
ANO XXXII - N" 088 CAPIT.\I, FEDERAL

SEÇÃO I
QUARTA·FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 1977

CÂMARA DOS DEPUTADOS
S UM ÃR 10 -------------------

1 _ ATA DA. 88.a SESSÃO DA 3.a SESSÃO LEGISLATIVA
DA S.a. LEGISLATURA, EM 23 DE AGOSTO DE 1977

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

UI - Leitura do Expediente

PARECER

Parecer n.o 9, de 1977 (Da Comissão de Constituição e Jus
tiça) - Opina, sobre a Consulta S/N.oI76, do Sr. Henrique Fans
tone, no sentido de que não existe incompatibilidade entre o
exercício do mandato de Deputado Federal e o credenciamento
do INPS.

INDICAÇãO
Indicação n.O l-A, de 1977 (do Sr. Octávio Torrecilla) 

Sugere a manifestação da Comissão de Serviço Público sobre
situação de servidores do DNER; tendo parecer, da Comissão
de Serviço Público, pela rejeição.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n.o 517-B, de 1975 (Da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio) - Redação para 2.'" discussão do
Projeto de Lei n.o 517-A, de 1975, que "introduz alterações no
Decreto-lei n.O 9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispõe so
bre os bens imóveis da União e os terrenos de marinha".

Projeto de Lei n.o 556-A, de 1975 (Do Sr. Edgar Martins) 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de serviço de
radiofonia nos ônibus de turismo, para contato direto com a
sede da empresa e com as paradas de apoio; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda; da Comissão
de Comunicações, emitido em audiência, pela aprovação, com
Substitutivo; da Comissão de Transportes, pela aprovação, com
adoção do Substitutivo da Comissão de Comunicações; e, da
Comissão de Finanças, pela aprovação, com adoção do Substi·
tutivo da Comissão de Comunicações, com subemenda.

Projeto de Lei n,o 1.298-A, de 1975 (Do Sr. Freitas Nobre)
. - Dispõe sobre a inclusão do Esperanto como disciplina fa
cultativa, nos currículos de 1.0 e 2.0 graus, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comíssão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
da Comissão de Educação e Cultura, pela rejeição; e, da Co
missão de Finanças, pela aprovação.

~rojeto de Lei n.O 1.582-A, de 1975 (Do Sr. Pedro Faria) 
Altera a redação do art. 353 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n,o 5.452, de 1.° de maio de
1943; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e,
da Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela aprovação.

Projeto de Lei n.o 2.006-A, de 1976 (Do Sr. Osvaldo Buskei)
- Dispõe sobre a obrigatoriedade de áreas de lazer comunitá-

rio nos conjuntos habitacionais construídos pelo Sistema Fi
nanceiro da Habitação; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa; e, da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela aprovação.

Projeto de Lei n.O 2.021-A, de 1976 (Do Sr. Francisco Ama
ral) - Permite a sindicalização dos empregados que menciona,
e dá outras providências; tendo parecer, da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, contra os votos
dos Srs. Udovino Fanton e, em separado, do Sr. Joaquim Be
vilacqua.

Projeto de Lei n.o 2.023-A, de 1976 (Do Senado Federal) 
Dá nova redação ao art. 864 e ao caput do art. 867 da Conso
lidação das Leis do Trabalho <CLT); tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Trabalho e
Legislação Social, pela aprovação.

Projeto de Lei n,o 2,325-A, de 1976 (Do Sr. Pacheco Cha
ves) - Dispõe sobre a proibição da caça, em todo o território
nacional, pelo prazo que especifica, e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e técnica legislativa; e, da Comissão de
Agricultura e politica Rural, pela rejeição, contra os votos dos
Srs. Ferraz Egreja, Nelson Maculan, Pacheco Chaves e Walber
Guimarães.

I Projeto de Lei n.O 3.205-A, de 1976 (Do Sr. Jorge Arbage)
- Revoga a Lei n.o 6.192, de 19 de dezembro de 1974, que "dis
põe sobre restrições a brasileiros naturalizados, e dá outras pro
vidências"; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação.

Projeto de Lei n.o 3.258-A, de 1976 (Do Sr. Lincoln GrilIo)
- Define os crimes do trânsito, fixa-lhes as sanções respecti
vas, e dá outras providências; tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição, por injuridicidade e falta
de técnica legislativa.

Projeto de Lei n.o 3.309-A, de 1977 (Do Sr. Aloísio Santos)
- Cria o Centro de Estudos Agronômicos do Vale do Rio Doce,
com sede na cidade de Unhares, no Estado do Espírito Santo;
tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela in
constitucionalidade, contra os votos dos Srs. Tarcisio Delgado,
José Bonifácio Neto e João Gilberto. Os Srs. José Bonifácio
Neto e João Gilberto manifestaram-se pela injuridicidade.

Projeto de Lei n.a 3.395-A, de 1977 (Do Sr. Pacheco Cha
ves) - Acrescenta dispositivo ao art. 295 do Código de Pro
cesso Penal, instituído pelo Decreto-Ieí n.o 3.689, de 3 de outu
bro de 1941; tendo parecer, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela.
aprovação.

Projeto de Lei n.o 3.551-A, de 1977 (Do Sr. luaerte Vieira)
- Dispõe sobre a contagem em favor dos segurados do INPS
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do tempo de servíço público estadual e munícipal; tendo pare~

ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de
Trabalho e Legislação Social, pela aprovação, contra o voto do
Sr. Wilmar Dallanhol; e, da Comissão de Finanças, pela apro
vação.

PROJETO APRESENTADO

projeto de Resolução n.O 135, de 1977 mo Sr. Henrique
Brito) - Cria a Comissão Permanente dos Municípios.

IV - Pequeno Expediente

VASCO AMARO - Semana do Reflorestamento do Rio
Grande do Sul.

FABIO FONSECA - Influência do setor de química farma
cêutica e perfumarias no deficit da balança comercial brasi-
leira. .

ALBERTO HOFFMAN - Implantação do pl~no de tipifi
cação de carcaças e de preço-suporte para os suínos.

FREITAS NOBRE - Necrológio do jornalista Aristheu
Achilles.

DARCíLIO AYRES - Débitos das Prefeituras para com o
INPS.

JADER BARBALHO - ;Inauguração da Hidrelétrica de
Curuá-Una, Pará.

JOEL LIMA - Aniversário de emancipação politlca do
Municipio de Maricá, Estado do Rio de Janeiro. .Filiaçâo do Alm.
José Celso de Macedo Soares Guimarães ao MDB.

OCTAVIO TORRECILLA - Expectativas de Marília, Sâo
Paulo, no plano da infra-estrutura de apoio federal.

GERALDO GUEDES - Permuta de açúcar produzido em
Pernambuco por milho de Goiás e Minas.

DIAS MENEZES - Bipartidarismo.
RUY BRITO - Declaracões do Sr. Humberto Barreto, em

Porto Alegre, sobre sucessão'na Vice-Presidência da República.

OSMA..tl LEITAO - Nota da Secretaria de Transportes do
Estado do Rio de Janeiro sobre obras públicas em São Gonçalo
e Niterói.

JOAQUIM BEVILACQUA - Músicas censuradas do Festival
Universitário de São José dos Campos. São Paulo.

JOSÉ HADDAD - Política de pessoal do Governo do Es
tado do Rio de Janeiro.

NEREU GUIDI - Fixação da barra da foz do rio Araran
guá, Santa Catarina.

VALDOMIRO GONÇALVES - Divisão do Estado de Mato
Grosso.

MINORU MASSUDA - Momento institucional do Pais.

ERNESTO DE MARCO - Sexagésimo aniversário de eman
cipação politica e administrativa de Chapecó ,e Joaçaba, Santa
Catarina,

SIQUEIRA CAMPOS - Outorga do titulo de "Cidadao de
Luziânia" ao jornalista Luiz Solano, pela Câmara Municipal
de Luziânia, Goiás.

ANTôNIO BRESOLIN - Política do milho no Pais.

JOSÉ ZAVAGLIA - Construção de galerias pluviais de
Agudos, São Paulo.

FRANCISCO ROCHA - Valor das desapropriações para a
construção da barragem do Baixo Açu, Rio Grande do Norte.

HENRIQUE CARDOSO - Plantação de cacau em Rondô
nia.

CÉLIO MARQUES FERNANDES - Depoimento do General
Oziel Almeida Costa na CPI dos Minérios.

NUNES ROCHA - Conveniência do restabelecimento da
navegação no rio Guaporé, Mato Grosso.

RUY CôDO - Necessidade de assinatura de convênio sobre
inspeção sanitária e industrial de produtos de origem anim,?-l
entre o Ministério da Agricultura e o Governo do Estado de Sao
Paulo.

INOC1!:NCIO OLIVEIRA - Exame de capacitação dos mé
dicos recém-formados.

ALCIDES FRANCISCATO - Criação de novos partidos po
líticos.

JOEL FERREIRA - Quadro eleitoral brasileiro.

RAFAEL FARACO - Potencial energético do rio Uatumam,
Amazonas. Julgamento, pelo TSE, do recurso eleitoral inter-

posto contra decisão do TRE do Amazonas, que anulou a elei
ção para Prefeito do Municipio de Maués. Amazonas.

EDGAR MARTINS - Horário de trabalho dos bancários.

JUAREZ BERNARDES - Concessão do titulo de "Cidadão
de Luziânia", ao jornalista Luis Solano.

ALACID NUNES - Discursos proferidos pelos Ministros das
Minas e Energia e do Interior na inauguração da Hidrelétrica
de Curuá-Una e dos Cais de Saneamento de Santarém, no Es
tado do Pará.

WILMAR DALLANHOL - Necessídade de conclusão do as
faltamento da estrada que liga Campos Novos a Lages, Santa
Catarina.

MILTON STEINBRUCH - Surto de febre aftosa em Con
ceição de Macabu, Macaé e Casimira de Abreu, Estado do Rio
de Janeiro.

CÉSAR NASCIMENTO - Dragagem de rios no sul de Santa
Catarina.

ANTONIO MORAIS - Dificuldades enfrentadas pela Or
questra Sinfônica Henrique Jorge, de Fortaleza, Ceará.

DASO COIMBRA - (Retirado pelo orador para revisão.)
Desemprego em Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, com o
fechamento da Usina Lanari.

PEIXOTO FILHO - Atendimento médico-hospitalar no
Estado do Rio de Janeiro.

HENRIQUE EDUARDO ALVES - Política salarial do Go-
verno. .

PACHECO CHAVES - 'Execução de plano de saneamento e
esgotos na Grançle São Paulo.

JOSÉ BONIFACIO NETO - Remunemção dos servidores
da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

JOSÉ RIBAMAR MACHADO - Operacionalidade das Cen
trais Elétricas do Maranhão S.A. - CEMAR.

v - Grande Expediente

GERALDO FREIRE - Homenagem à memona de Raul
Soares, Presidente do Estado de Minas Gerais, ao transcurso
do centenário de seu nascimento.

TANCREDO NEVES - (Retirado pelo orador para revisão.)
Homenagem à memória de Raul Soares, Presidente do Estado
de Minas Gerais, ao transcurso do centenário do seu nasci
mento.

PRESIDENTE - Solidariedade da Mesa às homenagens
prestadas pela Câmara dos Deputados à memória de Raul Soa
res, Presidente do Estado de Minas Gerais, ao transcurso do
centenário do seu nascimento.

FREITAS NOBRE - Comunicação como Líder sobre inqué
rito a respeito de falsidade que teria ocorrido no laudo de
necrópsia do jornalista Wladimir Herzog.

EDUARDO GALIL - Comunicação como Líder sobre inqué
rito a respeito de falsidade que teria ocorrido no laudo de ne
crópsia do jornalista Wladimir Herzog.

VI - Ordem d() Dia

ALDO FAGUNDES, ADRIANO VALENTE, ARGILANO DA
RIO, VINíCIUS CANSANÇãO, EDGAR MARTINS, JERôNIMO
SANTANA, OCTÁVIO TORRECILLA, CÉLIO MARQUES FER
NANDES, ANTONIO ANNIBELLI, ADALBERTO CAMA~GO,

HENRIQUE EDUARDO ALVES, PACHECO CHAVES, OTaVIO
CECCATO, DASO COIMBRA - Apresentação de proposições.

CÉLIO MARQUES FERNANDES, SIQUEIRA CAMPOS 
Discussão do Proj eto n.O 1.823-A, de 1976.

MARCONDES GADELHA, VIANA NETO - Encaminha
mento de votação do Projeto n.O 1.823-A, de 1976.

Cltl.1O MARQUES FERNANDES - Discussão do Projeto
de Lei n.o 2. 633-A, de 1976.

MARCONDES GADELHA, VIANA NETO - Encaminha
mento de votação do Projeto de Lei n.o 2.633-A, de 1975.

CÉLIO MARQUES FERNANDES - Discussão do Projeto de
Lei n.o 2.430-A, de 1976.

CÉLIO MARQUES FERNANDES, JOSÉ ZAVAGLIA, CANTí
DIO SAMPAIO, INOC1!:NCIO OLIVEIRA - Discussão do Pro
jeto de Lei n,o 2.466-A, de 1976.

MARCONDES GADELHA - Comunicação como Lider so
bre carta do Chefe da Representação da Associação Brasileira
de Imprensa de Brasília a respeito de censura ao Semanário
Movimento..
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VII - Comunicações das Lideranças
ALDO FAGUNDES - A crise na Universidade de Brasília.
JOAo CLíMACO - Momento político nacional.

VIII - D-esignação da Ordem do Dia
IX - Encerramento.
Discurso do Deputado Ruy Brito, publicado no DCN, de

6-8-77, pág. 6.218, que se republica por haver saído com omis
sões.

2 - MESA <Relação dos membros)
3 - LíDERES E VICE·LíDERES DE PARTIDOS <Relação

dos membros)
4 - COMISSõES (Relação dos membros das Comissões

Permanentes, Especiais, Mistas e de Inquérito)

CANTíDIO SAMPAIO - Comunicação como Líder sobre
carta do Chefe da Representação da Assocíação Brasileira de
Imprensa de Brasília a respeito de censura ao Semanário Mo~

vimento.

Projeto de Lei n.O 1. 823-A, de 1976 - Aprovado.

Projeto de Lei n.O 2. 633-A, de 1976 - Rejeitado.

Projeto de Lei n.O 2.430-A, de 1976 - Aprovado.

Projeto de Lei n.o 2.466-A, de 1976 - Emendado.

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA (Retirado pelo orador para re
visão) - Sentença de Juiz federal em ação movida contra a
CODEVASF.

JORGE ARBAGE - Gilberto Freyre e o momento político
nacional.

I ~" ..

I

ATA DA 88.a SESSÃO
EM 23 DE AGOSTO DE 1977

PRESIDÊNCIA DOS SRS.:
MARCO MACIEL, Presi.dente;

ADHEMAR SANTILLO, 2'?-Vice-Presidente;
DJALMA BESSA, l'?-Secretário;
JOÃO CLtMACO, 3'?-Secretário;

NORBERTO SCHMIDT,' Suplente de Secretário;
e ANTôNIO MORAIS, Suplente de Secretário.

I - Às 13:30 horas comparecem os Senhores:
Marco Maciel
João Linhares
Adhemar Santillo
Dj alma Bessa
Jader Barbalho
João Clímaco
José Camargo
Diog'o Nomura
Noberto SchmicU
Antônio Morais

Acre

Nabar Júnior - MDB; Nosser Almeida - ARENA.

Amazonas

Antunes de Oliveira - MDB; Joel Ferreira - MDB; Mário
Frota - MDB.

Pará

Alacid Nunes ARENA; Gabriel Hermes - ARENA; Jorge
Arbage - ARENA.

Maranhã.o

Epitácil) Cafeteira - MDB; José Ribamar Machado - ARENA;
Marão Filho - ARENA.

Piauí

Celso Barros - MDB; Hugo Napoleão - ARENA; Murilo Re
zende - ARENA; Pinheiro Machado - ARENA.

Ceará

Figueiredo Correia - MDB; Gomes da Silva - ARENA; Jonas
Carlos - ARENA; Josias Gomes - ARENA; Marcelo Línhares, 
ARENA; Ossian Araripe - ARENA; Paes de Andrade - MDB.

, Rio Grande do Norte

Antônio Florêncio - ARENA; Pedro Lucena - MDB; Ulisses
Potiguar - ARENA; Vingt Rosado - ARENA.

Paraíba

, Ademar Pereira - ARENA; Arnaldo Lafayette - MDB; Hum
berto Lucena - MDB; Marcondes Gadelha - MDB; Mauricio Leite
-- ARENA; Octacílio Queiroz - MDB.

Pernambuco

Airon Rios - ARENA; Carlos Alberto Oliveira - ARENA;
Carlos Wilson - ARENA; Fernando Coelho - MDB; Inocêncio
Oliveira - ARENA; Jarbas Vasconcelos - MDB; Josias Leite 
ARENA.

Alagoas

Geraldo Bulhões - ARENA; José Ahes - ARENA; José Costa
-MDB.

Sergipe
José Carlos Teixeira - MDB; Passos Pôrto - ARENA; Raimun

do Diniz - ARENA.

Bahia

Henrique Cardoso - MDB; Hildérico Oliveira - MDB; João
Alves - ARENA; João Durval - ARENA; Joir Brasileiro - ARENA;
Menandro Minahim - ARENA; Odulfo Domingues - ARENA;
Theódulo Albuquerque - ARENA; Vasco Neto - ARENA.

Espírito Santo

Argilano Dario - MDB; Gerson Camata - ARENA; Henrique
Pretti - ARENA; Mário Moreira - MDB; Moacyr Dalla. - ARENA;
Oswaldo Zanello - ARENA.

Rio de Janeiro

Alair Ferreira - ARENA; Alcir Pimenta - MDB; Antonio Mota
- MDB; Brígido Tinoco - MDB; Célio Borja - ARENA; Daniel
Silva - MDB; Daso Coimbra - ARENA; Florim Coutinho 
MDB; Hélio de Almeida - MDB; JG de Araújo Jorge - MDB; José
Haddad - ARENA; Leônidas Sampaio - MDB; Lygia Lessa Bastos
- ARENA; Milton Steinbruch - MDB; Nina Ribeiro - ARENA;
Oswaldo Lima - MDB; Pedro Faria - MDB; Rubem Dourado 
MDE.

Minas -Gerais

Carlos Cotta - MDB; Cotta Barbosa - MDB; Fábio Fonseca
MDB; Genival Tourinho - MDB; Geraldo Freire _ ARENA;

Homero Santos - ARENA; Jorge Ferraz - MDB; José Bonifácio
- ARENA; Melo Freire - ARENA; Navarro Vieira - ARENA; No
gueira de Rezende - ARENA; Padre Nobre - MDB; Renato Aze
redo - MDB; Tancredo Neves - MDB.

São 1'aulo

Adalberto Camargo - MDB; Airton Sandoval - MIJB; Alcides
Franciscato - ARENA; Athiê Coury - MDB; Aurelio Campos 
MDB; Cantídio Sampaio - ARENA; Cardoso de Almeida 
ARENA; Dias Menezes - MDB; Frederico Brandão - MDB; Frei
tas Nobre - MDB; Herbert Levy - ARENA; Ivahir Garcia 
ARENA; Joaquim Bevilacqua - MDB; José Zavaglia - MDB:
Odemir Furlan - MDB; Otavio Ceccato - MDB; Pacheco Chaves
- MDB; Ruy Côdo - MDB; Sylvio Venturolli - ARENA; Ulysses
Guimarães - MDB.

Goiás

Fernando Cunha MDB; Genervino Fonseca - MDB; !tu-
rival Nascimento - MDB; Onísio Ludovico - ARENA; Siqueira
Campos - ARENA; Wilmar Guimarães - ARENA.

Mato Grosso

Benedito Canellas - ARENA; Nunes Rocha - ARENA; Ubaldo
Barem - ARENA; Valdomiro Gonçalves - ARENA; Vicente Vuolo
- ARENA.

1'araná

Alípio Carvalho - ARENA; Álvaro Dias - MDB; Ary Kffuri
- ARENA; Gamaliel Galvão - MDB; Minoro Miyamoto - ARENA;
Olivir Gabardo - MDB; Santos Filho - ARENA; Sebastião Rodri
gues Júnior - MDB; Walber Guimarães - MDB.

Santa Catarina

Abel Ávila - ARENA; Angelino Rosa - ARENA; César Nasci
mento - MDB; Dib Cherem - ARENA; Ernesto de Marco - MDB;
Francisco Libardoni - MDB; Laerte Vieira - MDB; Walmor de
Luca - MDB;

Rio Grande do Sul

Alberto Hoffman - ARENA; Alceu Collares - MDB; Aldo Fa
gundes - MDB; Alexandre Machado - ARENA; Antônio Bresolin
- MDB; Célio Marques Fernandes - ARENA; Fernando Gonçalves
- ARENA; Getúlio Dias - MDB; Jairo Brum - MDB; João Gil-
berto - MDB; Jorge Uequed - MDB; Lauro Leitão - ARENA;
Nelson Marchezan - ARENA; Vasco Amaro - ARENA.

Amapá

Antônio Pontes - MDB.
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Rondônia
Jerônimo Santana - MDR

Roraima
Hélio Campos - ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - A lista de presença

acusa o comparecimento de 187 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II - O SR. NORBERTO SCHMIDT, Suplente de Secretário,
servindo como 2.o-Secretário, procede à' leitura da ata da sessão
antecedente, li qual é, sem observações, assinada.

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

O SR. ANTôNIO MORAIS, Suplente de Secretário, servindo
como l.°-Secretário, procede à-leitura do seguinte.

IH - EXPEDIENTE

PARECER N.O 9, DE 1977

(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Opina sobre a Consulta StN.onG, do Sr. Henrique

Fanstone, no sentido de que não existe incompatibilidade
entre o exercício do mandato de Deputado Federal e o
credenciamento do INPS.

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua
Turma "A", apreciando a Consulta S/N.°.l76, do Sr. Henrique.
Fanstone, opinou no sentido de que não existe incompatibilidade
entre o exercício do mandato de Deputado Felieral e o credencia
mento do INPS, nos termos do parecer do Relator. Os Srs. Lido
vino Fanton e João Gilberto votaram "com restrições" por consi
derarem a situação jurídica citada pelo Relator e alvo de parecer
ao jurista Pontes de Miranda inteiramente diversa daquela em que
consiste o credenciamento do requerente. Entendem os Srs. João
Gilberto e Lidovino Fanton que a matéria deve ser melhor estu-
d~L .

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jairo Magalhães - Vice-Presidente, no exercício da Presi

dência, Erasmo Martins Pedro - Relator, Afrisio Vieira Lima,
Alceu Collares, Blota Júnior, Cleverson Teixeira, Gomés da Silva,
Jarbas Vasconcelos, João Gilberto, Joaquim Bevilacqua, Lido
vIno Fanton, Noide Cerqueira, Nunes Rocha e Wilmar Guimarães.

Sala da Comissão, 27 de abril de 1977. - .Jairo Magalhães,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência - ErasJ;Ilo Martins
Pedro, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUrçAO E JUST~ÇA

I - Relatório
Requereu o Sr. Henrique Fanstone, suplent~ de Deputado Fe

deral pelo Estado de Goiás, ao Ex.mo Sr. Presidente que a douta
Mesa se manifestasse "no sentido da existência ou não de incom
patibilidade de credenciamento do INPS com o exercício de man
dato legislativo, especificamente no caso do solicitante", tendo a
matéria sido submetida ao exame deste órgão técnico por des
pacho presidencial de 21 de dezembro último.

11 - Voto do Relator
As características do credenciamento em causa foram postas

em relevo pelo eminente constitucionalisfa Pontes de Miranda
que emitiu substancioso parecer constante, por cópia, do processo
sobre situação idêntica, assinalando:

"O negócio jurídico, entre o Doutor Salomão Hessen Ha
dam Filho e a Clínica Ginecológica do Hospital da Vene
rável Ordem Terceira da Penitência, é para prestação
de serviços profissionais (Profissão liberal) com a contra
prestação por unidade e de acordo com a tabela fixada pela
Resolução n.o CD/DNPS-1957/62; portanto, com cláusula
uniforme. Nenhuma distinção há; nem há permanência,
nem óbrigatoriedade de horário: "presta o serviço quando
quer, e recebe o que está tabelado".

A disposição constitucional aplicável à hipótese é, por con-
seguinte, a contida no art. 34, l, "a", a saber:

"Art. 34 - Os deputados e senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito pú
blico, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes".

É a norma originária da Carta Política de 1891, quando fora
assim concebida:

"Art. 23 - Nenhum membro do Congresso, desde que tenha
sido eleito, poderá celebrar contratos com o Poder Executi
vo, nem dele receber comissões ou empregos remunerados".

Na Constituição de 1934 o preceito contou desta disposição:
"Art. 33 - Nenhum Deputado, desde a expedição do di
ploma, poderá:
1) celebrar contrato com a administração pública federal,
estadual ou municipal".
O texto de 1937 repetiu a norma nestes dispositivos:
"Art. H - Aos membros do Parlamento Nacional é vedado:
a) celebrar contrato com a administração pública federal.
estadual ou municipal".

Com a promulgação, em 1946, de Constituição, a vedação em
causa permaneceu, embora atenuada, nestes termos:

"Art. 48 - Os deputados e senadores não poderão:
I - desde a expedição do diplama:
a) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público,
entidade autárquica ou sociedade de economia mista, salvo
quando o contrato obedecer a normas uniformes."

A partir da vigência da Constituição de 1967, segundo seu
art, 36, item l, letra a, a proibição em exame passou a ser esta:

"Art. 36 - os deputados e senadores não poderão:
I - desde a expedição do diplôma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito pú
bUco, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo
quando o contrato obedecer a cláusula uniforme."

Atualmente, como vímos, em decorrência da Emenda n.o 1,
de 1969, a norma foi literalmente reproduzida pelo art. 34, item
T, letra a, do texto constitucional.

De confronto das Constituições brasileiras verificadas que
a ressalva contida nas expressões "salvo quando o contrato obe
decer a cláusulas uniformes", surgiu com a Constituição de 1946.

Surpreendentemente, os debates constituintes nada esclarecem
a respeito, como veremos da seguinte transcrição de José Duarte,
(A constituição Brasileira de 1946, Rio de Janeiro, 1947, VaI. II,
págs. 59 a 62):

"O art. 13 do anteprojeto regulou o assunto desta ma
neira: "Nenhum membro do Congresso Nacional, desde a
expedição do diploma, poderá: r - çlesde que diplomado:
a) celebrar contrato com pessoas de direito público ou com
autarquia."
Explica SOares Filho que o pensamento foi manter a tradi
ção do noSso direito constitucional, acrescentando, apenas,
a palavra autarquia. Acentua que estabeleceu proibições
que se referem, propriamente, à época da diplomação do
deputado e as que se verificam depois da posse do depu
tado porque há casos em que o deputado está impedido
de praticar determinados atos, desde que diplomado, e,
outros, só após a diplomação.
Costa Neto anui à distinção a que se refere a emenda.
Mas, não concorda com a parte relativa à proibição do
deputado celebrar contrato com pessoas de direito público
ou com autarquias, É, realmente, princípio que vem de
1891 - apesar de não constar nas Constituições america
na, argentina, ou chilena. É uma proibição excessiva por
que se funda na possibilidade do Executivo e qualquer
das entidades da Federação influir sobre a conduta do
deputado e obstar a sua independência no exercicio oas
funções de seu mandato. Baseia-se, portanto, numa pre
sunção que não podemos aceitar... A existência dessa
proibição na Constituição de 1891 não evitou fosse ela
freqüentemente infringida.
A proibição generalizada como está, abrange, também, os
contratos gratuitos e estes, certamente, não poderão pre
judicar o deputado na sua independência ou no exercício
de seu mandato.
Em prosseguimento, acentua que se atribui à Constituição
americaria a fonte dessa proibição, mas não há tal. O que
aquela Constituição proibe é que o senador ou deputado
Ocupe cargos criados durante o desempenho do mandato,
ou, então, cargos cujos vencimentos hajam sido majorados
durante os respectivos mandatos. Refere o caso ocorrido
com Taft Knox.
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Depois, passa em revista algumas Constituições sul-ame
ricanas para concluir que na vida pública moderna exis
tem tantos órgãos de controle - a opinião pública, a im
prensa, os próprios deputados e senadores, o eleitorado 
que essa fiscalização já e suficiente para coibir que o
deputado ou senador possa celebrar contrato de finalidade
escusa ou objetivos inconfessáveis.
Argemiro Figueiredo é pela proibição e não se rende à
argumentação de Costa Neto. E, ao contrário do que ele
pensa, há razões de ordem doutrinária e científica para a
proibição constante da alínea.
Quando, há pouco, diz Argemiro Figueiredo, votamos aqui,
a divisão do poder público, relativamente às suas funções,
assentamos, como principio cardeal, que eles seriam inde
pendentes, posto que harmônicos entre si ... A adoção
da faculdade, pleiteada por Costa Neto, é, a seu ver, in
teiramente incompatível com o princípio invocado de inde
pendência dos poderes constitucionais.
Permitir que um congressista, deputado ou senador, com
a grave missão que lhe compete, como a independência que
lhe deve ser peculiar, entre em acordo com as pessoas de
direito público para celebrar contratos, naturalmente, de
seu interesse pessoal, é, no seu entender, além de quebrar
o principio já referido, fazer o Legislativo decair de sua
própria dignidade.
Embora aceitando, em parte, as razões aduzidas por Costa
Neto, declara Ferreira de Souza que prefere votar a emen
da Soares Filho. Apresenta, porém, emenda, que, embora
se refira à substância, é de redação. Assim redigiria o in
ciso: "a) celebrar contrato com pessoa de direito público
ou com autarquia".
Na sua preferência pelo substitutivo, Agamenon Magalhães
expõe as suas razões: não quer fazer discurso doutrinário
a respeito de incompatibilidades. Estas, porém, não têm,
moral. Quanto ao de ordem jurídica, já foi suficientemente
explanado. Mas chama a atenção de seus pares para aquele
outro, de ordem moral, porque um deputado tem tamanhas
prerrogativas, exercendo fiscalização sobre os atos do Po
der Executivo, dispondo de uma tribuna, votando orça
mento e crédito; em suma, tem ~Dna de influência tão
extensa na movimentação dos negócios públicos que, se
ele pudesse celebrar contrato com o Poder Executivo,
iria fazer concordância desleal àqueles que exercem as
profissões relativas aos contratos.
Aparteia Milton campos; O deputado pode prestar serviços
ao Estado, à União, aos Municípios, sem precisar de con
trato. Deve prestá-los em virtude mesmo do mandato, pois
deve estar, permanentemente, ao serviço da Nação.,
O pensamento, continua Agamenon Magalhães, é evitar
que o Poder Executivo, por concessão, encontre válvula de
suborno no outro Poder. Ainda chama a atenção para outro
ponto: na letra b está; Uaceitar nomeação para cargo
público e que seja demissivel ad nutum". Aceitar para
tomar posse no fim do mandato é caso de suborno. .. Não
assim os casos de concurso, que não é só dependente do
Executivo.

li: rejeitada a emenda Costa Neto. li: aprovado o texto,
simples".

O único constitucionalista que dedicou alguns comentários
ao texto em causa fol Temístocles B. Cavalcanti (a Constituição
Federal comentada, 3.a edição, Rio de Janeiro, J. Konfino, VaI.
2, pág. 46):

"A primeira proibição, isto é, a de celebrar contrato com
pessoa juridica de direito público, entidade autárquica ou
de economia mista, sofre uma exceção que pode elidir,
afinal, a própria finalidade do preceito em sua maior mo
ralidade.

Refere-se a exceçâo aqueles contratos que obedecem a
"normas uniformes".

A verdade, entrétanto, é que a vedação não deve estar nas
cláusulas do contrato, em qualquer privilégio ou vantagens
especiais porventura concedidas, mas na própria obtenção
do contrato, no privilégio contido na própria qualidade de
representante do povo.

Lamentável a exceção que não se ampara em quaisquer
antecedentes constitucionais (art. 33 da Constituição de
1943L

Pretendeu-se certamente excluir os casos que não se possa
atribuir influência direta em benefício de determinada
empresa. Quem, porém, será o juiz dessa particularidade?".

Esta elisão de que fala Temístocles Cavalcanti nos parece,
como veremos a seguir, desarrazoada. De qualquer modo, o legisla
dor constituinte brasileiro inovou, na matéria, a partir do Pacto
Republicano de 1946.

O que a Constituição veda é a obtenção de privilégio. Tal não
ocorre, entretanto, quando o contrato celebrado obedece a cláusulas
uniformes que consubstaciam normas a todos aplicáveis, indis
tintamente.

Sílvio Rodrigues, catedrático de Direito Civil da Faculdade
de Direito da Universidade Mackenzie e Livre Docente da Facul
dade de Direito da Universidade de São Paulo, em "Direito Civil",
voI. lU, pondera:

"Contrato de adesão, nome que lhe deu Saleilles, é aquele
em que todas as cláusulas são previamente estipuladas
por uma das partes, de modo que a outra, no geral mais
fraca e na necessidade de contratar, não tem poderes para
d")bater as condições, nem introduzir modificações no es
quema proposto. Este último contraente aceita tudo em
bloco ou recusa tudo por inteiro".
Mais adiante, diz:
"Assim, o individuo que deseja contratar com uma grande
empresa (no mais das vezes concessionárias· de um serviço
público ou titular de um monopólio de direito ou de fato)
o fornecimento de água, gás, eletricidade, etc, ou a pessoa
que queira se servir de transportes coletvos, ou assistir a
um espetáculo, ou realizar um seguro de vida, não pode
discutir o preço e outras condições propostas pela outra
lJ"trte. Ou se submete a: elas, contratando, ou se priva de
êontratar, o que nem sempre é possivel.
Desse modo vamos encontrar, nessa espécie de contratos,
uma restrição ainda mais extensa, ao principio clássico
de autonomia da vontade. Uma das partes não pode in
terferir nas condições de contrato, que deve aceitar ou re
jeitar em bloco. E não pode, tampouco, recusar o contrato,
sob pena de ficar privada de serviços fundamentais para a
vida moderna.
Tais aspectos, característicos desse tipo de negócio, levaram
alguns escritores a negar-lhes a natureza contratual, in
sistindo, ao contrário no caráter institucional do chamado
contrato de adesão.
Todavia, a despeito de apresentar tais anomalias, é inegá-

. velo caráter contratual de tais convenções. Como apontam
Colin e Capitant, há um ~onsentimento emanado dos con
traentes, embora da parte de um deles a manifestação
volitiva se reflita apenas, através de uma anuência".

O contrato de credenciamento como médico do INPS por obe
decer a cláusulas uniformes se inscreve entre {)S que não são defesos
aos deputados, desde a expedição do diploma, nos precisos termos
da letra "a", do item l, do art. 34 do texto constitucional.

Jl: o voto.
Sala da Comissão, - Erasmo Martins Pedro, Relator.

Excelcntissimo Senhor Presidente e demais membros da Mesa
da Câmara dos Deputados:

Henrique Maurício Fanstone, suplente de Deputado Federal,
pelo Estado de Goiás, vem expor e solicitar o que segue:

1 - A 7 de outubro de 1975 foi convocado para ocupar a vaga
do Deputado José de Assis, nomeado Secretário de Educação de
Goiás.

2 - No início de 1976, foi o peticionário nomeado Secretário de
Administração do reefrido Estado, ocupando atualmente a Secre
taria de Saúde.

3 - O signatário é médico, exercendo sua profissão no muni
cipio de Anápolis.

4 - Na legislatura anterior o infra-assinado exerceu o man
dato de Deputado Federal, como efetivo.

5 - Há mais de 20 (vinte) anos o requerente é médico cre
denciado pelo INPS, sem vínculo empregatício.

6 - Por vezes têm surgido dúvidas quanto à legitimidade de
tal creden.3iamento, como ocorreu no Rio de Janeiro com o Depu
tado Salomão Filho.

7 - O emérito jurista Pontes de Miranda, à época do ocorrido
com o Deputado Estadual retro-mencionado, emitiu judicioso pa
recer, que vai a este anexado.

8 - Pssim sendo, pleiteia o signatário pronuncie-se essa Mesa
quanto ao assunto aqui exposto, no sentido da existência ou não de
incompatibilidade de credencamento do INPS com o exercicio de
mandato legislativo, especificamente, no caso do solicitante.

Brasília, 18 de dezembro de 1976. - Henrique Maurício Fans
fone.
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PARECER SOBRE CONTRATO, COM CLAUSULAS UNIFORMES,
QUE SE FAZ COM ENTIDADE ESTADUAL, PARAESTATAL, OU
DE ECONOMIA MISTA, OU CONCESSIONARXA DE SERVIQO
PÚBLICO, SE O CONTRAENTE É DEPUTADO OU SENADOR, OU

DEPUTADO ESTADUAL OU VEREADOR

r
Os Fatos

a) O Doutor Salomão Hassen Handam Filho, médico, é depu
tado estadual do Estado da Guanabara. Já a 23 de junho de 1971
foi admitido, como médico anestesiologista, para integrar a equipe
que funcifilla na Clinica Ginecológica do Hospital da Venerável
Ordem Terceira da Penitência, "mediante pagamento por unidade
de serviço prestado, de acordo com a tabela fixada pela Resolução
n.o CD/DNPS-1657/62".

b) Conforme se lê no despacho de 23 de junho de 1971, a
Clínica Ginecológica do Hosptal da Venerável Ordem Terceira da
Penitência, a 15 de fevereiro de 1971, encaminhara pedido para
que o Doutor Salomão Hassen Handam Filho fosse incluído, como
médico anestesiologista, na equipe da Clinica Ginecológica do
Hospital da Venerável Ordem Terceira da Pentência. Diante da
"natureza relevante" do assunto, da "documentação e as informa
ções espe~ificadas", bem como "as ponderações da Chefia da Clí
nica em questão "foi integrado o consulente para a prestação de
"serviços eventuais", "sob a forma credencial, modalidade prevista
na RS. 699.11/68 e ODS-SAM n.O 399.9/68", mediante pagamento
por unidade de serviço prestado, de acordo com a tabela fixada
pela Resolução n.o CD/DNPS-1957./62".

Evidenciam-se, aí, a eventualidade do servíço, a simples cre
dencialidade e a uniformidade das cláusulas, não só do pagamento
dos serviços.

c) O Doutor Salomão Hassen Hadam Filho é deputado estadual,
no Estado da Guanabara.

Os serviços prestados pelo médico é a segurados e dependentes
do lNPS, mas sem horário marcado que perturbe a função de
deputado, recebendo apenas aquilo que coresponde à unidade do
serviço prestado e conforme a tabela a que acima nos referimos.

II

Os Princípios
a) Na Constituição do lmpéro do Brasil, art. 32, vedava-se ao

deputado P. ao senador "exercícios de qualquer emprego" caso em
que tal função cessaria enquanto durasse a de deputado ou sena
dor. Abria-se exceção para ser Conselheiro de Estado e Ministro
de Estado. Na Constituição de 1891, art. 23, nenhum membro do
Congresso, desde que fosse eleito, poderia celebrar contrato com o
Poder EXEcutivo, nem dele receber comissões ou empregos remune
rados; mas abria-se exceções entre as quais (§ 3.°) estava a de
"cargos de acesso e as promoções legais". O mandato l€gislativo
era incompatível com qualquer outra função, "durante as sessões"
(art. 25), Na Consttuição de 1934, o art. 33 estatuia que nenhum
deputado, desde a expedição do diploma, poderia celebrar contrato
com a anministração públíca federal, estadual ou municipal, e
"~ceitar ou exercer cargo, comissão ou emprego remunerados, salvo
as exceções previstas neste artigo e no art. 62". Maís ou menos
assim, a Constituição de 1937, art. 44. Na Constituição de 1946,
art. 48, dizia-se: "os deputados e senadores não poderão: I 
desde a expedição do diploma:· a) celebrar, contrato com pessoa
jurídica de direito público, entidade autárquica ou sociedade de
(,conomia mista, salvo quando o contrato obedecer a normas uni
formes; b) aceitar nem exercer comissão ou emprego remunerado
de pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica, socie
dade de economia msta ou empresa concessionária de serviço pú
blico". Na Constituição de 1967, art. 36, estava quase o mesmo,
mantendo-se a ressalva "salvo quando obedecer a cláusulas unifor
mes". A Constituição de 1967, com a Emenda n.O 1, no art. 34,
estatui, na mesma esteira, que é a de abrir exceção se no negócio
jurídico se tem como elemento constitutivo o tratamento igtjal dos
contraentes: "Os deputados e senadores não poderão: I - desde
a expedição do diploma: a) firmar ou manter contrato com pessoa
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de eco
nomia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; b) aceitar ou
exercer cargo, função ou emprego remunerado nas entidades cons
tantes da alínea anterior".

b) Se o contrato é como cláusulas uniformes, isto é, para
quem quer que seja o contraente com a' entidade estatal, a au
tarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista ou a
E'mpresa concessionára de serviço público, o art. 34, I, não incide.
A ratio legis está em que, com a uniformidade do tratamento dos
figurantes dos contratos, se afasta a eventual influência do depu
tado ou senador para a obtenção do negócio jurídico. Não seria jus
to que, para alguém se apresentar, atendendo a promessa de con·
tratar, feita a todas as pessoas que preencham os pressupostos para
a função, óe exigisse que não fosse deputado ou senador. Pensemos

no contrato para lecionar, colaborar em investigações cientificas
ou técnicaó, para exercer funções, por exemplo, de cirurgião, gine
l'ologista, <,nestesiologista, ou cardiologista, engenheiro, ou redator
de livros, lJU pintor ou escultor, se a instituição estabeleceu cláuSU
las uniformes.

c) Na interpretação do art. 34, tem-se de atender, precipua
mente, a çue se vedou relação jurídica entre o deputado ou senador
ê qualquer das entidades referidas se o serviço prestado é pago
como serviço de funcionário ou de empregado (art. 34, l, b), sem
se falar de atividades de profissão liberal. Apenas, para essa es
pécie, o legislador exigiu I art. 34, l, a), que o contrato se subordine
a cláusulas uniformes. Tem-se de entender que o art. 34, I, b.
somente cogitou do yinculo de funcionário ou de empregado, com
qualquer remuneraçao (e. g., diária, mensalidade. No art. 34, 1, a),
uma vez que aludiu ao vínculo de organização funcional da enti
dade, teve de tratar dos contratos que poderiam ocorrer entre depu
tados ou senadores e as entidades estatais, as autarquias, as
flmpresas de economia mista, Ou as concessionárias de servico
público, sem que se trate de funcionário ou de empregado. Há'a
proibição e a regra juridica que a limita, isto é, onde a permissão
se estabelece. Se o serviço que alguém, deputado ou senador, pres
ta a qualquer das entidades referidas, não vincula a pessoa a
ponto de ser possível considerar-se função de funcionário ou de
empregado a atividade que se lhe atribui, rege o art. 34, I, a): a
profissão liberal é exercivel, se não há desigualdade das cláusulas
referentes a todos os que em tal serviço se incluem. A ratio legis
consiste em não se permitír que seja deputado ou senador quem
da entidade recebe remuneração de funcionário ou empregado, em
vez de apenas ter direito ao que corresponde a cada ato ou atos

. !{lrestaçã') por unidade) e não haja diferença na fixação dos pa

. gamentos, nem noutra apreciação do serviço (cláusula uniforme).

Assim, nada afeta a posição de deputado ou de senador ser ele
I11.édico de alguma clínica, se não há diferença de tratamento nas
l'ontraprestações por unidade de serviços, nem do autor de planos
de instalações elétricas ou de construções, ou do escritor, ou do
escultor, ou do pintor, ou do cronista, ou de outro profissional, 'ie
as cláusulas, para todos, .são "uniformes"; e.g., cada plano, qual
quer que seja, dá direito a x; cada conferência, ou curso de seis
lições, ou cada lição, ou pintura, ou crõnica, dá direito a v.

IH
A Consulta e as Respostas

(1)
Pergunta-se:

- Diante do art. 34 da Constituição de 1967, com a Emenda
11.° 1, cujo texto está reproduzido na Constituição do Estado da
Guanabara, o Doutor Salomão Hassen Hadam Filho, que é deputado
estadual, está impedido de exercer serviços eventuais com recebi
mento de remuneração uniforme?

Responde:

- Não, absolutamente não. A Constituição de i967, com a
Emenda r..." 1, não proibe a remuneração a deputado ou senador
por parte de entidades estatais ou outras entidades mencionadas
110 art. 34, l, salvo se se trata de serviço permanente (funcionário,
empregado), ou se, para a remuneração dos que não seriam fun
cionários ou eiTIpregados, não há uniformidade das cláusulas. Se
A, deputado ou senador, é médico e segundo tabela uniforme de
preços, seria absurdo que se lhe vedasse exercer a profissão liberal,
inclusive na espécie do art. 34, T, a). A Constituição de 1967, com a
Emenda n.o 1, de modo nenhum chegou até aí.

(2)
Pergunta-se:

- Sendo o contrato, de que se trata, com cláusulas uniformes
f' sem horário fixo, há incompatIbilidade entre o exercício da fun
ção de deputado estadual e a de médico que presta serviços even
t uais, como anestesiologista?

Responde:

- O negócio jurídico, entre o Doutor Salomão Hassen Hadam
Filho e a Clínica Ginecológica do Hospital da Venerável Ordem
Terceira da Penitência, é para prestação de serviços profissionais
(profissão liberal) com a contraprestação por unidade e de acordo
com a tabela pela Resolução n.O CD/DNPS-1657/62; portanto, com
cláusula uniforme. Nenhuma distinção há; nem há cargo público
nem de qualquer entidade referida no art. 34, r. Não há perma
nência, nem obrigatoriedade de horário: presta o serviço quando
quer, e recebe o que está tabelado. Ressaltam todos os pressupostos
para se atender à parte final' do· art. 34, T, a); "salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes". Mesmo de iure conden
do, temos de considerar louvável a incidência do art. 34, l, aJ.

Nem na Assembléia Legislativa se pode invocar contra o con
sulente o art. 34, I, da Constituição de 1967, com a Emenda n.O 1,
ou o texto da Constituição do Estado da Guanabara que a ele
corresponC:e; nem qualquer entidade estatal, autárquica, ou de eco-
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l10mia mista, ou concessionana de .'3erviço público. O direito do
Doutor. Salomão Hassen Hadam Filho é certo e líquido.

Este f! o meu parecer.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 1973. - Pontes de Miranda.

INDICAÇãO. N.o l-A, DE 1977
(Do Sr. dctávio Torrecillal

Sugere a manifestação da Comissão de Serviço Pú
blico bobre situação de servidores do DNER; tendo
parecer, da Comissão de Serviço Público, pela rejeição.

<Indicação n.o I, de 1977, a que se refere o parecer).

Constantemente temos recebido reclamações de servidores do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem CDNERJ no
sentido de que, após a reclassificação promovida pelo DASP, esta
riam os mesmos com vencimentos reduzidos e alguns, inclusive,
com remuneração inferior ao salário minimo.

Tal situação tem provocado graves problemas e gritante in-
justiça.

O problema deve ser averiguado em profundidade.
Desta forma,

Nos termos do art. 126 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados,

Sugerimos à douta Comissão de Serviço Público a manifes
tação sobre o assunto exposto, visando a elaboração de projeto.

Sala das Sessões, - Octávio Torrecílla.

PARECER DA COMISSAO DE SERVIÇO PÚBLICO

I - Relatório
O nobre Deputado Octávio Torrecilla, esteiado no disposto

no artigo 126, do Regimento Interno desta Casa do Congresso
Nacional, solicita manifestação deste Orgão Técnico acerca da
situação dos servidores do Departamento Nacional de Estrada de
Rodagens - DNER - dos quais, segundo reclamações recebidas
pelo autor da proposição, alguns teriam sofrido redução nos ven
cimentos e outros estariam percebendo remuneração inferior ao
salário mínimo, tudo como decorrência da reclassificação promo
vida pelo Departamento Administrativo do Pessoal Civil - DASP.

De acordo com a definição estatuída naquele inciso regimen
tal;a manifestação desta Comissão visa à elaboração de projeto so
bre matéria de iniciativa da Câmara.

Por distribuição, coube-me relatar a indicação, razão porque
passo a proferir o meu

II - Parecer
Em que pesem as louváveis finalidades do ilustre Parlamentar

paulista, ao nosso ver, a sua proposição, lamentavelmente, esbarra
em intransponiveis óbices legais.

Em verdade, salvo melhor juizo, uma das condições para que
a Comissão que promove o exame da proposição conclua pelo
Oferecimento de projeto, é que a matéria seja de iniciativa legis
lativa .da Câmara dos Deputados, o que não ocorre no caso sob
exame, uma vez que qualquer providência objetivando sanar a
situação daqueles servidores implicará em aumento de despesas,
o que é vedado pelo item I, do art. 57, da Constituição Federal.

Por outro lado, a letra a, do parágrafo 5.0 , do premencionado
. art. 126, do Regimento Interno, é muito claro quando dispõe:

"§ 5.° Não serão aceitas, como indicação, as que objeti
vem:
a Consulta a qualquer Comissão sobre ato de qualquer
Poder, ou de seus órgãos."

Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de não aceitação,
como indicação, da peça ora analisada.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1977. - Ossian Araripe,
Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Serviço Público, em reunião ordinária, reali
zada em 17 de agosto de 1977, aprovou, por unanimidade, o pare
cer do Relator. Senhor Deputado Ossian Araripe, contrário à
Indicação n.O 01177. Compareeeram os Senhores Deputados Paes
de Andrade, Ossian Araripe - Relator, Gamaliel Galvão, Agosti
nho Rodrigues, Ary Kffuri, Antônio Pontes, Lauro Rodrigues,
Ivahir Garcia, Cesar Nascimento, Raul Bernardo Passos Porto,
Sebastião Rodrigues, Jonas Carlos, Paulo Ferraz, Sérgio Murilo e
Wanderley Mariz.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1977. - Paes de Andrade,
Presidente - Ossian Araripe, Relator,

PROJETO DE· LEI N.o 517-B, DE 1975

ma Comissão de Economia, Indústria e Comércio)
Redação para 2.a discussão do Projeto de Lei n.o 517-A,

de 1975, que "introduz alterações no Decreto-lei n.o 9.760,
de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imó
veis da União e os terrenos de marinha".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São acrescentados ao art. 3.° do Decreto-lei

n.O 9.760, de 5 de setembro de 1946, os seguintes parágrafos:
"Art. 3.°

§ 1.° Os terrenos acrescidos de marinha que se tiverem
formado em virtude de aterros realizados pelo Estado ou
pelos Municipios, serão por estes urbanizados e alienados,
na forma da lei, independentemente de qualquer autoriza
ção da União.

§ 2.0 As obras estaduais ou municipais de aterro deverão
ser precedidas de prévio assentimento do Serviço do Pa
trimônio da União.
§ 3.0 No ato da venda, os Estados ou Municípios cobra
rão dos adquirentes o laudênio devido à União, recolhido
à repartição competente, desde que devidamente autori
zados pelo Serviço do Patrimônio da União.
§ 4.° Q SPC lnsçreverá as ocupações de terrenos de ma
rinha mesmo posteriores ao Decreto n.o 9.760, de 1946,
desde que os ocupantes satisfaçam as condições legais.
§ 5.0 No perimetro urbano, as construções e benfeitorias
obedecerão às normas baixadas pelo poder municipal comI'"
petente, que urbanizar as respectivas áreas.

§ 6.° Aos portadores de títulos de domínio outorgados
nos' termos dos parágrafos anteriores, é assegurado o di
reito aos funanciamentos do Banco Nacional da Habita
ção ou da Caixa Econômica Federal.

Art.2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contJ:ário.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1977. - Antônio Carlos de
Oliveira, Presidente - José Haddad, Relator.

Parecer
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reumao

ordinária realizada em 17 de agosto de 1977, aprovou, por unani
midade, a Redação para 2.& Discussão do Projeto de Lei n.O 517-A,
de 1975, que "introduz alteração no Decreto-lei n.O 9.760, de 5

.de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União
e os terrenos da marinha".

Compareceram os Senhores Deputados Sílvio Abreu Júnior,
Vice-Presidente da Turma "A"; no exercício da Presidência, A.H.
Ounha Bueno, Vice-Presidente da Turma "B"; José Haddad, Rela
tor; Aldo Fagundes, João Arruda, Rubem Medína, Genervino Fon
seca, Igo Losso, Angelino Rosa, Laerte Vieira, Fernando Gonçal
ves, Norton Macedo, Santillo Sobrinho, Trancredo Neves, Marão
Filho, Marcondes Gadelha, Herbert Levy, Amaral Furlan e Ruy
Côdo.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1977. - Sílvio Abreu Júnior,
no exercício da Presidência - José Haddad, Relator.

.PROJETO DE LEi: N.o 556-A, DE 1975

(Do Sr. Edgar.Martins)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de ser

viço de radiofonia nos ônibus de turismo, para contato di-
. reto com a sede da empresa e com as paradas de apoio;

tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda; da Comissão de Comunicações, emitido' em
audiência, pela aprovação, com Substitutivo; da Comissão
de Transportes, pela aprovação, com adoção do Substitu
tivo da Comissão de Constituição; e, da Comissão de Fi
nanças, pela aprovação, com adoção do Substitutivo da.
Comissão de Comunicações, com subemenda .

(projeto de Lei n.O 556, de 1975, tendo anexado o de
n.° 3.756/77, a que se referem os parecers).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Os ônibus de turismos serão dotados de serviço de
radiofonia, para comunicação direta com a sede da empresa e
com as paradas de apoio.

Art. 2.° A não observância do disposto no art. 1.0 implica a
retirada do tráfego e o não emplacamento do veículo.
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Art. 3.° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 60 dias de sua publicação.

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor 90 dias depois de regulamen
tada, revogando as disposições contrárias.

Justificação
~ da própria natureza do serviço que prestam, a diversificação

de intinerários e rotas, empreendidos pelos ônibus de turismos.
As distâncias variam de veículos para veiculos. E, da mesma em
presa, as unidades rolantes caminham para pólos diferentes e ra
ramente se encontram, salvo quando a serviço de um mesmo grupo
de turistas.

Interessa à comunidade toda segurança que lhe possa ser
prestada, principalmente em viagens de recreio e estudo, a que
tanto servem os ônibus de turismo.

E, nada mais importante para a segurança de qualquer via
gem que a certeza de uma comunicação imediata com Os pontos
mais distantes para busca de socorro e informações sobre anor
malidades que venham a ocorrer no decurso da excursão

Os ônibus de turismo não obedecem um itinerário que lhes
permita coincidir em rota com outros veiculos da mesma empresa
ou origem. Normalmente se distanciam de suas bases e penetram
por estradas somente trafegadas por veiculos em viagens de re
creio. Não estão obrigados às autoestradas, onde o socorro é ime
diato e prestado por terceiros, mesmo estranhos aos qua~ros da
empresa proprietária daquela unidade.

Esta medida proposta visa garantir maior segurança ao sis
tema de tráfego, promovendo tranqüilidade aos passageiros e per
mitindo às empresas controlarem o trajeto de seus veiculos, pro
videnciando de imediato o socorro necessário em caso de acidente
ou defeito.

A aprovação deste proj eto de lei torna-se uma necessidade,
pois que, transformado em lei, será objeto de alcance social, aten
dendo à .segurança de inúmeros brasileiros que, diariamente, são
expostos ao sacrifício de se verem detidos nas estradas, onde os
ônibus param,' sem qualquer possibilidade de se comunicarem com
suas bases.

Sala das Sessões, - Edgar Mal'tins.

PROJETO DE LEI N.o 3.756, DE 1977

(Do Sr. Francisco Rocha)
Determina a manutenção de serviços de radiofonia.

nos ônibus intermunicipais ou interestaduais com percurso
superior a 100 quilômetros.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 556, de 1975, nos ter
mos do art. 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1.0 É obrigatória a manutenção de serviços de radiofonia
nos ônibus intermunicipais ou interestaduais cujo percurso seja
superior a 100 (cem) quilômetros.

Art. 2.° As empresas responsáveis pelos ônibus de que trata
o artigo anterior terão prazo de 90 (noventa) dias, contado a
partir da vigência desta lei, para o cumprimento da exigência.

Art. 3.0 O Poder Executivo, ouvido o Ministério dos Trans
portes, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
dispondo, inclusive, sobre a forma de fiscalização de seu cum
primento.

Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justifica.ção
Com inusitada freqüência, ônibus intermunicipais ou interes

taduais repletos de passageiros sofrem acidentes ou avarias me
cânicas, que impedem o prosseguimento da viagem, causando sérios
prejuízos aos passageiros.

É que muita vez esses coletivos ficam paralisados em lugares
êrmos, de tráfego reduzido, não havendo condições de comunica
ção com a Polícia Rodoviária ou com os escritórios da empresa a
que pertencem, o que sujeita os passageiros à demora e à intem
périe.

Por outro lado, no caso de acidente, muitas pessoas podem
perder a vIda em virtude da impossibIlidade de solicitação de
socorro imediato.

Dessa forma, a exemplo do que já ocorre em muitos países,
temos para nós ser indispensável que os ônibus intermunicipais
ou interestaduais, que sirvam linhas com percurso superior a cem
quilômetros, sejam dotados de serviço de radiofonia, o que per
mitirá a comunicação imediata de acidentes e avarias.

Justifica-se a inclusão dos ônibus intermunicipais, eis que é
comum, em um País de grande extensão territorial, como é o caso
do Brasil, a existência, dentro de uma mesma Unidade da Fe
deração, de municípios interligados por linhas de coletivos, com
distância superior a cem quilômetros.

A proposição estabelece que as empresas de ônibus deverão
providenciar o cumprimento da exigência no prazo de noventa
dias.

Nesta conformidade, por consubstanciar medida destinada a
dotar de maior segurança as viagens de ônibus, esperamos venha
o projeto a merecer a aprovação dos ilustres membros do Con
gresso Nacional.

. Sala das Sessões, - 'Francisco Rocha.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA

I - Relatório

O operoso Deputado Edgar Martins, da bancada paulista, vem
levantar o problema da segurança das viagens turísticas, por rotei
ros diversificados e às vezes através de caminhos de pequeno fluxo
de veículos, apresentando o Projeto de Lei n.O 556/75, pelo qual obri
ga a instalação de serviço de radiofonia nos ônibus de turismo para
contato direto com a sede da empresa e paradas de apoio.

Indiscutível o acerto da preocupação do nobre Autor.
A Mesa da Câmara ao despachar o Projeto para a audiência

de pareceres das Comissões, distribuiu-o a esta Comissão e às de
Transportes e Finanças.

Salvo melhor julw, parece-nos haver uma omissão importante
para o estudo de mérito: a Comissão de Comunicações.

Embora não haja, do ponto de vista jurídico, colisão do projeto
com as leis vigentes sobre Comunicações, seria necessário o estudo
de mérito à luz da atual estrutura legal das Comunicações no
Brasil.

E ainda, considerando-se que a instalação do serviço de radio
fonia dependerá, se aprovado o Projeto, de prévia autorização do
Departamento Nacional de Telecomunicações, órgão do Ministério
das Comunicações.

A esta Comissão não cabe pronunciamento sobre mérito da
matéria, mas, cremos que a análise de mérito ficará inconclusa
sem pronunciamento também da Comissão de Comunicações.

11- Voto do Relator

O projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade ou de
injuridicidade.

Cremos que o seu art. 2.0 ficará melhor redigido sem o uso do
verbo "implicar" e, apenas por questão de melhor redação, apre
sentamos esta Emenda:

"Art. 2.° No caso do nâo cumprimento do disposto no art.
1.°, o veículo será retirado de tráfego e não emplacado."

Pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Com emenda ao art. 2.°

ll: o parecer.
S.M.J.
Sala da Comissão, 19 de junho de 1975. - .João Gilberto,

Relator.

111 - Parecer da ComissãD

A Comissão de Constituição e Justiça, em reumao Plenária,
realizada em 19-6-75, opinou, unanImemente, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda, do Projeto
n.O 556/75, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Braz - Pre
sidente, João Gilberto - Relator, Alceu Collares, Altair Chagas,
Celso Barros, Claudino Sales, Cleverson Teixeira, Djalma Bessa,
Ernesto Valente, Gomes da Silva, Jairo Magalhães, João Linhares,
Jorge Uequed, Lidovino Fanton, Noide Cerqueira, Norton Macedo e
Sebastião Rodrigues.

Sala da Comissão, 19 de junho de 1975. - Luiz Braz, Presiden
te - João Gilberro, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSAO

O art. 2.° do projeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2.° No caso do não cumprimento do disposto no art.
1.°, o veiculo será retirado do tráfego e não emplacado."

Sala da Comissão, 19 de junho de 1975. - Luiz Braz, Presiden
te - João Gilberto, Relator.
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Of. n.o 94/75
Brasília, 23 de junho de 1975

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

Senhor Presidente.

Atendendo à deliberação unânime desta Comissão, em reunião
Plenária, realizada em 19-6-75, solicito a V. Ex.a que a Comissão de
Comunicações se pronuncie sobre o projeto n.O 556/75, do Sr. Edgar
Martins, que "dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de serviço
de radiofonia nos ônibus de turismo, para contato direto com a sede
da empresa e com as paradas de apoio", por versar sobre matéria
de sua competência.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex.a os meus protestos de
elevada estima e consideração. - Luiz Braz, Presidente.

PARECER DA COMISSÃO DE COMUNICAÇõES

I - Relatório

O ilustre Deputado Edgar Martins vem de apresentar a esta
Casa o projeto de lei em exame que torna obrigatória a instalação
de serviço de radiofonia nos ônibus de turismo.

2. Na justificação do projeto,. assinala o autor "que os ôni
bus de turismo não obedecem um itinerário que lhes permita coin
cidir em rota com outros veículos da mesma empresa ,ou origem.
Normalmente se distanciam de suas bases e penetram por estradas
somente trafegadas por veiculos em viagens de recreio. Não estão
obrigados às auto-estradas, onde o socorro é imediato e prestado por
terceiros, mesmo estranhos, aos quadros da empresa proprietária
daquela unidade".

3. A Comissão de Constituição e Justiça, onde a matéria foi
objeto de estudos, manifestou-se pela sua aprovação nos termos
{lo parecer do Relator, Deputado João Gilberto.

4. Sob o fundamento de que a matéria sobre a qual versa o
projeto pertence ao âmbito da Comissão de Comunicações, o Senhor
Presidente da Câmara houve por bem autorizar a audiência soli
citada pela Comissão de Constituição e Justiça, justificando-se
assim o encaminhamento da presente proposição a este órgão
técnico.

5. Não regateamos aplausos à iniciativa feliz do nobre Depu
tado Edgar Martins que, através da presente medida, pretende
criar o que seria um passo a mais dado pelo Brasil no aperfeiçoa
mento de nosso sistema de comunicações.

6. Certo é que reconhecidamente nesse campo o País tem
conseguido desenvolver um alto padrão técnico equivalente aos
mais modernos existentes em todo o mundo, o que lhe permite si
tuar-se em lugar de destaque no contexto das comunicações de
nossos dias.

7. O projeto é uma demonstração inequivoca desse avanço
social.

8. Com efeito, a pretendida instalação de serviço de radiofo
nia nos ônibus de turismo, para o contato direto com a sede em
presa, proporcionará ao turista a se'gurança de uma viagem cuida
dosamente planejada e a qualidade de um serviço prestado, sem
dúvida, a refletir ao usuário que nos visita a melhor imagem do
progresso que podemos apresentar.

9. O sistema de radiofonia preconizado pela medida - con
vém frisar - há já algum tempo vem sendo adotado com bons re
sultados nas viaturas da Secretaria de Segurança Pública e nos
ônibus-leito de uma conceituada empresa de transportes interes
tadual.

10. Em ônibus de turismo, contudo, não sabemos que outros
países adotem tais serviços, e a confirmar os dados obtidos em nos
sas pesquisas, o Brasil tem a primazia de legislar sobre a matéria, o
que justifica ainda mais o acolhimento, por parte desta "Comissão,
do presente projeto.

11. Como se sabe, radiofonia é um serviço típico de autori
zação do Poder Público.

O Código Brasileiro de Telecomunicações, atribui ao Conselho
Nacional de Telecomunicações - CONTEL - competência para a
permissão desses serviços.

12. Na autorização, embora o pretendente satisfaça às exi
gências administrativas, o Poder Público decide discricionariamen
te sobre a conveniência ou não do atendimento da pretensão do
interessado.

13. Acreditamos na aprovação do projeto pela importância
dos serviços que irá prestar à comunidade, em especial ao turista,
destinatário direto da medida.

11 - Voto do Relator
De quanto foi exposto, manifestamo-nos pela aprovação do

Projeto de Lei n.O 556, de 1975.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1975. Norberto
Schmidt, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Comunicações, em sua reunião ordinária reali..:
zaqa em 26 de novembro de 1975, apreciando o Projeto de Lei
n.O 556/'75, do Senhor Edgar Martins, que "dispõe sobre a obrigato
riedade da instalação de serviço de radiofonia nos ônibus de turis
mo, para contato direto com a sede da empresa e com as paradas
de apoio", opinou, unanimemente, pela sua aprovação, nos termos
do substitutivo anexo, apresentado pelo Senhor Aurélio Campos e
acolhido integralmente pelo Relator, Senhor Norberto Schmidt.

Compareceram os Senhores Deputados: Humberto Lucena, Pre
sidente, Noberto Schmidt, Relator, Aluizio Paraguasu, Aurélio Cam
pos, JG de Araújo Jorge, Eloy Lenzi, Mário Mondino, Mauricio Lei
te, Freitas Nobre, João Gilberto, Jorge Paulo e Vieira da Silva.

Sala. da Comissão, 26 de novembro de 1975. - Humberto Lu
cena, Presidente - Norberto Schmidt, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSãO

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de ser
vico de radiofonia nos ônibus de turismo e de linhas re
gu'lares, para contato direto com a sede da empresa e com
as paradas de apoio."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os ônibus de turismo interestadual e os ônibus de

linhas regulares 'interestaduais e internacionais, serão dotados de
serviço de radiofonia, para comunicação direta com a sede da em
presa e com as paradas de apoio.

Art. 2.° A não observância pela empresa do disposto nesta lei,
90 (noventa) dias após a sua vigência, implica na retirada do
veículo de circulação e, no caso de reincidência, no cancelamento
da respectiva concessão pelo Poder Público.

Art. 3.0 O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo
de 60 (sessenta) dias, após sua publicação.

Art. 4.° Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa, dias depois de
regulamentada.

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

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1975. - Humberto Lu
cena, Presidente - Norberto Schmidt, Relator - Aurélio Campos.

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES

I - Relatório
O Projeto de Lei n.O 556, de 1975, de autoria do ilustre Deputado

Edgar Martins estabelece que os ônibus de turismo serão dotados de
serviço de radiofonia, para comunicação direta com a sede da em
presa e com as paradas de apoio.

Justificando a medida alvitrada, o digno parlamentar propo
nente ressaltou que seu objetivo essencial é garantir maior segu
rança ao sistema de tráfego, promovendo tranqüilidade aos passa
geiros e permitindo às empresas controlarem o trajeto de seus veí
culos, providenciando o imediato socorro necessário em caso de
acidente ou defeito.

Pronunciando-se sobre a matéria, a douta Comissão de Cons
tituição e Justiça opinou, à unanimidade, no sentido da constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição,
com emenda ao art. 2.°

Posteriormente, manifestou-se a Comissão 'de Comunicações,
também pronunciando-se favoravelmente à aprovação do projeta
do, na forma de substitutivo oferecido pelo Deputado Aurélio
Campos.

No momento, é a matéria encaminhada à apreciação desta Co
missão, a fim de que seja o projeto examinado em conformidade
com o disposto no art. 28, § 16, do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
A medida preconizada no projeto de Lei n.O 556, de 19'75, irre

cusavelmente propiciará maior segurança nos transportes viários,
merecendo, por essa razão, nosso integral apoio.

Efetivamente, com a instalação de serviço de radiofonia nos
ônibus de turismo, estes passarão a trafegar com muito maior se
gurança, devido à comunicação díreta com os pontos maís distantes
para eventual socorro em caso de acidente ou de defeito mecânico,
assim como informações sobre anormalidades ocorridas nas via
gens.
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Trata-se, por consegüinte, de medida destinada a garantir
maior segurança ao sistema de tráfego viário.

Por essa razão, opinamos no sentido da aprovação do Projeto
de Lei n.O 556, de 1975, de autoria do ilustre Deputado Edgar Mar
tins, na forma do Substitutivo apresentado pela Comissão de Co
municações, que dá maior abrangência à medida.

Sala <la Comissão. 16 de junho de 1976. - Alcides Fran
ciscato, Relator.

UI - Parecer da Comissão
A Comissão de Transportes, em reunião ordinária realizada em

11 de maio de 1977, opinou, unanimemente, pela aprovação, com a
adoção do substitutivo da Comissão de Comunicações, do Projeto
de Lei n.o 556, de 1975, do Senhor Edgar Martins, que "dispõe sobre
a obrigatoriedade da instalação de serviço de radiofonia nos ônibus
de turismo, para contato direto com a sede da empresa e com as
paradas de apoio", nos termos do parecer do Relator, Senhor Depu
tado Alcides Franciscato.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Nunes Leal, Pre
sidente; Alcides Franciscato, Relator; Octacílio Almeida, Bento
Gonçalves, Hermes Macedo, Hidekel Freitas, Lomanto Júnior, Muri
10 Rezende, Rezende Monteiro, Santos Filho, Antonio Mota, Fran
cisco Rocha, Hélio de Almeida, Henrique Alves, Iturival Nascimen
to, Juarez Batista, Nabor Júnior, Dias Menezes e Ruy Cõdo.

Sala da Comissão, 11 de maio de 1977. - Nunes Leal, Pre
sidente - Alcides Franciscato, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS

I - Relatório

O Projeto de Lei n,o 556/75, de autoria do nobre Deputado
Edgar Martins, pretende tornar obrigatória a instalação de serviço
de radiofonia nos ônibus de turismo, para comunicação direta com
a sede da empresa e com as paradas de apoio.

Objetiva a providência oferecer maior segurança a todos os
que se utilizam dos serviços desses ônibus, que percorrem itinerários
e rotas os mais diversificados, onde as possibilidades de socorro
imediato são difíceis. É o que esclarece a justificação do projeto.

Aduz, ao final, o ilustre Autor, que a aprovação do projeto "tor
na-se uma necessidade, pois que, transformado em lei, será objeto
de alcance social, atendendo à segurança de inúmeros brasileiros
que, diariamente, são expostos ao sacrificio de se Verem detidos nas
estradas, onde os ônibus param, Sem qualquer possibilidade de se
comunicarem com suas bases".

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Transporte e de Finanças. Entendendo o Relator da
Comissão de Constituição e Justiça, o nobre Deputado João Gilber
to, ser "necessário o estudo do mérito à luz da atual estrutura legal
das Comunicações, no Brasil", solicitou aquele órgão, audiência,
também, da Comissão de Comunicações, que foi autorizada pelo
Senhor Presidente da Casa.

A propositura mereceu aprovação unânime na Comissão de
Constituição e Justiça, nos termos do parecer do Relator, que ofe
receu uma emenda ao art. 2.0 , "apenas por questão de melhor re
dação".

A Comissão de Comunicações aprovou, igualmente, por unani
midade, o projeto, na forma do substitutivo oferecido pelo nobre
Deputado Aurélio Campos e acolhido pelo Relator, o ilustre Depu
tado Norberto' Schmidt, que o incorporou ao seu parecer.

Da mesma forma procedeu a Comissão de Transportes, apro
vando, por unanimidade, a proposição, nos termos do parecer favo
rável do Relator, o nobre Deputado Alcides Franciscato, com a ado

. ção do substitutivo da Comissão de Comunicações.

O substitutivo em questão deu, realmente, maior abrangência
à medida, como bem ressaltou o nobre Relator da Comissão de
Transportes, uma vez que estendeu a norma também aos ônibus de
linhas regulares interestaduais e internacionais. No mais, apenas
aperfeiçoou o texto.

É providência deveras salutar e necessária a meàida aventada
no projeto, propiciando aos usuários melhores condições de segu
rança e atendimento, sob todos os aspectos, tornando a viagem ou
o passeio mais tranqüilo.

Permitimo-nos, todavia, lembrar ainda dois aspectos que se
nos afiguram de relevância: é a adoção da medida, em caráter
obrigatório, nas viaturas de fiscalização e socorro das próprias em
presas; e a sua extensão, em caráter facultativo, às empresas de
ônibus urbanos.

A primeira, neCessária, obviamente, pelas vantagens que advi
rão, pela própria natureza dos serviços que prestam, de fiscaliza
ção e socorro. A segunda, em função da estrutura legal do siste
ma de Comunicações no Brasil, a que fizeram referência aos ilus
tres Deputados João Gilberto e Norberto Schmidt, em seus pare-

ceres. Embora facultativa, a lei já deixa expresso o consentimento
desse serviço.

A esta Comissão cabe examinar o projeto nas suas vinculações
com matéria financeira e fiscal, bem como as possíveis conseqüên
cias relativas a aumento da despesa pública ou diminuição da re
ceita, de acordo com o que determina o § 7.° do art. 28 do Regi
mento Interno.

A matéria em exame nada tem a Ver com finanças públicas ou
tributação, não implicando, pois, em aumento de despesa ou di
minuição de receita.

11- Voto do Relator

Relas razões apontadas, o nosso voto é pela aprovação do Pro
jeto de Lei n,o 556, de 1975, na forma do substitutivo apresentado
pela Comissão de Comunicações, com a emenda aditiva que ofere
cemos à apreciação dos nobres pares desta Comissão.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 1977. - Ruy Côdo, Relator.

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N." 556/76
"Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de

serviço de radiofonia nos ônibus de turismo, para con
tato direto com a sede da empresa e com as paradas de
apoio."

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 1.0 do Substitu-
tivo apresentado pela Comissão de Comunicações:

"Parágrafo único O disposto neste artigo aplica-se, tam
bém, obrigatoriamente, às respectivas viaturas de fiscali
zação e socorro e, facultativamente, à.s empresas de ôni
bus urbanos."

Sala da Comissão, 11 de agosto de 1977. - Ruy Côdo, Relator.

lU I-- Parecer da. Comissão

A Comissão de Finanças, em sua reunião ordinária realizada
no dia 17 de agosto de 1977, opinOou, unanimemente, pela aprova
ção do parecer do relator, Deputado Ruy Côdo, favorável, na forma
do substitutivo da Comissão de Comunicações - com subememla
aditiva - ao Projeto de Lei n,o 556/75, do Sr. Edgar Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gomes do Amaral,
Presidente; João Cunha e Moacyr Dalla, Vice-Presidentes; José
Ribamar Machado, Emanoel Waisman, Epitácio Cafeteira, Antô
nio José, Temistocles Teixeira, Athiê Coury, Ruy Côdo, Dias Me
nezes, Homero Santos, Francisco Bilac Pinto, Adriano Valente,
Odacir Klein, Florim Coutinho, Pinheiro Machado, Roberto Car
valho, Joir Brasileiro, Antônio Morimoto, João Menzes, José Alves,
Jorge Vargas e Carlos Alberto Oliveira.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1977. - Gomes do Amaral,
Presidente - Ruy Côdo, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSAo
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 1.0 do Substitu-

tivo apresentado pela Comissão de Comunicações:

"Parágrafo único O disposto neste artigo apliJla-se, tam
bém, obrigatoriamente, à.s respectivas viaturas de fisca
lização e socorro e, facultativamente, às empresas de ôni
bus urbanos."

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1977. - Gomes do Amaral,
Presidente - R~y Côdo, Relator.

PROJETO DE LEI N.O 1.298-A, de 1975

(Do Sr. Freitas Nobre)

Dispõe sobre a inclusão do Esperanto como disciplina.
facultativa, nos currículos de 1.° e 2.° graus, e dá outras
providências; tendo pareceres: da. Comissão de Constitui
ção e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa; da. Comissão de Educação e Cultura., pela.
rejeição; e, da Comissã.o de Finanças, pela. aprovação.

(Projeto de Lei n.o 1.298, de 1975, a que se referem os
pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O estudo do idioma internacional denominado Espe
ranto, é incluido como disciplina facultativa nos currículos ple
nos <los estabelecimentos de ensino de 1.0 e 2,0 graus.

Art. 2.0 Nos exames que admitam uma ou mais provas em
llngua. estrangeira, é acrescentado o Esperanto à lista de idiomas
sobre os quais possam recair essas provas.

Art. 3.0 O Poder EXecutivo, ouvido o Conselho Federal de Edu
cação, regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

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

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

O Esperanto é uma língua artificial, destinada a servir de meio
de comun.ícação internacional, havendo sido idealizada em 1887,
pelo médico polonês L. Zamenhof, que assinou seus primeiros tra
balhos a respeito com o pseudônimo "Esperanto" (aquele que es
pera).

O Esperanto objetiva, em última análise, uma maior e melhor
comunicação entre os homens, configurando uma necessidade ab
solutamente essencial, no conturbado tempo em que vivemos.

Como já ressaltamos em outra oportunidade, o Esperanto, pela
sua simplicidade (tem apenas dezesseis regras gramaticais) e neu
tralidade, é proclamadamente uma boa solução ao problema da
comunicação entre os povos.

A própria UNESCO, organismo internacional vinculado à ONU
que tem por finalidade fundamental proteger as liberdades huma
nas e desenvolver a cultura, já reconheceu "os resultados atingidos
por meio do Esperanto no campo do ntercâmbio intelectual inter
nacional e para a aproximação dos povos do mundo".

Esse idioma internacional vem obtendo excepcional aceitação
em todo o mundo, havendo, só na Grã-Bretanha, cerca de 30.000
titulas de edições esperantanas. Em todo o mundo, existem 1.299
clubes de Esperanto.

Nesta conformidade, impõe-se, a nosso ver, a inclusão do estudo
do Esperanto, como disciplina facultativa, nos currículos de 1.0 e
2.0 graus.

Por out.ro lado, como corolárío dessa inclusão, deve o Esperan
to ser acrescentado às línguas estrangeiras admitidas nos exames
relativos aos cursos de 1.0 e 2.0 graus.

Estabelece, ainda, a proposição que o Poder Executivo, ouvido
o Conselho Federal de Educação, regulamentará a lei, no prazo de
sessenta dias.

Nesta conformidade, por consubstanciar medida que ensejará
aos alunos brasileiros, a possibilidade de aprendizado de um idio
ma internacional, de comunicação universal, submetemos a propo
sição à apreciação de nossos pares, esperando sua indispepsável
aprovação. '

Sala (.tas Sessões, aos 14 de outubro de 1975. - Freitas Nobre.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971
Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1.0 e 2.0 graus,

e dá outras providências.

CAPíTULO I
Do Ensino do 1.° e 2.° Graus

Art. 4.° Os currículos do ensino de 1.0 e 2.° graus terão um
núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diver
sificada para atender, conforme as necessidades e possibilidades
concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos
e às diferenças individuais dos alunos.

. 1.0 Observar-se-ão as seguintes prescrições na definição dos
conteúdos curriculares:

I - O Conselho Federal de Educação fixará para cada grau
as matérias relativas ao núcleo comum, definindo-lhes os objeti
vos e a amplitude.

II - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os res
pectivos sístemas de ensino, as matérias dentre as quais poderá
cada estabelecimento escolher as que devam constituir a parte
diversificada.

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

Art. 5.° As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resul
tem das matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as
disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e se
qüência, constituirão para cada grau o currículo pleno do estabe
lecimento.

Art. 12 O regimento escolar regulará a substituição de uma
disciplina, área de estudo ou atividade por outra a que se atrib1!a
idêntico ou equivalente valor formativo, excluídas ás que resul
tem do núcleo comum e dos mínimos fixados para as habilitações
profissionaIs.

Parágrafo único. Caberá aos Conselhos de Educação fixar,
para os estabelecimentos situados nas respectivas jUrisdições, os

critérios gerais que deverão presidir ao aproveitamento de estudos'
ciefinidos neste artigo.

PARECER DA COMISSãO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA

I - Relatório

Do ilustre Deputado paulista, Sr. Freitas Nobre, vem, a esta
Comissão o Projeto de Lei n.O 1.298, que pretende incluir como
àisciplina facultativa nos currículos de 1.0 e 2.° graus o Esperanto.

A língua Esperanto, uma tentativa de oferecer à aldeia global
do nosso mundo um idioma capaz de ser conhecido por todos os
povos, tem recebido a simpatia de organismos internacionais e o
incentivo de vários governos.

Sendo uma experiência válida, seria naturalmente de utilida
de o seu I:'nsino, de forma facultativa, nos cursos de primeiro e
segundo graus.

As facilidades enormes para a comunicação, a circulação de
ohras literárias, a mais rápida informação etc., oferecidas pelo
Esperanto são reconhecidas internacionalmente e o nosso País'
possui já sociedades E1 organizações que lutam por difundir tal
idioma artificial. I

Não cabe a esta Comissão falar do mérito do assunto; limita
dos estam~ à apreciação de questões de conhecimento, sendo. que
o mérito deverá receber exame das Comissões de Educação e Cul
tura e de Finanças.

fi - Voto do Relator

O enquadramento preciso do projeto de lei em face do Sistema
de Ensino, a Refprma e a orientação da política geral de educação
no País, deixamos à análise da douta Comissão de Educação e
Cultura. Por isto, neste voto não vamos abordar o enquadramento
da matéria em face da legislação de ensino específica, isto é, a
Lei n.O 5.692, para permitir que o aprofundamento técnico da Co
missão de Educação ofereça subsídio melhor à apreciação de Ple
nário.

Sob o ponto de vista constitucional, o projeto de lei nada tem
que impeça a sua tramitação. Está dentro da competência da União
para legislar e das atribuições dos membros do Congresso Na
cional para dar origem ao processo legislativo.

A Educação, pelo conjunt'o de interesses nacionais em jogo,
merece sempre cuidadosa legislação de parte da União.

O projeto de lei é também jurídico e está redigido em boa
técnica legislativa.

É o parecer.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1975. - João Gilberto,

Relator.

lU - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur

ma "B", realizada em 18-11-75, opinou, unanimemente, pela cons
titueionaliàade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto .D.o
1.298/75, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Braz, Pre
sidente; João Gilberto, Relator; Celso Barros, Cleverson Teixeira,
Erasmo Martins Pedro, Ernesto Valente, Gomes da Silva, Jarbas
Vasconcel0s, Nogueira da Gama, Nóide Cerqueira, Rubem Dourado,
Tarcísio Delgado e Theobaldo Barbosa.

Sala das Sessões, em 18 de novembro' de 1975. - Luiz Braz,
Presidente - João Gilberto, Relator.

PARECER DA COMISSãO DE EDUCAÇãO E CUL'+URA

I - Relatório

O projeto mereceu, da Comissão de Constituição e Justiça,
parecer favorável, quanto à constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

De noo.sa Parte, entendemos que a intenção que o anima é in
discutivelmente meritória. Na realidade, o Esperanto, como língua
universal, constitui uma grande iniciativa para conseguir maior
entendimento e harmonia no seio dos homens, bem como benfaze
ja disseminação da cultura entre todos os povos.

Entretanto, a faculdade que se pretende estabelecer já está
presente em nossas Diretrizes e Bases da Educação, conforme, por
sinal, a Comissão vêm iterativamente decidindo, em casos seme
lhantes.

A Lei n.O 5.692, de 11 de agosto de 1971, que se acha anexada
pela. Coordenação das Comissões Permanentes, estabelece que, na
definição dos currículos escolares, compete ao Conselho Federal de
Educação fixar as matérias relativas ao núcleo comum, e, aos Con
selhos Estaduais, cabe relacionar as matérias dent~e as quais pode-
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rá cada estabelecimento escolher as que devam constituir a parte
diversificada (art. 4.°, § 1.°, I e lU.

"Em qualquer grau, poderão organizar-se classes que reu
nam alunos de diferentes séries e de equivalentes níveis de
adiantamento, para o ensino de línguas estrangeiras e
outras disciplinas, áreas de estudo e atividades em que
tal solução se aconselha."

Temos em que o ensino do Esperanto pode pois ser feito, sem
restrição, nos termos da legislação em vigor. E o projeto não pre
tende torná-lo obrigatório, mas exc1usivamente conceder uma fa
culdade já existente. Seria, pois, uma repetição desnecessária.

11 - Voto do Relator
Embora, pois, reconhecendo e proclamando o mérito da ques

tão, nosso parecer é no sentido de que não se deve aprová-la por
que já é possível praticar o que ela procura estabelecer.

É o relatório.
Sala da Comissão, 31 de março de 1976. - Geraldo Freire,

Relator.
111 - Pareeer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em sua reunião ordinária
realizada em 31 de março de 1976, opinou, unanimemente, pela
Rejeição do Projeto n.o 1.298/75, do Sr. Freitas Nobre, que "Dispõe
sobre a inclusão do Esperanto como disciplina facultativa, nos
currículos de 1.0 e 2.° graus, e dá outras providências", nos termos
do parecer do Relator, Senhor Geraldo Freire.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Alvaro Valle, Pre
sidente; Braga Ramos e Paulo Marques, Vice-Presidentes; Geraldo
Freire, Nasser Almeida, Lygia Lessa Bastos, Darcílio Ayres, Daniel
Silva, Gastão Müller, Figueiredo Correia, Hélio Mauro, Menandro
Minahim, Salvador Juliane1li, Alcir Pimenta, Celso Barros, Rômulo
Galvão, Manoel Almeida, José de Carvalho, Geni,al Tourinho, Ju
tahy Magalhães, Lincoln Grillo e Airton Soares.

Sala da Comissão, 31 de março de 1976. - Alvaro Valle, Pre
sidente - Geraldo Freire, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS

I - Relatório

O ilustre Deputado Freitas Nobre propõe, através do Projeto
. de Lei n.o 1.298, de 1975, a inclusão do Esperanto como disciplina

facultativa nos curriculos de 1.0 e 2.0 graus. .
O artigo 2.0 <letermina a inserção dessa matéria à lista de·

idiomas que constituam objeto de provas nos exames, ficando a
regulamentação a cargo do Poder Executivo, ouvido o Conselho
Federal de Educação, como prediz o artigo 3.0

Justifica o ilustre Autor, a proposição, mostrando ser o Es
peranto, a língua, idealizada em fins do século passado, pelo
médico polonês L. Zamenhof, destinada a servir de meio de co
municação internacional, dada a Sua extrema simplicidade, pois
constitiu-se de apenas 16 regras gramaticais.

Ressalta ainda a aceitação que vem tendo em todo o Mundo
esta língua artificial, cujos resultados já são reconhecidos pela
própria UNESCO, órgão internacional vinculado à ONU, que tem
por finalidade fundamental proteger as liberdades humanas e de
senvolver a cultura, haVendo, só na Grã Bretanha, cerca de 30.000
titulos de edições em Esperanto. No Mundo, são quase 1.300 os
clubes de Esperanto.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, à Comissão de Educação e Cultura e à de Finanças.

Na primeira, mereceu aprovação unânime, pela ~onstitucionali

dade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do parecer do
Relator, o nobre Deputado João Gilberto.

O nobre Deputado Geraldo Freire, relatando a propositura na
Comissão de Educação e Cultura, opinou contrariamente à sua
aprovação, por entender já estar presente, "em nossas Diretrizes
e Bases da Educação", a faculdade nela estabelecida, seguindo
mesmo critério adotado por aquela Comissão em casos análogos.
Mencionando o parágrafo 2.° do art. 8.0 da Lei n.o 5.692, de 11 de
agosto de 1971, que "fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1.0 e
2.° graus, e dá outras providências", demonstra que o ensino do
Esperanto pode ser feito, sem restrição, nos termos da legislação
em vigor, constituindo o projeto, que não pretende torná-lo obriga-
tório, apenas "uma repetição obrigatória". .

A Comissão de Educação e Cultura aprovou por unanimidade
o voto do relator, pela rejeição do projeto.

Realmente, a adoção do Esperanto como matéria facultatiVa
nos curriculos escolares é oportuna. Vários paises já têm essa
matéria incluida em seus cursos de ensino. Recentemente, no Par
lamento Francês, foi apresentado um projeto, assinado por 106
deputados, propiciando o ensino do Esperanto.

No mesmo sentido, como informa um jornal de Milão (Itália),
datado de 4-1-76, 11 Gionale Nuovo, o Esperanto foi acrescentado
pela Rádio Vaticano às suas mais de trinta linguas já usadas para
as transmissões de suas informações.

No Brasil, essa língua de comunicação entre os povos acha-se
já bem difundida e vem crescendo entusiasticamente, tendo sido já
instituído o galardão anual "Prêmio Zamenhof", por iniciativa
de uma municipalidade do Estado de São Paulo, destinado ao
melhor trabalho literario publicado em Esperanto.

Afigura-se-nos, assim, muito louvável a propositura do nobre
Deputado paulista.

Quanto à repercussão financeira, precipuamente com relação
à despesa pública, não há porque inquietar-se, porquanto fica a
critério dos Conselhos de Educação ou das escolas oficiais a adoção
da cadeira, pois o que o projeto determina é a inclusão como maté
ria facultativa nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino
de 1.0 e 2.0 graus.

11 - Voto do Relator
Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei

n.O 1.298, de 1975.
Sala da Comissão, 3 de agosto de 1977. - Ruy Côdo, Relator.

111 -'- Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em sua reunião ordinária realizada no

dia 17 de agosto de 1977, opinou, unanimemente, pela aprovação do
parecer do relator, Deputado Ruy Côdo, favorável ao Projeto de
Lei n.o 1.298/75, do Sr. Freitas Nobre.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Gomes do Amaral,
Presidente, João Cunha e Moaeyr Dala, Vice-Presidentes, José
Ribamar Machado, Emanoel Waisman, Epitácio Cafeteira, Antônio
José, Temístoc1es Teixeira, Athiê Coury, Ruy Côdo, Dias Menezes,
Homero Santos, Francisco Bilac Pinto, Adriano Valente Odacir
Klein, Florim Coutinho, Pinheiro Machado, Roberto Carvalho, Jair
Brasileiro, Antônio Morimoto, João Menezes, José Alves, Jorge
Vargas e Carlos Alberto Oliveira.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1977. - Gomes do Amaral,
Presidente - Ruy Côdo, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 1.582-A, DE 1975
(Do Sr. Pedro Faria)

Altera a redação do art. 353 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada. pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de
maio de 1943; tendo pareceres: da Comissão de Constitui
ção.e .Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa; e, da Comissão de Trabalho e Legislação
Social, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.o 1.582, de 1975, a que se referem
os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 353 da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943, passa
a vigorar assim redigido: .

"Art. 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins des
te capitulo, ressalvado o exercicio de profissões reservadas
aos brasileiros natos'ou aos brasileiros em geral, os estran
geiros que, residindo no País há mais de dez anos, tenham
cônjuge ou filho brasileIro, e os portugueses:'

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Constituição estabelece algumas restrições para o exercício

de atividade profissional, ou de cargo ou função pública, por parte
de estrangeiros residentes no País.

Ilustrando, citemos o parágrafo único do art. 89:
"Art. 89. Ao Conselho de Segurança Nacional compete:

Parágrafo único. A lei indicará os Municípios de interesse
da segurança nacional e as áreas a esta indispensáveis,
cuja utilização regulará, sendo assegurada, nas indústrias
nela situadas, predominâneia de capitais e trabalhadores
brasileiros." (Grifamos'>

Depois, no parágrafo único do art. 145, determina quais são os
cargos ou as funções públicas que somente poderão ser exercidos
por brasileiros natos.

Por fim, dispõe o item XII do art. 165:
"Art. 155. A Constituição assegura aos trabalhadores os
seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei,
visem à melhoria de sua condição social;
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XII - fixação das porcentagens de empregados brasilei
ros nos serviços públicos dados em concessão e nos esta
belecimentos de determinados ramos comerciais e indus
triais;

Eis ai as razões das restrições encontradas no Capitulo TI do
Titulo lU da Consolidacào das Leis do Trabalho. Enquadram-se
elas na sistemática prótecionista do direito trabalhista pátrio,
assegurando aos brasileiros um determinado percentual de empre
gos nas empresas concessionárias de serviços públicos e em deter
minadas empresas comerciais e industriais.

Essa é a regra. Todavia, encontramos a exceção constante do
art. 199 da Constituição, que assim estabelece:

"Art. 199. Respeitado o disposto no parágrafo único do
art. 145, as pessoas naturais de nacionalidade portuguesa
não SOfrerão qualquer restrição em virtude da condição
de nascimento, se admitida a reciprocidade em favor de
brasileiros."

De sorte que, excetuadas as funções e os cargos públicos que
150mehte poderão ser exercidos por brasileiros, e admitida a reci
procidade de tratamento, não há qualquer distinção entre os por
tugueses e os naturais do Pais.

Como, efetivamente," o governo português assentiu naquela re
ciprocidade de tratamento, para os brasileiros em Portugal, equi
pararem-se as duas nacionalidades, ressalvado o principio do pa
rágrafo único do art. 145 da nossa Constituição.

Por isso, este Projeto de Léi apenas intenta deixar expressa
na legislação ordinária a orientação constitucional que acabamos
de referir, para que não se incluam no percentual do art. 354 da
Consolidação das Leis do Trabalho empregados de nacionalidade
portuguesa.

A clareza dos dispositivos apontados, somada à justiça que
encerram, nos deixa a certeza de que esta nossa iniciativa mere
cerá a aprovação dos nossos eminentes pares.

Sala das Sessões, . - Pedro Faria.

CONSOLIDAÇãO DAS LEIS DO TRABALHO

(Aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943.)

TíTULO II
Normas Especiais de Tutela dI' Trabalho

CAPn'ULO II
Da Nacionalização -do Trabalho

SEÇãO I
Da Proporcionalidade de EmpregadQs Brasileiros

Art. 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste Ca
pitulo e ressalvado o exercicio de profissões reservadas aos brasi
leiros natos ou aos brasileiros em geral, os estrangeiros que, re
sidindo no País há mais de dez anos, tenham cônjuge ou filho
brasileiro.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA

I - Relatório

Dá a proposição acima caracterizada a seguinte redação ao
art. 353 da Consolidação das Leis do Trabalho:

"Art. 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins des
te capitulo, ressalvado o exercício de profissões reservadas
aos brasileiros em geral, os estrangeiros que, residindo no
Pais há mais de dez anos, tenham cônjuge ou filho brasí
leiro, e os portugueses."

Está o projeto, nos termos regimentais, devidamente justifi
cado.

Sobre ele deverá manifestar-se, além desta, a Comissão de
Trabalho e Legislação Social.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O texto constitucional vigente, do mesmo que as Constituições
precedentes, a partir do Pacto Republicano de 1891, após a reforma
de 1926, atribui à União competência para legislar sobre direito
do trabalho à União, assegurada a iniciativa a respeito, entre
outros a qualquer membro do Congresso Nacional.

A constitucionalidade da proposição é, destarte, incontroversa.

Redigido, por outro lado, o Projeto de Lei n.O 1.582, de 1975,
consoante a técnica legislativa e sendo plenamente válido juridi
camente deve merecer, desta Comissão, parecer favorável.

É o voto.

Sala da Comissão, . - Erasmo Martins Pedro,
Relator.

lU - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reUlllao plenária,

realizada em 28 de abril de 1976, opinou, unanimemente, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
n.O 1.532/75, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Bessa,
Presidente; Erasmo Martins Pedro, Relator; Alceu Collares, An
tônio Mariz, Antônio Morimoto, Celso Barros, Claudino Sales, Cle
verson Teixeira, Daso Coimbra, Gomes da Silva, João Gilberto,
Joaquim Bevilacqua, José Bonifácio Neto, Lidovino Fanton, Ney
Lopes, Noide Cerqueira e Sebastião Rodrigues.

Sala {la Comissão, 28 de abril de 1976. - Djalma Bessa, Pre
sidente - Erasmo Martins Pedro, Relator.

PARECER DA COMISSãO DE TRABALHO E
LEGISLAÇãO SOCIAL

I - Relatório
Com o projeto em exame, pretende o nobre Deputado Pedro

Faria alterar a redação do art. 353 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio
de 1943.

A alteração em apreço objetiva, com fundamento no art. 199
da nossa Carta Magna e na ;reciprocidade de tratamento assentida
pelo governo português para os brasileiros em Portugal, equipa
rando as duas nacionalidades, ressalvado o principio do parágrafo
único do art. 145 da nossa Consttiuição, deixar expressa na legis
lação ordinária a orientação para que não se incluam, no percen
tual do art. 354 da Consolidação das Leis do Trabalho, empregados
de nacionalidade portuguesa. .

Opinando sobre o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça
considerou-o constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa.

Este é o Relatório.

11 - Voto do Relator
Trata-se de medida conveniente e oportuna, nada havendo,

ao menos do ponto de vista da legislação social, que desaconselhe
o seu acolhimento, s.m.j.

Assim, o nosso voto é amplamente favorável à aprovação do .
Projeto de Lei n.O 1.582, de 1975, de autoria do Sr. Deputado
Pedro Faria.

Sala da Comissão, de de 1976. - Frederico Bran-
dão, Relator.

lU - Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho e Legislação Social, em sua reumao

ordinária, realizooa em 10 de agosto de 1917, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Lei n.O 1.582, de 1975, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Frederico Brandão.

Estiveram presentes os seguintes Senhores Deputados: Wilmar
Dallanhol, Vice-Presidente no exercício da Presidência; Frederico
Brandão, Adhemar- Ghisi, Luiz Fernando, Luiz Rocha, Nereu Guidi,
Osmar Leitão, Siqueira Campos, Raimundo Parente, Vasco Neto,
Vilmar Pontes, Rezende Monteiro, Argilano Dario, Arnaldo La
fayette, Carlos Cotta, Fernando Cunha, Jorge Moura e Rosa
Flores. I'

Sala da Comissão, 10 de agosto de 1977. - Frederico Brandão,
Relator. - Wilmar Dallanhol, Vice-Presidente no exercicio da Pre
sidência.

PROJETO DE LEI N.o 2.00G-A, DE 1976

(Do Sr. Osvaldo BuskeD

Dispõe sobre a obrigatoriedade de áreas de lazer co
munitário nos conjuntos habitacionais construidos pelo
Sistema Financeiro da Habitação; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissáo de Eco
nomia, Indústria e Comércio, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.O 2.006, de 1976, a que se referem os
pareceres) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Todo conjunto habitacional que for construído atra

vés do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da promulgação
desta lei, reservarã, obrigatoriamente, dez por cento (10%) da área
total do ten'eno para lazer comunitário.
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Art. 2.° O Poder Executivo regulamentará esta lei, dispondo
inclusive sobre as especificações obrigatórias das áreas de lazer e
a forma de administração das mesmas.

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justifieaçãc;

Já vai longe o tempo em que o Sistema Financeiro da Habi
tação tinha por preocupação e atividade exciusiva a construção
das moradias.

Hoje em dia os recursos do Banco Nacional da Habitação são
utilizados também não-somente para a implantação de saneamen
to básico nos conjuntos habitacionais que constrói, como ainda
na ampliação e mesmo construção de redes de esgotos e de água,
além de outros melhoramentos, nas cidades já existentes e com
carência desses beneficios.

Assim, nada mais justo que os conjuntos habitacionais que se
construirem daqui para frente, com os recursos do sistema, te
nham, além da mencionada estrutura de saneamento básico, áreas
reservadas para o lazer comunitário, indisputavelmente uma ne
cessidade ao convívio social.

Os conjuntos habitacionais construídos até aqui, salvo algu
mas exceções, ressentem-se da falta de parques infantis, locais de
jogos, piscinas, etc., o que, em última análise, contribui para tor
nar menos amistosos e, pois, menos sociáveis, os moradores de um
mesmo bairro.

Sala das Sessões, em .-:: Osvaldo Buskei.
PARECER DA COMISSAO DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
A proposição sob exame, de autoria do nobre Deputado Os

valdo Buskei, procura tomar obrigatória a destinação de áreas
de lazer comunitário nos conjuntos habitacionais edificados me
diante financiamento do Sistema Financeiro de Habitação. Essas
áreas deverão corresponder a 10% (dez por cento) do total do
terreno destinado ao conjunto de habitações.

O art. 2.0 do projeto defere ao Poder Executivo, mediante re
gulamento, a tarefa de dispor sobre as especificações e a forma
de administração das áreas de lazer.

Fundamentando sua iniciativa. o ilustre representante para
naense insiste em que as áreas de lazer constituem uma impe
riosa necessidade, para o melhor convivio social dos moradores
dos conjuntos.

Assevera, mais, que:
"Os conjuntos habitacionais construidos até aqui, salvo
algumas exceções, ressentem-se da falta de parques in
fantis, locais de jogos, piscinas, etc., o que, em última
análise, contribui para tornar menos amistosos e, pois,
menos sociáveis os moradores de um mesmo bairro."

lt o relatório.
Parecer -
Nesta Comissão, devemos nos ater aos aspectos da constitu

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto (§ 4.°
do art. 8.° do Regimento Interno). O merito deverá ser apreciado
pela douta Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Não vemos qualquer obstáculo de ordem constitucional ou
jurídica, que possa impedir a tramitação normal do projeto. O
Sistema Financeiro de Habitaç.ão pode e deve ser disciplinado pela
União, eis que destinado a aplicação em todo o território nacio
nal e em benefício de todos os brasileiros.

Também não podemos apontar qualquer defeito de técnica
legislativa.

11 - Voto do Relator
Nosso voto, em decorrência do exposto, é no sentidó da cons

titucionalidade, juridicidade e escorreita técnica legislativa do
Projeto de Lei n.o 2.006/76, de autoria do ilustre Deputado Osval
do Buskei.

Sala da Comissão, 8-6-76. - Noide Cerqueira, Relator.
m - Parecer da ComissáG

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua
Turma "A", realizada em 8-6-76, opinou, unanimemente, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
n.o 2.006176, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
DjaIma Bessa - Presidente; Noide Oerqueira - Relator; Clau

dino Sales, Cleverson Teixeira, Erasmo Martins Pedro, Gomes da
Silva; João Gilberto, José Bonifácio Neto, Luiz Henrique e Tar
cisio Delgado.

Sala da Comissão, em 8 de junho de 1976. - Djalma Bessa,
Presidente - Noide Cerqueira,. Relator.

PARECER DA COMISsAo DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COM:ÉRCIO

I - Relatório
O Projeto, de autoria do nobre Deputado Osvaldo Buskei, pro

cura tornar obrigatória a destinação de áreas de lazer comuni
tário nos conjuntos habitacionais edificados mediante financia
mento do Sistema Nacional de Habitação. Ditas áreas deverão
corresponder a 10% (dez por cento) do total do terreno destina
do ao conjunto de habitações.

Em seu art. 2.° a proposição defere ao Poder Executivo, me
diante regulamento, a tarefa de dispor sobre as especificações e
a forma de administração das áreas de lazer.

2. Em sua justificação o ilustre Deputado esclarece que as
áreas de lazer constituem uma imperiosa necessidade, para o me
lhor convívio social dos moradores dos conjuntos, salientando:

"Os conjuntos habitacionais construídos até aqui, salvo
algumas exceçÕeS,.-J:'ellsentem-se da falta de parques in
fantis, locais dé jogos, piscinas, etc., o que, em última
análise, contribui para tomar menos amistosos e, pois,
menos sociáveis os moradores de um bairro."

3. A proposição foi considerada constitucional, juridica e va
zada em boa técnica legislativa pela douta Comissão de Consti
tuição e Justiça, em reunião de 8-6-76, nos termos do pareceI;'
do Relator Deputado Noide Cerqueira.

4. Com efeito, diríamos mais que a inexistência de áreas
de lazer nos conjuntos habitacionais sobre acarretarem ausência
de convívio social aos moradores, contribui. sobremodo, para a
insalubridade das áreas ocupadas.

Os momentos de lazer do homem moderno neste mundo con
turbado e poluído em que se vem transformando a Terra, tornam
se cada vez mais precários. As praias vizinhas aos centros mais
"civilizados" tornam-se despejo do lixo e do óleo dos navios, os
esportes aquáticos estão confinados às piscinas cloradas dos clu
bes ou de rios onde sobrenadam espumas provenientes de detritos
e gorduras lançadas por refinarias, siderúrgicas ou indústrias ou
tras portadoras dos mais diversificados poluentes.

Estatisticas médicas dos paises mais desenvolvidos acusam
rápido aumento da incidência de algumas moléstias, que estão
sendo atribuidas à deterioração das condições ambientais.

As mudanças do ambiente sócio-cultural contribuem, também,
para resultados negativos no setor da patologia humana. As mo
léstias crônicas e degenerativas não são inerentes à natureza do
homem, e sim causadas por influências sociais e ambientais às
quais o homem não se sente preparado para reagir.

No inicio da Revolução Industrial, as populações deslocadas
do meio rural para o ambiente anti-higiênico das fábricas e das
cipades sentiram, também, grande dificuldade de adaptação às
péssimas condições existentes, do que resultou uma profunda de
terioração da saúde física e mental.

Atualmente, está sendo posta à prova a capacídade potencial
de adaptação de vastas populações que se aglomeram nas moder
nas megalópoles. Ali sofrem o impacto das inúmeras ameaças do
meio ambiente, criadas pela tecnologia moderna: efeitos tóxicos
dos poluentes químicos e das substâncias sintéticas, as aberra
ções fisiológicas e mentais resultantes da mecanização da vida
além dos estimulos artificiais e violentos integrantes do mundo
tecnológico. As condições atuais não encontram precedentes na
história biológica da humanidade.

De todas as partes, as observações se multiplicam, caracteri
zando imenso desafio à capacidade de adaptaç.ão do homem e
dos outros seres vivos às agressões biológicas produzidas pela tec
nologia. Estas incidências são mais sérias quando agem sobre o
organismo das crianças que, se não dispuserem de ambiente sau
dável nos primeiros anos de vida, sofrerão perturbações de que
jamais se recuperarão.

Assim, a luta contra a poluição, contra a contaminação da
água e da atqlOsfera, a preservação das áreas verdes, da flora e
da fauna, a instituição de áreas de lazer são bens que, hoje, mais
do que nunca, devem ser preservados por quantos tenham par
cela de responsabilidade na administração dos grandes centros
urbanos no sentido de evitar as distorções sociais resultantes das
forças do mercado.

U - Voto do Relator
Ante o exposto, somos pela aprovação integral do Projeto de

Lei n,o 2.006176, do nobre Deputado Osvaldo Buskei.
Sala da Comissão, em 25 de novembro de 1976. - Igo Losso,

Relator.
DI :- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reumao
ordinária realizada em 17 de agosto de 1977, aprovou, por unani-
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midade, o parecer do Relator, Deputado Igo Losso, favorável ao
Projeto de Lei n.O 2.006/76, que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de áreas de lazer comunitário nos conjuntos habitacionais cons
truídos pelo Sistema Financeiro de Habitação".

Compareceram os Senhores Deputados Sílvio Abreu Júnior,
Vice-Presidente da Turma' "A"; A. H. Cunha Bueno, Vice-Presi.
dente da Turma "B"; Igo Losso, Relator; Aldo Fagundes, João
Arruda, Rubem Medina, Genervino Fonseca, Angelino Rosa, Laer
te Vieira, Fernando Gonçalves, Norton Macedo, Santilli Sobrinho,
José Haddad, Tancredo Neves, Marão Filho, Marcondes Gadelha,
Herbert Levy, Amaral Furlan e Ruy Côdo.

Sala da Comissão, em 17 de agosto de 1977. - Sílvio Abreu
Júnior, Vice-Presidente, no exercicio da Presidência - Igo Losso;
Relator.

PROJETO DE LEI N.o 2.021-A, DE 1976

(Do Sr. Francisco Amaral)

Permite a sindicalização dos empregados que menciona,
e dá outras providências; tendo parecer, da Comissão de
Constituicão e Justiça, pela inconstitucionalidade, contra
os votos Ílos Srs. Lidovino Fanton e, em separado, do Sr.
Joaquim Bevilacqua.

(Projeto de Lei n.O 2.021, de 1976, tendo anexado o de
n.o 2.261/76, a que se refere o parecer.>

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° l!: permitida a sindicalização dos empregados: da
União Estados Distrito Federal, Municípios e respectivas autar
quias 'e entidades paraestatais, sujeitos ao regime da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Parágra:fo único. A sindicalização ora permitida será proces
sada de acordo com o art. 541 (caput) da CLT, aplicando-se às
entidades empregadoras o disposto no art. 545 (caput) da mesma
Consolidação. .

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário, especialmente o caput do
art. 566 da CLT. .

Justificação

O art. 511 da CLT declara lícita a associação para :fins de
estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos ou pro:fis
sionais:

"de todos os que, como empregadores, empregados, agentes
ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais,
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão
ou atividades ou pro:fissões similares ou conexas".

Surpreendentemente, no entanto, o art. 566 do mesmo diploma
legal proíbe, de forma expressa, a sindicalização dos servidores do
Estado e das instituições paraestatais, admitindo apenas que o
façam os empregados de sociedades de economia mista.

A respeito dessa proibição, merecem destaque os comentários
dos ilustres juristas;

Mozart Victor Russomano, Ministro do TST
"Outro exemplo típico é o dos funcionários públicos. Ge
ralmente, as leis nacionais não lhes permitem a sindica
lização. Os motivos príncipais alegados a favor de tal proi
bição - segundo Durand e Rouast - seriam a inexistência
de um contrato individual de trabalho entre o funcionário.
e a pessoa juridica de direito público interno e a impossi
bilidade de se admitir a greve nos serviços estatais (7).

Na verdade, porém, a sindicalização não se :fundamenta
em nenhum desses dois fatos. A circunstância de não ha
ver, de parte de alguns setores da doutrina trabalhista,
reconhecimento de um vínculo- empregatício entre o fun
cionário e a pessoa de direito público interna não é deci
siva. Nada impede que formem sindicatos pessoas que não
são empregados, como acontece, na lei brasileira, com os
pro:fissionais liberais e com certos trabalhadores autô-
nomos. •

Por outro lado, a finalidade do sindicato não é promover
greves e a cIeclaração da ilegalidade das greves realizadas
por certas categorias profissionais não leva à conclusão
da inutilidade do sind1c&to que as representa.

Tanto essas ponderações são razoáveis que, após o domínio
nazista, na França, o legislador daquele país alterou, fun
damentalmente, a sua orientação, permitindo a sindicali
zação dos funcionários públicos.

(7) Précls de Léglslatlon Industrlelle, pág. 175.

Os motivos que levam os diversos Estados a proibir a sin
dicalização dos funcionários públicos não são de ordem
jurídica, e, sim, de ordem política, a fim de que os órgãos
estatais, na medida do possível, fiquem imunes aos con
flitos trabalhistas.

Mas, nesse setor, em que se encontram interesses contra
ditórios e motivos que se escondem,. a ciência do direito
não deve seguir adiante." (Pequeno Curso de Direito do
Trabalho, págs. 26/27.>

Segadas Vianna, duas vezes Ministro do Trabalho

"Um dos aspectos que tem despertado controvérsia entre
os estudiosos- do Direito Sindical, é <l que diz respeito à
sindicalização dos funcionários públicos. Trata-se de pro
blema que envolve, preliminarmente, a conceituação entre
funcionário e empregado do Estado, tendo em vista suas
atribuições e as leis que regulam suas relações de emprego.
Em nosso País a matéria está claramente regulada pelo
art. 7.° da CLT, que exclui de seu âmbito: "c) aos funcio
nários públicos da União, dos Estados e dos Municípios, e
aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias
repartições; d) aos servidores de autarquias paraestataIS,
desde que sujeitas a regime próprio de proteção ao traba
lho que lhes assegure Situação análoga à dos funcionários
públicos".

Pouco depois da vigência da CLT, pelo Decreto-lei númer<l
7.889/45, foi admitida a sindicalização dos empregados das
autarquias industriais e, de maneira expressa, dos servi
dores do Loide Brasileiro, das empresas maritimas autár
quicas e às de por outra forma incorporadas ao patrimônio
da União. Recentemente o Decreto-lei n,o 794, de 1969,
autoriza a União a constituir sociedades de economia mista
ou empresas públicas destinadas a explorar os portos, ter
minais e as vias navegáveis em um ou mais Estados, dis
pondo o art. 12 que "o regime jurídico dos empregados
servidores será o da legislação trabalhista".

Também o § 2.° do art. 170, da Constituição vigente,
estabelece que, na exploração pelo Estado, da atividade
econômica, as empresas públicas e as sociedades de eco
nomia mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis às em
presas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho
e as das obrigações.

Não resta dúvida, assim, que a tais trabalhadores, em face
da Lei Maior, é lícito o direito de :filiar-se a sindicatoss
ou organizar sindicatos de suas categorias profissionais,
quando ainda não existirem." (Instituições de Direito do
Trabalho, voI. 2, pág. 348.)

Carlos Alberto Gomes Chiarelli, ex-Secretário de Relações
do Trabalho,do Minístério do Trabalho

" ... o referido no art. 566, da CLT, tem sido motivo de
muitas controvérsias. Ali se estabelece que: "Não podem
sindicalizar-se os servidores do Estado e os das institui
ções paraestatais". Com isso, inclusive, o legislador não
apenas ficou na restrição clássica do impedimento à sindi
calização das Forças Armadas, dos serviços de segurança
(polícia etc.) e dos integrantes do Poder Judiciário. Foi
muito mais longe, vedando o direito à sindicalização para
todos os servidores públic<ls, englobando nesse conceito,
C<lmo se sabe, tantos os que são funcionários públicos (isto
é, regidos por normas estatutárias de Direito Adminis
trativO) quanto os empregados públicos (ou seja, aqueles
que se situam nas limitações da relação de emprego típico,
inseridos no Direito do Trabalho e cuj a única especialidade
é o fato de terem por empregador o Estado, seja ele no
plano federal, estadual ou municipal). Ora, se é extrema
mente ampla a disposição proibitiva legal, porque, como
se vê, afa:;;ta da faixa russociatlva grupos de empregados,
de prestadores de serviços que o fazem em troca de salário.

E como sabemos que existe uma tendência progressiva de
inserção do Estado no quadro de atividades que, até bem
pouco, se limitavam à iniciativa privada, conclui-se, tam
bém, que, mantida a vedação referida no art. 356, estaremos
progressivamente impedindo um maior número de traba
lhadores de proteger-se sob o manto da força que deriva
da coesão coletiva clássica.

Ademais disso, () impedimento se estendeu também.
àqueles que realizam suas tarefas para entidades para
estatais. E estas também se multiplicam sob a forma de
empresas públicas, autarquias, sociedades de economia
mista, fundações de direito público etc. Por isso mesmo,
reforçam-se as preocupações e os argumentos a que alu
dimos linhas acima. Afasta-se integralmente um contin-
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gente cada vez mais numeroso de servidores (regidos, e
isto é importante dizer, na sua maioria crescente por dis
positivos meramente trabalhistas) do império das normas
do Direito Coletivo do Trabalho, vedando-se-Ihes a possi
bilidade de obter direitos e prerrogativas através da atua
ção conjunta que sõ a sindicalização propicia: obrigando
se-lhes a aguardar a fixação de valores salariais que lhes
são ditados como ato de império pelo Poder Público, atra
vés de decretos, leis, e decretos-leis; e, obviamente, se lhes
nega a possibilidade de pressionar, em favor do alcance
de direitos e da obtenção de prerrogativas que julguem
justas." ("Teoria e Prática do Sindicalismo Brasileiro",
págs. 64/65. - Nosso o destaque.)

A observação de CHIARELLI ganhou maior consistência com
o advento da Lei n.o 6.185, de 11 de dezembro de 1974, que, depois
de reservar para os servidores estatutários apenas as atividades
inerentes ao Estado como Poder Público (Segumnça Pública, Di
plomacia; Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos
Federais e Contribuições Previdenciárias; e Ministério Público).
estabeleceu em seu art. 3.0 : .

"Para as atividades não compreendidas no artigo prece
dente só se admitirão servidores regidos pela legislação
trabalhista." (Nosso o destaque.) ,

para esclarecer, afinal, no art. 4.0 , que:
"A juízo do Poder Executivo, nos casos e condições que
especüicar, inclusive quanto à fonte de custeio, os funcio
nários públicos estatutários poderão optar pelo regime do
art. 3.0 " (Nosso, também, o destaque,)

Desse modo, embora passando a valer-se, quase que total
mente, de empregados CLT, continua o Governo a negar-lhes o
direito de se associarem a sindicatos, assegurando aos trabalhado
res de empresas particulares, sujeitos ao mesmo regime. Todavia,
o art. 7.0 da Consolidação exclui da aplicação dos preceitos con
solidados tão-somente os empregados domésticos (letra a), os
funcionários e extranumerários (hoje extintos) da União, etc.
(letra b) e os servidores de autarquias sujeitos a regime próprio
de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos
funcionários públicos.

Parece evidente, portanto, a necessidade de reexaminar-se o
malfadado art. 566 que, por haver sido redigido quando inexistir
"celetistas" na Administração Pública, se encontra totalmente
superado.

O projeto ora apresentado destina-se, então, a corrigir a apon
tada talha, consentindo na tíliação a sindicatos, dos empregados
da União, Estados, Distrito Federal, MUl).icípios e respectivas au
tarquias e éntidades paraestatais, sujeitos ao regime da CLT.

De acordo com o parágrafo único do art. ta, a sindicalização
dos empregados em tela obedecerá ao critério de similaridade ou
conexidade previsto no caput do art. 541 da Consolidação, ficando
as entidades empregadoras sujeitas à obrigação de efetuar os
descontos indicados no art. 545 <caput) do referido diploma tra
balhista.

A primeira das medidas acima relacionadas, visa a evitar a
formação de sindicatos de servidores do Estado, distribuindo os
citados trabalhadores pelas associações sindicais já existentes e
retirando, assim, dos adversários da idéia de sindicalização dos
"celetistas" do Serviço Público, o principal argumento de combate
à mesma, qual seja o da fácil arregimentação para greves, de
efeitos muito mais perigosos, por se tratar de serviços do próprio
Estado.

Diluídos nos sindicatos das respectivas categorias profissionais
(médicos, engenheiros, motoristas etc.) ou das categorias similares
ou conexas com a atividade exercida no S<!rviço Público, os em
pregados da União etc. participarão das reivindicações da classe
que os absorver, deixando, assim, de pleitear em bloco, como ser
vidores públicos.

A obrigação de as Repartições retirarem dos salários de seus
empregados, além da contribuição sindical destes, as mensalidades
sociais etc., resulta do consentimento para a sindicalização dos
"celetistas" do Estado. Aliás, hoje em dia já existe, sem qualquer
objeção, o desconto de mensalidades em favor das associações de
servidores públicos.

Esperamos, pois, ver aprovado o presente projeto, que, aten
dendo a uma velha aspiração dos empregados CLT, da União,
Estados etc., permitirá ao Brasil demonstrar, perante a OIT, o
acatamento, embora parcial, às normas contidas na Convenção
n.O 87 (complementada pela de n.o 98), sobre protel;lão ao direito
de sindicalização.

Sala das Sessões, em 6 de abril de 1976. - Francisco Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISS()ES PERMANENTES

CONSOLIDAÇãO DAS LEIS DO TRABALHO,
aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de l.0 de maio de 1943

TíTULO I
Introdução

Art. 7.0 Os preceitos constantes da presente Consolidaçáo.
salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em
contrário, não se aplicam:

a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um mo
do geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à
pessoa ou à familia, no âmbito residencial destas;

b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que,
exercendo funl;lôes diretamente ligadas à agricultura e à pecuária,
náo sejam empregados em atividades que, pelo métodos de exe
cução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas opera
ções, se classifiquem como industriais ou comerciais;

c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Mu
nicípios e aos respectivos extra-numerários em serviço nas próprias
repartições;

d) aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujei
tos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure si
tuação análoga à dos funcionários públicos.

TÍTULO V
Da Organização Sindical

CAPíTULO I
Da Instituição Sindical

SEÇãO I
Da Associação em Sindicato

Art. 511. É licita a associação para fins de estudo, defesa e
coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de to
dos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalha
dores autônomos, ou profissionais liberaIS, exerçam, respectivamen
te, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões si
milares ou conexas.

SEÇAO VI
Dos Direitos dos Exercentes de Atividades ou

Profissões e dos Sindicalizados

Art. 541. Os que exercerem determinada atividade ou pro
fissão onde não haja sindicato da respectiva categoria, ou de ati
vidade ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se a sindica
to de profissão idnêtica, similar ou conexa, existente na localidade
mais próxima. .

Art. 545. ::>s empregadores ficam obrigados a descontar na
folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles de
vidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quan
do por este notificados, salvo quanto a contribuição sindical, cujo
desconto independe dessas formalidades.

SEÇãO IX
Disposições Gerais

Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e
das instituições paraestatais.

Parágrafo único. Excluem-se da proibição, constante deste
artigo os empregados de sociedades de economia mista.

CONSTITUIÇãO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 1,

DE 17 DE OUTUBRO DE 1969

TíTULO III
Da Ordem Econômica e Social

Art. 170. As empresas privadas compete, preferencialmente,
com o estímulo e o apoio do Estado, organizar e explorar as ati
vidades econômicas.
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§ 2.0 Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista reger-se-ão
pelas normas aulicáveis -às empresas privadas, inclusive quanto ao
direito do trabalho e ao das obrigações.

~ECRETO-LEI N.o 7.889, DE 21 DE AGOSTO DE 1945
Admite a sindicalização e manda aplicar a legislação

de proteção ao trabalho aos empregados das autarquias
industriais e dá outras providências.

Art. 3.° A representação dos servidores das autarquias indus
triais a que se refere o presente Decreto-lei se fará pelos respectI
vos sindicatos de classe na forma prevista na Consolidação das
Leis do Trabalho.

PROJETO DE LEI N.O 2.261, DE 1976
(Do Sr. Pacheco Chaves)

Suprime expressões do art. 566 da Consolidação das
Leis do Trabalho, para permitir a sindicalização dos em
pregados em empresas públicas.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 2.021, de 1976, nos ter
mos do art. 71 do Regimento Interno.)

.0 Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Suprimam-se do art. ~66, da Consolidação das Leis do
Trabalho, as exprf'ssões: "e os das instituições paraestatais".

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

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

Justificação
A justificação maior para o presente projeto de lei encontra-se

na própria Constituição Federal.

Com efeito, diz o seu art. 166, caput, o seguinte:
"É livre a associação profissional ou sindical; a sua consti
tuição, a representação legal nas convenções coletivas de
trabalho, etc ... "

Por outro lado, o § 2.° do art. 170, da mesma Constituição Fe-
deral, preceitua que:

"Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista re
ger-se-ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas,
inclusive quanto ao direito do trabalho e ao das obriga
ções."

Não tem, pois, o menor sentido o comportamento oficial que
quer fazer prevalecer, sobre os preceitos constitucionais citados,
um dispositivo de lei menor como a Consolidação das Leis do Tra
balho, que veda a associação profissional ou sindical de trabalha
dores, tido e havido tal dispositivo (artigo 566, CLT), na época
presente, por doutrinadores e juristas, como preconceituoso, dis
criminatório, superado.

Da mesma forma, não têm eficácia, para prevalecer sobre - e
contra - o texto da Constituição quaisquer pareceres jurídicos,
por mais substanciosos que sejam.

Quanto ao dispositivo da CLT, é preciso frisar que ele estaria,
na melhor das hipóteses, revogado parcialmente pela Constituição
que, consagrando e recomendando o direito à associação sindical,
já não sugere nem admite aquela pretendida diferença entre tra
balhadores de empresas privadas e trabalhadores em empresas pú
blicas ou sociedades de economia mista (ou "instituições paraesta
tais", no arcaico texto consolidado).

Assim, se não basta ao Governo a circunstância de o texto
constitucional ser hierarquicamente superior - e, além disto, bas
tante mais recente - ofereça-sc-lhe, então, em nome e por conta
do progre.sso e desenvolvimento social, uma nova redação ao
art. 566, CLT. Uma nova redação na qual não figure mais a veda
ção abjecta.

A verdade é que os trabalhadores em empresas públicas e em
sociedades de economia mista são trabalhadores como outros quais
quer. Não são funcionários públicos, porque da CLT é o regime ju
ridico da sua vinculação laboral. Logo, não se pode, porque a isso
não autoriza a Constituição Federal - senão que recomenda o
contrário - privá-los do direito .de sindicalizar-se.

Este projeto de lei, como se vê, pretende adequar, compatibili
lIar, o texto do art. 566, CLT, com os impostergáveis preceitos con
tidos no art. 166 e § 2.° do art. 170, da constituição Federal.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1976. - Pacheco Chaves.

LEGI8LAÇAO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR

CONSOLIDAÇãO DAS LEIS DO TRABALHO,
(aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943)

TíTULO V
Da Organização Sindical

CAPITULO I
Da Instituição Sindical

SEÇãO IX

Disposições Gerais

Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e
das instituições paraestatais.

Parágrafo único. Excluem-se da proibição, constante deste
artigo os empregados de soc!edades de economia mista.

CONSTITUIÇãO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 1,

DE 17 DE OUTUBRO DE 1969

TíTULO UI
Da Ordem Econômica e Social

. : ..
Art. 166. É livre a associação profissional ou sindical; a sua

constituição, a representação legal nas convenções coletivas de
trabalho e o exercicio de funções delegadas de poder público serão
regulados em lei.

..............................................................
Art. 170. ÀS empresas privadas compete, preferencialmente,

com o estímulo e o apoio do Estado, organizar e explorar as ativi
dades econômicas. -

..............................................................
§ 2.° Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as

empresas públicas e as sociedades de economia mista reger-se-ão
pelas normas aplicáveis às empresas privadas, inclUl>ive quanto ao
direito do trabalho e ao das obrigações.

PARECER DA COMISSãO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA

I - Relatório
O projeto em questão tem por objeÚvo permitir a sindicaliza

ção dos empregados da União, Estados, Distrito Federal, Municí
pios e respectivas autarquias e entidades paraestatais, sujeitos ao
regime da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943. '

O parágrafo único do art. 1.0 da proposição estabelece qual a
forma de processamento da sindicalização, relativamente a em
pregados e empregadores.

O art. 2.0, finalmente, revoga as disposições em contrário, es
pecialmente o art. 566 da CLT, em vigor com a seguinte redação:

"Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do
Est~do e os das instituições paraestatais."

Fundamentando sua proposição, o autor invoca o depoimento
de eminentes estudiosos do Direito do Trabalho, para sustentar a
oportunidade da medida que pretende ver instituída.

Todavia, em ponto algum se faz unificação dos conceitos de
",servidor público" e "funcionário público". Evidentemente, servi
do!' público é expressão genérica, abrangendo todos os que prestam
serviço ao Estado, seja na qualidade de funcionário ou de empre
gado, seja sob regime estatutário, seja pelas normas da CLT.

Sendo assim, o projeto fere o texto do art. 57, item V, da
Constituição, que dispõe:

"Art. 57. É da competência exclusiva do Presidente da
República a iniciativa das leis que:

v - disponham sobre servidores públicas da União, seu
regime jurídico, provimento de cargos públicos, estabilida
de e aposentadoria de funcionários civis, reforma e trans
ferência de militares para a inatividade; ou

(o destaque é nosso).
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Portanto, a própria Constituição acentua o departamento onde
devem situar-se aqueles dois conceitos. Primeiro fala em "servido
res públicos" (gênero), para depois referir-se a "funcionário" (es
pécie).

Dito isso, parece-nos que é supérfluo o debate sobre a opor
tunidade da ~indicalização dos empregados que o projeto mencio
na. Mesmo porque estaríamos ingressando no mérito da questão,
o que refoge à competência desta Comissão Técnica.

. Assim, resumindo: os empregados da União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e respectivas autarquias e entidades paraes
tatais, sujeitos ao regime da CLT, são servidores públicos. Daí,
no âmbito federal, as leis que disponham sobre esses servidores
são de inicíativa exclusiva do Presidente da República.

11 - Voto do Relator
Nosso volo, face à Impossibilidade da iniciativa parlamentar,

é pela inconstItucionalidade do Projeto de Lei n.o 2.021/76, de
autoria do ilustre Deputado Francisco Amaral.

Revejo a minha posição para adotar o Relatório e voto do
Deputado Luiz Braz.

Sala da Comissão, 28 de abril de 1977. - Erasmo Martíns
Pedro, Relator.

. 111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, .em reunião de sua Tur
ma "B", opinou, contra os votos dos Srs. Joaquim Bevilacqua e
Lidovino Fanton, pela inconstitucionalidade do Projeto n.o 2.021/76,
nos termos do parecer do Relator. O Sr. Joaquim Bevilacqua apre
sentou voto em separado.

EstiV'eram presentes os Senhores Deputados:
JaIro Magalhães -Vice-Presidente no exercício da Presidên

cia, Erasmo Martins Pedro - Relator, Afrisio Vieira Lima, Antônio
Mariz, Blota Júnior, Eloy Lenzi, Gomes da Silva, João Gilberto,
Joaquim Bevilacqua, Lidovino Fanton, Luiz Braz, Miro Teixeira,
Tarcísio Delgado, Alceu Colares e Wilmar Guimarães.

Sala da Comissão, 28 de abril de 1977. - Jairo Magalhães,
VIce-Presidente no exercícIo da Presidência - Erasmo Martins
Pedro, Relator.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOAQUIM BEVILACQUA

Trata este projeto de permitir a sindicalização de algumas
categorias de empregados às quais no momento, menos por ex
pressa disposição de leis e mais em vIrtude de rígida e forçadamen
te restritiva interpretação, tem sido negado tal direíto. .

Tais são os empregados das pessoas jurídicas de direito público
(União, Estados e Municípios), inclusive suas autarquias e entida
des páraestatais, quando sujeitos ao regime da Consolidação das
Leis do Trabalho. Portanto, ficariam excluídos do direito à asso
ciação sindical tão-somente os verdadeiramente funcionários pú
blicos, isto é, os regidos estatutariamente.

Pondera o ilustre autor da proposição, Sr. Francisco Amaral,
que há uma certa contradição entre os arts. 511 e 566, da CLT, um
a autorizar e a estimular a assocIação sindical e o outro a vedá-la
quando se tratem de empregados de instituições paraestatais.

O mesmo referIdo art. 566 excluI da proibição os empregados
das sociedades de economia mista (parágrafo único), mas estra
nhamente omite-se quanto aos das empresas públicas que, em
matéria de Direito do Trabalho (e a associação sindical é um
direito trabalhista), não se diferem das primeiras.

OS autos do processo estão devidamente instruidos com toda
a legislação citada.

É o relatório.
Voto

O projeto versa matéria tipicamente trabalhista, da compe
tência da UnIão e de iniciativa exercitável por membros do Con
gresso Nacional.

O fato de mencionar trabalhadores das pessoas jurldicas de di
reito público (União, Estados e MunIcípios) não invalida nem
ellde esta afinnação, visto que os trata cc:no empregados sob o
regime CLT, aliás, em conformidade com o que vem preceituado
no § 2.°, do art. 170, da Constituição Federal.

Apresenta-se a proposição, por outro lado, de forma a não
ensejar qualquer restrição relativa à sua redação e disposição
técnica.

Ante o exposto e sendo certo que· as questões referentes ao
mérito serão apreciadas pela Comissão de Serviço Público, o nosso
voto é pela constItucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva do projeto.

Sala da ComIssão, em . - Joaquim Bevílacqua.

PROJETO DE LEI N." 2.023-A, de 1976
(Do Senado Federal)

Dá nova redação ao. art. 864 e ao caput do art. 867
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); tendo pa
re{'eres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.O 2.023, de 1976 a que se referem os
pareceres) .

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 864 e o caput do art. 867 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de
1.0 de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 864. Não havendo acordo, ou não comparecendo
ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o
processo a julgamento, depois de realizadas as diligências
que entender necessárias ou forem requeridas, as quais
deverão estar concluidas no prazo máximo de 10 (dez)
dias.
Parágrafo único. Encerrada a instrução, será ouvida a
Procuradoria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
findo o qual será o processo submetido a julgamento, na
primeira sessão do Tribunal, em caráter preferencial.
Art. 867. Da decisão do Tribunal serão notificadas· as
partes, ou seus representantes, em registrado postal, com
franquia, fazendo-se, outrossim, a sua publicação no jornal
ofIcial, dentro de 7 (sete) dIas, para ciêncIa dos demais
interessados e contagem do prazo para interposição de
recurso.
Parágrafo único. A sentença normativa vigorará:
a) a partir da data de sUa publicação, quando ajuizado o
dissídío após o prazo do art. 616, § 3.°, ou quando não exIs
tir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor na
data do ajuizamento;
b) a partir do dia imedIato ao termo final de vigência
do acordo, convenção ou sentença normativa quando ajui-
zado o dissídio no prazo do art. 616, § 3.0" '

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publÍl'ação
revogadas as disposições em contrário. '

Senado Federal, em 7 de abril de 1976. - Senador José de
Magalhães Pinto, Presidente.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

DECRETO-LEI 5.452, DE 1.0 DE MAIO DE 1943,
com as modificações introduzidas pela

legislação posterior
Apr~va a Consolidação das Leis do Trabalho

...................................................................
TíTULO X

Do Processo Judiciário do Trabalho
.................................................................

CAPíTULO IV
Dos Dissídios Coletivos. .

SEÇãO II

Da Conciliação e Julgamento

Art. 864. Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as
partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julga
mento, depoIs de realizadas as diligências que entender necessártas
e ouvida a Procuradoria.

Art. 867. Da d!,!cisão do tribunal serão notificadas as partes, ou
seus representantes, em registrado postal, com franquia, fazendo
se, outrossim, a sua publicação no jornal oficial para ciência dos
demais interessados.

Parágrafo único. A sentença normativa vigorará:
a) a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o

dissídio após o prazo do art. 616, § 3.°, ou quando não existir acordo,
convenção ou sentença normativa em vigor na data do ajuiza
mento;

b) a partir do dia imediato ao termo final de vigência do
acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissí
dio no prazo do art. 616, § 3.°
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SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 130, DE 1975

Dá nova redação ao art. 864 e ao "caput" do art. 867
da Consolidação das Lcis do Trabalho.

Apresentado pelo Senhor Senador Nelson Carneiro.

Lido no expediente da sessão de 20-8-75 e publicado no DCN
<Seção 11) de 21-8-75.

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Legis
lação Social.

Em 11-11-75, são lidos os seguinte pareceres:
- n.o 628, de 1975, da Comissão de Constituição e Justiça, re

latado pelo Senhor Senador Helvídio Nunes, pela constitucionali
dade e juridicidade do projeto;

n.o 629, de 1975, da Comissão de Legislação Social, relatado pelo
Senhor Senador Accioly Filho, pela aprovação do projeto.

Em 18-11-75, é incluído em Ordem do Dia da próxima sessão,
para discussão em primeiro turno.

Em 19-11-75, é aprovado em primeiro turno.
Em 19-3-76, é incluido em Ordem do Dia da próxima sessão,

para discussão em segundo turno.

Em 22-3-76, é aprovado em segundo turno.

A Comissão de Redação.
Em 29-3-76, é lido o Parecer n.O 98, de 1976, da Comissão de

Redação, relatado pelo Senhor Senador Virgílio Távora, apresen
tando a redação final do projeto.

Em 2-4-76, é incluído em Ordem do Día da próxima sessão,
para discussão da redação final em turno único.

Em 5-4-76, é aprovada a redação final.

A Câmara dos Deputados com o Oficio n.o SM/102, de 7-4-76.
PARECER DA COMISSãO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA

I e 11 - Relatório e Voto do Relator
Esta Comissão tem jurisprudência firmada no sentido da cons

titucionalidade e juridicidade dos projetos que altera,m a Consoli
dação das Leis do Trabalho, e, que, embora o exame do mérito
seja concorrente com a Comissão de Trabalho e Legislação Social,
a esta sempre tem deixadq apreciá-lo.

Nestas condições, seriam ociosas outras considerações, pelo
que opino pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa, deferido o mérito à Comissão de Legislação Social.

Sala das Sessões, 20 de maio de 1976. - Erasmo Martins Pedro,
Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur

ma "A", realizada em 20-5-76, opinou, unanimemente, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
n.o 2.023/76, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Bessa 
Presidente, Erasmo Martins Pedro - Relator, Antônio Morlmoto,
Cleverson Teixeira, Jairo Magalhães, Luiz Braz, Noide Cerqueira,
Tarcisio Delgado e Theobaldo Barbosa.

Sala das Sessões, 20 de maio de 1976. - Djalma Bessa, Presi
dente - Erasmo Martins Pedro, Relator.

PARECER DA COMISSãO DE TRABALHO E LEGISLAÇãO
SOCIAL

I - Relatório
A Câmara dos Deputados, na qualidade de revisora dos proje

tos iniciados no Senado Federal, incumbe o exame do :projeto de
lei n.O 2.023, de 1976, que dá nova redação ao artigo 864 e ao caput
do artigo 867 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Tal proposição, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro,
objetiva dotar os processos de Acordo ou Dissídio Coletivo do tra
tamento processual privilegiado, a fim de atender os interesses
de um grande grupo de empregados ou de toda uma categoria
profissional.

Entende S. Ex.a que se os processos de -Acordo ou Dissídio Co
letivo tiverem tramitação urgente, em caráter preferencial sobre
os demais feitos, o cumprimento das determinações judiciais não
causaria as dificuldades que as empresas encontram para pagar
os valores das diferenças dos salários, o Instituto Nacional da Pre
vidência Social e o Fundo de Garllntia do Tempo de Serviço, em
face dos efeitos retroativos da sentença normativa.

Durante sua tramitação na Câmara Alta, a proposição reco
lheu pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça

e de Legislação Social, sendo aprovado pelo plenário em sessão de
5 de abril do corrente ano.

Nesta Casa, a Comissão de constituição e Justiça, acompa
nhando o voto do Relator, deputado Erasmo Martins Pedro, pro
nunciou-se pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa da proposição.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator
Como se depreende da atenta leitura dos Autos, as modifica

ções sugeridas aos artigos 864 e 867 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de
1943, objetivam a celeridade do julgamento dos processos de dis
sidio coletivo.

A nova redação do artigo 864 estabelece limites pára a realiza
ção de diligências e pronunciamento da procuradoria, assegurando,
em sua parte final, a pronta inclusão do processo na pauta de
julgamento.

A modificação do artigo 867 dispõe sobre o encerramento do
prazo para o recurso, fixando o límite de tempo para a publicação
das decisões da Justiça Trabalhista nesses processos.

Levantou-se, no Senado Federal, a dúvida quanto as condições
da Justiça especializada para cumprir os mandamentos ora em
exame, sobretudo o decorrente da estipulação do prazo de sete dias
p.a~a a notificação das partes e contagem do prazo para interpo
51çao do recurso. Esse problema, com certeza, encontrará solução
na Reforma Judiciária, em fase de estudos conclusivos no Poder
Executivo.

_No momento, parece-nos que o Projeto atende justa reivindi
caça0 dos que demandam na Justiça do Trabalho, conciliando in
teresses de trabalhadores e empresários quanto ao rápido deslinde
dos dissidios coletivos.

Nessa conformidade, o nosso voto é favorável à aprovação do
Projeto de Lei n.o 2.023, de 1976.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 1976. - Osmar Leitão,
Relator.

111 - Parecer da Comissão

.A. ()omissã.o de Trabalho e Legislação Social, em sua reunião
ordmana, reahzada em 16 de junho de 1977, opinou unânimemen
te, pela aprovação do Projeto de Lei n.O 2.023, de 1976, nos termos
do parecer do Relator Deputado Osmar Leitão.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Wilmar Dalla
nhol - Vice-Presidente, no exercício da Presidência Adhemar
Ghisí, Luiz Rocha, Nereu Guidi, Osmar Leitão, Pedro c'arolo, Rai
mundo Parente, Rezende Monteiro, Vasco Neto, Vilmar pontes,
Arnaldo Lafayette, Fernando Cunha, José Costa Otávio Torrecilla
Rosa Flores, Ruy Brito e Gamaliel Galvão. ' ,

Sala da Comissão, 16 de junho de 1977. - Osmar Leitão Re
lator - Wilmar Dallanhol, Vice-Presidente. no exercício da' Pre-
sidência. '

PROJETO DE LEI N.o 2.325-A, DE 1976
(Do Sr. Pacheco Chaves)

Dispõe sobre a proibição da caça, em todo o território
nacional, pelo prazo que especifica, e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade e têcnica legislativa; e, da
Comissão de Agricultura e Política Rural, pela rejeição,
contra os votos dos Srs. Ferraz Egreja, Nelson Maculan.
Pacheco Chaves e Walber Guimarães.

(Projeto de Lei n.O 2.325, de ]976, tendo anexado o de
n.O 2.421/76, a que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É proibida a caça em todo o território nacional, por
cinco anos a contar da publicação desta Lei.

Art. 2.° O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF) poderá autorizar, durante o período referido no artigo an
terior, mediante prévia e justificada solicitação, a caça de ani
mais necessários ao povoamento de zoológicos e à pesquiSa cien
tifica.

Art. 3.° Os infratores ao disposto nesta lei serão punidos com
multa de Cr$ 10.000,00 por animal abatido, sem prejuízo de outras
sanções legais.

Parágrafo único. Ao IBDF cabe aplicar a multa de que trata
este artigo.

Art.4.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
As razões são óbvias.
Entretanto, penso que as medidas pretendidas neste projeto

de lei bem que podem representar uma espécie de desafio ao po
der público (aí incluídos, nat.uralmente, o Legislativo e o Exe
cutivo),

11: que, se são sinceras as reiteradas declarações de adminis
tradores e legisladores em favor da preservação do meio-ambiente
- no qual se integra, certamente, a fauna silvestre - então não
se pode deixar de acolher, aprovar e promulgar a presente pro
posição, já que ela é, indubitavelmente, a melhor maneira de se
conseguir lIeferida preservação.

. Sala das Sessões, em 21 de maio de 1976. - Pacheco Chaves.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.O 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras provi
dências.

Art. 1.0 Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do
seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro,
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e
criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a
sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.

§ 1.0 Se peculiaridades regionais comportarem o exercicio da
caça, a permissão será estabelecidà em ato regulamentador do
Poder Público Federal.

§ 2.° A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies
da fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando
permitidas na forma do parágrafo anterior, poderão ser igualmente
proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a respon
sabilidade da fiscalização de seus domínios. Nessas áreas, para a
prática do ato de caça é necessário o consentimento expreSS<J ou
tácito dos proprietários, nos termos dos artigos 594, 595, 596, 597
e 598 do Código Civil. .

Art. 2.° É proibido o exercício da caça profissional.
Art. 3.° É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre

e de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição,
destruição ou apanha.

§ 1.0 Excetuam-se os espécimes provenientes de criadores
devidamente legalizados.

§ 2.° Será permitida, mediante licença da autorídade compe
tente, a apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos
estabelecimentos acima referidos, bem como a destruição de ani
mais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde
pública.

Art. 4.° Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País. sem
parecer técnico oficial favorável e licença expedida na forma da Lei.

Art. 5.° O Poder Público criará:
a) Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais, onde

as atividades de utilização, perseguição, caça, apanha, ou intro
dução de espécimes da fauna e flora silvestre e domésticas, bem
como modificações do meio ambiente e qualquer título, são proibi
das, ressalvadas as atividades cientificas devidamente autorizadas
pela autoridade competente;

b) Parques de Caça Federais, Estaduais e Municipais, onde o
exercício da caça é permitido abertos total ou parcialmente ao
público, em caráter permanente ou temporário, com fins recrea
tivos, educativos e turísticos.

Art. 6.° O Poder Público estimulará:
a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades ama

doristas de caça e de tiro ao vôo, objetivando alcançar o espírito
associativista para a prática desse esporte;

b) a construção de criadouros destinados à criação de animais
silvestres para fins econômicos e industriais.

Art. 7.° A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha
de espécimes da fauna silvestre, quando consentida na forma desta
lei, serão considerados atos de caça.

Art. 8.° O órgão público federal competente, no prazo de
120 dias, publicará e atualizará anualmente:

a) a relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou
apanha será permitida indicando e delimitando as respectivas
áreas;

b) a época e o número de dias em que o ato acima será permi
tido;

~ c) a quota diária de exemplares cuja utilização, perseguição,
caça ou apanha será permitida.

Parágrafo único. Poderão ser, igualmente, objeto de utilização,
caça, perseguição ou apanha os animais domésticos que, por aban
dono, se tornem selvagens ou ferais.

Art. 9.° Observado o disposto no art. 8.° e satisfeitas as
exigências legais, poderão ser capturados e mantidos em cativeiro,
espécimes da fauna silvestre.

Art. 10. A utilização, perseguição, destruição, caça ou ~panha

de espécimes da fauna silvestre são proibidas:
a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndIo

ou armadilhas que maltratem a caça;
b) com armas a bala, a menos de três quilômetros de qualquer

via férrea ou rodovia pública;
c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao

tapiti ("Sylvilagus brasiliensis");
d) com armadilhas constituidas de armas de fogo;
e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias

hidrominerais e climáticas;
f) nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio públieo,

bem como nos terrenos adjacentes, até a distância de cinco quilô
metros;

g) na faixa de quinhentos metros de cada lado do eixo das
vias férreas e rodovias públicas;

h) nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das
belezas naturais;

i) nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos;
j) fora do periodo de permissão de caça, mesmo em proprie

dades privadas;
1) à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais

nocivos;
m) do interior de veículos de qualquer espécie.
Art. 11. Os Clubes ou Sociedades Amadoristas de Caça e de

tiro ao vôo, poderão ser organizados distintamente ou em conjunto
com os de pesca, e só funcionarão validamente após a obtenção da
personalidade jurídica, na forma da lei civil e o registro no órgão
público federal competente.

Art. 12. As entidades a que se refere o artigo anterior deverão
requerer licença especial para seus associados transitarem com
arma de caça e de esporte, para uso em suas sedes, durante o
período defeso e dentro do perimetro determinado.

Art. 13. Para exercício da caça, é obrigatória a licença anual.
de caráter especifico e de âmbito regional, expedida pela auto
ridade competente.

Parágrafo único. A licença para caçar com armas de fogo
1everá ser acompanhada do porte de arma emitido pela Polícia
Civil.

Art. 14. Poderá ser concedida a c1entistas. pertencentes a ins
tituições científicas, oficiais ou oficializal:las, ou por estas indicadas,
licença especial para a coleta de material destinado a fins cien
tificas, em qualquer época.

§ 1.0 Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente
credenciados pelo Pais de origem, deverá o pedido de licença ser
aprovado e encaminhado ao órgão público federal, competente, por
intermédio de instituição cientí:fica oficial do Pais.

§ 2.° As instituições a que se refere este artigo, para efeito
da renovação anual da licença, darão ciência ao órgão público
federal competente das atividades dos cientistas licen~iados no ano
anterior.

§ 3.° As licenças referidas neste artigo não poderão ser utili
zadas para fins comerciais ou esportivos.

§ 4.0 Aos cientistas das instituições nacionais, que tenham
por lei, a atribuição de coletar material zoológico. para fins cientí
ficos, serão concedidas licenças permanentes.

Art. 15. O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e
Científicas do Brasil ouvirá o órgão público federal competente
roda vez que, nos processos em julgamento, houver matéria refe
rente à fauna.

Art. 16. Fica instituido o registro das pessoas físicas ou jurí
dicas que negociem com animais silvestres e seus produtos.

Art. 17. As pessoas físicas ou jurídicas, de que trata o artigo
anterior, são obrigadas à apresentação de declaração de estoques e
valores, sempre que exigida pela autoridade competente.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo,
além das penalidades previstas nesta lei obriga o cancelamento do
registro.

Art. 18. É proibida a exportação para o Exterior, de peles e
couros de anfíbios e répteis, em bruto.
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Art. 19. O transporte interestadual e para o Exterior, de
animais silvestres, lepidópteros, e outros insetos e seus produtos,
depende de guia de trânsito, fornecida pela autoridade competente.

Parágrafo único. Fica isento dessa exigência o material con
signado a Instituições Científicas Oficiais.

Art. 20. As licenças de caçadores serão concedidas median te
pagamento de uma taxa anual equivalente a um décimo do .salário
mínimo mensal.

Parágrafo único. Os turistas pagarão uma taxa equivalente a
um salário minimo mensal, e a licença será válida por 30 dias.

Art. 21. O registro de pessoas fisicas ou jurídicas, a que se
refere o art. 16, será feito mediante o pagamento de uma taxa
equivalente a meio salário minimo mensal.

Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas de que trata
este artigo, pagarão, a título de licença, uma taxa anual para as
âiferentes formas de comércio até o 'limite de um salário minimo
~~ .

Art. 22. O registro de clubes ou sociedade§ amadoristas de
que trata o art. 11, será concedido mediante pagamento de uma
taxa equivalente a meio salário mínimo mensal.

Parágrafo único. As licenças de trânsito com arma de caça
e de esporte, referidas no art. 12, estarão sujeitas ao pagamento
de uma taxa anual equivalente a um vigésimo do salário minimo
mensal. .

Art. 23. Far-se-á, com a cobrança da taxa equivalente a dois
décimos do salário mínimo mensal, o registro dos criadouros.

Art. 24. O pagamento das licenças, registros e taxas previstos
nesta lei, será recolhido ao Banco do Brasil S.A. em conta espeCIal,
a crédito do Fundo Federal Agropecuário, sob o título "Recursos
da Fauna".

Art. 25. A União fiscalizará diretamente pelo órgão executivo
especifico, do Ministério da Agricultura, ou em convênio com os
Estados e Municípios, a aplicação das normas desta lei, podendo,
para tanto, criar os serviços indispensáveis.

Parágrafo único. A fiscalização da caça pelos órgãos especiali
zados não exclui a ação da autoridade policial ou das Forças Al'ma
ãas por iniciativa própria,

Art. 26. Todos os funcionários, no exercicio da fiscalização da
caça, são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhes
assegurado o porte de armas.

Art. 27. Constituem contravenções penais, puníveis com três
meses a um ano de prisão simples ou multa de uma. a. dez vezes o
salário mínimo mensal do lugar e da data da infração, ou ambas a,s
penas cumulativamente, violar os arts. 1.0 e seus §§ 2.0, 3.0, 4.0, 8,°,
e suas alíneas a, b e c, 10 e suas alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, I
e m, 13 e seu parágrafo único, 14, § 3.°, 17, 18 e 19.

Art. 28. Além das contravenções estabelecídas no artigo pre
cedente subsistem os dispositivos sobre contravenções e crimes
previstos no Código Penal e nas demais leis, com as penalidades
neles contidas.

Art. 29. São circunstâncias que agravam a pena, afora aque
las constantes do Código Penal e da Lei das Contravenções penais,
as seguintes:

a) cometer a infração em período defeso à caça ou durante
a noite;

b) empregar fraude ou abuso de confiança;
c) aproveitar indevidamente licença de autoridade;
d) incidir a mfração sobre animais silvestres e seus produtos

oriundos de áreas onde a caça é proibida.
Art. 30. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles:
a) diretos;
b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administrado

res, diretores, promitentes compradores, ou proprietários das áreas,
desde que praticada por prepostos ou subordinados e no interesse
dos proponentes ou dos superiores hierárquicos;

c) autoridades que por ação ou omissão consentirem na prática
do ato ilegal ou que cometerem abusos do poder.

Parágrafo único. Em caso de ações penais simultâneas pelo
mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o .Juiz reunirá os
processos na jurisdIção em que se firmar a competência.

Art. 31. A ação penal independe de queixa, niesmo em se
tratando de lesão em propriedade privada, quando os bens atingidos
são animais silvestres e seus produtos, instrumentos de trabalho,
documentos e atos relacionados com a proteção da fauna, dis.cipli
nada nesta lei.

Alt. 32. São autoridades competentes para instaurar, presidir
e proceder a inquéritos policiais. lavrar autos de prisão em fla-

grante e intentar a ação penal, nos casos de crimes ou de contra
venções previstas nesta lei ou em outras leis que tenham por
objeto os animais silvestres, seus produtos, instrumentos e do
cumentos relacionados com os mesmos as indicadas no Código de
Processo Penal.

PROJETO DE LEI N.o 2.421, DE 1976
(Do Sr. Pedro Lauro)

Proíbe a caça em todo o território nacional.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 2.325, de 1976, nos

termos do artigo 71 do Regimento Interno'>

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 A partir de 1.0 de janeiro de 1977 é proibida a caça,
inclusive a de caráter amador ou esportivo, em todo o território
nacional.

Art. 2,° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário, inclusive,

especialmente, as da Lei n.o 5.197, de 3 de janeiro de 1967, no que
forem conflitantes com as desta lei.

Sala das Sessões, em 8 de junho de 1976. - Pedro Lauro.
Justificação

A Lei n.O 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que se pretendeu
fosse um eficaz instrumento legal em favor da preservação de
nossa fauna - tanto que a sua ementa fala em "proteção à fau
na" - na verdade é um repositório de permissões à perseguição,
destruição, caça ou apanha de espécimes silvestres.

Sim, porque, embora tal diploma busque dar especial ênfase
à propriedade que o Estado brasileiro exercita sobre os animais
de qualquer espécie e sobre algumas vedações específicas quanto
à sua caça, o fato é que também cuida de regular a mesma caça,
permitindo-a em determinadas ocasiões, a amadores ou a profis
sionais.

Ora, a fauna brasileira, conforme é amplamente sabido, já não
comporta (nem suporta) qualquer tipo de permissão para caçar ou
apanhar animais, ainda que com finalidades esportivas, eis que se
encontra à beira do desaparecimento total, inclusive nas regiões
menos acessíveis ao homem.

Se quisermos proteger mesmo o que nos resta da outrora ma
ravilhosa e invejável fauna silvestre brasileira, não há outra al
ternativa senão a da proibição total e definitiva, tal como está
pleiteado no presente projeto de lei.

As leis que atualmente vigem a respeito da questão, são me
ros paliativos, dai a indispensabilidade da proposição ora ofere
cida à consideração da Casa.

Sala das Sessões, em 8 de junho de 1976. - Pedro Lauro.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISS6ES PERMANENTES

LEI N.o 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967
Dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras provi-

dências. .
Art. 1.0 Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase

do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do ca
tiveiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seús ninhos,
abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo
proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.

§ 1.0 Se peculiaridades regionais comportarem o exercício
da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do
Poder Público Federal.

§ 2.° A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies
da fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando
permitidas na forma do parágrafo anterior, poderão ser igual
mente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes
a responsabilidade da fiscalização de seus dominios. Nessas áreas,
para a prática do ato de caça é necessário o consentimento ex
presso ou tácito dos proprietários, nos termos dos artigos 594,
595, 596, 597 e 598 do Código Civil.

Art. 2.° É proibido o exercício da caça profissional.
Art. 3,0 É proibido o comércio de espécimes da fauna sil

vestre e de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perse
guição, destruição ou apanha.

§ 1.0 Excetuam-se os espécimes provenientes de criadores
devidamente legalizados.

§ 2.° Será permitida, mediante licença da autoridade com
petente, a apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos
estabelecimentos acima referidos, bem como a destruição de ani-
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mais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde
pública.

Art. 4.° Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País,
sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida na forma
da Lei.

Art. 5.° O Poder Público criará:
a) Reservas Biológicas Nacionais, :Estaduais e Municípals, on

de as atividades de utilização, perseguição, caça, apanha, ou in
trodução de espécimes da fauna e flora silvestre e domésticas, bem
como modificações do meio ambiente e qualquer título, são proi
bidas, resalvadas as atividades científicas devidamente autoriza
das pela autoridade competente;

b) Parques de Caça Federais, Estaduais e Municipais, onde o
exercício da caça é permitido abertos total ou parcialmente ao
público, em caráter permanente ou temporário, com fins recrea
tivos, educativos e turísticos.

Art. 6.0 O Poder Público estimulará:
a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades ama

dorístas de caça e de tíro ao võo, objetívando alcançar o espírito
associativista para a prática desse esporte;

b) a construção de crladouros destinados à criação de ani
mais silvestres para fins econômicos e industriais.

Art 7.° A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha
de espécimes da fauna silvestre, quando consentida na forma des
ta lei, serão COnsiderados atos de caça.

Art. 8.° O órgão público federal competente, no prazo de 120
dias, publicará e atualizará anualmente:

a) a relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou
apanha será permitida indicando e delimitando as respectivas
áreas;

b) a época e o número de dias em que o ato acima será per
mitido;

c) a quota diária de exemplares cuja utilização, perseguição,
caça ou apanha será permitida.

Parágrafo único. Poderão ser, igualmente, objeto de utiliza
ção, caça, perseguição ou apanha os animais domésticos que, por
abandono, se tornem selvagens ou ferais.

Art. 9.0 Observado o disposto no art. 8.° e satisfeitas as exi
gências legais, poderão ser capturados e mantidos em cateiveiro,
espécimes da fauna silvestre.

Art. 10. A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha
de espécimes da fauna silvestre são proibidas:

a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio
ou armadilhas que maltratem a caça;

b) com armas a bala, a menos de três quilâmetros de qualquer
via férrea ou rodovia pública; --

c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao
tapíti ("Sylvilagus brasiliensis");

d) com armadilhas constituídas de armas de fogo;
e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias

hidrominerais e climáticas;
f) nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público,

bem como nos terrenos adj acentes, até a distância de cinco quilô
metros;

g) na faÍXa de quinhentos metros de cada lado do eixo das
vias férreas e_rodovias públicas;

h) nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das
belezas naturais;

i) nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos;
j) fora do período de permissão de caça, mesmo em proprie

dades p:t:ivadas;
. I) à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais

nocivos;
m) do interior de veiculos de qualquer espécie.
Art. 11. Os Clubes ou Sociedades Amadoristas de Caça e de

tiro ao vôo, poderão ser organizados distintamente ou em conjunto
com os de pesca, e só funcionarão validamente após a obtenção da
personalidade jurídica, na forma da lei civil e o registro no órgão
público federal competente.

Art. 12. As entidades a que se refere o artigo anterior deverão
requerer licença especial para seus associados transitarem com
arma de caça e de esporte, para uso em suas sedes, durante o
período defeso e dentro do perímetro determinado.

Art. 13. Para exercício da caça, é obrigatória a lícença anual,
de caráter específico e de âmbito regional, expedida pela auto
ridade competente.

Parágrafo único. A licença para caçar com armas de fogo
deverá ser acompanhada do porte de arma emitido pela Policia
Civíl.

Art. 14. Poderá ser concedida. a cientistas, pertencentes a ins
tituição cientificas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas,
licença especial para a coleta de material destinado a fins cien
tíficos, em qualquer época.

§ 1.0 Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente
credenciados pelo País de origem, deverá o pedido de licença ser
aprovado e encaminhado ao órgão público federal, competente, por
intermédio de instituição científica oficial do País.

§ 2.° As instituições a que se refere este artigo, para efeito
da renovação anual da licença, darão ciência .ao órgão público
federal competente das atividades dos cientistas lleenciados no ano
anterior.

§ 3.° As licenças referidas neste artigo não poderão ser utili
zadas para fins comerciais ou esportivos.

§ 4.° Aos cientistas das instituições nacionais, que tenham
por lei, a atribuição de coletar material zoológico, para fins cíenti
ficas, serão concedidas licenças permanentes.

Art. 15. O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e
Cientificas do Brasil ouvirá o órgão público federal competente
toda vez que, nos processos em julgamento, houver matéria refe
rente à .;fauna.

Art. 16. Fica instituído o registro das pessoas físicas ou jurí
dicas que negociem com animais silvestres e seus produtos.

Art. 17. As pessoas físicas ou juridicas, de que trata o artigo
anterior, são obrigadas à apresentação de declaração de estoques e
valores, sempre que exigida pela autoridade competente.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo.
além das penalidades previstas nesta lei obriga o cancelamento do
registro.

Art. 13. É proibída a exportação para o Exterior, de peles e
couros de anfíbios e répteis, em bruto..

Art. 19. O transporte interestadual e para o Exterior, de
animais silvestres, lepidópteros, e outros insetos e seus produtos,
depende de guia de trânsito, fornecida pela autoridade competente.

Parágrafo único. Fica ísento dessa exigência o material con
signado a Instituições Científicas Oficiais.

Art. 20. As licenças de caçadores serão concedidas mediante
pagamento de uma taxa anual equivalente a um décimo do salário
mínimo mensal.

Parágrafo único. Os turistas pagarão uma taxa equivalente
a um salário mínimo mensal, e a licença será válida por 30 dias.

Art. 21. O registro de pessoas físícas ou jurídicas, a que se
refere o art. 16, será feito mediante o pagamento de uma taxa
equivalente a meio salário mínimo mensal.

Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas de que trata
este artigo, pagarão, a título de licença, uma taxa anual para as
diferentes formas de comércio até o limite de um salário minimo
mensal.

Art. 22. O registro de clubes ou sociedades amadoristas de
que trata o art. 11, será concedido mediante pagamento de uma
taxa equivalente a meio salário mínimo mensal.

Parágrafo único. As licenças de trânsito com arma de caça
e de esporte, referidas no art. 12, estarão sujeitas ao pagamento
de uma taxa anual equivalente a um vigésimo do salário mínimo
mensal.

Art. 23. Far-se-á, com a cobrança da taxa equivalente a dois
décimos do salário minimo mensal, o registro dos criadouros. \o

Art. 24. O pagamento das licenças, registros e taxas previstos
nesta Lei, será recolhido ao Banco do Brasil S.A. em conta espe
cial, a crédito do Fundo Federal Agropecuário, sob o titulo "Re
cursos da Fauna".

Art. 25. A União fiscalizará diretamente pelo órgão executivo
específico, do Ministério da Agricultura, ou em convênio com os
Estados e Municípios, a aplicação das normas desta Lei, podendo,
para tanto, criar os serviços indispensáveis.

Parágrafo único. A fiscalização da caça pelos órgãos especia
lizados não exclui a ação da autoridade policial ou das Forças
Armadas por iniciativa própria.

Art. 26. Todos' os funcionários, no exercício da fiscalização da
caça, são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhes
assegurado o porte de armas.

Art. 27. Constituem contravenções penais, puníveis com três
meses a um ano de prisão simples ou multa de uma a dez vezes
o salário mínimo mensal do lugar e da data da infraçao, ou ambas
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Muitos e variados são, realmente, os .argumentos contra a caça
e, pois, favoráveis à sua proibição peremptória, tal como defendido
e pleiteado nos projetos de lei aqui em exame.

A Associação de Amparo aos Animais, com sede em São Paulo,
propugna vigorosamente pela proibição da caça alegando que a
nossa fauna já estaria quase dizimada, constituindo os animais
apenas "pobres vitimas mudas da maldade e da vaidade humanas".

Já o colunista Alvaro de Faria, do Diário de São Paulo, refe
rindo-se especificamente ao então programado campeonato de tiro
ao pombo, cuja realização acabou sendo vetada por interferência
direta do Ministro da Educação, qualifica essa matança organizada,
assim como todas as outras que se verificam ao abrigo da lei, de
"a glória de alguns homens para a vergonha de todos nós ... "
(v. Diário de São Paulo, ed. de 12 de janeiro de 1977).

Para o Correio Braziliense, nem mesmo a pesquisa científica
justificaria a matança de animais, principalmente quando essa se
faz com abusos e requintes de crueldade (v. CB, de 19-4-75, edito
rial de fls. 4).

O que verifico é que o comportamento das pessoas que se colo
cam contra a caça, assim como os seus argumentos, estão geral-

Rural, onde temos a honra de relatá-los, os projetos atrás epigra
fados de autoria dos Srs. Deputados Pacheco Chaves e Pedro
Lauro.

O objetivo comum das proposições, a caracterizar a sua subs
tância, é proibir a caça em todo o Pais, inclusive, naturalmente, a
caça de natureza amadorista, de exercicio permitido com certas
restrições relativas a época do ano, zoneamento e espécies.

O projeto do Sr. Pacheco Chaves quer que a caça fique proi
bida pelo espaço de cinco anos, a contar da publicação da lei que
dele resultar (art. L°), estabelecendo, ademais, a possibilidade de
autorização especial, a cargo do IBDF, mediante prévia e justifi
cada solicitação, para a caça de animais necessários ao povoa-
mento de zoológicos e à pesquisa científica (art. 2.°). .

O art. 3.0 desta proposição cuida de fixar sanção de natureza
pecuniária para quantos venham a infringir a proibição, atribuindo
ao IBDF, ainda, a competência para aplicar referida penalidade.

O argumento fundamental do Sr. Pacheco Chaves em defesa
de sua proposição é o de que ela consubstancia a melhor maneira
de se alcançar a preservação do meio ambiente.

Já o projeto do Sr. Pedro Lauro, tratando também de proibição
da caça, pretende-o. todavia, de modo bastante mais amplo, eis
que definitivamente a partir de uma certa data [1.° de janeiro
de 1977).

Alega o Sr. Pedro Lauro, em prol do seu projeto a Lei n.o
5.197, de 3 de janeiro de 1967, ao invés de significar proteção am
pla para a fauna, configuraria apenas um "repositório de permis
sões à perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes sil
vestres.

Somente o primeiro dos projetos - o de n.O 2.325176 - logróu
passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, cuja Tur
ma "A", baseada no relatório do Sr. LuIz Henrique, opinou una
nimemente pela constitucionalidade e técnica legislativa (v. fls:
7 e 8, dos respectivos autos).

Ambos os projetos (particualrmente o do Sr. Pacheco Chaves),
em razã? de versarem questão evidentemente polêmica, tiveram
'larga repercussão no País. Tanto que, além da expectativa deste
relator, têm chegado as mais variadas manifestações ao conheci
mento do Congresso, desde as de apoiamento à medida preconizada
até às de mais veemente verberação ou repulsa.

A favor da medida colocam-se praticamente todas as socie
dades de proteção ou amparo aos animais, dentre outras, a Asso
ciação de Amparo aos Animais, de São Paulo, filiada à "World
Federation For The Protection of AnimaIs", de Haia, Holanda, a
Sociedade Soófila Educativa - SOZED, a Sociedade União Inter
nacional de Proteção aos Animais, a União Internacional Proteto
ra dos Animais e a Comissão de Defesa da Ecologia do Rotary
Clube de Embu, além da Sociedade Teosófica no Brasil, a Funda
ção Teosófica Centro Raja, os colunistas Alvaro de Faria, do Diá
rio de São Paulo e Luiz Carlos Lisboa, do O Estado de S. Paulo e
muitos editoriais ou noticias de grande parte dos jornais brasi
leiros.

Crianças da cidade gaúcha de Pelotas, certamente influencia
das pelos argumentos de adultos contrários à caça, iniciaram uma
campanha de coleta de assinaturas para ,ser envIada ao Governa
dor do Estado do ~io Grande do Sul e, através desse, às autorida
des da República, à guisa de memorial em favor da taxativa proi
bição da caça em todo '0 território nacional (conforme noticia
publicada no Correio do Povo, ed. de 19 de abril de 1977, pág. 26).

É o relatório.

as penas cumulativamente, ,iolar os arts. 1.0 e seus §§ 2.°, 3.°,4.°,
8.0 , e suas alíneas a, b e c, 10 e suas alíneas a, b, c, d, e, f, g, b,
i, j, 1 e m, 13 e seu parágrafo único, 14, §§ 3.°, 17 18 e 19.

Art. 28. Além das cont"avenções estabelecidas no artigo pre
cedente subsistem os dispositivos sobre contravenções e crimes
previstos no Código Penal e nas demais leis, com as penalidades
neles contidas.

Art. 29. São circunstâncias que agravam a pena, afora aque
las constantes do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais,
as seguintes:

a) cometer a infração em periodo defeso à caça ou durante
a noite;

b) empregar fraude ou abuso de confiança;
c) aproveitar indevidamente licença de autoridade;

d) incidir a infração sobre animais silvestres e seus produtos
oriundos de áreas onde a caça é proibida.

Art. 30. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam
eles:

a) diretos;

b) arrendatários, parceiros. posseiros, gerentes, administrado
res. diretorea, promitentes compradores ou proprietários das áreas,
desde que praticada por prepostos ou subordinados e no interesse
dos proponentes ou dos superiores hierárquicos;

c) autoridades que por ação ou omissão consentirem na prá
tica do ato ilegal ou que cometerem abusos do poder.

Parágrafo único. Em ::aso de ações penais simultâneas pelo
mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os
processos na jurisdição em que se firmar a competência.

Art. 31. A ação penaí independe de queixa, mesmo em se
tratando de lesão em propriedade privada, quando os bens atingi
dos são animais silvestres e seus produtos, instrumentos de tra
balho, documentos e atos relacionados com a proteção da fauna,
disciplinada nesta Lei.

Art. 32. São autoridades competentes para instaurar, presi
dir e proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em
flagrante e intentar a ação penal, nos casos de crimes ou de con
travenções previstas nesta Lei ou em outras leis que tenham por
objeto os animais silvestres, seus produtos, instrumentos e do
cumentos relacionados com os mesmos as indicadas no Código
de Processo Penal.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITU~ÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório
Dois projetos, acima epigrafados, procuram estabelecer a proi

bição da caça em todo o território brasileiro. O primeiro, do parla
mentar paulista, fixa essa proibição por cinco anos, a contar de
sua vigência. O segundo extende essa vedação, "sine die".

Trata-se de matéria louvável, mas sem a simplicidade que
dela parece emanar, cujos aspectos substanciais serão enfocados
pela Comissão de Agricultura e Política Rural.

11 - Voto do Relator
Quanto às preliminares nada há a obstar. Ambos os projetos

são constitucionais, legais e vasados em aceitável técnica legisla
tiva. Pelo seu conhecimento, pois, nesta douta Comissão.

S.M.J., é o parecer.
Sala da Comissão, Z de dezembro de 1976. - Luiz Henrique,

Relator.
IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reumao de sua
Turma "A", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade e téc
nica legislativa do Projeto n.o 2.325/76, (anexo o Projeto n.o
2.421/76) nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Djalma Bessa, Presidente; Luiz Henrique, Relator; Alceu

Collares, Altair Chagas, Gomes da Silva, Jarbas Vasconcelos, João
Gilberto, Joaquim Bevilacqua, Jorge Uequed, Lidov.ino Fanton, Tar
císio Delgado e Theobaldo Barbosa.

Sala da Comissão, 2' de dezembro de 1976. - Djalma Bessa, Pre
sidente - Luiz Henrique Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

I - Relatório

Anexados, por versarem matéria análo:a, em conformidade
com o art. 71 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
oferecem-se ao exame desta Comissão de Agricultura e Política

/ II - Voto do Relator
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mente escorados em motivos meramente emocionais ou e.mplrlCa
mente altruístas, sem qualquer embasamento de caráter científico
ou mesmo de comprovaçãu prática. Louváveis que sejam tais com
portamentos ou argumentos, há que se ponderar contudo, que eles
não bastam para justificar a adoção da medida drástica da proi
bição aqui projetada.

Antes, é preciso analisá-la - à medida - em todos- os seus
envolvimentos, alcance e conseqüências.

Até porque, muitos - e talvez mais ponderáveis - são os ar
gumentos contra a 'Proibição.

A caça de caráter amadorista não é, de nenhum modo, respon
sável pelo exterminio dl\s espécies silvestres que habitam nossas
florestas.

Ao contrário, essa caça é realizada em estrita obediência a
certas exigências legais que, essas sim, estão estribadas em soluções
lógicas, não sentimentais.

Com efeito, conforme lembra o "Pequeno Guia de Identificação
dos Animais de Caça do Rio Grande do Sul", de Flavio Silva e
Walter Adolfo Voss, editado pela Fund. Zoobotânica do Rio Grande
do Sul, 1977, "a Lei n.O 5.197, em seu art. 1.0 considera a fauna
silvestre propriedade do Estado, sendo proibida sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha". E no parágrafo 1.0, desse
artigo, admite o exercício da caça amadorista, dentro de deter
minadas limitações. A liberação de caça é feita anualmente, atra
vés de uma "Instrução Complementar da caça amadorista", que
estipula o zoneamento onde a mesma pode ser praticada, as es
pécies que podem ser abatidas, com o respectivo número de peças
por caçada". No Rio Grande do Sul, por exemplo, segundo a
mesma publicação, no ano de 1977 está sendo permitido o abate
de 8 espécies de aves (dentre as 574 existentes no Estado) e ape
nas uma espécie de mamífero (existem 132, no Estado).

Isto nos parece a perfeição em matéria de enquadramento da
proibição generalizada da caça, das exceções possiveis a essa regra
e dois limites com que se exercitam ditas exceções. Se tal aparato
legal não tem sido cumprido à risca, como convém ao Pais e
está desejado expressamente no referido diploma legal, aí o caso
já não será de inadequação da norma legal, senão que da defi
ciência ou insuficiência dos meios materiais colocados à disposição
dos organismos incumbidos de sua execução e fiscalização.

Enquanto as ditas sociedades protetoras dos animais, de modo
bastante simplista, vão buscar na caça amadorista a causa da ex
tinção ds espécies silvestres, o Clube de Caça e Pesca Santo Hum
berto, de Bento Gonçalves, pondera que muitas distorções e bar
baridades são praticadas pelo emprego de defensivos agrícolas e
pelo descriterioso desmatamento, uma e outra formas eficazes na
dizimação de animais, já que, pela primeira, praticamente se des
tróem as espécies de campo, incapazes de resistir aos efeitos do
DDT e outros venenos e, pela segundfl" eliminando-se os "habitats"
dos animais de pelo, torna-se impossível a sua reprodução. Nem
mesmo o reflorestamento, geralmente feito à base de árvores antes
estranhas à região e ao solo (eucalipto, acácia, pinus, etc.), tem
condições de restabelecer o equilíbrio ecológico e devolver as con
dições favoráveis à vida dos animais que ali existiam.

As espécies silvestres, para o Clube Passofundense de Tiro e
Pesca, estariam sendo dizimadas muito mais pela destruição de
seus "habitats" naturais, pelos interesses mercantis resultantes
do cada vez mais alentado contrabando de peles e, finalmente, pelo
uso indiscriminado de pesticidas e inseticidas nas lavouras. Prova
disso é encontrada em regiões, de grandes extensões, onde não se
exercita a caça há maís de uma década e, no entanto, as espécies
foram totalmente dizimadas, particularmente pelo uso de venenos
agricolas.

Grande número de entidades congêneres às mencionadas, ci
tando um ou outro argumento complementar, faz questão de per
filhar esse mesmo ponto de vista. Dentre elas, a Sociedade Ca
noense de Caça Pesca e Tiro, o Clube de Tiro, Caça e Pesca de Gari
baldi, o Grêmio Atiradores "Novo Hamburgo", a Sociedade de Caça
e Pesca Alto Petrópolis, a Associação de Preservação da Fauna e
da Flora (do Ceará), a Sociedade Brasileira para Defesa da Flora
e Fauna (Ribeirão Preto, SP) e a Federação Gaúcha de Caça e
Tiro.

Não quero deixar de recordar aqui uma adequadíssima obser
vação feita pelo Clube Internacional de Atiradores de Livramento
Rivera, para o qual é ledo engano pensar que os caçadores tenham
alguma coisa a ver com a predação ou dizimação de espécies sil
vestres. Tanto assim, que alguns pássaros como o tico-tico, o pardal,
o beija-flor. etc., também estão desaparecendo em algumas regiões,
sem que sejam caçados por quem quer que seja.

Uma falha dos projetos estaria, segundo opinião da Sociedade
dos Amigos da Flora e Fauna de lraí (SAFFillA) e da Sociedade
Cultural e Esportiva Matiel, no fato de eles não preverem a pos
sibilidade de serem caçadas aquelas espécies que comprovadamente
prejudicam as lavouras ou a saúde pública.

Ainda, o Clube Caxiense de Caça e Tiro permitiu tomássemos
conhecimento de interessante matéria, abordando um aspecto inu
sitado da questão, a saber: , .. "Pais nenhum, em todo o mundo,
hoje dispõe de fauna se não é pela mão do caçador, por incrível
que pareça. A Alemanha com dois conflitos mundiais é um pais
de grande número de javalis, patos, cervos e aves, exigindo inclu
sive sinalização de trânsito específica, graças à sua política de
proteção de caça e não proibindo a mesma. Os Estados Unidos
com 3.500.000 caçadores, são responsáveis pela criação e manu
tenção de inumeros parques de animais e aves, inclusive esta
tísticas mostram que Nova Iorque hoje tem mais cervo de cauda
branca do que quando a ilha foi vendida pelos índios. Os ameri
canos recentemente usaram a justiça de seu país para que não
lhes fosse proibido o direito de caçar, por decisão favorável de
juiz federal que considerou a medida descabida e tolhia a liber
dade do cidadão praticar algo para o que estava devidamente le
galizado. Entre esses países gostaríamos de íncluir também a Ar
gentina verdadeiro paraíso de fauna e flora, com reservas de caça
em todo o país, inclusive enriquecendo, com a introdução de es
pécimes exóticos, como o cervo ONIX e JAVALI europeu que hoje
estão perfeitamente climatizados e sendo caçados em suas tem
poradas, sem problemas, proibições ou alusões a devastação em
sua imprensa ... "

De todo o exposto, a conclusão a que se chega, menos por
questão de simpatia ou 'antipatia pelo esporte da caça amadora
e mais em e::;trita obediência à razão, é que a solução aqui buscada
não é verdadeiramente uma solução, eis que, proibida que seja a
caça amadora, por certo tempo ou para sempre, sem medidas si
multâneas de proteção ecológica, as espécies continuarão a desa
parecer. empobrecendo-se - ou mesmo aniquilando-se a nossa
fauna.

Por todas estas razões e também por considerar que o IBDF
dispõe de todo um aparato legal que lhe permite controlar Cl!ll1
venientemente a caça em todo o pais (com uma mais efetiva alo
cação de recursos materiais, naturalmente) manifesto-me contra
a aprovação de ambos os projetos ora em exame.

Sala da Comissão, em 17 de agosto de 1977. - Alexandre
Machado.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em reumao rea
lizada em 17 de agosto de 1977, opinou pela rejeição do Projeto
n.O 2.325/76 - (Anexo o Projeto n.O 2.421/76), contra os votos dos
Senhores Deputados Ferraz Egreja, Nelson Maculan, Pacheco Cha
ves e Walber Guimarães. nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antônio Gomes
- Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Alexandre Ma
chado - Relator, Antonio Annibelli, Antonio Bresolin, Celso Car
valho, Elcival Caiado, Ferraz Egreja, Francisco Libardoni, Hum
berto Souto, José Mandelli, Juarez Bernardes, Melo Freire, Nelson
Maculan, Pacheco Chaves e Walber Guimarães.

Sala da Comissão, em 17 de agosto de 1977. - Antonio Gomes,
Vice-Presidente no exercício da Presidência - Alexandre Machado,
Relator.

PROJETO DE LEI N.o 3.205-A, DE 1976
(Do Sr. Jorge Arbage)

Revoga a Lci n.O 6.192, de 19 11e dezembro de 1974, que
"dispõe restrições a brasileiros naturalizados, e dá outras
providências"; tendo parecei', da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.o 3.205, de 1976, a que se refere o
parecer).

a Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É revogada a Lei n.O 6.192, de 19 de dezembro de 1974,
que "dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados. e dá outras
providências" .

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

Justifieação

A Lei n.o 6.192, de 19-12-74, que dispõe sobre restrições a bra
sileiros naturalizados, é flagrantemente inconstitucional. Isto bas
ta para justifícar a sua revogação.

Com efeito, nela se proibe (inclusive tipificado como contra
venção penal) fazer-se dístinção entre brasileíros natos e natu·,
ralizados, quando é a própria Constituição Federal que consagra
tal distinção, "verbi gratia" ao considerar privativos de brasilei
ros natos certos cargos (§ único do art. 147) e ao determinar que
os proprietários, armadores e comandantes de navios nacionais.
assim como dois terços, pelo menus, dos seus tripulantes. também
sej am brasileiros natos.
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lU - PareceI' da Comissão
À comissãó de Constituição e Justiça, em sua reunião Plená

ria, opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto núme
ro 3.205176, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Célio Borja - Presidente; Erasmo Martins Pedro - Relator;

Afrisio Vieira Lima, Alceu Collares, Blota Júnior, Cleverson Tei
xeira, Ibrahim Abi-Ackel, Jairo Magalhães, João Gilberto, Joa
quim Bevilácqua, José Bonifácio Neto, Lidovino Fanton, Miro Tei
xeira, Noide Cerqueira, Nunes Rocha, Ricardo Fiuza, Tarcísio Del
gado e Wilmar Guimarães.

Sala da Comissão, 11 de maio de 1977. - Célio Borja, Pre
sidente - Erasmo Martins Pedro, Relator. ,

PROJETO DE LEI N.o 3.258-A, DE 1976
(Do Sr. Lincoln Grillo)

Define os crimes do trânsito, fixa-lhes as sanções res
. pectivas, e dá outras providências; tendo parecer, da Co
mJ.ssão de CC}Dstituiçáo e Justiça, peIa rejeição, por inju
ridicidade e falta de técnica legislativa.

(Projeto de Lei n.a 3.258, de 1976, a que se refere o
parecer).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Esta lei define os crimes do trânsito, fixando-lhes

as nações respectivas, e regula o E·eqüestro de bens nos casos que
especifica.

Aliás, recente ato do Sr. Presidente da República (Decreto
n.O 78.338, de 31 de agosto de 1976), para citar somente um dentre
inúmeros casos, aprovou disposição que, de algum modo, restringe
direito a brasileiros naturalizados (Cláusula IH, alínea "a").

'É, pois, constitucionabnente admitida a distinção que a Lei
n.O6.192/74 quer vedar, pelo que é de se entender que esta padece
do vício de inconstitucionalidade, não podendo ser preservada em
nosso ordenamento jurídico.

Quiséssemos estender um pouco mais estas considerações,
citaríamos ainda brilhante artigo do Dr. Rebello de Britto Poletti,
denominado "Da Situação Jurídica dos Naturalizados", publicado
na Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, vol. 47,
pág. 199 e seguintes, bem como na revista Justitia, órgão do Mi
nistério Público do Estado de São Paulo, vaI. 90, pág. 135 e se
guintes.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1976. - Jorge Arbage.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N.o 6.192, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados, e
dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte Lei: .
Art. 1.° 'É vedada qualquer distinçãó entre brasileiros natos e

naturalizados. . .
Art..2.° A condição de "brasileiro nato", exigida em leis ou

decretos, para qualquer fim, fica modificada para a de "brasileiro".
Art. 3.° Não serão admitidos a registro os atos de constituição

de sociedade comercial ou civil que contiverem restrição a bra
sileiro naturalizado.

Art. 4.° Nos documentos públicos, a indicação da nacionali
dade brasileira alcançada mediante naturalização far-se-á sem
referência a esta circunstância.

Art. 5.° A violação do disposto no artigo 1.0 desta Lei constitui
contravenção penal, punida com as penas de prisão simples de
quinze dias a três meses e multa igual a três vezes o valor do maior
salário mínimo vigente no País.

Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em .contrário.

Brasília, 19 de dezembro de 1974; 153.° da Independência e 86.°
da República.

ERNESTO GEISEL - Arma.ndo Falcão.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
O ilustre Deputado Jorge Arbage ofereceu à apreciação do

Congresso Nacional o Projeto de Lei n,o 3.205, de 1976, que tem
por objetivo promover a revogação da Lei n.O 6.192, de 19 de
dezembro de 197~.

Referido diploma legal estabelece ser vedada qualquer dis
tinção entre brasileiros natos e naturalizados. dispondo que a
infração a essa medida constitui contravenção penal, punivel
com penas de prisão simples e multa.

Em abono da providência alvitrada, assinala o parlamentar
proponente que a lei cuja revogação é pretendida é flagrante
mente inconstitucional, eis que a Lei Maior consagra a distinção
entre brasileiros natos n!1turalizados.

O assunto é transmitido à apreciação desta Comissão a fim de
que seja. examinado sob os aspectos de mérito, constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, em conformidade com o que pre
ceitua o art. 28, § 4.°, letra f, do Re,gimento Interno.

'É o relatório.
fi - Voto do Relator

A proposição em exame contempla matéria inserida na esfera
de competência legislativa da União, em consonância com o es
tatuída no art. 8.°, inciSo XVII, letra o,' da Constituição Federal.

Atende .Q projetado o preceituado no art. 56, estando excluído
das restrições consubst;:mciadas no art. 57 da Lei Maior, pois
cuida de matéria tipicamente de competência concorrente. cuja
iniciativa pode partir alternativamente do Poder Executivo ou de
membro do Congresso Nacional.

Quanto ao aspecto de juridicidade, ressalte-se que a propo
situra não ofende nenhum principio de nosso Direito Positivo,
encontrando-se redigida em sintonia com a técnica legislativa.

A esta altura, cumpre assinalar que a naturalização é um
dos modos secundários de aquisição de nacionalidade.

Pode a naturalização ser conceituada como "o ato do poder
público, legislativo ou executivo, em virtude do qual uma pessoa,
mediante sua livre aquiescência, adquire a qualidade de cidadão
de outro Estado, e passa a gozar de todos ou parte dos direitos
peculiares aos naturais do pais" (Pimenta Bueno, in "O Direito".
vaI. xcm, pág. 1661.

Os ofeitos da naturalização, quanto ao gozo de direitos, dife-
rem de legislação a legislação. Em alguns paises, como, por exem
plo, nos Estados Unidos da América, há perfeita paridade entre
o nacional e o naturalizado; em outros, entretanto, como é o
caso especifico do Brasil, há entre as duas classes de cidadãos
certas distinções.

Em verdade, em nosso País, durante a vigência da Consti
tuição de 1891 eram poucas as restrições aos brasileiros natura
lizados, porque, de acordo com o Decreto n.o 6.948, de 14 de maio
de 1908 (art. 2.°), os estrangeiros naturalizados gozariam de todos
os direitos politicos e civis, podendo desempenhar quaisquer car
gos ou funções públicas, com exceção da Presidência e Vice-Pre
sidência da República.

No entanto, a partir de 1930, os direitos dos naturalizados
passaram a sofrer restrições cada vez mais numerosas, em tal
volume que foi necessário colocá-las todas no Decreto-lei n.O 389.

Em consonância com a Constituição de 1946, eram várias as
restrições aos direitos dos brasileiros naturalizados. Dentre essas,
podemos destacar que estes não poderiam ser Presidente ou Vice
Presidente da República (art. 80, I), Deputado Federal ou Senador
(art. 38, parágrafo único, 1), Ministros de Estado (art. 90, n, Mi
nistros do Supremo Tribunal Federal (art. 99), Ministros do Tli
bunal Federal de Recursos (art. 103), Capelães das Forças Ar
madas (art. 141,9), proprietários, armadores ou comandantes de
,navios nacionais (art. 155, parágrafo único), proprietários de
empresas jornfl.1ísticas ou de radiodifusão (art. 160).

A Carta Política atualmente em vigor (Emenda Constitucio
nal n.o 1, de 17 de outubro de 1969) também contém várias res
trições aos direitos dos brasileiros naturalizados, como, por exem
plo, o disposto no parágrafo único do art. 145, que discrimina
mais de vinte cargos ou funções públicas que são privativos de
brasileiros natos.

Por conseguinte, seguindo a tradição histórica do direito cons
titucional br~sileiro, a Lei Maior vigente mantém restrições aos
direitos dos brasileiros naturalizados.

Dessa forma, a nós nos parece evidente que a Lei n.O 6.192,
de 19 de dezeI)1bro de 1974 colide com disposições da Constituição
Federal, podendo, assim, ser inquinada de inconstitucional - mo
tivo de sobra para que seja extirpada do ordenamento jurídico
brasileiro.

Por todas essas razões, nosso voto é no sentido da consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de
Lei n.O 3.205, de 1976, de iniciativa do digno Deputado Jorge Ar
bage, assim como por sua aprovação, quanto ao mérito.

Sala da Comissão, aos Erasmo Martins
Pedro, RelatolT.
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1970 149.600 8.100 93.500
1971 162.500 8.600 100.000
1972 175.500 9.000 107.000
1973 188.000 9.500 114.000
1974 201.000 10.000 121.000
1975 240.000 14.000 140.000

.~--_.

.'eridosMortosAcidentes

ao dos americanos mortos durante uma década de guerra no
Vietnam.

As proporções do problema é bem assinalada por gráfico
publicado na revista Veja, n.O 399, de 28 de abril de 1976 (pág. 54).
como se vê a seguir:
---<---_.
Período

Tais dados situam o Brasil como recordista mundial de aci
dentes do trânsito.

Manifesta-se, em verdade, um estado de calamidade pública,
que tende a piorar, segundo as previsões, <liante da omissão das
autoridades responsáveis.

Todo o mal decorre, certamente, de uma conjuntura, integrado
por fatores os mais diversos, capaz dé gerar o clima de irrespon
sabilidade generalizada, especialmente nos centros de grande con
centração demográfica.

Não há negar, por exemplo, as causas de natureza técnica:
estradas e ruas mal traçadas ou mal conservadas, sinalização defi
ciente, veiculos inseguros, etc. De outra parte, a falta de fiscaliza
ção adequada tem a sua participação expre&iva. Avulta, porém,
como fator preponderante, a impropriedade normativa, especial
mente no que concerne à lei penal.

Ora, dispomos de um Código Penal verdadeiramente senil, ao
menos para enfrentar a criminalidade do trânsito, circunstância
essa reconhecida pela Ordem dos Advogados do Brasil. para quem
não se justifica sejam os delitos do tráfego regidos por uma lei
de 1940, quando as ruas e estradas do Pais eram fljnda um paraíso
de tranqüilidade.

As penas irrisórias que são hoje cominadas para delitos tão
graves, seja pela periculosidade de seus agentes. sejam pelo resul
tado danoso que acarretam para o indivíduo e a sociedade, não
exercem a. menor influência intimidativa no meio ambiente. Pelo
contrário, encorajam o comportamento antijuridico.

Ajunte-se a essa circunstância a própria benevolência da Jus··
tiça. quando não bastasse o seu desaparelhamento material e fun··
cional a eternizar a tramitação de processos, assegurando, mesmo,
na maioria dos casos, a impunidade, por opra do decurso do prazo
prescricional.

Senão, vejamos:
No foro "da cidade do Rio de Janeiro 94% dos réus são absolvi

dos, e, dos condenados, somente um décimo cumpre a pena im
posta, graças ao sursis.

Em São Paulo, os 82.641 acidentes registrados em 1974, com
31.639 feridos e 3.015 mortos, não provocaram mais que 10.000
processos. E, nos últimos dois anos, apenas 6 motoristas tiveram
o despr~zer de enfrentar a prisão.

Já em Salvador, a Delegacia de Acidentes ca:..reou para a Jus
tiça local, apenas no ano passado, perto de 700 inquéritos. No
entanto, as duas Varas Criminais especializadas consumiram os
doze meses do ano julgando 302 processos, dos quaís resultaram
tão só 17 condenações.

Por seu turno, no foro de Recife, dotado de três Varas Cri~

minais privativas, abarrotam-se 715 processos pendentes de jul
gamento, alguns paralizados há mais de dois anos.

Outra não é a situação da Justiça de Porto Alegre, onde. em
1975, 333 processos, dos 633 distribuidos para uma Vara especiali
zada, foram relegados à prescrição. E, também, na Justiça do
Paraná opera-se o mesmo fenômeno de estrangulamento, desde
que se atente ao fato _de haverem sido julgados, no ano passado,
apenas 250 processos dos 553 distribuídos.

Enquanto isso, o problema da criminalidade' no' trânsito as
sume proporções assustadoras, sem que haja a menor esperança
de providências enérgicas conduzentes à sua minimização.

Erguem-se as vozes de alerta e de protesto. Sucedem-se as
opiniões e propostas de solução. Estampam-se as estatísticas de
nunciadoras. Avolumam-se os reclamos e o clamor público, via
dos órgãos da imprensa.

Todavia, minguam as providências exigíveis.
Parece-nos faltar, ainda, a ínàispensável consciência coletiva

da realidade, que é capaz de gerar o movimento estatal pronto
e eficiente.

De nossa parte, não pretendemos participar da conivência.
com a omissão. Por isso, abalançamo-nos à apresentação do pre-

Art. 2.° Ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém,
ao dirigir veiculo no trânsito:

Pena - Reclusão, de um a três anos.
§ 1.0 Se resulta:
I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de

trinta dias;
II - perigo de vida;
lU - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - Reclusão de dois a seis anos.
§ 2.° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o

agente não quis o resultado:
Pena - Reclusão de cinco a quinze anos.
Art. 3.° Dirigir, no trânsito, veiculo destituido dos requisitos

de segurança, ou em excessiva velocidade, ou, ainda, sem a com
petente habilitação, de modo a 0ferecer perigo iminente ao pú
blico:

Pena - Detenção de três meses a dois anos.
Art. 4.° São penas acessórias:
I - a suspensão da licença para dirigir, por tempo corres

pondente ao dobro da pena privativa de liberdade aplicada;
II - cassação definitiva da licença para dirigir.
§ 1.0 Incorre na pena. de suspensão da licença para dirigir

o condenado a reclusão ou detenção por tempo não inferior a
dois anos.

§ 2.° Incorre na pena de cassação da licença o condenado
por tempo superior a cinco anos.

Art. 5.° Ficam sujeitos a seqúestro os bens de pessoa indicia
da por crime previsto nos §§ 1.0 e 2.° do art. 2." desta lei.

§ 1.0 O seqüestro será determmado pela autoridade judiciá
ria, a requerimento da vitima ou do Ministério Público,desde
que hajam indicias veementes da responsabilidade.

§ 2.° Os bens doados após a prática do crime poderão ser
abrangidos pelo seqüestro, assim como os que estiverem em poder
de terceiro.

§ 3.° Quando se tratar de bens móveis. a autoridade judiciá
ria nomeará depositário, que assin?sá termo de compromisso de
bem e fielmente desempenhar o encargo e de assumir todas as
responsabilidades a este inerentes.

• § 4.° Tratando-se de imóveis, o juiz determinará ex-officio
a averbação do seqüestro no Registro de Imóveis, cabendo ao
Ministério Público promover a hipoteca legal em favor da vitima,
se esta não a providenciar.

Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Salta aos olhos a inadequação do normativismo penal em vigor

face à realidade dos crimes de trânsito no Pais.
Deparamos com inquietante problemática: de um lado. o àgra

vamento do potencial de criminalidade, rêvelado pelas linhas as
cendentes nas estatísticas; de outro, a impotência repressiva, à
mercê da benevolência legal e, até mesmo, dos próprios julgado
res, a par do desaparelhamento policial e judiciário.

Os números aí estão" a demonstrar a gravidade da situação
que enfrentamos, marcada por esta revelação impressionante: hoje
há mais mortes no trânsito que em decorrência de moléstias in
sidiosas.

Em 1974, nas rodovias paulistas, registraram,.se 121.234 casos
de acidentes, entre desastres e atropelamentos, com 17.000 viti
mas, dentre as quais 1,953 mortos, 5.650 pessoas com ferimentos
de natureza grave e 9.716 com ferimentos de natureza leve. E,
no tráfego urbano, lt2. 641 acidentE''s, com 31. 639 feridos e 3.015
mortos.

Também 'em 1974 ocorreram, nas rodovias federais, 40.965
acidentes, com 26.231 ferídos e 3.430 mortos.

Na cidade do Rio de Janeiro o trânsito produz uma morte de
3 em 3 horas, índice maior que os de assaltos, apresentando a
estatística especializada uma linha ascendente em que se mostra
um aumento de 15% nos acidentes e de 19% .na mortalidade,
de ano para ano.

Em Curitiba, durante o ano de 1975, houve 7.515 acidentes
para apenas 140. 000 veiculos.

Em cinco anos, as vitimas fatais das refregas do tráfego
•urbano, no País, ultrapassaram a 53.000, número esse superior
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sente Projeto de Lei, na medida de nossas limitações legislativas,
ditadas pela Constituição em vigor, que nos impedem a iniciatlVa
de propositura mais ampla e útil, posto que .abrangente de medi
das concretas, no sentido de reaparelhar a instrumentação orgâ
nica de prevenção e repressão ao crime do trânsito.

Destarte, cogitamos de atualizar a legislação penal na matéria,
agravando sensivelmente as penas, como prevenção específica
dirigida ao delinqüente, para que se torne reincidente, e, como
prevenção genérica, no tocante aos demais indivíduos, para que
não venham a se transformar em criminosos.

Propomo-nos, ainda, a instituir as penas acessórias de sus
pensão da licença para dirigir e de cassação definitiva da mesma
licença, destinadas aos casos de maior gravidade.

Sugerimos, também, a adoção de medida do seqüestro dos
bens, visando a garantir o direito de ressarcimento das vítimas
ou de suas famílias.

Esperamos, dessa forma, contribuir para o aperfeiçoamento
da legislação penal brasileira, em tão importante passo como esse
da repressão ao crime do trânsito, conquanto saibamos que muito
mais deve ser realizado, máxime quanto à reforma orgânica e à
moralização de nossos aparelhos policial e judiciário.

Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1976. - Lincoln Grillo.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISS(5ES PERMANENTES

LEI N.o 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 (1)

Institui o Código Nacional de Trânsito.
........ : - ~ .

CAPÍTULO XI
Das Infrações

Art. 94. Considerar-se-á infração a inobservância de qual
quer preceito deste Código, de seu Regulamento e das Resoluções
do Conselho Nacional de Trânsito.

Art. 95. O responsável pela infração fica sujeito às seguintes
penalidades:

a) advertência;
b) multa;
c) apreensão do documento de habilitação;
d) cassação do documento de babilitação;
e) remoção do veículo;
f) retenção do veiculo;
g) apreensâo do veículo.

§ 1.0 Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou
mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as penali
dades em que haja incorrido.

§ 2,0 A aplicação das penalidades previstas neste Código, não
exonera o infrator das cominações cíveis e penais cabíveis.

§ 3.0 O ônus decorrente da remoção ou apreensão de veículo
recairá sobre seu proprietário, ressalvados os casos fortúitos.

LEGISLAÇAO PERTINENTE ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.D 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (1)

CóDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL
TíTULO I

Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPíTULO II

Das Lesões Corporais
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de ou-

trem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
§ 1.0 Se resulta:
l-incapacidade para as ocupações habituais, por mais de

trinta dias;
II - perigo de vida;
UI - debilidade permanente de membro, sentído ou função;

IV - aceleração de parto;
Pena - reclt:são, de um a cinco anos.
§ 2.0 Se resulta:
I - incapacidade permanente para o trabalho;
11 - enfermidade incurável;
lU - perda ou inutilização de membro, sentido ou função;
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reelusão, de dois a oito anos.
§ 3.0 Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o

agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
§ 4.0 Se o agente comete o crime impelido por motivo de

relevante valor social moral ou sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode re
duzir a pena de um sexto a um terço.

§ 5.0 O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir
a pe!la de detenção pela de l!}ulta, de vinte centavos a dois
cruzelros: .

I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;
II - se as lesões são recíprocas.
§ 6.0 Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
§ 7.0 No caso de lesão culposa, aumenta-se a pena de um

terço, se ocorre qualquer das hipóteses do art. 121, § 4.0

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório

O projeto de lei acima epigrafado, de autoria do ilustre Depu
tado Lincoln Grillo, pretende erigir-se em novo e revolucionaário
diploma disciplinador dos crimes de trânsito, ímpondo sanções mais
drásticas que tenham o condão de funcionar como desestímulo
à prática respectiva.

Assim é que, ao contrário da relativa brandura da legislação
atualmente em vigor, o projeto em exame prevê pena de reclusão
entre cinco (5) e quinze (15) anos para os crimes de trânsito mais
graves e detenção entre três meses e dois anos para os delitos de
natureza mais leve.

O inusitado da proposição é que ela estabelece, simultanea
mente com as sanções penais, a possibilidade de seqüestro dos
bens do agente de crime de trânsito, regulando inclusive a forma
de tal medida se realizar (§§ 1.0 a 4.0 , do art. 5.0 ).

Alega o autor que existe, presentemente, um clima de quase
irresponsabilidade, do que resulta sentirem-se as pessoas quase à
vontade para praticar os chamados crimes de trânsito. A punição,
quando chega a ocorrer, o que é rarissimo, não corresponde ao
delito.

O projeto equivaleria, assim, a uma indispensável atualiza
ção do aparelhamento penal repressivo, de tal modo que, estando
esse ·dotado de sanções efetivamente eficazes, haveria a esperan
ça de diminuirem os altos índices de críminalidade no setor.

A adoção do seqüestro dos bens do agente da infração penal,
simultaneamente com as penas privativas de liberdade, visaria
garantir o direito de ressarcimento das vitimas e de suas famílias.

Foram juntadas aos autos, às fls. 12 e 13, cópias das leis
citadas no projeto ou na justificação.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

A grande restrição que se faz ao projeto em exame é quanto
ao fato de ele tentar conjugar, misturar, direito penal com direito
civil, de modo absolutamente injurídico e mesmo contrário à boa
técnica legislativa.

O nosso ordenamento jurídico devotou sempre o maior res
peito e acatamento à idéia - ou ao princípio - da divisão dos
ilícitos em civis e penais, tratando, por outro lado, de regular a
uns e outros com legislações (codificadas ou não) diametralmen
te apartadas, inteiramente autônomas.

Ilícito penal - ou cri~e, ou delito - é todo ato cO;r.J.trário à
lei penal, por cuja prática o Estado se investe no direíto e no
dever de, em defesa da sociedade inteira, impor sanção de natu
reza penal, que alcança a pessoa do responsável.

Já ilícito civil, sendo ato praticado com violação dos direitos
de outrem, a sua reparação, ainda que sob a tutela do Estado, não
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se faz mediante expiação pessoal, senão que através do compro
metimento patrimonial do autor.

Em suma, pela prática do crime o agente responde com a sua
própria pessoa, ao passo que pela prática do ilicito civil respondem
apenas os seus bens patrimoniais. As duas únicas exceções e esta
regra encontram-se previstas expressamente na Constituição Fe
deral e se referem à prisão do depositário infiel e do inadimplente
de obrigação alimentar (art. 153, § 17, ConstJ.

Fora daí, a todo delito penal se dará solução de caráter ex
clusivamente penal, do mesmo modo que a qualquer ilícito civil
a, solução terá que ser exclusivamente cívil.

O que o projeto quer, embora com a melhor das intenções de
forçar a diminuição dos índices dos acidentes de trânsito com vi-;
timas, é uma solução mista com sanções de caráter criminal (re
clusão e detenção, conforme o caso e a gravidade do qelitol e
sanção tipicamente civil (seqüestro de bens) ,

Impossível é. entretanto, pelas razões att'ás expostas. conciliar
as duas soluções num mesmo diploma legaL A injuridicidade é
flagrante, sem contar que tal procedimento implicaria, ainda, em
arrostar antiqüíssima orientação técnico legislativa.

Não se desconhece que h~ delitos penais com conseqüências
também de natureza civil. As nossas leis jamais o negaram. senão
que apenas mantiveram a tradição de regular cada coisa a seu
tempo e local. A praxe, neste caso. é estabelecer que a aplicação
das penalidades de natureza :penal não exonera o infrator das
cominações de natureza civil, ou vice-versa, quando cabíveis.

Por tais razões, manifesto o meu voto pela rejeição liminar
do Prejeto de Lei n.o 3.258/76, por evidente injuridicidade e des
conformidade com a melhor técnica legislativa.

Sala da Comissão, . - Noide Cerqueira.

lU - Parecer da Comissão
A Comissão de constituição e Justiça, em reunião de sua Tur

ma "A", opinou, unanimemente, pela rejeição, por injuridicidade e
falta de técnica legislativa do Projeto n.o 3.258/76, nos termos do
parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Célio Borja, Pre
,sidente; Noide Cerqueira. Relator; Alceu CoUares, Blota Júnior.
Cleverson Teixeira, Jarmund Nasser, Miro Teixeira, Ricardo Fiúza,
Sebastião Rodrigues Jr. e Wilmar Guimarães.

Sala da Comissão, 12 de mala de 1977. - Célio Borja, Presi
-dente - Noide Cetqueíra, Relator.

PROJETO DE U:I N.o 3.309-A, DE 1977
rDo Sr Aloisio Santos)

Cria o Centro de Estudos AgrollÔmil'os do Vale 110 Rio
DOfe, com !>ede na cidade de Linhares. no E'ltado do Es
pírito Santo: tendo parecer, da Comissão de ConstitUição e
Justiça, pela inconstitucionalidade, contra os votos dos 81'S.
Tarcísio Delgado, José Bonifácio Neto e João Gilberto. Os
Srs. José Bonifácio Neto e João Gilberto, manifestaram-se
pela injurid1cidade.

(Projeto de Lei n.O 3.309. de 1977, a que se refere o
parecer,.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É criado o Centro de Estudos Agronômicos do Vale

do Rio Doce, com sede na cidade de Linhares, no Estado do Es
pírito Santo.

Art. 2.° O Centro de Estudos Agronômicos do Vale do Rio
Doce ministrará, em caráter permanente, cursos técnicos de nível
medio, de Agronomia e Veterinária, sob supervisão e orientação da
Universidade Federal do Estado do Espirito Santo.

Art. 3.° O patrimônio da entidade criada pela presente lei
será compost.() de:

a) dotações orçamentárias;
b) doações e legados;

e) outros recursos.
. Art. 4.° ·A instalação do Centro de Estudos Agronômicos do
Vale do Rio Doce fica condicionada à existência de recursos fi
nanceiros.

Art. 5.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A formação de mão-de-obra especializada, para fazer face às
necessidades decorrentes do efetivo ingresso do Brasil na era da
Ciên,üa e da Tecnologia não pode prescindir de conhecimentos
fundamentais. sob pena de comprometimento dos destinos das nos
sas grandes iniciativas, a curto prazo. Com· uma população rural

a cada dia mais diminuída e com mais de 50e; dos brasileiros em
idade inferior a 18 anos, urge que se diligencie no sE.'nticlo de pro
porcionar uma maior fixação do homem á terra e à região dE.' ori
gem, tendo em vista, p:incipaImente, chegar-se ao desenvolvi-
mento integrado. .

A inexistência de estabelecimentos de ensino profissionalizante
no grande interior do Pais é a plincipal responsável pelo crescente
êxodo de jovens em idade compreendida- entre 15 e 18 anos, que
se deslocam 'para os centros mais desenvolvidos, em busca de no
vas oportunidades. E a isto não pode ficar indiferente o legislador.
A região do Vale do Rio Doce, no Estado do Espirito Santo. que
tem em Linhares, o seu principal pólo de desenvolvimento precisa
encontrar um meio para evitar a saída desses jovens. que nem,
sempre retornam às cidades de origem. Muito se tem falado em
revitalizar a economia nacional através do fortalecimento da agri
cultura. Mas agricultura não ~ faz sem uma tecnologia que subs
titua os empirIcos processos manuais. E esta t.ecnologia. dificil
mente chegará ao campo enquanto o País não se dispuser a criar
centros de en.~ino especializados. O Estado do Espírito Santo não
pode ficar à Margem do processo de desenvolvimento nacional. E
a criacão de 11m centro de estudos agr<mômicos, com sede na ci
dade de Linhares não deixará de representar um importante pas
so para o progresso da região do Vale do Rio Doce. Daí, as razões
da nossa proposição.

Sala das Sessões. em . - Aloísio SantoS.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES

CONSTITUIÇãO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Emenda Constitucional n.O 1, de 17 de outubro de 1969.

TíTULO I
Da Organização Nacional

CAPíTULO VI
Do Poder Legislativo

SEÇãO VI
Do Orçamento

Art. 65. É da competência do Poder Executivo a iniciativa
das leis orçamentárias e da;; que abram créditos. fixem vt'ncimE'n
tos e vantagens dos servidores públicos. con('edam SUbVCllf'ãu ou
auxílio ou. de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a
despesa pública.

PARECER DA COMISSãO DE CONSTITUIÇ1í.O E JUSTIÇA

I - Relatório
O Projeto de Lei em epigrafe pretende criar um Centl-o de Es

tudos Agronômicos, em Linhares, Espírito Santo. Tal Centro mi
nistrará cursos sob supervisão e orientação da Universidade Fe
deral do Espírito Santo e terá o seu patrimônio composto por
dotações orçamentárias, doações, legados e outros recursos, que o
Autor não explicita. A instalação da entidade, por sua vez. ficará
condIcionada à existência de recursos financeiros.

Não nos compete incursionar na brilhante justificativa e no
elevado propósito enunciado pelo Deputado Aloísio Santos, Autor
da Proposição, Antes, nos termos da alínea "a", do § 4.°, do artigo
28 do Regimento Interno, devemos nos pronunciar quanto aos seus
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica de ela
boração legislativa.

Em primeiro lugar a proposição, em seu artigo L°, determina
a criação do "Centro de Estudos Agronômicos do Vale do Rio Doce.
com sede na cidade de Linhares, no Estado do Espírito Santo", mas
não indica quem o cria: o Municipio, o Estado, a União? Implici
tamente, entende-se que o órgão deva ser criado pela União, pela
flagrante inconstitucionalidade de alternativa diferente. Assim, se
não o cria a União, o Projeto é inconstitucional; se a União o cria,
a iniciativa esbarra no artigo 81, inciso V, da constituição Federal,
que confere ao Sr. Presidente da República a privaticidade de com
petência para "dispor sobre a estruturação, atribuicões e funcio
namento dos órgãos da administração federal".

Ademais, colide o Projeto com o artigo 65 da mesma Consti
tuição, pois a criação do Centro de Estudos inapelavelmente au
menta, senão gera, despesa pública.

Inconstitucional. salvo melhor juizo, deixamos de apreciar a
proposição. por inocuidade-, em seus demais aspectos.

II - Voto do Relator
Somos pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.o 3.309/77.

Sala da Comissão, . - Eloy Lenzi,
Relator,
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111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur

ma "fi", opinou, contra os votos dos Srs. Tarcisio Delgado, José
Bonifácio Neto e João Gilberto, pela inconstitucionalidade do Pro
jeto n.o 3.309177, nos termos do parecer do Relator. Os Srs. José
Bonifácio Neto e João Gilberto manifestaram-se pela injuridici
dade.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Célio Borja 
Presidente, Eloy Lenzi - Relator, Afrisio Vieira Lima, Celso Bar
ros, Claudino Sales, Fernando Coelho, Gomes da Silva, João Gil
berto, Joaquim Bevilacqua, Jorge Uequed, José Bonifácio Neto, Li
dovino Fanton, Luiz Braz, Nunes Rocha, Tarcísio Delgado, Theo
baldo Barbosa e Walter Silva.

Sala da Comissão, 8 de junho de 197'1. - Célio Borja, Presi
dente - Eloy Lenzi, Relator>

PROJETO DE LEI N.O ir. 395-A, DE 1977
(Do Sr. Pacheco Chaves)

Acrescenta dispositivo ao art. 295, do CódifO de Pro
cesso Penal, instituído pelo Decreto-lei n.O 3.689, de 3 de
outubro de 1941; tendo parecer, da Comissio de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridlcidade e,
no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.o 3.395, de 1977, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Acrescente-se ao art. 295, do Código de Processo Pe
nal, instituído pelo Decreto-lei n.o 3.689, de 3 de outubro de 1941,
o seguinte item XI:

"Art. 295.

XI - os professores de ensino de 1.° e 2.° Graus."

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

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O sistema penitenciário brasileiro se ressente de números de
feitos, dentre os quais avulta a extraordinária precariedade dos
estabelecimentos penais, que não oferecem as mínimas condições
de higiene e conforto, assim como de segurança, eis que reedu
candos de grande periculosidade são recolhidos com presos polí
ticos ou delinqüentes primários.

Possivelmente em face dessa-situação concreta, o Código de
Processo Penal, já nos idos de 1941, contemplou a chamada "pri
são especial", prevendo seu artigo 295 que várias categorias de
pessoas seriam recolhiclas em quartéis ou em prisões especiais,
quando sujeitas à prisão antes de condenação definitiva. .

Além das dez categorias que figuram no referido dispositivo
do Código de Processo Penal, a regalia foi estendida a outras
categorias, omitindo-se, entretanto, os professores de ensino de
1.0 e 2.0 Graus.

A omissão se nos afigura injusta e absolutamente improceden
te, eis que os integrantes dessa categoria profissional, que exercem
suas funções como autênticos missionários, percebem baixíssima
remuneração, convivendo com pessoas de todo o gênero, sendo,
algumas vezes, envolvidos em atos de violência ou mesmo crimes
passionais.

Nessa hipótese, merecem os professores serem tratados com
um minimo de dignidade e respeito, fazendo jus à regalia da
prisão especial, a exemplo do que OCOrre com várias outras catego
rias profissionais.

São essas as razões que inspiraram esta proposição que, espe
ramos, venha a merecer a aprovação dos ilustres membros do
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, aos 16 de março de 1977. - Pacheco Chaves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

CóDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO I

Do Processo em Geral

TiTULO IX
Da Prisão e da Liberdade Provisóril!-

CAPíTULO I

Disposições Gerais

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à
disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão
antes de condenação definitiva:

I - os Ministros de Estado;
II - os governadores ou interventores de J;!:stados, ou Territó

rios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e
chefes de Polícia;

m - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de
Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados;
-w- os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";

V - os oficiais das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros;
VI - os magistrados;
VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores

da República;
VIII - os ministros de confissão religiosa;
IX - os ministros do Tribunal de Contas;
X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivament'e a fun

ção de jurado, salvo quando excluidos da lista por motiVo de in
capacidade para o exercicio daquela função.

PARECER DA COMISSAO DE CON8TlTUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório

O art. 295 do Código de Processo Penal contém a relação das
pessoas que gozam do direito à prisão especial até condenação de
finitiva. São dez os seus incisos.

O projeto pretende acrescer a norma de mais um item, assim
redigido:

"XI - os professores de ensino de 1.0 e 2.0 graus".
A justificação ressalta a "extraordinária precariedade dos es

tab~lecimentos penais", ocorrendo a promiscuidade de elementos
perigosos com primários.

çomenta que a proposição visa a suprir uma lacuna, pois os
integrantes da categoria a que se refere "exercem suas, funções
como autênticos missionários, percebendo baixíssimos salários, con
vivendo com pessoas de todo o gênero", podendo ser envolvidos,
algumas vezes, em atos de violência que configurem crime.

II - Voto do Relator
Preenche, o Projeto, as exigências preliminares da constitu

cionalidade e da juridicidade.
O mérito incumbe ao exame exclusivo desta Comissão.
A tendência do legislador tem sido sempre no sentido de am

pliar o número daqueles a que a lei assegura prisão especial. Po'dem
ser invocadas várias leis esparsas - a de n.o 2.083/53, a de
n.O 2.860/56, a de n.o 3.988/61, a de n.O 4.878/65, a de n.O 5.350/67.
O inciso X do art. 295 do CPP surgiu com a Lei n.O 4.760)65.

Este órgão técnico manifestou-se favoravelmente ào Pr~j'eto
n.O 1.633173, que intentava garantir a mesma prerrogativa aos
comerciantes e industriais. Posteriormente, acolheu emenda de
plenário, abrangendo, também, em outro inciso, os oficiais das
Polícias Militares.

Ora, os professores de primeiro e segundo graus, pela impor
tância e a natureza de suas funções, merecem tratamento igual
ao dispensado às pessoas arroladas na disposição em causa do
Código vigente.

Que é a prisão especial senão medida de sadia politica cri
minal?

Pedimos vênia para reproduzir - porque continua atual - o
que ressaltamos ao relator o Projeto n.O 1.633173:

"Quando o Direito Penal caminha para a prisão-albergue,
para a concessão do "sursis", mesmo em caso de pena de
reclusão, desde que esta não seja superior a dois anos,
quando o próprio diploma processual já aboliu a prisão
preventiva obrigatória, instituiu a prisão domiciliar e
admitiu a apelação do réu em liberdade, preenchidos de
terminados requisitos, não há nenhuma demasia na ino
vação pretendida pelo Projeto."

,Essa manifestação, constante do parecer então adotada pela
Comissão de Justiça, é de maio de 1974. E agora, em maio de 1977)
tivemos o prazer de ver o Congresso aprovar o Projeto de n.o 2177-CN,
consagrando aquela possibilidade de "sursis" diante de pena
de reclusão.
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Por todos os motivos expostos, opinamos pela aprovação do
Projeto n.o 3.395/77, em foco.

Sala de Comissão, . - José Boni-
fácio Neto, Relator.

In - Parecer da Comissão
A Co.mis~ão de ConstituIção e Justiça, em reunião de sua Tur

ma "B", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridi
cidade e, no mérito, pela aprovação do Projeto n.O 3.395, de 1977,
nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Célio Borja 
PresIdente, José BonifácIo Neto - Relator, Antônio MarIz, Antônio
Morimoto, Blota Júnior, Cleverson Teixeira, Erasmo Martins Pedro,
Jairo Magalhães, Jarbas Vasconcelos, Joaquim Bevilacqua, João
Gilberto, Lidovino Fanton, Nunes Rocha,. Ricardo Fiúza, Tarcisio
Delgado e Wilmar Guimarães.

Sala da COnU,ssão, 15 de junho de 1977. - Célio Borja, Presi
dente - José Bonifácio Neto, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 3.551-A, DE 1977
(Do Sr. Laerte Vieira)

Dispõe sobre a contagem em favor dos segurados do
INPS do tempo de serviço público estadual e municipal;
tendo pareceres: da. Comissão de Constituição e Justiça, pe
la constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da
Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela aprovação,
contra o voto do Sr. Wilmar Dallanhol; e, da Comissão de
Finanças, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.o 3.551, de 1977, a que se referem os
pareceres) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 :e; facultado ao segurado do INPS que já houver rea

lizado sessenta contribuições mensais e que tenha sido funcioná
rio da administração direta ou indireta, estadual ou municipal,
requerer a contagem desse tempo de serviço para todos os efeitos
~p~ .

Parágrafo único. A prova de tempo'de serviço, para os fins
deste artigo, bem assim a forma de pagamento da indenização
correspondente ao tempo em que o segurado não haja contribuído
para: a previp.ência social, será feita de acordo com o estatuído
no regulamento desta lei.

Art. 2,0 O Poder Executivo baixará, no prazo de 90 (noventa)
dias, o regulamento da presente lei.

Art. 3.° Entrará esta lei em vigor na data de Sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as dispOSições em contrário.

Justificação
Uma grave e injustificada lacuna permanece na previdência

social após o advento da Lei D.o 6.226, de 14 de junho de 1975.
Este diploma legal previu a contag6m recíproca do tempo de ser
viço público federal e da atividade privada. Entretanto não dis
põs sobre a contagem, pelos segurados do INPS, do tempo de ser
viço prestado como funcionários da administração direta ou in
direta dos Estados e Municípios. Só a União pode disciplinar esta
matéria pois é sua a competência para legislar sobre previdência
'social (art. S.o, XVII, letra c da Constituição>'

Já a Constituição de 1946 determinava expressamente em seu
artigo 192:

"Art. 192. O tempo de serviço público federal, estadual
ou municipal, computar-se-á integralmente para efeitos
de disponibilidade e aposentadoria."

O texto constitucional vigente manteve a norma no § 3.0 do art.
102, a saber:

"§ 3.° O tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal será computado integralmente para os efeitos
de aposentadoria e disponibilidade, na forma da lei."

COube, finalmente, à citada Lei n.O 6.226/75 dispor sobre a
contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de ati
vidade privada, para efeito de aposentadoria.

Ao apreciar o Projeto de Lei n.O 98, de 1975, que deu origem
ao referido diploma legal, a Câmara dos Deputados imprimiu ao
seu art. 3.0 a seguinte redação:

"Art. 3.° A reciprocidade de contagem de tempo de ser
viço de que trata esta lei estender-se-á aos funcionários
públicos civis municipaIs; estaduais, do Distrito Federal,
e segurados do Instituto Nacional de Previdência Social,
através de convênio, para fixar e determinar os ônus fi
nanceiros e seu respectivo custeio."

O Presidente da República, ent.retanto, resolveu vetá-lo e o
fez sob estes fundamentos:

"Incide o veto sobre o art. 3.0 do referido projeto ç.e lei.
Estranha ao contexto do projeto original e ampliativa de
seu objeto, a disposIção trazida naquele artigo tem feição
impositiva só acolhida na Câmara dos Deputados, desva·,
necido o esforço do Senado Federal para dar-lhe redação
que a viabilizasse.
Resulta, assim, que na versão reproduzida afinal o dispo
sitivo em referência, se afigura inconciliável com a auto
!lomia constitucionalmente garantida aos Estados e Mu
nicípios, além de contrária ao interesse público no que diz
respeito com as cautelas necessárias na ampliação das
prestações da Previdência Social.
Com efeito, visandp a que os Estados e Mu!1icípios fiquem
obrigados à celebração de convênios com o INPS, tal o
caráter compulsivo que se surpreende em seus termos,
o citado artigo 3.0 do projeto exorbita da competência da
lJnião, e se transformado em lei, acarretaria com,trangi
menta insuportável para as administrações estaduais e
mumcipais.
Doutra parte. a reciprocidade na contagem do tempo de
serviço público e de atividade privada, para os fins de apo··
sentadoria, requer a segurança. da compensação do ônus,
quer da parte do INPS, quer da parte das pessoas jurídicas
de direito público que venham a convencional' com aquele
Instituto.
Daí ser indispensável autorização legislativa de cada Eso.
tado ou Município, lastreada em exame da ·viabilidade fi··
nancelra, que não pode sujeitar-se à coação compromete·,
dora do Poder Central."
(MENSAGEM N.o 208, DE 14 DE JULHO DE 1975)

Por outro lado, após o advento da. Lei n,o 6.226, de 1975, vá
rios Estados e Municípios passaram a legislar sobre a matéria,
autorizando fosse contado o tempo de serviço prestado como segu
rado do INPS por funcionários seus medida que tende a genera
lizar-se, mesmo porque o artlgo lOS do texto constitucional de
termina expressamente a aplicação aos funcionários dos três Po
deres da União e aos funcionários em geral, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Territórios e dos Municípios das mesmas nor
mas aplicáveis aos servidores federais.

Conseqüentemente, os funcionários federais contam, para apo
sentadoria, o tempo de serviço público estadual e municipal e o
prestado em atividades privadas sujeitas ao regime da Lei Orgâ
nica da Previdência Social, aplicando~se a mesma regra aos fun
cionários estaduais e municipais, A única omissão, portanto, diz
respeito aos segurados do INPS.com relação ao tempo de serviço
como funcionários estaduais e municipais, lacuna a ser preen~

chida pela proposição que, convém assinalar, preenche o requi
sito constitucional do parágrafo único do art. 165, por isSo que
prevê a respectiva fonte de custeio total. Aliás, ao fazê-lo, nos
termos do parágrafo único do art. 1.0, o projeto adota norma que
já constou da Lei Orgânica da Previdência Social, para discipli
nação de hipóteses análogas, na primitiva redação de seu artigo
32, § 3.", a saber:

"Art. 32. A aposentadoria por tempo de serviço será con
cedida ao segurado que completar 30 (trinta) e 35 (trinta
e cinco) anos de serviço, respectivamente. com 80% (oi
tenta por cento) do "salário-de-benefício", no primeiro
caso, e, integralmente, ao segundo.

§ 3.° A prova de tempo .e serviço, para os efeitos deste
artigo, bem assim a forma de pagamento dI' indenização
correspondente ao tempo em que o segurado não haja
contribuído para a previdência social, será feita de acor
do com o estatuido no regulamento desta lei."

São estes os fundamentos da proposição.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1977. - Laerte Viera.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISS6ES PERMANENTES

LEI N.O 6.226, DE 14 DE JULHO DE 1975

Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de ser
viço público federal e de atividade privada, para efeito de
aposentadol'ia.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1.0 Os funcionários públicos civis de órgãos da Adminis

tração Federal Direta e das Autarquias Federais que houverem
completado 5 (cinco) anos de efetivo exercício terão computado.
para efeito de aposentadoria por invalidez, por tempo de serViço e
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•compulsória, na forma da Lei n.o 1.711; de 28 de outubro de 1952,
o tempo de serviço prestado etn atividade vinculada ao regime
da Lei n.o 3.807. de 26 de agosto de 1960, e legislação subseqüente.

Art. 2.° Os segurados do Instituto Nacional de Previdência
Social (lNPS) que já houverem realizado 60 (sessenta) contribui
ções mensais terão computado, para todos os benefícios previstos
na Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960, com as alterações con
tidas na Lei n'" 5.890, de 8 de junho de 1973, ressalvado o disposto
no art. 6.0, o tempo de serviço público prestado à Administração
Federal Direta e às Autarquias Federais.

Art. 3.° (Vetado).
Art. 4.° Para os efeitos desta Lei, o tempo de serviço ou

de atividade, conforme o caso, será computado de acordo com à
legislação pertinente, observadas as seguintes normas:

I - não será ad~itida a contagem de tempo de serviço em
dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a acumulação de tempo de serviço público com
o de atividade privada, quando concomitante;

lU - não será contado por um sistema, o tempo de serviço
que já tenha servido de base para concessã{) de aposentadoria
pelo outro sistema;

IV - o tempo de serviço relativo à filiação dos segurados de
que trata o art. 5.°, item UI, da Lei n.O 3.807, de 26 de agosto
de 1960, bem como o dos segurados facultativos, dos domésticos e
dos trabalhadores autônomos, só será contado· quando tiver ha
vido recolhimento, nas epocas próprias, da contribuição previ
denciária correspondente aos períodos de atividade.

Art. 5.° A aposentadoria por tempo de serviço, com aprovei
tamento da contagem recíproca, autorizada por esta Lei, somente
será concedida ao funcionário público federal oU ao segurado do
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que contar ou
venha a completar 35 (trinta e cinco) anos de serviço, ressalva
das as hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal,
de redução para 30 (trinta) anos de serviço, se mulher ou' Juiz,
e para 25 ,(vinte e cinco) anos, se ex-combatente.

Parágd.fo; único. Se a. soma dos tempos de serviço ultrapas
sar os limites previstos neste artigo, o excesso não será considera
do para qualquer efeito.

Art. 6.° O segurado do sexo masculino. beneficiado pela con
tagem recíproca de tempo de serviço na forma desta Lei, não fará
jus ao abono. mensal de que trata o item II do § 4.0 do artigo 10
da Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973.

Art. 7.° As disposições da presente Lei aplicam-se aos se
gurados do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiá
tios (SASSE), observadas as normas contidas no artigo 4.0

Art. 8.° As aposentadorias e d",mais benefícios de que tratam
os artigos 1.° e 2.°, resultantes da contagem recíproca de tempo
de serviço prevista nesta Lei, serão concedidos e pagos, pelo sis
tema a que pertencer o interessado ao requerê-los e seu valor
será calculado na forma da legislação pertinente.

Parágrafo único. 9 ônus financeiro decorrente caberá, con
forme o caso, integralmente ao Tesouro Nacional, à Autarquia Fe
deral ou ao SASSE, à conta de dotações orçamentárias próprias,
ou ao INPS, à conta de recursos que lhe forem consignados pela
União, na forma do inciso IV, do art. 69, da Lei n.o 3.807, de
26 de agosto de 1960, com a redação que lhe deu a Lei n.o 5.890,
de 8 de junho de 1973.

Art. 9.° A contagem de tempo de serviço prevista nesta Lei,
não Se aplica às aposentadorias já concedidas nem aos casos de
opção regulados pelas Leis n.os 6.184 e 6.185, de 11 de dezembro
de 1974, em que serão observadas as disposisões específicas.

Art. 10. Esta Lei entrará em vígor no primeiro dia do ter
ceiro mês seguinte ao de sua publicaç~o. revogados a Lei n.o 3.8411,

de 16 de dezembro de 1960, o Decreto-lei n.O 367, de 19 de dezem
bro de 1968, e demais disposições em contt-ário.

Brasília, 14 de julho de 1975; 154<;> da Independência e 87<;> da
República. - ERNESTO GEISEL - Armando Falcão - Geraldo
Azevedo Hennillg - Sylvio Frota - Antônio Francisco Azeredo
da Silveira - Mário Henrique Sim,.')nsen,- Dirceu Araújo Nogueira
- Alysson Paulinelli - Ney Braga - Arnaldo Prieto - Paulo So
bral Ribeiro Gonçalves - Paulo de Almeida Machad,o - Severo
Fapundes Gomes - Shígeaki Ueki - João Paulo dos Reis Velloso
- Mauricio Rangel Reis - Euclides Quandt de Oliveira - Hugo
de Andrade Abreu - Gilberto MDnteiro Pessôa - João Baptista
de Oliveira Figueredo - Antônio Jorge Correa - Luiz Gonzaga
do Nascimento e Silva. .

PARECER DA COMISSAO DE CON8TlTUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório

Do ilustre Deputado SI. Laerte Vieira (MDB - SC) o Projeto
de Lei n.O 3.551 intenta possibilitar a contagem do tempo de ser
viço público estadual ou municipal para os segurados do INP8.

Antes de abordar a fórmula utilizada pelo nobre Autor é de
se fazer uma revisão histórica do assunto:
~ A Lei n.o 6.226 estabeleceu normas para a contagem recí

proca de tempo de serviço público federal e o de atividade privada.
- Na tramitação daquela lei no Congresso, a Câmara dos

Deputados emendou-a, estendendo a reciprocidade ao serviço pú
blico~municipal e estadual, mediante convênios com o INPS;

- No Senado a emenda sofreu .modificação para tomar apenas
permíssiva, não obrigatória, a norma: "a reciprocidade poderá
estender-se ... "

- A Câmara dos Deputados não aceitou a fórmula do Senado,
mantendo a regra da obrigatoriedade da extensão.

- O Presidente da República vetou o dispositivo alegando ser
inconciliável com a autonomia constitucionalmente assegurada aos
Estados e Municípios.

A fórmula agora proposta pelo Senhor Deputado Laerte Vieira
difere da norma vetada e mesmo da solução que o Senado havia
proposto, abandorrando o aspecto de convênios. Na verdade, alguns
Estados e Municípios, e o Estado do Rio Grande do Sul é exemplo,
já estenderam a contagem do tempo de serviço particular para
seus servidores, mas, não existe a contagem do tempo de serviço
público estadual ou municipal para os segurados da Previdência
Social.

O Projeto sob exame propõe:
1.0 - Faculta ao segurado que já houver feito 60 contribui

ções mensais ao INPS requerer a contagem do tempo de serviço
da administração direta. ou indireta. de Estado ou MUl}icípios;

2.° - Deixa ao regulamento da Lei, expressamente, determinar
sobre a' prova e o pagamento da indenização corr~spondente ao
tempo em que o segurado não contribuiu para a previdência social.

Ao optar por esta solução, o projeto de lei atende à exigência
constitucional, do § único do artigo 165, porque a fonte de custeio
será ó próprio ressarcimento do segurado do tempo em que não
contribuiu para a Previdência Social, na forma em que o Executivo
determinar no Regulamento da Lei.

Lembra o ilustrado Autor que esta fórmula já foi utilizada
na redação primeira do art. 32 da Lei Orgânica da Previdência
Social que também atribuía ao regulamento a missão de determi
nar a forma da prova de tempo de serviço e do pagamento da
indenização do tempo sem contribuição.

É o relatório.
II - Voto do Relator

O projeto de lei em exame vem a esta Comíssão apenas para
a análise das questões preliminares de conhecimento.

a) Constitucionalidade: o projeto de lei está abrigado dentro
das regras gerais da competência da União e da iniciativa do pro
cesso legislativo.

Atende às exigências do art. 165, parágrafo único da Consti
tuição, pois prevê o custeio do ônus que determina, através de
ressarcimento do tempo em que não houve contribuição, na forma
que estatuir o seu regulamento.

b) Juridicidade: Não se choca a proposição com o sistema legal
e jurídico nacional, nem com os princípios gerais do Direito.

c) Técnica Legislativa: O projeto de lei ao optar pela fórmula
de lei esparsa sobre o assunto, segue a oríentação do próprio Exe
cutivo ao fazer a Lei da Contagem Recíproca. E nesta, não poderia
sér inserido o que dispõe, por se tratar de outro assunto e não de
reciprocidade: o projeto apenas estatui o aproveitamento do tem
po de serviço público, municipal ou estadual, para o segurado do
INPS, deixando à autonomia de cada: Estado ou Município deter
minar o aproveitamento do tempo do serviço particular pelo ser
vidor público, o que alguns já fizeram.

Constitucional, jurídico e de boa técnica.
, Mérito de apreciação das doutas Comissões de Trabalho e Le

gislação Social e de Finanças.
1: o parecer.
Sala da ,?omissão, - João Gilberto, Relator.

In - Parecer da Comissão
A Comissão de. Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur

ma "A", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa do Projeto n.o 3.551177, nos termos do
parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Célio Borja - Presidente; João Gilberto - Relator; Antônio

Mariz, Blota Júnior, Eloy Lenzi, Lauro Leitão, Lidovino Fanton,
Luiz Braz, Ricardo Fiüza, Tarcísio Delgado e Walter Silva.

Sala da Comissão, 2 de junho de 1977. - Célio Borja, Presi
dente - João Gilbel."to, Relator.
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PARECER DA COMISSãO DE TRABALHO E LEGISLAÇãO SOCIAL

I - Relatório
Alegando, principalmente, que a Lei n.O 6.226, de 1975, resolveu

apenas em parte a questão da intercomunicabilidade do tempo de
serviço público e privado, o ilustre Deputado Laerte Vieira, da
representação catarinense, propõe à consideração da Casa este
seu projeto de lei, pelo qual são estabelecidas condições de compu
tabilidade, pelo segurado do INPS, do tempo -de serviço por esse
prestado à administração estadual ou municipal, direta ou indireta.

Tal contagem recíproca, para todos os efeitos de natureza pre
videnciária, seria admitida, segundo o projeto, aos segurados que
já realizaram um minimo de sessenta contribuições mensais.

A regulamentação, que o projeto determina sejá baixada den
tro de noventa dias, caberá disciplinar os meios de prova do tem
po de serviço prestado anteriormente à administração estadual ou
municipal e, bem assim, a forma de pagamento da indenização
correspondente ao tempo que, ficou a descoberto de contribuições.

O ilustre autor da proposição pondera, em sua judiciosa justi
ficação, dentre outras coisas, que:

a) à União - e tão somente a ela - cabe disciplinar a ma
téria versada no projeto;

b) já por ocasião da tramitação, no Congresso, do Projeto de
Lei n.O 98/75, que deu origem à Lei n. O 6.226, de 1975, tentou-se
dar ao seu art. 3.° uma redação que abrangesse a situação objeto
deste projeto, redação que, oferecida pela Câmara dos Deputados,
acabou por ,~er desprezada, mediante veto (v. fls. 3, da justi
ficação -);

c) O Executivo baseou o seu veto na alegada indispensabilida
de de se respeitar a autonomia concedida constitucionalmente aos
Estados e Municípios e na necessidade de ser suficientemente
compensado o ônus pervidenciário decorrente da aplicação da
reciprocidade de tempo de serviço;

d) já houve, na legislação previdenciária anterior (primitiva
redação do art. 32, da LOPS) , a possibilidade de o segurado da
previdência - comprovar tempo de serviço prestado fora de seu
regime e de indenizá-lo para o fim de obtenção de aposentadoria.

Na Comissão de Constituição e Justiça, Turma "A", cabendo ao
Deputado João Gilberto relatar a matéria, logrou-se obter parecer
unânime pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa (fls. 10).

Dtgno de nota é o amplo reconhecimento, por aquela comissão,
de que o projeto não arrosta o parágrafo único do art. 165, da
Constituição Federal, eis que "prevê o custeio do Ônus que deter
mina, através de ressarcimento do tempo em que não houve con
tribuição ... ".

1l: o relatório.

11 - Voto do Relator

A Comissão de Trabalho e Legislação Social compete opinar
principalmente quanto ao mérito da proposição.

Em verdade, tão logo foi editada a Lei n.o 6.226, de 1975, vários
Estados e Municípios - certamente a maioria deles - trataram
de adaptar suas legislações estatutárias ao disposto naquele di
ploma, de modo a permitir que seus funcionários contem, para
fim de aposentadoria, o tempo de serviço prestado no âmbito
privado, como segurados da previdência socíal.

Fizeram-no tanto em razão da amplitude e irreversibilidade
da conquista representada pelo instituto jurídico da intercomu
nicabilidade do tempo de serviço, quanto em vírtude de obediência
ao art. 108 da Cbnstituição Federal, que, praticamente, recomenda
o mesmo regime jurídico para os servidores da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Terrítórios e dos Municípios.

Contudo, apesar dessa inescondida boa vontade dos Estados
e Municípios e, bem assím, da vitoriosa aceitação da intercomuni
cabilidade como princípio jurídico-previdenciário, ainda ficaram
de fora do beneficio os atuais segurados do INPS que em deter
minada época prestaram serviço a administração estadual ou
municípal.

A razão dessa estranha e injusta exclusão está, seguramente,
em que os Estados e Municípios não podem impor obrigação à
instituição previdenciária nacional, cabendo à União legislar sobre
a matéria.

Por outro lado, se é correta a conclusão a que chegaram o
Governo e os legisladores, à ocasião da aprovação da Lei n.o
6.226/75, segundo a qual não se pode estabelecer diferença entre
o trabalho no serviço público e o trabalho na esfera privada, par
ticularmente para efeito de aposentadoria, inadmissível será con
tinuar permitindo tal discrin'linação, quando menos por respeito
ao princípio da isonomia.

~

Aliás, a intercomunicabilipajle de tempo de serviço aqui pre
tendida foi apenas retomafja, reeditada, a partir da Lei n.o '"
6.226/75 'e das leis estadu~is e municipais que se lhe seguiram,
visto que ela já esteve disclplinada na antiga redação do art. 32,
da Lei Orgânica da Previdência Social que, tanto quanto o art. 2.°
deste projeto, conferia ao regulamento a atribuição de expedir
normas relacionadas com a prova, do tempo de serviço fora do re
gime da previdência social e com la forma de pagamento da inde
nização desse tempo de serviço. \

E, de fato, o regulamento baixado com o Decreto n.O 60.501,
de 1967, àtravés do art. 171,' tratou da matéria.

Ante o exposto e tendo em vista, principalmente, o largo al
cance social da medida pleiteada, assim como a racional solução
constante do parágrafo único do art. 1.0, o nosso voto é amplamen
te favorável à aprovação do Projeto de Lei n.O 3.551, de 1977.

Sala da Comissão, , - Wilson Braga.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho e Legislação Social, em sua reunião
ordinária, reaiizada em 22 de junho de 1977, opinou, contra G
voto do Senhor Deputado Wilmar Dallanhol, pela aprovação do
Projeto de Lei n.O 3,551, de 1977, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Wilson Braga.

Estiveram presentes os seguintes Senhores Deputados: Wilmar
Dallanhol, Vice-presidente, no exercicio da Presidência; Adhemar
Ghisi, Luiz Rocha, Nereu Guidi, Raimundo Parente, Vilmar Pon
tes, Rezende Monteiro, Frederico Brandão, Arnaldo Lafayette,
Otávio Torrecilla, Rosa Flores, Fernando Cunha, Argilano Dario,
Carlos Cotta, Ruy Brito e Gamaliel Galvão.

Sala da Comissão, 22 de junho de 1977, - Wilmar Dalla
nhol, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Wilson Braga,
Relator.

PARECER DA COMISSão' DE FINANÇAS

I - Relatório

Com a proposlÇao em epígrafe, pretende seu ilustre autor,
Deputado Laerte Vieira, preencher uma lacuna na legislação que
disciplinou a intercomunicabilidade de tempo de serviço público
federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, eis
que os atuais segurados do INPS que tenham sido funcionários de
administrações estaduais ou municipais não foram contemplados.

2. Em bem fundamentada justificação, salienta S. Ex." que
"após o advento da Lei n.o 6.226, de 1975, vários Estados e Muni
cípios passaram a legislar sobre a matéria, autorizando fosse con
tado o tempo de serviço prestado como segurado do INPS por
funcionários seus, medida que tende a generalizar-se, mesmo por
que o art. 108 do texto constitucional determina expressamente a
aplicação aos funcionários dos três Poderes da União e aos fun
donários em geral, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios das mesmas normas aplicáveis aos servidores
federais. ( ... ) A única omissão, portanto, diz respeito aos segu
rados do INPS com relação ao tempo de serviço como funcionários
estaduais e municipais".

3. O projeto já foi apreciado pelas doutas Comissões de
Constituição e Justiça e de Trabalho e Legislação Social, qU\!, em
judiciosos pareceres, se manifestaram unanimemente a favor de
sua aprovação.

4. De forma inteligente, cabe ressaltar, a proposição, atende a
exigência contida no parágrafo único do art. 165 da Constituição,
quanto à indicação de fonte de custeio para a criação, majoração
ou extensão de beneficio da previdência social, na norma estatuída
no parágrafo único do seu art. 1.0, que prevê que a regulamentação,
a ser baixada dentro de noventa dias, disciplinará os melaS de
prova do tempo de serviço prestado à administração estadual ou
municipal, bem como a forma de pagamento da indenização cor
respondente ao tempo em que o segurado não haja contribuído
para a previdência social.

5. Aliás, o projeto, sob esse aspecto, não inova; apenas repe
te princípio que já constou da Lei Orgânica da Previdência Social,
"para disciplinação de hipóteses análogas, na primitiva redação
de seu art. 32, § 3.°". Ora, o que foi considerado válido então, por
que não o seria presentemente?

6. O estudo da proposição leva-nos a recomendar-lhe o aval
desta Comissão, uma vez que o ônu1; que poderia advir da medida
legislativa em apreço será compensado através do pagamento da
indenização correspondente ao tempo em que o segurado não tenha
contribuído para a previdência soci~l.

li - Voto do Rlllator

Opinamos, pois. pela aprovação do projeto.

Sala da Comissão, 11 de agosto (ie 1977, - Adriano Valente,
Relator.
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III - Parecer da Comissão

A Comissão de Financas, em sua reunião ordinária realizada
no dia 17 de agosto de 1977, opinou, unanimemente, pela aprovação
do parecer do relator, Deputado Adriano Valente, favorável ao
Projeto de Lei n.o 3.551/77, do Sr. Laerte Vieira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Gomes do Amaral,
Presidente; João Cunha e Moacyr Dalla, Vice-Presidentes; José
Ribamar Machado, Emanoel waisman, Epitácio Cafeteira, Antô
nio José, Temístoc1es Teixeira, Athiê Coury, Ruy Côdo, Dias Mene
zes, Homero Santos, Francisco Bilac Pinto, Adriano Valente, Oda-

, cir Klein, Florim Coutinho; Pinheiro Machado, Roberto carvalho,
Joir Brasileiro, Antônio Morimoto, João Menezes, José Alves, Jorge
Vargas e Carlos Alberto Oliveira.

Sala da Comissão, . - Gomes do Amaral,
Presidente. - Adriano Valente, Relator.

PROJETO DE RESOLUÇãO N.o 135, DE 1977

(DQ Sr. Henrique Brito)

Cria a Comissão Permanente dos Municipios.
lÃ Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1.0 A Resolução n.O 30, de 31 de outubro de 1972 

Regimento Interno - passa a vigorar com as seguintes altera
ções:

I - O art. 23 passa a viger acrescido do seguinte item:

"Art. 23. . , , .

X -....: Comissão dos Municipios."

II ~ O art. 28 passa a vigorar com acréscimo do seguinte
parágrafo:

"Art. 28, , .

§ 17 À Comissão dos Municípios compete opinar sobre
toda matéria da competência dos organismos regionais
de planejamento e execução de programas e planos de
desenvolvimento bem como sobre: a) programas de trans
porte e urbanização; b) participação dos Municipios na
arrecadação e distribuição de tributos; c) critérios para
remuneração de vereadores; d) regiões metropolitanas."

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

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário:

Justificação

Nesta Casa somos todos municipalistas. Cada um e todos
nós nos comprazemos na defesa das prerrogativas dos municípios
brasileiros e, como um só homem, todos lutamos pelo fortaleci
mento de nossas comunas, eis que nenhum de nós ignora que é
da pujança global das células básicas do país que depende o
fulgor da Pátria, que todos almejamos nobre e próspera.

O p;iineiro dever do homem público é a luta intransigente e
pertinaz em favor dos esteios da nacionalidade, que são os mu
nicipios.

Só um municipalismo sadio e atuante pode ser o suporte da
inadiável obra de integração nacional que o Brasil reclama. O
municípIO fOi, é e sempre será a celula mater da micionalidade,
a primeira e a última trincheira da democracia, onde o povo par
ticipa efetivamente de tudo.

O municipalismo é uma política, mas não é política. Por isso
mesmo reclama o concurso de todos, sem distinção de colora
ção partidária, de cargo, de posto ou de função pública. O mu
nicipalismo não deve ser apenas uma doutrina, mas ação inte
grada de todos os brasileiros conscientes de seus deveres para
com o povo e para com a Pátria.

Onde haja um interesse municipalista, ai estaremos. Onde
alguém defender uma idéia ou um programa municipalista, aí
marcharemos juntos. Como estaremos-contra todos e contra tudo
que se opuser ao fortalecimento do municipio, ao cerceamento de
suas liQerdades, à diminuição de suas receitas, à invasão de seus
direitos.

Cada um de nós, legisladores, deve ser uma sentinela avan
çada e um combatente incansável do fortalecimento máximo dos
~unicipios, raiz e fundamento de nossa Pátria!

É em cada um e em todos os municipios do Brasil que estão
os berços que nos acalentaram e os túmulos que guardam os
nossos maiores.

Esses os ideais que nortearam a elaboração do presente pro
jeto de resolução que, modificando o nosso Regimento Interno,
pretende criar a Comissão dos Municinios, dentre aquelas de ca
ráter permanente.

Inúme~as são as proposlÇoes de nitido interesse municipalis
ta, que tramitam pela Casa. Imperioso, pois, que elas sejam estu
dadas sob o prisma especifico de sua destinação.

Espero contar com o apoio de todos os nobres colegas para
obtermos essa vitória, que será a grande vitória do Município
brasileiro.

Sala das Sessões, em . - Henrique
Brito.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISS(JES PERMANENTES

RESOLUÇÃO N.o 30 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1972

REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO II

Dos órgãos da Câmara

CAPÍTULO TI

Das Comissões

SElÇÃO TI

Das Comissões Permanentes

Art. 23. As Comissões Permanentes são:'

I - Comissã,o de Agricultura e Política Rural;

II - Comissão de Ciência e Tecnologia;

UI - Comissão de Comunicações;
IV - Comissão' de Constituição e Justiça;

V - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;

VI - Comissão de Educação e Cultura;

Vil - Comissão de Finanças;

VIII _ Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de
Contas;

IX - Comissão de Minas e Ener~a;

X - Comissão de Redação;

XI - Comissão de Relações Exteriores;

XII - Comissão de Saúde;

xm - Comissão de Segurança Nacional;

XIV - Comissão de Serviço Público;

XV - Comissão de Trabalho e Legislação Social; e

XVI - Comissão de Transportes.
•••••• _ •••••••••••••••• 0'0 •••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••

Art. 28 _ A competência das Comissões Permanentes é a
definida nos parágrafos deste artigo.
..................................................................

§ 16. A Comissão de Transportes compete opinar sobre: a)
_ assuntos relativos a viação em geral; b) - Transportes aé~eos,

maritimos, aquaviários, ferroviários e rodoviários; c) - marmha
mercante; d) - portos e vias navegáveis; e) -'coordenação dos
transportes; f) - obras públicas em gera1.
••••••••••••••••••••••••••• 0'" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Está finda a leitura
do expediente.

IV - Passa-se ao Pequeno Expediente.
Tem a palavra o Sr. Vasco Amaro.
O SR. VASCO AMARO (ARENA - RS. Sem revisão do orador,)

_ Sr. Presidente, Srs. Deputados, há tempos, 42% da área do Rio
Grande do Sul eram constituidos de florestas. Hoje não atinge 2%
a reserva florestal do Estado. Por isso mesmo, o eminente Gover
nador Sinval Guazzelli, que se espera ver ocupando as mais altas
posições, criou o Ano da Arvore. Assim, sob a orientação do ilustre
Secretário da Agricultura, Getúlio Marcantônio, e da Associação
Sul-Rio-grandense de Reflorestadores, que tem à sua frente uma
das melhores figuras da geração moça do Rio Grande, Telmo Aze
vedo, promoveu-se a Semana do Reflorestamento, mais com sen
tido ecológico do que econômico.

Os trabalhos foram abertos pelo Governador Sinval Guazzelli
e encerrados pelo ilustre Ministro da Agricultura, Sr. Allysson
Paulinelli. Na ocasião, diversos oradores e especialistas na matéria
se fizeram ouvir. O discurso do Secretário de Agricultura, o do-
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cumento apresentado pela Associação Sul-Rio-grandense de Reflo
restadores entre tantas outras notáveis contribuições, merecem ser
lidos e m~ditados, dai o registro que ora formalizo nos Anais da
Casa.

O SR. FABIO FONSECA (MDB - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Ministro Reis Velloso,
em discurso pronunciado no dia 18 na Câmara de Comércio de Sao'
Paulo, apontou como principais respon~á,:eÍ$ pelo d~fic.it da ba
lanca comercial brasileira o setor de qUlmlca farmaceutlca e per
fumaria. o Ministro do Planejamento revelou que esse setor da
indüstria importou, em 1975, 5,35 bilhões de dólares, seguindo-se
os serviços de utilidade pública, com 790 milhões de dólares.

O Ministro Velloso foi claro e preciso quanto à definição do
Governo em relação ao capital estrangeiro: "O Brasil continua
mantendo sua política eminentemente pragmática, sem precon
ceitos ideológicos, em relação à empresa estrangeira".

Sr. Presidente: Srs. Deputados, desde os idos de 1974, vínhamos
nós, diuturnamente, no Pequeno Expediente e no Grande Expe
diente, mostrando o perigo da Poluição Medícamentosa e, ao mes
mo tempo, a hemorragia de divisas, que andava, só em fármacos,
para o gênero humano, em mais de 2 bilhões de dólares. É verdade
que nos falta o monopólio estatal do comércio exterior, do benefi
ciamento de matérias-primas na construção, na petroquímica e
carboquimica, indústria química de base e, finalmente, o mono
pólio estatal da indústria farmacêutica, assim como dos minerais
básicos e estratégicos expressos em nosso pronunciamento de 22
de junho de 1975, quando foi realizado o Primeiro Simpósio de
Medicamentos e Indústría Farmacêutica.

Fomos sucessivamente injuriados pelo poder econômico, a
guerra psícológica emanada pela "Teoria de Skinner", que, nos
alvores do mês de julho daquele ano, quase me levara ao holocaus
to. E ainda permanecem as ameaças com as técnicas usadas pelos
,conhecidos provocadores de inquietação, que promovem conflitos
entre nossos irmãos sul-americanos e os povos do Terceiro Mundo,
usando a sua já conhecida técnica de dividir para enfraquecer.

•Sr. Presidente, Srs. Deputados, até os idos de 1947, o nosso
arsenal terapêuticos de fármaco ou medicamentos era o mais insig
nificante. O nosso País carece de Medicina Preventiva, que consis
te na educação sanitária, na comunicação social, no saneamento
básico, na proteção à maternidade e à infância. E no dia em que
nós tivermos as nossas endemias de massas sob controle - o que
não está longe, em face do PECE e da Doença de Chagas - as
outras cairão por acréscimo. Então, este País se projetará como
um bólido de tecnologia, ciência, cultura e mão-de-obra qualificada
capazes de assustar as maiores nações. Mas nos impediram, intro
duzindo após 1947, mais de mil e trezentos fármacos, que deram
origem até a 32 mil especialidades farmacêuticas.

Para comprovar as minhas assertivas, o Senador Estes Ke
fauver, em 1966, nos Estados Unidos, num detido exame da polui
ção medicamentosa existente lá, chegou a conclusão de que apenas
41,7% dos medicamentos tinham índicação limitada, com efeitos
colaterais indesejáveis. O restante foi identificado cpmo composto
de drogas inócuas ou capaz de criar hiatrogênesis, mas de muita
importância, pelos lucros que geravam para os falcões t.esauros
móticos da indüstria farmacêutica.

Sr. Presídente, Srs. Deputados, passaremos agora a projetar
uma tabela da balança comercial de 615 empresas, em 1975, por
setor, fornecida pelo Ministro Reis Velloso:

(Em milhões de dólares)

Exportação Importação SaldoAutorizada

1. Automóveis 332,3 401,3 69,0
2. Autopeças 24,5 136,3 111,8
3. Tratores 43,6 175,8 132,2
4. Mecânica 57,4 263,0 205,6
5. Alimentos, Fumo, Bebidas 487,2 163,9 323,3
6. Quím. Farm. Perfumo 350,2 5.698,3 5.348,1
7. Textil, Vest. Calçados 55,0 86,3 31,3
8. Fertilizantes . 4,9 231,9 227,0
9. Prod. Min. não Metálicos 14,4 67,6 53,2

10. Pneumáticos 18,2 118,3 100,1
11. Mat. Escritório 115,4 262,8 147,4
12. Mat. Elétrico 116,3 573,4 457,1
13. Metalurgia e Siderurgia 995,1 917,2 77,9
14. Construção Naval 0,8 211,0 210,2
15. Construção Civíl 7,8 38,4 30,6
16. Papel e Celulose 36,6 99,1 62,5
17. Serv, Util. Pública 26,8 816,8 790,0
18. Diversos 240,8 241,2 0,<1

TOTAL 2.927,3 10.502,6 7.575,3

Atentem Sr. Presidente, Srs. Deputados, para; o}tem 5 - ali.
mentos bebídas fumo. Nós exportamos 487 mllhoes e 200 mIl
dólares' e ainda importamos 900 mil dólares. Este Pais é essenci.al
mente 'voltado para a agropecuária, temas o 2.0 rebanho bovmo
do mundo. Agora pasmem V. Ex.as ! Item 6 - p~od.!ltos quimico.s
farmacêuticos e perfumes - exportamos 350 mllhoes. e ~WO mIl
dólares e importamos a insignificante qua;ntia de 5 bllho~s, ~98
milhões e 300 mil dólares. Esta é a grande Jogada das multmaclO
nais. Exportamos a preço vil e importamos a preços escorchantes.

Só um amaurótico, ou um assalariado das multinacionais,_ é
capaz de não interpretar esses supérfluos que nada fazem, que nao
contribuem nada produzem, mas nos envenenam silenciosa e es
condidame~te causando Uma hemorragia muito mais grave do que
o petróleo caúsa. Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. DeP!lt~dos,
não podemos mais permitir que essa orgia ~t; produtos qmmIcos
farmacêuticos e perfumes venha a nos sacrIfIcar.

Não quero a glória, pois ela não será tão superior ao meu na
cionalismo. Não quero o mérito, país não faz 'justiça. Prefiro con
tinuar a minha luta permanente, humilde e modesta, ..mas com a
tenacidade de um homem nascido nestas plagas, que nao se dobra,
não se curva, não se deixa assalariar e não se amedronta, ainda
que o medo seja o maior terror dos homens. Quero, neste momento,
dividir com meus pares da Comissão de Saúde os êxitos alcançados
no Primeiro Simpósio Nacional de Medicina e Indústria Farma
cêutica.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, espero que o Sr. Ministro Reis
Velloso - se porventura puder interpretar o ~ntuito do meu yo.si
cionamento - transmita ao Ex.mo Sr. PresIdente da Republlca
nosso apelo no sentido de que liqüide de uma vez pa.ra. sempre
a poluição medicamentosa que consome o homem braSIleIro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALBERTO HOFFMANN (ARENA - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nunca é demais ressal
tar desta tribuna a importância da suinocultura para centenas de
milhares de economias agrícolas no Sul do país, não apenas no
interesse direto dos agricultores ou dos pequenos criadores, mas
também no interesse da economia nacional e - por que não dizer
- na alimentação do povo brasileiro.

Em diversas oportunidades, Sr. Presidente, os técnicos do Rio
Grande do Sul mais tarde coadjuvados por técnicos de Santa
Catarina e do Paraná, elaboraram, com a assistência do. Ministério
da Agricultura, em Brasilia, um grande plano para a sumocu.ltura,
que foi aprovado por S. Ex., o 8r. Ministro Alysson Paulinelli. Um
dos aspectos' desse plano foi a implantação de um sistema de tipi
ficação de carcaças e, conseqüenteme1!te de um preço-suport~,.a
fim de que a suinocultura, atividad'e tao importante para o mml
fúndio do Sul do País, não sofresse a crise que acaba de enfrentar.

Lamentavelmente essa tipificação ainda não foi implantliLda,
embora o plano estejá rigorosamente pronto. Dai meu apelo, neste
instante a fím de que o Governo da República, particularmente o
Ministro' Alysson Paulinelli, leve avante o plano de tipificação
de carcaças e o éle implantação do preço-suporte. Recebi~ so_bre o
assunto, telegrama da cidade de Estrela, sede da ~ssoclaçao de
Criadores de Suinos do Rio Grande do Sul, nos segumtes termas:

"Ex.mo Sr.
Deputado Alberto Hoffmann
Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Preço kg suíno vivo baixou mais de Cr$ 2,00 vg criadores
apreensivos vg urge providências Ministério Agricultura
imediata implantação tipificação carcaças et preços su
porte para suíno que garanta lucro criador.
Saudações
Joseh Adão Braun

Presidente Associação de Criadores Suínos do R. G. Sul"

Endesso, pois, o apelo do ilustre Presidente daquela entidade
sul-rio-grandense, filiada da Associação Brasileira de Criadores
de Suinos, presidida pelo zootecnista Hélio Miguel de Rose, 9ue
muito tem lutado neste particular e que tem encontrado ressonan
cia para seus trabalhos, os quais, no entanto, ainda não foram
levados para o terreno da realidade. Essa é, portanto, tarefa que
se impõe neste instante, principalmente ~o sentido de que a9-uel~s

centenas de milhares de economias agncolas do sul do PaIS nao
permaneçam sujeitas às já periódicas crises d().~tor.

O .SR. FREITAS NOBRE (MDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, fulminado por um colapso cardíaco,
faleceu há dias nesta Capital, um velho colega de imprensa cujos
relevantes serviços prestados à sua classe e a esta Casa, da qual
fora servidor durante mais de trinta anos, como redator de deba
tes e assessor político em várias comissões técnicas, não pode ficar
sem o devido registro nos Anais do Congresso Nacional. Refiro-me,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Aristheu Achilles, jornalista e
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escritor, cujos trabalhos constituem precioso subsídio para quan
tos se interessam pela liberdade de imprensa neste País.

Nascido na Paraiba do Norte, -veio muito Jovem para o Rio de
Janeiro, onde trabalhou no Diário de Notícias e no O Radical, pas
sando, logo depois, a Redator de Anais e Documentos Parlamenta
res na Câmara dos Deputados, e, com a instalação do Congresso
Nacional em Brasilia, aqui continuou a exercer suas funções, com
as quais acumulava a de redator da Revista do Serviço Público
e correspondente político de A Gazeta, de Sãc· Paulo.

Paralelamente às suas atividades jornalísticas, Aristheu Achil
les dedicou-se com afinco aos problemas de sua classe, tendo feito
parte da Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
Brasília, cuja presidência exerceu, integrando ainda, como seu
delegado, o Conselho de Representantes da Federação Nacional
de Jornalistas Profissionais, bem como o Conselho de Administra
ção da associação Brasileira de Imprensa, por mais de 20 anos.
Nessa qualidade, participou de numerosos congressos nacionãis
de Jornalistas, apresentando várias teses aprovadas com louvor.
dentre as quais não é demais destacar uma sobre "Liberdade De
mocrática" e outra sobre "Liberdade de Imprensa e Missão Jor
nalistica."

Aristheu Achilles se destacou, ainda, como escritor e pesqui
sador de nossa História politica. tendo escrito excelentes mono
grafias sobre "Revolução na Burocracia", "Aspectos da Ação do
DI.P", tendo mais recentemente publicado excelente trabalho sobre
as "Raízes do Pensamento Político Brasileiro na Independência".

Ultimamente escrevia suas "Memórias", retratando as figuras
exponenciais do Parlamento Brasileiro, durante cerca de quaren
ta anos, trabalho que precisa ser editado sob os auspícios desta
Câmara.

O SR. DAR.CiLIO AYRES (ARENA - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Instituto Nacional
de Previdência Social acaba de receber nova legislação, e nela
anotamos o desejo do Governe de slmplificar de maneira defi
nitiva o atendimento aos seus segurados. principalmente no campo
da saúde, com a criação do INAMPS.

Ao INPS passou a caber a ingente tarefa de gerir a Presidên
cia Social, desvinculando-se totalmente do crucial problema mê
dico hospltalár, alvo das malS controvertidas críticas, pela sua
complexidade e extensão.

Mas o que desejamos abordar hoje, Sr. Presidente e Srs Depu
tados, é o problema da obrigatonedade do recolhimento por parte
do Municipio, como empregador, da parcela previdenciária devi
da ao INPS. 'Sabemos envolver o assunto implicações financeiras
das mais complexas. mas, por outro lado, somos testemunha do
ônus insuportável que tal obrigatoriedade impõe aos orçamentos
municipais, Impossibilitando, mUltas das vezes, os Prefeitos de
realizarem uma administração pelo menos razoável em suas co
munas.

Temos dados concretos que comprovam a impossibilidade do
recolhimento daquela parcela pelas Prefeituras, e as raríssimas
que procuram saldar seus compromíssos com a Previdência Social
o fazem através de parcelamentos longos. à custa de sacrifícios
terríveis para o povo, que afinal é quem paga e nada recebe em
contrapartida.

O eminente Ministro Nasclmento e Silva, uma das figuras
mais expressivas da equipe do Governo Federal, sensível aos ape
los que lhe são dirigidos, há de encontrar uma solução para tão
grave problema, principalmente porque sabe S. Ex.", como de resto.
toda esta Casa, que o INPS vem-se transformando tão-somente
em credor dos Municípios e que jamais poderá contar com a li
quidação das dívidas decorrentes daquelas contribulções.

Os Governos Municipais se sucedem, herdando dívidas acumu
ladas ao longo dos anes, somando elas algumas vezes quantias
superiores aos seus orçamentos. Todos nós sabemos que, pelo sim
ples fato de uma Prefeitura não estar em dia com as contribui
ções devid,as ao INPS, falece-lhe o direito de reivindicar emprés
timos ou beneficios dos órgãos federais, o que, a nosso ver, contri
bui para que es Municípios brasileiros cada vez maís se empobre
çam, mesmo tendo as autoridades federais planos de toda sorte
de auxíIios, na busca permanente do progresso do nosso País.

Outra anomalia, que mais parece uma penalidade, é o fato
de um Prefeito, eleito num clima de esperança, quase sempre em
pleitos eleitorais do maior entusiasmo, não poder corresponder
aos anseios do povo, pelo simples fato de seu antecessor não ter
pago ao INPS as quotas devidas pela prefeitura.

As grandes empresas, quando recolhem ao INPS as parcelas
por ela devidas, o fazem sem grande problema financeiro, porque,
no preço dos seus produtos, logicamente, foi calculado também
tal imposto. O mesmo não acontece com as Prefeíturas, que, ao
prestarem serviços ao povo, não visam lucro, e só podem pagar ao
INPS sacrificando seus orçamentos e, via de conseqüência, seus
planos de obras.

Também é bom notar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a
política do Governo Federal, aconselhando os Governos Estaduais
e Municipais a não aumentarem os tributos que arrecadam, im
pede esses governos de terem um orçamento real, calcado na rea
lidade tributária. HOJe a prestação de serviços pelas Prefeituras
está-se tornado quase que um milagre, pelo aumento vertiginoso
das obrigações sociais a que estão obrigadas, vulnerando de ma
neira definitiva seus orçamentos. Os Municípios brasileiros estão
falidos, ccm reflexos a olhos vistos no crescimento do Pais.

Como solução, poderíamos críar a taxa de previdência a ser
cobrada junto aos impostos, e o que fosse arrecadado seria o de
vido pelas Prefeituras ao INPS. E o não recolhímento imediato
pelas municipalidades impc.rtaria no enquadramento do Prefeito
no crime de depositário infiel. Aí, sim, o faltoso seria punido, e não
o povo que paga os impostos e não recebe em contrapartida os
beneficios a que tem direito.

Este mais um apelo que faço ao Ex.mo Sr. Ministro Nascimen
to e Silva, para que estude uma fórmula que atenda a todos.

Era o que tinha a dizer no momento.

O SR JADER BARBALHO (MDB - PA, Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, após 12 anos do inícío
de seus trabalhos foi inaugurada a Hidrelétrica da cachceira do
rio Curuá-una. com capacidade para 40 mil quílowatts. Mas, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, no momento em que esta hidrelétri
ca é inaugurada, depois de uma lenta caminhada, poís o contra
to inicial estabelecia sua construção em dois anos, há que se re
cordar o trabalho desenvolvido neste sentido pelo ex-Deputado
Sílvio Braga.

Foi Silvio Braga que, com o testemunho dos nossos Anais,
ainda em 19()1, promoveu esforços que deram origem ao contrato
para a construção dessa hidrelétrica, naq,uela época a primeira
perspectiva energética da reglão. Isso, na verdade, nos causa es
panto, sobretudo porque sabemos que outras obras com maior
capacldade do que esta foram construídas em tempo inferior ao
da HidrelétrIca de Curuá-una.

Essa demora, Sr. Presidente, foi, sem dúvída, altamente pre
judicial para o desenvolvimento da região e, inexplicavelmente,
se processou neste periodo revolucionário, quando, por muito tem
po, as obras da hidrelétrica estiveram totalmente paralisadas. Em
verdade, trata-se de uma obra de grande porte e que muito sig
nificado terá para a economia e o crescímento do Pará, razão
pela qual não se pode justificar um período de 12 anos para a
conclusão de apenas uma etapa geradora de 20 mil quilowatts.
Deixamos aqui, para os que têm memória de curta-metragem, a
nossa lembrança e a nossa homenagem ao ex- Deputado SílviG
Braga, homem a quem, de modo especial, o Pará deve, em grande
parte, a hidrelétrica q,ue agora recebe. Homenagem no Parlamen
to, através deste modesto Parlamentar, no Poder em que, guin
dado pelo povo paraense, Sílvio Braga honrou a representação
parlamentar, defendendo, com o brilho de sua inteligência e a
ferça de seu caráter, as grandes aspirações do seu povO,e parti
cularmente os da sua terra natal, Santarém.

Sr. Presidente, ao festejarmos Curuá-una, hidrelétrica de custo
de construção dos mais elevados de que temos conhecimento, es
peramos que a sua construção seja de fato em prol do povo de
Santarém, isto é, que o quilowatt seja barato, que o benefício
seja realmente em favor da comunidade mocoronga. Já que nãG
terá sentido a per.manência do custo da energia nos valores atuais,
sob pena de ficar inviabilizada a obra, que, acredita-se, foi cons
truída com o objetivo social de favorecer ° povo. O futuro dará
resposta à nossa preocupação.

Fmalmente, permitam-me os nobres pares reinserir nos Anais
da Casa discurso de Sílvio Braga, pronunciado em janeiro de 1961,
que bem retrata sua luta pela construção da Hidrelétrica de
Curuá-una.

"Sr. Presidente, não quero deixar sem registro, nesta Casa,
dois fatos que devem marcar época na economia do meu
Estado, sobretudo na região do Baixo Amazonas Paraense.

Refiro-me à assinatura do contrato para estudos do Porto
de Santarém, segunda cidade do Estado do Pará, em meio
do caminho para Manaus, centro comercial, industrial
e agrícola da região do Baixo Amazonas.

Esse contrato foi feito com a firma Grubina S.A., fir
mado pela Superintendência da Valorização Econômica
da Amazônia, e, dentro de um ano, essa firma, idônea,
com capacidade técnica altamente reconhecida, dará o
plano definitívo para a construçã,O do Porto de Santarém.
Este é um velho sonho e antiga aspiração das progressis
tas populações do Baixo Amazonas, que têm em Santa
rém um entreposto natural servindo a nove municípios
da região do Baixo Amazonas. Quero também referir-me,
Sr. Presidente, a um trabalho que a mesma firma está
fazendo para a Força e Luz do Pará S.A., ou, mais preci-
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samente, para a Comissão Estadual de Energia Elétrica,
presidida pelo ilustre engenheiro mato-groosense Dr. Firmo
Dutra. O contrato para o aproveitamento do potencial
hidrelétrico da cachoeira do rio Curuá-una prevê o apro
veitamento do potencial de lO mil quilowatts, necessário
à usina do Palhão, que será, sem dúvida alguma, a pri
meira central hIdrelétrica da Amazônia, visto que a Usina
do Paredão, no TerrItório do Amapá, ainda levará 2 ou 3
anos para se concretizar. Registrando esse fato auspicio
so para a economia do meu Estado e, sobretudo, para a
região do Baixo Amazonas, quero congratular-me não só
com o Dr. Firmo Dutra, Presidente da Comissão Estadual
de Energia Elétrica, que no momento está elaborando o
plano das Centrais Elétricas do Estado do Pará, como
também com o povo paraense e, sobretudo, com os meus
conterrâneos de santarém e Baixo Amazonas, principal
men'oe a Superintendência do Plano de Valorização Eco
nômica da Amazonia.
Estes os dois fatos altamente auspiciosos para o futuro e
o desenvolvImento do meu Estado que quero aS'Slnalar
neste momento."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOEL LIMA (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Município de Maricá, no
Estado do Rio de Janeiro, viveu, na última segunda-feira.. mo
mentos de entusiasmo, civismo e fé no dia de amanhã, quando
autoridade e povos, unidos participaram das comemorações de
mais um aniversário de sua emancipação política, tendo à fren
te o Prefeito Dr. Luciano Rangel, Vereadores e autoridades civis
e militares.

São Gonçalo se fez presente naquelas comemorações não só
na pessoa do Deputado que ocupa esta tribuna, mas também
nas do Prefeito Jaime Campos, do Vice-Prefeito José Alves Tor
res, além do Vereador Adeni Moraes, que esteve comandando as
Comemorações por uma rede de som espalhada por toda a cida
de de Maricá.

Nós, do MDB, tivemos, paralelamente, uma outra festa com
o ingr~sso em possas fileiras de uma figura por todos respeitada
e admIrada. Nao se trata apenas de um trabalhador de salário
mínimo, de uma dona de casa, de um professor, cujas dificulda
des são cada vez mais prementes, porém à intelectualidade bra
sileira cada dia mais se somam as forças vivas que lutam pelo
restabelecimento da plenitude democrática.

Nesta semana em que se recorda Juscelino Kubitschek e Ge
túlio Vargas, semana de tristeza é verdade, temos, por outro lado
esse fato alentador. O Almirante José Celso de Macedo Soare~
Guimarães, patriota convicto, homem que tem pressa para que
o Brasil volte a ser o Brasil de paz, de progresso, o Brasil de fato
feito por nós, acaba de ingressar nas fileiras do Movimento De
mocrático Brasileiro, filiando-lile, no Diretório' de Maricá sob o
númeso 231.· '

O novo emedebista é ex-Presidente da Superintendência Na
cional da Marinha Mercante, militar com longa folha de servi
ços prestados ao Pais, injustiçado pelo regime e até processado
pelo simples fato de, como nós, debater contra a estatização da
economia pátria, contra o aviltamento de nosso ensino, contra a
pobreza de nosso povo.

Revolucionário da primeira hora, José Celso de Macedo Soa
res Guimarães é daqueles que não se conforma em ver o movi
mento de 31 de Março seguir pelos descaminhos dos interesses
particulares, e cobra, sobretudo pelas páginas, entre outros, de
dois paladinos da democracia, Jornal do Brasil e Estado de S.
PaUlo, o cumprimento dos compromissos assumidos por aqueles
que se propuseram a colocar o Pais no ordenamento jurídico.

Tenho a mais absoluta certeza de que, ao filiar-se à oposi
ção, S. Ex.'" o fez sem qualquer interesse de ordem eleitoral, mas
apenas por um ato de coerência consigo mesmo.

Esta certeza foi que mais motivou o Presidente do MDB de
Maricá, Benvlndo Taques Horta, e os Vereadores que compõe a
nossa bancada na Câmara dos Vereadores, Jairo Môro, Aldemlr
da Silva, João Batista Meirelis, Manoel Amaro e Hugo da Silva
Guedes, a terem como companheiro José Celso de Macedo Soares
Guimarães, que, como tantos outros injustiçados neste País, res
ponde processo por infração à Lei de Segurança Nacional pelo
simples fato de, ao contrário de muitos, dizer a verdade e tão
somente a verdade.

O SR. OCTAVIO TORRECILLA (MDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, através do
pioneirismo do Major Rodrigues Simões, que plantou no espigão
divisor as primeiras dez mil mudas de café, a cidade de Marília,
no Estado de São Paulo, teve seu encontro marcado com a Histó-

. ria da colonização paulista por volta de 1923. Posteriormente, em
lev&.s sucessivas, figuras arrojadas do moderno bandeirantismo

atingiram o espigão e escreveram, em letras de ouro, o nome glo
rioso desta cidade.

Marília se situa na zona geométrica do Estado denominada
Centro Ocidental. Limita-se ao norte com as cidades de Getulina,
Guaimbê e Júlio Mesquita; ao :Sul com Ocauçu e Campos Novos
Paulísta, a Leste com Alvaro de Carvalho e Vera Cruz e a Oeste
com Pompéia, Oriente e Echaporã. Sua área territorial é de 1.194
quilômetros quadrados e sua população, de acordo com estatísti
ca do IBGE para o ano de 1975, é de 105 mil habitantes.

O Município apresenta um forte comércio representado por
mais de 1.700 casas comerciais de diversos tipos de transação e
especialidades, entre as quais agência de veículos, secos e molha
dos, tecidos, calçados, etc.

O seu parque industrial é invejável, contendo mais de 300
firmas industriais especializadas em óleos comestíveis, doces, ba
las, bebidas, bolacha, macarrão, beneficiamento de café, arroz,
amendoim etc.

No território municipal situam-se 1.418 propriedades agro
pecuárias, onde se planta café, amendoim, milho, algodão, me
lancia e se criam bovinos, suínos e aves. Para atendimento a
essas propriedades, há a Casa da Agricultura, como parte da Di
visão Regional Agrícola.

A população é servida por mais de vinte estabelecimentos de
crédito, conta com mais de uma centena de médicos, mais de
meia centena de dentistas e advogados, mais de uma dúzia de
engenheiros e outros profissionais liberais.

O serviço de água e esgoto do Municipio está em fase de
grande expansão, os serviços sendo executados pela autarquia
municipal, Departamento de Agua e Esgoto.

No setor de comunicações, a TELESP é a concessionária de
serviços telefônicos; a Agência da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos executa os serviços postais; a FEPASA é responsável
pelo transporte ferroviário; várias empresas fazem o transporte
rodoviário e a VASP e outras empresas particulares se incum
bem do transporte aéreo.

No campo do ensino, há mais de 20 mil alunos matriculados
nas escolas de Marília. São mais de 20 escolas de 1.0 Grau, 50 es
colas estaduais isoladas, 25 escolas municipais i.soladas, mais de
7 escolas de 2.° Grau e mais de 10 de nivel superior.

No que diz respeito à saúde e promoção social, há cinco esta
belecimentos hospitalares, posto de saúde e entidades assisten
ciais.

Ainda, quanto à diversão pública, a população é bem servida,
bem como quanto a rádio e televisão.

Enfim como um dos pontos mais importantes da sua pujan
ça, o Município é a sede da XI Região Administrativa do Estado
de São Paulo, e como tal conta com as regionais das Secretarias
de Estado.

Diante de tanta grandeza, infelizmente assistimos a uma dis
tância muito grande em relação a determinados setores e órgãos
da Administração Federal, e, à vista disto, vimos apelar no sen
tido de que:

1.0) a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conside
rando o volume de tráfego postal e telegráfico, crie um órgão
regional;

2.°) o Ministério da Educação e Cultura, considerando o ele
vado número de escolas de nível superior e o fato de, em uma
vasta área, a única delegacia regional localizar-se na cidade de
Bauru, ocasionando inúmeras dificuldades, crie a Delegacia Re
gional do Ministério da Educação e Cultura;

3.°) o Ministério da Justiça crie a Delegacia Regional da
Polícia Federal; e

4.°) o Ministério da Saúde, considerando as reais necessi
dades da região e atendendo aos pedidos formulados pelo Pre
feito Municipal e Câmara Municipai, através de vários Verea
dores, crie e instale um Hospital Regional Infantil.

Não se trata de sugestões descabidas, mas de solicitações per
feítamente adequadas às necessidades municipais e regionais, e,
exatamente devido a esta razão, é que aguardamos - o povo de
Marília e região - o atendimento do pleito e, em conseqüência,
os benefícios que dele advírão.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. GERALDO GUEDES (ARENA - PE. Sem reVIsao do

orador.) - Sr. Presidente, ainda há pouco, no restaurante da
Casa, almoç.ando em companhia dos Deputados Herbert Levy, Hé
lio Campos e Osmar Leitão, o nobre representante de São Paulo
nos mostrou o exemplar do Correio Braziliense de hoje, cuja man
chete estampa uma notícia, a meu ver, de grande significação
econômica, pois anuncia que há mais de um milhão de sacas de
milho no Planalto Central à espera das chuvas, e os produtores
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de Minas e Goiás aguardam ansiosos que o Governo tome pro
vidências para o escoamento de toda essa produção.

Lembrei-me, Sr. Presidente, de que em Pernambuco há tam
bém superprodução de açúcar. O meu Estado está esbanjando
açúcar e é provável que, este ano, a nossa produção exceda a 22
milhões de sacas. Não há, efetivamente, consumo assegurado pa
ra esse produto no campo internacional, uma vez que o preço
para a exportação caiu demasiadamente e há, também, necessi
dade de açúcar no mercado interno. Não sou tecnocrata, não en
tendo deste problema em detalhes, mas tenho o bom senso pe
<mliar de quem observa o que aconwce todos os dias. Portanto,
pergunto aos Srs. Ministros da Fazenda e da Agricultura por que
S. Ex.as não procuram efetuar uma troca entre esses dois pro
dutos. Em vez de trocar milho por petróleo, poderiam trocar mi
lho por açúcar. Em Pernambuco, temos falta de milho, devido
às chuvas, e açúcar demais. Aqui, no Centro-Oeste, há milho em
excesso e não há açúcar. o lógico, então, é que se faça uma per
muta entre esses doiS produtos e gue esta troca se faça com o be
neplácito do Governo. Creio que a população do Nordeste e a do
Centro-Oeste ficariam satisfeitos e o Governo não teria que cogitar
de outras medidas. Sr. Presidente, o importante é ter não apenas
a teoria, mas, além desta, o bom senso. 1ll isto que queria dizer
a V. Ex.a

O SR. DIAS MENEZES (MDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto à tribuna, da
qual ontem focalizei o mesmo assunto, para significar o quanto'
o cerco está-se apertando para a ruptura do bipartidarismo.

A par de outras autorizadas vozes de ilustres analistas polí
ticos, sobreleva ressaltar os recentes pronunciamentos em favor
do pluripartidarismo, proferidos há 72 horas pelos Governadores
Synval Guazelli, db Rio Grande do Sul, e Paulo Egydio Martins,
de São Paulo. E agora mais recentemente temos a palavra de dois
outros autorizados Governadores, o de Minas Gerais, nosso ilustre
antigo colega Aureliano Chaves, e o ex-Ministro da Agricultura
e Presidente do mCRA, José Moura Cavalcanti, agora na chefia
do Governo de Pernambuco.

Enfatizam todos, como modestamente já proclamei eu, a in
viabilidade, evidente agora, do bipartidarismo.

Terá cumprido esse esdrúxulo sistema talvez uma missão ao
tempo admissível.

Exaurido está, entretanto. Já não há como suportar mais o
País essa dura opção, de ser contra ou a favor do Governo.

Ademais, o bipartidarismo só propiciou até agora mais dis
sensões partidárias e politicas que acertos no âmbito do MDB e
da ARENA. Em d!1corrência, inclusive, do bipartidarismo, surgiu o
instituto da sublegenda, que passou a gerar o ódio nas agremiações.

O País, sem dúvida, preconiza o :fim desse malsinado sistema
e deseja vê-lo terminado imediatamente.

Unamo-nos todos em torno dessa evolução política. Pressione
mos o Governo, levando-o a meditar sobre os malefícios desse
modelo partidário.

Que se livre o mais urgente o País dessa camisa-de-força. O
pluripartidarismo carece de imediata implantação. O pleito de 78,
para o Legislativo - uma vez que infelizmente parecem impos
síveis as eleições diretas para os Executivos - já deve reger-se
pelo primada do pluripartidarismo.

A fórmula se afigura simples, especialmente, quem sabe, pelo
registro provisório de quatro ou cinco partidos, número conve
niente para reunir as diferentes tendências políticas nacionais.

Próprio não seria a adoção de novo sistema depois de 78, em
face de eventual vitória do MDB, o que seria uma frustração do
eleitor convocado para votar em um sistema, embora o abomine,
e ter que assistir, atônito, aos seus preferidos legisladores filian
do-se a agremiàções às quais o voto não foi atribuído.

O momento é este, não comporta mais procrastinações.
O SR. RUY BRITO (MDB - SP. Pronuncia o seguinte dis

eurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o recentismo das decla
rações do Dr. Humberto Barreto, a respeito do problema suces
sório reaviva um clima que, a julgar pelas declarações do honrado
Presidente Ernesto Geisel, não deveria ser propício antes do início
do próximo ano.

Como foi amplamente divulgado, o atual Presidente da Caixa
Econômíca Federal, em sua visita a Porto Alegre, manifestou sua
simpatia pessoal pelas candidaturas do General Figueiredo, para
Presidente da República, e do Governador Sinval Guazelli, para
ocupar a Vice-Presidência.

Não é a primeira vez que o ex-Secretário de Imprensa do
Presidente Geisel vem a público demonstrar suas simpatias' por
candidatos presidenciáveis. A nós, da Oposição, causa estranheza,
porém, a si.stemática desobediência às orientações do Palácio da
Alvorada. Desejamos um diálogo aberto, franco, para que todo o

povo brasileiro conheça as poslçoes e manifeste as suas adesões:
Isto é democracia. Mas, surpreendentemente, o Presidente Ernesto
Geisel declarou, do alto da majestade de seu poder, que o pro
blema sucessório somente seria encaminhado no ano vindouro.
Proibiu as manifestações das lideranças partidárias. Tudo isto em
nome de uma tranqüilidade que se faria necessária ao clima po-
lítico da Nação. .

Mas como deve ser interpretada essa atitude de reincidência
específica do Dr. Humberto Barreto? Acaso será ele demitido de
suas elevadas funções? Ou apenas admoestado paternalmente?
Ou nem isso?

Os que acompanham a brilhante carreira de S. s.a sabem
muito bem que ele é um dos poucos que gozam da mais absoluta
intimidade com o Presidente. Isto já ocorre há longos anos. Pode
S. s.a conhecer, como ninguém, as reais intenções do Chefe do
Governo.

Aplaudimos a atitude do Dr. Humberto Barreto. Mas gostaría
mos que fosse dado um passo além. Que o próprio Presidente
Ernesto Geisel manifestasse a sua preferência. Que não falasse por
porta-vozes. Ainda que dos mais autorizados e abalizados. Que o
Presidente, muito à vontade, expressasse as suas opiniões sobre a
matéria. Seria uma contribuição das mais importantes para desa
nuviar o ambiente tenso das restrições impostas aos que vivem o
problema.

Não é crível que o Presidente ordene discrição a seus líderes
parlamentares e permita que um funcionário, embora graduado,
venha a público transmitir preferências. 8e alguém deve falar
desse assunto, certamente deve ser um político. Mesmo porque, a
esta altura, como estarão se sentindo os eminentes e obedientes
Líderes Eurico Rezende, José Bonifácio, Francelino Pereira
e outros tantos?

Srs. Deputados, o jogo da verdade foi pregação revolucionária.
Como a Revolução não se confunde com pessoas, mas tem seu
sustentáculo em idéias, faço um veemente apelo para que esse
salutar jogo da verdade, de indole eminentemente democrática,
volte a ser praticado nos campos da politica, principalmente na
área da sucessão presidencial.

O SR. OSMAR LEITAO (ARENA - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governo do Rio de
Janeiro, sob a chefia do ilustre Almirante Floriano Peixoto de
Faria Lima, tem olhado para o Estado como um todo, sem preo
cupações maiores quanto à titularidade dos governos municipais,
alguns dos quais em mãos de elementos do partido de oposição.

Niterói e São Gonçalo, por exemplo, atualmente estão sob che
fias emedebistas, e alguns de seus integrantes procuram tirar pro
veito de medidas e decisões do Governo do Estado, como se a eles
pertencessem todo esforço e trabalho da equipe do Sr. Faria Lima.

Agora mesmo, Sr. Presidente, os "donos de obras feitas" já
se apressam na tentativa de'faturar politicamente importantes me
lhorias que o Governo do Estado se prepara para realizar em Ni
terói e São Gonçalo.

Mas para que nenhuma dúvida paire sobre o trabalho Exe
cutivo fluminense e, evitando que estas importantes obras sejam
atribuídas a outras pessoas, quero inserir neste pronunciamento,
tal como se encontra redigida, a nota da Secretaria de Transportes
do Estado do Rio de Janeiro, datada de 3 de agosto do corrente,
a nós encaminhada, nos seguintes termos:

"Será conhecido sexta-feira o resultado da concorrência
aberta pela Secretaria de Transportes para execução do
projeto de melhorias físicas e operacionais do corredor de
transportes Niterói-São Gonçalo. Ontem (quarta-feira),
foi dado o resultado do exame das propostas técnicas do
projeto, que deverá estar pronto no prazo máximo de 120
dias.
De acordo com o Secretário de Transportes, Antonio Car
los de Almeida Pizarro, as melhorias serão implantadas em
44 ruas e avenidas, desde a Rua Marquês do Paraná, em
Niterói, até a Rua Presidente Kennedy, em São Gonçalo,
sendo de 120 mil o fluxo diário de veículos nesse corredor.
As Melhorias
A elaboração desse projeto envolverá uma série de traba
lhos de pesqulsas e estudos de tráfego, a exemplo do que
vem sendo feito no corredor da Avenida Brasil pela firma
Sandotécnica.
Definida a área de estudos e feita a divisão do corredor em
trechos, a firma vencedora da concorrência reunirá todas
as informações já existentes, partindo a seguir para a co
leta de dados, pesquisas das características físicas e ope
racionais do sistema de ônibus e do sistema de transporte
particular de passageiros.
Numa etapa posterior, serão definidos os programas a
serem obedecidos quando da implantação do projeto, tais
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como o programa de melhoramento das características
físicas; programa de estacionamento; programa de melho
ramento da sinalização gráfica e luminosa e o melhora
mento do nível de serviço do transporte coletivo.
Area Beneficiada
Com recursos já alocados junto à EBTU - Empresa Bra
sileira de Transportes Urbanos, e a contrapartida do Es
tado, num valor total de Cr$ 20 milhões, a Secretaria de
Transportes poderá implantar as melhorias físicas e ope
racionais nos logradouros que compõe o corredor Niterói
São Gonçalo, que serão os seguintes:
Em Niterói
Av. Feliciano Sodré, Av. Jansen de Melo, Rua Marquês do
Paraná até a interseção com a Rua Dr. Celestino; Rua
Visconde do Rio, Branco até a interseção com a Rua da
Conceição; Rua São Lourenço; Alameda São Boaventura

. até a interseção com a Rua João Brasil; Av. do Contorno;
Rua Benjamím Constant; Rua General Castrioto; Rua Cel.
Guimarães; Rua Dr. March; Rua Tenente Jardim; Rua Teí
xeira de Freitas; Rua João Brasil; Rua Daniel Torres; Rua
Dom Antonio Morais Júnior (Rua Dona Inês); Rua Te
nente Osório; Rua Crísnato; Rua Teixeira de Freitas; Av.
Craveiro Lopes; Rua Dr. Luiz Palmier; Rua Desembargador
Lima Castro; Rua São Januário; Rua Padre Lamego; Rua
Maestro Felício Toledo.
Em São Gonçalo
Serão atingidas: Rua Enéas de Castro; Rua Gen. Castrioto;
Rua Oliveira Botelho; Rua Ari Parreiras; Rua Francisco
Portela; Rua Moreira Cesar; Rua Feliciano Sodré; Rua
Nilo Peçanha; Av. Lúcio Tomé Feitosa; Rua Dr. Jureme
nho; Rua CeI. Serrado; Rua Dr. March e Rua Dr. Por
ciúncula."

Estes esclarecimentos, Sr. Presidente, se fazem indispensáveis,
evitandllJ-se venham certas pessoas tentar iludir a boa fé do povo
de Niteróí e de São Gonçalo, procurando colher onde não serea
ramo

Mas, verdade se diga este trabalho enorme do Governo do
Estado, beneficiando aqueles dois Municípios, deve-se a estudos
anteriormente começados, junto ao Governo Estadual, pelos então
Prefeítos de Niterói e São Gonçalo, os arenistas Ronaldo Fabricio
e Zeir Porto, com o apoio e a colaboração direta de todos os seus
companheiros de partido.

Assim, com as cautelas que o caso recomenda, antecipamo-nos
em colocar os fatos em seu devido lugar, por questão de justiça e
de honestidade.

E se vozes se levantarem como patronos de iniciativas que
não são suas, não nos furtaremos ao dever de recolocar a verdade
em seu próprio pedestal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOAQUIM BEVILACQUA (MDB - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, nobres pares, muito se tem
falado s~bre a censura e contra a censura, como manifestação
de cOJ,1tracultura. Mas, Sr. Presidente, nada pode dar maior colo
rido a essas justas críticas do que o exemplo prático, a prova
concreta do elevado "índice" intelectual dos nossos censores, como
passo a exibir. São 5 (cinco) músicas, Sr. Presidente, inscritas
para o Festival Universitário de São José dos Campos, realizado
em julho último, e que não puderam concorrer por veto da cen
sura, representada pela Polícia Federal. Letras -feitas por jovens
universitários. "sem lenço nem documento", descompromissados
com a maldade, sem conotação ideológica ou contestatória, sim
plesmente sensitivas - irradiando a sensibilidade do jovem.

Mas foram censuradas, Sr. Presidente. E impedidas de concor
rer. Fica o registro, para julgamento do Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ HADDAD '(ARENA - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) ~ Sr. Presidente, Srs. Deputados, o funcionalismo públi
co do Estado do Rio de Janeiro tem acompanhado com satisfação
os esforços do Governo no sentido çI!e atualizar seus vencimentos,
mediante regularização de diferenças devidas, em atraso.

Parte dessa situação já foi solucionada, dispendendo-se a im
portância de 5 milhões e 150 mil cruzeiros, correspondentes à re
troatividade de julho de 1975 a dezembro de 1976. Esta providência
atingiu servidores anteriormente beneficiados pelos sistemas de
promoções e acessos.

Ao que apuramos, quase 92 mil servídores estão sendo con
templal10s por esse esforço do Secretário de Administração do
Estado do R~o de Janeiro, o Sr. lImar Penna Marinho Júnior.

lt de se esperar, Sr. Presidente, o apressamento dessas medi
das, acelerando-se, no sentido prático, a política prevista no Pla
no Diretor Integrado da Secretaria de Administração, que. "par
tindo de uma caótica situação em que os processos de atrasados

eram empilhados em diversos locais, sem qualquer seqüência cro
nológica ou critério de pagamento" - conforme afirmou o titular
da Secretaria de Administração, já se investiu perto de 120 milhões
de cruzeiros.

Mas isto não é o suficiente, se observarmos que os processos
de reclamações de pagamentos em atraso persistem em existir
nos escaninhos daquela Secretaria de Estado, cuja eficiência não
se nega, mercê do desprendimento e trabalho de seu jovem e
talentoso titular.

Resta-nos, Sr. Presidente, apelar ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro no sentido de dar uma solução urgente aos problemas
pendentes, inclusive eliminando, de uma vez por todas, as diferen
ças de vencimentos existentes entre os servidores dos antigos Es
tados da Guanabara e do Rio de Janeiro.

Na verdade, em termos de pessoal, a fusão Guanabara-Rio
de Janeiro só se efetuou nos quadros da Polícia Militar, onde
não há diferenças a reparar.

Desde os praças até os oficiais mais graduados, os vencimentos
foram equiparados, conseguíndo-se, na corporação, a materializa
ção da fusão, sem nenhuma sombra de dúvidas.

Mas nos demais grupos de servidores do Poder Executivo, no
Poder Legislativo e no Judiciário, as diferenças de vencimentos
eXistem e precisam ser eliminadas, sendo este fato um dos teste
munhos maiores da não concretização, por ora, como um todo, do
processo da fusão.

No Poder Judiciário, por exemplo, os Juízes de Direito do an
tigo ,Estado do Rio de Janeiro, que já estavam e estão em final
de carreira, continuam percebendo menos que os então Juízes
Substitutos, do Estado da Guanabara.

Eis por que, Sr. Presidente, quando louvamos o esforço da
Secretaria de Administraçào do Estado do Rio de Janeiro, em seu
empenho para atualizar pagamentos atrasados e devidas aos ser
vidores estaduais, é de nossa responsabilidade chamar a atenção
das autoridades estaduais para essas diferenças, até certo ponto
discriminatórias para com o antigo Estado do Rio de Janeiro.

Sabemos que o processo da fusão - verdadeiro parto da
montanha - não pode ser cumprido em cronogramas e calendários
rígidos.

E como prova dísto está o fato inegável das diferenças de
vencimentos entre servidores da mesma categoria funcional, uns
ganhando mais e outros menos, porque são originários de diferen
tes Estados, hoje não mais existentes.

Mas se diferenças existem, até quando estas subsistirem, algo
ainda estará faltando à fusão como figura de fato e não apenas
de direito.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NEREU GUIDl (ARENA - se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma vez mais a ca
tástrofe se abate sobre o sul catarinense. As fortes chuvas que
caíram na última semana em todo o litoral sul catarlnense leva
ram novamente o desespero a milhares de famílias. O quadro
dantesco das enchentes de 1974 voltou a redesenhar-se, mostrando
desespero e angústia.

O sul de Santa Catarina, inserido no Projeto Litoral Sul, atra
vés da ação do Ministério do Interior, já tem determinada, para
o Vale do Rio Tubarão, a construção das barragens para conten
ção das cheias.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a recente cheia que atingiu o
sul catarinense dizimou grande parte da agricultura, invadindo
cidades, desaloj ando as populações ribeirinhas, quase sempre cons
tituidas de familias pobres e lavradores que viram sucumbir suas
colheitas.

Desta feita, as águas castigaram violentamente o Município
de Araranguá, prejudicando grande parte de sua população urba
na e toda a área agrícola, cuja maioria é formada de minifúndios.
As águas levaram sua única riqueza - a colheita,'o sustento do
ano.

Todo o rio Araranguá e seus afluentes tiveram suas águas re
presadas pela obstrução da foz do rio Araranguá. E as águas ele
varam-se em todo o Municipio, paralisando inclusive o tráfego
na BR-I01, durante vários dias, impedindo a circulação de auto
móveis, caminhões-frigoríficos, cargas as mais variadas, ônibus
provenientes do Rio de Janeiro e de São Paulo com destino ao
Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul com destino ao centro'
do Pais.

Já fizemos desta tribuna solicitação no sentido de ser regula
rizado o curso do rio Araranguá, o que viria resolver o problema
das enchentes em todos os Municípios banhados pelo rio Ara
ranguá e seus afluentes, evitando-se as catástrofes que se veri
ficaram em 1974 e que ora novamente nos surpreendem.
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Há dois anos, encaminhei à SUDESUL e ao Di,retor-Geral do rece a melhor política, tanto mais quanto as informações se ba
DNOS reivindiGações para que fossem ordenadas as ações do Go- seiam em flagrante exagero de cálculos.
verno Federal para resolver-se definitivamente o problema das
cheias. É o que vem ocorrendo, no caso de Mato Grosso, quando o

Governador Garcia Neto e seu Secretário de Planejamento, sem
Ressalto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as imediatas provi- qualquer apoio na realidade, sem base em dados objetivos, con

dências que, desde logo, foram tomadas pelo Governador Antônio tinuam irritando o Palácio do Planalto, com declarações, infun
Carlos Konder Reis, no sentido de socorrer as populações desabri- dadas, segundo as quais a União gastaria, na tarefa de divisão
gadas, atendendo ao apelo do Prefeito Municipal de Araranguá e do Estado, cerca de vinte e oito bilhões de cruzeiros, para uma
dos demais Municípios atingidos. infra-estrutura que viabilizasse a sobrevivência das duas novas

Segundo notícias, foram necessários mais de 120 homens e Unidades federativas.
máquinas para abrir uma nova barra, junto à foz do rio Araran- Declarou o Governador, a alguns membros da Comissão Exe-
guá, a fim de provocar-se maior vazão das águas. cutiva Estadual da ARENA, que teria entregue ao Presidente da

Formulo desta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Deputados apelo República, pessoalmente, um documento sigiloso, com cálculos le
ao Sr. Maurício Rangel Reis, Ministro do Interior, no sentido de vando àquele montante "antes que a divisão se concretize". Desse
que determine estudos imediatos para fixação da barra da foz do total, nada menos de quatro e meio bilhões seriam necessários
rio Araranguá, única maneira viável de se evitarem catástrofes para a pavimen~ação de estradas no norte do Estado.
que se repetem, levando pânico e empobrecimento a toda popu- Ora, Srs. Deputados, o Governo Federal dispõe de assessoria
lação. técnica e econômica, inclusive usando os suprimentos da SUDECO,

O SR. VALDOMIRO GONÇALVES (ARENA _ MT. Pronuncia para comprovar que não dispenderá mais de seis bilhões de cru
o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Srs. Deputados, dentre as zeiros com essa divisão, além daqueles recursos que já vêm apli
providências preliminares a serem tomadas para a divisão do cando suas agências de desenvolvimento em Mato Grosso, pelos
Estado de Mato Grosso, hoje aceita e esperada pela maioria dos planos aprovadOS no II PND.
nossos coestaduanos. indica-se a federalização da Fundação Uni- O Governador Garcia Neto precisa compenetrar-se de que a
versidade Estadual de Mato Grosso, que se transformaria em decisão presidencial já foi tomada e seus exageros não desani
Fundação Universidade Federal de" Campo Grande, conservando maram o Presidente da República quanto a prosseguir no seu
seu patrimônio e localização. louvável intento.

Além dessa sugestão, é necessário que se contenham, no pro- Queremos. pois, em nome do povo de Mato Grosso do Sul,
jeto de lei complementar em elaboração, dentre outras. as se- congratular-nos com o eminente Presidente Geisel, que acaba de
guintes providências: enviar ao Congresso Nacional Mensagem propondo a divisão de

a) provisão de recursos financeiros da União, para que os dois Mato Grosso:
Estados se desenvolvam em ritmo mais acelerado do que o atual; Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. '

b) procedimentos administrativos dinâmicos e de fácil apli- O SR. MINORU MASSUDA (MDB _ SP. Pronuncia o :seguinte
cação, para que se consolidem rapidamente as duas Unidades fe- discurso.) _ Sr. Presidente, Srs. Deputados, diz-se ultimamente,
derativas; •

com mais freqüência, que o País está entrando em ritmo e em
c) pagamento, pela União, a partir de 1.0 de janeiro de 1979, atmosfera de distensão, após aparente enfraquecimento do MDB,

da dívida interna e externa da administração direta e indireta; com a cassação do Lider Deputado Alencar Furtado. Esses rumo-
res, acredito, Sr. Presidente, devem ser ouvidos com muita reser

d) transferência. pela União, durante dez anos, de recursos va, principalmente quando se aproxima a eleição de 1978, que,
financeiros correspondentes a cinqüenta por cento das despesas • até o momento, não passa de um nebulosa.
correntes realizadas no balanço do Estado no exercício de 1978;

Os ventos que hoje sopram sobre o Congresso Nacional são
e) alocação de maiores recursos ao programa do POLOCEN- semelhantes aos que sopravam às vésperas das mudanças de

TRO, para que atinja todas as áreas do cerrado mato-grossense; abril.

f) reativação do PROTERRA, com recursos nunca inferiores Sabe-se que o casuismo é a ciência da conveniência isolada,
a dois bilhões de cruzeiros; ao contrário da política, que é ciência do possível. Faz-se neces-

15) extensão. a todos os Municipios dos dois Estados, dos in- sário, pois, o possivel para que todos saiam dignificados, e o
centivos fiscais da SUDAM. Brasil, melhor ainda, com a política democrática que todos dese

jam ver reimplantada pelo povo e somente pelo povo.
Notícias divulgadas pelo jornal O Globo, do dia 31 de maio

último, davam conta da preocupação do Governo estadual com o O SR. ERNESTO DE MARCO (MDB - SC. Pronuncia o se
sigilo das providências que vêm sendo planejadas. com vistas guinte discurso.) - Sr. presidente, Srs. Deputados, com um exten
àquela divisão. anunciando que as tentativas feitas, para obter so programa de festividades que tiveram inicio dia 20 último e se
900 milhões do FINAME e 400 milhões da Caixa Econômica Fe- prolongarão até o dia 28, a cidade catarinense de Chapecó estará
deral, haviam sido frustradas. completando, neste 25 de agosto, 60 anos de precisa existência.

Entretanto, confiamos em que o Governo Federal, se não pre- Foram seis décadas, Sr. presidente, de trabalho e de luta em
tende desperdiçar recursos, não procederá à pretendida e dese- prol do soerguimento do oeste de Santa Catarina, que tem em
jada divisão, sem prover as duas unidades dos recursos neces- Chapecó um de seus principais pólos de desenvolvimento.
sários para a intensificação do seu desenvolvimento, que é o Lá estão grandes indústrias frigorificas, com um potencial
objetivo principal da medid'á. _ de matérias-primas dos mais expressivos a promover a circula-

Adverte aquele jornal que "os setores de planejamento de ção de riquezas e o engrandecimento do oeste do nosso Estado. A
Mato Grosso mostram-se incapazes de dar alguma colaboração, "Cidade das Rosas" está em festa, fechando com chave de ouro
no momento, ao Ministério do Interior e aos demais órgãos do todo um ciclo de sonhos e aspirações dos seus primeiros colo
Governo Federal. porque, segundo alegam, desconhecem os pla- nizadores.
nos futuros, com relação à divisa". Em festas também está, Sr. Presidente, a importante cidade

Fazemos votos para que esse entrosamento se processe o de Joaçaba, igualmente situadá no oeste catarinense. Ela está
quanto antes, para que a proposição do Governa Federal conte- completando sessenta anos de fundação, o que nos dá uma visão
nha todas as previsões possíveis e necessárias, para a rápida tra- do ambiente festivo da brava gente catarinense nos dias atuais.
niitação da Mensagem no Congresso Nacional. Criada por lei.. de 25 de agosto de 1977, com o nome de Li-

A redivisão territorial do Brasil, para facilitar a tarefa ad- meira, àquela época ocupava grande parte do Contestado - região
ministrativa das Unidades federadas e catalisar o nosso processo longamente disputada por nações e estados. Foi através dela que
de integração e desenvolvimento, tem de ser colocada acima de o Brasil e a Argentina se empenharam na questão das Missões,
quaisquer preconceitos regionais. Estados como Mato Grosso, de 1891. A arbitragem internacional, através do pronunciamento
Amazonas, Pará e Goiás, seja pela sua enorme área geográfica do Presidente Cleveland, dos Estados Unidos, deu ganho de causa
ou pela prôpria disposição territorial - talo de Goiás, com sua ao Brasil, cujos interesses eram defendidos pelo Barão do Rio
longitude tão extensa - já demonstraram, claramente, que não Branco..
têm condições para promover o autodesenvolvimento sustentado, Logo a seghir, o Paraná e Santa Catarina passam a reivin-
sem enormes auxilios da União. Ora, tal ajuda se tornaria eco-
nômica e moralmente obnga'tória se a divisão se processasse _ dicar a área, simultaneamente, situação que trouxe grandes en
como deverá ser feita _ por iniciativa do Poder Central. traves ao desenvolvimento do oeste. Superados esses obstáculos,

Joaçaba tomou, desde logo, o caminho do desenvolvimento, e é
Mas, pretender desencorajar o Governo Federal, sob a ale- hoje, ao lado de Chapecó e muitas outras cidades, responsável

gação de que essas despesas seriam insustentáveis. não nos Da- n"lo fort."l"";Tn"nt.o ti" ""onoTni" ""t."rin"n""
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o transcurso dos sessenta anos de fundação das cidades de
Chapecó e Joaçaba, neste 25 de agosto, é motivo de justo or
gulho para todos aqueles que sempre lutaram pelo seu progresso
e pelo seu desenvolvimento. O oeste catarinense, através daque
las cidades, orgulha-se de contribuir com o progresso do Estado
nos mais diferentes setores da economia. '

Impossibilitado de comparecer às solenidades, em face de
compromissos anteriormente assumidos, eu me congratulo com
todo o oeste catarinense, e em especial com a brava gente de
Chapecó e Joaçaba, por tão auspicioso acontecimento. Envio a
todos o meu fraternal abraço, formulando votos de crescente pro
gresso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (ARENA - GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o jornalista
Luiz Neri SOlano mais uma vez recebe um título, que é, ao mesmo
tempo, um galardão, o de "Cidadão de Luziânia", que traduz o
reconhecimento de seu esforço incansável e de sua brilhante in
teligência.

De fato, Sr. Presidente, o conhecido e conceituado jornalista
e locutor de rádio vem recebendo o justo prêmio de uma ativi
dade incessante em favor da coletividade, a ponto de se repetirem
as homenagens e os aplausos à sua ilustre pessoa. Realmente, logo
após lhe haverem sido tributadas as homenagens pela egrégia
Câmara Municipal de Luziânia, já foi Luiz Neri Solano agraciado
com o "Título de Grande Benemérito" da SOciedade Esportiva e
Beneficente Imperial, de Belém, capital do Estado do Pará.

Presente ao ato solene de entrega do título de "Cidadão de
Luziânia" ao jornalista Luiz Solano, vi, pela assistência numerosa,
pelo número e expressividade dos oradores e pelo calor dos aplau
sos, o quanto o povo de Luziânia quer bem a essa extraordiná
ria figura humana.

Sabemos, Sr. Presidente, que Luziânia é uma das mais impor
tantes cidades e um dos melhores municípios dos que integram a
Região Geoeconômica de Brasília. Sabemos, também, que Luziâ
nia, tanto quanto Formosa, Planaltina, Padre Bernardo, Alexâ
nia, Abadiãnia, AnápoUs e Cristalina, se foi largamente benefi
ciada com a implantaqão de Brasilia, já começa a sofrer os efei
tos negativos da enorme atração que a "Capital da Esperança"
exerce. O êxodo nas áreas rurais e o esvaziamento econômico pro
vocam o surgimento áe graves distúrbios, pois os problemas eco
nômicos e sociais se avolumam.

Vi que a liderança de Luziânia e dos outros Municípios das
cercanias de Brasília tem consciência desse quadro e busca, num
esforço desesperado, apoio para o homem do campo, para a in
dustrialização e para a realização de obras de ínfra-estrutura
indispensáveis.

Todos entendem que somente assim poderemos fixar suas po
pulações e deter, em cada um desses Municípios, parcelas do
fluxo migratórío que visa a Brasília.

Luziânia, Formosa, Planaltina de Goiás, Padre Bernardo, Aba
diânia, Anápolis e Cristalina formam um poderoso anel em torno
de Brasília. E este anel protege esta jóia que Niemeyer e Lúcio
Costa, inspirados por Dom Bosco e dírigidos pela determinação
de Juscelino Kubitschek de Oliveira, implantaram e lapidaram
para que ela seja, agora e sempre, o pólo maior de uma nova,
mais humana, livre e progressista civilização.

Eis o porquê das homenagens a Luiz Neri Solano: ele é peça
importante dessa luta em favor de Luziânia e de Brasília.

Solidário com as homenagens prestadas a Luiz Solano, Sr.
Presidente, congratulo-me com o Vereador Carlos Mello pela fe
liz iniciativa, com o Poder Legislativo de Luziânia pela aprovação
por unanimidade. Da mesma forma, agradeço à Câmara Muni
cipal, na pessoa do seu ilustre Presidente, Dr. Hélio Roriz, pelo
convite e forma carinhosa com que fui recebido pelos integran
tes daquela augusta Casa.

Finalizando, Sr. Presidente, parabenizo Luiz Solano pela sig
nificativa homenagem e leio, para constar dos. AnaiS, o discurso
por ele proferido por ocasião da solenidade a que assistimos, a 18
do mês em curso, na cintilante, bela e agradável Luziânia:

"Dos tempos em que as caravelas de Cabral aportaram
na Bahia aos tempos em que os candangos de Juscelino
chegaram em levas ao Planalto; das lutas de Felipe dos
Santos a Caxias, de Osvaldo Cruz a ROndon, das coxilhas
aos Sertões, do recôncavo aos seringais, na tradição his
tórica de tantas lutas gloriosas ou na árdua jornada de
integração de regiões tão distantes e distintas, a Pátria
de todos nós busca serena e confiante a unidade física
e humana para atingir seu grande destino.
É me lembrando dos feitos, das glórias e das tradições do
povo brasileiro. escritas em páginas memoráveis na exten-

sa ~uPf>rficie deste País que recebo o título de "Cidadão
Luzlano".
Passados são treze anos da minha chegada a Luziânia,
humilde filho da terra de Marajoara; desde o primeiro
in~tante em Goiás senti a fidalguia e a pujança do povo
gOIano.
Sempre acreditei em Luziânia, o seu passado com tantas
e tão ricas tradições, o presente alvissareiro, pleno em
desenvolvimento, o seu futuro, projetos e esperanças, que
ao passar dos dias tornam-se realidade. Uma realidade
emoldurada ao impacto de Brasília.
Os esforços desenvolvidos ao lado do vereador Neviton
Carneiro Lobo pela construção do Aeroporto Auxiliar de
Brasília, do Aeroclube, da Cidade Industrial como tam
bém da implantação do Banco do Brasil em 1970 repre
sentam um minimo do muito que se pode e se deve fazer
por esta cidade acolhedora e humana que, de braços aber
tos, nos recebeu lá pelos idos de 1964.
Filha desta terra é a minha esposa, berço de meus filhos
é. esta terra, filho desta terra neste instante sou, agra
CIado pela bondade do Vereador Carlos Melo, autor do
requerimento, pela aprovação unânime das bancadas que
compõem esta ilustre Casa.

Receber o título de "Ci,padão Luziano" enaltece e dignifica,
eleva e emociona o smgelo jornalista que ora vos fala,
mas, sobretudo, a honra transcende em ser o título con
ferido por todos os Vereadores desta Câmara Municipal
legais e legitimos representantes do povo, membros dó
Poder Legislativo, poder que é a síntese das aspirações
da Nação, mandatário constituciânal do direito de pe
tição do povo, instituição angular e modeladora dos re
gimes democráticos, forum de todos os debates e ao agra
decer a Câmara Municipal pelo titulo de cidadania pres
to a minha homenagem ao Legislativo relembrando que:

A independência e harmonia dos poderes entre si, ideário
concebido pelo gênio de Montesquieu é a estrutura fun
damental para o bom desenvolvimento do Estado, embo
ra os negativistas do liberalismo politico, os arautos dos
regimes de força, do Executivo, forte, descontentes com
o elenco de atribuições que lhes são conferidos invistam
contra o Legislativo e o Judiciário, usurpando-lhes as
funções, negando e criticando a teoria da repartição dos
poderes. Daí que cresce a responsabilidade de todos nós
em defesa do parlamento na ênfase à dimensão que o
poder Legislativo tem de ter. E assim mesmo, diante dos
percalços, das constantes pa,radas, o poder Legislativo con
tinua a sua caminhada, com esperanças, com altivez.

Agradeço a honrosa distinção das autoridades que aqui
se fazem presentes e a palavra final é de fé nos destinos
de Luziânia.

São passados 230 anos de sua fundação, daqueles tempos
longínquos ficaram algumas marcas cravadas no solo a
mostrar o destemor e a determinação das botas bandei
rantes à procura do ouro. Em muitos anos muito pouco
se fez por nossa terra, e foi preciso que a audácia, o pio
neirismo e o espírito desenvolvimentista do bandeirante
maior do Brasil, um bandeirante nascido na velha Dia
mantina das Minas Gerais, aqui edificasse a mais bela
de todas as capitais, foi preciso que esse inesquecível e
saudoso Presidente Juscelino "'Kubitschek, nas terras es
quecidas do Planalto Central construísse essa prodigiosa
Brasília, para que a nossa Luziânia se iniciasse a desen
volver. E o desenvolvimento veio surgindo.

Mas muito há que se fazer e que todos nós nos transfor
memos em um só mutirão, construindo sempre por Lu
ziânia, levando a todos os rincões deste Município os be
nefícios e o progresso almejado, retirando da velha cida
de não a roupagem cultural que é tão rica, mas alguns
traços fisicos que são tão pobres, trocando-os por uma
imagem que, refletindo aos olhos dos que aqui moram
ou que aqui chegaram, seja uma acolhedora mensagem
de paz, desenvolvimento e justiça social."

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.

f? SR. ANTôNIO BRE~OLIN (MDB - RS. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. PreSIdente, Srs. Deputados, há dias proferi
veemente discurso 'apelando aos órgãos do Governo para que fosse
providenciada a compra de milhares de sacas de milho no Para
ná e em Santa Catarina, onde o produto, por falta de mercado,
estava sendo vendido abaixo do prec;jo mínimo, isto é, a Cr$ 48,00
e Cr$ 52,00 a saca. .

Nenhuma providência foi tomada para solucionar o proble
ma,
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Agora a imprensa noticia com destaque que só ~a reglao do
Município de Unaí, Goiás, existem mais de um milhão de sacas
de milho para vender. Não há comprador enquanto se aproxima
o período das chuvas. Milhões de sacas desse precioso cereal estão
sujeitas à deterioração, ao apodrecimento, enquanto anualmente
morrem milhares de brasileiros de fome específica ou simples
mente por não ter o que comer. Além disso, quantas divisas estão
sendo postas fora por falta de providências adequadas para solu
cionar .grave problema!

Na América do Norte, por exemplo, além da presença dos ór
gãos governamentais, para possibilitar a comercialização do pro
duto, grande parte do milho é aproveitada na alimentação de
seres humanos e de irracionais. '

As indústrias modernas, destinadas ao aproveitamento do mi
lho, não permitem a perda de nada: o arbusto, a palha, o sabu
go - que representam 60% do milhp em grão - e o milho, propria
mente, tudo é aproveitado.

Até hoje ninguém tem idéia da soma fabulosa de recursos
que é posta fora. Se o Governo providenciasse a solução desses
problemas, além de assegurar melhores dias ao nosso homem do
campo, com o aproveitamento racional do fruto do seu trabalho,
isso seria da maior importância para a economia do País.

Até quando se repetirão esses fatos, Sr. Presidente?

O SR. JOSÉ ZAVAGLIA (MDB - 8P. Pronuncia o seguinte
discnrso.) _ Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabe-se que o admi
nistrador, para a execução de seus propósitos, precisa manter à sua
volta o sentido de humanidade e, ao mesmo tempo, dispor de um
corpo de servidores com a energia necessária para traduzir em
realidade aqueles propósitos. Mas, muitas vezes, o administrador,
seguindo· a regra, vê-se incapaz de alcançar os resultados preten
didos por força de circunstâncias alheias à sua vontade. E este é
o caso da Prefeitura Municipal de Agudos, no Estado de São Paulo.

O Municipio de Agudos vem enfrentando seriíssimas dificul
dades por falta de auxílio financeiro para a construção de galerias
pluviais. Por estar localizada em uma bacia, a cidade, à época das
chuvas, sofre conseqüências drásticas, tais como inundações de
residências, valas em ruas e bairros, além da deterioração do pre
cário serviço de escoamento sanitário.

Ciente de tão importante necessidade, o antigo Prefeito Mu
nicipal, Dr. Antônio Condi, mandou elaborar um estudo visando
à construção da rede de galerias pluviais da cidade de Agudos.
Dado o vulto da obra e diante das facilidades criadas pelo Governo
Federal para o setor de saneamento básico, o estudo, transformado
em projeto, foi encaminhado à Divisão de Saneamento Básico da
Diretoria Adjunta de Saneamento do DNOS, no Rio de Janeiro.
Até agora, entretanto, talvez por razões técnicas, não houve uma
resposta a essa urgente necessidade.

Esta é a razão que nos faz vir a esta tribuna. Temos o maior
respeito pelos programas governamentais voltados para o sanea
mento básico, não nos faltando palavras de elogio para as ativi
<lades desenvolvidas nesse campo.

Ainda se encontram vivas em nossa mente as três coisas mais
importantes a que se referiu o Ministro João Paulo dos Reis Ve
Iloso, em sessão s01ene realizada na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, quando discorreu sobre problemas de desen
volvimento social urbano. Primeiro, no tocante às regiões metro
politanas, destacou meia dúzia de prioridades clar.amente defini
das: legislação de uso do solo; fornecimento domiciliar de água;
coleta e tratamento de esgotos e destino final dos seus resíduos,
bem como do lixo; poluição ambiental dos cursos de água; trans
porte de massa; combate ao crime. Em segundo lugar, anunciou
a necessidade de jogar nessas prioridades toda a massa de recur
sos que, suplementarmente ao esforço dos Estados e Municípios, o
Governo Federal está colocando no sistema de fundos para a área
urbana até 1979. Finalmente, fez referências ao significativo em
penho dos Governadores na apreciação dos problemas principais
das grandes regiões metropolitanas, dizendo que o sistema carece
desse esforço direto dos Chefes de Governo, no atual estágio, em
face da responsabilidade atribuida aos Estados na concepção de
região metropolitana consubstanciada na Lei Complementar n.o 14,
de 1973.

A menção às regiões metropolitanas se estendem amplamente
aos Municípios que carecem de recursos para a realização de obras
nesse setor. Tanto isto é fato que inúmeras foram as cidades in
terioranas que receberam a ajuda oficial. Agudos, entretanto, per
m,anece à espera da sua vez.

Este apelo que fazemos ao DNOS é extensivo ao Ex.mQ Sr.
Governador Paulo Egydio Martins. S. Ex.s , por ser· sensível aos
problemas de seus munícipes, há de compreender as necessidades
de Agudos e interceder junto às autoridades federais para que
as reivindicações da cidade sejam prontamente atendidas.

Ficaremos à espera dos resultados desta nossa manifestação.
O Prefeito de Agudos, Nelson Assad Ayub, pode estar certo que

envidaremos todos os esforços possíveis para que a pretensão <la
cidade se concretize.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. FRANCISCO ROCHA (MDB - RN. Pronuncía () seguinte!

discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais de uma vez
ocupei a tribuna da Câmara dos Deputados para tratar do pro
blema gerado pelo projeto do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas de construção da Barragem do Baixo Açu, no Rio
Grande. do Norte.

Nas oportunidades em que tratei do assunto, dei ênfase espe
cial ao preço das desapropriações, o qual foi fixado num valor
abaixo do real, prejudicando milhares de proprietários da região.

Apelava, então, ao Ministro do Interior Rangel Reis, no sen
tido de que S. Ex.a determinasse ao órgão competente uma revisão
do preço da desapropriação, a fim de que os atingidos recebessem
um justo valor pela terra desapropriada.

Todavia, Sr. Presidente, os apelos não foram devidamente
considerados e, em conseqüência, há um clima de forte apreensão
e de incerteza que está a exigir do Governo Federal uma pronta
definição, a fim de tranqüilizar, de vez, as famílias ali residentes.

Esse clima tem ocasionado veementes protestos de políticos
de ambos os Partidos, das lideranças populares da região e, agora,
da própria Igrej a Católica.

Ainda recentemente, cinco Bispos do Estado na Província
Eclesiástica do Rio Grande do Norte decidiram acompanhar de
perto o encaminhamento do projeto E? participar ativamente do
II Simpósio que será realizado em Açu e apelar para. o Governo
Federal no sentido de que olhe a situação do povo daquela região.

Falando à imprensa, o Bispo-Auxiliar de Natal, D. Antônio
Costa, declarou que "não é missão da Igreja dar uma solução
técnica ao problema da barragem do Baixo Açu, mas compete a
'ela destacar o aspecto humano da questão. Acho - disse - que
o homem deve ser colocado acima da técnica".

Ademais, Sr. Presidente, houve suspensão de todos os créditos
pela rede bancária oficial, inclusive do Banco do Brasil, que há
mais de um ano não concede empréstimos alegando que a área será
desapropriada pelo Governo Federal, o que tem levado muitos
proprietários à situação de insolvência.

Por isso, Sr. Presidente, volto novamente a esta tribuna para
renovar os apelos que aqui fiz ao Ministro Rangel Reis, no sentido
de que ofereça ao problema uma solução justa, sob pena de se
criar uma situação social, cuja gravidade e conseqüências serão
imprevisíveis.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. HENRIQUE CARDOSO (MDB - BA. Sem reVI:!aI} do

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, existe uma preocupação
natural com os homens que plantam caca.u na Bahia em referên
cia à implantação que se quer fazer na região de Rondônia, por
que estamos tendo notícia de que esta implantação não está
dando o resultado desejado. Será que a CEPLAC observou bem o
problema da ecologia, do meio ambiente? O cacáueiro é uma árvo
re muito exigente e ela só produz em áreas dirilinutas no mundo
inteiro.

Estivemos em contato com alguns fazendeiros da área de Ron
dônia e sentimos que há uma posição negativa com referência
ao seu entusiasmo primeíro na implantação de uma região cacauei
ra. E nós, baianos, nos interessamos por isso, porque Rondônia
é filha da Bahia, no que tange à implantação do cacau. Só no
orçamento próximõ passado, 5 milhões de cruzeiros foram desvia
dos da CEPLAC para Rondônia, e nós ficamos, na Bahia, com
deficiência de sementes para atender a implantação da região
cacaueira de Rondônia.

Queira Deus, Sr. Presidente, que os milhões e milhões de cru
zeiros que para lá foram desviados não sejam perdidos, porque o
cacaueiro não resiste mais de 3 ou 4 meses de sol. EJe quer água
na raiz e quer sol em suas folhas. A nossa região é privilegiada,
porque não tem inverno, nem verão, é um clima temperado, pode
chover hoje, no inverno, como pode chover amanhã, no verão ou
no outono. A Bahia, no seu extremo-sul, é a única área de ga
rantia absoluta para implantação do cacau. E nós sabemos que
o Conselho Monetário determinou à CEPLAC um desvio de 118 mi
lhões de cruzeiros do seu orçamento para o PROCACAU, sendo
esta importância aplicada na Amazônia. Assim, 97% da produção
cacaueira brasileira, que saem da Bahia, estão sendo a posição
mater para a implantação da cacauicultura na região de Rondônia,
no Amazonas e no Pará.

Daí, Sr. Presidente, nosso interesse, e daqui quero solícitar à
CEPLAC uma informação técnica devida e oficial, se realmente
Rondônia está ~ndo um pólo cacaueiro ou uma aventura, jogando
dinheiro dos cacauicultores da Bahia. Era só.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES (ARENA - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está
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em andamento, na Câmara dos Deputados, a CPI dos Minerais.
Entre os depoimentos já ouvidos, merece destaque o do General
Oziel Almeida Costa, que é, nem mais nem menos, o Presidente
do Conselho Nacional de Petróleo, entidade com relevante inte
resse no assunto. A certa altura, afirmou ele que "se o Pais quiser
sobreviver será necessário acabar com a mentalidade rodoviária
e partir para a construção de ferrovias".

São palavras textuais e, portanto, ao abrigo da costumeira
argüição de "distorções", tão constantemente usada quando a res
sonância das declarações feitas não é aquela desejada por quem,
num erro de avaliação, as proferiu. Não será evidentemente o
caso do Presidente do Conselho Nacional de Petróleo, que prestou
seus informes baseado na experiência e na autoridade que o cargo
lhe confere, e que, por isso mesmo, foi claro e preciso, sem neces
sidade de "esclarecer seu pensamento".

O Presidente do CNP foi explicito ao dizer do motivo que o
levara a condenar a mentalidade rodoviária, alíás um mal bas
tante comum nos últimos Governos, quase em caráter epidêmico:
"não se admite mais o transporte de produtos por meio de ca
minhões, pois, com a previsão de crescimento da produção brasi
leira, o transporte de mercadorias através de caminhões será a
própria falência do País".

Satisfaz-nos registrar as palavras do General Almeida Costa,
pois elas traduzem, na essência e nos intuitos, os argumentos que
vim6s exaustivamente despendendo, há um largo periodo de tem
po, sobre os meios de transporte de mercadorias em uso no Brasil,
a quase totalidade correspondendo ao menos indicado e ao menos
econômico. Aliás, ainda não se chegou a atinar, na desejada pre
cisão, com os motivos determinantes dessa obsessiva prioridade,
quase excludente das duas opções restantes: a marítima (ou flu
VÍal em muitos casos) e a ferroviária, agora aconselhada por quem
dispõe de conhecimentos mais do que necessários sobre o proble
ma que, de resto, afeta direta e agudamente o setor que supe
rintende. Na realidade, o que se pratica no Brasil em tal setor
é exatamente o contrário do adotado pelas nações mais ricas do
mundo, a começar pelos Estados Unidos e estendendo-se à Europa,
onde os trens cortam aos milhares as estradas de aço, carregando
bens de consumo e a opulentíssima produção industrial.

Aqui, ao inverso desse salutar critério, como que desconhe
cendo as exigências mais próximas da situação econômico-finan
ceira e até mesmo a constante recomendação do uso moderado
de combustíveis líquidos, opta-se pelo transporte rodoviário, no
qual são gastos milhões de litros de gasolina pagos em dólares
cada vez mais caros em face das desvalorizações mensais do
cruzeiro. Além desse consumo exagerado de u~ produto cuja im
portação constitui desastrosa sangria a1?S cofres da Nação, ê de
ponderar o seu reflexo negativo no cust'o de vida dos brasileiros.
Tem06 o exemplo em casa. A maioria dos hortigranjeiros, o Rio
Grande do Sul os compra em São Paulo, e de lá nos chegam não
em navios, não pela estrada de ferro, mas pelos pesados cami
nhões, cuja carga, operada pelos fretes obrigatoriamente altos,
vai ser paga pelo custo final a cargo do consumidor. Enquanto
isso, os orçamentos rodoviários mantêm níveis que, embora redu
zidos pelos cortes conjunturais, sobrepujam em muito as verbas
consignadas para os seus primos pobres - o transporte ferroviário
e o das aquavias. Esse paradoxo acarreta prejuízos. de vulto ao
erário e ao povo. Se não extirpado sem delongas inaceitáveis, a
resultante, já anunciada na CPI dos Minerais pelo Presidente do
Conselho Nacional do Petróleo, "será a própria falência do Pais".

O SR. NUNES ROCHA (ARENA - iWr. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a navegação fluvial
assume transcendental importância para o equacionamento e a
solução da problemática viária de quase toda a Amazônia Ociden
tal, principalmente na região que compreende o sudoeste do Ama
zonas, o Estado do Acre, o Território de Rondônia e o noroeste
de Mato Grosso. Nesse contexto, a bacia do Guaporê se apresenta
como uma verdadeira dádiva do intrincado sistema hidrográfico
que conjuga a rede de afluentes e subafluentes da margem direita
do Amazonas em seu curso médio. Para os regionais, principal
mente de Rondônia e da região mato-grossense que circunda, como
um anel, aquele Território, o rio Guaporé representa, tomadas as
devidas proporções, o que o Nilo tem sido para o Egito.

Como, pOJ:ém, o maior problema da região consiste na eficiên
cia da infra-estrutura hidroviária, uma das maiores aspirações
dos seus habitantes consiste no restabelecimento da navegação
no rio Guaporé, que chegou a ser bastante aceitável, há alguns
anos, pelo SNG.

O Serviço de Navegação do Guaporé, embora subordinado, su
periormente, à Superintendência Nacional da Marinha Mercante,
está vinculado ao Governo do Território de Rondônia, sob a mo
dalidade de empresa pública, com sede em Guajará-Mirim. Hoje
dispõe de apenas duas unidades e suprimiu a linha para Vila
Bela, enquanto suas embarcações sobem aquele caudal até a foz
do rio Cabixi.

Segundo. opinião que nos foi pessoalmente manifestada pelo
Deputado Jerônimo Santana, "ou o Governo reaparelha o SNG,
ou abre o rio Guaporé à navegação particular", se se pretende
a dinamização dos transportes fluviais na região.

Para nós, os mato-grossenses, o serviço, ainda que precano,
consistia no único instrumento de transporte da população ribei
rinha, entre Cabixi e Mato Grosso, ou seja, a antiga Vila Bela,
na divisa com o Território de Rondônia.

Daí por que endereçamos veemente apelo ao Sr. Ministro dos
Transportes, a fim de que, através da SUNAMAM, tome urgentes
providências no sentido do restabeleclmento daquele serviço, que
atende à população de duas Unidades da Federação, numa faixa
que se alonga por dois mil quilômetros, dos quais quatrocentos e
quinze quilômetros em Mato Grosso.

A Administração do Território, que tem arcado com ingentes
sacrifícios para execução desse serviço, não conta com os recursos
minimos para o seu atendimento.

É, portanto, urgente e patriótico que o Ministério dos Trans
portes volte as suas vistas para prestação de serviço tão impor
tante, com recursos que possam permitir as seguintes providências:

1) assistência técnica ao Serviço de Navegação e adestramento
de pessoal; 2) definição de tipos de embarcação que atendam à
crescente eficiência do transporte fluvial; 3) projeto de apoio à
navegação; 4) dragagem e limpeza do leito do rio, açoreado em
vários pontos.

Este o apelo que fazemos, confiando também na pronta ação
do Ex.mo Sr. Coronel Humberto da Silva Gu·edes, Governador do
Território, que nos mostrou o maior interesse na solução do pro
blema.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. RUY CODO (MDS - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. presidente, Srs. Deputados, esta Casa, em memorável sessão,
aprovou a lei que tomou o número 6.275 e que dispõe sobre con
vênio par inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem
animal, a ser assinado entre o Governo Federal e os Governos
Estaduais. Com isso se visa a acabar com a fúria dos fiscais do
DIPOA, que fecham pequenos e médios matadouros e abatedouros
de aves, de maneira devastadora, destruindo metódica e sistema
ticamente todo o parque industrial brasileiro ligado ao setor, ao
arrepio do Direito, da ética e da justiça e com danosas conse
qüências econômicas, sociais e politicas.

Sob o pretexto da federalização, foram interditados, por exem
plo, inúmeros estabelecimentos em São Paulo e em outros Estados
brasileiros. Essas empresas foram condenadas, draconianamente,
pelo DIPOA, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal, órgão do Ministério da Agricultura que, para alcançar
seu desígnio, não hesitou em lançar mão de métodos medievalescos,
de condenação apriorística, sem defesa assegurada aos prejudicados
e com o uso da cavilação e do engodo. Na esteira dessa ação ne
fasta e inconseqüente, o desemprego maciço, a quebra comercial
em grande escala de pequenos, mas honrados empresários, e o
desespero de milhares e milhares de produtores, revendedores, au
tônomos e fornecedores, além de tornar-se imprestável o enorme
potencial econômico representado por' prédios,' edificações, máqui
nas, veículos e demais equipamentos de dezenas de milhares de
indústrias pequenas e médias em todo o País.

Tudo isso no momento em que as mais altas autoridades do
País se manifestam em prol da pequena e média empresas. Parla
mentares, Prefeitos, Secretários, Ministros de Estado - inclusive
o próprio Ministro da Agricultura - não deixam de afirmar, enfa
ticamente, que a pequena e mêdia empresa, fiel do mercado, não
pode ser destruída, sob pena de assistirmos, impotentes, à formação
de cartéis, à monopolização do mercado e à imposição de preços.

Sr. PresideAte e Srs. Deputados, inúmeros foram os apelos,
reuniões, visitas, enfim, tudo se fez para impedir a sanha daqueles
fiscais que, ao invés de fiscalizarem, concederem prazos àqueles
que estavam em desacordo com as normas, fechavam, pura e sim
plesmente, seus estabelecimentos, ocasionando prejuízos enormes.
Tal situação continua, ainda, no meu Estado, principalmente na
cidade de Campinas. Não bastasse o caso de Campinas, recebi, há.
pouco, reclamação pessoal do Prefeito de Salto, Sr. Jesuíno Ruy,
que se encontra em Brasília e me declarou estar acontecendo o
mesmo em sua cidade.

Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, ler, para conheci
mento desta Casa, os termos do telegrama que recebi da AMACO
- Associação.dos Matadouros de Aves e Coelhos do Estado de São
Paulo, encaminhado pelo seu Presidente, Sr. Pedro Simão, e da
APACAR - Associação Paulista de Empresas de Carnes, cujo
Presidente é o Sr. Antônio Neubern de Souza:

"Rogamos ao ilustre parlamentar por São Paulo, que cola
borou decisivamente na histórica aprovação da Lei n.O

6.275, protetora das pequenas e médias empresas de pro-
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dutos de origem animal, ameaçadas de injusto desapareci
mento, sua inestimável influência junto ao Governador de
São Paulo, no sentido de ser assinado o Convênio de Ins
peção com o Ministério da Agricultura. No Rio Grande do
Sul, o importante documento será firmado no dia 26 do
corrente pelo Governador Guazzelli e Ministro Paulinelli.
Encarecemos ao ilustre representante de São Paulo a im
portância de dar-se urgente prioridade à lei justa e per
feita, que afastará a ingústia e o desespero de milhares
de lares paulistas vivendo ainda clima de insegurança.
Deus o ilumine."

Que sirva meu pronunciamento de apelo ao Sr. Governador
do meu Estado, para que, a exemplo do Rio Grande do Sul, pro
mova o convênio com o Ministério da Agricultura e, com isso, dê
paradeiro a essa situação caótica e aflitiva vivida por significativa
parcela de pequenos e médios produtores, uma vez que S. Ex.", o
Sr. Presidente da República, está vivamente interessado na prote
ção da pequena e média economia. Que todos os Governadores
possam firmar o convênio, particularmente o do meu Estado, o Sr.
Paulo Egydio Martinl:l. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEffiA (ARENA - PE. Pronuncia I}

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vimos fre
qüentemente denunciando o número reduzido de profissionais da
'Medicina no país, acarretando graves problemas à nossa assistên
cia médica, acentuados com a distribuição irregular: concentração
de médicos nas Capitais e grandes cidades e déficit em cerca de
52% dos Municípios brasileiros.

Sabemos todos que dispomos de aproximadamente 70 mil mé
dicos para uma população de cerca de 116 milhões de habitantes,
havendo portanto em média um médico para mais ou menos 1.700
pessoas,. índice inferior ao recomendado pela Organização Mundlal
de Saúde (OMS) , que é de um para mil habitantes.

Ora, a agravar todo esse quadro, existe, como já frisamos, con
centração dos profissionais' de saúde nos maiores centros urbanos,
em detrimento do interior.

Sabemos também que o ensino nas nossas Faculdades de Me
dicina, se não é dos melhores, pelo menos proporciona uma boa
formação teórica e razoável formação prática, assemelhando-se
à dos países mais desenvolvidos do mundo.

Fazemos essas considerações iniciais para comentar o absurdo
das recentes declarações do Dr. Pedro Kassab, Presidente da Asso
ciação Médica Brasileira e da Associação Médica Mundial, sobre a
necessidade de exames de capacitação teórica e prática para os
médicos recém-formados, quando então seriam registrados nos
Conselhos Regionais de Medicina,

Trata-se de uma péssima e infeliz idéia, inadmissível de ser
defendida por um Presidente da. Associação Médica Brasileira..

Talvez aquela autoridade quisesse criticar o nível do nosso
ensino e valorizar o órgão que preside há muito tempo. Mas, antes,
deveria preocupar-se com o problema da indústria farmacêutica,
que causa. enormes malefícios à Nação, e defender os interesses
da classe médica que vive relegada a plano secundário.

Deveria ainda pleitear melhor orientação prática para os aca
dêmicos de Medicina. que os tornasse mais habilitados a exerce
rem a profissão logo após a conclusão do curso, sem terem de
se submeter a estágios em hospitais, como internos, durante um
a três anos.

O que a AME e as Sociedades Regionais de Medicina podem
pleitear é o fornecimento de Certificados de EspecialiZação, pbri
gando o médico que queira obter um título de especialista a sub-,
meter-se a exames, e nunca testar médicos recém-formados para
a obtenção de um diploma, que as Faculdades já lhes conferiram.

Esperamos que essa idéia morra no seu nascedouro, pois é
altamente prejudicial aos mais lidinios direitos da classe médica"
e aos interesses da Nação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALCIDES FRANCISCATO (ARENA - SP. Pronunçia q

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dialogando
com um grupo de estudantes, na Universidade Católica, em Cam
pinas, no Estado de São Paulo, disse o Sr. Paulo Egydio Martins,
ilustre Governador do meu Estado, ser favorável à criação de mais
partidos políticos, mas "sem os exageros de tempos anteriores,
quando chegamos a ter 16 partidos polí~icos, grande parte deles
sem qualquer significação, e alguns apenas para vender legendas
às vésperas das eleições".

Concordamos totalmente com o pensamento do Governador
paulista, não somente quanto à formação de no'iOS partidos,
como também quanto à limitação dessas entidades representativas
que, antes da Revolução de 64, tanta confusão criaram com as suas
distorções e picuinhas sem qualquer obje~ivo mais elevado.

Respondendo a uma questâo formulada pelo Prefeito de Cam
pinas, Paulo Egydio Martins revelou: "Nosso atual processo não

está facilitando o aparecimento de novas lideranças"; e isso é
uma evidência difícil de contestar. De modo geral, o pensamento
de muitos dos nossos nobres colegas, tanto da Situação como da
Oposição, não é fielmente interpretado e, até certo ponto, pre
dominam lideranças paternalistas cuja atuação não encontra jus
tificativa dentro de um regime autenticamente democrático.

Temo-nos batido pelo pluripartidarismo, a fim de que haja
campo suficiente para que cada parlamentar possa exercer cor
retamente sua função partidária, de acordo com a filosofia polí
tica de cada um e a chamada populacional que representa. Por
essa razão existem vários partidos políticos nos paises de avançada
prática democrática.

Com a criação de novos partidos - digamos, quatro ou seis
- e extinção de um bipartidarismo inócuo como é o atual, a Nação
respirará melhor e passará a gozar dos benefícios de uma autên
tica democracia, ao invés dos efeitos de uma democracia relativa.

Era o que tinhamos a dizer.
O SR. JOEL FERREIRA (MDB - AM. Sem revisão do oradl}r.)

- Sr. Presidente, acredito que, de agora em diante, até o próximo
ano vão-se discutir assuntos institucionais. Sinto que há o desejo
- atrevo-me a chamá-lo comum - de que o País se reencontre
com a Nação e com o verdadeiro Estado de Direito. Tenho a im
pressão, porém, de que não se está pensando em alterar o atual
quadro eleitoral. Parece-me difícil que a Nação se defronte com
uma campanha eleitoral nestas circunstâncias. O MDB tem de
monstrado a melhor boa vontade de dialogar, de encontrar a fór
mula que dê à Nação o que realmente ela anseia: o Estado de
Direito. Mas entendo que essas conversações devem começar pelo
reexame do atual quadro eleitoral. Para nós, do MDB, é muito
<;l~fic~l enfrentá-I!?, no momento, e a Situação se agrava, pois, como
la dIsse desta trIbuna, sente-se de Norte a Sul deste País que o
MDB sairá vitorioso nas urnas e fará maioria nesta Casa. O Go
verno estará diante de outro impasse, já que, segundo se entende
não deseja que esta previsão se concretize. '

~r. Presidente, voltarei outras vezes a este assunto, com a in
tençao de alertar os responsáveis sobre a necessidade de se reexa
minar o quadro eleitoral que aí está, a fim de que cheguemos ao
entendimento desejado. '

O SR. RAFAEL FARACO (ARENA - AM. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dirijo-me ao Sr.
Presidente da República para formular apelo no sentido de aten
der ao pleito do povo do Amazonas, autorizando a construção
da usina hidrelétrica da Cachoeira Balbina, no rio Uatuman, nos
termos do telex que lhe foi enviado pelas classes empresariais do '
Estado. Manaus possui duas usinas termoelétricas que geram
208.000 kwa, consumindo 430 toneladas diárias de combustíveis. O
aumento da demanda é de 20% ao ano e até 1980 o consumo de
combustível atingirá 700 toneladas/dia.

É imperioso que se determine a construção dessa hidrelétrica
sob pena de colapso total no processo desenvolvimentista e de
integração da ama~ônia Ocidental. A medida contribuirá ainda
para o esforço do Governo Federal que visa ao equiJibrio do ba
lanço de pagamentos,.,especificamente no caso de importações de
petróleo.

O povo do Amazonas confia na sensibilidade do Sr. Presi
dente da; República, que atenderá ao seu apelo.

Outro assunto, Sr. Presidente,
O TSE deverá julgar hoje recurso eleitoral interposto contra

a decisão do Tl,'ibunal Regional Eleitoral do Amazonas que anulou
a' eleição do Prefeito do Municipio de Maués. O recorrente, can
didato sem filiação partidária, teve sua candidatura autorizada
por sentença de primeira instância, publicada em cartório di
verso da zona eleitoral do feito, sem oportunidade para o contra
ditório.

O feito entrou em julgamento semana passada, tendo o Sr.
Ministro Leitão de Abreu pedida vista dos autos. Hoje será re
tomado o processo de julgamento, quando se definirá pela ma
nutenção ou cassação do acórdão recorrido.

Espero tranqüilo a decisão da Justiça, em que o povo de
Maués tanto confia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDGAR MARTINS (MDB - "SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou na tribuna hoje
para defender a continuação efetiva da jornada de trabalho de.
seis horas para os funcionários dos estabelecimentos bancários
em todo o território nacional.

Essa conquista da laboriosa e utilíssima classe dos bancários,
Sr. Presidente, está ameaçada por um expediente sutil de que
se estão valendo os Bancos e que já tem sido denunciado, mas
que continua sendo sub-reptícia e ilegalmente usado. Trata-se do
seguinte: oferecendo o pagamento de horas extras aos funcioná-
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tios, a maioria dos Bancos está exigindo que eles assumam o ser
viço uma hora ou meia hora antes do início normal do expediente,
bem como que eles trabalhem meia ou uma hora a mais após o
encerramento normal do expediente.

Essa medida tem trazido vários prejuizos para os bancários,
e vou comentar ligeiramente o fato, a seguir:

1. O que os Bancos estão querendo com esse expediente,
Srs. Deputados, é criar condições para derrubar, em hora opor
tuna, a jornada de seis horas de trabalho para os bancários, vol
tando-se a estabelecer essa jornada em oito horas. Insensíveis
à tensão normal que acompanha a vida funcional de um bancá
rio - exposto constantemente a assaltos e gemendo sob o peso
da responsabilidade tremenda da guarda de valores muito grandes
- tensão essa que tem feito, segundo as estatísticas oficiais, apa
recer a absurda porcentagem de 70% de bancárias entre os por
tadores de doenças nervosas de todos os tipos - insensiveis a
isso, os diretores de Bancos estão manobrando no afã de derrubar
a conquista da jornada de seis horas;

2. Se, por um lado, o bancário ganha uma ou duas horas
extras, em virtude da exigência absurda dos Bancos, por outro
lado isso atrapalha completamente a organização de sua vida
diária, impedindo que ele assuma outra responsabilidade em ou
tra empresa ou em outró ramo, para complementar seu cada
vez mais minguado salário, que garante a sobrevivência e a atua
lização da famosa alcunha que os bancários sempre tiveram no
Brasil: "Mendigos de gravata!".

3. O atendimento à exigência dos Bancos - de uma ou duas
horas diárias a mais de serviço - além de atrapalhar a organiza
ção diária de sua vida, obriga-o a ser desleal para com seus pró
prios colegas, que se vêem impedidos de ser convocados para um
outro turno de trabalho - que era o que os Bancos deveriam
normalmente Íazer - complementando assim melhor o seu salário.

Eu podería acrescentar ainda outras razões do descontenta
mento dos bancários, Sr. Presidente, mas vou limitar-me a estas.
Não vou encerrar meu pronunciamento, entretanto, sem antes
endereçar um apelo às autoridades do setor e aos diretores dos
estabelecimentos de crédito, no sentido de que seja garantida, efe
tivamente, sem subterfúgios, a jornada de seis horas de trabalho.
Se houver necessidade e se o volume de trabalho do Banco o exi
gir, que sejam criados outros turnos de trabalho, mesmo que só
'Para expediente interno. Ou então os Bancos tomem outra ati
tude ainda mais consentânea com os lucros normalmente fabu
losos que eles costumam geralmente acusar: aumentem conside
ravelmente os salários de seus funcionários, para que eles se
tranqüilizem· um pouco mais e possam prescindir de horas ex
tras, de outros empregos e expedientes semelhantes.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. JUAREZ BERNARDES (MDB - GO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente Srs. Deputados, na última semana, a
Câmara Municipal de Luziânia entregou, em sessão solene especial,
o titulo de cidadão honorário a Luís Solano, apreciado e inteligente
jornalista, pelos relevantes serviços prestados àquele Município.

A homenagem, requerIda pelo Vereador Carlos Melo, do MDB,
contou com o apoio unânime do Plenário, enquanto ° Presidente
daquela Câmara e os Lideres da Maioria e da Oposição transfor
maram o seu apoio integral à proposição em convites aos Depu
tados Estaduais e Féderais goianos para comparecimento à sole
nidade.

A partír de 1964, o jornalista Luis SOlano, no exercício das
funções de Assessor Especial do ex-Prefeito Oscar Braz de Quei
roz, foi diretor do Clube Recreativo e Cultural de Luziânia e um
dos responsáveis, ao lado do Vereador Nevinto Carneiro, pela im
plantação da Cidade Industrial do Aeroporto Auxiliar de Brasília,
onde SI' construiu o mais moderno aeroclube do País.

Luís recebeu o honroso titulo de "Cidadão de Luziânia" em
solenidade que contou com a presença da sociedade local, de auto
ridades federais, estaduais e municipais, membros do Poder Legis
lativo Federal e Estadual e um grande número de amigos, que sou
be fazer n:;tquela cidade, não apenas pelo interesse sempre demons
trado pelo seu progresso, senão também pelo trato afável, por uma
inegável comunicabilidade e pelo brilho da sua inteligência.

Ao renovar ao novo. "Cidadão de Luziânia" o nosso apreço,
queremos congratular-nos com OS seus edis pela escolha, que re
presentou um ato de justiça e de gratidão, sobretudo por vincular
ainda mais às aspirações. do Município quem, tão espontânea e
entusiasticamente, dedicou à conquista do seu progresso um ine
gável dinamismo uma indefectível vocação municipalista e o seu
amor imenso às coisas, às pessoas e à terra de Goiás.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ALACID NUNES (ARENA - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, passo a ler, par que constem dos
Anais da Casa, os discursos pronunciados pelos Srs. Ministro das

Minas e Energia e do Interior, ao ensejo das solenidades de inau
guração da Hidrelétrica de Curuá-una e do Cais de Saneamento de
Santarém, respectivamente.

DISCURSO DO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA

"Senhor Presidente da República
Autoridades
Senhoras e Senhores

Com a permissão de Vossa Excelência, Senhor Presidente,
externamos, em nome do Governo Federal, a satisfação de es
tarmos presentes no Estado do Pará, para participarmos da inau
guração ofichl da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una.

Esta obra, de responsabilidade da Centrais Elétricas do Pará
- CELPA, e que contou com forte apoio do Governo Federal, ora
integrada a imensa e promissora região Amazônica, contribuirá,
com a energia das suas máquinas, para a solução de problema
crônico desta área: a carência de eletricidade, e é mais um exem
plo do que é possivel realizar quando o interesse do pais sobre
põe-se a prolongadas discussões, tão em moda, que nada têm de
construtivo. Assinala, outrossim, importante marco de continuidade
administrativa, pois iniciada em outro Governo da Revolução, pros
seguiu sendo executada sem interrupção, até esta fase conclusiva,
quando entra em operação efetiva.

A potência instalada de Curuá-Una, embora suficiente e até
mesmo abundante para a .ocasião, em breve tempo, assim preve
mos, estará necessitando de substancial reforço.

Esta é a situação do Estado do Pará e de todos os Estados
brasileiros: onde quer que haja energia elétrica, não há dificul
dàde para se estabelecer o progresso. O bem estar e as oportuni
dades para a população aumentam.

Assim ocorreu com o pioneirismo de Paulo Afonso, no Nor
deste, com as Usinas da Light, de Furnas, da CEMIG e da CESP,
na região Sudeste e assim por diante.

E, estamos certos, ocorrerá também com Tucurui, que a Ele
TRONORTE, empresa subsidiária da ELETROBRÁS para esta Re
gião, está construindo no Pará, represando o rio Tocantins.

A ELETROBRÁS, juridiscionada pelo nosso Ministério, e a
quem cabe a coordenação a nivel nacional de todo o programa do
setor elétrico brasileiro, vem promovendo, com inegável acerto e
êxito, a política determinada por Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, para éste importante segmento da nossa economia.

Tem sido grande o nosso desapontamento, quando ao lado de
tantas conquistas legítimas que vimos obtendo, superando dificul
dades próprias de um país em pleno desenvolvimento, observamos
incompreensões e pessimismos em vários setores da vida nacional.

Temos comentado com freqüência, que um dos resultados mais
positivos da Revolução de 1964, é que, a partir de então, os núme
ros passaram a ter muito valor que meras palavras, slogans.

Assim, se cumpararmos os indices daquela época, com os núme
ros do Brasil de hoje, veremos o quanto se fez, embora reconheça
mos que ainda há muito por fazer.

Em 1964, éramos, em termos de energia elétrica, por exemplo,
o 49.0 país do mundo livre em consumo, o 15.0 em potência insta
lada e possuíamos UiSinas que totalizavam menos de 6 mil MW
de capacidade. Hoje, somos o 15.0 em consumo, o 7.0 em potência
instalada e temos um parque gerador com mais de 22 mil MW de
capacidade. No futuro próximo, com o notável crescimento do con
sumo e com os vultosos investimentos que vêm sendo feitos, cerca
de 4 bilhões de dólares anuais, estaremos ao lado dos paises al
tamente desenvolvidos.

De 1964 aos nossos dias, passamos de um consumo per capita
de 250 KWh/habitante/ano, para mais de 700 KWh/habitante/ano.
Cerca de 3 vezes mais. Não será isto, melhor distribuição de renda?

Em outras atividades do pais, na agricultura., na pecuária, na
indústria, na mineração, no comércio em geral, enfim nos mais
variados setores, ocorreram transformações semelhante. Já no cor
rente ano, por exemplo, seremos o segundo maior exportador agrí
cola, superados apenas pelos Estados Unidos. Hoje, o nosso Produto
Nacional Bruto situa-se entre os oito mais elevados do mundo e o
crescimento global do pais, afirma-se, ano a ano. O mesmo não
podemos dizer com relação à média do crescimento dos demais
países.

É certo que ainda temos um longo caminho a percorrer. Porém,
com o espirito de trabalho do nosso povo, dentro da lei, da ordem
e, por conseguinte, da estabilidade política não haverá dificuidade
que não possamos vencer.

E, àqueles que insistem em se fazer ouvir através de maus
presságios, citações negativas e informações sem fundamento, res
pondemos com realizações concretas como Curuá-Una e tantas
outras.
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Concordamos com Vossa Excelência, Senhor Presidente, de que
não há a menor razão para se pensar que o Brasil tenha algum
problema insuperável. Acreditamos que seja um dos poucos paí-
ses do mundo, que tem efetivas condições 'de prosseguir seu desen
volvimento como nação adulta, conservando seus valores funda
mentais.

Os visíveís obstáculos que existem, são conseqüência das trans
formações da sociedade brasileira, que se adapta aos tempos novos,
confirmando que nós caminhamos direito e para frente.

Ao transmitirmos 05 nossos c;mprimentos à ELETROBRÁS, à
CELPA, às firmas empreiteiras e de prestação de serviços, aos téc
nicos e operários que com tanto entusiasmo edificaram Curuá
Una, desejamos reafirmar, Senhor Presidente, a convicção num
futuro cada vez melhor para o nosso país, diante das perspectivas
tão amplas que o Brasil possui."

DISCURSO DO MINISTRO DO INTERIOR

"Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Entre as 15 (quinze) áreas selecionadas no Programa de Pólos

Agropecuários da Amazània - POLAMAZONIA, aprovado pelo
Decreto n.o 74.607, de 25 de setembro de 1974, figura a de Tapajós,
compreendendo a área de influência da Transamazànica e da
BR-163 - Cuiabá-Santarém, que se cruzam em Itaituba, formando
importante entroncamento rodoviário entre os rios Tapajós e
Xingu.

Area de grande significação para o desenvolvimento da Ama
zônia, nela se situa a cidade de Santarém, importante núcleo ur
bano e centro polarizador de atividades econômicas no setor agro
pecuário. da exploração florestal e mineral.

A cidade de Santarém apresentava, em 1970, uma população
de 135.000 habitantes, residindo, no meio urbano, 61.600 pessoas.
A partir de 1970, em face do desenvolvimento da Amazônia, em
decorrência do Programa de Integração Nacional, dos incentivos
financeiros proporcionados pela SUDAM, e, mais recentemente do
POLAMOZONIA, a cidade de Santarém se expandiu, devendo regis
trar-se, atualmente, cerca de 206.000 habitantes no município,
com mais de cem mil pessoas na área urbana.

A construção de moderno porto, a conclusão das obras da hi
droelétrica de Curuá-Una, hoje inaugurada' por Vossa Excelência,
os projetos que integram o POLAMAZONIA, possibilitarão o de
senvolvimento mais acelerado desta região.

Na área do saneamento, a cargo do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, complementada. através do Plano Nacional
de Saneamento - PLANASA, sob a responsabilidade do BNH,
procurou-se executar obras indispensáveis ao controle de enchen
tes, tendo sido a cidade de Santarém incluída entre os 18 (dezoito)
projetos, aprovado por Vossa Execelência em 1974, constantes do
Programa Especial de Controle de Enchentes e Recuperação de
Vales, ora em execução em diversos pontos do território nacional.

A cidade de Santarém sofrida os efeitos da erosão, sendo tam
bém afetada pelas freqüentes cheias do Rio Amazonas.

A construção, pelo DNOS, de cais de proteção e muro de arrimo,
ao longo do Rio Tapajós, e a construção do sistema de drenagem
pluvial, incluindo galerias, casas de bombas e obras de lançamento,
conjuntos que Vossa Excelência também hoje inaugura, protegerão
a cidade de Santarém da erosão e das inundações.

O Cais de Saneamento tem a extensão de 2.550 metros; o muro
de arrimo 550 metros; o sistema de drenagem pluvial compreende
23 km de galerias, três Casas de Bombas e 18 obras de lançamento.

Nas obras do Cais de Saneamento de Santarém, hoje inaugu
radas por Vossa Excelência, foram aplicadas Cr$ 82 milhões, pro
venientes do POLAMAZONIA, do Programa Especial de Controle
de Enchentes, do DNOS e da 8UDAM.

Além das obras de saneamento geral, o Governo Federal tem
colaborado com os Governos do Estado do Pará e do Município
de Santarém; na execução de projetos de saneamento básico, ou
seja, de abastecimento de água e de esgotos sanitários.

No que se refere à água, as obras de captação se encontram
em execuçã'O; a rede de distribuição acha-se implantada nos bair
ros novos da cidade e está em execução a parte correspondente
às demais áreas da cidade.

Prevê-se a implantação de 6.000 (seis mil) novas ligações e a
recuperação das 11.000 (onze mil) existentes.

" Ao término de todas as obras, previsto para o 2.0 semestre do
próximo ano, a população atendida alcançará cerca de 85.000 (oi
tenta e cinco mil) pessoas, equivalendo a 80% da população ur
bana, meta estabelecida pelo PLANASA, com um investimento total
de Cr$ 85 milhões.

Através do POLAMAZONIA foram aplicados, até 1977, Cr$ 26,8
milhões e have;á um financiamento do BNH de Cr$ 70 milhões,
participando o Fundo de Agua e Esgoto do Estado com Cr$ 10

milhões. Em 1978, o complemento será aplicado com recurso fi
nanceiros provenientes do POLAMAZONIA.

No que se refere a esgotos sanitários, já se encontram insta
lados 5.000 metros de tubulação; estocados na obra existem mais
de 50 km de tubos, provenientes de recursos financeiros do
POLAMAZONIA, no montante de Cr$ 23,3 milhões.

O Governo de Vossa Excelência concedeu prioridade especial
ao fortalecimento da infra-estrutura na região Amazànica, em
complemento ao Programa de Integração Nacional, e ao início de
novos projetos nos setores da infra-estrutura, da industrialização,
da mineração e da agropecuária. Em prazo não muito distante, as
ações hoje desenvolvidas criarão melhores condições para o desen
volvimento econômico e social da Amazônia, região que, no porvir,
será, por certo, um dos principais sustentáculos do desenvolvimen
to da nação brasileira."

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILMAR DALLANHOL (ARENA - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a estrada de Campos Novos a Lages, em
Santa Catarina, é a única implantada na BR-282 que não tem
asfaltamento ou pavimentação, eis que o trecho dessa rodovia que
liga São Miguel a Campos Novos está asfaltado, e o percurso de
Lages a Florianópolis está em execução.

Dirigimos, pois, apelo ao Governo Federal e ao DNER no
sentido de que sejam concluídos 05 trechos restantes aqui citados.
Encarecemos, outrossim, a necessidade da execução do tre.cho
inicial da BR-282, que de Campos Novos demanda a Capinzal e de
Capinzal vai a Piratuba. O panorama rodoviário está mudando em
Santa Catarina, mas é preciso acima de tudo, que se executem
obras vitais, como aquelas aqui citadas.

O SR. MILTON STEINBRUCH (MDB - R.T. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, 81'S. Deputados, uma situação
de verdadeiro alarme, entre os pecuaristas de Campos, foi defla
grada diante de recente medida, adotada pela Secretaria da
Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, que sob orientação do
Ministério da Agricultura, vetou todas as transações de comércio e
transporte de gado bovino, em todo o território fluminense, con
figurada a existência de febre aftosa nas regiões de Conceição
de Macabu, Macaé e Casimiro de Abreu.

Ninguém pode ser contrário a medídas de defesa sanitária
animal, tomadas no sentido da preservação dos próprios rebanhos.
Mas cumpria às autoridades responsáveis circunscrever o surto
e debelá-lo, sem prejudicar a comercialização do gado sadio.

O Presidente do Sindicato dos Empregados Rurais, Sr. José
Carlos Menezes, protestou contra o clima de desconfiança que se
apossou dos pecuaristas com referência à validade das vacinas dis
tribuídas na região, porque, em muitas fazendas, a doença atingiu
reses vacinadas de acordo com as determinações das autoridades.

Por sua vez, o pecuarista Demerval de Albernaz Crespo criticou
a proibição ordenada pelas autoridades sanitárias, porque implica
a paralisação de toda uma atividade comercíal, acarretando enor
me prejuízo os pecuaristas, justamente na época em que se pro
cessa o maior volume de compra e revenda de gado.

Paralelamente, foram suspensas, por tempo indeterminado,
todas as exposições e feiras agropecuárias no Estado do Rio de
Janeiro e tudo indica que o surto epidêmico, atingindo gado vaci~

nado, pode ter sido provocado por um vírus ainda não identificado.
Temos informações de que a Secretaria de Saúde já solicitou

aos laboratórios particulares a fabricação da nova vacina, que
deverá ser empregada em nova campanha de prevenl}ão em massa.

Esperamos que o Ministro da Agricultura diga alguma palavra
a esse respeito e ajude a iqtensificar medidas de defesa sanitária
do rebanho fluminense, no próprio interesse da pecuária nacional.

O SR, CÉSAR NASCIMENTO (MDB - SC. Pronuncia (} se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recentemente
foi o sul do Estado de Santa Catarina, principalmente 05 Muni
cípios de Tubarão, Braço do Norte, Armazém, São Ludgero, Lauro
Müller, Araranguá e outros, atingido por violento temporal, que
ocasionou grandes prejuízos a toda a população.

As notícias são tristes. Por esta razão, volto a solicitar ao
Exmo. Sr. Ministro Rangel Reis que determine aos órgãos do Mi
nistério, no Estado a aqoção de providências, visando principal
mente à dragagem dos rios Tubarão, Capivari, Araranguá e outros.

Desejo, nesta oportunidade, lembrar ao Sr. Ministro do Interior
que as promessas de 1974 até agora não foram cumpridas.

O SR. ANTôNIO 'MORAIS (MDB - CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - 81'. Presidente, Srs. Deputados, a Orquestra Sinfô
nica Henrique Jorge é uma das mais herÓicas instituições musicais
brasileiras. Fundada a 17 de setembro de 1950, vem lutando com
os mais intransponíveis obstáculos e a mais alarmante indiferença
do público e das autoridades do meu·. Estado.
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Solicitamos ao Sr:"' Prefeito de Fortaleza o cumprimento do
convênio firmado. Ao Ministro da Educação, renovamos nosso
pedido para que olhe com carinho a deplorável situação dos mú
sicos cearenses e não esqueça que, fazer música entre os sofri
mEntos de um clima impiedoso e as dificuldades de um meio eco
nomicamente desfavorável, é mais que heroísmo, é santidade. Ao
músico de Fortaleza, dirá S. Pedro, à porta do céu, tal como o fez
no poema de Bandeira: "Entre, músico cearense. Você não precisa
pedir licença."

(DISCURSO DO DEPUTADO DASO COIMBRA, RETI
RADO PELO ORADOR PARA REVISAO.)

O SR. PEIXOTO FILHO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no Governo Médici,
o Coordenador do Departamento Médico-Hospitalar do Ministério
da Saúde, Padre Niversindo Cherubim, elaborou um decreto isen
tando de impostos determinados equipamentos hospitalares, con
cedendo incentivos fiscais - que resultariam na aplicação do
Imposto de Renda na área da saúde - e financiamentos em faixas
especiais, nos moldes dos critérios do BNH.

Revelou o reverendo Coordenador que os Ministérios da Fa
zenda e do Planejamento estavam atuando em conjunto para im
plantação das medidas que resultariam em estimulo à rede hos
pitalar.

Pois bem, em que pese à longa decorrência de tempo, pouco
ou quase nada foi executado nesse importante setor da saúde.

• O Estado do Rio, por exemplo, excetuando a Cidade do Rio
de Janeiro, possui a menor e mais obsoleta rede hospitalar do
país, proporcionalmente ao seu gigantismo econômico e demo
gráfico.

Milhões de fluminenses das camadas mais humildes se valem
dos hospitais oficiais da ex-Capital da República.

Nas regiões mais necessitadas, como a Baixada Fluminense,
afora algumas iniciativas do INPS no setor ambulatorial, o proble
ma hospitalar constitui uma calamidade pública.

Ressalte-se que as verbas federais que deveriam ser aplicadas
na construção e reaparelhamento de hospitais, têm sofrido dis
torções por parte da maioria dos Governos estaduais, além de
notórias disparidades de concepção.

Acresce dizer que se os poucos hospitais fluminenses ainda
permanecem abertos para o público carente, é porque os seus
servidores suprem a ausência de recursos, através de insuperável
abnegaC}ão, fazendo verdadeiros milagres.

Esta a dura realidade.
Sr. Presidente, a execução do programa anunciado pelo Minis

tério da Saúde do Governo passado, em conjunto com os Minis
térios da Fazenda e do Planejamento, traria excelentes resultados,
beneficiando as populações mais necessitadas d€ assistência mé
dico-hospitalar-ambulatorial.

Assim entendendo, dirijo-me ao Professor Almeida Machado,
atual Ministro ela Saúde, a fim de que determine as medidas cabí
veis, tendentes a equacionar o grave problema hospitalar com que
se debatem as sofridas populações fluminenses.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES -(ARENA - RN. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
conforme noticiário estampado na Folha de S. Paulo do dia 13 do
corrente mês, o Ministro Mário Henrique Simonsen afirmou que "a
política salarial, a fixação dos novos reajustes, sempre foi elabora
da pelo Ministério do Trabalho. Não tem nada a ver com o da Fa
zenda".

Essa taxativa declaração foi feita em São Paulo, quando o ti
tular da Fazenda presidia solenidade de posse das direções de oito
sindicatos industriais. Reconheceu o Sr. Mário Henrique Simonsen
que os assalariados sofreram perdas nos reajustes salariais conce
didos até 1973, conforme agora demonstrado por estudos da Fun
dação Getúlio Vargas. Essa perda salarial decorreu do artifício de
tabelamentos apenas para efeito de cálculo dos reajustes determi
nados em lei. Lembrou S. Ex.a que, em 1974, quando assumiu o Mi
nistério, o Governo procedeu a uma descompressão, dando aos tra
balhadores aumentos reais.

Apesar de reconhecer a perda ocorrida, sobretudo em 1973, o
Ministro da Fazenda não levou em conta a reivindicação dos tra
balhadores, no sentido de lhes ser reposto o que 'perderam em salá
rio real, face a uma política artificial de compressão de preços. O
problema seria da alçada do Ministério do Trabalho, razão pela
qual o Prof. Mário Henrique Simonsen se recusou a entrar no mé
rito da reivindicação, apesar de proclamar a veracidade das perdas
salariais que a classe trabalhadora quer recuperar.

Sr. Presidente, no mesmo dia, o mesmo jornal publica declara
ção do Delegado Regional do Trabalho de São Paulo, Sr. Vinicius

Ferraz Torres, segundo a qual o Ministério do Trabalho nada tem a
ver com o problema. Acrescentou que o Ministério não possui técni
cos habilitados à realização de cálculos para reajustes, o que seria
e é feito pelo Ministério da Fazenda. Adiantou nem saber se há
procedência no argumento de perda de salário real, fenômeno con
fessado e provado pelo Minístro Simonsen em exposição de moti
vos que encaminhou ao Presidente da República em 1974, documen
to em que se baseou o Presidente Geisel para conceder aos assala
riados reajuste real. Estranho que o Delegado do Trabalho na ca
pital de São Paulo desconheça o que é público e está hoje compro
vado pela Fundação Getúlio Vargas.

Verifica-se, assim, um jogo de empurra entre os dois Ministé
rios, com o que ambos deixam de se pronunciar sobre a reivindica
ção dos trabalhadores brasileiros. A atitude do Ministério do Tra
balho é mais grave, pois o problema há de estar afeto, de uma for
ma ou outra, a ele, do contrário perderia sua razão de ser. Não pre
cisa esse Ministério de especialistas e técnicos, como alega o Dele
gado, pois pode ele valer-se dos estudos feitos pelos técnicos da
Fazenda e da Fundação Getúlio Vargas, ambos do mesmo Governo
integrado pelo Ministério do Trabalho.

Sr. Presidente, a pretensão dos trabalhadores é justa e fundada
em dados oficiais, irrefutáveis e como tal já reconhecidos pelo pró
prio Presidente da República. É preciso, assim, que o Ministério do
Trabalho tome conhecimento da reivindicação, patrocinando-a
junto ao Presidente da República, conforme é da sua competência e
do seu dever. Nunca poderá omitir-se em questão que é de sua atri
buição e que é de amplo interesse social, pois envolve todos os mi
lhões de assalariados brasileiros. É de se notar que essa perda sala
rial assume aspectos dramáticos no Nordeste, onde a pobreza é
maior, as dificuldades de vida se tornando hoje insuportáveis. Res
tabelecer a verdade salarial é uma questão de justiça social e cons
titui, mesmo, meta adotada pelo Presidente Geisel, que o Ministério
do Trabalho não pode ignorar.

Aqui fica, portanto, nosso apelo ao Ministro Arnaldo Prieto,
para que encaminhe, como deve, a reivindicação dos trabalhadores
brasileiros!

O SR. PACHECO CHAVES (MDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governador Paulo
Egydio alcançou agora grande vitória para São Paulo, ao obter do
Governo Federal o maior financiamento já ocorrido no Brasil para
a execução de um plano de saneamento e esgotos na Grande São
Paulo. A imprensa deu amplo destaque ao convênio assinado há
dias em São Paulo, com a presença 'do Presidente da República.

Formulamos votos para que o programa venha a se tornar rea
lidade, ao contrário do que acontece tão freqüentemente entre nós,
ou que se arraste através dos anos para se tornar uma nova obra
de Santa Engrácia.

No entanto, é preciso que o Governo do meu Estado resista à
tentação de abandonar planos anteriores para abraçar apenas no
vidades, sem o necessário exame de questões relevantes. É o que se
dá com Diadema, que teme tornar-se vitima pelo abandono da cha
mada solução integrada, aprovatla no XVIII Congresso Estadual de
Municípios, realizado em Campinas, em 1974, corporificando tese
ali aceita no tocante ao tratamento de esgotos da primeira Região
Administrativa (Grande São Paulo). A tese aprovada foi incluída
na "Carta de Campinas", dizendo que o "afastamento dos esgotos
da Grande São Paulo, por meio de um túnel sob o maciço Cantarei
ra (solução integrada), se impõe como solução definitiva para a
preservação dos recursos hidricos que abastecem mais da metade
da população do Estado".

Sr. Presidente, a Câmara Municipal de Diadema, sensível ao
sentimento da população, aprovou requerimento no sentido de ser
mantida essa solução integrada, a fim de que o SANEGRAN, dentre
outras medidas discutiveis, perpetue a deposição de esgotos na
Represa Billings, transformando-a "em lagoa de estabilização de
esgotos".

O ilustre Presidente daquela Câmara, Sr. Osvaldo Morais e Sil
va, comunicou a decisão unânime da Casa às autoridades do Exér
cito paulista. O requerimento a que me refiro é fundado em argu
mentos irrefutáveis e de inquestionável interesse para a Grande
São Paulo. Esperamos que do documento tome conhecimento o Go
vernador Paulo Egydio, a fim de que não se consume em-o dos mais
danosos que poderiam ser cometidos contra a população da Grande
São Paulo. Inclusive porque não se contesta a ação do Gov~no de
São Paulo no sentido de solucionar um dos maiores e mais difíceis
problemas da região, mas apenas se propugna pela tomada de de
cisões certas. Não há como deixar de ouvir e apoiar o ponto de vista
dos representantes do povo de Diadema na Câmara Municipal, cujo
clamor deve ser ouvido pelo Governador, para o bem da população e
o êxito real do projeto a que se dá com tanto empenho o Governa
dor Paulo Egydio.

Esse o apelo que fazemos a S. Ex.a, seguros de que a bólm fun
dada argumentação contida no Requerimento n.O 79/77, a que ve
nho aludindo, prevaleça, para que o SANEGRAN V'1P-ha a tornar-se
obra benéfica e certa como todos desejamos, dele se excluindo
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equívocos e erros, como esse do abandono da solução imprescíndí
vel ao real saneamento da Grande São Paulo.

O SR. JOSÉ BONIFáCIO NETO (MDB - RJ. Prl}nuncia I} se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, a situação aflitiva em que se
encontra a maioria dos funcionários do Poder Legislativo flumi
nense, oriundos da antiga Assembléia Legislativa do Estado da
Guanabara, precisa ter um paradeiro.

Tive a honra de presidir aquela Casa, em 1968, bem como de
integrá-la durante dois mandatos, pertencendo, antes, à Câmara
dos Vereadores do ex-Distrito Federal. Pois bem. Durante todo esse
tempo, que invoco num misto de saudade e orgulho, convivi, de
pe.rto, coma,quele funcionalismo. Trata-se de pessoal dedicado,
ehciente, zeloso, que tem est,ima pela instituição e exerce papel
fundamental para a boa atuação da mesma.

Quantos e quantos servidores desfilam pela minha memória
neste momento! Muitos não se encontram mais entre nós. Mas
quantas vezes os encontrei, a esses e a diversos que ai estão, aler
tas e atentos, até altas horas da noite, no cumprimento de seus
deveres.

Sinto-me, por isso, na obrigação de oferecer este testemunho
e de formar ao lado de quantos, hoje, na atual Assembléia, sem
distinção de bancadas, profligam pelo desfazimento de uma gri
tante injustiça.

Sr. Presidente, é deveras impressionante o desnível de venci
mentos entre funcionários do mesmo Poder, com as mesmas atri
buições, com idênticas denominações, com iguais serviços. E essa
igualdade é de ponta à ponta - vai desde os serviçais mais mo
destos, os auxiliares de oficina, os mecânicos, os motoristas, as
telefonistas, até os taquigrafos, os médicos, os chefes de serviço, os
diretores.

Em algumas hipóteses, a diferença é de cinqüenta por cento e
em outras vai ascendendo, chegando mesmo à casa dos cem por
cento!

Devo esclarecer à Câmara que a Assembléia já fez duas ten
tativas, equacionando um quadro único. Mas, em ambas, esbarrou
no veto do Governador. Hoje, a Constituição permite essa inter
venção de um Poder nos assuntos de exclusiva economia interna
do outro. Há, pois, necessidade de entendimentos e a Assembléia os
vem realizando e, por certo, não sossegará enquanto não reparar
esse mal dentro de suas portas.

Ouvi, há dias, comentários, através de servidores amigos, que
se fala, inclusive, na adoção de critério idêntico ao utilizado para
a fixação dos subsídios parlamentares, nas diferentes escalas - fe
deral, estadual e municipal.

Ai, Sr. Presidente, parece-me que reside uma solução inteligen
te, lógica, com apoio na Constituição. É o emprego de uma regra
existente, a que se emprestará generalização. Por que não estendê
la aos funcionários?

Os cargos, nos Legislativos, poderiam ter unificada a sua no
menclatura. E os vencimentos, partindo dos observados nas Casas
do Congresso Nacional, seguiriam a proporcionalidade dos dois ter
ços, de há muito obedecida no que toca aos subsidias.

Enfim, Sr. Presidente, resolvo o assunto, agito idéias, hipoteco
solidariedade, formulo protesto, tudo no intuito de colaborar. A
Assembléia do meu Estado, a que não faltam combativos e experi
mentados Deputados, compete as linhas mestras visando à solução.

O que não pode continuar é a situação presente, de pessoas
fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, e percebendo de modo
gritantemente desigual.

Vou terminar, para cumprir o Regimento. Positivamente, não
merecem os servidores da antiga Assembléia da Guanabara esse
tratamento. Se todos lhes conhecessem a boa qualidade, na média,
e a excepcional, em muitos casos, não faltaria sensibilidade para
acabar com essa revoltante discrepância.

Eram essas as considerações que julgava de meu dever.
O SR. JOSÉ RmAMAR MACHADO (ARENA - MA. Pronuncia

{) seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na contínua
expansão do sistema energético do Estado do Maranhão, interli
gando os cento e trinta Municipios institucionalizados, com energia
gerada pela Hidrelétrica Boa EsperaJ,1ça com suas linhas de trans
missão articuladas com as linhas procedentes de Paulo Aonfoso 
tem destaque a empresa estatal CEMAR - Centrais Elétricas do
Maranhão Sociedade Anônima.

As linhas de transmissão exigiram, em 1974, nada menos do
que 6 mil e 130 postes de concreto armado. Em 1975 foram implan
tados 10 mil e 805 postes, registrando-se no periodo 1971/1975, cerca
de 2, mil e 641 quilômetros de linhas de transmissão, somando-se
o acervo de postes de concreto armado 35 mil 749 unidades nas
redes de distribuição.

São esses dados eloqüentes, que confirmam a operosidade da
CEMAR nos últimos tempos, pois vem. também, estabelecendo o

fortalecimento da capacidade de ocupação do sistema de trans
missão existente, com tarifas modestas, e, simultaneamente, acres
centando melhoria de qualidade do serviço. Eletrificação e sanea
me.nto básico elevarão a melhor nível a população do Maranhão,
estu~ada e.m.3 milhões e 200 mil habitantes. A reorganização dos
servlços publIcos do Estado, de que a CEMAR constitui um dos
exemplos - pela eficiência operacional, pelo equilíbrio econômico
financeiro - constitui um dos objetivos da administração do
Governo Nunes Freire.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aceleram-se a ampliação e a
m~lhoria da eletrificação de sedes municipais e dos povoados
eXlstentes ao longo do sistema de transmissão básico. Opera-se a
~upressão da geração térmica, intermitente, existente em reduzidas
areas do Estado, pela ligação ao sistema hidrelétrico, com abaste
cimento de energia permanentemente, com redução de custo-uso.

Ao evidenciar dados do sistema energético do meu Estado,
Srs. Deputados, faço-o por sentir ufanismo pelo progresso econô
mico e social que se desenvolve atualmente em regiões outrora
pobres.

Se as realizações apontadas não são tão significativas para
outras t!:nidades da Federação, tornam-se, para o fnosso caso,
consecuçao de programas grandiosos pelo desvelo, pela dedicação
e pelo zelo dos técnicos, considerando-se o fraco estágio de desen
v91vimento numa economia ainda apoiada na agricultura, na extra
çao_de produtos nativos e da agropecuária em estágio de atuali
zaçao para melhores raças e estirpes bovinas.

O capital acionário dessa empresa estatal se eleva em 1975
a 80 milhões de cruzeiros, detendo o Estado do Marari.hão 51 % ;
a ELETROBRAS, 18%; a SUDENE, 14%; Prefeituras diversas,
14%; SUDAM, apenas um por cento e, particulares, menos de um
por cento. Os lucros foram reinvestidos.

Do ativo operacional registra-se o valor de 510 milhões e 895 mil
cruzeiros, no ano de 1975, apresentando saldo, à disposição da
Assembléia de Acionistas, de sete milhões e 458 m,il cruzeiros.

Fato histórico. Pela p!imeira vez, desde a criação da CEMAR,
em 1958, houve distribuiçao de dividendos, no valor de cinco mi
lhões e 437 mil cruzeiros, aprovada pela Assembléia-Geral Extra
ordinária de 19 de dezembro de 1975.

Prossegue a CEMAR atuando no interior. Em 1975 levou energia
de geração hidrelétrica a 21 localidades do interior, sendo onze
sedes municipais e dez povoados.

Executam-se programas intensivos para cobrir, em breve tem
po, todos os 130 Municípios maranhenses, da baixada ao médio
e alto sertão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
V - O SR. PRESIDENTE (Djalma Dessa) - Passa-se ao Gran

de Expediente, que se destina a homenagear a memória de Raul
Soares, presidente do Estado de Minas Gerais, no transcurso do
centenário de seu nascimento. ,

. Tem'a palavra o Sr..Geraldo Freire, como autor do reque
nmento e em nome da Aliança Renovadora Nacional.

O SR, GERALDO FREIRE (ARENA - MG. Sem revisão dI}
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minas Gerais está come
morando, neste ano de 1977, o centenário de nascimento de Raul
Soares, um de seus filhos mais ilustres. O ,Governador Aureliano
Chaves constituiu uma Comissão, presidida pelo Vice-Governador
Ozanan Coelho, que é conterrâneo do homenageado, nascido como
ele na cidade de Ubá,' e integrada por elementos de alta distinção
na sociedade mineira, para festejar o acontecimento.

As solenidades tiveram inicio com a celebração do santo sacri
fício da missa, .9ficiado por S. Ex." Revma. o Sr. Arcebispo Metro
politano D. Joao de Rezende Costa. Seguiu-se solene sessão do
Instituto Geográfico e Histórico de Minas Gerais, falando o histo
riador Paulo Pinheiro Chagas, da Academia Brasileira de Letras
e o escritor Vivaldi Moreira, Presidente da Acadamie de Letrl/.s d~
Estado de Minas Gerais. No final, o Sr. Governador Aureliano
Chaves encerrou os trabalhos, proferindo também palavras, como
sempre, brilhantes e lúcidas. Depois, foi a Assembléia Legislativa
que realizou sessão especial, com oradores dos dois partidos, home
nageando aquela figura do passado de Minas. E, finalmente a
Cidade de Ubá, berço natal do homenageado, e a Cidade de Vis
conde do Rio Branco, onde ele nasceu para a vida política, também
por suas Câmaras Municipais e pela presença de suas populações,
participaram da grande celebração.

A' Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, não poderia ficar
indiferente a esta data. Raul Soares não foi apenas uma figura de
Proyincia. Teve dimensões nacionais. Em virtude disso, cabe-me
aqUl a dupla honra de falar a respeito dele. Em primeiro lugar
porque fui autor do requerimento no sentido de que o Grandé
Expediente da sessão de hoje fosse dedicado à sua memória; em
segundo lugar, porque o Lider José Bonifácio dignou-se conceder
me também a elevada missão de falar em nome da nossa Bancada.
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Sr. Presidente, na vida do homem sobressaem três fatores
essenciais: o humano, o intelectual e o politico. O humano, porque,
se perdermos essa característica, não passaremos de um ser bruto,
sem o menor sentido espiritual. O intelectual, porque é pela inteli
gência ou pelo conhecimento que o homem se torna o senhor
da vida. E o político, tomado este termo não na acepção de repre
sentação do povo, mas no da realização do bem comum.

Verificarems em Raul Soares a manifestação mais perfeita
destas três etapas. Como homem, deixou um exemplo digno de
nota, exemplo para os seus coevos e para a própria posteridade.
Raul Soares foi, com efeito, desde moço, dedicado a seus deveres.
Encarou a vida com seriedade, com dignidade e operosidade. Como
chefe de família, fez de seu lar, como diria Machado de Assis em
seu soneto "A Carolina", uni resumo do mundo inteiro, dedicado
à sua esposa e às quatro filhinhas. Apesar de toda a sua vida
afanosa, soube, ali dentro daquelas paredes, edificar um mundo
de calma, de entendimento e de felicidade. Como homem ele
transbordou do próprio lar e os que o conheceram de perto tradu
ziram bem a sua fidelidade aos amigos.

Há, na sua vida, aspectos reveladores, como, entre outros,
narram Gilberto Amado e Daniel Serapião de Carvalho, seus con
temporâneos e testemunhas presenciais das qualidades afetivas que
lhe exornaram a personalidade. Eu próprio, apesar de menino,
quando Raul Soares morreu, posso dar testemunho dessa sua extre
ma dedicação aos amigos. Perto da minha cidade havia um pequeno
distrito que pertencia ao nosso Municipio, o Distrito de Aguapé.
Clinicava ali um Médico que fora professor de Raul Soares ao tempo
em que ele estudava na Cidade de Ouro Preto. Pois bem, Raul
Soares, firmando-se na política de Minas, lembrou-se daquele
Médico e o fez Senador - naquela época havia o Senado Estadual
- e o Senador Passos Maia foi uma grande figura que depois, nas
páginas do seu memorável livro "Guapé", uma das belas obras que
correram mundo em Minas GeraIs, soube render gratidãó e reco
nhecimento ao seu discipulo e amigo.

Passemos ao aspecto intelectual da vida de Raul Soares. Iniciou
seus estudos muito cedo, no Seminário de Mariana. Dali vem a
fonte principal do seu humanismo. Mariana de D. Viçoso, Mariana
de D. Silvérío, Mariana que inspirou e ouviu as mais belas poe
sias de que o Brasil, e quiçá o mundo, têm conhecimento, na obra
inesquecível de A1fonsus de Guimaraens, Mariana deu a Raul
Soares os primeiros impulsos de sua formação intelectual. Mais
tarde, concluiu seu curso de Humanidades no Colégio de Barbacena.
Hoje, como ontem, Barbacena é também uma fonte de humanismo.
Àquela época, então, o colégio primava pela seriedade e pelo
sentido enérgico da formação que ministrava não só no campo
da cultura, mas, sobretudo, na orientação da conduta dos homens.
Daniel de Carvalho, em seu livro "De Outros Tempos" diz daquele
colégio: "O ambiente era sadio. Não se toleravam a mentira, o
servilismo, a traição, a prepotência contra os pequenos e os fracos,
a deslealdade, a falta de coleguismo." E, mencionando os compa
nheiros da época, logo em primeiro lugar coloca Raul Soares, que
estava desabrochando em plení!- mocidade, mas já se revelava,
dentro da sua linha de comportamento, o cidadão que haveria
de ser um dos orgulhos da geração a que pertenceu. Terminado
o curso de humanidades, Raul Soares continuou seus estudos em
Ouro Preto, novamente, aqui, seguindo a linha do humanismo
mineiro. Um coestaduano meu, o eminente sociólogo João Camilo
de Oliveira Pena, afirma que foi muito difícil aos homens chegarem
a Minas Gerais e implantarem a civilização ali dentro, porque as
montanhas constituíam um baluarte difícil de ser transposto. Mas,
uma vez ali dentro, os homens criaram o seu próprio tipo de vida
e esse tipo de vida, Sr. Presidente, perdura, porque, também, se lhe
foi difícil entrar, ele resiste para sair. Daí Minas ter a sua grande
tradição no terreno da cultura, da civilização e da fé.
Raul Soares iniciou seu curso de Direito em Ouro Preto. Era a
época em que a Capital estava sendo mudada para Belo Hori
zonte. Logo depois ele saiu de Ouro Preto e foi para São -Paulo.
Agora não apenas a tradição mineira, mas a própria tradição
brasil~ira. Foi para a Academia do Largo de São Francisco, para
aquela Escola que está completando 150 anos e que se tornou
responsável pela cultura jurídica do Brasil Meridíonal. Aliás, não
apenas pela cultura jurídica, mas pela cultura literária e artis
tica. A Faculdade de São Paulo foi e continua sendo até hoje
um ninho de onde tantas asas magníficas erguem o vôo para as
conquistas da inteligência e da liderança da nossa Pátria. Em
1900 terminou o Curso de Direito com brilhantismo, sendo esco
lhido orador da turma.

Um fato interessante, uma coincidência q~e deve ser ressal
tada: Raul Soares nasceu na cidade mineira de Ubá, em '1877;
formou-se no ano de 1900; morreu em Belo Horizonte em 1924.
Viveu, praticamente, em partes iguaís os dois grandes séculos da
nossa época; vinte e três anos nos bruxuleios finais do século
XIX, quase 24 anos nas alvoradas magníficas do Século XX.
E formou-se exatamente no primeiro ano do século em que es
tamos vivendo, em 1900. Haveria, pois, de ser um cidadão emé
rito, representativo de uma era de transição, de racionalismo e

de inquietação, às vezes até do pessimismo do Século XIX, ao
lado da alvorada nascente do mundo novo, marcado pelo pro
gresso, pela técnica e pela ciêncIa. Ele viveu essas duas épocas
e foi delas um simbolo real.

O Sr. Célio Marques Fernandes - Nobre Deputado Geraldo
Freire, V. Ex.", ao começar o seu magnífico trabalho, declarou
que Minas homenageava a figura de Raul Soares, mas quem o
homenageia é o Brasil inteiro. Feliz é a nação que pode reverenciar
e homenagear homens como Raul Soares. Há poucos instantes
recordávamos que, quando Raul Soares morreu, um gaúcho, seu
adversário político, ° elogiou da tribuna desta Câmara. Esse
gaúcho era Antunes Maciel, que foi até Ministro da Justiça.
Veja V. Ex." como se reverenciavam os valores da nossa Pátria:
até um adversário politico realçou a figura de Raul Soares. Daí
a razão de vir à tribuna para dizer que V. Ex." fala em nome
de todo o Brasil. Nós, do Sul, gostamos de homenagear homens
decentes, dignos e de personalidade. Não podemos homenagear
quem não tem personalidade. Temos que refazer o que havia no
passado, quando um fio de bigode valia mais do que qualquer
assinatura. Parabenizo V. Ex." pela maneira digna com que está
focalizando a figura de um homem como Raul Soares.

O SR. GERALDO FREIRE - Fico muito agradecido a V. Ex.lI.
e quero dizer que o interessante é que pretendo, mais adiante,
invocar o testemunho desse seu eminente coestaduano, a res
peito de Raul Soares.

Terminado o curso de Direito, Raul Soares voltou para sua
terra. Foi nomeado Promotor de Justiça de Carangola, também
na Zona da Mata, onde iniciou sua vida profissional. E, mais
tarde, iniciou sua vida politica na cidade de Visconde do Rio
Branco.

Em Carangola demorou pouco tempo. Logo foi para o Estado
de São Paulo, que exercia então, e exerce até hoje, uma grande
atração sobre os mineiros. Em geral, os mineiros de espírito de
combate e de aventura, ou que desejam triunfar na vida com
mais rapidez, vão para São Paulo. Raul Soares foi para Campinas,
a Campinas de Carlos Gomes, também um grande foco do hu
manismo brasileiro. E ali, apesar de moço, participou de um
concurso para a Cátedra de Português, conquistando-a com bri
lhantismo. Evoluiu logo para escritor, professor e crítico. Sua
atuação nesse campo valeu-lhe a conquista de uma Cadeira na
Academia Paulista de Letras, justamente aquela que tinha sido
ocupada por esse vulto incomum da literatura nacional que foi
Euclides da Cunha.

Mas durou pouco esse seu esplendor literário. Em Minas, às
vezes, costumamos perder belos literatos em benefício da política.
Aconteceu isto com Milton Campos, e Agripino Grieco certa vez
censurou que a política havía furtado ao Brasil uma grande vo
cação de literato.

Raul Soares também foi atraído pelo então PRM, para voltar
a Minas. Lá, seguiu para Visconde do Rio Branco, onde começou,
como disse, a terceira etapa da sua vida brilhante. a de político.

É admirável como aquele homem era multiforme, como, na
Sua tranqüilidade, na sua energia serena, no domínio que tinha
das suas faculdades, podia realizar tudo com uma rapidez ex
traordinária. Parece que a própria natureza ou, quem sabe, a
Providência Divina, percebendo que a existência dele seria curta,
deu-lhe as armas para que ele se realizasse com velocidade. Em
1910 Raul Soares foi eleito Vereador, depois Presidente da Câ
mara e Agente Executivo de Visconde do Rio Branco - naquela
época era assim que se chamava o cargo de Prefeito. Ali ficou
também pouco tempo. Logo foi eleito Deputado Estadual. Serviu
como Secretário da Agricultura. Nessa quadra, não descurou as
letrflB jurídicas e, em nossa Faculdade" lecionou Direito consti
tucional. Mais adiante, foi eleito Deputado Federal e nomeado
Secretário do Interior do Estado de Minas Gerais. Em seguida,
chegou a Ministro da Marinba, o primeiro civil a ocupar esse
cargo, na compreensão de que não podemos ter castas que divir
jam, roas brasileiros que se unem. Daí por diante, elegeu-se se
nador da República, tornando-se dirigente da. campanha nacio
nal que levou Arthur Bernardes à Presidência do Pais. Final
mente, foi eleito Presidente do Estado de Minas Gel!ais, cargo
no qual se empossou no dia 7 de setembro de 1922, quando o
Brasil comemorava o centenário da sua Independência.

Em doze anos r que trajetória luminosa e invejável aquele
moço pôde desenvolver e conquistar! Mas ficou pouco tempo no
G.overno de Minas Gerais: Apenas dois anos. Em quatro de agosto
de 1924 fechou os olhos à luz da vida.

V,ejamos, Sr. Presidente, o testemunho de alguns dos seus
contemporâneos: da sessão do dia 5 de agosto de 1924, isto é,
um dia após sua morte, () Presidente da Câmara assim se ex
pressou: "O grande vulto político que foi o Dr. Raul Soares to
mava tão largo espaço no cenário da República, que seu desa
parecimento abre claro semelhante ao de muitas unidades de
combate no corpo do exército da democracia nacional, que ao
contato fulminante de um poder descon~ecido se subverteu e se
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fez pó. Preencher esse vácuo é tarefa mais difícil do que recom
por fileiras desfalcadas".

Gilberto Amado, que coloca entre o que ele encontrou de
melhor na vida, num dos primeiros lugares, - a amizade de Raul
Soares, disse: "Minas, terra de montanhas, vê tombar coroada
das esperanças da Pátria a mais bela das suas montanhas. Ele
era o chefe natural dos homens de bem do Brasil". Vejam que
testemunho comovedor! "Volta de novo ao seio da terra mineira,
de onde saira para fulgurar, o mais puro diamante de Minas".
E, mais adiante, citando Continjo de Carvalho: "A morte de Raul
Soares desviou o curso da História do Brasil".
Tantas eram as esperanças que os seus coevos nele depositavam,
que se entendeu que a sua morte foi um desvio no curso da nossa
História!

Antônio Carlos, o grande mineiro que depois também ocupou
o Palácio da Liberdade e foi Presidente da Câmara dos Depu
tados, era titular de uma cadeira da nossa Câmara quando Raul
Soares morreu. O primeiro orador da sessão foi ele. E disse:

"Antecipando o julgamento do futuro, tenho como certo
que poderei dizer que, com o trespasse do ínclito brasi
leiro, desaparece uma das pedras angulares da atuali
lidade política brasileira nas suas aspirações e fenece
uma das maiores esperanças da Pátria.

Antes de iniciar esse ciclo fulgurante da sua vida, exis
tiu o literato, existiu o advogado, existiu o professor.

Onde a sua figura fascinadora aparecia, a dominação se
impunha e ele aparecia lider."

E, citando o próprio Raul Soares, em seu último pronuncia-
mento:

"Primeiro, o esforço para desenxovalhar a República. Se
gundo, a atuação veemente para preservar a nossa civi
lização. Terceiro, a defesa intransigente das nossas tra
dições de civismo. Quarto, o esforço pelo enobrecimento
da vida pública do Brasil."

Este é o resumo, Sr. Presidente, do grande programa político
de Raul Soares.

E o conterrâneo do Deputado Célio Marques Fernandes, que
S. Ex.a há pouco aqui recordou, o então Deputado Antunes Ma
ciel, afirmou:

"Raul Soares, depois de todas essas altas posições, dei
xando nos cofres de Minas notáveis saldos e superavits
não lega à desolada esposa e às quatro filhinhas senão o
patrimônio de dois pequenos prédios de. valor inferior a
100 contos de réis, em Belo Horizonte."

Aqui poderiamos dizer, Sr. Presidente, que, apesar de serem
tão rápidas tais pinceladas, sai o retrato de corpo inteiro deste
vulto que, fulgurando durante um intervalo tão pequeno na
nossa História, encheu-a, entretanto, de belos exemplos. Foi Pre
sidente de Minas num periodo muito curto mas no seu Governo
ressaltaram medidas notáveis. Ele teve a iniciativa da divisão
administrativa de Minas Gerais cuidou profundamente da edu
cação, lançando novo regulamento de ensino no nosso Estado,
ensino este que até hoje se ergue como exemplo para todos os
professores do Brasil. Teve ainda o gesto propulsor do nosso de
senvolvimento na indústria, de incentivador da agricultura e de
ter lançado as bases das nossas rodovias.

Belo Horizonte, quando Raul Soares foi empossado Presi
dente de Minas, era uma cidade perdida no coração do Estado
montanhês. Dificilmente os brasileiros de outras regiões a pro
curavam: os nortistas marchavam para a Bahia; os homens do
leste para o Espírito Santo ou Rio de Janeiro; os do Sul, como é
o meu caso - éramos mais paulistas do que mineiros - e as po
pulações do Triângulo ou do Oeste tinham mais contato com
Goiás. Raul Soares iniciou a construção das nossas rodovias,
aproximando Belo Horizonte, como coração do Estado, de todas
as suas periferias.

Já naquela época, Sr. Presidente, demonstrava grande inte
resse pela Previdência, aspecto tão nobre da vida e das ativida
des humanas. A pequena Caixa Beneficente que então existia
em Minas Gerais, ele a transformou no Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado, essa organização que hoje constitui
um dos orgulhos de Minas.

E mais, Sr. Presidente, o primeiro congresso das municipali
dades ocorreu no tempo de Raul Soares. Foi ele quem teve a
iniciativa de reunir, na época, todos os agentes executivos, ini
ciativa que perdura até hoje no Congresso dos Municípios Mi
neiros. Assim, em tão rápido percurso de tempo, em apenas 2 anos
ou menos do que isso, Raul Soares proj€tou nova imagem de
Governo. Antecipou-se à sua época, trouxe a experiência da sua
mocidade, abeberada nas fontes culturais do Século XIX, e lan
çou, com os esplendores da sua inteligência moça, as bas~s para
que o Estado, mantendo as tradições do seu passado, estivesse,

entretanto, predisposto e iluminado para as grandes conquistas
do futuro.

Este, Sr. Presidente, este, Srs. Deputados, o vulto que trago
hoje para homenagear como exemplo não apenas para os homens
de Minas, mas para o Brasil todo. Sr. Presidente, o homem se
realiza principalmente pelo caráter e pela 'coragem. Não adianta
cultura ou dinheiro, força fisica ou valor moral, se não tivermos
um caráter que signifique marca ou sinal a iluminar os nossos
passos e a retemperaJ;, as nossas atividades, nada realizaremos.
E também pouco importa termos inteligência, termos caráter.
Se não tivermos coragem para cumprir tudo aquilo que a vida
nos ordena, passaremos esta vida em vão.

Raul Boares, morrendo com apenas 47 anos de idade, foi uma
bela expressão do caráter mineiro e foi também um exemplo de
coragem. Ainda nos últimos dias de sua vida - e há quem en
tenda que sua moléstia cardíaca se tenha agravado por causa
disto - com aquela sua coragem tranqüila, serena e enérgica,
enfrentou o movimento rebelde de São Paulo. E, interessante,
Sr. Presidente, no órgão oficial que dá notícia da sessão em sua
homenagem, quando os brilhantes oradores a que fiz referência
pronunciavam o seu testemunho, há dois telegramas: um de
Pernambuco e outro do Rio Grande do Norte, mandando congra
tulações à Câmara dos Deputados pelo fim do movimento sedi
cioso de São Paulo. Raui Soares o combateu, Sr. Pr.esidente, com
aquela coragem com que ele soube viver e morrer. A coragem que
pedimos a Deus sirva de lema e de farol para todos aqueles que
vieram depois dele - entre os quais nos incluímos. Que possamos
todos ter, como ele, a inteligência para conhecer bem as coisas,
o caráter como sinal de que compreendemos o nosso dever e a
coragem para colocar em prática tudo o que o Brasil de nós
exige. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Geraldo Frei.re, o Sr. Djalma
Bessa, lO-Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Adhemar Santillo, 29-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo> - Concedo a pala
vra ao Sr. Tancredo Neves, que falará em nome do Movimento
Democrático Brasileiro.

DISCURSO DO DEPUTADO TANCREDO NEVES, RE
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO.

Durante o discurso do Sr. Tancredo Neves, o Sr.
Adhemar Santillo, 29-Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Norberto Schmidt,
Suplente de Secretária.

Durante o discurso do Sr. Tancredo Neves, o Sr.
Norberto Schmidt, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Marco Maciel, Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A Mesa faz suas as
palavras proferidas pelos eminentes Deputados Geraldo Freire e
Tancredo Neves ao ensejo da passagem do centésimo aniversário
de nascimento do Prof. Raul Soares, ex-Presidente do Estado de
Minas Gerais.

Nos múltiplos cargos que exerceu em sua fértil vida pública,
Raul Soares deixou indelevelmente marcadas a seriedade e no
breza do seu caráter. Homem público e intelectual, aliava o pen
samento à ação e embasava todos os seus atos em sólidos prin
cípios éticos. Foi, por isso mesmo, símbolo da política mineira, da
quilo que o mineiro tem de nacional e - por que não dizer?
de universal.

Associando-se, pois, às homenagens tributadas à memória do
eminente brasileiro que foi Raul Soares, deseja a Presidência re
gistrar e agradecer a presença de ilustres familiares do grande
ex-Presidente de Minas Gerais e do representante do Governo
daquele Estado, o Sr. Secretário Bias Fortes.

O Sr. Freitas Nobre, Lider do MDB - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIlloENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o nobre
Deputado.

O SR. FREITAS NOBRE (MDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos se recordam das
condições em que morreu o jornalista Wladimir Herzog.

A família da vítima, o Sindicato dos Jornalistas Profissíonais
no Estado de São Paulo e, qe resto, a grande e expressiva repre
sentação sindical e associativa dos profissionais de imprensa, rádio
e televisão de todo o Pais, não se conformaram, desde a primeíra
hora da publicação do laudo da Polícia Técnica de São Paulo,
com as conclusões da perícia.

Um fato novo, porém, vem reforçar a suspeita de que esse
laudo foi preparado de maneira irregular, coonestando a interpre
tação policial do suícídio.
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Os advogados da família Herzog apuraram que o Diretor do
Instituto Médico-Legal de São Paulo, o perito Harry Shibata, colo
cara seu nome no lugar do nome de outro legista, Armando Canger
Rodrigues, no exame necroscópico do jornalista.

A falsidade teria ocorrido com a raspagem do nome do le
gista Armando Canger Rodrigues. Sobre o espaço rasurado o pe
rito Harry Shibata assinou, podendo ser vista até a olho nu a
adulteração, segundo os advogados da família.

Em declarações divulgadas pela imprensa, o perito Harry
Shibata confessa que não viu o corpo e, ainda, que não se encon
contrava em São Paulo à época do fato.

As denúncias se agravam, sabendo como sabem os advogados
que, por outro lado, o perito Armando Canger Rodrigues não po
dia assinar o laudo à época, pois que já 'se havia demitido do
Instituto, não sendo mais seu funcionário.

Os autos desse inquérito encontram-se em Brasília, na Corre
gedoria competente e, sem· dúvida, os fatos nQVOS possibilitarão
reconstituir o doloroso acontecimento, abrindo caminho à apura
ção da verdade.

Em respeito à lei, ao direito inviolável do cidadão à vida e à
sua segurança, esperamos que sobre o doloroso fato se abram
reais possibilidades de esclarecimento e que os jornalistas pos
sam encontrar na apuração desses fatos a tranquilidade dos que
confiam na Justiça. (Palmas.)

O SR. EDUARDO GALIL - Sr. Presidente, peço a palavra pa
ra uma comunicação, como Lider.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o no
bre Deputado.

O SR. EDUARDO GALIL (ARENA - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, foi a partir de 1964 que o País passou a
coibir mais severamente qualquer tipo de abuso de poder ou de
autoridade, através de lei que surgiu durante o Governo do Pre
sidente Castello Branco. Dai terem todos os Governos da Revo
lução, embora vez por outra acusados, aqui e no estrangeiro, de
desrespeitarem os direitos humanos, cumprido rigorosamente todas
as determinações das leis penais e das leis processuais. Mas, de
vez em quando, também se assiste, neste plenário, a um pré
julgamento, a uma anteCipação de julgamento, o que não é nada
democrátlCo, em que se acusam pessoas e se afirmam como de
finitivos alguns fatos levantados como simples suspeita.

O que se verifica neste processo é que o Governo brasileiro
mandou que se apurasse o ocorrido, com garantia de amplos
direitos para as partes interessadas no assunto. E a parte mais
interessada, sem dúvida, é -o próprio Estado. O Presidente Geisel
manteve e mantém, com relação a qualquer tipo de aço que
venha a desrespeitar os direitos humanos, a mais clara linha no
sentiâo de obedecer rigorosamente às decisões punitivas dos tribu
nais, até mesmo punindo através de Ato Institucional.

Mas não é justo, não é certo que, diante de um episódio, ou
da tramitação de um proceSl3O com direito amplo, assegurado cons
titucionalmente, ao contraditório, se façam afirmações indevidas
contra determinadas pessoas, honradas, como é o legista que as
sinou o laudo do jornalista Herzog. Hoje, acusado até por ma
nifestos estudantis, há contra ele uma sentença transitada em
julgado, de desonestidade, simplesmente porque recebera a con
decoração de Pacificador do Exército Brasileiro. Existe a tenta
tiva, Sr. Presidente, de não se querer, através de um processo em
que há o contraditório, o amplo direito de acusar e o amplo direito
de defender. Assim, chega-se a uma sentença transitada em jul
gado. Antes do termo do processo, se condena e se acusa, como
se houvesse uma sentença transitada em julgado.

Suspeita não é prática de democracia.

portanto, Sr. Presidente, em nome da Liderança do Governo,
afirmamos que é justo que se assegure qualquer tipo de investi
gação que se destine a apurar a verdade dos fatos e realizar a jus
tiça. Mas, de parte do Governo, também é dificil aceitar uma
simples suspeita como uma sentença transitada em julgado. Este,
sim, é o tipo de política que pode por em risco os direitos hu
manos, que não pode ser acatada nesta Pátria de tantas tradi
ções e tanto respeito àquilo que nós consideramos como justiça
decorrente do Direito, sobretudo a justiça acima de qualquer tipo
de lei. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Está findo o tempo
destinado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.
Comparecem mais os Srs.:

Peixoto Filho
Acre

Ruy Lino - MDB.
Amazonas

Rafael Faraco - ARENA; Raimundo Parente - ARENA.

Pará
Edison Bonna - ARENA; João Menezes - MDB; Júlio Vi

veiros - MDB; Juvêncio Dias - ARENA; Newton Barreira 
ARENA Ubaldo Correa - AR.ENA.

Maranhão
Eurico Ribeiro - ARENA; João Castelo - ARENA; Luiz Ro

cha - ARENA; Magno Bacelar - ARENA; Temístocles Teixeira.
- ARENA; Vieira da Silva - ARENA.

Piauí
Correia Lima - ARENA; Dyrno Pires - ARENA; Paulo Fer

raz - ARENA.
Ceará

Claudino Sales - ARENA; Ernesto Valente - ARENA; Flávio
Marcilio - ARENA; Furtado Leite - ARENA; Januário Feitosa
- ARENA; Mauro Sampaio - ARENA; Paulo Studart - ARENA:
Vilmar Pontes - ARENA.

Rio Grande do Norte
Francisco Rocha - MDB; Henrique Eduardo Alves - MDB;

Vanderley Mariz - ARENA.

Paraíba
Antônio Gomes - ARENA; Antônio Mariz - ARENA; Teotô

nio Neto - ARENA; Wilson Braga - ARENA.
Pernambuco

Aderbal Jurema - ARENA; Fernando Lyra - MDB; Geraldo
Guedes - ARENA; Gonzaga Vasconcelos - ARENA; Joaquim
Coutinho - ARENA; Joaquim Guerra - ARENA; Lins e Silva
- ARENA; Ricardo Fiuza - ARENA; Sérgio Murilo - MDB;
Thales Ramalho - MDB.

Alagoas

Antônio Ferreira - ARENA; Theobaldo Barbosa - ARENA;
Vinicius Cansanção - MDB.

Sergipe

Celso Carvalho - ARENA.
Bahia

Afrisio Vieira Lima - ARENA; Antônio José - MDB; Henri
que Brito _ ARENA; Horácio Matos - ARENA; Juthay Maga
lhães - ARENA; Leur Lomanto - ARENA; Lomanto Júnior
ARENA; Manoel Novaes - ARENA; Ney Ferreira - MDB; Noide
Cerqueira - MDB; Prisco Viana - ARENA; Rogério Rego 
ARENA; Rômulo Galvão - ARENA; Ruy Bacelar - ARENA; Via
na Neto - ARENA; Wilson Falcão - ARENA.

Espírito Santo
Aloisio Santos - MDB; Parente Frota - ARENA.

Rio de Janeiro
Abdon Gonçalves - MDB; Alberto Lavinas - MDB; Alvaro

Valle - ARENA; Amaral Netto - ARENA; Ario Theodoro - MDB:
Darcilio Ayres - ARENA; Dayl de Almeida - ARENA; Eduardo
Galil - ARENA; Emanoel Waisman - MDB; Erasmo Martins
Pedro - MDB; Flexa Ribeiro - ARENA; Francisco Studart 
MDB; Hydekel Freitas - ARENA; Joel Lima - MDB; Jorge Mou
ra - MDB; José Bonifácio Neto - MDB; José Mauricio - MDB;
Léo Simões - MDB; Luiz Braz - ARENA; Mac Dowell Leite de
Castro - MDB; Marcelo Medeiros - MDB; Miro Teixeira 
MDB; Osmar Leitão ARENA; Rubem Medina - MDB; Wal
ter Silva - MDB.

Minas Gerais

Aécio Cunha - ARENA; Altair Chagas - ARENA; Batista Mi
randa - ARENA; Bento Gonçalves - ARENA; Francelino Perei
ra - ARENA; Francisco Bilac Pinto - ARENA; Humberto Souto
- ARENA; Ibrahim Abi-Ackel - ARENA; Jairo Magalhães 
ARENA; Jorge Vargas - ARENA; José Machado - ARENA; Jua
rez Batista - MDB; Luiz Couto - MDB; Luiz Fernando - ARENA;
Manoel de Almeida - ARENA; Murilo Badaró - ARENA; Nelson
Thibau - MDB; Paulino Cicero de Vasconcellos - ARENA; Raul
Bernardo - ARENA; Silvio Abreu Júnior - MDB; Sinval Boa
ventura - ARENA; Tarcisio Delgado - MDB.

São Paulo

A.H. Cunha Bueno - ARENA; Airton Soares - MDB; Amaral
Furlan - ARENA; Antônio Morimoto - ARENA; Blota Júnior 
ARENA; Edgar Martins - MDB; Faria Lima - ARENA; Ferraz
Egreja - ARENA; Gioia Júnior - ARENA; Israel Dias-Novaes
MDB; João Arruda - MDB; João Cunha - MDB; João Pedro 
ARENA; Jorge Paulo - MDB; Minoru Massuda - MDB; Octaci
lio Almeida - MDB; Octávio Torrecilla - MDB; Pedro Carolo
- ARENA; Roberto Carvalho - MDB; Ruy Brito - MDB; Sal
vador Julianelli - ARENA; Santilli Sobrinho - MDB; Yasunori
Kunigo - MDB.
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Goiás
Elcival Caiado - ARENA; Hélio Levy - ARENA; Hélio Mau

ro - ARENA; Jarmund Nasser - ARENA; Juarez Bernardes 
MDB; Rezende Monteiro - ARENA. '

I Mato Grosso
Antônio Carlos de Oliveira - MDB; Walter de Castro - MDR

Paraná
Adriano Valente - ARENA; Agostinho Rodrigues - ARENA;

Antônio Annibelli - MDB; Antônio Ueno - ARENA; Braga Ra
mos - ARE~A; Cleverson Teixeira -' ARENA; Expedito Zanotti
,- MDB; Fernando Gama - MDB; Flávio Giovini - ARENA;
Gomes do Amaral - MDB; Hermes Macedo - ARENA; Igo Losso
- ARENA; ítalo Conti - ARENA; João Vargas - ARENA; Nel
son Maculan - MDB; Norton Macedo - ARENA; Osvaldo Buskei
- MDB; Paulo Marques - MDB; Pedro Lauro - MDB; Samuel
Rodrigues - MDB.

Santa Catarina
Adhemar Ghisi - ARENA; Henrique Córdova - ARENA; Jai

son Barreto - MDB; José Thomé - MDB; Nereu Guidi - ARENA;
Pedro Colin - ARENA; Wilmar Dallanhol - ARENA.

Rio Grande do Sul

Aluizio Paraguassu - MDB; Arlindo Kunzler - ARENA; Au
gusto Trein - ARENA; Carlos Sántos - MDB; Cid Furtado 
ARENA; Eloy Lenzi - MDB; Harry Sauer - MDB; José Mandelli
- MDB; Lauro Rodrigues - MDB; Lidovino Fanton - MDB;
Magnus Guimarães - MDB; Mário Mondino - ARENA; Nunes
Leal - A..t:1.ENA; Odacir Klein - MI:lB; Rosa Flores - MDB.

VI - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A lista de prfsença

acusa õ comparecimento de 243 Brs. Deputados.
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar

poderão fazê-lo.

O SR. ALDO FAGUNDEB - Projeto de lei que dispõe
sobre o sistema previdenciário dos servidores municipais.

O SR. ADRIANO VALENTE - Projeto de lei que dis
põe sobre a extensão dos benefícios do Programa de Ga
rantia da Atividade Agro<pecuária - PROAGRO.

O SR. ARGILANO DARIO - Projeto de lei que dispõe
sobre a proibição de fazer constar penas cumpridas dos
atestados de antecedentes.

O SR. VINICIUS CANSANÇÃO - Projeto de lei que re
voga as proibições contidàs no art. 195, itens VI e VII, da
Lei n.O 1.711, de 28 de outubro de 1952.

Q SR. EDGAR MARTINS - Projeto de lei que regulaJ

menta o exercicio da profissão de vigilante autônomo.
- Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Zona

Franca de Boa Vista, no Território Federal de Roraima.
- Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Zona

Franca de Campo Grande.
- Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Zona

Franca de Rio Branco, no Estado do Acre.
- Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Zona

Franc.. de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.
- Requerimento dE;! ponsignação nos Anais da Casa de

voto qe congratulações com a Igreja Batista de Pirajuí,
:plstadp de São Paulo, pelo transcurso do 50.° aniversário
de sua fundação. ,

- Requerimento de consignação nos Anais da Casa
de voto de congratulações com a Igreja Batista de Iporan
ga, Estado de São Paulo, pelo transcurso do 5.° aniversário
de sua criação.

- Req1.1erimento de consignação nos Anais da Casa de
voto de congratulações cOfll a Igreja Batista de Pirati
ninga, Estado de São Paulo, pelo transcurso do 21.° aniver·
sário de sua criação.

O SR. JERóNIMO SANTANA - Projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a criar Fundações Educacionais
nos Territórios Federais, exceto no de Fernando de Noro
nha.

O SR. OCTÁVIO TORRECILLA - Projeto de lei que
dispõe sobre o exercicio da pl'ofissão de barbeiro.

- Requerimento de consignação nos Anais da Casa
de voto de louvor com o Municipio de Araraquara, São
Paulo, pelo transcurso da data de sua emancipação polí
tico-administrativa,

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Requerimen
to de consignação nos Anais da Casa de voto de c.ongra
tulações com o Município de Nova Prata, Rio Grande do
Sul, pelo transcurso da data de sua emancipação política.

- Requerimento de consignação nos Anais da Casa de
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Ladislau Geraldo
Renis, de tradicional família gaúcha.

- Requerimento de consignação nos Anais da Casa
de voto de congratulações com o Municipio de Tapei ara,
Rio Grande do Sul, pelo transcurso da data de sua eman
cipação politica.

O SR. ANTONIO ANNIBELLI - Projeto de lei que
denomina Presidente Getúlio Dornelles Vargas a Rodovia
BR-153.

O SR. ADALBERTO CAMARGO - Requerimento de
consignação nos Anais da Casa de voto de congratulações
com o Municipio de Araraquara, Estado de São Paulo, pelo
transcurso da data de sua emancipação política.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Projeto de lei
que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Tra
balho.

O SR. PACHECO CHAVES - Projeto de lei Que intro
.duz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho.

O SR. OTÁVIO CECCATO - Projeto de lei que esta
belece a obrigatoriedade de indicação, nos restaur8;n~es e
congêneres, do cardápio e respectivos preços, na forma
que especifica.

- Projeto de lei que acrescenta dispositivo ao De
creto-lei. n.O 594, de 27 de maio de 1969, que instituí a
Loteria Esportiva Federal. '

- Projeto de lei que acrescenta dispositivo à Lei
n.o 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Nacipnal de
Trânsito.

- Projeto de lei que revoga o art. 243 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452,
de 1.0 de maio de 1943.

- Projeto de lei que dá nova redação ao ar~. 9.~ da
Lei n.O 5.107, de 13 de setembro de 1966.

O SR. DASO COIMBRA - Requerimento de consig
nação nos Anais da Casa de voto de congratulações com
a Coréia do Sul pelo transcurso de sua Data Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) _ Nos termos do artigo
86, § 3.0, do Regimento Interno, convoco a Câmara dos Deputados
para uma Sessão Extraordinária Matutina, amanhã, às 10 horas,
destinada a trabalho das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) -

E)iscussão única do Proj eto de Lei n.o 1.823-A, de
1976, que introduz modificações no Código Nacional de
Trânsito, no que diz respeito à fixação de multas para o
excesso de velocidade; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; e, da Comissão de Transportes,
pela aprovação, com emenda e voto em separado, favo
rável, do Sr. Alipio Carvalho. (Do Sr. Siqueira Campos.) 
Relatores: Srs. Luiz Braz e Eélio de Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra O Sr.
Célio Marques Fernandes, para discutir o projeto.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNAN»ES (A}tENA - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto ora
em discussão, de autoria do nobre Deputado Siqueira Campos, visa
a introduzir modificações no Código Nacional de Trânsito. Con
sidero assaz perigosa a nova redação que o 'ilustre autor pretende
dar ao item XVI, do art. 89, do mencionado Código, aprovado pela
Lei n.O 5.108, de 21 de setembro de 1966, redação essa que seria a
seguinte forma:

"XVI - Transitar em velocidade :;uperior à permitida para
o local.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da' Carteira de Habili
tação."

Ora, a apreensão da Carteira de Habilitação é 1,lma proviélên
cia muito séria, que não deve ser deixada ao critério de qualquer
guarda rodoviário ou policial militar. A Comissão de Transportes
agiu acertadamente ao propor uma emenda muito mais de acordo
com o que tencionava fazer o emi:o.ente Deputado Siqueira Campos,
nos seguintes termos:

"XVI - Transitar em velocidade superior à permitida para.'
o local. .

Penalidade: Grupo 1, com a apreensão da Carteira de Ea
l:Iilitação em caso de acidente."
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o Pais inteiro está a par das multas impostas aos motoristas
por excesso. de velocidade. Sabe-se que muitas vezes o guarda
rodoviário ou policial militar, de serviço numa rodovia, acalorado,
cansado, nervoso, ao ver passar um veiculo, julga haver excesso de
velocidade e aplica a multa ao motorista, que só sabe disto quando
vai emplacar seu veiculo, porque as multas são pagas na hora
do emplacamento.

Acer:tadamente andOR a comissão de Transportes ao concordar
<lom a apreensão da Carteira desde que haja acidente. Com a
redação dada pela Comissão de Transportes, a proposição pode
ser aprovada.

Sr. Presidente, dar a atribuição de apreender a Carteira de
Habilitação a um vigilante rodoviário ou a um desses policiais mili
tares que andam por aí - que foram treinadbs para tudo, menos
para ordenar o trânsito - é muito grave, pois fatores os mais
estranhos podem influir nessa decisão.

Na minha longa experiência de Delegado de Polícia, exerci
todas as funções possiveis, inclusive ~ de responsável pela Divisão
de Trânsito do Rio Grande do Sul, onde muitas vezes recebia, por
escrito, requerimentos de pessoas que eram 'multadas até mesmo
sem terem saido com o automóvel naquele dia.

Está certa a Comissão de Transportes ao exigir que a apreen
são da Carteira de Habilitação de quem incorre em excesso de
velocidade seja feita só em caso de acidente. Uma coisa é exceder
a velocidade dentro de uma cidade, e outra é fazê-lo numa estrada.

Já pensei, uma vez, em só admitir a multa por excesso de velo
cidade quando o guarda fizesse parar o carro e entregasse a noti
ficação na mão do motorista faltoso, porque a validade dessas
multas é multo duvidosa. Se a notificação não é entregue ao moto
rista no ato, depois, na hora do emplacamento do veículo, não há
maneira legal de comprovar a infração. Assim, considero que, com
a emenda, o projeto Siqueira Campos está em condições de ser
aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr. Si
queira Campos, para discutir o projeto.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (ARENA - GO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, não sei qual o destino
do projeto de minha autoria, hoje incluído na pauta dos nossos
trabalhos. Uma coisa, porém, precisa ficar estabelecida neste País:
a irresponsabilidade e a indísciplina devem dar lugar à responsa
bilidade e à disciplina. Não podemos perder mais vidas humanas,
nem sequer vidas animais. Em razão da falta de amor ao próximo,
loucos andam ao volante, sem que nada os freie.

Amigos meus, que têm visitado a Europa - inclusive meus fi
lhos - e os Estados Unidos, relatam-me o que ali ocorre em rela
ção ap trânsito. E minha esperança é que imitemos aceleradamente
essas nações de civilização milenar. Dizia-me ainda qutro dia um
colega que não encontrou a menor dificuldade na Itália e na
França para atravessar as pistas e as ruas, porque lá os motoristas
são educados e responsáveis. Não se vê um animal atropelado e os
desastres são raríssimos. Os índices de acidentes são os mais baixos.
Os nossos são os mais elevados de todo o mundo. E no momento em
que o Governo se empenha em poupar vidas humanas e divisas, a
proposição por mim apresentada deve merecer, não apenas do meu
partido, mas do MDB, aprovação unânime. A disciplina aí imposta
é rígida, verdade se diga, mas é a única que poderá dar resultado:
o autor da irresponsabilidade, pegado em flagrante, terá apreen
dida .sua Carteira de Habilitação.

Ouço com muito prazer o Deputado Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha - Deputado Siqueira Campos, V. Ex.a
tocou no ponto crucial qUi: o seu projeto suscita. Devo adiantar
que a bancada do Movimento Democrático Brasileiro votará favo
ravelmente à proposição. Mas não sei se ela vai ao âmago da ques
tão, porquê V. Ex.a simplesmente transpõe para o Grupo I uma
categoria de pena que estaria no Grupo 2. Quer dizer, aumenta a
intensidade da pena. Tenho a impressão de que não seria essa, na
realidade, a solução do problema, que seria basicamente um pro
blema de educação e a educação é um dos setores mais destratados
pelo Governo. Faz parte do subdesenvolvimento e do atraso que
envolvem o País a qualificação dos condutores de veículos, a qua
lificação dos motoristas. Quero crer, nobre Deputado, em que pese
ao alto talento de V. Ex.a, em que pese ao mérito intrínseco do seu
projeto, que o ponto fundamental é o problema da educação e a
responsabilidade não é necessariamente do povo, não é necessaria
mente dos motoristas, mas sobretudo do Governo.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Deputado Marcondes Gadelha,
V. Ex.a traz na realidade uma contribuição muito grande. De fato,
o problema é estrutural e por ser estrutural é de educação, é verda
de. Quanto aos grupos, houve apenas um erro de redação, corrigido
pelo brilhante Ministro Hélio de Almeida quando relatou o projeto
na Comissão dos Transportes. A minha redação dizia "Grupo 1 e
apreensão da Carteíra de Habilitação". S. Ex.a apenas tirou o e e
colocou uma vírgula. Estão, assim, plenamente satisfeitas as exi-

gências, a fim de que não haja dúvidas quanto ao tipo de infra
ção e se possa bem classificar os dois casos.

Mas, nobre Deputado, nós não temos, no Brasil, estrutura de
fiscalização, a par dessa deficiência de educação já citada. Então,
se o indivíduo percebe um maior rigor da lei, ele se refreia. Talvez
até eu venha um dia a ser punidO se este projeto for aprovado,
porque há ocasiões em que temos de transgredir a lei por motivos
imperiosos. Nos Estados Unidos, determinado cidadão, trafegando
em excesso de velocidade, foi advertido pelo guarda. e parou. Ao ser
interrogado disse que ia para o aeroporto e o avião em que deveria
viajar sairia dentro de alguns minutos. O guarda aplicou a multa e
disse: "Vamos para o aeroporto, siga-me". Ligou a sirene e, em
velocidade total, levou-o ao aeroporto. O que prova isto. A educa
ção do guarda no trato de problemas de emergência. Mas vejam
que nem por isso o cidadão deixou de ser multado.

Sr. Presidente, há' necessidade de se criar uma estrutura legal
que refreie o instinto daqueles que são irresponsáveis. Milhares de
pessoas morrem todos os dias devido a essa irresponsabilidade, a
essa violência incontida do trânsito. Vamos contê-la, portanto.
Estou dando apenas uma pequena contribuição, quase irrelevante
diante da magnitude do problema.

Agradeço a V. Ex.a , Deputado Marcondes Gadelha, a colabora
ção. Lutarei ao seu lado por uma melhor educação para o povo
brasileiro. Na verdade, devemos "fechar para balanço" e educar.
Educar, instruir o povo brasileiro, não somente no concernente a
esse problema de civilidade, mãs também quanto ao problema do
trabalho. Somos um povo deseducado, dai os nossos baixos índices
praticamente em todas as áreas.

Ouço, com prazer, o Depl;ltado Ruy Côdo.

O Sr. Ruy Côdo - Nobre Deputado Siqueira Campos, estou
acompanhando o discurso de V. Ex.a em defesa do seu projeto. E
bem situa o problema o nobre Deputado Marcondes Gadelha quan
do se refere à educacão do motorista. Realmente, S. Ex.a tem car
radas de razão, mormente quando sabemos que por esse Brasil afo
ra existem auto-escolas que concedem cartas praticamente por
telefone. Há que se dar instruções ao ensino médio, a fim de que,
àqueles que queiram tirar Carteira de Habilitação seja dada, no
curriculo escolar, a parte fundamental de educação no trânsito. E
àqueles que não cumprem o currículo escolar. por não terem condi
ções de estudar, que as auto-escolas ampliem sua faixa, incluindo
nela noções de educação no trânsito, não em apenas 10 aulas, mas
em um ano, se for necessário. Inúmeras pessoas, em cidades onde
é proibido trafegar acima de 60, de 40 ou até de 30, correm a 100
por hora. Mas há aí um ponto contraditório. Por exemplo, na mi
nha cidade, São Paulo, quem passa pela Avenida 23 de Maio ou
pela Rubem Berta, de manhã cedo, vê os guardas do DETRAN ou o
pessoal da DSV acenando com a mão, apressando os motoristas.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - A estrutura lá é péssima. uma
das piores do Brasil.

O Sr. Ruy Cõdo - Os próprios guardas incitam o motorista a
correr acima de 80, enquanto o Governo apela a todos os brasilei
ros para que não ultrapassem essa velocidade, a fim de economizar
combustível. Um outro problema é também o das estradas. A cam
panha dos 80 km horários diminuiu o número de acidentes e, in
clusive, ensejou a este Deputado a apresentação de um projeto de
lei disciplinando essa matéria, estabelecendo obrigatoriedade de
lacrar os motores dos veiculos, principalmente dos carros pequenos,
que não podem correr acima. de 90 ou 100, e dos carros de porte um
pouco maior até, no máximo, 110. Vejam os ônibus, quando trafe
gam por nossas estradas: correm a. 100, 140, até 150 e ficam a bu
zinar atrás de um carro pequeno. Ocasionam, naturalmente, aci
dentes dos mais graves. Tudo isso é, realmente, resultado da falta
de educação de trânsito. É preciso que o Governo, ao invés de só
aplicar multas, tome outras providências, inclusive a apreensão da
própria carta de motorista.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - É exatamente isso o que o projeto
prevê. Realmente, ocorre em todas as cidades brasileiras o que
V. Ex.a cita. Não entendo, até. hoje, como é que São Paulo não es
tendeu a outros locais aquilo que Adhemar de Barros fez, quando
na Prefeitura da Capital, o famoso "buraco do Adhemar", no Vale
do AnhangabaÚ. Os cruzamentos em São Paulo e nas demais ci
dades brasileiras são incríveis. Gasta-se em tudo, menos nas passa
gens de nível, que evitariam os cruzamentos. Aqui em Brasilia
mesmo, onde não deveria haver cruzamentos, eles existem, porque
o motorista, depois de fazer o contorno, não pode adentrar a pista.
Hoje o fluxo de veiculos é tão grande que é impossivel, depois de
terminado o contorno, seguir pelo lado direito da pista, sem se
correr o risco de uma "trombada". No Brasil, em questão de técni
ca, tudo está sendo feito assim ao sabor do momento. Não se pla
neja; somos um País que ainda não tem, realmente, planejamento.
Bràsilia, por exemplo, é uma cidade belís-sima, extraordinária, mas
já enfrenta graves problemas de trânsito. Talvez seja por isso que
os guardas apressam os motoristas. Também isso é uma distorção.

Ouço. com prazer, o nobre Deputad9 César Nascimento.
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O Sr. César Nascimento - Quero, inicialmente, parabenizar
V. Ex.a pelo projeto que apresenta, da maior valia. Desejo, no en
tanto, dizer a V. Ex.a , Deputado do Governo, que, principalmente
nos grandes centros, o problema não é somente de carteira, mas
também de transporte unitário. Não há transporte de massas. Não
há preocupação maior do Governo em coibir a circulação de auto
móveis e incentivar o uso de coletivos. Hoje, conforme V. Ex.a deve
ter conhecimento, ouvimos, através da TV-Globo, que 500 mil novos
veiculas foram jogados no mercado, nesse primeiro semestre. Daí
advém o quê? A corrida desenfreada, a proliferação das escolas de
motoristas profissionais. Aqui em Brasília deve haver umas trinta.
E como elas preparam os futuros motoristas? De que maneira?
Com 20 horas de aula o cidadão é considerado apto a tirar carteira.
Vai ao DETRAN, submete-se a um teste qualquer e sai de lá devi
damente habilitado, dirigindo e arriscando sua vida e a dos demais.
Quero, nesta oportunidade, lembrar ainda que, embora discordando
de muitas iniciativas do Governo do Estado de Santa Catarina,
hoje devo trazer um voto de louvor a S. Ex.a, o Sr. Governador,
que, numa medida brilhante, criou recentemente o Departamento
de Policia Rodoviária Estadual e, já este mês, entrarão em fun
cionamento cinco postos de serviço. O primeiro posto foi instalado
no centro da qapital, numa das estradas mais transitadas, que é a
que dá acesso ao interior da Ilha. Durante o verão a média de mor
tes - atente V. Ex.a - é de duas por dia. Felizmente o Governador
Antônio carlos, numa medida das mais louváveis, acaba de tomar
essa iniciativa. Gostaríamos de que outros governos estaduais to
massem a mesma iniciativa, tivessem o mesmo cuidado e crias:rem
departamento semelhante em seus Estados, porque não é possível
que a Polícia Rodoviária Federal, sozinha, cuide déssas centenas
de quilômetros que temos de rodovias. E V. Ex.a sabe que a infra
estrutura rodoviária em nosso País é precária. Temos apenas a via
Dutra e algumas estradas do interior de São Paulo com mão dupla;
em todas as outras há apenas aquela faixa comum de 14 metros e,
permitam a expressão, "toma ficha", porque várias vidas são per
didas diariamente. Congratulo-me com V. Ex.li pela apresentação
do projeto. .

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Agradeço a V. Ex.a o aparte. O
problema da estatização, no campo dos transportes de massa, che
ga a ser um absurdo no Brasil. Só perdemos para os paises socia
listas. Acho que os tecnocratas estão de tal maneira burocratizando
- não com finalidades sociais, mas para arranjar emprego para os
seus amigos e conhecidos - que, se amanhã houver qualquer coisa
que mude radicalmente a posição brasileira, e socializando-se esse
setor, não será surpr,esa que haja estatização também aí. Estão
estatizando tudo. Essa é uma faixa da nossa economia que o em
presariado nacional deveria ocupar. Condições ele tem. Em Brasí
lia, por exemplo, a TCB está invadindo áreas já concedidas a em
presas de viação, cujas linhas mostram atendimento satisfatório.
Quer dizer, o que se faz é só para expandir as empresas estatais,
expulsando o empresário e deixando o Pais muito apreensivo. Fa
bricam-se cada vez mais transportes de tipo unitário, em vez de
transportes de massa, ou de carga, que estão faltando ao Brasil.
Então, nós somos um País que produz com muito menos custo do
que os Estados Unidos, mas transporta tão caro - dez vezes mais
- que não temos condições de competir. A nossa produção perde,
assim, condições de competitividade no campo externo. E ísso te
mos de corrigir.

Sr. Presidente, espero que o meu Partido aprove este projeto,
pois ele traz, em seu bojo, exatamente aquilo que o Governo, a
Nação e o Estado desejam, uma forma de refrear o instinto de
violência que ai está presente, a agressividade de muitos de nós
que está roubando centenas de vidas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Não havendo mais

oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDEN'11E (Marco Maciel) - Tem a palavra o

Sr. Marcondes Gadelha, para encaminhar a votação.
O SR. MARCONDES GADELHA (MDB - PB. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, a Minoria vota favoravelmente à emen
da da Comissão de Transportes, ressaltando mais uma vez que o
problema não é fundamentalmente de apenação mas, sim, de
fiscalização e de educação.

Com essa restrição, de que este País. se volte mais para a
educa!(ão do povo e distribua maior fatia do seu produto interno
bruto entre seus habitantes para tirá-los das trevas da incultura,
aumentando dessa maneira a capacidade de respeito à dignidade
e aos direitos de outrem, aceitamos as colocações do nobre Depu
tado Siqueira Campos, na forma dada pelo ilustre Deputado Hélio
de Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o
Sr. Viana Neto, para enca:o:linhar a votação.

O SR. VIANA NETO (ARENA - BA. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o meu nobre correligionário Depu-

tado Siqueira Campos apresenta projeto visando a introduzir modi
ficações no Código Nacional de Trânsito, como, por exemplo,
tornar mais rigorosas as punições àqueles que excedam a velo
cidade legalmente permitida, punições essas que, nos termos do
projeto de lei em votação passariam a ser as previstas no Grupo 1
do Código Nacional de Trânsito, acrescidas da apreensão da cartei
ra de habilitação.

Entende a Maioria ser este mais um esforço, mais uma contri
buição para que sejam respeitadas as normas nacionais de trânsito,
a fim de evitar tantos prejuizos, tantos acidentes e a perda de
tantas vidas.

No entanto, esse projeto, que mereceu parecer unânime da
Comissão de Constituição e Justiça, foi emendado pelo órgão
técnico que examinou a matéria, a Comissão de Transportes, para
condicionar a apreensão da carteira de habilitação ao caso de
acidente.

No particular, a Maioria, votando a favor do projeto, concorda
com a emenda acolhida pelo órgão técnico, por entender que só
quando haja um fato objetivo como o do acidente caberia tornar
a pena tão rigorosa quanto aquela que inclui a apreensão da
carteira de habilitação. Mas, ao manifestar seu ponto de vista, não
poderia a Lid~rança da Maioria deixar também de manifestar seu
pensamento sobre o que aqui foi dito pela Liderança da Minoria,
na palavra do nobre Deputado Marcondes Gadelha. S. Ex.a enfa
tizou que o problema é muito menos de rigor na pena do que de
educação. No entanto, se anuímos a esta óbvia afirmação,- não
podemos também deixar de repelir a afirmação de que o Governo
à educação, como um todo, não tem dado atenção particular. Creio
- e mais do que minhas palavras falam os números, falam as
estatísticas irrespondiveis - nunca o Governo da República am
pliou as oportunidades educacionais tanto quanto se tem verificado
depois da Revolução de 1964. Herdeiros de problemas crônicos de
uma educação voltada muito mais para o aspecto ornamental do
que para a prática, não poderíamos imaginar que esta Nação
continental, com mais de 100 milhões de habitantes, tivesse resol
vido todos os problemas oriundos da falta de uma adequada edu
cação popular.

Feito este breve reparo, a Liderança da Maioría renova sua
posição, votando favoravelmente ao projeto do nobre Deputado
Siqueira Campos, com a emenda apresentada e aprovada pela
Comissão de Transportes.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A Comissão de Trans
portes, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a
votos a seguinte

EMENDA
Dê-se ao art. 1.0 a seguinte redação:
Art.1.° O item XVI do art. 89 do Código Nacional de Trânsito,

aprovado pela Lei n.O 5.108, de 21 de setembro de 1966, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"XVI - Transitar em velocidade superior à permitida
para o local.
Penalidade: Grupo 1, com a apreensão da Carteira de
Habilitação em caso de acidente."

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Os Srs. que a aprovam
queiram ficar como estão. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Vou submeter a votos

o seguinte:
PROJETO N,o' 1. 823-A, DE 1976

O Congresso Nacional decreta:
Art.1.° O item XVI do art. 89, do Código Nacional de Trânsito,

aprovado pela Lei n.O 5.108, de 21 de setembro de 1966, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"XVI - Transitar em velocidade superior à permitida para
o local.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da Carteira de Habi
litação."

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

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Os Srs. que o aprovam
queiram ficar como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à Redação Final.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) -

Discussão única do Projeto de Lei n.o 2. 633-A, de 1976,
que dispõe sobre a validade das passagens de trem da
Rede Ferroviária Federal S.A., e dá outras providências;
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tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade e juridicidade; e, da Comissão de
Transportes, pela aprovação, com emenda. (Do Sr. Aloísio
Santos.) - Relatores: Srs. Eloy Lenzi e Octacílio Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o
Sr. Célio Marques Fernandes, para discutir o projeto.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES (ARENA - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto do nobre Deputado
Aloísio Santos dificilmente será aprovado. Ali se comparam passa
gens de trem a passagens de avião. Este é o primeiro ponto de
difícil solução. O transporte ferroviário é muito mais intenso do que
o aéreo. Conferir à passagem de trem validade de um mês é criar
problemas de toda a ordem. No Rio de Janeiro, por exemplo, na
Central do Brasil a passagem é paga ali, no corre-corre, na ~ruzeta.
E, depois, isso favoreceria ime~samente os falsificadores. Nã~.é
fácil falsificar uma passagem aerea, mas uma passagem rodovla
ria, sim.

Sinceramente, se me dessem a oportunidade de votar - porque
não podemos votar nunca, Sr. Presidente - eu votaria contra o
projeto, porque não vejo maneira de legalizar o que deseja o Depu
tado. Segundo S. Ex.a , nos aviões viajam os ricos, enquanto nos
trens, os pobres. Discordo, pois hoje o transporte é de massa, e há
quem viaje de avião embora não seja rico. Mas não se pode compa
rar um com o outro. Na sua justificação, S. Ex.a compara, do
princípio ao fim,' as passagens de avião às de trem, aduzindo que
nas linhas domésticas a validade é de um ano. E pergunta: "Por
que não têm validade bem maior as passagens de trem?" Acho que
não têm pelo volume de passageiros. De acordo com uma estatís
tica que li há poucos dias, a Central do Brasil transporta mais de
800 mil pessoas na hora de movimen~. A passagem. se c<;\llstitui
num cartãozinho e vale para aquele dIa. Mas tambem eXIste na
Central do Brasíl a passagem semanal, a quinzenal. Compra-se
uma série de passagens para 15 dias e até para um mês. Não é a
mesma coisa. A passagem de trem, principalmente a da Rede
Ferroviária Federal, não pode ser comparada, em momento ne
nhum, com qualquer passagem aérea.

Sou contrário ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Não havendo mais

oradores inscritos, declaro encerrada ao discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.

Marcondes Gadelha, para encaminhar a votação.
O SR MARCONDES GADELHA (MDB - PB. Sem revisâ{) do

orador.) ..:... Sr. Presidente, o projeto de autoria do Deputado Aloí
sio Santos, apesar do seu pequeno alcance, tem grande importân
cia - a de chamar nossa atenção para a defesa dos interesses
dos cidadãos e do consumidor, principalmente dos de baixa renda.

No Brasil, lamentavelmente, está-se criando uma consciência
de defesa da instituição, em detrimento dos interesses do cidadão
e do consumidor, haja vista a recente portaria, se não me engano,
do DAC, que pune, com a cobrança de 20% do valor da passagem,
a pessoa que chegar atrasada para o vôo. Mas, infelizmente,
ninguém se lembra de punir as companhias aéreas quando os
a\iões atrasam.

Consideramos, desta maneira, a medida proposta no proj eto
um passo interessante no que diz respeito ao transporte ferroviá
rio. Ela deveria ser estendida também a outras situações.

Louvamos o nobre Deputado Octacílio Almeida por ter emen
dado a proposição e escoimado essas salvaguardas de atos menos
éticos, particularmente aqueles que se referem a vilegiaturas, a
passeios e a turismo.

Assim sendo, votamos favoravelmente ao Projeto de Lei n.o
2.633-A/76, com a emenda do Deputado Octacílio Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Viana Neto, para encaminhar a votação.

O SR. VIANA NETO (ARENA - BA. Sem revisão do orador.)
_ Sr. Presidente, Srs. Deputados, creio que em tese ninguém dis
cordaria do projeto apresentado pelo nobre Deputado AloisiO San
tos, que propõe assegurar a validade, pelo prazo de 30 dias, das
passagens de trem da Rede Ferroviária Federal S.A. No entanto,
como salientou o Deputado Célio Marques Fernandes, de maneira
oportuna, tal medida obrigaria a adoção de cautelas contra a
possível falsificação de passagens, o que certamente iria refletir
no custo das mesmas, e pesando sobre o bolso. do consumidor.

Entendo, portanto, Sr. Presidente, que, ao contrário do visado
pelo nobre Deputado, o projeto em votação, se transformado em
lei, representaria um ônus a mais para a parcela da população
já tão sacrificada com despesas diárias inevitáveis. Do mesmo
modo, Sr. Presidente, foi invJ)cado aqui, pelo nobre representante
da Minoria, o fato de que, no caso das passagens aéreas, se pre
tende proteger a instituição, esquecendo-se dos consumidores. Ora,
essa afirmativa é feita no exato momento em que a experiência da

aviação civil brasileira começa a demonstrar que essas franquias,
que esses direitos devem ser limitados, a fim de assegurar-se às
companhias que explOl:am os serviços aéreos brasHeiros possibnida
des de baratear e não de enCarecer as passagens dos usuários das
suas aeronaves.

Por esses motivos, Sr. Presidente, e sobretudo porque me pa
rece oportuno aguardar-se o resultado dessa nova experi~ncia que
se pretende fazer em relação à aeronáutica civil, a Maioria votará
contra o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A Comissão de Trans
portes, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a
votos a seguinte

EMENDA

Acrescenta parágrafo único ao art. 1.°;
"Parágrafo único. O dÍ'sposto na presente lei não se aplica
às passagens para trem com poltronas numeradas ou car
ros-leito, de reserva antecipada."

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Os Srs. que a aprovam
queiram ficar como estão. (Pausa.)

Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Vou submeter a votos
o seguinte:

PROJETO N.o 2.633-A, DE 1976
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As passagens doe trens da Rede Ferroviária Federal

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

Art. 2.0 O passageiro que não utilizar a passagem, no horário
nela consignado, deyerá fazer, no prazo de5 (cinco) dias, a ne
cessária comunicação à administração da Rede Ferroviária Fe
deral S.A., que providenciará a emissão de nova passagem.

Art. 3.0 O Poder Executivo, ouvido o Ministério dos Transpor
tes, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maicel) - Os Srs. que o aprovam
queiram ficar como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

Vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel):

Discussão única do Projeto de Lei n.O 2.430-A, de 1976,
que altera dispositivos do Código Nacional de Trânsito, a
fim de permitir a habilitação de candidatos com 16 anos
e dispensar da exigência de dois anos de exercicío da pro
fissão, aquele que se habilita para conduzir veículos de
transporte coletivo e de carga, e determina outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, da Comissão de Transportes, pela aprova
ção com Substitutivo. (Do Sr. Francisco Rocha.) - Rela
tores: Srs. Noide Cerqueira e Murilo Rezende.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) _ Tem a palavra o Sr.
Célio Marques Fernandes, para discutir o projeto.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES (ARENA _ RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é de admirar que a Comissão
de Constituição e Justiça tenha considerado constitucional o pre
sente projeto. Quando o Código estabelece a idade de 18 anos
para o menor dirigir, tem em vista a responsabilidade civil, porque
quando este pratica qualquer acidente quem paga é o pai. O
ilustre autor quer reduzir de 18 anos para 16. Todos sabemos que
hoje um menino de 16 anos guia muito bem. Não há pai que possa
evitar que um filho de 16 anos saia com o carro. Mas dispor isso
em lei significa cair no dispositiyo do Código Civil intitulado
"Da Responsabilidade Civil". Só pode ser motorista quem tem ca
pacidade para responder pelo acidente que praticar. Então, esse é o
primeiro óbice.

Mas o autor vai mais além, fala em 16 anos, desde que tenha
concluído o curso de segundo grau. Acho que isso se constitui uma.
discriminação. Por que só aquele? Justifica, dizendo que tem mais
capacidade, mais tirocínío quem cursou o segundo grau.

Ora, conhecemos pessoas que sabem apenas ler e escrever e,
no entanto, têm muito mais tirocínio que alguns com curso su
perior. Então, por que essa exigêncía de conclusão do segundo
grau às pessoas de 16 anos para que possam ter uma carteira de
habilitação? .

Encontramos várias irregularidades nesta proposição. O ilus
tre autor do substitutivo prefere que a idade mínima seja 17 anos.
Continua, entretanto, na mesma faixa etária.
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Não é a primeira vez que se tenta fazer com que menores
possuam carteira de habilitação, e quase sempre há o mesmo
óbice. É proibido porque o Código Civil prevê a responsabilidade
civil para os maiores de 18 anos. .

Creio que essa proposição, mesmo com o substitutivo, dificil
mente poderá ser aprovada, pois face inúmeros dispositivos da
nossa Lei Maior.

O Sr. Cantídio Sampaio - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Com muita alegria.

O Sr. Cantídi() Sampaio - V. Ex.a tem razão, embora em parte
eu discorde da fundamentação com que V. Ex.a estriba seu ponto
de vista. Creio que o limite minimo de idade poderia ser reduzido
para 16 anos, se tal acontecesse também com relação à responsa
bilidade crimanal, cujo limite minimo sabemos ser de 18 anos.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - Responsabilidade
civil e criminal.

O Sr. Cantídio Sampaio - O pai do menor só responderia pe
los atos do filho se este, evidentemente, não estivesse legalmente
autorizado a dirigir. Mas com essa autorização estariamos colo
cando uma arma na mão da criança, criminalmente irresponsável.
Todo crime, culposo ou doloso, que a criança de 16 a 18 anos viesse
a cometer, estaria sendo praticado por uma entidade criminal
mente irresponsável, o que nos le, a a uma irrisão, a um absurdo.
Isto poderia gerar uma série terrivel de inconvenientes à ordem
social.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES - O próprio Código
Civil, que tramita na Câmara, mantém a responsabilidade crimi
nal e civil aos 18 anos. Se mantém, e ninguém pretende reduzi-la,
como vamos aprovar uma lei dando esse direito ao menor de 16
anos, desde que ele tenha concluido o curso de 2.° grau?

Ora, Sr. Presidente, temos presenciado, em nossa vida de
policial, homens até de grande saber, como engenheiros, arquite
tos e acJ.vogados, serem reprovados nos exames psicotécnicos. En
tão, por que vamos dar direito apenas àqueles que têm o 2.° grau?

Sr. Presidente, em nada mudou a minha argumentação em
face do auxilio que me veio trazer o nobre Deputado Cantidio
Sampaio. Continuo entendendo que o projeto não está em condi
ções de ser aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Não haven}lo mais
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-Se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A Comissão de Trans
portes, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a
votos o seguinte

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1,° A Lei n.o 5.105, de 21 de setembro de 1966, que ins
tituiu o Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar com as se
guintes alterações:

1.11.) Acrescente-se ao art. 70 o parágrafo seguinte:

u§ 4.0 A inscrição poderá ser deferida a candidato com
dezessete anos de idade, desde que comprove haver con
cluido o curso de 2.0 grau."

2.11.) Imprima-se ao art. 74 a redação que se segue:
"Art. 74. Para habilitar-se a dirigir os veículos mencio
nados no artigo precedente, o condutor deverá ter, no
mínimo, vinte e um anos de idade."

Art. 2.° A presente Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. .

O SR. PRESID·ENTE (Marco Maciel) - Os Srs. que o aprovam
queiram ficar como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em conseqüência, está prejudicado o projeto.
Vai à Redação Final.
Prejudicados os Projetôs n.OS 2.746/76, 2.926176 e 3.329177,

anexados.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) -

Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 2.466-A, de
1976, que autoriza a cremação de cadáveres; tendo pare
cer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação. (Do Sr. Inocêncio Oliveira.) - Re
lator: Sr. Erasmo Martins Pedro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Célio Marques Fernandes, para discutir o projeto.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES (A,RENA - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tive a gran
de honra de ser a primeira autoridade no Pais que encaminhou,
no Legislativo, projeto de lei sobre cremação de cadáveres, quan
do Vereador em Porto Alegre.

Após aprovada a lei em Porto Alegre, foi a vez do Municipio de
São Paulo, que aprovou legislação idêntica.

Como eu defendia a aprovação da matéria, os jornais, na épo
ca, diziam que eu queria queimar os outros, mas que não gostaria
de ser queimado. Por isso, fui ao cartório e firmei autorização
para, quando morrer, ser cremado.

Em Porto Alegre, Sr. Presidente, faltou verba para a aquisi
ção do equipamento - fornos de cremação. Enquantó isso, São
Paulo, aprovada a lei, comprava os fornos elétricos, sendo hoje
um dos Estados do Brasil onde se cremam cadáveres.

A cremação, Sr. Presidente, envolve uma série de discussões,
principalmente de cunho religioso, mas é preciso que se com
preenda a sua necessidade. Antigamente, pensava-se que os vivos
eram governados pelos mortos. Daí a razão por que os cemité
rios são localizados nas zonas mais altas e bonitas das cidades.
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, os cemitérios geralmente
são situados no alto das colinas mais bonitas. Hoje, porém, os
tempos são outros. Os vivos são cada vez mais governados pelos
"mais vivos" e os mortos ficam relegados a um segundo plano.

Mas temos o problema de o número de mortos vir crescendo
espantosamente e, com isso, há uma grande dificuldade, qual seja,
a do aumento da área dos cemitérios nas grandes cidades. Em
Porto Alegre, por exemplo, um dos maiores cemitérios que conhe
ço - o da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - encon
tra-se encravado na zona mais cara da cidade. Então, construiu-se
ali - e não falo nisso por vaidade - o primeiro cemitério vertical
do Pais. Foi uma iniciativa boa, tanto que várias autoridades de
outros Estados lá estiveram para copiá-la, principalmente nos
Municipios de São Paulo e Rio de Janeiro. São os cemitérios ver
ticais, ou em andares. Entretanto, acredito que o problema só
será mesmo resolvido com a cremação dos cadáveres.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, há poucos dias dizia-me um
amigo, Coronel de Cavalaria que exerceu função em Belém do
Pará - foi Secretário da Segurança Pública do Estado - que
sua mãe falecera em Belém e isso constjtuia um problema seriíssi
mo para ele, nas épocas de fim-de-ano, por ocasião do "Dia de
Finados". É que ele tinha que ir a Belém. mas só pode fazê-lo
de avião, devido à enorme distância, e essa viagem custa caro.
Ora, se houvesse a cremação, não haveria problemas. Ele levaria
as cinzas da mãe numa urna.

Não vejo razão para que a Liderança da ARENA negue apro
vação a este projeto, que, inclusive, recebeu parecer favorável de
todas as Comissões por onde tramitou.

A cremação é uma das melhores coisas em que se pode pensar.
Quem j á assistiu, como eu, a um ato de cremação, em São paulo,
quando a família recebe com a maior rapidez as cinzas do morto,
reconhece a validade da cremação.

Sr. Presidente, diz o autor do projeto, o ilustre Deputado
Inocêncio Oliveira - aliás, médico dos mais conceituados -' que
"é facultada a cremação de cadáveres, obedecidas as posturas
municipais, desde que haja consentimento da família do fale
cido." E, mais: "O consentimento de que trata o artigo anterior
será manifestado em documento escrito".

. A aprovação deste projeto se impõe, para que, numa segunda
discussão, tenhamos a oportunidade de melhor estudar a matéria.
Não se pode votar contra pelo simples fato de se ser contra. Tra
ta-se de problema realmente controverso, que envolve assunto pç
lêmico, mas temos de considerar que a própria Igreja já está ae
acordo com a cremação. Além do mais, é de se considerar o pro
blema sob o aspecto da saúde pública, pois todo cemitério, por
maior cuidado que se tenha, com o uso de cimento, de concreto
armado, provoca poluição do solo.

Sr. Presidente, sou favorável à aprovação do projeto de lei
ora em discussão e espero que a Liderança da ARENA o aprove,
a fim de que tenhamos uma segunda oportunidade de d.!§cuti-lo
e melhor analisar o problema.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
José Zavaglia, para discutir o projeto.

O SR. JOSÉ ZAVAGLIA (MDB - SP. Sem revisão do orador.>
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto de J;.,ei n.O 2.466-A, de
1976, de autoria do nóbre Deputado Inocêncio Oliveira, autoriza a
cremação de cadávares. Trata-se de uma proposição oportuna e
necessária, pois vem resolver o angustiante problema da falta de
sepulturas e de espaço para ampliação dos cemitérios nas grandes
metrópoles.

Considerando a justificativa do autor e o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, a meu ver, depois de profunda medita-
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ção e estudos, esse projeto vem ao encontro das leis divinas, que
dizem; "Tu és pó e em pó te tornarás".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a decomposição total de um
cadáver demora cerca de 3 anos. A cremação, já adotada em vá
rios países do mundo, ínclusive no Brasil, na Capital de São Pau
lo, embora com pouca intensidade - permitida pela Igreja Cató
lica Apostólica Romana, quando atende à vontade da família -
cumpre rapidamente a vontade de Deus, não sendo preciso esperar
três longos anos para que o corpo se torne pó.

Por essas razões, e considerando que o projeto não obriga à
cremação do cadáver, que é opcional, sou favorável à aprovação
da matéria, ao mesmo tempo em que felicito o nobre Deputado
Inocêncio Oliveira, por tão importante iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.
Cantidio Sampaio, para discutir o projeto.

O SR. CANTíDIO SAMPAIO (ARENA - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a cremação de cadá
veres é, hoje, em face das contingências das grandes cidades 
a carência de locais destinados a cemitérios - uma realidade qua
se universal. No Brasil, já é praticada em várias cidades, inclusi
ve na minha, São Paulo.

Dir-se-ia, Sr. Presidente, que este projeto vem autorizar o que
la está de há muito autorizado, porque decorre do principio JU
ridico de que o que não é proibido é permitido. Evidentemente, a
prática se infere dessa disposição.

Mas, Sr. Presidente, na espécie, há um aspecto que não podi~

deixar de ser observado. A Lei dos Registros Públicos, n.O 6.015, de
31 de dezembro de 1973, permite a cremação de cadáveres so
mente quando o de cujus houver manifestado o interesse de ser
incinerado ou no interesse da saúde pública, se o atestado de
óbito houver sido firmado por dois médicos etc. Portanto, já exis
te disciplina legal.

O projeto do eminente Deputado Inocêncio Oliveira parece
ria redundante. Mas, Sr. Presidente, a matéria inova, faculta a
cremação de cadáveres. Evidentemente, já está facultada exata
mente por não ser proibida a cremação. Entretanto, a proposi
ção altera essa Lei dos Registros Públicos, por permitir também
que pessoas da família autorizem a cremação. Pela Lei dos Re
gistros Públicos, sabemos que somente com a manifestação do
de cujus e no interesse sanitário a cremação poderá ser feita.

O projeto permite a autorização de várias pessoas da família,
ou seja, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Tomamos a
liberdade, entretanto, Sr. Presidente, de oferecer uma emenda. vi
sando a aperfeiçoar a proposição, porque nos parecer pela forma
por ela assumida, se revogaria a Lei dos Registros Públicos, ex
cluindo a manifestação do próprio falecido. Em se tratando de
um diploma que se tornaria uma lei posterior, é claro que a omis
são implicaria revogação da legislação vigente.

O Sr. Célio Marques Fernandes - E se ele morrer repentina
mente?

O SR. CANTtDIO SAMPAIO - Se morrer repentinamente, meu
colega, o Projeto Inocêncio Oliveira agora oferece remédio, o qual
não existia. Se o de cujus não deixou a manifestação de sua
vontade e se não houver interesse sanitário, demonstrado na for
ma da Lei dos Registros Públicos, é impossível a cremação. Mas
uma pessoa da família - o cônjuge, ascendente, descendente ou
irmão - segundo a proposição do Deputado Inocêncio Oliveira,
poderá autorizar.

A nossa emenda procura conciliar o projeto com a Lei dos
Registros Públicos, inserindo também o consentimento do próprio
falecido. Trata-se de consentimento, evidentemente, formulado
anteriormente à morte, e explicitando essa autorização do mem
bro da família, que, na forma do projeto, me parece suscetível de
alguma confusão prática. Quando se lê "ascendente", não se sabe
se é o avô, o pai, a mãe, qual a ordem. Pelo "descendente" também
vamos chegar até ao neto, todos podendo disputar o direito dessa
autorização. O mesmo ocorre quanto ao irmão.

Então, oferecemos um substitutivo dispondo que "o consenti
mento de que trata o artigo será exarado em documento público,
com firma reconhecida, pelo cônjuge supérstite, pelo pai, pela
mãe, pelo filho ou irmão mais velhos do finado."

O assentimento de cada parente pressupõe a inexistência dos
que lhe antecedem, na ordem prevista no artigo, de maneira que
não haja disputa na mesma ordem. Se o de cujus tem 4, 5 ou 6
irmãos, um ao permitir, poderá ver outro proibir. Logo haverá
confusão. E o mesmo sucede quanto aos filhos, e até quanto ao
pai e à mãe, que podem, evidentemente, dissentir, surgindo daí
uma colisão de vontades, fato que pode, a meu ver, ser obviado
pela forma como sugerimos em nossa despretensiosa emenda.

Sr. Presidente, achamos que o projeto merece, ainda, da parte
da Comissão de Constituição e Justiça, com essas observações, o
desfazimento de algumas arestas, principalmente se a douta Co-

missão Considerar o diploma que aludi no principio deste meu
discurso, a Lei n.O 6.015, de 1973, que cuida expressamente, no § 2.°
do art. 77, da cremação de cadáveres. Se o projeto vier a ser apro
vado por esta Casa, modificará essa disposição, que não pode ser
ignorada. Não observamos a presença dessa le1 no avulso, no rol
dos diplomas consultados no estudo deste proj eto de lei.

Dai a razão por que faço um apelo à douta Comissão de Cons
tituição e Justiça para que, ao apreciar a emenda que ofereço,
também procure conciliar o diploma à minha própria emenda e
com as disposições vigentes da Lei dos Registros Públicos, que
venho de focalizar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o Sr.

Inocêncio Oliveira, para discutir o projeto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (ARENA - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao apresentarmos o
presente projeto de lei, tínhamos em vista estabelecer condições e
pré-requisitos para a cremação de cadáveres. Sendo facultativo e
não obrigatório, estamos certos de que o disposto na presente pro
posição alcançará os objetivos por ela colimados, especialmente nos
grandes centros urbanos, desde que não atente contra os senti
mentos religiosos da família das pessoas falecidas.

Aceito plenamente a emenda apresentada pelo nobre Vice
Lider Cantidio Sampaio, a qual, por certo, melhorará o projeto.
Entretanto, quanto à critica de que a matéria, no seu art. 2.0

, não
especifica claramente a ordem de competência quanto a quem deve
pleitear a cremação do falecido, trata-se da ordem natural, ou
seja, no caso de o cônjuge ser casado, será o cônjuge; quando o
falecido for solteiro, será o ascendente; quando for viúvo será o
descendente maior de idade; por último, se o falecido não mais
tiver pais, não for casado e não tiver filhos, será o irmão.

Sabemos que a Lei de Registros Públicos já prevê a cremação
de cadáveres, quando o próprio falecido tiver deixado documento
especificando sua vontade, ou no interesse da saúde pública. Mas
o mundo moderno, na sua evolução, criando as grandes metró
poles, permitiu que se pensasse em outra solução, além de cômoda,
mais higiênica. Isto, porque um cemitério público, até mesmo nas
pequenas e médias cidades, se instalado fora do perímetro urbano,
após 8 ou 10 anos é completamente incorporado à cidade, cau
sando graves problemas de saúde pública, urbanização e até mes
mo de embelezamento. Temos um caso, em nossa terra, de um
cemitério antigo, situado em frente a dois hospitais e que é uti
lizado apenas como depósito e sanitário público daqueles que não
têm onde satisfazer suas necessidades fisiológicas.

Portanto, Sr. Presidente, estamos plenamente de acordo com
a emenda do nobre Deputado Cantídio Sampaio. Acreditamos que
ela virá a melhorar o projeto, não violentando sua idéia, que é
a de proporcionar, nos tempos atuais, melhores condições de enter
ramos nossos mortos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Não havendo mais
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tendo sido oferecidas
duas emendas ao Projeto n.o 2.430-A, de 1976, em La discussão,
volta o mesmo à Comissão de Constituição e Justiça.

- N;o l-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A Lei n.O 6,015, de 31 de dezembro de 1973, passa a

vigorar com o seu art. 77 acrescido de um § 3.0 , com a seguinte
redação:

"Art. 77. . ......................•.......... , ...•.......•

§ 3.0 Observadas as disposições da parte final dO pará
grafo anterior, será facultada a cremação do cadáver desde
que haja consentimento da familia do falecido, manifes
tado em documento escrito, com firma reconhecida, sendo
competente para firmá-lo o;

I - cônjuge supérstite;
II - ascendente~;

III - descendente;

IV - irmão:'
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor :na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
.Justificaçã(}

O presente Substitutivo tem em vista. primordialmente, supe
rar problemas de técnica legislativa.

Quando o projeto ainda estava em elaboração, procurei indagar
se já haveria algum texto legal disciplinando a matéria. Não o
encontrei.
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Todavia, dentro da babeI legislativa, vim a descobrir na Lei de
Registros Públicos uma norma sobre cremação. Visando a não au
mentar, mais ainda, a balbúrdia dos textos legais esparsos, entendi
ser necessário oferecer este Substitutivo, face à permissão contida
no § 1.0, do art. 53, do Regimento Interno.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 11177. - Inocêncio Oliveira.

- N.o 2-
Redijam-se assim os arts. 1.0 e 2.0 ;

"Art. 1.0 É facultada a cremação de cadáveres, obedeci
das as posturas municipais, desde que preexista manifes
tacão escrita do falecido ou consentimento da respectiva
família.
Art. 2.0 o consentimento de que trata o artigo anterior
será exarado em documento público, com firma reco
nhecida, pelo cônjuge supérstite, pelo pai, mãe, filho ou
irmão mais velhos do finado.
Parágrafo único. O assentimento de cada parente pres
supõe a inexistência dos que lhe antecedem, na ordem
prevista neste artigo."

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1977.- Cantídio Sampaio.
O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma comunicação, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o nobre

Deputado.
O SR. MARCONDES GADELHA (MDB - PB. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, esta Liderança recebeu uma carta do
Chefe da Representação da Associação Brasileira de Imprensa de
Brasília: jornalista Pompeu de Sousa, dando-nos conta de novos
abusos contra a liberdade de imprensa e a livre manifestação do
pensamento, desta vez exercido contra o semanário "Movimento".
Diz a carta que enorme volume de matérias foi totalmente vetado
pela Censura Federal, nos n.e;; 110 e 111 daquele órgão de impr·ensa,
correspondentes às edições de 8/8 e 15/8/77. Veja V. Ex.a que, no
primeiro número, foram apreendidas 12 matérias, num total de
oitenta e sete laudas de texto, dezessete desenhos e uma foto
grafia. No segundo número foram vetadas vinte matérias, num
total de oitenta e oito laudas de texto e treze desenhos, totali
zando cento e setenta e duas laudas de texto vetado, trinta dese
nhos e uma fotografia.

Sr. Presidente, isto é, literalmente, um massacre, um furacã()
que passou pela redação do jornal "Movimento", e não sabemos se
a estrutura frágil daquela empresa terá condições de suportar a
repetição de atos desta natureza. Um jornal da mesma feição
gráfica e da mesma linha editorial, o Opinião, não suportou e teve
de fechar suas portas. Veja V. Ex.a que entre essas matérias
vetadas encontram-se muitas que, inclusive, já foram veiculadas
por órgãos da grande imprensa, como, por exemplo, o discurso do
ilustre Líder da Minoria, eminente Deputado Freitas Nobre, pro
ferido na sessão de abertura do Congresso Nacional, sobre a cassa
ção do Deputado Alencar Furtado e o estado de exceção. Foi ve
tada também matéria do Prof. Décio Garcia Munhoz. a respeito do
modelo econômico brasileiro. Da mesma forma foi vetada a dis
cussão de matéria da mais alta importância, de interesse e conhe
cimento de todos os brasileiros, que dizia respeito às alterações no
serviço de previdência social. E por ai segue.

Entendemos que comportamentos desta natureza não fazem
justiça à vocação de grandeza do Brasil. Diriamos que a tradi
ção liberal deste País, a tradição de respeito aos direitos huma
nos deste País começou basicamente com respeito à liberdade de
opinião, ao direito de livre manifestação do pensamento. Recor
do-me de que, já em 1826. Gonçalves Ledo, preocupado com a
onda de intolerância vigente àquela' época contra a Imprensa
brasileira, particularmente contra alguns jornais - talvez àquela
época semelhantes ao "Movimento" de hoje - como "A Mala
gueta" e "Sentinela da Praia Grande", apresentou ao Parlamen
to projeto de lei salvaguardando a liberdade de imprensa. li: la
mentável que, agora, 150 anos depois, ainda estejamos questio
nando este ponto fundamental das liberdades democráticas, a
liberdade de opinião.

Sr. Presidente, a censura à imprensa não é apenas o ato de
proibir a impressão de textos e documentos. A censura é também
representante de uma todo coercitivo, opressor. que mata no
nascedouro as idéias, que agride o ser humano na hora mais
intima da sua liberdade, que é a hora de pensar. Por isso, pro
testamos energicamente e pedimos à douta Liderança da ARENA
que também se manifeste a este respeito, já que o mesmo do
cumento, a mesma carta também foi envi!lda à Liderança da
Maioria, que até hoje não se pronunciou sobre o assunto. É pre
ciso que esse partido oficial se manifeste dizendo se é favorável
a esses abusos ou se fará coro com a Oposição na defesa do di
reito de liberdade de opinião, na defesa da livre manifestação
do pensamento, na defesa, afinal de contas, Sr. Presidente, do
respeito que esta País merece no conceito das outras nações.

O Sr. Cantídio Sa:mpaio - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Lider.

O SR. ~RESIDENTE (Marco Maciel) - Tem a palavra o no-o
bre Deputado.

O SR. CANTíDIO SAMPAIO (ARENA - SP. Sem revisáo do
orador.) - Sr. Presidente, não tenho e não sei se a Liderança da
Maioria recebeu o documento que acaba de ser lido e comentado
pelo eminente Lider Marcondes Gadelha. Entretanto, damos mui
to gostosamente nossa opinião, que S. Ex.a já conhece. Sabemos
perfeitamente, Sr. Presidente, que há quase plena liberdade de
imprensa no País. Apenas alguns órgãos - pode parecer até con
traditório - de circulação relativamente restrita, mas contuma
zes em dar curso a assuntos reputados, essencialmente subver
sivos pela autoridade do País, é que têm, por força de ato revo
lucionário, restringida sua plena liberdade.

O próprio Líder da Minoria acal:ta de se referir ao veto de
matérias que tiveram curso nos principais jornais do Pais. Sr.
Presidente, neste ponto endossamos plenamente o ponto de vista
da Minoria. Não me parece racional o veto, num jornal de pe
quena circulação, de matéria que transitou e foi largamente
veiculada em jornais de grande circulação, como O Estado de
S. Paulo, o Jornal do Brasil, as Folhas, O Globo, e outros tantos
veículos, verdadeiros monumentos da cultura e da comunicação
em nossa terra.

De fato, Sr. Presidente, neste ponto, por marcar uma incoe
rência de que não podemos perceber a razão, também nos ma
nifestamos de maneira contrária, porque aquilo que foi veiculado
nos outros jornais de grande circulação não há nenhum sentido
não seja veiculado também nos jornais de pequena circulação,
ainda que sujeitos a este sistema - que todos pretendemos e
sonhamos sej a éliminado o mais breve possível - de censura
prévia.

Ora, Sr. Presidente, é claro que há um interesse maior, um
interesse coletivo que dita a razão de tal censura. Não fora o
cuidado com a segurança nacional, que pode. naturalmente, en
contrar nessas frestas desses pequenos jornais a forma de ser
afetada, de ser agredida e de ser sopesada, não fora isto, eviden
temente, o sistema que admite a plena liberdade de imprensa. nos
grandes jornais do País não faria nenhuma restrição aos jornais
de circulação restrita.

Há uma razão que devemos coonestar - é a segurança na
cional. Tais razões hão de desaparecer no instante em que a ati
tude contumaz 'desses pequenos jornais desapareça, de maneira.
que possam eles também entrar no rol da plena liberdade de
imprensa e publicar tudo aquilo que traduza um interesse cole
tivo em ser publicado.

Sr. presidente, não conheço o COnteúdo dessa carta. Junta
mente com meu eminente colega, o Deputado Luís Viana Neto,
tomarei conhecimento do teor do referido documento, que foi
encaminhado à Liderança da Maioria. Depois, se for o caso, fare
mos um comentário maior. Neste instante, dado o convite gentil
que nos foi feito pelo eminente Líder da Minoria, estamos sim
plesmente expressando nossa opinião a respeito do que S. Ex.a
trouxe ao conhecimento do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Nos termos do inciso
II do art. 10 do Regimento Interno, concedo a palavra ao Sr. José
Carlos Teixeira, na qualidade de Lider do Movimento Democrático
Brasileiro.

DISCURSO DO DEPUTADO JOSÉ CARLOS TEIXEI
RA, RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISAO.

Durante o discurso do Sr. José Carlos Teixeira, o Sr.
Marco Maciel, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. João Clímaco, 39-Secretárío.

O SR. PRESIDENTE (João C1imaco) - Nos termos do inciso
II do art. 10 do Regimento Interno, concedo a palavra ao Sr.
Jorge' Arbage, na qualidade de Líder da Aliança Renovadora
Nacional.

O SR. JORGE ARBAGE (ARENA - PA. Como Líder. Pro-.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputado&,
todos os políticos, e não apenas os juristas; todos os estudiosos
das ciências sociais, e não apenas os bacharéis; todos os mestres,
mas também os alunos que hajam ultrapassado o curso funda
mental, devem saber, hoje, no Estado moderno, nesta aldeia glo
bal em que se transformou o mundo, o que é democracia.

E, por menos estudioso ou menos informado, basta ler jor
nais, ouvir rádio ou ver televisão para saber que Fidel Castro
considera Cuba uma democracia; que os soviéticos consideram
o seu regime um Governo "do povo. para o P()VO e pelo povo",
embora expresso numa "ditadura do proletariado"; que se con
sidera democrata o regime racista da Rodésia.

porque a democracia pura, sem adjetivos, é, ainda hoje,
uma utopia, embora signifique o ideal de toda a humanidade,
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para a perfeição dos tempos futuros, ou a chamada "era" de que
falam os teosoflstas ou os astrólogos, e com que sonham alguns
cristãos, pensando no terceiro milênio, depois da luz da parusia.

Atribui-se aos gregos a fundação da democracia. Mas, em
Esparta, o que existiu, sempre, foi uma aristocracia militar; e,
em Atenas, para cada cidadão que votava existia dez ilotas, os
escravos, que não votavam.

Aponta-se a Revolução francesa como a ressurreição dos
ideais democráticos, mas, com o seu triunfo, a guilhotina, ins
talada para decapitar a família real, tanto matou Danton como
Robespierre e Madame Roland, que pregara os ideais democrá
ticos e que, antes que a sua cabeça rolasse na cesta fatidica, pro
nunciou a célebre frase: "Liberdadel Quantos crimes se cometem
em teu nome!"

Quase dois séculos depois, Fidel Castro derrubava uma dita
dura militar e instituia o paredon, para fuzilar os seus adversá
rios, em nome de uma "democracia popular".

Por isso, falando, recentemente, no Recife, o sociólogo Gil
berto Freyre, comentando a "Carta aos Brasileiros". editada por
um grupo de juristas de São Paulo, dizia:

"A democracia, se fosse uma superpessoa e falasse, po
deria dizer como Ortega Y Gasset: "Eu sou eu e minhas
circunstâncias. Todo sistema de idéias. em sua aplicação
ou em sua prática, para viver e conviver. precIsa de adp
tar-se ao especifico das circunstâncias. Variar com as
circunstâncias. Ser sempre essencialmente democrática,
mas variar existencialmente de acordo com espaços e
tempos sociais diferentes. Nos Estados Unidos ela não é
hoje o que foi no tempo de Jefferson. É uma coisa na
Suiça, outra na Inglaterra. O que os russos-soviéticos
consideram democracIa repugna aos franceses. Os euro
comunistas são mterpretações de df'mocrarla sóclO-eco
nâmica em contraste com a interpretaçáo de Moscou."

Esse grande sociólogo, de nomeada internacional. que tantas
perseguições sofreu no regime da Constituição de 1937, quando
era acusado de ser esquerdista, pela sua oposição ao nazi-fas
cismo, apesar de desfrutar da admiração de Salazar. é uma voz
insuspeita e, encanecido no estudo e na pesquisa dos fatos so
ciais, principalmente brasileiros. deve ser ouvido. também. pelos
mais intransigentes.

UMA NOVA TRINCHEIRA
O atual diretor do Instituto Joaquim Nabuco, um dos mais

respeitáveis laboratórios de pesquisa social do Pais, é um rema
nescente da luta pela redemocratizacáo do BraSIl. em 1945 quan
do tombou a seu lado, numa das Janelas da sacada do Diário de
Pernambuco, o bacharelando Demócrito de Souza Filho. Vina re
prese"ntar. na primeira leg~slatura. o seu Estado na Câmara Fe
deral e, retirando-se, depois. da atividade político-partidárIa,
nem por isso deixou de dedicar-se ao estudo mais profundo da
sociedade brasileira.

Também ele prega a necessidade de mudanca do atual regime.
surgido de um pacto de poder das Forças Armadas diretamente
com o povo, por aquele que se restaure nas forças da representati
vidade. É o que os bacharéis chamam "Estado de Direito".

Apenas o sociólogo não conhece forma de Estado que não se
estruture numa ordem juridica, seja legal e legitima, simplesmente
legal ou apenas legitima.

Mas até OS juristas têm dificuldades em estabelecer diferença
entre legalidade e legitimidade e, para os maiores adversários do
atual regime brasileiro, no plano interno, o Governo seria legal,
mas não legitimo, apenas porque todas as eleições devessem ser
diretas e todas as leis feitas pelo Congresso.

Ora, o Presidente dos Estados Unidos é escolhido num pleito
indireto e, por esse fato, ninguém nega a Carter o direito de pre
gar, universalmente, o respeito aos direitos humanos, sob a alega
ção de que o seu mandato é ilegítimo.

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Deputado Jorge Arbage, se
bem entendi o preâmbulo do seu discurso, V. Ex.a está tentando
explicar à Casa o que sej a democracia relativa, conceito novo in
troduzido pelo Presidente Geisel, que ora está assumindo vigência
plena no seio da ARENA. Se bem entendi, é esse o propósito de
V. Ex.a, quando diz que a democracia na Suíça é uma coisa, nos
Estados Unidos outra, em Portugal outra e na Venezuela, outra.
Mas, nobre Deputado Jorge Arbage, existem certos principios bá
sicos, clássicos, corriqueiros, que pertencem ao senso comum. V. Ex.a
não precisava perder-se em muitas elucubrações para explicar o
que seja democracia. Temos um consenso geral, universal, devida
mente tamisado na peneira da História, devidamente consagrado
pela consciência dos povos, de que pelo menos três pontos funda
mentais precisam ser respeitados para que se entenda um pais
como democrático. O primeiro, nobre Deputado Jorge Arbage, é a
possibilidade real e concreta de uma Oposição legal chegar ao poder
por meios pacificos. V. Ex.a vai me dizer se no Brasil existe essa

possibilidade. O segundo ponto, nobre Deputado Jorge Arbage, é
que haja independência e harmonia entre os Poderes. V. Ex.a vai
me dizer se existe essa independência e essa harmonia entre os
Poderes no Brasil. O terceiro, é que haja canais de participação,
de tal forma que o povo possa participar efetivamente dos seus
destinos, das decisões a respeito daquilo que lhe interessa. V. Ex.a
há de dizer-me se esses canais também não estão obstruidos. Fora
disso, nobre Deputado, V. Ex.a vai cair num arrazoado antigo de
todas as ideologias de força, desde Vilfredo Pareto, desde Charles
Maussas, desde Hobbes, todos adeptos de regimes autoritários, que
chegam à conclusão de que não podemos conhecer o que seja de
mocracia e, portanto, não podemos amá-la. É uma espécie de agnos
ticismo político. Não podemos amar a Deus, porque não podemos
conhecê-Ia, não podemos saber o que Ele seja. Esse desconheci
mento da democracia, como regime concensual, como regime de
respeito aos direitos humanos, à opinião divergente, nobre Depu
tado, é perfeitamente industrializado, visa à manutenção de uma
estrutura coercitiva e opressora, visa à manutenção de um estado
de fato. Esse propósito, nobre Deputado, já foi devidamente escla
recido pelos fatos mesmos da História. Não precisamos nos alongar
em detalhes filosóficos, em considerações de natureza sociológica.
A grande verdade é esta: existe neste Pais medo da liberdade, medo
da democracia, medo de que os atos do Poder Executivo sej am efe
tivamente fiscalizados, medo de que o poder seja devidamente di-

. vidido, medo de que, enfim, não possa campear, à rédia solta, a
vontade única do soberano absoluto e incontestável.

O SR. JORGE ARBAGE - Nobre Lider do MDB, Deputado Mar
condes Gadelha, em principio, y. Ex:a já contribuiu com o orador
com uma alta dosagem de alegria ao fazê-lo saber que interpretou
muito bem o sentido e o objetivo do pronunciamento que ora faz.
Com estes parâmetros mencionados no conteúdo deste discurso,
queremos mostrar, à luz de exemplos inquestionáveis, que real
mente democracia possui vários tipos de matizes diferentes. Por
outro lado, consulta V. Ex.a o orador sobre se existe no Brasil, entre
outras coisas- e se bem entendi o pensamento de V. Ex.a - o
critério da alternância do poder. Existe, nobre Deputado.•Nenhuma
dúvida. De 1964 para cá, mesmo admitindo, por hipótese absurda, a
não existência de uma democracia liberal, vários pleitos eleitorais
já se realizaram, em todos os ângulos da hierarquia parlamentar.

E, até agora, o que temos visto é o partido do Governo, a Alian
ça Renovadora Nacional, sair de todos eles glorificada como parti
do majoritârio. E o exemplo disto está na representação que temos,
não apenas na Câmara, mas no Senado, nas Assembléias Legisla
tivas dos Estados, nas Câmaras Municipais e nas Prefeituras.

Então, veja V. Ex.a que o fato de a alternância do poder não
ter acontecido até agora para favorecer o partido de V. Ex.a nada
mais é do que uma conseqüência do insucesso deste mesmo partido
na luta pela conquista do poder.

Mas quero agradecer a V. Ex.a pela excelente contribuição que
ofereceu a este nosso pronunciamento. Justo é que se reconheça
que V. Ex.a não conseguiu - e.m que pese ao esforço que fez 
desvirtuar o sentido do conteúdo do discurso que fazemos nesta
hora.

O Sr. Cantídio Sampaio _ Permite-me V. Ex.a um aparte?

O SR. JORGE ARBAGE - Concedo o aparte a V. Ex.a

O Sr. Cantídio Sampaio - Nobre Deputado Jorge Arbage, po
deriamos ficar o dia todo tentando conceituar Democracia. Não há
nada mais controvertido no mundo do que o conceito de Demo
cracia. V. Ex.a encontra a República Democrática Chinesa, a Repú
blica Democrática Alemã... Eu não creio que lá a Oposição chegue
ao poder, que nessas democracias democráticas haja separação de
poderes, que haja canais amplos e desobstruidos de ligação entre o
Governo e o povo.

O Sr. Marcondes Gadelha'- Não sei se temos que copiar os maus
exemplos, Deputado. Estamos discutindo o problema do Brasil, não
da República Democrática Alemã.

O Sr. Cantídio Sampaio - Acho que temos que respeitar o Re
gimento. V. Ex.a aparteou e eu ouvi seu aparte inteiro, aliás com
muita admiração, V. Ex.a interrompe o meu. Isso não é democracia.
V. Ex.a está defendendo exatamente a democracia. e interrompe
um seu colega...

O Sr. Marcondes Gadelha - V. Ex.a está nivelando a Rússia
com o Brasil...

O Sr. Cantidiõ Sampaio - Perdão, mas V. Ex.a não me pode
interromper. Sr. Presidente, tenho o direito a continuar o aparte
ou democraticamente serei cassado?

O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) - V. Ex.a tem o direito de
continuar com o aparte, de acordo com a autorização do orador.

O Sr. Cantidio Sampaio - Democracia é isto: é não deixar que
os outros manifestem o seu ponto-de vista livremente. Mas, no Bra
sil, como em todo o mundo, o regime deixou de ser um fim para seI'
um meio. Poderíamos até colocar a questão em termos de paródia
de um princípio juridico: fiat democracia et pereat mundus, ou
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seja, faça-se a democracia e o mundo _que venha abaixo. O nobre
colega, moço que é, estudioso dessa matéria, devia considerar a
realidade mundial. Um pouco menos de livro e um pouco mais de
realidade. Há de verificar S. Ex.a que as nações subdesenvolvidas,
em sua grande maioria, têm procurado conviver com a democracia
e também sobreviver. E, sempre que temerariamente se dá um pas
so avançado, no sentido do que se costuma chamar "plena demo
cracia", essas nações têm experimentado momentos amargos. Ora,
Excelência, aqui, bem perto de nós, acompanhamos o drama ar
gentino: restituída a plena democracía, os militares voltaram para
o quartel. Houve uma constituição nova, votada pelos meios mais
tradicionais, a velha Constituinte; instituiu-se a democracia plena
na Argentina, e a inflação chegou a 1,5, quase a 2% ao dia. A
débâcle e o caos se fizeram sentir quase imediatamente.

O SR. JORGE ARBAGE - Cita V. Ex.a dados concretos.
O Sr. Cantídio Sampaio - E os militares foram chamados de

volta. Reassumiram o Governo porque os civis não tiveram aquele
atilamento, aquela sensibilidade para julgar qual seria G momento
exato para devolver a plena democracia ao país. É uma lição pró
xima no tempo e no espaço que nós devemos colher aqui, para que
amanhã não sejamos surpreendidos pela realidade, que não está
nos livros, mas, ao contrário, reclama de cada um de nós o maior
contingente de imaginação e reflexão, a fim de que não incorramos
em erros crassos, cometidos aqui perto, aos nossos olhos. A realida
de é que deve governar as instituições e não as instituições a rea
lidade.

O Sr. Marcondes Gadelha - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. JORGE ARBAGE - Pediria a V. Ex.a que me deixasse

desenvolver um pouco mais minha oração, dada a exigüidade do
tempo. É uma honra ouvi-lo mas meu tempo é breve.

Deputado Cantídio Sampaio, agradeço, sensibilizado, o brilhan
te aparte a V. Ex.a, o qual veio realmente aprimorar o pronuncia
mento que fazemos.

Sr. Presidente, tivemos respaldo no grande mestre Gilberto
Freyre, quando salienta, na sua entrevista, que o problema princi
pal do País está na restauração das lideranças autênticas, dos lí
deres carismáticos, acrescentando que, depois da morte de Carlos
Lacerda, não temos mais nenhum deles.

E declara, nesse passo:
"Seria ótimo, talvez, que houvesse, atualmente, um líder
político carismático, como foi na França, em circunstâncias
que se assemelham às do Brasil de hoje, o francesissimo
De GauHe. Mas não há. Nem entre os civis se encontra um
equivalente sequer a Franklin Roosevelt ou a John
Kennedy."

Mas quem foi De Gaulle ou, por outra, o que representa essa
eminente figura para o constitucionalismo moderno?

Foi o herói da resistência ao nazi-fascismo. E foi o autor da
primeira Constituição autoritária da França, que permitia, para
reforço do Executivo, a· "deslegalização da lei", figura copiada pela
nossa Emenda Constitucional n.O 1, de 1969, no art. 81, item V, que
dá competência exclusiva ao Presidente da República em certas
matérias administrativas_

Vejamos um exemplo.
Recentemente, o Presidente GeiBel mandou ao Congresso, e

acabamos de aprovar por grande maioria, com cerca de vinte emen
das, o anteprojeto de lei reestruturando o INPS. Se não quisesse
ouvir o Congresso, S. Exa. poderia ter simplesmente baixado um
rl~creto, baseado na Exposição de Motivos do Ministro Nascimento
e Silva, promovendo, com assento no artigo 81, item V, da consti
tuição essa reformulação administrativa.

É isso o que se chama "deslegalização da lei" sua revogação
por decr,:,to, inventado pela Constituição de De Gaulle.

Mas o herói da "Resistência Francesa" na última guerra, alguns
anos depoIs, apelou para um plebicito pretendendo renovação de
poderes. Não era obrigado a fazê-lo. Correu o risco, porque sabia
que, nas lideranças civis da França, havia quem fosse capaz de
substituí· lo no poder sem riscos para a Nação. Foi derrotado e reti
rou-se, tão gloriosamente como havia ocupado a chefia do Governo,
para o retiro do seu lar provinciano, ciente de que cumprira, intei
ramente, os seus deveres de verdadeiro Marechal da França um dos
seus maiores cidadãos, pois ninguém renovara, tão alto, os velhos
ideais de "grandeur de France".

.- Esse o homem de quem se lembra o sociólogo Gilberto Freyre,
quando retoma à velha trincheira da chamada redemocratização,
que tão corajosamente ocupava, nos idos de 1945.

NãO APENAS PALAVRAS
Os sociólogos são um tanto desconfiados do nominalismo dos

jUlistas, que por vezes se traduz em verbalismo. Aliás, referindo-se,
implicitamente à "Carta aos Brasileiros", redigida pelo jurista
Gofredo Teles Júnior, o Professor Miguel Reale, professor da mesma

Escola e egresso igualmente da antiga Ação Integrallsta Brasileira,
criticou, exatamente, o seu verbalismo.

Com Miguel Reale concorda Gilberto Freyre talvez porque nele
veja, além do jurista, o sociólogo, ao salientar que a sua voz merece
audiência, tanto quanto a de Afonso Arinos de Melo Franco, ao
receber o prêmio Teixeira de Freitas e tratar, em termos bem mais
pragmáticos e válidos, do tema da redemocratização ou da restu
ração do chamado Estado de Direito.

Diz o diretor do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais:
"Temos que admitir, como verdade sociológica, haver
democracia relativa, como há socialismo relativo. Como
há até cristianismo relativo. Onde o cristianismo absoluto?
O católico-romano? O grego-ortodoxo? Qual dos vários
cristianismos protestantes? O batista de Mr. Jimmy
earter?"

As perguntas de Gilberto Freyre contêm, em si mesmas, a
resposta única: a democracia é, antes uma vivência política do
que uma defin~çã.o jurídica.

No transcurso da história, temos ouvido falar em democracia
liberal, em social-democracia, até em democracia popular e, no
tempo do Presidente Jackson, nos Estados Unidos, falava-se em
democracia autoritária..

E, segr;ndo nosso testemunho, somente os albaneses e os sovi
ftiCOS têm coragem de proclamar o seu regime de autoritário,
chamando-se de "ditadura do proletariado" infindável antecâmara
do prometido comuniBmo marxista.

Ora, é preciso deixar de tomar a democracia na prática, como
um substantivo inadjetivável; porque ela é, na essência um "logos",
um verbo, uma palavra de ação uma conduta política, uma prag
mática social.

Cada qual propõe sua definição de democracia como haverá
muitas concepções do Estado de Direito.

Gilberto Freyre e todos os pregadores da UDN ergueram como
bandeirante eleitoral de Eduardo Gomes a do "antigetulismo". Getú
lio governara ditatoriamente, mas desenvolvera a legislação trabal
hista, erguera a siderurgia de Volta Redonda e lançara todos os
planos para a construção tia Hidrelétrica de Paulo Afonso, criara
o Ministério da Aeronáutica, entregando-o a um civil e procurara
não trair as aspirações dos trabalhadores.

Por isso, apoiando a candidatura Dutra, levou à derrota o
Brigadeiro da Libertação.

Isso significa que a maioria preferiu o ditador?

Não, 81'S. Deputados. Apenas a maioria do eleitorado, princi
palmente nos grandes centros, considerou que Getúlio fora um bom
governante, e sua palavra merecia fê. E as elites intelectuais e
juri<;1icas, antigetulistas tinham menos votos populares.

A UNIDADE NACIONAL
É ainda o mestre Gilberto Freyre quem, na sua luminosa entre

vista, cita a observação de um intelectual da França, em visita ao
Brasil, que via, como caracteristica do povo brasileiro, a mistica
da unidade nacional: na língua portugl:lesa, na religião cristã, nas
tradições culturais. Como se tivéssemos uma imperial consciência
de grandeza, uma certéza imanente da magnitude do nosso destino
nacional que dilui todos os problemas humanos, configurado nas
precariedades regionais.

Ora, os Governos militares, a partir de 1946 acenaram, ao País
inteiro, com crescentes e novos compromissos de grandeza. Falou-se
no "milagre brasileiro", e a Nação se orgulhava disso. Acreditava,
confiava, suportava sacrifícíos. Vieram as dificuldades, de origem
internacional, a que não faltava certo fermento nacional. Impaci
entam-se as elites e o próprio povo começa a ficar impaciente.

Não toi, em 1946, a primeira vez em que o soldado atendeu
ao apelo do Governo. Assim foi nos primeiros anos da República, "
com Deodoro e Floriano. Também em 1930, quando o Exército .
empossou Vargas, na crista da Revolução, em lugar de Juarez Távo
ra. Como em 1937, quando a Constituição foi outorgada sob a inspi
ração das Forças Armadas, para conservar um civil no Poder. Como
em 1945, intervieram para fazer eleições, de que resultaria uma
nova Constituição. Como em 1955, para garantir a posse de um
Presidente Civil. Como em 1964, para evitar o caos. E se, de então
para cá, escolha indireta do Presidente da República é feita entre
os Generais, a resposta pode ser encontrada nas declarações de
Gilberto Freyre: onde estão as nossas lideranças civis carismáticas,
depois da morte de Carlos Lacerda?

Não nos devemos deslembrar, nunca e aqui há uma adver
tência implícita nas declarações de Gilberto Freyre de que, afora
alguns exageros do.temperamento de Floriano Peixoto, compensa
dos pela conduta exemplar de Deodoro, Hermes da Fonseca e Eurico
Dutra, que tinha na Constituição de 1946 seu livro da cabeceira,
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todos os militares governaram o País inspirados por essa vocação
da unidade nacional, por uma verdadeira religião da soberania
nacional por um insuperável sentimento de grandeza, não apenas
patriotas, como Floriano, mas todos nacionalistas sem uma só ex
ceção. Tão vocacionados para a paz social, a ponto de mais recen
temente, conforme a doutrina da Escola Superior de Guerra, con
figurarem a síntese dos objetivos atuais e ulteriores da Nação no
binômio segurança-desenvolvimento. .

Eles não estão no Poder Civil por ambição pessoal, mas por
imperativo nacional. Gostariam, todos que a Nação não precisasse
deles em funções civis, para dedicação inteira aos múltiplos e difí
ceis afazeres da caserna.

Nunca se ofereceram, mas foram, sempre procurados pela
Nação em crise. E saberão, quando oportuno e eficaz, entregar o
dificil múnus e a pesada tarefa, quando haja ombros que a supor
tem, com segurança.

DEMOCRACIA E "DEMOCRACISMO"
Na sua análise da "Carta aos Brasileiros", adverte ainda o

sociólogo pernambucano que, durante a ditadura getulista, era
denominado o "solitário de Apipucos": (

"Reconheça-se o valor, a importância do jurista para a
passagem da nação brasileira de um estado de exceção
para o efetivo começo de outro que se denomine ou se
considere de normalização social, política e econômica
total ao tornar-se "Estado de Direito". Mas é preciso não

atribuirmos a esse juridicismo a virtude mágica ou o poder
de, por si só, nos levar ao desejado tipo de nova democra
cia política que já ousei denominar de ecológica, pelo que
ela deve corresponder a situações, necessidades e peculi
aridades do Brasil: as resultantes de sua geografia, do
seu espaço, das relações desses espaços uns com os outros,
de sua formação social, de suas etnias."

Aconselha o grande sociólogo a não ouvir-se apenas, o jurista,
que tanto contribuiu e contribuirá para a formação nacional mas
o civil e o militar; o jovem das academias e o homem do campo,
o católico € o acatólico, o homem e a mulher, o técnico e o huma
llista, o sociólogo e o economista, sem distinção de credo, idade,
religião, região ou estamento social.

E, fora dos partidos que, hoje, muito pouco têm de partidos,
como agremiações provisórias que são, desde a origem, no atual
sistema, temos institutos de pesquisa, como esse "Joaquim Nabuco",
do Recife, o Instituto de Pesquisas da Amazônia; a Fundação IBGE;
o "Milton Campos" e o "Pedroso Horta"; a Ordem dos Advogados
do Brasil; as grandes Universidades; a Conferência dos Bispos do
Brasil; o Conselho das Igrejas Cristãs; o IPEA, entidades governa
mentais ou não, capazes tanto de pesquisar como de opinar quanto
ao mÇldelo democrático brasileiro.

Mas não pode nem deve preponderar a voz de um só.

Nem a Escola Superior de Guerra é dona da verdade, nem,
decreto, os jUrIstas da USP são seus proprietários. Tem uma parce
la dela a Fundação Getúlio Vargas, mas inúmeras outras estão
em outras academias civis ou técnicas.

Por isso, adverte Gilberto Freyre:
"O assunto não deve depender apenas de uma elite tecno
craticamente jurídica ou de outras, tecnocraticamente
econômicas ou militares, mas de múltiplas elites e de

várias camadas populares, etácias, regionais, profissionais,
sindicais, da população."

Quanto à tecnoburocracia militante, adverte:

"A "Escola Superior de Guerra intelectualizou o militar
brasileiro dentro de um novo conceito de segurança nacio
nal, ligado ao desenvolvimento. Aproximou civis e milita
res na consideração e na interpretação de problemas brasi
leiros. O perigo, hoje não está no "militar sargentão", do
mito nunca verdadeiro entre nós, e sim no militar pura-

mente tecnocrata em posto de governo. Mas esse é também
o perigo de civis puramente tecnocratas em tais postos."

Eis onde o mestre de Pernambuco se encontra com os politicos~

na reação contra a tecnoburocracia, oue deve atingir, também os
juristas exclusivamente técnicos capazes de elaborar Constitui
ções sob encomenda, ou leis ao sabor do poderoso eventual e não
tradutoras da realidade social.

Estas as considerações que pretendia fazer transcrevendo, nos
Anais desta Casa, a essência do pensamento de Gilberto Freyre
sobre o momento politico brasileiro como a palavra insuSpeita de
um cientista social que ama estremecidamente, este Pais e soube
lutar, na trincheira política, por aquela democracia possível e satis
fatória, segundo as mais intimas e profundas. vocações do nosso
povo.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.

VII ~ O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) - Vai-se passar
ao período destinado às Comunicações das Lideranças.

Tem a palavra o Sr. Aldo Fagundes.

O SR. ALDO FAGUNDES (MDB - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho acompanhado
com o maior interesse o desdobramento da crise da Universidade
de Brasília. O doloroso episódio diz respeito a todos nós, represen
tantes do povo brasileiro. Mesmo assim, esperava que as conver
sações que se anunciaram produzissem seus frutos. O tempo, po
rém, está passando e as cenas de vexame e humilhacão ainda se
repetem todos os dias. .

"Gente que não fez vestibular" tomou conta da Universidade,
a convite do seu Reitor e lá encontra, substituindo a oátedra
pela força e o livro pelo cassetete.

Do Reitor e das autoridades governamentais ligadas ao ensi
no que gesto se pode apontar como aceno para a solucão da crise?
O Governo, que sem cerimônia alguma, invade o Poder Legis
lativo e cassa mandatos que o povo conferiu e, sem qualquer cons
trangimento, intervém no Poder Judiciário, lembra-se agora, de
invocar a autonomia universitária para justificar sua omissão.

Não posso deixar de dar apoio aos jovens estudantes univer
sitários de Brasília, que estão ensinando aos adultos, mergulhados
no marasmo do conformismo, a grande lição da solidariedade hu
mana.

Estudantes foram punidos com excessivo rigor. E evidentes
injustiças foram praticadas. Daí a reação, em forma de solidarie
dade. Em que pensa o Reitor transformar as novas gerações que
passam pela UnB nesse período em que está responsável por ela?
Em seres-máquinas, sem emoção nem sentimento? Em alienados?
Em egoístas, que só pensam em si? Em medrosos e covardes? A
intolelância e a arbritariedade não dialogam e podem até conse
guir efêmeras vitórias. As ameaças, a perspectiva da perda do se
mestre, a necessidade do diploma e a força policial, sim, são mui
tos os fatores à disposição do Reitor para constranger os alunos.
Mas é preciso restabelecer a verdadeira vivência acadêmica, que
só o respeito pode dar.

Não estou dizendo estas coisas por mim mesmo, Sr. Presidente,
como conseqüência, de uma observação superficial. Não. Os fatos,
infelizmente com freqüência, estão diante de todos nós, nas pági
nas dos jornais e das revistas. Ainda agora, por exemplo, na sua
edição do dia 20 - há três dias, portanto - o jornal O Estado de
S. Paulo publicou trecho de manifesto subscrito por cento e qua
rênta e quatro professores, pedindo a normalização da UnB, com
a desocupação das tropas policiais.

Vou transcrever tópicos desse documento, acrescentando mi
nha expectativa de que se encontra uma solução para a crise
que nos angustia a todos - pais, braselienses, membros do Con
gresso Nacional. Não uma solução ditada pela força, mas pela
sensatez e a transigência. Isto a ninguém humilha e a todos en
grandece.

Ao que sei, os alunos estão voltando às aulas. Estão fazendo
um grande esforço, sem dúvida, para esquecer as prisões, os pro
cessos, o enquadramento na Lei de Segurança Nacional. É hora,
também, de um gesto de grandeza do Reitor e do Governo, anulan
do as punições impostas em momento de exaltação de ânimos.
Além dos universitários, é preciso contemplar o futuro. As novas
gerações não podem carregar o estigma do rancor, pois vão cons
truir o amanhã do Pais. E este há de ter sempre a marca da tole
rância, do respeito e da paz.

Os tópicos publicados - e aos quais me referi - são os se-
guintes:

"PROFESSORES PEDEM DESOCUPAÇÃO DA UnB
"Os professores" - diz o documento - "diante de cenas
deprimentes de perseguição e prisão de estudantes que
vêm ·)correndo, nas últimas semanas no âmbito desta Uni
versidade, vêm, mais uma vez, insistir sobre a improprie
dade da ação policial que se estabeleceu no campus da
UnE. Alunos são tirados dos locais de aulas, perseguidos
de carro por policiais empunhando armas de fogo; corri
das e capturas nos corredores, escadas e jardins; agres
sões físicas, além de um sistema de vigilância permanente,
que inclui desde fotografia até a constrangedora presença
de policiais fardados nas entradas das salas de aula. Estia
ação, mais uma vez, se evidenciou esta manhã, com a ocor
rência de mais uma dessas cenas lamentáveis, interrom
pendo aulas e reduzindo significativamente os esforços
envidados pela progressiva normalização das atividades
deste semestre."

"A crescente e consentida atmosfera de violência vem com
prometendo seriamente os trabalhos acadêmicos, impli
cando em risco à integridade fisica dos professores, alunos
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e funcionários e criando condições para atos mais vio
lentos", afirma o documento. Para os professores, o uso ou
a intromissão de esquema repressivo é ofensivo e incompa
tível com a produção intelectual, e, permanecendo o es
tado atual, "podem tornar-se irreversível os danos já cau
sados pela criBe que a UnB enfrenta atualmente."

O Sr. Cantídio Sampaio - Permita-me nobre Deputado Aldo
Fagundes.Evídentemente, todos nós lamentamos esse clima. A
harmonia, o entendimento numa Universidade, que é feita para
que as gerações aprimorem seu espírito e melhor possam servir
à sua Pátria, é o clima ideal que todos perseguimos e aspiramos.
Mas V. Ex.a, quando fala em dissensão, não pode descartar os
provocadores que deram causa a esse estado de coisas. V. Ex.a en
cara unilateralmente o problema. Dá a impressão, por exemplo,
de que a policía armada está dentro da Universidade por vontade
do Reitor. V. Ex.a sabe que não é, Brasília inteira sabe que não é,
sabe que foi fruto de uma decisão do Poder Judiciário, atendendo
a um mandado de segurança. Nobre Deputado, a grande maioria
dos alunos da Universidade de Brasília quer estudar, quer aprovei
tar o tempo, quer promover-se através do aprimoramento do seu
espirito. Estes fatos são realmente lamentáveis. Hoje, resta uma
minoria cada vez mais identificada, porque a grande maioria já
voltou aos estudos. É claro que hoje há certa pressão para que todas
as punições sejam relevadas, mas V. Ex.a sabe que o perdão, de
certa maneira, incita à reincidência da desordem. São tais con
tradições que, de certa maneira, vão criando um estado de ânimo
cada vez mais tenso. V. Ex.a , que sei homem de boa fé, democrata
sincero, sabe perfeitamente - e não pode negar, porque é evidente
- que o estado de coisa a que chegamos foi fruto principalmente
de agitadores profissionais que ínfestam as nossas Faculdades.
V. Ex.a , como eu, há de pretender esse clima e há de levar seu
apelo, como levo o meu também, ao Reitor da Universidade de
Brasília para que encontre esse denominador comum e tente,
mais uma vez, reestabelecer a paz, a harmonia e o clima de pro
dutividade nesta exemplar Universidade brasileira.

O SR. ALDO FAGUNDES - Agradeço ao eminente Lider o
aparte. Sem dúvida, S. Ex.a há de levar em consideração que me
limitei a transcrever: tópico de um manifesto dos professores da
UnB. Muito mais do que nós, a vivência que eles têm do aconte
cimento é que reveste de autoridade o documento.

O Sr. Marcondes Gadelha - nobre Deputado Aldo Fagundes,
acho que V. Ex.a entendeu agora o que é democracia relativa: é
o endosso irressoluto e cego ao aspecto exterior da autoridade;
não à nobreza, à grandeza intrínseca da autoridade, mas ao seu
Aplomb. É preciso, mesmo que se cause enorme trauma à Nação,
esse acatamento absoluto, porque não pode parecer que o Reitor
recuou ante esse pleito justo e honesto dos alunos. É preciso que
haja um acatamento irresoluto e cego, mesmo quando o comporta
mento está errado, nobre Deputado, tão-somente porque a auto
ridade não pode perder sua capacidade de intimidar; tão-somente
porque ela não pode perder sua capacidade de fazer medo. Acha
o nobre Deputado Cantídio Sampaio que, se houvesse entendi
mento, se houvesse concórdia, se houvesse um reajuste, isso impli
caria necessariamente a baderna, desordem, o recrudescimento de
um comportamento de ostensiva agressividade às instituições. No
bre Deputado Aldo Fagundes, é preciso tenhamos justa compreen
são de nossa responsabilidade, de nossos direitos e de nossos deve
res. É apenas isso o que estamos pedindo: que haja compreensão
entre autoridade e cidadão.

O SR. ALDO FAGUNDES O brilhante aparte do eminente
Deputado Marcondes Gadelha, Sr: Presidente, dá um fecho corre
to ao meu modesto pronunciamento. De fato, as novas gerações
não podem cumprir seu desiderato, carregando o estigma da in
tolerância e do rancor. O Brasil do futuro há de ter a marca do
respeito.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Aldo Fagundes, o Sr. João
Climaco, 3fJ-Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Antônio Morais, Suplente de Se-
cretário. .

O SR. PRESIDENTE (Antônio Morais) - Tem a palavra o Sr.
João Clímaco. (Pausa.)

O SR. JOÃO CLíMACO (ARENA - PIo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, é chegado o momento de se colocar
um paradeiro nesta agitação a que foram levados os meios politicos
nos últimos meses, porque com ela vem perdendo o próprio Pais,
que precisa de calma e de paz para desenvolver-se ainda mais.
Não se pode nem se deve permitir o que está ocorrendo diaria
mente, numa sucessão de fatos que só contribuem para o agrava-
mento da situação. ..

Todo mundo sabe que 1964 foi um ano de mudança drástica,
quando se implantou um regime voltado para os verdadeiros in-

teresses nacionais e para o combate à corrupção, à subversão e ao
caos iminente.

Como obra de vulto, a Revolução tem suas imperfeições
e isto ela mesma reconhece - mas essas imperfeições, em relação
à situação anterior, são o que se poderia chamar de pecados ve
niais, porque, no cômputo geral, os resultados têm sido positivos
e satisfatórios.

A ninguém é dado o direito de criticar o Governo apenas pelo
fato de não estar dele participando. Enganam-se os que pensam
poder fazê-lo ou os que assim procedem, porque, sendo o nosso
regime de natureza democrática e sendo o partido da Oposição um
componente legal no processo político, tem o dever inalinável de
colaborar para o aperfeiçoamento desse processo.

Ouço V. Ex."

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Deputado João Clímaco,
com todo o respeito que me merece, creio que V. Ex.a já começa
exagerando. Não há agitação nenhuma. V. Ex.a qualifica de agi
tação o fato de alguns democratas estarem exigindo o retorno aet
Estado de Direito, à democracia, a um regime de liberdade plena.
Creio, nobre Deputado, que isso é o inverso do que o que V. Ex."
propõe. Estamos querendo o retorno à ordem, à legalidade e ao
constitucionalismo. Queremos o respeito à palavra escrita da lei.
É tudo isso o que queremos. Quando alguns se levantam, não estão
fazendo agitação, estão apenas dizendo que não se conformam
em ver este Pais, este gigante, com suas asas atadas; não se con
formam em que este Pais viva neste meio-tom, nesta meia-voz,
nesta meia-luz em que se recolhe há mais de 13 anos. É tão-so
mente isso. É um çomportamento até sugerido pelo Presidente da
República, quando pede aos políticos, quando pede a todos os seg
mentos da Nação que colaborem para o aperfeiçoamento.das ins
tituições. V. Ex.a chama a isso de agitação, nobre Deputado? Pa
ciência. Esta é uma semântica um tanto exagerada.

O SR. JOÃO CLíMACO - Aguarde V. Ex.a um pouco mais e o
Pais voltará à normalidade. Eu chego aonde V. Ex.'" pretende.

De nada adianta esse tumulto, com o suposto respaldo das
classes populares, pois o povo não está aí para ser envolvido, en
ganado e molestado, como vinha ocorrendo em épocas anteriores,
quando o endeusamento de alguns ia às raias do delirio, sem qual
quer consistência, sem qualquer profundidade como verdadeira
tempestade em copo dágua. '

Como o País se encontra em ordem, lutando corajosamente
para debelar a inflação e contornar os efeitos catastróficos da crise
mundial do petróleo, à falta de imaginação vêm os representantes
da Oposição nesta Casa arquitetando crises, fomentando boatos e
tumultuando a marcha dos acontecimentos.

Que a Revolução é irreversível, é indiscutível.

Ela- cumpre o papel de restauradora e, quando as coisas estive
rem em ordem, quando o Brasil retomar o rumo dos seus verda
deiros destinos - o que não está longe - tudo voltará à perfeita
normalidade, sem o ódio e sem as dissensões que" ainda perduram
no seio dos insatisfeitos, dos contestadores, daqueles que insistem
em negar a evidência dos fatos, pois estes são os propósitos do emi
nente Presidente Geisel e do seu Governo.

Se é certo que a cada ação corresponde uma reação, aqueles
que reagem às medidas saneadoras do Governo têm sobretudo o
?-ev:er de reconhecer _seus méritos e não ficar por ai a criticar, a
InSInuar que a soluça0 tal ou qual seria melhor.

Coloque-se a Oposição no Poder, hoje Sr. Presidente, e nem da
qui a cinco anos teríamos a tão sonhada "redemocratização" de
que se fala a todo instante.

Distensão e reabertura são vocábulos inscritos na agenda re
volucionária de 1964, mas não nos termos em que se pretende co
lqcá-Ias, com a volta ao estado de baderna, de desordem e de com
prometimento da própria soberania nacional. Quando todos esti
verem cônscios de seus deveres e de suas responsabilidades, quando
todos estiverem efetivamente voltados para a grande obra de cons
trução nacional, elas virão sem tumulto e sem alarde, e a revolta de
alguns, que ainda hoje perdura, passará à natural condição de
figura de retória.

Enfrenta o atual Governo problemas de toda ordem, cujas
soluções não podem ser tumultuadas nem confundidas por aqueles
que, à falta de imaginação, à falta de patriotismo, a cada dia mais
atiram lenha à fogueira que eles mesmos criaram e que eles mes
mos fomentam.

Que o Governo não está preocupado com sucessão, disto te
mos certeza, pois ela obedece a um processo natural. Virá no devido
tempo, na pessoa de quem realmente encarne os verdadeiros pres
supostos revolucionários e democráticos, fortalecidos e revitaliza
dos a partir de 1964.
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PROJETO DE LEI N.O 2,497-A, DE 1976

Primeira discussão do Projeto de Lei n.o 2.497-A. de 1976,
que disciplina o cancelamento de protesto de titulos cambiais, e dá
outras providências; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça. pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com emenda. IDo Sr. Aldo
Fagundes.} - Relator: Sr. Erasmo Martins Pedro.

CAMARA DOS DEPUTADOS
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 6-A, DE 1975

Discussão única do Projeto de Lei Complementar n.o 6-A. de
1975, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar fi.O 11, de 25
de maio de 1971, incluindo o auxílio-natalidade no âmbito dos
beneficios do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
fPRORURAL); tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela inconstitucionalidade, contra os votos dos Srs. Erasmo
Martins Pedro, Lidovino Fanton, Alceu coUares e Joaquim Bevi
lacqua; da ComiEisão de Trabalho e Legislação Social. pela apro
vação, com emenda, contra os votos dos Srs. João Alves e. em
separado, do Sr. Pedro Carolo; e, da Comissão de Finanças. pela
aprovação, com adoção da emenda da Comissão de Trabalho e
Legislação Social. IDo Sr. Pacheco Chaves.) - Relatores: Srs. Jairo
Magalhães. Wilmar Dallanhol e Ruy Cõdo.

I 2

PROJETO DE LEI N.O 2.368-A. DE 1976
Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 2.368-A. de 1976. que

dispõe sobre a isenção de juros nos empréstimos educativos que
especifica; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade e injuridicidade; da Comissão de Educa
ção e Cultura, pela rejeição; e da Comissão de Finanças. pela apro
vação. (Do Sr. Juarez Bernardes:. Relatores: Srs. Luiz Braz,
Celso Barros e Homero Santos.

Sessão em 24 de agosto de 1977
(Quarta-feira)

EM TRAMITAÇãO ORDINÁRIA

O SR. PRESIDENTE (Antônio Morais) - Levanto a sessão
designando para amanhã a segumte

Essa história de manifesto daqui, manifesto dali, que o Go
verno Fulano, que o Brigadeiro Sicrano, que o Almirante Beltrano
está contra isso ou contra aquilo, que oficiais das três Forças Ar
madas estão descontentes com o regime, isto não passa de mera
insinuação destinada a espalhar a discórdia e a fomentar o desen
tendimento. Isso de se dizer que os militares devem voltar aos
quartéis não tem o menor sentido, Sr. Presidente, porque dos quar
téis eles nunca sairam! Todos os nossos militares são povo e, na
sua grande maioria, de origem modesta, conhecedoras plenos dos
nossos problemas e das nossas necessidades, das necessidades na
cionais. Comete injustiça inominável todo aquele que insinua que
as nossas Forças Armadas têm sede de poder, de dominação, de
perpetuação à frente dos destinos do País.

Elas são, isto sim - e o preceito constitucional é muito claro
- "instituições n8lcionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
do Presidente da República e dentro dos limites da lei".

Quem pensa o contrário está redondamente enganado, Sr Pre~
sidente.

Não é nosso propósito fazer a apologia da Revolução e do espi
rito patriótico dos nossos militares, porque isto seria desnecessário.
Mas achamos oportuno trazer a nOssa modesta colaboração ao
.aperfeiçoamento do processo político e democrático brasileiro, tão
carente de bom senso, de objetividade e da união de todos.

A Revolução é um barco que, saindo de um porto de águas
turvas, procura na tranqüilidade do alto mar o delineamento dos
seus verdadeiros rumos.

E o Presidente Ernesto Geisel, o grande timoneiro, já nos acena
com terra à vista, com· vales férteis e promissores, onde a semente
da verdadeira redenção nacional, plantada em 1964, há de ger
minar e produzir em pouco tempo os melhores frutos.

Há uma agonia muito grande e um desespero injustificável
entre aqueles que se esquecem de que Roma não foi feita num
só dia. A própria Obra da Criação -demorou dias para ser executada.

A situação do País é das melhores. Ninguém, de sã consciência,
neste Plenário ou em qualquer parte do território nacional, deseja
o retorno aos dias que antecederam 1964. E nem é necessário fazer
pesquisa a respeito.

Mas, como o direito de discordar é próprio da p~ssoa humana,
faço desta tribuna um apelo aos que discordam para que cheguem
à razão, abram uma janela para o mundo e vejam que somos todos
abençoados por Deus. Não temos guerra com nenhum Pais do
mundo. Nossas fronteiras são traqüilas. Afortunadamente, não te
mos vulcões, nem desertos, nem geleiras, nem outras catástrofes
que assolam outras terras.

Construir o Brasil para os brasileiros tem sido a grande tarefa
da Revolução. Mas alguns brasileiros teimam em não aceitar e
reconhecer este fato. E porque não o reconhecem, saem, País a fora,
a pregar a desordem, a intranqüilidade, a maledicência, a inquinar
O Governo de despreparado e de mal identificado com a realidade
nacional.

E o PresIdente Ernesto Geisel, cuja honradez e espírito patrió
tico estão acima de tudo isso, não comportando sequer a mínima
observação em contrário, prossegue firme no seu desiderato de legar
a ,seu sucessor, aos brasileiros de hoje e às gerações vindouras um
País forte, desenvolvido e sobretudo democrático.

Nossa condição de potência emergente é fato inconstetável.
Eis por que proclamo, desta tribuna, a união de todos os brasileiros
através do desarmamento dos espíritos mais exaltados e do sere~
namento dos ânimos, para que, através de um trabalho profícuo
e saneador, possamos chegar maís rapidamente ao lugar de des
taque que nos está reservado na escalada das grandes nações do
mundo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Morais) - Nada mais havendo
a tratar, vou levantar a sessão.

Deixam de comparecer os Senhores:

Paraíba
Alvaro Gaudêncio - ARENA.

Sergipe
Francisco Rollemberg - ARENA.

Rio de Janeíro
José Maria de Carvalho - MDB.

Mato Grosso
Gastão Müller - ARENA.



AI'OI8W de 197'7 DJARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 24 7067

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR DENÚNCIAS RELATIVAS A INVASÃO DE RESERVAS
INDíGENAS E AVALIAR O SISTEMA DE MEDIDAS DESENVOL
VIDAS, NO SENTIDO DE RESGUARDAR A FlXAÇAO DOS GRU-

POS INDíGENAS NOS RESPECTIVOS HABITATS

(REQUERIMENTO N.o 107/77-CPI)
Prazo: 5-5-77 a 2-10-77

Presidente: Freitas Nobre
Vice-Presidente: Osvaldo Buskei
Relator: Ubaldo Corrêa
Relator-Substituto: Siqueira Campos

Comissões Técnicas

1

COMISSÃO DO POLíGONO DAS SECAS
Reunião: 25-8-77
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Prof. Sebastião .Barreto Campelo
- Diretor-Geral do VENOR.

Comissão Mista
Presidente: Senador Adalberto Sena
Vice-Presidente: Senador Braga Junior
Relator: Deputado Josias Leite

Prazo

Até dia 1.°-9-77 - na Comissão Mista;
Até dia 31-10-77 - no Congresso Nacional.

2
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 13/77

"Altera li. redação do parágrafo único do art. 92 da Consti
tuição Federal." (As mulheres e eclesiásticos ficam isentos do servi
ço militar em tempo de paz.) Autor: Dep. João Menezes.

COMISSÕES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO SISTEMA FUNDIA.

RIO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
(RESOLUÇÃO N.o 23/76)
Prazo: 25-11-76 a 30-~-77

Presidente: Odemir Furlan
Vice-Presidente: Genervino Fonseca
Relator: Jorge Arbage
Relator-Substituto: Nosser Almeida

2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQmRITO DESTINADA A
INVESTIGAR E AVALIAR A POLíTICA MINERAL BRASlLEffiA

(REQUERIMENTO NP 108177-CPI)
Prazo: 29-4-77 a 26-9-77

Presidente: Oswaldo Lima
Vice-Presidente: Jerônimo Santana
Relator: Prisco Viana

2
COMISSÃO DE SAúDE

Reunião: 24-8-77
Hora: 10:0'0 horas

Pauta: Comparecimento do Sr. Tom W. Sloper - Presidente
da Cruz Vermelha Brasileira, do Dr. Charles Naman Damian 
Presidente da Confederação Nacional de Médicos, e Dr. Reinhold
Stephanes - Presidente do INPS.

3

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Reunião: 24-8-77
Hora: 10:00 horas

Pauta: Comparecimento do Dr. Henry Maksoud - Presidente
da Hidroservice, Engenharia Projetos Ltda.

CONGRESSO NACIONAL

1

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 8/77
"Eleva o Território Federal de Rondônia à categoria de EStado,

cria novos Municípios, e dá outras providências." Autor: Jerônimo
Santana.

MDB

Mac Dowell Leite de Castro
Israel Dias-Novaes

Suplentes
ARENA

Cid Furtado
Vago
Theobaldo Barbosa

MDB

Mário Moreira
Oswaldo Lima.

Tancredo Neves
Brígído Tinoco
Celso Barros

Antônio Morimoto
Marcelo Linhares
Henrique Córdova

Cleverson Teixeira
João Linhares
Igo Lesso

Deputado Brigido Tinoco:

Parte-Geral

Deputado Raimundo Diniz:
Livro I - Obrigações

Deputado Geraldo Guedes:
Livro II - Atividades Negociais

Deputado Lauro Leitão:
Livro lU - Das Coisas

Deputado Cleverson Teixeira:
Livro IV -- Da Família

Deputado Celso Barros:
Livro V - Sucessões e Livro Complementar

Erasmo Martins Pedro
Tarcisio Delgado
Fernando Coelho

Presidente: Deputado Tancredo Neves
Vice-Presidente: Deputado Brigido Tinoco
Vice-Presidente: Deputado Igo Lesso
Relator-Geral: Deputado João Linh/lres

Relatores Parciais:

Deputado Peixoto Filho:
Livro lI, - Da- Justiça Penal (arts. 21 a 122)
Deputado Lidovino Fanton:
Livro ITI - Dos Atos Processuais (arts. 123 e 224)
Livro VIIT - Das Relações Jurisdicionais com Autoridades

Estrangeiras (arts. 821 a 828)
Deputado Ivahir Garcia:
Livro IV - Do Processo de Conhecimento até o Titulo n 

Do Procedimento Ordinário - Capítulo IrI - da Representação do
Ofendido (arts. 225 a 264)

Deputado Adriano Valente:
Livro IV - Do Processo de Conhecimento - Título IT - Do

Procedimento Ordinário - Capitulo IV - Da Denúncia ou Queixa
até o Capitulo XII - Da Coisa Julgada (arts. 265 a 445)

Deputado José Bonifácio Neto:
Livro IV - Do Processo de Conhecimento - Titulo III 

Dos Procedimentos Incidentes até o final do Livro IV (arts. «6
a 625)

Deputado Claudino Sales:
Livro V - Do Procedimento Sumário - e
Livro VI - Procedimentos Especiais (arts. 626 a 635 e 636 a 785)
Deputado Freitas Nobre:
Livro VII - Da Reparação do Dano Causado pelo crime (arts.

786 a 820)
Deputado Ibrahim Abi-Ackel:
Livro IX - Do Processo Executório Penal (arts. 829 a 1120)

Prazo na Comissão: até 25-8-77.
Obs.: (Para apresentação dos Pareceres às emendas ao Pro

jeto de Código de Processo Penal.)

CóDIGO CIVIL

Membros
Efetivos

Comissãe Especial

ARENA
Lauro Leitão
Geraldo Guedes
Raimundo Diniz
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no Conp:re5,';0 Nacional.

~

Comissão Mista

Presidente: Depu tado Júlio Viveiros
Vice-Presidente' Deputado Nosser Almeida
Relator: Senador Luiz Cavalcante

Prazo

no Congresso Nacional.Até dia 7-9-77

Até dia 26-8-77

Comissão Mista

Presidente: Deputado Epitácio Cafeteira
Vice-Presidente: Deputado Rafael Faraco
Relator: Senador Braga Júnior

Prazo

Até dia 27-8-77 -- na Comissão Mista;

Até dia 14-9-77 - no Congresso Nacional.
1l

MENSAGEM N.o 72/77-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decreto
lei n_O 1. 558. de 17 de junho de 1977. que "altera a redação do
art. 4°. e seu parágrafo, do Decreto-lei n_o 1. 312. de 15 de fevereiro
de 1974". Autor; Poder Executivo - I Mens. n.o 208/771-

Comissão Mista

Presidente: Senador Roberto Saturnino
Vice-Presidente: Senador Helvidio Nunes
Relator: Deputado Adriano Valente

Prazo

Até dia 28-8-77 - na Comissão Mista;
Até dia 16-9-77- no Congresso Nacional.

lZ
MENSAGEM N° 73177-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
OO-Iei nO 1 559. de 29 de junho' de 1977. que "fixa percentuais
de depreciação aplicáveis a bens desembaraçados com a isenção de
que tratam os incisos IV e V do art. 15 do Decreto-lei n_O 37.
de 18 de novembro de 1966". Autor: Poder Executivo - (Mens.
n.o 242177).

MENSAGEM N." 69i77-CN

Submete à deliberac;ão do Congresso Nacional texto cIo Dpc:-f'to
lei n.O 1 556. de 7 cIt' junho de 1977. ljllt' 'cIispõe sobn' a nào-inc!
déncia da cota de previdência sobre O~ combustíveis automutlvo5
dt'stinados à exportacào. E' dã outras providências" Autor' Poder
Executivo

Comissão Mista

Presidente: Deputado Argilano Dario
Vice-Presiden te: Deputado Passos Pôrto
Relator: Senador Murilo Paraiso

Prazo

Até dia 3-9-77 - na Comissão Mista;

Até dia 29-9-77 - no Congresso Nacional.

13

MENSAGEM N.o 74/77-CN

Submete â deliberação do Congresso Nacional texto do Decreto·
lei n_O 1. 560, de 30 de junho de 1977, que "dispõe sobre a tributação
de rendimen'os das obrigações ao portador da ELETROBRAS".
Autor: Poder Executivo - l.Mens. n.O 243177).

a distribuição e aplicação dos recursos provenientes do adicion:\l
do Imposto Único sobre Combustíveis Liquidas e Gasosos" Autor:
Poder Executivo ~- 'Mens. n-" 178177'

Comissão :\Iista

Presidente: Senador Dirceu Cardoso
Vicp-PreSldente. Senador O.'iires Teixeira
Relator' Deputado Horacio Matos

Prazo

lO

MENSAGEM N° 71/77-CN

Submete à deliberação do congresso Nacional texto do Decre
to-lei nO I 557, de 14 de junho de 1977, que "dispõe sobre a parti
cipação acionária da União no capital do Banco da Amazónia S.A.
e a concessão de incentivo fiscais às pessoas fisicas que adquirirem
ações do mesmo estabelecimento". Autor: Poder Executivo 
I Mens. nO 207/77)_

8

MENSAGEM N.o 68177-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decre
oo-lei n,o 1.555, de 27 de maio de 1977, que "estabelece normM para

Seis meses (180 dias),

Comissão Mista

Presidente: Senador Benjamim Farah
Vice-Presiden te. Senador Otto Lehmann
Relator; Deputado Paulo Studart

Prazo

Até dia 10-9-77 - na Comissão Mista,

Até dia 9-11-77 - no Congresso Nacional

3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÁO NY 14177

"Acrescenta parágrafo ao art. 104 da Constitllic;ão" 'ACllmll
lação do mandato de vereador elo cargo de secretário municipal
e diretor-geral de autarquia.) - Autor: Sr. Alexandre Machado

Comissão :vIista

Presidente: Deputado Aloísio Santos
Vice-Presidente: Deputado Henrique Brito
Relator: Senador Osires Teixeira

Calendário.

Dias 22. 23, 24. 25. 26, 27, 28 e 29-8-77 ~ Apresentac;ão das
emendas, perante a Comissão.

Prazo

Até dia 17-9-77 - na Comissão Mista;
Até dia 16-11-77 - no Congresso Nacional.

4

PROJETO DE LEI N° 12/77-CN

"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial até o
limite de cr$ 286.589.000.00 (duzentos e oitenta e seis milhões.
quinhentos e oitenta e nove mil cruzeiros I. para indenização à
Companhia Docas da Bahia, e dá outras providências" Autor:
Poder Executivo - I. Mens. nO 257/77).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Ney Ferreira
Vice-Presidente: Deputado Rômul0 Galvão
Relator: Senador Ruy Santos

Prazo
Até 18-9-77 - no Congresso Nacional.

5

PROPOSTA .DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N_o 1, DE 1976

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de Lei criando o Ministério da Ciência e Tecnologia,
e determinando outras providências. "

Comissão Mista

Presidente: Senador Itamar Franco
Vice-Presidente: Senador Arnon de Mello
Relaoor: Deputado Parsifal Barroso

6
PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 3176

Propõe delegação de poderes ao Senhor Presidente da Repú
blica para elaboração de Lei criando o Ministério dos Esportes, e
determ1na outras providências, (Art, 54 da Constituição Federal
e arts. 117 a 127 do Regimento Comum.) - Autor: Sr. Pedro L~llrn.

Comissão Mista.

Presidente: Senador Roberto Saturnino
Vice-Presidente: Senador Saldanha Derzi
Relaoor: Deputado Hélio Mauro

7

REQUERIMENTO N.o 15176-CN

"Cria Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para exami
nar a situação da mulher em OOdos os setores de atividades,"

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito

Presidente: Senador Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Senador Heitor Dias
Relator: Deputada Lygla Lessa Bastos

Prazo
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Comissão Mista
Presidente: Senador GUvan Rocha
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista
Relator: Deputado Gomes da Silva

Prazo
Até dia 4-9-77 - na Comissão Mista;

Até dia 29-9-77 - no Congresso Nacional..
14

VETO TOTAL: PROJETO DE LEI N.o 622/75
"Dá nova redação ao caput do art. 1.0 do Decreto-lei n.o 1.301,

de 31 de dezembro de 1973, assegurando ao cônjuge que opta pela
tributação de seus rendimentos, separadamente do cabeça-do
casal, metade do valor de encargos de família. (Mens. n."" 75/77-CN
e 248/77-PE)

Comissão Mista

Presidente: Senador Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Senador Luiz Cavalcante
Relator: Deputado Gomes da Silva

Prarto
Até dia 5-9-77 - na Comissão Mista;
Até dia 30-9-77 - no Congresso Nacional.

IX - Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.

ERRATA
Discurso do Deputado Ruy Bdto, publicado no DCN de 6-8-77,

pág. 6.218, que se republica por haver saído com omissões.

O SR. RUY BRITO (MDB - SP. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de São Paulo divulgou pelo jornal
O Estado de S. Paulo do dia de ontem, a seguinte nota:

SEÇãO LIVRE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO

DENÚNCIA PúBLICA CONTRA O
BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A (BEMGE)
O BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A, pela sua
Administração Regional, em São Paulo, trípudia sobre a

. lei e desrespeita, de modo acintoso e ousado, o mais impor
tante direito do empregado, o direito da estabilidade no
emprego. Foí assim que despediu (como se pudesse fazê-lo,
ao seu arbítrio!) o empregado estável LELIO VIANA 80
BRINIJ:O de passado funcional ilibado que não cometeu
nenhuma falta grave que ensejasse a rescisão de seu con
trato de trabalho. Apenas ingressou com reclamação tra
balhista contra o Banco, com mais 83 (oitenta e três) co
legas, pleiteando diferenças das gratificações semestrais e
o correto cumprimento de normas coletivas do trabalho.

Essa, COm certeza, na opinião do Banco, seria a falta
cometida pelo empregado! Com esse ato condenáv'el, arbi
trário e violento, que constitui uma ameaça sobre todos

.aqueles que "ousam" reclamar seus direitos, o Banco pre
tende infundir o medo e o pânico na comunidade de tra
balho, para desencorajar seus empregados de baterem às
portas da Justiça do Trabalho e visa exercer coação sobre
os que têm reclamação, no sentido de desistirem dela. O
BEMGE se esquece de que postular direitos perante o Po
der Judiciário é uma garantia assegurada a todo cidadão
brasileiro pela Constituição Federal (art. 153, § 4.°).

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
MENTOS BANCARIOS DE SãO PAULO, ao mesmo tempo
em que aponta o fato condenável, por todos os títulos, à
execração da opinião pública, denuncia-o às Autoridades
Administrativas competentes para o conhecimento e a
solução do caso, bem como está providenciando a propo
situra de reclamação trabalhista, visando à reintegração
do empregado, na defesa do direito da estabilidade.

A justiça e o Direito hão de imperar, para o restabeleci
mento do clima de tranqüilidade e segurança social entre
os empregados do BANCO DO ESTADO DE MINAS GE
RAIS S/A., especialmente na regional de São Paulo!

São Paulo, 28 de julho de 1977. - Francisco Fernandes
Teixeira, Presidente.

Encaminho solicitaçã,o à direção do Banco do Estado de Minas
Gerais, no sentido de que tome conhecimento dessa irregularidade
e procure san4-la, porque ela realmente se constitui num atenta
do ao mais importante direito trabalhista, o que se torna mais
grave, porque praticado por um Banco oficial.
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Freitas Nobre

Vice-Lideres:

Marcondes Gadelha

Álvaro Dias

Ário Theodoro

Epitácio Cafeteira.

Fernando Lyra

Figueiredo Correia

Francisco Studart

Getúlio Dias

Joaquim Bevilacqua

Lidovino Fanton

Odacir Klein

Tarcísio Delgado

MESA
Presidente:

Marco Maciel - ARENA

1,°-Vice-Presidente:
João Linhares - ARENA

2.°-Vice-Presidente:
Adhemar Santillo - MDR

l,°-Secretário:
DjaIma Bessa - ARENA

2.o-Secretário:
Jader RarbaIho - MDR

3,o-Secretárío:
João Clímaco - ARENA

4,o-Secretário:
José Camargo - MDR

SUPLENTES

Diogo Nomura - ARENA
Norberto Schmidt - ARENA
Peixoto Filho - MDR
Antonio Morais - MDR

LIDERANÇAS
ARENA - MAIORIA

Lider:

José Bonífácio

Vice-Líderes:

Herbert Levy
Airon Rios
Alípio Carvalho
Augusto Trein
Blota Júnior
Cantídio Sampaio
Eduardo Galil
Ibrahim Abi-Ackel
Jorge Vargas
José Alves
Marcelo Linhares
Parente Frota
Vasco Neto
Viana Neto
Dib Cherém

-~~------1
MDB - MINORIA I!

Líder:

:1

I
I
I

I

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES

COMISSOES PERMANENTES
]) COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLi1ICA

RURAL

Diretor: Paulo Rocha

LOcal: Anexo II - Ramal 661

Coordenação de Comissões Permanentes

Diretoria: Geny Xavier Mal'ques

Local: Anexo II - Telefones: 24-5179 e
25-4805 - Ramais: 601 e 619

ARENA
Turma B
Afrísio Vieira Lima
Blota Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Gomes da Silva
Lauro Leitão
Luiz Braz
Henrique Córdova
Nunes Rocha

MDB
Tal'císlO Delgado
Jarbas Vasconcelos
Joaquim Bevilacqua
Lldovino Fanton
Miro Teixeira
Eloy Lenzi

Suplentes
ARENA

Jarmund Nasser
Moacyr Dalla
Nereu GUldi
Nogueira de Rezende-

. Osmar Leitão
Parente F'l·ota.
Raimundo Parente
VIana Neto
Vago

Suplentes

ARENA
Jorge Arbage
Magno B,acelar
Mmoro Mlyamoto
Oswaldo Zanello
Passos Porto

MDB
Mário Frota
Milton Steinbruch
Vago
Vago

REUNIõES
Quartas e quintas-feiras. às H) :00 hOl'as

Local: Anexo II - Sala 6 - Ramais 653 e 654

Dias Menezes
Eloy Lenzy
João Gilberto

Abel Avila
Antônio Ferreira
Augusto Trem
Blota Júuior
Edison Bonna

Turma A
Altair Chagas
A11tÓnio Mal'lz
Claudino Sales
Cleverson Teixeira
Ricardo Fiuza
Theobaldo Barbosa
Wilmar GUimarães

Secretária: lole Lazzal'ini

4) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Presidente; Célio Borja - ARENA

Turma A

Vice-Presidente: Jairo Magalhães - ARENA

Turma B

Vice-Presidente: Erasmo Martins Pedro - MDR
Titulares

Alceu Collares
Celso Barros
Fernando Coelho
João Gilberto
José Bonifácio Neto
Noide Cerqueira
José Mauricio

Antônio Morimoto
Cantídio Sampaio
Dlb Cherem
Eduardo GalJ.1
Hennque Pretti

I Hoinero Santos
Igo Losso
Daso COImbra

Mário Mondino
Norberto Schmidt
Valdomiro Gonçalves
Vleira da Silva

MDB
Jaison Barreto
Nelson Tlúbau
Vago

MDB
Octacílio Queiroz
Ulysses Guimarães

MDB
Jorge Paulo
JúlIO Viveiros

Suplentes

ARENA
Gabriel Hermes
Joaquuu Guerra
Murilo Rezende
Ubaldo Barém

Antônio Florêncio
Batista Miranda
Edison Bonna
Flávio Giovini

Getúlio Dias
Jorge Uequed
Luiz Couto

Ary Kffuri
Célio Marques

Fel'nandes
Correia Lima
Diogo Nomura

Presidente: Pedro Faria - MDB

Vice-Presidente: Mário Moreira - MDB

Vice-Presidente: Vingt Rosado - ARENA

Titulares

ARENA
Jarmund Nasser
JOSlas Gomes
Nina Ribeiro

Abdon Gonçalves
AluiZIO Paraguassu
DIas Menezes
Hélio de Almeida

REUNIOES
Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo II - Ramal 664

REUNIOES
Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo II - Sala 11 - Ramal 621

Secl'etário: Eni Machado Coelho

2) COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Secretária: Maria Luzia Brandão da Silva
3) COMISsAo DE COMUNICAÇÕES

Presidente: Oswaldo Lima - MDB

Vice-PreSIdente: Joel Lima - MDB
Vice-Presidente: Maurício Leite - ARENA

Titulares

ARENA
Alair Ferreira
Correia Lima
DIb Cherém
Gerson Camata
Gióia Júnior

Aur~1io Campos
Humberto Lucena
Joel Ferreira

Turma. B
Celso Carvalho
Elcival Caiado
Ferraz Egrej ao
Geraldo Bulhões
JUVêllCio Dias
Melo Freire
Vasco Amaro

MDB
Jual'ez Bernardes
Nelson Maculan
Pacheco Chaves
Renato Azeredo
""Talber Guimarães

MDB
Luiz Couto
Osvaldo Buskei
Pedro Lauro
Roberto Carvalho
Yasunori Kunigo
Vago

Antonio Annibelli
Antônio Bresolin
FrancisCO Libardoni
José Zavaglia
José Mandelli

Suplentes

ARENA
Alcides Franciscato Jorge Vargas
Antônio Ueno José Ribamar Machado
Batista Miranda Mauricio Leite
Flávio Giovini Menandro Mínahim
Francisco Bilac Pinto Prisco Viana
Horácio Matos Ruy Bacelar
Inocêncio Oliveira Sinval Boaventura.
Joaquim Coutinho

Eloy Lenzi
Ernesto de Marco
lturival Nascimento
José Costa
José Maurício
Juarez Batista

Presidente: Vinicius Cansanção - MDB

Turma. A

Vice·Presidente: Henrique Cardoso - MDB

Turma B

Vice-Presidente: Antonio Gomes - ARENA

Titulares

ARENA
Turma A
Alexandre Machado
Benedito Canellas
Cardoso de Almeida
Ernesto Valente

, Henrique Brito
Humberto Souto
João Durval
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Presidente: Antonio Carlos de Oliveira - MDB !

Titulares

ARENA

5) COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COM~RCJO .

MDB
Vago
Vago
Vago
vago
Vago

MDB
Nelson Thibau
Pedro Lauro
Rubem Dourado
Samuel Rodrigues
Walmor de Luca.

MDB

José Carlos Teixeira
Lauro Rodrigues
Leônidas Sampaio
Silvio Abreu Júnioa:
vago

Suplentes
ARENA

Marcelo Linhares
Mário Mondino
Wanderley Mariz
Wilson Falcão
Vago
Vago
Vago

Suplentes
ARENA

José Machado
Lins e Silva
Luiz Rocha
Odulfo Domingues
Siqueira Campos
Wilmar Dallanhol
Vago

Alberto Hoffmann
Arlindo Kunzier
Eurico Ribeiro
Gabriel Hermes
João Vargas
Jorge Arbage

PresIdente: Ubaldo Corrêa - ARENA
Vice-PreSIdente: Hélio Levy - ARENA
VIce-Presidente: Yasunori Kunigo - MDB

Titulares
ARENA

Jutahy Magalhães
Newton Barreira
Paulmo Cicero df"

Vasconcellos
Prisco Viana
Rafael Faraco

Airton Sandoval
Aluizio Paraguassu
Antonio Morais
Dias Menezes
Ernesto de Marco

Aécio Cunha
Alacid Nunes
Antônio FerreIra
Cantidio Sampaio
Gonzaga Vasconcelos
HoráCIO Matos
João Pedro

Ario Theodoro
EpItácio Cafeteira
JoaqUIm Bevilacqua
José BonifácIO Neto
José Carlos TeIxeira
Octacílio Queiroz

Presidente: Furtado Leite - ARENA
Vice-Presidente: Josias Leite - ARENA
VIce-PresidBnte: Marcelo Medeiros - MDB

Titulares
ARENA

Manoel Novaes
Minoro Miyamoto
Nosser Almeida
Oswaldo Zanello
Sinval Boaventura
Theódulo Albuquerque

MDB
José Thomé
PeIxoto Filho
Walter Silva
Vago
Vago

Airton Soares
Carlos Cotta
Frederico Brandão
João Arruda
Joel Lima
Jorge Moura

Alberto Lavinas
Alvaro DIas
Israel Dias-Novaes
Jerônimo Santana
Jorge Ferraz

8) COMISSÃO DE FISCALlZACÃO FINANCEIRA
E TOMADA DE CONTAS'

REUNIõES
Quartas e qumtas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 15 (Auditório Nereu

Ramos I

Secretáno: Walter Gouvêa Costa

Aécio Cunha
Alvaro Valle
Dayl de Almeida
Fel'nando Gonçalves
Geraldo FreIre
João Castelo
Lauro LeItão

9) COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REUNIõES
Quartas e quintas-feiras, às 10 :00 horas
Local: Anexo II - Sala 7 - Ramal 660
Secretário: LuiZ de Oliveira Pinto

Benedito Canellas
Carlos Alberto

OlIveira
Ferraz Egre]a
Francelino Pereira
Gastão Müller
Hugo Napoleão
JOsias Gomes

Paulo Marques
JG de Araújo Jorge
José Maria de Carvalho
Hildérico Oliveira
Vago

MDB

MDB
Magnus Guimarães
OlIvIr Gabardo
Octacílio Almeida
Vago
Vago

MDB

Marcelo Medeiros
Odemir Furlan
Vago
Vago
Vago
Vago

Supientes

ARENA
Norton Macedo
Nosser Almeida
Ossian Araripe
Paulo Ferraz
Rafael Faraco
Sílvio Venturolli
Temistocles Teixeira

Airton Soares
Alcir Pimenta
DanIel Silva
Edgar Martins
Figueiredo Correia
Genival Tourinho

Aderbal Jurema
AntÔnIO Mariz
Gomes da Silva
Herbert Levy
Hydekel Freitas
Jairo Magalhães
Jutahy Magalhães
LUIZ Braz

Antôlllo José
Athiê Coury
Emanoel Waisman
EpltáclO Cafeteira
João Menezes

ARENA

7) COMISSÃO DE FINANÇAS

PreSIdente: Gomes do Amaral - MuB

Turma A

VICe-Presidente: João Cunha - MDB

Turma B

Vice-Presidente: Moacyr Dalla - ARENA

Titulares

Alair Ferreira
Angelino Rosa
Antônio Florêncio
Arlmdo Kunzler
Carlos WIlson
Celso Carvalho
J osias Leite

Aluizio Paraguassu
Antonio Carlos

de Oliveira
Arnaldo Lafayette
Dias Menezes
Flonm Cputinho
JOsé Bonifácio Neto

Alvaro Dias
Antônio MoraIs
Argl1ano Dario
Ario Theodoro
Celso Barros
Expedito Zanotti
Lauro Rodrigues

REUNIÕES

Quarta&-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo II - Sala 9 - Ramal 639

Secretária: Marta. Clélia Orrico

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10 :00 horas

Local: Anexo II - Sala 16 - Ramais 642, 6043
e 644 (direto 24-666!})

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva

Turma A Turma B
Adriano Valente JOlr Brasileiro
Antômo Morimoto Jorge Vargas
Carlos Alberto Oliveira José Alves
Dy1'11o PlI'es José RIbamar Machado
Francisco Bilac Pinto Pmheu'o Machado

, Homero Santos Temistocles Teixeira
João Castelo VaglJ

MDB
Ml1ton Steinbruch
Odacir Klem
Roberto Carvalho
Ruy Côdo
Vago

Suplentes

ARENA
Marão Filho
Melo Freire
Nelson Marchezan
Pedro Carolo
Pedro Colin
Raimundo Diniz
Wilson Braga
Vago

Turma B

Januáno Feitosa
Paulino Cicero de

Vasconcellos
Ricardo FIUza
Rogério Régo
Ullsses PotIguar
Vago

MDB
MIlton Steinbruch
Otávio Ceccato
Ruy Côdo
Sebastião Rodrigues Jr.
Vmicius Cansanção

ARENA

ARENA

Hélio Mauro
Lygia Lessa Bastos
Magno Bacelar
Manoel de Almeida
Menandro Minahim
Rômulo Galváo

Titulares

Amaral Furlan
Augusto Trein
Carlos Wilson
Herbert Levy
Norton Macedo
Viana Neto
Vago

MDB
Genervl110 Fonseca
Marcondes Gadelha
Rubem Medma
Santllli Sobrl11ho
Tancredo Neves

Suplentes

Thales Ramalho
Walber Guimarães
Walter Silva
Vago
Vago
Vago
Vago

REUNIõES

Aldo Fagundes
João Arruda
Harry Sauer
T,aerte VIeira

Turma A

Vice-Presidente; SilviO Abreu JúnIOr - MDB

TurrnaB

Vice-Presidente: A. H. Cunha Bueno-ARENA

Figueiredo Correia
Francisco Studart
Humberto Lucena
Jorge Uequed
Rubem Dourado
Sérgio Murilo
Silvio Abreu Jr.

Airon Rios
Alberto Hoffmann
Alexandre Machado
Altair Chagas
Cardoso de Almeida
Dyrno PIres
Faria Lima
Humberto Souto

Antonio Pontes
Cesar Nascimento
Fernando Gama
Gomes do Amaral
Jorge Uequed
Juarez Batista

Turma A

Amaral I'letto
Angelino Rosa
Fernando Gonçalves
Igo Losso
José Haddad
Marão Filho

Terças, quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo II - Sala 17 - Ramal 626

Secretária: Sílvia Barroso Martins

6)' COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Salvador Julianelli - ARENA

Vice-Presidente: Leur Lomanto - ARENA

Vice-Presidente: Antunes de Oliveira - MDB

Alvaro Valle
Braga Ramos
Darcilio Ayres
Daso Coimbra
Dayl de Almeida
Flexa Ribeiro
~raldo Freire

REUNIÕES

Quartas e quintas-feiras, às 10 :00 horas

Local: Anexo II - Sala 4 - Ramal 631

secretária: Delzuite Macedo de Avelar Villas
Boas
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12) COMISSÃO DE SAÚDE

11) COMISSAO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Flávio Marcílio - ARENA

Vice-Presidente: Pedro Collin - ARENA
Vice-Presidente: Adalbel'to camargo - MDB

Titulare"

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:30 horas
Local: Anexo II - Sala I - Ramal 677
Secretário: Paulo José Maestrali MDB

Iturival Nascimento
Juarez Batista
Nabor Júnior
Otávio Ceccato

Suplentes
ARENA

Ubaldo Corrêa
Vasco Amaro
Vasco Neto
Vicente Vuolo
Vilmar Pontes
Vago

16) COMISSAO DE TRANSPORTES
Presldente: Nunes Leal - ARENA

Vice-PreSIdente: Henrique PrettI .- ARENA
VICe-PreSIdente: Octacílio Almeida - MDB

Titulares
ARENA

Lomanto Júnior
Murilo Rezende
Rezende Monteiro
Ruy Bacelar
Santos Frlho

Alíp~all1o

Hélio Campos
Hélio Levy
João Pedro
Navarro Vieira
Nunes Rocha
Raul Bernardo

MDB
SilVIO de Abreu Júnior
Tarcíslo Delgado
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

REUNIõES
Quartas e quintas-reiras. às 10 '00 horas
Local Anexo II - Sala 15 - Ramal 647
Secretário: Nelson Olrveira de Souza

Aurélio Campos
Gamaliel Galvão
GelUval Tourinho
Peixoto Filho
Ruy Côdo

Abel AVlla
AlCides Franciscato
Bento Gonçalves
Hermes Macedo
Hydekel Freitas
Joaqwm Guerra

Antomo Mata
Fernando Lyra
FranCISCO Rocha
Hélro de Almeida
Henrique Eduardo

Alves

Aloisio Santos
Argllano Dario
Arnaldo Lafayette
Carlos Cotta
Fernando Cunha
Jorge Moura

15) COM1SSAO DE TRABALHO E LEGISLAÇAO
SOCIAL
Presidente: Wilson Braga - ARENA

Vice-Presidente: Wilmar Dallanhol- ARENA
Vice-Presidente: FrederICO Brandão - MDB

Titulares
ARENA

Nelson Marchezan
Osmar Leitão
Raimundo Parente
Siqueira Campos
Vasco Neto
Vilmar Pontes
Vago

MDB
José Costa
Mano Frota
OctáViO Torrecilla
Rosa Flores
Ruy Bnto
Vago

Suplentes
ARENA

Ibrahim Abi-Ackel
ítalo Con ti
José Haddad
Lygia Lessa Bastos
Murilo Badaró
Nma Ribeiro
Rezende Monteiro
Santos Filho

Adhemar Ghisi
Alvaro Gaudéncio
Eduardo Galil
Jacob Carolo
João Alves
LUIZ Fernando
Luiz Rocha

Adernar Pereira
Antônio Gomes
ElClval Caiado
Furtado Leite
Geraldo Bulhões
Glôia Júmor
HélIO Mauro
Hennque Córdova

MDB
Alceu Collares Fernando Coelho
Antonio Annibelli Joel Ferreira
Dias Menezes José Costa
Erasmo Martins Pedro Pedro Lucena

-REUNIõES
Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 12 - Ramal 694
Secretário: Hélio Alves Ribeiro

Dias Menezes
Odemir Furlan
Samuel Rodrigues

Parente Frota
Paulo Studart
SylvlO Venturolli
VICente Vuolo

MDB

Ney Ferreira
Ruy Lino
Vago

Suplentes
ARENA

Francisco Rollemberg
Jonas Carlos
José Rlbamar Machado
Newton Barreira
Teotônio Neto

MDB

Ossian Araripe
Passos Pôrto
Paulo Ferraz
Raul Bernardo
Wanderley Mariz

MDB

Léo Simões
Sebastião Rodrigues Jr,
Sérgio Murilo

Suplentes

ARENA

Mauro Sampaio
Nunes Leal
Rômulo Galvão
Theobaldo Barbosa
VIeira da Silva

MDB-

Odemir Furlan
Osvaldo Buskei
Walter de Castro

Suplentes

ARENA

Manoel Novaes
Salvador Julianelli
Tl1eódulo Albuquerque
Vingt Rosado
Vago

Amaral Furlan
Cid Furtado
Claudino Sales
Ernesto Valente
Eurico Ribeiro
Manoel de Alme:ida.

Alípio Carvalho
Célio Marques

Fernandes
Januario :F'eltosa
Odulfo Dommgues

Antônio Pontes
Cesar NaSCimento
Lauro Rodrigues

Afrísio Vieira Lima
Alacid Nunes
Bento Gonçalves
Célio Bona
Flávio Marcilio

Expedito Zanotti
Flonm Coutmho
Mmoru Massuda

Ary Kffun
Francelmo Pereira
Geraldo Guedes
Ivahir GarCia
Jonas Carlos

Aldo Fagundes
Aluizio Paraguassu
Erasmo Martins Pedro
JG de AraújO Jorge

REUNIõES

14) COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO
Presidente: Pae~ de Andrade - MDB

VIce-PreSIdente: Gamalrel Galvão - MDB
Vice-Presidente: Agostmho RodrIgues - ARl!:NA

Titulares
ARENA

13) COMISS]lO DE SEGURANÇA NACIONAL
Presidente: Hélio Campos - ARENA

Vice-Presidente ítaio COntl - ARENA
Vice-Presidente: José Carlos Teixeira - MDB

Titulares
ARENA

MDB

Athié Coury Walmor de Luca
Carlos Cotta Yasunori Kunigo
Joaquim Bevilacqua Vago
Marcondes Gadelha Vago

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras. às 1Ú :00 horas
Local: Anexo II - Sala 10 - Ramal 682
Secretária: Iná Fernandes Costa

Quartas e qumtas-feu'as, às 10 'ao horas
Local: Anexo II -- Sala 13 - Ramais 688 e 689
Secretário, ZOl'ando Mbreira ,je OliveÍl'a

Abdon Gonçalves
Fábio Fonseca
Leônidas Sampaio

Adriano Valente
Braga Ramos
Henrique Brito

. João Alves
João Durval
José Alves

Paes de Andrade
Pedro Faria
Roberto Carvalho
SérgiO Murilo
Ulysses GUlmaráes"
Yasunori Kurugo

Inocêncio Oliveira
Navarro Vieira
Onisio LudoYÍco
Ulisses Potiguar
Wilson Falcão

Marcelo Lmhares
Munlo Badaró
Nogueira de Rezende
RallllUndo Dimz
Rogéno Rêgo
Teotômo Neto
Ubaldo Barém

MDB

Mac Dowell Leite
de Castro

Magnus Gunnarães
Olivir Gabardo
Padre Nobre
Thales Ramalho

ARENA

Antônio Bresolin

Suplentes

ARENA

Theobaldo Barbosa

Adernar Pereira
Airon Rios
Carlos Alberto

Oliveira
Diogo Nomura
Francisco Rollemberg

Edgar Martins

Alcir Pimenta.

Diogo NOmura
Prisco Viana.

MDB

Henrique Cardoso

REUNIÕES

Quintas-feiras, às 10 :00 horas
Local: Anexo li - Sala 14 - Ramal 672
secretário: JOsé LYl'a Barroso de Ortegal

Alberto Lavinas
Aldo Fagundes
Antunes de Oliveira
Daniel Silva
Dias Menezes
JG de AI'aújo Jorge
João Menezes

Presidente: Jaison Barreto - MDB
Vice-Presidente: Pedro Lucena - :MDB
Vice-presidente: Mauro Sampaio - ARENA

Titulares

ARENA

10) COMISSAO DE REDAÇAO
Presidente: Daso Coimbra - ARENA

Vice-Presidente: João Castelo - ARENA

Titulares

ARENA

José Ribamar Machado

MDB

Suplentes

ARENA

A. H. Cunha Bueno João Vargas
Adhemar Ghisi JuvênclO Dias
Alvaro Gaudéncio Leur Lômanto
Cleverson Teixeira LUIZ Fernando
Flexa Ribeiro Norberto Scl1midt
Geraldo Guedes Paulo Studart
Gerson Camata Pinheiro Machado
Hermes Macedo Waldomiro Gonçalves

MDB

Antônio Uen~

Cid Furtado
Faria. Lima

.Hugo Napoleão
Joaquim Coutinho
José Machado
Lins e Silva

Ario Theodoro
Brígido Tmoco

. Carlos Santos
Cotta Barbosa
Fernando Gama
Francisco Studart
Jairo Brum
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1) COMISSÃO DA AMAZõNIA

2) COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

COMISSÕES ESPECIAIS

Diretora: Gilda Amora de Assis Republicano
Local: Anexo II - Ramal 749

MDB

Adriano Valente
Genival Tourinho
Jairo Brum
José BonifáciQ Neto
OUvir Gabardo

]4DB

Padre Nobre
Peixoto Filho
Salvador Julianelli

]4DB

José Bonifácio Neto
Lidovino Fanton
Rosa Flores

]4DB

ErasmO Martins Pedro
Tarcisio Delgado
Fernando Coelho
Mário Moreira
Oswaldo Lima

MDB

Airton Soares
Celso Barros

- J oel Ferreira
José Costa
Rubem Dourado

Suplentes

Suplentes

]4DB

Celso Barros
Mac Dowell Leite de

Castro
Israel Dias-Nova.es

Suplentes

ARENA

Blota Junior
Cleverson Teixeira
Geraldo Freire
Navarro Vieira

ARENA

Eduardo Galil
Fernando Gonçalves
Gastáo Müller
Hugo Napoleão
Igo LOSSO
VagQ

ARENA

Adriano Valente
Claudino Sales
Ibrahim Abi-Ackel
Ivahir Garcia

REUNIõES
Local: Anexo ri - Sala 8-B - Ràmais 603

e 604
Secretária: Maria Izabel Azevedo

REUNIOES

Quintas-feiras, às 16:30 horas
Local: Anexo II-Sala 8-A-Ramaís 603 e &lK
Secretária: Vânia Garcia Dórea

REUNIõES

Local: Anexo lI-Sala 8-A-Ramais 603 e 004
Secretário: Antônio Fernando Borges Manzan

8) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABO·
RAR PROJETO DE· LEI SOBRE A ESTABILI
DADE DA FAMfLIA BRASILEIRA

Presidc.nte: Figueiredo Correia - MDB
Vice-Presidente: Magnus Guimarães - ]4DB

Relator Geral: Cid Furtado - ARENA
Titulares

Presidente: Tancredo Neves - MDB
Vice-Presidente: Brígido Tinoco - ]4DB
Vice.Presidente: Igo Losso - ARENA

Relator-Geral: João Linhaxes - ARENA

Titulares

7) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER AO PROJETO N.el 633, DE 1975,
DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE
O CóDIGO DE PROCESSO PENAL

Presidente: Sérgio Murilo - :MIJB
Vice-Presidente: Peixoto Filho - MDB
Vice-Presidente: Santos Filho - ARENA

Relator-Geral: GeTaldo Freire - ARENA

Titulares

6) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER AO PROJETO N.o 634, DE 1975,
DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPõE SOBRE
O CóDIGO CIVIL

ARENA

Faria Lima
Nosser Almeida
Paulo studart
Oswaldo Zanello
Rafa.el Faraco

.ARENA

Marcelo Linhares
Henrique Córdova
Antônio Morimoto
Theobaldo Barbosa
Cid Furtado
Vago

ARENA

Cleverson Teixeira
Lauro Leitão
Geraldo Guedes
RaymuncLo Diniz

.Jaison Barreto
Odacir Klein
Vago
Vago
Vago

Menandro Mínahim
Pinheiro ]4achado
Wanderley Mariz

MDB

Fernando Lyra
Octacilio Queiroz

]4DB

MDB

Aluízio P~aguassu

Antônio Annibelli
Dias Menezes
Ernesto de Marco

Suplentes

]4DB

Walter de Castro

Suplentes
ARENA

Ubaldo Barém
Vicente Vuolo
Wilmar Guimaráes

MDB
Vago
Vago

REUNIõES

Humberto Souto
Januário Feitosa
Manoel de Almeida

ARENA

Abel Avila
João Vargas
Lauro Leitáo
Pedro Colin

Presidente: Fernando Cunha - ]4DB
Vice-Presidente: Genervino Fonseca - MDB
Vice-Presidente: ValdomirO Gonçalves - ARENA

Titulares
ARENA

Onisio Ludovico
Rezende Monteiro

ARENA
Adriano Valente
Arlindo Kunzler
Henrique Córdova
Hermes Macedo
Vasco Amaro
Wilmar Dallanhol

REUNIOES

Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo lU - Sala 8-B - Comissões

Especiais - Te!.: 24-6719 - Ramais 607/608
SecretárlO: Agassis Nylander Brito

5) COMISSÃO DO POLlGONO DAS SE~AS

Presidente: Inocêncio Oliveira - ARENA
Vice-Presidente; Dyrno Pires - ARENA
Vice-Presidente: Carlos Cotta - ]4DB

Eletivos
AREN.A

Celso Carvalho Ernesto Valente
Geraldo Guedes Jutahy Magalhães

]4DB

Celso Barros José Costa
Jarbas Vasconcelos Genival Tourinho

Suplentes
ARENA

Iturival NaSCImento
Vago

4) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO SUL

Presidente: Antônio Ueno - ARENA
Vice-Presidente: Alexandre Machado - ARENA
Vice-Presidente: Ejoy Lenzi - MDB

Titulares

Quintas-feiras, às 11 horas
Local: Anexo II - Sala 8-A
Telefones: 23-7289 (Direto) e Ramal 695
Secretária: José Salomão Jacobina Aires

3) COMISSÃO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

Fernando Coelho
Figueiredo Correia
José Carlos Teixeira

REUNIõES

Benedito Canellas
Gastão Müller
Jarmund Nasser

Quintas-feiras, às 10:00 boras
Local: Anexo II - Sala 8-B - Ramal 685
Secretário: Romualdo Fernandes Arnoldo

Antonio Carlos
de Oliveira

Juarez Bernardes

Hélio Levy
Nunes Rocha
Siqueira Campos

MDB

José CarlOS Teixeira
José Costa
Vinicius Cansançáo

MDB

Antônio José
Nei Ferreira
Thales Ramalho
Vago
Vago

]4DB

José Mandelli
Mário ]4oreira
OdacIr Klein
Pedro Lauro
Ruy Cõdo

]4DB

Titulares
ARENA

Juvéncio Dias
Raimundo Parente

Suplentes

Jerômmo Santana
Nabor Júnior

Suplentes
ARENA

Siqueira Campos
Temístocles Teixeira
Ubaldo Corrêa

]4DB

Ruy Lll10
Vago
Vago

REUNIÕES

Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 8-A - Ramais 606/616
Secretária; Jacy da Nova Amarante

ARENA

Francisco Rollemberg
Jairo Magalháes
Josias Leite
Passos Porto
Paulino Cicero

de Vasconcellos
Prisco Viana

Joel Ferreira
JúliO Viveiros

Edison Bonna.
Elcival CaJado
Hélio Campos

Presidente: Nasser Almeida - ARENA
Vice-Presidente: Rafael Faraco - ARENA
Vice-Presidente: Mário Frota - MDB

Antonio Pontes
Epltácio Cafeteira

Seção de Comissões de Inquérito

Chefe: Luiz Antônio de sá Cordeiro da Silva
Local: Anexo II --Ramal 612 - 23-3239 (Direto)

Seção de. Comissões Especiais

Chefe: Stella Prata da Silva Lopes
Local: Anexo II - Sala 8-B - Ramal 604

PreSidente: Hildérico Oliveira - MDB
Vice-Presidente: Cotta Barbosa - MDB
VLCe-Presidente: Menandro Minahim - ARENA

Titulares

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
TEMPORÁRIAS

ARENA

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:30 horas
Local: AnexO II - Sala 5 - Ramal 696
secretário: Carlos Brasil de Araújo

Bento Gonçalves
Geraldo Bulhões
Manoel Novai!S
Ricardo Flúza
Rogério Régo

Antonio Carlos
de Oliveira

Dias Menezes
~esto de ]4arco
Francisco Libardoni
Jairo Brum

REUNIõES

Quintas-feiras, â.<l 10:0(} horas
Local: Anexo II - Sala 3 - Ramal 611
secretária: Marci Ferreira Borges

Alacid Nunes
Gabriel Hermes
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MDB

Santilli Sobrinho

MDB

Walter de Castro
Fernando Cunha.

MDB

José Carlos Teixeira.
JOrge Ferra.'l

Suplentes
ARENA

Darcílio Ayres
Ernesto Valente

REQUERIMENTO N.o 107 77-CPI
Prazo: 5-5-77 a 2-10-77

Presidente: Israel Dias-Novaes - MDB
Vice-PreSidente: Osvaldo Buskei - MDB

Relator: Ubaldo Corrêa - ARENA
Relator-Subst.: Siqueira Campos - ARENA

Titulares
ARENA

Hélio Campos
Vicente Vuolo

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUSRITO
DESTINADA A APURAR DENONCIAS RELATI
VAS A INVASÃO DE RESERVAS INDfGENAS
E AVALIAR O SISTEMA DE MEDIDAS DE·
SENVOLVIDAS, NO SENTIDO DE RESGUARDAR
A FIXAÇÃO DOS GRUPOS INDIGENAS NOS
RESPECTNOS "HABITATS"

Epitácio Cafeteira
Aloisio Santos
Jerônimo Santana

REUNIõES

Terças-feiras. às 9: 00 horas e
Quintas-feiras, às 14:30 horas.
Local: Anexo U - Plenário da Comissão de

Comunicações
Telefolles: ramais 655 e 556 (Anexo III
Secretária: Regina Maria Zaniolo de Carvalh&

REUNIOES

Quintas-feira.s, às 10:00 horas
Local: Anexo U - Plenário das CPIs
Telefàne: R. 497 (Anexo lII)
Secretária: Lya de Lima Borges

Afrísio Vieira Lima
Newton Barreira
Antônio Ferreira

Noide Cerqueira
Tarcisio Delgado
Octacílio Queiroz

l-Rafael Faraco
João Pedro

MDB

José Mandelli
Walber Guimarães

Titulares
ARENA

Paulino Cícero
Ruy Bacelar

Titulares
"ARENA

Siqueira Campos
Vilmar Pontes

MDB

Paulo Marques

Suplentes
ARENA

Suplentes
ARENA

Magno Bacelar
Nina Ribeiro
Ary Kffuri

(Requerimento n,O 108 77-CPI)
Prazo: 29-4-77 a 26-9-77

Presidente: Oswaldo Lima - MDB
Vice-Presidente: Jerônimo Santana - MDB

Relator: Prisco Viana - ARENA

Antônio Gomes Mauricio Leite
Benedito Canellas Nunes Rocha
José Ribamar Machado Rafael Faraco

2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RJTO

DESTINADA A INVESTIGAR EAVALIAR A PO
LiTICA MINERAL BRASILEIRA

Adhemar Santillo
Jader Barbalho

Adhemar Ghisi
Wilmar Dallanhol
Gabriel Hermes

Batista Miranda
Augusto Trein
João Pedro

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 16:00 horas
Local; Anexo II - Plenário das CPls
Telefone: R-509 (Anexo IUI
Secretária: Haydéa Pires

MDB

Antônio Pontes Vago
Walmor de Luca

Jerônimo Santana
Mário Frota

MDB

Antõnio Bresolin
Jerônimo Santana
Nabor Júnior
Pedro Lucena
Peixoto Filho
Ruy C'õdo

MDB

Antonio Pontes
João Gilberto
Joaquim Bevilacqua

Titulares

Suplentes

ARENA

Fra;ncisco ~ollemberg

Geraldo Bulhões
Henrique Brito

ARENA

Gastão Müller
Hélio Campos
Humberto Souto
Jorge Arbage
Lygia Lessa Bastos
Nosser Almeida
Raimundo Parente

(RESOLUÇÃO N.o 23/76)
Prazo: 25-11-76 a 30-9-77

Presidente: Odemir Furlan - MDB
Vice-Presidente: Genervino Fonseca - MDB

Relator: Jorge Arbage - ARENA
Relator-Substituto: Nosser Almeida - ARENA

COMISSOES DE INQU~RITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

. DESTINADA A INVESTIGAR AS ATIVIDADES
LIGADAS AO SISTEMA FUNDIÁRIO EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

9) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA À ELA·
BORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI SOBRE
REDIVISAO TERRITORIAL E POLlTICA DEMO- Angelina Rosa
GRÁFICA ítalo ConU

Presidente: Siqueira Campos - ARENA
Vice-Presidente: Vicente Vuolo - ARENA

Relator Geral: Alcir Pimenta - MDB
Relator de Redivisão: JG de Araújo Jorge 

MDB
sub-Relator de Redivisão: Daso Coimbra 

ARENA
Relator de Política Demográfica: João Alves 

ARENA
Sub-Relator de Política Demográfica: Antonio

Carlos de Oliveira - MDB

REUNIõES

Terças-feiras, às 10 :00 horas
Local: Anexo Ir - Sala 8-A - Ramal 605
Secretário: Antônio Estanislau Gomes
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PREÇO DE ASSINATURA

SeçAo I (Câmara dos Deputados)

Via-Superfície:

Semestre " . . . .. Cr$ 200,00

Ano .. . . . . . . .. Cr$ 400,00

Exemplar avulso Cr$ 1,00

Via-Aérea:

Semestre : Cr$ 400,00

Apo Cr$ 800,00

Exemplar aJlulso Cr$ 2,00

Seção 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:

Semestre '. .. Cr$ 200,00

Ano Cr$ 400,00

Exemplar avulsa .. '.... Cr$ 1,00

Via-Aérea:

Semestre Cr$ 400,00

Ano Cr$ 800,00

Exemplar avulso Cr$ 2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, Vale Postal,
pagáveis em Brasília ou Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil S.A. 
Agência Parlamento, Conta-Corrente n9 498705/5, a favor do:

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1 .203 - Brasília - DF



EDiÇÃO DE HOJE: 72 PÁGINAS

Centro Gráfico do Senado Federal

Caixa Postal 1.203

Brasília - DF

PREÇO DESTE EXEMPlAR, Cr$ 1,00 I


