorge - MDB

VICe-Presidente: Gioia Junior - ARENA

Titulares

Tunna "8"

Presrdente : Pacheco Chaves - MDB

COMISSOES PERMANENTES

Turma "A"
Vice-Presidente: Antônio Annibell1 -'MDB

José Camargo
Júlio Viveir{JII
Mário Frota

Edison Bonno,
Jorge Arbage
Magno Macelar
Minoro Miyamoto

Oswaldo ZanellG

Norberto Schmidt
Vieira da Silva
Waldonúru Gonçalves
Vago

Freitas Nobre
Jwge 1'aul8

MDB

MDB

ARENA

ARENA

Suplentes

Quartas e quintas-feiras. às 10:00 hor~

Local: Anexo II - Sala 6 - Ramais: 653 e 6M
SeCl'etária: Iole Lazzl.\.rini

Aluizio Paraguassu
Aurélio CampQ,ll
Eloy Lenzi

Dias Menezes
Getúlio Dias
João Gilberto
Joel FerreÍl'a

REUNIõES

Abel Avila
Antônio FClTeíra
Arnaldo Busato
Augusto Trein

Blotta Junior

Alair Ferreira
Aroldo Carvalho
Correia Lima
Gerson Camata
Maurício Leite

Flávio Giovini
Nina Ribeiro
Parsifal Barroso

MDB

Jaison Barreto
Milton Steinbrucb
Vago

MDB

Octacilio Queiroz
Sílvio Abreu Júnior

Suplentes
ARENA

Gabriel Hermea
Joaquim Guerra
Murilo Rezende
Ubaldo Barém

Alberto Lavinas
Expedito Zanotti
Jorge Uequcd

Antônio Florêncio
Ary Valadão
Batista Mll'anda
Edison Bonna

2) COMISSÃO DE CIiNCIA E TECNOLOGIA

Presrdente: Brtgrdo Tinoco - MDB
VICe-Presidente: Fernando Cunha - MuB
Vice-PreSIdente: Jarmund Nasser - ARENA

Titulares
ARENA

REUNIõES

Quartas e quíntas-reírss, às 10:00 horu
Local: Anexo n - Ramal. 766
SeeretâJ:i.a: Maria GeraIda Orlico

REUNIÕES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 hOras
Local: Anexo II - Sala 11 - Ramal 621
Secretária: Eni Machado Coelho

Abãon GonQalvCl,l
Dias Menezes
Francisco Amaral
Hélio Almeida

Ary Kffuri
CélIo Marques

Fernandes
Correia Lima
Diogo Nomura

Turm B

Celso Carvalho
ElClval Calado
Ferraz Egreja
Geraldo Bulhões
Henrique Brito
Melo Freire
Vasco Amaro

MDB

José Mandelli
Juarez Bernardes
Nelson Maculan
Renato Azeredo
Vinicius Cansanção

Vice-Presidente: Manoel Rodrigues - ARENA

Titulares
ARENA

Suplentes
AP..ENA

Aloides Franoiscato Jorge Vargas
Antônio trene José de Assis
Batista Miranda Mauricio Leite
Flávio Giovini Menandro Minalú.nl
Francisco Bilac Pinto Prisco Viaoo
HorMio Militas Ruy Bacelar
Inocêncio Oliveira SinvaI Boaventura
Joaquim CoutinhG

1) COMISSÃO DE AGRICULTURA E POlíTICA
RURAL

Alvaro Dias
Antônio Bresolin
Francisco Libardoni
Guaçu Piteri
Henrique C8Irt'l060

TUl"JUa &

Alexandre Machado
Antônio Gomes
Benedito Oanellas
Cardoso de Almeida
Humberto Souto
João Durval
Juvêncio Dias
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5) COMISSAo DE ECONOMIA, INDOSTRIA E
COM~RCIO

Prr.srderite ; AldoF'agundes - MDB
Turma. HA~'

VIce-Presidente: Santrl1i Sobrinho - MDB
Turma. '''B''

Júlio Viveiros
Magnus Guimarães
Marcelo Medeiros
Peixoto Filho
Walber Gu,n.",l'ães

Manoel Novaes
Minoro Miyamoto
Nosser Almerda
Oswaldo zaueüo
Ricardo Fiuza
Theódulo Albuquerque

MDB

MDB

Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

Suplentes

ARENA

João Castelo
LaUJ'O Leitão
Marcelo Linhl>relS
Mário Mondino
Wanderley Mariz
Wilson Falcão
Vago

Suplentes

ARENA

Marão Filho
Melo Freire
Nelson Mal'Chezan
Pedro Carolo
Peero conn
Raimundo Diníz
Wílson Braga

Arlindo Kunzler
EuricO Ribeiro
Furtado Leite
Gabriel Hermes
Jorge Arbage
Josi316 Leite

Airton Sandoval
Dias Menezes
Ernesto de Marco
Jadel Barbalho
José Bonifácio Neto

Aécio Cunha
Alva::r Valle
Darcilio Ayres
Fernando Gonçalves
GeraldO Freire
Ivahir Garcia

8) COMJSSM DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E TOMADA DE CONTAS

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 16 - Ramais 643 e &i2
Secretário: Paulo Zosé Maestralli

Presidente; Alberto Hoffmann - ARENA
Vice-Presidente: Gastão Müller -- ARENA
Vice-Presidente: Walter Silva - MDB

Titul~es

ARENA

Aluizio Paraguassu
Antônio Carlos
Dias Mene:ws
Florim Coutinho
José Bonifácio Neto
Marcelo Medeiros
Odemir Furlan

Al:-;r Ferreira
Angelina Rosa
Antônio Florêncio
Arlindo Kunzler
C 1'10 Wilson
Celso Carvalho
João Clímaco
.rosías Leite

Leur Lomarrto
Lygw Lessa Bastos 
Magno Bacelar
Manoel de Almeida
Menandro MinahlID
Rôrnulo Galvão

MDB

Lauro Rodrigues
Lincoln Grillo
Magnus Guimarães
Octacilio AlmeIda
Paulo Marques
Theodoro Mendes

MDB
Geníval Tourinho
HildérlCo 011Vl"i1'a
,João Gilberto
José MarIa de Ca.rvalho
Nadyr Rossetti

MDB
Juarez Batistll
Nelson Maculan
Otáviu oeccato
Ruy Côdo
Vimcius oanaanção
Vago

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas,
Local: Anexo TI - Sala 4 - Ramal 631
Secretária: Deísuite Macedo de Avelar Villas

Boas

Airton Soares
Alci!' Pimenta
Antônio Moraír
Daniel Silva
Edgar Martins
Figueiredo Correia

Suplentes
ARENA

Nosser Almeida
Ossi"n AraJ'lpe
Paulo Ferraz
Rafael F'araco
Sylvio Venturolh
'I'ennstoeles Teixeira
Vago

Alvaro Valle
Braga Ramos
Darcílio Ayres
Daso Coimbra
Geraldo Freire
Hélio Mauro
José Alves

Antônio Mariz
GOI11"S da Silva.
P.:ydekel Freitas
Jairo Magalhães
Jutahy Magalnâes
Luiz Braz
Ney Lopes
Norton Macedo

6) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Presidente: Flexa Ríbeirc - o\HENA
VICe-Presidente: Salvador Julíanellí - ARENA
Více-Presidente: Olívír Gabardo - MDB

Titulares

ARENA

REUNIõES

Quartas-feiras, às 10:00 noras
Local: Anexo TI - Sala 9 - Ramal 639
Secretária: Marta Clélia Orrico

Alvarc Dias
Antunes de Oliveira
Argilano Dario
Expedito Zanotti
Francisco Amaral
JG de Araújo Jorge

Amaury Müller
Ancônio Pontes
Fernando Gama
Jader Barbalho

.Jorge Uequed

MDB
Jarbas Vasconcelos
.roaquun Bevilacqua
Luiz Henrique
Lidovino Fanton
MirÇl Teixeira
Rubem Dourado

ARENA
Turma B

Blotta Junior
Ernesto Valente
José Sally
Lauro Leitão
Ney Lopes
Nortor. Macedo
Theobaldo Barbosa

Suplentes
ARENA

Moacyr DaHa
Nereu GUldi
Nogueira de Rezende
Osmar lPitão
Parente Frota
Ralll1UJ1do Parente
Raul Bernardo
Viana Neto

MDB
,José Bomtacío Neto
José Maul'lcio
Nadyr Rossetti
Sérgic Murillo
Silvio Abreu Júnior
wstber Guimaráer
WaJter Silva

REUNIÕES
'rerças, Quartas e Quintas-feiras às 10:00 horas
Local: Anexo tI - Sal~ 17 - Ramal: 626
Secretári..: Silvia Barroso Martins

"urma A
Àltair Chaga.s
4ntônio Mariz
Cantidio Sampaio
Cl audino Sales
Cleverson Telxeira,
Gomes da Silva
Ja,iro Magalhães
João Línhares
I

t\.Jceu Collares
((elso Barros
Erasmo Martms Pedro
Noide Cerqueira
p,etrônio Fíguerredo
Seb~stião Rodr~gues

farcisio Delgado

:4} COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Presidente: Luiz Braz - ARENA

Turma. (tA"

Vice-Presidente: Djalma Bessa - ARENA
Turma UB"

Vice-Presidente: Nogueira, da Gama - MDB
Titulares

Pernando ccen-o
FIgueiredo Correia
Francisco f..:t u.~aI'f
Humberto Luoe.ns
Jader Barbalho
João Gilberto
Jorge Uequed

4nl;ônio Morimoto
lDaso cormora
Eduardo 3alíl
GOll2aga vascoucejos
Henrique Córdova
Henrique Prettí
Homero Santús
Igo Losso
Jarmund Nasser

Vice-P:cesidente: José Haddad - ARENA
Titulares
ARENA

M:arcO Maciel
Newton Barreira
pauJino oicero
Prisco Viana
Rafael Faraco
Ubaldo Corrêa

Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

MDB

Aécio Cunha
Alacid Nunes
Antônio Ferrei....
Hélio :LevY
Horácio Matos
João Pedro
Jutahy Magalhães

Epitácio Caff''.:''~íT~

Joaquim Bevílacqua
José Carlos Teixeira
Oetacíüo Queiroz
Vago
Vago

Presidente: Lysâneas Maciel - MD:9
Vice-Presidente: José Camargo - MDB
VJCe-Presidente:Gonzag~Vascollcelos - ARENA

Titularl!8

ARENA

9} COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 2 - Ramal 66G
Secretário: Wilson Ricardo Barbosa Vianna

Jorge Vargas
Mário Mondino
Moacyr DalJ~

~;lmes Rocha
Ribamar Machado
Temistocles Teixeira

TurmaB

MDB

Milton Steinbruch
O '~c'- Klein
Robel'to Carvalho
Rq Códo
Theodoro Mendes

Turma Ao

Adl'iano V:üellte
Antônio Morimoto
Dyrn-, Pires
Fernando Magalhães
Francisco Bilac J"into
Hélio Campos
João Vargas

Antônio Jose
Athiê COUY,i
Emanuel Waissmann
Epitácio Cafeteira,
Gomes d<- Amaral
JOão Menezes

Turma .tA"

Vice-Presidente: João Castelo - ARENA

7) COMISSÃO DE FINANÇAS
Presidente: Homero santoe - ARENA

ARENA

Vioe-Presidente: Pedro Faria - MDB

Titula.res

Turma B
Amaral Furlan
Augusto Treín
Carla. Wilson
Henrique Córdova
João Clímaco
Viana Neto
Vieira Lima

MDB
Genervino Fonseca
João Arruda
Mf.rllondes Gadellu:.
Rubem Medma

Suplentes
ARENA

Hugo Napoleão
Humbel'to douto
Jaliuário Feitos?
Paulmo Cícero
RJCardo Fiuza
Rogério R5go
Uhsses POt,gUaI

Antônio Carlos
Harry Sauer
Jos Thomé
MoreÍl'a . ra.ncc
Tancredo Nevllf

Turma A

A,H. Cunha Bueno
Amaral Netto
Angelina Rosa
Pernando Oo.içnlves
Igo .úosso .
MaráO Filho

Airon Rios
Alexandre Machado
Altarr Chagas
Cardoso de Almeida
Cleverson Teixeira
Dyrno Pires
,Faria Lima
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Titulares

ARENA

10) COMISSÃO DE REDAÇÃO

Presidente: DlOg0 Nomura - ARENA

Vice-PresIdente: Furt.ado Leite - ARENA

MDB

Odemir Furlan
Vago
Vago

ARENA

Jonas Carlos
Newton Barreira
Ribamar Machado
Teotônio Neto
VieIra Lima

ARENA

ossían Ararípe
Paulo Ferraz
Ubaldo Barém
Vasco Neto
Wanderley Mariz

MDB

Gamaliel Galvão
J oel FerreIra
Lauro Rodrigues

Suplentes

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 13 - Ramais 688 e 689
Secretário: Wa.lter Gouvêa Costa

Alacid Nunes
Aroldo Carvalho
Bento Gonçalves
Flávio Marcího
Francisco Rollemberg

14) COMISSÁO DE SERViÇO PúBLICO

Suplentes

Aldo Fagundes
AluiZIO Paragunssu
Dias Menezes
JG de Araújo Jorge

REUNIõES

Presidente: Paes de Andrade - MDB
Vice-Presidente: Sérgio Murillo - MDB
Vice-PreSIdente: Raul Bemardo - ARENA

Titulares

Adhemar Santilo
Antônio Pontes
Fernando Coelho

Ary Kffuri
Francelino Pereira.
Geraldo Guedes
Ivahrr Garcia
Jonas Carlos

JOsé Camargo
Magnus Guimarães'
Paes de .Andrade
Pedro Faria
Roberto Carvalho
Sérgio Murillo

João Alves
Mauro Sampaio
Ulisses Pot.guar
Wílson Falcão
Vago

Suplentes

ARENA

Hermes Macêdo
João Vargas
Juvêneio Dias
Leur Lomanto
Marco Maciel
Norberto Schmidt
Paulo Studart
Waldomiro Gonçalves

MDB

Aldo Fagundes
Antunes de Oliveira
Antônio Morais
Daniel Silva
Dias Menezes
João Menezes

12} COMISSÃO DE SAúDE

REUNIõES

Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Anexo II - Sala 1 - Ramal 677
secretãna: Sylvia ourí Kramer Benjamin do

Canto

Presidente: Fábio Fonseca - MDB
Vice-Presidente: JaIson Barreto - MDB
Vice-Presidente: Navarro Vieira - ARENA

Titulares

ARENA

Adhemar Ghisi
Alvaro Gaudéncio
1.:ry Valadão
Cunha Bueno
Fernando Magalhães
Flexa Ribeiro
Geraldo Guedes
Gerson Camata

Adernar Pereira
Airon Rios
DIOP"O Nomura
Francisco Rollemberg
Inocêncio Oliveira

José Machado
LIns ~ SIlva
Luiz Rocha
Siqueira Campos
Vingt Rosado
WHmar Dallanhol
Vago

MDB

Nelson Thibau
PeL.ro Lauro
Walmor de .Luca
Yasunori KUlllgo

MDB

José Carlos Teixeira
Lauro Rodrigues
Ruberr_ Dourado
Silvio de Abreu JúnIor
Vago

Suplentes

ARENA

Adhemar Santillo
Airton Soares
Dias Menezes
Frederico Brandão
João Arruda
Jorge Moura

Israel Dias-Novaes
Jel'ônimo Santana
Jorge Ferraz
Marcos Tito
Mário Moreira

Alberto Hoffmann
Amaral Netto
Benedito Canellas
Djalma Bessa
Ferraz Egreja
Fr'ancelmo Pereira
Gastáo Müller

REUNIõES

Quarta e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo n - Sala 7 - Ramal 66()
Secretário: Luiz de Oliveira Pinto

REUNIõES

Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 14 - Ramal 673
Secretáno: José Lyra Barroso de Ortegal

Athiê coury
Carlos ootta
Joaquim Bevilacqua
Líncoln Grillo

MDB

José Costa
.E-edro Lucena
Thales Ramalho
Vago

Antônio Annibelli
Dias Menezes
Erasmo Martms Pedro
Freitas Nobre

ARENA

Agostinho Rodrigues Manoel de Almeida
Amaral Furlan Mauro SampaIO
Cid Furtado Rõmulo Galvão
Claudmo Sales Theobaldo Barbosa,
Er::lesto Valente Vieira da Silva
Eurico Ríbetro

REUNIõES

Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo li - Sala 12 - Ramal 694

Secretário: Hélio Alves Ribeiro

Marcondes Gadelha
Walmor de Luca
Vago
Vago

MDB

Osvaldo Buskei
Pedro Lucena
Walter de Castro

Suplentes

ARENA

Manoel Novaell
Parstfa] Barroso
Salvador Julianellí
Theôdulo AlbuquCl'que
Vago
Vago

MDB

Abdon Gonçalves
Leônidas Sampaio
Odemir Furlan

Adriano Valente
Braga Ramos
Henrique .8l'ito
João Durval
José AlvesVago

MDB

Antônio Bresolin

MDB

ARENA

Theobaldo Barbosa

Suplentes

Altair Chagas

Alcir Pimenta

Henrique Cardoso

Prisco Viana
Ribamar Machado

11) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Flávio Marcílio - ARENA
Vice-Presidente: Joaquim ooucmno - ARENA

VIce-Presidente: Jairo Brwn - MDB

Titulares 13} COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo n - Sala 10 - Ramal 682
Secretária: Iná Fernandes Costa

Nereu Guidi
Osmar Leitão
Raimundo Parente
Siqueira Campos
Vicente vuoto
Wilmar DQIlanhol

MDB

Jorge Moura
José Gosta
José Mauricio
Marcelo Gato
Otávio Ceccato
Rosa Flores

Aloisio Santos
oarlos Cotta
F aneísco Amaral
Frederico Brandão
Getúlio Dias
Joel Lima

Presidente: Wilson Braga - ARENA
Vice-PresIdente: Víngt Rosado - ARENA
Vice-Presidente: Argilano Dario - MDB

'ritulare~

ARENA

15) COMISSÃO DE TRABALHO E LEGISLAÇÃO
SOCIAL

Adhemar Ghisi
Alvaro Gaudéncio
Cid Furtado
Eduardo Galil
Ibraim Abil Ackel
Jacob Carolo
Luiz Rocha
Nelson MarchezanParente Frota

Paulo Studart
Sylvio Venturollí
Sinval Boaventura

MDB

José Carlos Teixeira
Lincoln GnJlO
Ney Ferreira

Antônio Belinatti
Antunes de Oliveira
Florim Coutinho

Presidente: ítalo Conti - ARENA
Více-Presidente: Célio Marques Fernandes

ARENA
Vice-Presidente: Ruy Lino - MDB

Titulares

ARENA

Agostinho Rodrigues
AlIpIO Carvalho
Januárlo Feitosa
Nunes LealJoão Cunha

Mac Dowel Leite
de Castro'

Padre Nobre
Paulo Marques
Thales Ramalho

Murilo Badarô
Nogueira de Rezende
PassOS Põrto
Pedro conn
RaimundL Díníz
Rogério Rêgo
Teotônio Neto

MDB

ARENA

Adalberto Camargo
Ario I'heodoro
Carlos Santos
Cotta Barbosa.
Fernando Gama
Francisco Studart

Antônio Ueno
Fa1'1a Líma
Hugo Napoleão
José Machado
Lins e Silva
Lillz Fernando
Marcelo Linhares
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16) COMISSAO DE TRANSPORTES

Gilda Amora de Assis Republ1cano
Local: AUB$o II - RamlÚs:

COORDF.NAÇ~O DE COMISSOES
TEMPORARIAS

REUNIõES

QuartlllS e Quintas-feiras, às 10:00 horas
,JLoeal: Anexo :a - Sala 15 - Ramal 647
Secretário: Nelson Olive:tra de Souza

ARENA

Lauro Leitão
Pedro Colin

MDP
Eloy Lenzi
Jaison Barreto

Titulares

ARENA
Manoel de Ahneida
Ruy Bacelar

MDB
Genívpl Tourinho
Vinicius Çlansamção

Suplentes

Titulares

Suplentes

ARENA

Herm0s 'Macêdo
Vasco Amaro
Wilmar Dallanhol

MDB
Vago
Vago

MDP
Juarez Bernardes

Suplentes

ARENA

Siqueira Oampos
Ubaldo Barém
Vicente Vuola

MOB
Vago
Vago

Fe=nando Coelho
Jarbas Vasconcelos
José Carlos Telxeira

:REUNIõES

ARENA

Fernando Magalhães aanuáno Peitosa
Humberto Souto JOfSé Alves
Inocêncio 9liveira Jutahy Magalhães

MDB
Vago
Vago

José Costa
Fernando LY1'a

Ernesto Valente
Francelino Pereira

Odacir Klein
Vago
Vago

Aluizio Paraguassu
Antônio Annibelli

Quintas-feiras, às 10;00 horas
Local: Anexo li - Sala 8-A - Ramal 695
Seeretário: José Salomão Jacobina .Aires

REUNIõES

Quartas-feiras, às 10:00 noras
Local; Anexo II - Sala 8-B - Ramal 68~

Secretária: Allia Felimo Tobias

REUNIõES, .
Quintas-feiras, às 11:00 nores
Local: Anexo II - Sala 8~B - Ra.mal 685
Secretário: Romualdo Fernandes Arnaldo

Presidente: Abel Avila - ARENA
Vice-Presidente; Norbel'to Sclunídt - ARENA.
Vice-PreSidente: Dias Meneze - MDB

Adriano Valente
Arlindo Kunzier
lIer:trique Córdova

Presidente: Geraldo Guedes - ARENA
Vice-PreSidente: Dyrno Pires - ARENA.
Vice-Presidente: Celso Barros - MOB

Antônio Ueno
João Vargas

5) COMISSAO DO POUGONO DA~ SECAS

4) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO SUL

Antônío Carlos
Fernando Cunha

Adhemar Santillo
Genervino Fonseca
Vago -

Hélio Levy
JoSé ";'e Assis
Nunes Rocha

RiCardo Fiuza
Rogério Rêgo

Jerônimo Santana
Nabor Júnior

Juvêncic. Dias
Raimundo parente

MDB

Vinicius Cansanção

MDB

Vago
, Vago.

MOB

Ruy Lino
Vago

MDB

Suplentes

ARENA

Passos Pôrto
Paulino oieero
Prisco Viana

Suplentes

ARENA

Siqueira Campos
'I'ermstocles Teixeira.
Ubal.do Corrêa

Titulares

ARENA

Presidente: Iturival Naseimento - MDB
Vice-Presidente: Walter de Call1tro - MOB
VIce-Presidente: Ary Valadão - ARENA

Titulares

ARENA

Rezende Monteiro
Valdomiro Gonçalves

ThaJes Ramalho
Vago
Vago

JlÚJ.'O Magalhães
Josias Leite
Marco Maciel

Benedito Canellalll
Gastã.o Müller
Jarmund NllilSer

Epitácio Cafeteira
José Costa

Bento Gonçalves
Geraldo Bulhoos
Manoel Novaes

J oel Ferreira
Júllo Viveiros
Mário Frota

Antunes de Oliveira.
Epitâcio Cafeteira

3) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO CENTRO-OESTE

EdIsOn Bonna
ElclVal Calado
Rafael Fllll'aco

1) COMISSAO DA AMAZôNIA

Presidente: Ney Ferreira - MDB
Viee-PreSldente: JOfSé Carlos Teixeira - MOB
Viee-P;r~d.ente; FrancISCO Rollemberg 

ARENA

REUNIõES

Quintas-feiras, às 10 ;00 horas
Local: Anexo II - Sala 11 - Ramal 611
Secretárla: Maria de Nazaxeth Raupp Ma-

chado

REUNIOES

Terças-feiras, às 10:00 horas
Local.: Anexo li - Sll.la 8-A - Ra.mMs 605,

606 e 616
Secretário: Jacy da Nova Amarante

(OMISSÕES ESPECIAIS

2} COMISSÃO DA BACIA pO SAO FRANCISCO

Gabriel lIermes
Hélio campos

Presidente: Alacid Nunes - ARENA
Vice-PreSIdente: Nasser de Almeida - ARENA
Vice-Presidente: Antônio Pontes - MOB

Titulal'es

A..~A

MDB

José Mandelli
Mário Moreira
Odacir Klein
Pedro Lauro
Ru.y Côdo

MDB
Mário Frota
Nabor Júnior
Octaeflíc Almeida
Oswaldo Lima

Suplentes

ARENA

Nunes Rocha
Passos Pôrto
Ub11.ldo oorrea
Vasco A.t:QAro
Vasco Neto
Vicente Vu.olo

Suplentes

ARENA

José lIaddllld
José Sally
Lygia Lessa Bastos
Manoel Eodngues
MuriloBadaró
Nina Ribeiro
Rezende Monteiro

.Santos Filho

MDB

Sílvio de Abreu Jooior
'I'areísío Delgado
Theodoro Mendes
Vago
Vago
!ago

Presidente: Lomanto Júnior - ARENA
Vice-Presidente: Hermes Macêdo - ARENA
Vlce-PreSidente: Amílury Müller - MOB

Titulares

ARENA

José de Assis
Murilo Rezende
Rezende Monteiro
Ruy Bacelar
Santos Filho

Fernamdo Lyra.
Frar.cisco Roeh~

Hélio de Alrne'da
Iturival Naslllmento
JI1l!X6Z Batrsta

Abel Avila
Alcides Franclscato
Bento Gon~alves

Herrrique Pretti
lIydekel Freitas
Joaquim Guerra

Alipio CtlIl'Valho
lIélio Campos
11êliç LevY
João Linhll.res
João Pedro
Navarro Vieira
Nunes Leal

Aurélio Campos
Fernando CtlIÚUl
Gamaliel Galvâo
Genivll.l Tourmho
LUlZ ,a:;!nrll;tue
Pebcotc Filho
RuY Côdo

Ademar Pereira
Antúnio Gome.s
EUclvll.l oatado
Furtado Leite
Geraldo Bulhões
Gi"ia Junior
Hélio Mauro
ttll,lo Conti

Seçã,a de CQ:tllissli"ll Espec.íll.is

Chefe: Stella Prata da Silva Lopes
Local: Anexo li - Sala 8-B - Ra.ma.l 6lHt

Se~ de Comissões de Inguérito

Chefe: Jairo Terezinho Leal Vianna
LOcal; Anexo II - Ramal 612 - 211~ll239 (Di

reto)

REUNIõES

Quartas e Quintas~feiras, às 10~30 horas
Local: Anexo II - Sala 5 - Rarnll.l 696
Secretário: Carlos Brasil de Araújo

Antônio Oarlos
'lJ1l'\E Mene:res
Ernesto de Marco
P'1'anci.sco Libardoni
Jairo Brum
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6) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER AO PROJETO N.o 634, DE 1975,
DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE so
BRE O CóDIGO CIVIL

Presidente: Tancredo Neves - MDB
Vice-Presidente: . Brígldo Tinoco - MDB
Vice-PreSldente: Flavio Marcilio - ARENA

Relator-Geral: João Llnhares - ARENA
Titulares

PreSIdente: Sérgio Murillo - MDB
Více-Presidente ; Peixoto FIlho - MDB
Vice-Presidente: José Sal1y - ARENA

Relator-Geral: Geraldo Freire - ARENA

REUNIõES

Local: Anexo II ~ Sala 8-A
Rami'118 603 e 604

Secretário; Antônio Fernando Borges Manzan MDB

J oel Ferreira
Rubem Dourado
Airton Soares
Rosa Flores
José Costa

MDB

José Bonifácio Neto
Freitas Nobre
Lidovino Famton

Titulares

Suplentes
ARENA

Santos FIlho
Hugo Napoleão
Fernando Gonçalves
Eduardo Galll
Igo Losso
Gastão Müller

REUNIõES

Local: Anexo II - Sal!} 8-A
Ramms 603 e 604

Sccrctária: Ml}J:ia Teresa de Barros Pereira.

ARENA

Ibrahim Abi-Ackel
Claudino Sales
Ivahir Garcia
Antônio Mariz

Fernando Coelho
Mário Moreira
Oswaldo Lima

7) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER AO PROJETO N.o 633, DE 1975,
DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE 50·
BRE O CóDIGO DE PROCESSO PENAL

Henrique Córdova
Antônio Morimoto
Theobaldo Barbosa
Cid Furtado

MDB
Erasmo Martins Pedro
'I'arcísío Delgado

MDB
Celso Barros
Mac Dowell Leite de

Castro
Israel Dias Novaes

Suplentes

ARENA
oieverson 'I'eixeíra
Lauro Leitão
Geraldo Guedes
Raymundo Díníz

ARENA
·Marcelo Lmnarcs
Ney Lopes

COMISSOES PARLAMENTARES DE INQU~RITO

MDB

Terças-feiras, 1I.s 18 :00 horas
Qumtas-felras, às 8:00 horas
Local. Anexo TIl - Ramal 497
Secretário: Paulo Ernam Fonseca Aires

-2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO
DESTINADA A PROCEDER AO LEVANTA.
MENTO DA SITUAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
PAIS

(Requerimento n.O 16/75 - CP!)
Prazo: 20-5-75 a 17-10-75

Presidente: José BonifáCio Neto
Vice-PreSIdente: Theodoro Mendes

Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares
ARENA

Fernando Lyra

José Carlos Teixeira

Newton Earreirll.

Raimundo Parente

Josias Leite

MDB

Jerônimo Santana

MDE

ARENA

MDB
Geníval Tourinho

Norton Macedo
Mauricio Leite

Suplentes
ARENA

Eduardo Galil
Ribamar Machado
Leur Lomanto

MDB
Gamalíel Galvão
Antônio José

Suplentes

ARENA

REUNIõES

Marcelo Gato
Alvaro Dias

Ney Lopes
José Machado
Humberto Souto

Mário Mondino
Magno Bacelar
João Climaco

Rosa Flores
Frederico Brandão
José Mauricio

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 16 :00 horas
Local: Anexo TIl - ramal 509
Secretário; Zoralldo Moreira de Oliveira

(Requerimento n.? 19/75 - CPI)

Presidente: Alceu Collares ~ MDB
Vice-Presidente: Pedro Faria - MDB

Relator; Nelson Marchezan - ARENA

Titulares
ARENA-

sextas-feiras, às 9:00 horas

Local: Anexo lU - Ramal 509

Secretária: Márcia de Andrade Pereira

Titulares

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR E AVALIAR A
POLITICA DE RI:MUNERAÇÃO DO TRABA~
LHO, EM TODOS OS SEUS ÂNGULOS.

Antônio Mariz

Prisco Viana

Correia Lima

EurICO Ribeiro

Vingt Rosado

Joel Ferreira

Guaçu Piteri

Walter Silva

Suplentes
ARENA

Ivahir Garcia
Raymundo Diniz
Vianna Neto

Alcides Franciscato
Cleverson Teixeira

(Requerimento n.O 22/75 - Cpl)
Prazo: 19-6-75 a 16-11-70

Presidente: Carlos Santos
Vice-Presldente: Ruy Côdo

Relator: Manoel de Almeida
Relator-Bubstrtuto: .Lygia Lessa Bastos

Titulares
ARENA

Inocêncio Oliveira
Nelson Marcnezan

MDB
JG de Araújo Jorge Antônio Morais

Suplentes
ARENA

Braga RamosDaso Coimbra
Bento ooncarves

MDB
Nabor Júnior Juarez Batista
Vinicius Cansanção Genervino Fonseca

REUNIõEb

Terças-feiraos, às 16 :30 horas
Quinta's-feiras, às 16 :30 horas
Local: Anexo II - Plenário da Comissão

de Educação e Cultura
Telefones: Ramaib 509 (Anexo UI)

e 612 (Anexo 11)
secretário: Raimundo de Menezes Vieira
4) COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUSRITO

DESTINADA A INVESTIGAR E AVALIAR A
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REDISTRI·
BUlÇAO DE TERRAS NO NORTE E NOR·
DESTE DO PAIS

(Requerimento n,v 28/75 - CPI)
Prazo: 26-6-75 a 23-11-75

Presidente: Figueiredo Correia
Vice-Presidente: Fernando Coelho

Relator: Ernesto Valente
Vice-Relator: Ricardo Fiuza

:MOB
Mário Frota :ioide CerqueirBl
I'arcrsío Delgado Jose MaunCIO
[turival Nascimento Walber Guunarães

Reuniões
Terças-feiras, às 16 :30 horas
Quartas-feIras, às 16 :30 noras
Quintas-feiras, 1I.s 16:30 horas
Local: Anexo III - Ramal 509
Secretál'io: Manoel Augusto Campelo Neto

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUSRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O PROBLEMA
DO MENOR

Francelino Pereira
Augusto Trem
José Machado
Hugo Napoleão

Fernando Gonçalves
Nogueira de Rezende
:::>jalma Bessa

MDB
Luiz Henrique
Odacir Klein

Joaquim Bevílaequa
Sebastião Rodrigues
Jader Barbalho

Suplentes
ARENA

Hugo Napoleão
Paulo Studart
Igor Losso

MDB
Pacheco Chaves
Jalson Barreto
Genrval Tourinho

REUNIõES

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU'iRITO
PARA INVESTIGAR O COMPORTAMENTO EAS
INFLUÊNCIAS DAS EMPRESAS MULTINAClQ.
NAIS E DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO
BRASIL

(REQUERIMENTO N.o 4175)

<CPI)
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LEI ORGÂNICA DOS PARTICOS pOLíTICOS
{obra elaborada pela Subsecretaria de Edições Técnicas}

Histórico da Lei n? 5.682, de 21 de julho de 1971

"Lei Orgânica dos Partidos Políticos",

e de todas as Leis que a alteraram

Edição: julho de 1974

2 tornos (956,páginas)

Preco: Cr$ 70,00
I

À venda no SENADO FEDERAL. 119 andar.

Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à
SUBSI:CRETARIA DE EDiÇÕES TÉCNICAS do SENADO FEDERAL,

Ed. Anexo L 11° 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.

CON:3TITUICÃO DA REPÚBLICA•

FEDERATIVA DO BRASIL

Terça-feira 12 5645

Emendas Constitucionais

n? 1, de 19691,

nC? 2, de 1972~, e

nC? 3, de 197:2;.

(formato bolso)

136 páginas

Preco: Cr$ 6,00•
À venda no SENADO FEDERAL, 11 q andar,

Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à '
SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TÉCNICAS do SENADO FEDERAL,

Ed. Anexo I, 11~ 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.
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REFORMA ADMINISTRATIVA
(obra elaborada pela Subsecretaria de Edições Técnicas)

DECRETO-LEI NC? 200/67 - redação atualizada

- Legislação citada

- Legislação alteradora

- Legislação correlata

Edição -' setembro de 1974
420 páginas

Preco: Cr$ 25,00,

À venda no SENADO FEDERAL, 11 C} andar.
Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à

SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TÉCNICAS do SENADO FEDERAL,

Ed. Anexo l. 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,

ou pelo sistema de REEMBOLSO POSTAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Legislação Atualizada

Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n9 3807/60) com redação atualizada.

Comparação com os textos anteriores. Notas explicativas e remissivas.

Jurisprudência administrativa,

Criação do Ministério da Previdência e Assistência Social.

Regulamento da Previdência Soc.ia!.

Regimento do IN PS.

Edição: agosto de 1974 - 318 páginas

PRECO: CR$ 20,00
Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕFS TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL,

Ed Ar18xo I, 11 0 andar, Praça dos Três Poderes - 70000 - BnASíLlA, DF,

acompanhados de cheque nornmal, visado, pagável em Brasília é omitido a favor do
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

ali' pelo sistema de reembolso postal.
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CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
•

FEDERATIVA DO BRASIL

QUADRO COMPARATIVO

VOLUME COM 328 PÁGINAS - PREÇO: CR$ 15100

CONTÉM, COMPARADAS EM TODOS OS ARTIGOS:

Emenda Constitucional n? 1, de 17 de outubro de 1969.

Terça-feira 12 564'2

Constituição do Brasil de 24 de janeiro de 1967 (e as alterações introduzidas pelos
Atos Institucionais de n9s 5 a 17 e Ato Complementar n9 40/69, ratificado pelo art. 3 9 do
Ato Institucional nl? 6/69).

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946 (com as
Emendas Constitucionais e Atos Institucionais que a alteraram),

Em notas, além de outras observações, são destacadas as alterações aprovadas
pelo Congresso Nacional, através de emendas, ao Projeto de Constituicão remetido ao. . ,
Congresso pelo Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, em dezembro de 1966.

Trabalho organizado e revisado pela Subsecretaria de Edições Técnicas
e impresso pelo Centro Gráfico do Senado Federal

À VENDA 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, pagável em Brasília e emitido a favor do
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

ou pelo sistema de reembolso postal.



PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 0,50

Centro Gráfico do Senado ll'ed'ft1
caixa Postall.2D3

Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 64 PÁGINAS


