
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

olARIO ACIONAL

SEÇÃO 1

ANO XXXVI---: Ng 134 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 1981

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l Q, da Constituição, e eu, Jarbas

1?MSalinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 61, DE 1981

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.865,- de 26 de fevereiro de 1981, que "dispõe sobre a ocupação
provisória de imóveis para pesquisa e lavra de substâncias minerais que contenham elementos nucleares".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.865, de 26 de fevereiro de 1'981, que "dispõe sobre a
ocupação provísôría de imóveis para pesquisa e lavra de substâncias minerais que contenham elementos nucleares".

Senado Federal, 21 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
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11 - Leitura e assinatura da ata da sessão 'anterior

111 - Leitura do Expediente

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO
Do Sr. Nilson Gibson e outros.

REQUERIMENTOS
- Do Sr. Wilson B~ga, de retarada do Projeto de Lei

n,v 5.3411/81, de sua autoria;
- Do Sr. Celso Per;anha, de desanexação do projeto de Lei

n,v 4.950/81, de sua autoria, do de n,o 4.700/81, do Sr. João
Faulltino.

COMUNICAÇAO
Do Sr. Alceu donares, Líder ooP>artido Democrático Tra

balhista, encaminhando a escala de' Vice-Lideres do referido
Partido.

BlEQUERIMiENTOS DE INFORMAÇOES
Requerimento de Informações n.O 182/81 - Solicita infor

mações, ao Ministério dos Transportes, sobre posto de pesagem
de veículos construido na BR-277, construção e pavimentação
da BR-153 e BR-476, e construção da Ferrovia da Soja, no
Paraná. (Do Sr. Mauricio Fruet.)

Requerimento de Informações n.o 183/81 - Solicita infor
mações, ao Ministério da Fa2!enda, sobre as mudanças no de
senho das cédulas em circulação. (Do sr. Mauricio Fruet.)

'Requerimento de Informações n.O 184/81 - Solicita infor
mações ao Poder Executivo sobre despesas que especifica, de
órgão. da Administração Federal, incluídas na proposta da lei
orçamentária da União para o exercício de 11182. ([)o Sr. Mauri
cio Fruet.)

Requerimento de Informações n.O .185/81 - Solicita infor
mações, ao Ministério da PrevidêncIa e Assístêneta Social, sobre
campanha publicitária relativa à cobrança de débitos para com
o sistema previdenciário. (D9 Sr. cardoso Fregapani.)

Requerimento de Informações n.o 186/81 - Solicita ínfor-
mações, à Rede FerrovilÍll"ia. Feder,aI, sobre eventual crédito a
favor da Cia. Industrial Santa Matilde. (Do Sr. Marcello cer
queíra.)

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n.'" 688-A, de 1979 (Do Sr. Israel Dias-No
vaes) - Estllibelece a uniformização das datas de matricula
para todos os cursos superiores do País; tendo pareceres: da
Comissão de Consti·tuição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e, da Oomissão de Educação
e Cultura, pela irejeição.

Projeto de Lei n,v 1.746-A, de 1979 (Do Sr. Jorge Arbage) 
Altera e introduz dispositivos no Decreto-lei n.O 594, de 27 de
maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva Federal; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão
de Educação e Oultura, pela rejeição;' e, da Comissão de Trans
portes, pela aprovação.

Projeto de Lei n.o 2,452-A, de 1979 (Do Sr. José Frejat) 
Altera o art. 7.° da Lei n.O 6.649, de 16 de maio de 19'[9 (Lei
do Inquilinato); tendo parecer, da Comissão de constituição e
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Justiça, pela constitucionalidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aorovacão.

Projeto {]e Lei n. O 3.194-A, de 1980 (Do Sr. Octávio Torre'
eilla) - Dispõe sobre o suprimento de álcool etílico hidratado
aos consumidores em geral, para uso como combustível automo
tivo, em todos os Postos Revendedores do país; tendo parece
restda Oomlssâo de Oonstttuíção e Justiça, pela.constttucíona
Iídade, jurldicidade e técnica Iegíslatíva: da Comissão de Ciên
cia e 'I'ecnologta, pela rejeição, contra o voto em separado da
8ra. Cristina Twvares; e, daOomíssâo de Minas e Energia, pela
aprovação, contra o voto do 81'. Paulíno Cícero.

Projeto de Leí n. O 4.f)52-A, de 1980 (Do 81'. Jorge Arbage) 
Institui o "Dia Nacional de Ação Comunitária"; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constdtuclona
lídade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão do
Interior, pela rejeição, contra o voto em separado do Sr. Josué
de Souza.

Projeto de Lei n.o 4.261-D, de 1977 - Substitutivo do se
nado ao projeto de Lei n.O 4.261-B, de 1977, que "altera a re
dação do caput do art. 17 da Lei n. o 6.091, de 15 de agasto
de 1974 (Dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte,
em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais, e
dá outras providências); tendo pareceres, da Camissão de COns
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Projeto de Lei n. O 4.381-A, de 1981 (Do Sr. Pedro Geraldo
Costa) - Proíbe o registro de crianças com o nome de Jesus,
e determina outras providências; tendo parecer, da Comissão
de Constituição e Justiç[l" pela constitucionalidade, Iniurídící
dade e falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Projeto de Lei n.s 4.3B3-A, de 1981 (Do Senado Federal) 
Acrescenta parágrafo ·ao art. 383 do Código Civil; tendo parecer,
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa te, no mérito, pela aprovação.

projeto de Lei n.o 4.815-B, de 1981 (Do Poder ExecutIvo) 
Mensagem n,v 226/81 - 'Dispõe sobre o <pagamento da Gratifi
'cação de Produtividade, nos casos que menciona, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de COnstituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa; e, das Comissões de serviço Público e de Finanças, pela
aprovação. Parecer à. Emenda de Plenário: da Oomlssão de
Oonstítuíção e Justiça, pela inconstitucionalidade, contra os vo
tos dos Srs. João Gilberto, Adhemar Santillo e Elquis.gan Soares.

Projeto de Lei n.O 4.964-A, de 1981 (Do Senádo Federal) 
Dispõe sobre o direito de-ação das Associações Ambientais; ten
<\0 parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
ip€la aprovação.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n. O 5.362, de 1981 (Do Sr. Pacheco ohavesj 
Concede o direito à. aposentadoria especial aos motoristas de
táxis, nas condições que especifica.

Projeto de Lei n. O 5.371, de 1981 (Do Sr. Francisco Líbar
doní) - Limita as taxas de juros ativos das instituições fínan-
ceíras públicas federais. .

Projeto de Lei n.O 5.372, de 1981 (Do Sr. João Arruda) 
AlterllJ disposições sobre o Fundo de Participação dos. Muni 
eípíos,

Projeto de Lei n.O 5.378, de 1981 (Do Sr. Victor Faccioni) 
Dispõe sobre a instituição do vale-transporte, e dá outras pro
vidências.

Projeto de Lei n.O 5.381, de 1981 (!Do Sr. Henrique Eduardo
Alves) - Introduz alterações na Le·i n.o 5.584, de 2:6 de junho
de 1970, que "díspõe sobre normas de direito processual do
trabalho".

Projeto de Lei n. 05.387, de 1981 (Do Sr. Inocêncio Olivei
ra) - Concede incentivo a projetos industriais de qualquer
natureza ou agropecuários consíderados príorítáríos para o de
senvolvimento do Nordeste e Norte, pela- SUDENE e SUDAM,
respectivamente, e dá outras providências.

projeto de Lei n.o 5.409, de 1981 (Do Sr. Péricles Gonçal
ves) - Exclui o jogo de azar e o jogo do bicho de earacteríza
ção de contravenção penal, nas condições que especifica, e dá
outras providências.

Projeto de Lei n. O 5.410, de 1981 (Do Sr. Peixoto Filho) 
Isenta de contribuição para o INPS, o segurado que perceber
até um salário mínimo regional e não possua outra fonte de
renda.

Projeto de Lei n. O 5.411, de 1981 (Do Sr. Celso Peçanha) 
Alte;ra dísposíttvos da Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960,
estendendo o pagamento do auxilio-funeral aos segurados da
Previdência Social por morte de seus dependentes.

Projeto de Lei n.O 5.412, de 1981 (Do Sr. Waldmir Be
Iínatí) - Dispõe sobre a paridade de' vencimentos dos Juízes
vitalícios da. União, de mesmo grau de jurisdição, e dá outras
providências.

. Projeto de Lei n. O 5.413, de 1981 ([lo Sr. Juarez Furtado) 
Altera o art. 557 da Lei n,v 5.869, de 11 de janeiro de 1973
<Código de Processo Civil).

Projeto de Lei n.o 5.415, de 1981 (Do Sr. Brabo de Carva
lho) - Altera o art. 1.0 da 'Lei n.oa.205, de 29 de a:bril de 1975,
que estabeleceu a descaracterização do salãrío mínimo como fa
tor de correção monetária.

Projeto de Lei n. O 5.416, de 1981 (Do Sr. Wilson Braga) 
Determina o pagamento de adicional de periculosidade aos ví
gias.

Projeto de Lei n.o 5.420, de 1981 (Do Sr. Marcelo Cerquei
ra) - Declara de utilidade pública a Orquestra de Câmara de
Niterói.

Projeto de Lei n.o 5.425, de 1981 (Do Sr. Mac Dowell Leite
de Castro) - Introduz alteração no art. 192 da OOnsolidação
das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n.O 5.427, de 1981 (Do Sr. José oamargo) 
Estabelece a exclusividade da Justiça Eleitoral para o recebi
mento de chapa completa de candidatos e suplentes aos Dire
tórios Municipais, Regionais e Nacional dos Particlos Políticos.

Projeto de Lei n,? 5.429, de 1981 (Do Sr. Antônío Oarlos
de Oliveira) -Revoga a Lei n. O 5.782, de 6 de junho de 1972
e acrescenta parágrafo único ao art. 62, da Lei n.o 5.682, de
21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

Projeto de Lei n.o 5.432, de 1981 (Do Sr. Brabo de Car
valho) - Altera a redação do inciso I do art. 5.0 da Lei
n.o 6.367, de 19 de outubro de 1976,.que "dispõe sobre o seguro
de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n. O 5.433, de 1981 (Do Sr. sebastião Andra
de) - .considera adíantamento salarial, para os fins previstos
no art. 9.0 da Lei n. O 5.889, de 8 de julho de 1973, 05 valores
decorrentes de fornecimento de mereadorías pelas empresas
ruraís aos seus empregados, e dá outras providências.

Projeto de Lei n,s 5.434, de 1981 (Do Sr. Ruy Côdo) .:...
Dispõe sobre a cobrança de couvert nos estabelecimentos que
menciona, e determina outras provtdêncías.

Projeto de Lei n.o 5.435, de 1981 (Do Sr. Osmar Leitão) -'
·Estende os benetíoíos da Lei n.o 5.315, de 12 de setembro de
1987, aos dependentes dos tripulantes da Marinha Mercante
que realizaram pelo menos dUM viagens em zona. de guerra.

'Projeto de Lei n.O 5.436, de 1981 (Do Sr. Carlos ootta) 
Dá mova redação ao art. 67 da Lei n.o 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral.

Projeto de Lei n,v 5.437, de 1981 (!Do Sr. Marcelo Linha
res) - Modifica o § 5.° e acrescenta outro parágrafo ao art. 100,
da Lei n,v 4.737, de 15 de julho de 1965 (C'ódigo !Eleitoral), e
dá outras provídêncías.

Projeto de Lei n. o 5.438, de 1981 (!Do Sr. Walmor de Luca)
- Altera a redação do art. 17 do Decreto-lei n." 5, de 4 de
abril de 1966, que "estabeleee normas para a recuperação eco
nômica da Marinha Mercante, dos Portos Nacionais e da Rede
Ferroviária Federal S.A., e .dá outras providências".

Projeto de Lei n.O 5.439, de 1981 (Do 81'. Waltlnúr Belí
natiJ - proibe, em qualquer veículo de eomunícaçãc de massa,
[I, publícídade de obras públicas.

.Projeto de Lei n.o 5.440, de 1981 GDo Sr. Pedro Germano)
- Acrescenta parágrafo ao art. 1.0 do Decreto-lei n.o 178, de
16 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre [I, cessão de imóveis
da União Federal para as finalidades que especifica".

Projeto de Lei n. O 5.442, de 1981 (Do Sr. .Toão Faustíno) 
Altera disposições da Lei n.o 5.692, de 11 de agosto de 1971,
ao fim de obrigar os munícípíos a instituírem estatuto do magis
tério.

IV - Pequeno Expediente

iRAFAEL FARACO - Problema- fundiário na Amazônia.
Implantação do V Exército na Amazônia.

DEL BOSCO AMARAL - Irregularídades na execução de
obras municipais em Cubatão, Estado de São Paulo.
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NILSON GIBSON - Retorno às atividades dos plantadores
de cana do 'Estado de Pernambuco.

OCTACíLIO ALMEIDA - Desatualização dos institutos da
concordata e ·da falência.

H1!:LIO DUQUE - Reforma da legislação prevídencíáría,
INOC:G:NCIO OLIVEIRA - Rej,eição, pelo Congresso Nacio

nal, do -'Projeto de extensão da sublegenda às eleições para Go
vernador de Estado.

CARLOS AUGU8TO - Reforma da legislação previden
ciária.

ERNANI SATYRO - 8eptuagésimo-oitavo aniversário de
emancipação política de Patos, Estado da Paraíba.

CRISTINO CORTES - Reforma agrária.
ANTONIO DIAS - Falsificação de obras de arte no Brasil.

LUIZ ROCHA - Atuação do nr. José Teixeira à frente
da Campanha Nacional da Alimentação Escolar.

CARLOS WII.SON - Ref9rma da legislação previdenciária.

LUIZ BAPTISTA - Fornecimento,pela CEME, de medica
mentos aos Municipios espiríto-santenses.

PAULO MARQUES - Política salarial.
JOSÉ AMORIM - Vigésimo-nono aniversário da emanci-

pação política de Ibicaraí, Estado da Bahia. -

JOACIL PEREIRA - Ampliação dos beneficios deeorren
tes do enquadramento do magistério superior.

OSVALDO MACEDO - Reforma da legislação previden
ciária.

JOAO HERCULINO - Reforma da legislação previdenciá
ria. Necrológio do [omalíata Francisco Lopes Martins Filho.

CARLOS SANTOS -. Setor pesqueiro nacional.
WALDIR WALTER -'- Rejeição, pelo Congresso Nacional,

do pro]eto de extensão da sublegenda às eleições para Gover
nador de Estado.

CARNEIRO ARNAUD - Dia do Olrurgtâó-Dentista.
JOSE ALVES - Necrológio do Sr.•João Antônio da Silva;
GERALDO GUEDES (Retirado pelo orador para revísãe.) -'-

E:st!libi1tdade social no ·Estado de Pernambuco.

NOSSER AL:MEIDA - Dia do Aviador.
ELOY LENZI - Reforma da legislação prevídencíáría.
BENEDITO MARCíLIO - Reforma da legislação previden-

ciária.
'ERNES'I10 DE MARCO - Reforma da legislação previden

ciária.
AMADEU GEARA - Rejeição, pelo Congresso Nacional, do

projeto de extensão da sublegenda às eleições para Governador
de Estado. Reforma da legislação previdenciária.

MAJURfCIO FRUET ~ Reforma da legislação previdenciá
ria.

MANOEL ARRUDA - Reforma da legislação prevíden
cíáría.

:MILTON BRANDAo - Dia do Aviador.
JOSE CARLOS FAGUND.ES - União do PDS no Estado

de Minas Gerais.
ARY KFFURI - Aproveitamento do ;potencial hidrelétrico

no Estado do paraná.

MENDONÇA NETO (Retirado pelo orador para revísão.) ..:
Manifestação de Deputados e Senadores sobre votação do pro
jeto de reforma da Iegíslação 'Previdenciária.

FRANCISCO ROSSI - Reforma da legislação previden
ciária.

WALDMIR BELINATI - Reforma da legislação prevíden
ciári?

ISAAC NEWTON - Realização em Brasília, Distrito Fe
deral, do Campeonato Brasileiro de Pára-quedlsmo. Dia do
Aviador.

JOEL LIMA - Política econômica brasileira.

PEIXOTO FILHO - Dia do Aviador.

SAMIR ACHôA - Fixaçíto de subsidias de Vereadores.

MAC DOWELL LEITE DE OASTRO - Reforma da legis-
lação previdenciária.

JOEL FERREIRA - Regresso do Presidente Figueiredo-ao
Brasil.

HENRIQUE EDUARDO ALVES -' Balanço de pagamentos,
~O SIMõES - Política agrícola.

ANTONIO PONTES - Ligação rodoviária Macapá-üiapo
que, Território do Ama'Pá.

PACHECO CHAVES - Incidentes ocorridos nos festejos
comemorativos do aniversário de Cruzeiro, Estado de São Paulo.

AIRTON RIOS - Introdução da sublegenda na legislação
eleitoral.

BORGES DA SILVEIRA - Reforma da legislação previden
ciária.

JORGE MOURA - Obrigatoriedade de instalação de cre-
ches nos locais de trabalho. .

WILSON BRAGA - Nonagésimo aniversário de criação do
TrLbunal de Justiça do Estado da Paraiba. .

ANTO~IO UENO - Exportação de frutas e hortaliças.

MARIO RATO ~ Trabalho desenvolvido pela oomíssão
. Especial destinada a examinar projetos de lei sobre pessoas

deficientes.

ANTONIO F'ERRJEIRA. - Missãoevangellza<lora de Frei
Damião.

CORRllJA DA COSTA - Dia do Aviador.

SARAMAGO PINHEIRO - ReiVindicações do Municipio
de Jtaguaí, 'Estado do Rio de Janeiro.

JORGE FERRAZ - Abuso de autoridade em 'Montalvània,
Estado de Minas Gerais.

FRANCISCO LIBARDONI - Problema da desnutrição no
Brasil.

-JORGE ARBAGE - Atuàção do Ministro Delfim Netto, do
Planejamento.

PEDRO CQRRJl:A - Greve d08 fornecedores de cana no
Estado de Pern·ambuco.

ERNESTO DALL'OGLIO - Distorções no sistema coopera
tivista no Brasil.

V - Grande Expediente

iELQUISSON SOARES - septuagésimo-segundo aniversário
de criação do DNOCS. Paralisação das obras de construção
da barragem do Rio Gavião, Município de Anagé, Estado da
Bahia.

NABOR JúNIOR - Rejeição, pelo Congresso Nacional, do
projeto de extensão da sublegenda às eleições para Governador
de Estado.

VI - Ordem do Dia

JG DE ARAÚJO JORGE, SARAMARGO PINHEIRO, :r..ro
SIMõES, ANTôNIO FERREIRA, PEDRO CORR:G:A, CELSO PE
ÇANHA, ALEXANDRE MACHMJO, LYGIA LESSA BASTOS,
PACHECO CHAVES, WALDMIR BELINATI - Apresentação de
proposições.

MENDONÇA NETO - Comunicação, como Líder, sobre a
decisão oposíeíonísta de rejeit3Jr o projeto governamental que
inil;roduz modificações no Sistema ~evidenciárto masilciro.
Solidariedade do PMDB às Deputadas cearenses processadas
sob a alegação de desacato à autoridade.

AIRTON SOARES - Oomuníeaçâo, como Líder, sobre amea
ça de expulsão do Pais dos padres franceses Aristides camio e
FranciseoGouriou.

JG DE ARAÚJO ,JORGE - Comunicação, como Líder, sebre
a decisão oposícíonísta de rejeitar o projeto governamental que
introduz modificações no Sistema Previdenciário brasileiro.

RALPH BIASI - Comunicação, como Lider, sobre a de
missão de funclonárioo e Diretores de Unidades da UNICAMP.

EDSON KHAIR - :Comunicação, como Líder, sobre ex
pectativa de rejeição do projeto governamental que introduz

- modificações no Sistema Previdenciário 'brasileiro.

JOACIL PERiEIRA - Comunicação, como Lí'Cler,. sobre a
votação do projeto ,governamental que introduz modificações
no Bístema Previdenciário. Penalidades a que estão sujeitos
os estrangeiros que violarem a lei brasileira.

JORGE ARBAGE - Encaminhamento de votação do re
. querimento para que parte da sessão de 13 de novembro pró
ximo seja dedicada a, homenagens ao jornal O Liberal, de Be
lém do Pará.
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MENDONÇA NETO, JOACIL PEREIRA - Encaminhamento
de votação do Projeto de Decreto Legislativo n.o 108-A, de 1981.

MENDONÇA NETO - Pedido da palavra para encaminhar
a votação do Projeto de Decreto Legislativo n.O 108-A, de 1981.

PRESIDENTE - Indeferimento do pedido formuiado pelo
Deputado Mendonça Neto para usar da palavra.

HUGO NAPOLEAO· (Como Líder.> - Participação brasi
leira na reunião de Cancún, México.

'PAULO MARQUES (Como Líder) - Sistema educacional
brasileiro.

MENDONÇA NETO - Reclamaçâo sobre o indeferimento
do pedido do orador para, como Líder, usar da palara para en
caminhamento de votação.

PRESIDENTE - Resposta à reclamação do Deputado Men
donça Neto.

MENDONÇA NETO - Questão de ordem sobre a necessi
dade de a Presidência convocar os 8rs. Deputados a participa
rem das votações do Congresso marcadas para a próxima se
mana.

PRESIDENTE - Resposta à questão' de ordem do Deputado
Mendonça Neto.

MENDONÇA NETO - Questão de ordem sobre a inexistên
cia de quorum para prosseguimento da sessão.

PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem do Deputado
Mendonça Neto.

Projeto de Decreto Legislativo n. o 108-A, de 1981, que apro
va o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai pelo qual se
estabelece uma faixa "nonaedificandi" ao longo da fronteira
dos dois países, concluído em Assunçâoipor troca de Notas efe
tuada a 16 de setembro de 1980. (Da Comissão de Relações Ex
teríores.) Aprovado.

Projeto de Lei n.O 1.802-A, de 19179, que acrescenta pará
grato ao art. 835 do Decreto-lei n.O 5.452; de 1.0 de maio de
1943, e dá outras providências. (Da Sra. Lúcia víveíros.) 
Adiada a discussão iPOr dez sessões. .

Projeto de Lei n.o 2. 343-A, de 1979, que estabelece a apo
sentadoria da mulher segurada do INPS aos trinta anos de ser
viço com salário integral, e dá outras providências. (Do Sr. Már
cio Macedo.> - Adiada a discussão por dez sessões.

Projeto de Lei n.O 2.368-A, de 1979, que altera o art. 11 da
Lei n,v 4.923, de 23 de dezembro de 1965, que "institui o cadastro
permanente das admissões e dispensas de empregados, es
tabelece medidas contra o desemprego e de assistência aos de
sempregados, e dá outras providências".. (Do Sr. Luiz Leal.)
Adiada a votação do requerimento de adiamento da discussão,
por 'dez sessões, por falta de quorum.

VII - Designação da. Ordem do. Dia.

vm - Encerramento

Discurso do Deputado Geraldo Guedes, no Pequeno Expe
diente de 6-10-81: Discurso do Ministro Rubem Ludwig, da
Educação e Cultura, na abertura do Simpósio sobre o Ensino
Profissionalizante.

Discurso do Deputado Geraldo Guedes, no Pequeno E~
diente de 7-10-81: Alocação de recursos para duplicação asfál
tíca do trecho na Berra das Russas, na. BR-232.

Discurso do Deputado Geraldo Guedes, no Pequeno li:xpe
diente de 19-10-81: Necessidade de alteração, pelo BNH, dos
termos dos contratos de financiamento para construção de ca
sas populares em Jardim Paulista, Estado de Pernambuco.

2 - ATA DAS COMISSõES
3 - MESA (Relação dos membros)

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

5 - COMISSõES (Relação dos membros das comissões
Permanentes, Especiais, Mistas e de Inquérito)

Amazonas

Mário Frota - PMDB; Ubaldino Meirelles - PTIS.

Pará
Antônio Amaral - PDS; Jorge Arbage - PDS; Nélio Lo

bato - PF.
.Maranhão

Edson Vidigal - PP; Epitácio Cafeteira - P.MDB; Freitas
Diniz - PT; Marão Filho - PDS; Naglb Haickel - PDS. .

Piauí
Hugo Napoleão PD8;. Milton Brandão - PDS; Pinheiro

Machado -I'IP.
ceará

Adauto Bezerra - PDS; Flávio Marcilio - PDS; Marcelo Li
nhares- PDS; Ossían Araripe - PDS; Paulo 8tudart - PIl'S.

ATA DA 136.a SESSÃO,
EM 23 DE OUTUBRO DE 1981

PRESID1l:NCIA OOS SRS.:

FURTADO LEITE, r'-Secretário;
CARLOS WILSON, 29-Secretário; e

JOEL FERREIRA, Suplente' de Secretário.
I - As 13:30 horas eomparecem os Senhores:

Nelson Marchezan
Haroldo Sanford
Freitas !Nobre
Furtado Leite
Carlos Wilson
Paes de Andrade
Joel Ferreira
Lúcia Viveiros
Jackson Barreto

Aluízio Bezerra
Almeida - PDS.

Acre

PMDB; Nabor Júnior - PMDB; Nosser

Rio Grande do Norte

. Djalma Marinho - PDS; João Faustino - PDS; Vingt Ro-
sado - PDS.

Paraíba
Alvaro Gaudêncio - PDS; Antônio Gomes - PDS; Arnaldo

Lafayette - PMDB; Ernani Sátyro - PDS; Joaci! Per- ira - PDS;
Wilson Braga - PDS.

Pernambuco
Augusto Lucena - PDS; Cristina Tavares - PMDB: Geraldo

Guedes - PDS; Inocêncio Oliveira - PDS; José Mendonça Be
zerra - PDS; Milvernes Lima - PDS; Nilson Gibson - PDS;
Roberto Freire - PM[)B; Thales Ramalho - PP.

Ala.goas

Albérico Cordeiro - P>DS; Antônio Ferreira - PDS; José Alves
- PDB; Murillo Mendes - PMDiB.

Sergipe

Celso Carovalho.
B;l.hia

Angelo Magalhães - PDS; DjaIma Bessa - PDS; Fernando
Magalhães - PDS; Hilderico Oliveira - PMDB; João Alves 
PDS; Manoel Novaes - PDS; Marcelo Cordeiro - PIMDB; Menan
<1ro Minahim- POO; Prisco Viana - PDS; Roque Aras - PMDB;
Ruy Bacelar - PDS; Vasco Neto - PDS,.

Espírito. santo
Christiano Dias Lopes - iPIDS; Luiz Baptista - I'IP; Mário

Moreira - PMDB.
:lUo de Janeiro

Alcir Pimenta - FP; Alvaro :Valle - P!DS; Celso Peçanha 
IIMDB; Daso Coimbra - PP; Délio dos Santos - PMDIB; Edson
Khair - PMDB; Joel Vivas - PlP; Ja de Araújo Jorge - PDT;
Jorge Gury - PTB; José Frejat - PDT; José Mauricio - PDT;
Lygla Lessa Bastos - PDS; Maroollo Gerqueira - PMDB; Modesto
da Silveira - PMOO; Oswaldo Lima - PP; Peixoto FiLho - PP;
Péricles Gonçalves - PlP; Walter Silva - PiMDB.

Minas Gerais
'Aécio Ounha - PDS; Antônio Dias - P!DS; castejon Brànco

- PDS; Darío Tavares ~ PP; Fued Dib - PMDB; Homero Santos -
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- PDS; João Herculino - PMDB; Juarez Batista - PP; Luiz Leal
- PP; Luiz Vasconcellos - PDS; Magalhães Pinto -?P; Paulino
Cícero de Vasconcellos - PDS; Pimenta da Veiga - PlMDB;
Rosemburgo Romano - PP; .Sérgio Ferrara - PP; Vicente Gua
bíroba - PDS.

São Paulo

Airton soares - PT; Antônio Russo - PMDB; Audálio Dantas
-' PMDB; Calo Pompeu - PP; Cantídio Sampaio - PDS; Del
Bosco Amaral - PMDB; Diogo Nomura - PDS; Francisco Rossi
- PDS; Freitas Nobre - P:M!DB; Israel Dias-Novaes - PMDB;
João Cunha - PMDB; MárIo Rato - PMDB; Ralph Biasi - PMDB;
Santilli Sobrinho - BMDB; Tidei de Lima - PMDB; Ulysses Gui
marães - PMDR

Goiás

Adhemar Santillo - P-MDB; Brasilío Caiado - PDB; Guido
Arantes - PDS; Iram Saraiva - PMDB; Iturival Nascimento 
PMDB; Siqueira Campos - PDB.

Mato Grosso

Bento Lobo - PF; Carlos Bezerra - BMDB; Gilson de Barros
- PMDB; Milton Figueiredo - PF.

Mato Grosso do Sul

Antônio Carlos de Oliveira - PT; Ruben Figueiró - PP;
Ubaldo Barém - PDS.

Paraná
Alvaro Dias - PMDB; Alípío Carvalho - PDS; Antônio Ma

zurek - PDS; Ary Kffuri - I'IDS; Euclides Scalco - PMDB; Igo
!..osso - PDS; Nivaldo Kruger -:FIMDB; OUvir Gabardo - P'MOB;
Osvaldo Macedo - PMDB; sebastião Rodrigues Júnior - PMDB;
Walber Guimarães - PP.

'Santa Catarina.
Abel Ávlla - PD8; Adhemar Gh1si - PDS; ~aldo 8chmitt

- PP; Francisco llbardoni - P.MDB; João Linhares - PP; Nelson
Morro - ?DS; Walmor de Luca - PMDB.

'Rio Grande do Sul

Alcebíades de Oliveira - PDS; Alceu Collares - PDT; Ary
Alcântara - PDB; Carlos Santos - PMíDiB; Eloar Guazelli 
PiMDB; Getúlio Dias - PDI'; João Gilberto - PMDB; Magnus
Guimarães - PDT; Nelson Marchezan - PDS; Odacir KleIn 
PMDB; Waldir Walter - PMD.B.

Amapá
Antônio Pontes - PDS.

Rondônia

Isaac Newton - P>DS; JerônImo Santana - P:MDB.
Roraima

Hélio Campos - PDS.
O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - A llsta de presença

acusa o comparecimento de 162 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus Iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretá.rio procederá à leitura da ata da sessão anterior.
n - O SR. NILSON GIBISON, ser:vindo como 2.°-Becretário,

procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Passa-se à leitura do
expediente.

,A SR." LÜCI:A VIVIDROS, SUplente de Secretário, ser:vindo
como l.°-secretário, procede à leitura do seguinte

m - Expe.dlente

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA A CüN8TITU1ÇAO N.O , DE 1981

Dá nova redação ao art. 195 da COoDstituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional: .

'Artigo único. O art. 195 da Constituição Federal passa a vl
ger com a segulnte redação:

"Art. 195. Os atuais substitutos de auditor e os de
Procurador do Trabalho e Militar de Segunda Categoria,
que tenham ou venham adquirir estabilidade nessas fun
ções, poderão ser aproveitados em cargos iniciais dessas
carreiras, respeitados os direitos dos candidatos aprova
dos em Concurso."

1ustificação
1. Como é sabido, o Mínístérío Público do Trabalho jamais

realizou concurso de provas e títulos para o ingresso no cargo
inicial de carreira. Todavia, no curso de sua história, os Substi
tutos de Procurador do Trabalho Adjunto, bem como os interi
nos, ingressaram na carreira, apesar da exigência constitucional
do concurso de provas e títulos.

2. Atualmente, a Lei n.O 6.788, de 28 de maio de 1980, que
reestruturou as carreiras do' Ministério Público da União junto
à Justiça comum do .Trabalho e Militar, efetivou os SubstItutos,
dispondo, no seu art. 7.°, que os mesmos passariam a integrar
um quadro suplementar. Todavia, vetou, expressamente, os seus
ingressos no cargo inicial de carreira, salvo mediante concurso
de provas e títulos. Da mesma forma procedeu 'com os atuais
Substitutos e Procurador Militar, nos termos do seu art. 12.

3. vários argumentos podem ser enumerados no sentido de
comprovar a injusta Situação em se encontram os Substitutos de
Procurador do Trabalho e Militar. Primeiramente, apesar da exi
gência contida no § l.0 do art. 95 da: Constituição Federal, nenhum
Procurador da Justiça do Trabalho prestou concurso de provas e
títulos. A referida lei, ao efetivar os Substitutos, ajustou apenas,
legislativamente, uma situação já concretamente reconhecida. E
que, apesar da denominação de Substitutos, eram os mesmos con
vocados em caráter permanente. E mais, sem substttuír ninguém.

4. Outro aspecto que deve ser registrado: a prefalada Lei
n.o 6.788 extinguiu as nomeações por Decreto dos Substitutos, car
gos que serão extintos à medida que vagarem, "vedadas as novas
nomeações, a partir da sua vigência" (art. 7.°). Ora, se nenhum
procurador de carreira se submeteu a concurso, na longa traje
tória <lo Ministério Público do Trabalho, injusta a permanéncta
dos SUbstitutos em quadro suplementar, sem qualquer possibili
dade de ingresso na carreira, salvo mediante concurso de provas
e títulos a nivel nacional. Sobretudo agora, após a vedação de
novas nomeações, o que evita o argumento de abrir-se novos pre
cedentes.

Registre-se, por fim, que os atuais Substitutos compõem, atual
mente, cerca de 70% de todo o quadro. Exercendo, como já foi
dito, as mesmas atribuições e com as mesmas responsabilidades,
daqueles considerados de carreira (também nomeados sem con
curso), inclusive, respondendo por algumas regionais.

5. Passemos agora a fazer um rápido retrospecto sobre a
legislação que se ocupou da matéria. A Constituição de 1946, dis
punha, no seu art. 215, que Ha lei organizará o Ministério Público
da União junto à Justiça COmum, à Justiça Militar, à Justiça Elei
toral e do Trabalho, mediante concurso". O seu art. 188, inc. n,
no entanto, dispunha que "depois de cinco anos de exercício, os
funcionários efetivos nomeados sem concurso" seriam considera
dos estáveis. Da mesma forma o art. 23 dos "Atos das Disposi
ções Oonstdtutícíonaís Transitórias".

6. A Lei Orgânica do Ministério Públlco (n.o 1.341, de 30 de
janeiro de 1951), no seu art. 88, considerou "efetivos, como' Ad
juntos de Procurador na Procuradoria ~gional do Trabalho, os
atuais Substitutos de Adjunto que, nessa qualidade ou como in
terinos, tiverem na data da publicação da presente Lei ou con
tarem mais de cinco anos de exercício". No seu art. 89, afirmou
que "os membros interinos do Ministério Público da União, nomea
dos por decreto do Presidente da República, e que contarem mais
de 5 anos de axercícío, até 18 de setembro de 1964, nos termos
do art. 3.° da Lei n.o, 525, de 7 de dezembro de 1948, e que não
foram benerícíados pelo art. 23 do ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, por terem os respectivos cargos titulares efe
tivos, serão automaticamente efetivados ou readmitidos nos mes
mos cargos quando vagarem. No seu parágrafo único, dispõe que
a efetivação de Procuradores do Trabalho de Segunda Categoria
beneficiados pelo disposto neste artigo não prejudicará, em hipó
tese alguma, a programação e demais vantagens conferidas por
esta Lei aos Procuradores Adjuntos, nos termos do § 1.° do art. 79.
os quais passarão a ter atribuições, direitos e vantagens outorga
das aos eítados Procuradores de Segunda Categoria. Por fim, dis
pôs, no art. 8.0, que "os atuais membros do Ministério Público da
União, interinos e substitutos, com mais de dois anos de exer
cicio que não estiveram amparados pelo art. 23 do ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias e pelo artigo anterior, terão
preferência, na ordem de anttgüídade.para o preenchimento das
vagas existentes das que Vierem li. ocorrer nas categorias Iniciais
das respectivas carreiras, observadas as exigências legais" (Lex
1951, pâgs. 177 e 193).

7. Apesar das mesmas restrições, o Decreto n.O 48. 959-A, de
19 de setembro de 1960, que aprovou o Regulamento Geral da
Prevídêneía Social(Lex 1960 - XXIV - págs. 901/987), dispôs,
no art. 519 que: "Para atender aos cargos decorrentes do disposto
no art. 88, § e 95 da Lei Orgânica da Previdência Social, nos ter
mos dos arts. 335 e 356 deste regulamento, o Procurador Geral da
Justiça do Trabalho, poderá convocar Substitutos de Procurador
Adjunto do Trabalho, a qualquer tempo e segundo as necessidades
de serviço. Os substitutos de Procurador Adjunto, nomeados até
a data da vigência da Lei Orgânica da Previdência Social, serão
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submetidos a concurso de títulos, realizados no prazo de 30 dias,
contados a partir da data da publicação deste Regulamento, pas
sando a integrar, em caráter efetivo, o Ministério Público do Tra
balho, no cargo inicial de carreira, os que forem aprovados". O
citado art. 519 e seus parágrafos foram revogados pelo Decreto
n.O 50.416, de 6 de abril de 1961. Considerando, o Presidente da
República, "que o Regulurnento Geral da Previdência Social, me
diante simples concurso de títulos:', havia determinado que os
Substitutos de Procurador do Trabalho Adjunto passarem a in
tegrar, em caráter efetivo, o Ministério Público, no cargo inicial
de carreira. Considerou ainda a inexistência de vagas e a vio
lação, pelo regulamento do art. 65, ínc. IV da Constituição Fe
deral e o art..3.o da Lei n.v 1.351/51. Mesmo assim, através de
Mandado de Segurança, aqueles que, à época, se submeteram a
concurso, foram mantidos no cargo inicial de carreira. i'f'Uminar
fora concedida no dia 18-9-61.

8. Mais adiante, a Constituição de 1967, através do seu
art. 177, § 2.°, considerou estáveis os servidores da união, dos Es
tados e dos Munidpios, da administração centralizada ou autár
quica, que, à data da promulgação desta Constituição, contem,
pelo menos, cinco anos de serviço público. Todavía, manteve,
para o ingresso nos cargos iniciais de carreira do Ministério Pú
blico o concurso de provas e titulas (art. 138, § l.0). Mesmo assim,
os substitutos que à época, contavam cinco anos de serviço, não
só foram efetivados, como também ingressaram no cargo inicial
da carreira. .

9. A Constituição de 1969, no seu art. 195, abriu, mais uma
vez, novo precedente, ao firmar que: "Os atuais substitutos de
Auditor e Promotor Militar da União, que tenham adquirido esta
bilidade nessas funções, poderão ser aproveitados em cargo ini
cial dessas carreiras, respeitados os direitos dos candidatos apro
vados 'em concurso",

10. Vê-se, pois, pelb exposto, que jamais houve concurso de
provas e titules, para o ingresso no cargo inicial da carreira do
Ministério público do Trabalho. Os atuais Substitutos de Procura
dor do Trabalho Adjunto, sempre foram convocados em caráter
permanente, sem finalidades de substituir ninguém, formando, hoje,
cerca de 70% do M. P. T. Vêm eles exercendo as mesmas atribui
ções daqueles' que o fazem em cargo de carreira (também nomea
dos, sem concurso i.sem qualquer diferença, tendo, também, em
alguns casos, respondído por chefias de Procuradorias Regionais

11. A Lei n.? 6.788/80, que reestruturou o Ministério Público
da União, veio extinguir, definitivamente, as nomeações de subs
títutos. Todavia é injusta e discriminatória a permanência dos
atuais substitutos em quadro suplementar, sem que haja, de fato.
qualquer díferença entre suas atribuições e as daqueles que exer
cem os cargos de carreira, que foram nomeados sem concurso.
A simples mudança de nomenclatura de cargos e os seus respec
tivos ingressos na carreira não implicam, necessariamente, au
mento do quadro, tampouco despesa orçamentária.

Face à importância da matéria, esperamos contar coro o apoio
dos ilustres pares para a aprovação da presente Emenda. ao texto
constitucional.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981.

DEPUTADOS: Nilson Gibson - Arnaldo Laí'ayette - Júlio
Martins - Manoel Arruda - Luiz Leal - Walmor de Luca 
José Ribamar Machado - Adhemar Santillo - Ruben Figueiró
- Ary Kffuri - Milton Brandão - Correia Lima - Aldo Fa
gundes - Carlos Santos - Nabor Júnior - Celso Peçanha 
Peixoto Filho - oaríos Wilson :..- Tertuliano Azevedo - Lúcio
Cioni - João Herculíno - Nelson Morro - Jorge Arbage - Car
neiro Arnaud - Humberto SOuto - Angelino Rosa - Lázaro Car
valho - Vasco Neto - Airton Sandoval - Geraldo Guedes - Fer
nando Coelho - Osvaldo Melo - Wildy Vianna - Guido Arantes
_ Borges da Silveira - Mário Stamm - Siqueira Campos - tsaac
Newton - Antônio Amaral - Daso Coimbra - Ludgero Raulino 
Ney Ferreira - Leite 6chmidt - Antônio.Mariz - João Carlos de
Carli - Evandro Ayres de Moura - trbaídíno MeirelIes- Dja1ma
Marinho - Adroaldo Campos - Joel Ferreira - Nosser Almeida
_ José Bruno - OCtacílio Queiroz - Júlio Campos - Dario Ta
vares - Jayro Maltoni - Benedito Marcílio - Jerônimo Santa
na - Aleir Pimenta - Carlos Alberto - Josias Leite - Paulo
Marques - Louremberg Nunes Rocha - Amadeu Geara - Jorge
Uequed - Brabo de Carvalho - Gomes da Silva - Honorato
Vianna - ossían Ararípe -;-. Iranildo Pereira ---'- Ubaldo Barérn
- Leorne Belém - Adriano Valente - Vilela de Magalhães 
Waldmir Belinati - Gerson Camata- Mauro Sampaio - José
Amorim - Del Bosco Amaral - Geraldo Fleming - Tidei de
Lima - Valter Garcia - José Carlos Vasconcellos - iRaymundo
Diniz - Emidio Perondi - Ronan Tito - João Alberto - Se
bastião Rodrigues Jr. - Rosemburgo Romano - Mário Moreira
- Iturival Nascimento - Jorge v,argas - Antônio Pontes 
Joacil Pereira - Ohrístiano Dias Lopes - Ãlvaro Valle - Mau-.
ricío Fruet - Arnaldo Schmitt - Lúcia Viveiros Juarez Furtado
- Alipio Carvalho -rt- Israel Dias-Novaes - Júlio Costamilan 
Jorge FerDaz - Hélio Duque - Hugo Napoleão - Djalrn:a Bessa
- Carlos Sant'Ana - João Alves - Roberto Freire - Osmar Lei-

tão - Baldaeci Filho - José de Castro Coimbra - Ruy Bacelar
- Antônio Gomes - Amilcar de Queiroz - Samir Achôa - João
Faustino - Jackson Barreto - João Gilberto - Alberto GoLd
man - Edson Khair - Zany Gonzaga - José Frejat - Fran
cisco Rossi - Salvador Julianelli - Feu Rosa - Erasmo Dias 
Murilo Mendes - Iram Saraiva - Norton Macedo - Walter de
Castro -- Adauto Bezerra - Joel Vivas - Hildérico Oliveira 
Ruy Côdo - Rezende Monteiro - Pedro Germano ,- Ary Alcânta
ra - Simão Sessim - Getúlio Dias - Fernando Magalhães 
Flávio Marcílio - João Linhares - José Camargo - Adalberto
Camargo - Natal G,ale - Adhemar de Barros Filho - Corrêa
da Costa.

SENADORES: Cunha Lima - Aloysio Chaves - Gabriel Her
mes - Eunice Michiles - Passos Pôrto - Ada1berto Senil. - José
Lins - Lázaro Barboza - Evandro Carreira - Almir Pinto 
Arno Darní.aní - Mauro Benevides - Leite Chaves - Humberto
Lucena - Jutahy Magalhães - Teotônio Vilela - Valdon Varjão
- João Calmon - Mendes Canale - Jorge Kalume - Dirceu
Cardoso - Moacyr Dalla - José Caixeta _ Agenor María 
Martins Filho - Lomanto Júnior.

REQUERIMENTOS

Senhor Presidente:

Wilson Leite Braga, Deputado Federal, vem mui respeitosa
mente à presença de Vossa Excelência, na forma regimental, re
querer que se digne autorizar a retirada do Projeto de Lei n.v
5.346181, de sua autoria, publicado no DCN de 2-10-81, pág. 10839,
que dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica a
política salarial e dá outras providências.

Nestes Termos,
pede Deferimento.

Brasília, 2rde outubro de 1981. - Wilson Leite Braga.
• * •

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, a desa
nexação do Projeto de Lei n.O 4.950/81 - de minha autoria 
que "dispõe sobre o salário profissional do advogado" do de, n.v
4.700181 - do Sr. João Faustino - tendo em vista que a matéria
neles tratada, embora análoga, tem enfoques distintos, haja vista
que a minha proposição é mais especifica, pois cuida 'de uma só
categoria profissional - a dos advogados - enquanto o projeto
do Deputado João Faustino dispõe sobre o salário mínimo dos
advogados, economistas. contadores e atuários.

Outrossim, estou encaminhando a Vossa Excelênc1a um subs
titutivo ao citado projeto n.O 4.950/81, atendendo a recomenda
ções do I Encontro de Advogados. Empregados, realizado sob o
patrocinio da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado
do Rio de Janeiro. '

P. Deferimento.

Sala das Sessões, de outubro de 1981. - Celso Peçanha,

COMUNllCAoÇAO
Do Sr. Lider do Bloco parlamentar do Partido Demoerátíco

Trabalhista - PDT, nos seguintes termos:

Brasília, 23 de outubro de 1981.
Senhor Presidente:

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que é a
seguinte a escala de Vice-Líderes deste Bloco Parlamentar, na
semana de 26 a 30 de outubro de 1981:

Dias Deputado

26-10 Magnus Guimarães
27-10 Magnus Guimarães
28-10 Magnus Guimatães
29-10 Magnus Guimarães
30-10 Magnus Guimarães

Atenciosamente. - Alceu Oollares, Líder.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇõES N.O 182181

(Do Sr. Mauricio Fruet)
SGlillitá informações, ao Ministério dos TraJUlPOftes,

sobre posto de pesagem de veículos construído, na BR-277 ,
construção e pavimentação da B&-153 e BR-476, e cons
trução da Ferrovia da 8Gja, no Paraná.

Senhor Presidente:

Em conformidade com o preceituado na alínea "d" do art. 30
da Constituição Federal, combinado com os artigos: 129 e 130 do
Regimento Interno, e tendo em vísta a tramitação, no Oongresso
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Nacional, da proposíçâo consubstanciando a proposta de, Lei orça
mentária da União para o exercício de 1982,solicitamos que, através
do Gabinete Civil da Presidência da República, sejam prestadas
as seguintes informações pelo Ministério dos Transportes:

1. Quais as razões que determinaram a construção, na rodo
via BR-277, nas proximidades da Ponte da Amizade, que interliga
o Brasil ao Paraguai, de um sofisticado posto de pesagem de
veiculas de carga? .

2. Por que motivo o posto em questão não foi utilizado, en-
contrando-se abandonado? ..

3. Qual a importância despendida na construção e instala-
ção desse posto? .

4. A construção desse posto foi considerada obra: prioritária
pelo DNER? Por quê?

Justificação
Por razões ignoradas, foi construído no Estado do Paraná, na

rodovia BR-277, nas proximidades da Ponte da Amizade, que inter
liga os territórios brasíletrc e paraguaio, um . soífstícadíssímo
posto de pesagem de veículos de carga.

Para tal obra, seguramente, foram carreados recursos de vulto
dos cofres públicos. Todavia, esse posto de pesagem, também por
motivo desconhecido, foi literalmente abandonado, o que significa
um inadmissível desperdício de verba, particularmente no período
de crIse econômico-financeira que estamos a atravessar, quando
as despesas públicas devem ser rigorosamente dosadas, e aplica
das em obras indispensáveis.

Aliás, constatamos que o requinte da construção contrasta
chocantemente com a miséria reinante na área, onde sobrevivem,
a duras penas, crianças abandonadas, como comprovam as foto
grafias que juntamos em apenso.

'Nesse 'contexto, e na oportunidade em que Se examina a pro
posta de lei orçamentária da União para o exercício de 1982, onde
figuram obras assemelhadas à enfocada, temos para nós ser de todo
conveniente que o Poder Executivo preste informações sobre o
assunto, a fim de que tenha o Parlamento condições de verificar
como são empregados setoríalmente os recursos públicos, especial
mente tendo em vista o custo social de multas obras, que poderiam
ser substituídas por outras que ensejassem melhores repercussões
sociais.

São essas, 'Sr. Presidente" as razões que inspiraram este re
querimento de informações, que, por observar as normas constitu
cionais e regimentais pertinentes, esperamos venha a merecer
acolhida.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1981. - Mauricio Fruet.
• • •

Senhor iPresidente:

Em conformldade com o preceituado na alínea "d" do pará
grafo único do art. 30 da ConstitulçãoFederal, combinado com o
art. 130, do Regimento Interno e tendo em vista a tramitação, no
Congresso Nacional, do Projeto de Lei n. O 21, de 1981 (CN) , que
estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício finan
ceiro de 1982, requeiro a Vossa Excelência que, por intermédio da
Chefia do Gabinete Civil da. Presidência da República, sejam
prestadas as seguintes ínrormações pelo Ministério dos Trans
portes:

1. Na proposta de lei orçamentária da União para o exer
cício de 1982, estão previstas verbas destinadas à construção e
pavimentação da rodovia BR-153, no trecho interligando os Mu
nicípios de :fualtl, Irati e União da VItória, no Estado do Paraná?

2.!Em caso positivo, qual o montante da verba prevista, quando
serão iniciadas as obras e qual o prazo para a sua. conclusão?

3. Na hipótese de não'"inclusão de verba especifica para' a
construção e pavimentação daBR-153, no trecho indicado, quais
as razões que determinaram essa exclusão e, quando se prevê a
inclusão, no Orçamento da União, de verba para essa finalidade?

Justificação
Por razões ignoradas, há mais de dez anos o Departamento

Nacional de Estr!lidas de Roda;gem abandonou as obras da rodovia
BR-H>:!, no trecho que interliga os municípios paranaenses de
l!baiti, Irati e União da Vitória.

Eg,ge abandono vem causando prejuízos de monta ao Erário
Público, porquanto importâncias de vulto foram empregadas na
construção de várias obras de arte de grande porte, que estão
sendo literalmente destruídas pela intempérie.

1!l de ressaltar-se, ainda, que a rodovia em questão representará
importantíssimo pape.l no desenvolvímento sóeío-econõmíeo de
vasta região do Estado do Paraná.

Todavia, examinando a proposta de lei orçamentária da União
para o exercício de 1982, verificamos que não há qualquer refe
rência expressa a essa estrada de rodagem.

Ignora-se, por conseguinte, se suas obras terão ou não pros
seguimento.

Por esse motivo, e para que o Congresso Nacional tenha me
lhores condições de examinar a matéria, impõe-se sejam prestadas,
pelo Ministério dos' Transportes,. as informações ora solicitadas.

Estando cumpridas as exigências constitucionais e regimen
tais, esperamos venha o pedido a merecer deferimento.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1981.- Maurieio Fruet.

* * *
Senhor Presidente:

De acordo com o preceituado na alínea d do parágrafo único
de art. 30, da Oonstítulçâo Federal, combinado com o art. 130, do
Regimento Interno e tendo em vísta o trâmite, no Congresso Na
cional, do Projeto de Lei n.? 2·1, de 1981 (.ON), que estima a re
ceita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
1!}82, requeiro a Vossa Exceiência que, através da Chefia do Ga
binete Civil da Presidência da República, sejam prestadas as se
guintes íntcrmações pelo Ministério dos Transportes:

1. "Na Proposta de Lei Orçamentária da União para o exer
cício de 1982, estão previstas verbas destínadas à construção da
denominada Ferrovia da SOja, interligando os municípios pararia
enses de Guaira, Cascavel e Guarapuava?

2. ,Em caso positivo, qual o montante da verba prevista quan
do serão iniciadas as obras e qual o prazo para a sua conclusão?

3. Na hipótese de não inclusão de verba específica para a
construção da Ferrovia da SOja, quais as razões que determinaram
tal procedimento e quando se prevê a inclusão, no Orçamento da
União, do numerário necessário {l, tal investimento'?

Justificação

Embora grande produtor agrícola, o Paraná ressente-se da fal
ta de meios adequados de transportes, necessários ao escoamento
da produção.

Conta, apenas, com 2.239 quilômetros de estradas de ferro,
que atingem apenas 30% dos municípios do Estado, sem contar
o Oeste e o Sudoeste, as principais áreas agrícolas.

No setor da soja, por exemplo, o Paraná, na safra 198(J/81, de
verá produzir 5.50(J.OOO toneladas. Todavia, a região produtora,
atualmente é deficientemente servida por rodovias, inexistindo li
nhas ferroviárias.

Atendendo a justo reclamo dos produtores de soja, o oover
no anunciou que iria construir, ainda este ano, a denominada Fer
rovía da Soja, interligando os Municípios de Guaíra, Cascavel e
Guarapuava, pormítíndo o escoamento da produção pelo Porto de
Paranaguá, Além disso, por convênio com o Paraguai, Assunção
ficaria também ligada a Paranoaguá, a partir de Guaíra.

No entanto, na proposta de lei orçamentária da união para
o exercíelo de 11)82, não há qualquer referência a verbas que esta
riam destinadas à construção da F'errovía da Soja, ignorando-se
se estariam íncluídas em algum Código genérico ou não.

Assim, para melhor exame dessa proposição, impõe-se sejam
prestadas as informações ora sol1citadas ao Ministério dos Trl<ns
portes.

Estando atendidos todos os requisitos constitucionais e re-
glmenbaís, esperamos deferimento. .

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1981. - Mauricio Fruet.

* * *
Senhor Presidente:

Em consonância com o preceituado na alínea d do parágrafo
único do art. 30 da Constituição Federal, combinado com o art.

. 130, do Regimento Interno e tendo em vista a tramitação, no Con
gresso Naelonal; do Projeto de Lei n.O 21, de 1981 (ON), que esti
ma a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro
de 1982, requeiro a Vossa Ex.celência que, por intermédio da Chefia
do Gabinete Civil da presidência da República, sejam prestadas
as seguintes informações pelo MinistériÇl dos Transportes:

1. Na proposta de lei orçamentária da União para o sxer
cicio de 1982, estão previstas verbas destinadas à construção e
pavimentação da rodovia BR-476, no trecho entre Ribeira (SP)
Adrianópolis (PR) - até Curitiba, passando por Distrito de Tunas
e Bocaiuva do Sul?

2. Em caso afirmativo, qual o montante da verba prevista,
quando serão iniciadas as obras e qual o prazo para a sua con
clusão?

3. Na hipót.ese de não inclusão de verba específica para a
construção e pavimentação da BR-47r6, no trecho indicado, quais
as razões determinantes dessa exclusão e quando se prevê a in-
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clusão, no Orçamento da União, de num-erário para essa finali
dade?

Justificação
Ressente-se o Estado do Paraná de uma melhor e mais ampla

rede rodovíáría, que permita, mais adequadamente, o escoamento
de sua substancíal produção agrícola.

Um dos pontos mais críticos para o transporte dos produtos
paranaenses, dificultando, inclusive, todo o transporte rodoviário
entre as três Unidades F1ederadas do SÍll do Pais e o Estado de São
Paulo, e deste pare as demais regiões do Brasil, é exatamente a
rodovia BR-116, no trecho que interliga os Estados do Paraná e
São Paulo.

m que, além do tráfego pesado que continuamente conges
tiona essa rodovia, com inusitada freqüência apresenta ela tre
chos interditados, provocando brutal prejuízo à economia nacional,
devido a desbarrancamentos e a obras que, cronicamente, são rea
Iízadas vem determinados locais eritícos, como, por exemplo, na
ponte sobre o Rio Capivari.

Nesse contexto, impõe-se que haja uma outra. via de acesso
entre os dois Estados que, no caso, só poderá ser a rodovia BR-476,
a chamada Estrada da Ribeira ou Estrada Velha de Ouritiba
São Paulo.

Para esse efeito, torna-se fundamental a realização de obras
de construção e pavimentação nessa rodovia, no trecho Ribeiro
(SP e Adrianópolis (PR, até Curitiba, passando pelo distrito de
Tunas e Bocaiuva do Sul, a fim de tornar transitável a BR-476.

Todavia, examinando 'a proposta de lei orçamentária" da União
para o exercício financeiro de 1982, verificamos que não há qual
quer referência às obras em questão.

Dessa forma, impõe-se que o Poder Executivo, através do Mi
nistério dos Transportes, preste informações a respeito.

Estando cumpridos os requisitos constitucionais e regimentais,
esperamos que este pedido merecerá o devido dererímento.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1981. - Maurício Fruet.

PAlRJElCER DO SENHOR l.°-VIOE-PiRE8IDIDN'I1E
Req~tos de infonnaç~ ao Ministério dos Trans

portes, de autoria do Deputado Mauricio Fruet (PMDB 
PR), sobre posto de pesagem de veículos construído na
BR-277; construção e pavimentação da. BR-153 e BR-476,
e construção da. Ferro~a da. ~a, no Paraná.

I - Relatório

O ilustre Deputado Mauricio Fruet entregou à Mesa quatro
pedidos de íntormeção oficial, consoante as disposições consti
tucional e regimental, e, por pleitearem informes do mesmo órgão
admínlstratívo, com o assentimento' do senhor Presidente e dos
demais membros deste Oolegiado, serão anexados para efeito de
apreciação.

Fundamentam-se os petitórios na alínea d do parágrafo único
do art. 30 da COnstituição, bem como no art. 130 do Regimento

, Interno, particularmente na alternativa permíssível ao envio de
proposição desta natureza quando referente a matéria Iegislatíva
em trâmite.

Face esse preceito, o ilustre representante do Paraná, para
obter resposta às Indagações que seguem ahaíxo, invoca o Pro
jeto de Lei n.O 21, de 19'81 (CN), ora em fase de estudo no COn
gresso Naciona:l, que estima a receita e fixa a despesa da: União

- para o exercício de 1982: •

- Quais as razões que determinaram a construção, 110. rodo-
via BR.-277, nas proximidades da Ponte da Amizade, que interliga
o Brasil ao Pareguai, de um sofisticado posto de pesagem de veí
culos de carga?

- Por que motivo o posto em questão não foi utilizado, en
contrando-se abandonado?

- Qual {I. importância despendida na construção e instalação
desse posto?

- A construção desse posto foi considerada obra prioritária
pelo DNER? Por quê?

- Nil. proposta da lei orçamentária da União para o exercíeío
de 1962, estão previstas verbas destlnadas 'à construção e pavi
mentação da rodovia BR--1!53, no trecho mterlígando os Municí
pi>os de RJalti, Irati e União da Vitória, no EStado do paraná.?

- Em caso positivo, qual o montante da verba previsttl.,
quando serão iniciadas as dbras e qual o prazo pa:ra a sua eon
cJ,lUIão?

- Na hipótese de não íncíusão de veroa específica para a
construção e pavimentação da :a&-I58, no trooho indicado, quais

as razões que determlna.ra:m essa exclusão e quando se prevê a
inclusão, no Orçamento ~a União, de verba para essa finaJ.id'ade?

- Na. Proposta. de Lei Orçamentária da União para o exer
cicio de 19&2, estão previstas verbas destãnades à construção da
denominada Flerrovia da Soja, interligando os munícípíos para
naenses de Guaíra; Cascavel e Guarapuava?

- Em caso positivo, qual o montante da verba prevista,
quando serão Inícíadas as obras e qual o prazo para a sua con
clusão?

- Na hipótese de não inclusão de verba especifica para a
construção da Ferrovia da Soja:, quais as razões que determinaram
tal procedimento e quando se prevê a ínchrsão no Orçamento da
União, do numerário necessário a tal investimento?

- Na proposta de lei orçamentária da União para o exercício
de 19082, estão previstas verbas destinadas à construção e paví
mentação da. rodovia BR-476, no trecho entre Ribeira (SP) Adria
nópolís (PR) - até Curitiba, passando por Distrito de Tunas e
Bocaíuva do Sul?

- Em caso arírmattvo, qual o montante da verba prevísta,
quando serão iniciadas as obras e qual o prazo para a sua con
clusão?

- Na hipótese de não inclusão de verba especifica para a:
construção e pavimentação da BR-476 , no trecho Indicado, quais
as razões determinantes dessa exclusão e quando se prevê a in
clusão, no Orçamento da União, de numerário para essa finlllli
dade?

II - Voto do Relator
Como salientado, em observância à determinação constitu

cional prevista no art. 30, parágrafo único, alínea d, O' Regimento
Interno da Câmara dos Deputado regulamenta o uso desse impor
tante e útil ínstítuto pelo seu art. 1(10, que reza:

"Art. 130. Os requerimentos de informação somente
POderão referir-se a fato relacionado com matéria legis
lativa em trâmite, ou a fato sujeito à fiscalização do Con
gresso Nacio<nal ou da Câmara dos Deputados, e serão
encaminhados ao Ohefe do Gabinete Civil da Presidência
da República pelo l.°-secretário da Câmara.

§ 1.0 Por matéria legislativa em trâmite entende-se
a que seja objeto de projeto de lei, proposta de emenda à
Oonstítuíção, em tramitação ou de decreto-lei - em fase
de apreciação pelo congressO NacionaL"

Ora, o Projeto de Lei n.o 2'1, ere 1981 (ON), chamado a apoiar
as proposições em causa, a par de atender perfeitamente a exi
gência regimental, tem intima correlação com as questões for
muladas pelo nobre Deputado Maurício Fruet, de vez que trata da
proposta orçamentária da União.

Dessa forma; havendo amparo constitucional e regimental,
opinamos pelo seu encaminhamento.

Este o parecer,

Brasília, 21 de oirtuoro' de 1981, - Haroldo Sanford, l.0.Vlce
Presidente.

P AJRmlOE)R DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do relator,
pelo encaminhamento do requerimento de informações formu
lado pelo Deputado Mauricio Fruet ao Ministério dos Transportes,
sobre posto de pesagem de veículos construído na BR-277; eons
trucão e pavímentação da BR-153 e BR-476, e construção da Fer
rovia da saj a, no Paraná.

Brasílta, 21 de outubro de 1981. - Pa.ulo Mfonso Martins de
Oliveira, Secretário-Gera.! da Mesa.

REQUERIM;ENTO DE INFORMAÇõES N.o 183/81

Solicita ;informaçííefl, ao Ministério da. F~nda, sobre
as mudança? no desenho du cédulas em circulação.

(Do Sr. Mauricio Fruet)

senhor Presidente:

Requeiro, regimentalmente, o envio do pedido de Informação
ao Exmo. sr. Ministro da Fazenda, para que S. Ex." se digne es-.
clarecer esta casa o que segue:

, 1.0) Quais os critérios adotados pelo Banco central para ho
menagear vultos históricos brasileiros nas estampas de novas eé
dulas de 100,,200, 500, 1.000 e 5.000 cruzeiros?

2.°) Porque foi alijado da cédula de 100 cruzeiros o desenho
do Congresso Nacional?

3.°) Por que razão foi cassada, na mesma cédula, a efigie do
Marecha.l Floriano Peixoto?
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Justificação

Na proposta de lei orçamentária da União para o exercícío
de 1982 (Projeto de Lei n.v 21, de 1981-CNJ, constam as seguin
tes verbas que serão empregadas, em despesas com mordomia:

PRESID1i:NCIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO DE INFORMAçõES N.o 184/81

(Do Sr. Mauricio Fruet)
Solicita informações ao Poder Executivo sobre despesas

que específíea, ;::e órgão da Administração Federal incluí
das na proposta da leí orçamentária da União para o exer
cia de 1982.

Senhor Presidente:

Em conformidade com o preceituado na alínea d do parágrafo
único do art. 30 da ():lnstituição Federal, combinado com o art. 130
do Regimento Interno 'e tendo em vista o trâmite, no Congresso
Nacional, do Proj eto de Lei n.O 21, de 1981 (CN) , que estima a
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
1900, requeiro a Vossa Exeelência que, através da Chefia do Ga
binete Civil da Presídêncía da República, sejam prestadas as
seguintes informações:

1. Quantas são as residências oficiais utilizadas pelos órgãos
da Administração Federal Direta -e Indireta e qual a sua locali
zação?

2. Quais são os funcionários que ocupam as residências ofi
ciais e qual o critério para a sua seleção?

3. Qual o critério para a distribuição de verbas para cada
unidade residencial oficial e quanto é despendido, anualmente em
cada uma delas?

4. .Qual a despesa prevista com a aquisição e manutenção de
veículos oficiais destinados ao transporte individual de funcioná
rios e quais os servidores que utilizam esses veículos?

õ. Qual a despesa prevista com o transporte de autoridades
administrativas fora da respectiva sede e em que código está
incluída?

Gabinete
1101.03070212.026 - Manutenção de residências

oficiais (ínclusíve lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) _. 37'.500.000,00

1101.03070214.439 - Conservação, utilização e vi
gilância de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz ete.) . _.. 29.000.000,00

Gabinete (Vice-Presidência)
1102.03070212.026 - Manutenção de residências

oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) _.. 19.000.000,00

1102.03070214.438 - Utilização de resídêncías ofi-
ciais '. .. 540.000,00

1102.030702.14.439 - Conservação, utílízaçêc e vi
gilância de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz etc.) ..... 17.246.000,00

Serviço Nacional de Informações

1104.06070212.026 - Manutenção de residências
oficiais (ínclusíve lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) 7.209. 000,00

1104.06070214:438 - Utllisação de residências ofl-
ciais 1.020.000,00

1104.0607{}214.439 - Conservação, utilização e vi
gilância de residências ofi-
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz etc.i ,... 5.031.000;00

Estado-Maíor das Forças Armadas
110&.10573166.170 - Manutenção e restauração de

imóveis . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . &2.&27.000,00
Departamento Administrativo do serviço Público
1110.03070214.438 - Habitações urbanas 1.600.000.000,00

4.0) Especificamente, na cédula de 5.000 cruzeiros, qual foi
o critério que beneficiou a escolha do Marechal Humberto de
Alencar Castello Branco e .quaís os outros nomes foram, eventual
mente submetidos à mesma indicação - e preteridos?

Sala das Sessões, 1,5 de setembro de 1981. - Mauricio Fruet.

PAREC'ER DO SENHOR 1.°-VlCE-PREBIDENi.I'El
Requerimento de InformaçiLo ao Ministério da Fazen

da, de autoria do Deputado Maurício Fruet (IPMlDB 
PR), sobre as mudanças no desenho das cédulas em cir
culação.

I - Relatório
O Banco Central do Brasil promoveu, recentemente, ampla

rerormulaçâo nas estampas do papel-moeda em circulação.
Essa mudança provocou alguma controvérsia, pois algumas

personalidades de nossa História foram preteridas na nova série,
outras, por sua v-ez, desfavorecidas no novo desenho, enquanto a
homenagem prestada ao Legislativo, através da impressão, na
nota de cem cruzeiros, do Palácio do Congresso Nacional, foi, in-
compreensivelmente, suprimida. .

Para saber d.as razões que levaram aquele órgão a efetuar tais
modificações, na forma do disposto no art. 130 do Regimento
Interno, o nobre D-eputado Maurício Fruet entregou à Mesa o
seguinte questionamento:

"- Quais os critérios adotados pelo Banco Central
para homenagear vultos históricos brasileiros nas estam
pas de novas cédulas de 100, 200, 500, 1.000 e 5.000 cru
zeiros?

- !Por que foi alijado da cédula de 100 cruzeiros o de
senho do Congresso Nacional?

. - Por que razão foi cassada, na mesma cédula, a erí
gíe do Marechal Floriano Peixoto?

- Especificamente, na cédula de 5.000 cruzeiros, qual
foi o critério que beneficiou a escolha do Marechal Hum
berto de Alencar Castello Branco e quais os outros nomes
foram, eventualmente submetidos à mesma indicação - e
preteridos?"

TI - Voto do Relator

O art. 130 do Regimento Interno da Casa regulamenta, con
soante determinação constitucional, o uso desse irnIportante e
imprescindível instituto, e, em assim fazendo, estabelece no caput
as duas hipóteses permissíveis ao envio de argüição aos órgãos
administrativos da área federal.

Por inexistir, em tramitação, matéria legislativa correlata ao
tema em questão, há de ser analisado sob o prisma da alterna
tiva que fala dos fatos sujeitos à fiscalização do Poder Legislativo,
previsto no art. 45 da Constituição FederaL

Toemos sustentado em outras ocasiões, e continuamos a. defen
der, a aplicabilidade deste dísposítívo constitucional independen
temente de lei ordinária que o regulamente.

Entendemos assim porque a própria Constituição estabelece
de forma .Insoftsmável a competência fiscalizadora do Poder Le
gislativo sobre' os atos administrativos, principio, aliás, aceito e
acatado em todos os países onde o sistema democrático víge em
sua plenitude, como, temos de reconhecer, vem prevalecendo em
nossa Pátria.

Ademais, a fiscalização dos atos do Executivo pelo Legislativo,
além de arduamente defendida pelos mais renomados cientistas
políticos, encontra respaldo em insignes mestres do Direito Cons
titucional pátrio, como o saudoso Pontes de Miranda (Comentá
rios à Constituição de 1967, Tomo n, pág, 003) e o sempre consul
tado e festejado Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho (Co
mentários à Constituição Brasileira, 1.0 volume, pág. 277).

Dessa forma, arrimados na manifestação de tão ilustres cons
ltituC!onalistas,conclui:mos por existir suficiente amparo cons
titucional e regimental para o encaminhamento da proposição em
tela.

Este o parecer.

iBraslUa, 21 de outubro de 1981. _ Haroldo &nford, l.°-Vice
Presidente.

P.AlRJECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do r-elator,
pelo encaminhamento do requerimento de informações formulado
pelo Deputado Maurício Fruet ao Ministério da Fazenda, sobre as
mudanças no desenho das cédulas em circulação.

Brasília, 21 de outubro de 1981. - bulo Affonso Martins de
Oliveira, secretário-Geral da Mesa.

Códígo Especificação Importância
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Códico Elpecific;açiío Importância. Códip Especifleaçiío Importância.

MINIS'DtRIo DO EX.1!JRCITO

1600.100070212.945 - Atividades a cargo da Fun
dação Habitacional do Exér-
cito - Habitações 1.519.586.000,00

(Um bilhão, quinhentos e dezenove milhões, quinhentas e
oitenta e seis mil cruzeiros).

MINI8TJ!:RIO DA AmONAUTICA

1201.06262172.023- Habitações urbanas 14.311.000,00
Entidades Bupervisionadas

Habitações urbanas 118.416.000,00

Total: 132.72ü.OOO,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos
e vinte seis mil cruzeiros).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAOE OUL'I'URA

Gabinete do 1\'linistro

1501.08070212.026 - <Manutenção de residências
oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) 5.110 ..000,00

15(}1.080702H.43S - Conservação, utilização e vi
gilância de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz etc.) 3.688.000-,00

Total: 8.798.000,00 (oito milhões, setecentos e noventa e oito
mil cruzeiros).

Secretaria de Planejamento
1113.03000212.028 - !Manutenção de residências

oflcia!s (incluaive lavanderia,
alimentação de empregados e
da Begurança~ 3.581.000,00

1113.03070214.438 - Utlllza.ção de resídêneías ofi-
ciais 1i78.000,00

1113.03070214.~39 - Conservação, utilização e vi-
, gilância de residências ofi-

ciais 11.242.000,00

Presidência da República - Total: 1.7~.232.000,00 (um bllhão,
setecentos e setenta e três milhões, duzentos e tnnta e dois mil
cruzeiros)

MINISTtRIO DAS MINAS E ENElRGIA

Gabinete do Ministro
2201,09070212.026 - Manutenção de residências

otícíaís (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) 7.000.000,00

2201.(}9070214.439 - Conservação, utilização e vi
gilância de resídêncías ofi
eíaís (inclusive serviços de
gás, telefone, luz etc.) ..... 4.000.000.00

Total: 11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros),

MIN'I8TJmIO DA P&EVIDI1lNCIA E ABSISTtNCIA SOCLAL

Gabinete do Ministro
2301, 15070212.026 - Manutenção de residências

oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) 3"500.000.00

2301, 15070214.439- Conservação, utilização e vi
gilância de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz etc.) ...... 3.000.000.00,

Total: 6.500.000,00 (seis milhões e .quinhentos mil cruzeiros).

MINIBTÉRIO DiAS RELAçõES EXTERliORES

2401.12070212.026 - Manutenção de residências
Oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) 2.358.000,00

2401.12070214.438 - Utilização de residências ofi-
ciais 7M.000,00

MJJNIS'11ÉRIO DO I!NT.ERIOR

Gabinete do MiniBtro
1901. 07070212.026 - Manutenção de residências

oficiais (inclusive lavanderia,
alímentação de empregados e
da segurança) 3.100.000,00

1901.07070214.438 - Utilização de residências ofi-
ciais '/00.000,00

1901.07070214.439 - Conservação, utilização e ví
gilãncia de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz ete.) .•.... 10.280.000,00

Total: 14.000.000,00 (quatorze milhões e oitenta mil cruzeiros).

M1NI8TÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete do Ministro
2001. 03070212.026 - Manutenção de residências

oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) 2.200 .OO(),OO

2001.03070214.439 - Conservação, utilização e vi
gllãncía de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz éte.) •..... 5.250.000,00

Total: 7.450.000,00 (sete milhões, quatrocentos e cinqüenta mil
cruzeiros) .

1701.03076214.489 - Conservação, utilização e vi-
. gílâneía de 'residências orí

eíaís (inclusive serviços de
gás, telefone, luz ete.) ..... 4.000.000,00

Total: 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil cruzeiros).

MLNJ:8T1:R.IO DA liNDO'BTRIA E DO CO~IO,

Gabinete do Ministro
1801.11070212.0211 - Manutenção de residências

ofic1als (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) 2.100.000.00

1801.11070214.439 - Conservação, utilização e vi
gilância de residências on-
cia.l.s (inclusiVe serviços de ,
gá.B, telefone, luz etc.) 5.080.000,00

Total: 7.180.000,00 (sete milhões, cento e oitenta mil cru
zeiros).

3.400.000,00

5.510.000,00

4. 78:l. 000,00

setenta e dois

MIiNJS'I1ÉRIO DA FAZENDA

1701.03070212.026 -Manutenção de residências
oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) .

MINIS'I1I!lRIO DA AGlUCUL'IVRA

Gabinete do MiniBtro
1301. 04070212.026 - !Manutenção de residências

oficiais (inclusive lavanderia,
, alimentação de empregados e
da segurança) 2.800.000,00

1301.04070214.438 - Utilização de residências ofi..
eíaís 300.00(},00

1301.04070214.439 - Conservação, utilização e vi
gilância de residências on
claía (inclusive serviços de
gás, telefone, luz ete.) ...... 2.800.000,00

Total: 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil cruzeiros).

MI'NI~O DAS COMUNICAÇõES

Gabinete do MiniBtro

1401.05070212.026 - Manutenção de residências
oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) .

1401.05070214.439 - Conservação, utilização e vi
gilância. de residências ofi-
elais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz ete.) .

Total: Hl.272.0oo,00 (dez milhões, duzentos e
mil crueeíros).
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Além disso, na pante referente ao Ministério da Marinha,
não há qualquer indicação especítíca sobre despesas com resi
dências oficiais, devendo, a respeito, serem prestados os esclare
cimentos devidos, inclusive se foi elimínada a mordomia nesse
Ministério, o que não reputamos provável.

Por todo o exposto, d€IVe o Poder Executivo 'prestar as infor
mações ora solicitadas, a fim de que os rparlamentaees tenham
melhores condições de examinar o Projeto de Lei <!l.à 21, de 1981
('00), conhecendo como serão despendidas as Importâncias indi
Caldas e outras não especificadas.

Além disso, é essencial que o Congresso Nacional tome conhe
cimento de quanto o Erário Público despenderá com os veículos
oficiais e com as viagens de funcionários e autoOridades admínis
tvativas, a fim de que possa votar conscientemente a !proposta
orçamentária pana o exercício de 1982.

Por todos os motivos expostos, temos convicção, Senhor Pr'esí
dente, de que este requerimento de ínrorrnações, por preencher
todos os requisitos constitucionais e regimentais, merecerá aco
lhimento.

Sala Idas Bessões, 2.1 de setembro de 1981. - Mauricio Fruet.

MINIST1'!:RIO DOS TRANSiPORTES

Gabinete do Ministro

2701.16070212.026 - iManutenção de residências
oficiais (inclusive layanderia,
e alimentação de empregados
e da segurança) 1.600.000,00

2701.16070214.439 - Conservação, utilização e vi
gilância de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz ete.) 1.69Q.OOO,00

Total: 3.290.000,00 (três milhões, duzentos e noventa mil cru
zeiros).

Pelo quadro que apresentamos, com dados exclusivamente da
proposta orçamentária da União para o exercício de 1982, serão
despendidos cerca de Cr$ 3.525.020.000,00 (três bilhões, quinhentos
e vinte e cinco milhões e vinte mil cruzeiros) com a mordomia
oficial, somente com as residências oficiais, abrangendo despesas
de manutenção, alimentação, vigilância e outras afins.

Por outro lado, no Projeto de Lei n.O 21, de 1981-0N não há
indicação específica do quantum que será empregado com a aqui
sição e manutenção de veículos oficiais destinados ao transporte
individual de funcionários e com o transporte de autoridades go
vernamentais.

2401.12070214 439 - Conservação, utilização e vi
gilância de residências ofi
ciais {inclusive serviços de
gás, telefone, luz etc.) .

Total: 6.426.000,00 (seis milhões, quatrocentos
mil cruzeiros).

MlNISTlliRIO DA SAúDE
Gabinete do Ministro
2501.13070212.026 - Manutenção 'de residências

oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança) .

2501.13070214.439 - Conservação, utilização e vi
gilância de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz ete.) .

Total: 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos

MI'NI8'.I'lJJRIO DO TRABALHO

Gabinete do Ministro

2601.14070212.026 - Manutenção de residências
oficiais (inclusive lavanderia,
alimentação de empregados e
da segurança .

2601.14070214.439 - Conservação, utílíeação e vi
gilância de residências ofi
ciais (inclusive serviços de
gás, telefone, luz ete.) .

Total: 4.680.000,00 (quatro milhões, seiscentos
cruzeiros) .

11 - Voto do Relator

O art. 130, inserido no Regime!llto Interno da Câmara dos
Deputados em observância ao disposto no art. 30, parágrafo úni
co, alínea d, da Constituição Federal, regulamenta o uso desse
importante instituto e diz:

"Art. 130. Os requerimentos de informação somente
poderão referir-se a fato relacionado com matéría Iegís
latãva em trâmite, ou a fato sujeito à fiscalização do
congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados, e serão
encaminhados ao Chefe do Gabinete Civil da Presídêncía
da República pelo l.°-secretário da Câmara.

§ 1.0 Por matéria legislativa em trâmite entende-se
a que sej a obj eto de projeto de lei, proposta de emenda à
Constituição, em tramitação, ou de decreto-lei em fase
de apreciação pelo Congresso Nacional."

Em decorrência da alternativa que tala de matéria legislativa
em trâmite, bem como do disposto no § 1.0, o nobre Autor invoca
em apoio à sua proposição o Projeto de Lei n.O 21, de 1981 (CN),
que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercicio
de 1982.

O petltõrão em causa correlacíona-se amplamente com a pro
posição do Executivo, como exige o eaput do citado artigo, daí
opinarmos pelo seu encaminhamento, de vez que está conforme
as disposições constitucionais e regimentais.

Este o parecer, - Haroldo ,sanford, l.°-Vice-Presidente.

PAREOER DA MESA

PAREOER DO SENHOR 1.0-VICE-PRlESIDENTE

Requerimento de Informação ao Poder Executivo, de
autoria do Deputado Maurício Fruet (PMDB - PRl, sobre
despesas que especifica, de órgão da Administração Federal,
incluídas na proposta da lei orçamentária da União para
o exercício de 1982.

r - Relatório
O nobre DC[lutado Maurício Fruet, ao instante em que o

Congresso Nacional está a examinar. a proposta orçamentária
da União para o exercício de 1982, reivindica do Poder Executivo
esclarecimentos sobre certas despesas epígraradas na propositura,
as quais, pelo seu vulto, merecem atenção mais acurada do Legís
iativo,especialmente em razão da conjuntura econômico-finan
ceira atravessada pelo Pais.

Dessa forma, com fundamento no art. 30, parágrafo único,
alínea d, da oonstítuíeão Fedeml, combinado com o art. 130
do Regimento Interno, o ilustre representante do Paraná entre
gou à Mesa pedido de informação ofielal com a seguinte argüição:

1. Quantas são as resídêncías oficiais utilizadas pelos órgãos
da Administração Federal Direta e Indireta e qual a sua loca
lização?

2. Quais são os funcionários que ocupam as residências oficiais
e qual o critério para a sua seleção?

3. Qual o critério para a distribuição de verbas para cada
unidade residencial oficial e quanto é despendido anualmente
em cada uma delas?

4. Qual a despesa prevista com a aquisição e manutenção de
veiculas oficiais destinados ao transporte índívídual de funcio
nários e quais os servidores que utilizam esses veículos?

5: Qual a despesa prevista com o transporte de autoridades
admínístratívas fora da respectiva sede e em que código está
incluída?

A Mesa,. na reunião de hoje, aprovou o parecer do relator,
pelo encaminhamento do requerimento de informações formula
do pelo Deputado Maurício Fruet ao Poder Executivo, sobre des
pesas que especifica, de órgão da Administração Federal, incluídas
na proposta da lei orçamentária da União para o exercido de 1982.

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 1981. - Paulo Affonso
Martins de Oliveira, secretário-Geral da Mesa.

REQUElUMENTO DE INFORMAÇõES N.o 185/81

(Do Sr. Cardoso Fregapani)

ISGlicita informações, ao Ministério da Previdência e
Assisliência. 'Social, sobre campanha. publicitária relativa
à cobrança ll1e débitos para. com o sistema. previdenciário.

Requeiro, na forma regimental, seja oficiado ao Ohefe da Casa
Civil da Presidência da República, com vista ao oferecimento de
respostas, pelos Ministros lia.. Previdêncill. e kSsistência SOcial, Sr.

3.500.000,00

3.900.000,00

780.000,00
e oitenta mil

3.318.000,00
e vinte e seis

Importância

3.000.000,00
mil cruzeiros).

EspecificaçãoCódigo
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Jair Soares; e pelo Ministro-Ohefe da Secreta:ria de Comunicação
Social, Sr. Said Farhat, das seguíntea questões:

1) Houve prévia realização de concorrência pública para a
contnatacão, recentemente, pelo Ministério da Previdência e Assis
tência Bocíel de campanha publicitária relacionada 130m a co
brança de débitos em atraso para com o sistema previdenciário
brasileiro? No .caso de resposta negativa, indicar, com precisão,
as razões que determinaram esse procedimento.

2) QUanto custou, globalmente, a referida: campanha, bem as
sim as condições de pagamento.

S) Quáis as earaeteristícas gerais da campanha, corno íníeío e
fim de sua veiculação; quais os critérios de "mídia"; relação de
veiculos que cli'vulga:ram as mensagens, separando por categoria
(emissoras de rádio; emissoras de TV; imprensa; cartazes; outros
veículos).

4) A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da Re
pública aprovou, previamente, a realização da referida campa
nha?

5) A Secretaria de Comunicação SOCial da Presidência da Re
pública participou em a);gumas das fases de criação, produção e
distribuição da campanha publicitária em referência?

J'ustificação

O presente Requerimento doe Informações atende aos dois re
quisitos básicos: o regimental, na forma do art. ,128, IV; e o cons
titucional, na forma do ert, 30, letra d, tendo em vista que jun
tamente com este apresentamos à Mesa Projeto de Lei dispondo
sobre a dístríouíção de verbas oficiais de propaganda e publici
dade.

'Recentemente, assistimos a uma carissima campanha: publici
tária - fala-se em um custo superior a 50 milhões de cruzei-ros
- empreendida pelo Ministério da Previdência e Assistência So
cial, .relaeíonada com providencias pera cobrança de débitos em
atraso com o sistema previdenciário brasileiro.

Tal campanha teria sido realizada 'sem um convite a todas as
agências de propaganda e de publicidade existentes no pais, o que,
aliás, não seria novidade. De fato, ·as contratações dessas campa
nhas, quando feitas por entidades da Administração Direta, da
Administração Indireta. e de Funda:ções mantidas pelo Poder Pú
blico, são realizadas, em sua maioria, em obediência a preceitos
legais e administrativos que regulam a concorrência pública.

l!: mais do que evidente que o dinheiro 'público não pode ser
distribuido de forma tão generosa, sem nenhum critério, príncí
palmente quando se sabe que essas campanhas PUblieitárL!l$ são
de custo elevado, tendo em vista a necessidade de mobilização,
pelas agêncías, de um grande número de pessoas e doe vastos re
cursos materiais.

Assim, só quem ficará sabendo de todos os detalhes relacio
nados com a contratação de campanhas semelhante~; - ou de
quase todos esses detalhes - é o 'I'rlbunal de Contas da União,
que além de tomar conhecimento de um fato consumado, nem
sempre encontra as brechas legais e administrativas que lhe per
mita glosar a: respectiva prestação de contas.

Tendo em vista que se trata de uma campanha contratada
sem obediência aos preceitos legais e administrativos que regem a
matéria, impõe-se o conhecimento, pelo Congresso Nacíonal, de
todos os aspectos relacionados com a contratação da campanha,
especiaP.mente os referentes ao seu custo total, oaracterlstícaa
gerais; e ae a Secom teve eonheeímento prévio de SUEt realização
e se dela participou, de alguma forma.

Bala das Sessões, Cardoso Frega.pani.

PARilillJER DO SENHOR 1.°-:vrCE-PRiEJSIDEl~

Requerimento de Informação ao Ministério da. Previ
dência SIocial, de a.utoria do Deputado Carnoso Fregapani
(PMlDB - 'RS), sobre campanha. publicitária. relativa à
cobrança. de débitos para com, o sistema previdenciário.

I - ,Relatório

Com o evidente intuito de colher informes que propiciem à
Casa adequado exame de projeto de lei de sua autoria, o nobre
Deputado Cardoso Fregwpanl, na forma do art, 130 do Regimento
Interno, entregou à Mesa pedido de informação oficial a ser en
caminhado ao Ministério da Previdência e Assistência Soc1a:l e à
Secretaria de Comunicação SOCial sobre campanha publicitária
destinada a ativar a liquidação de débitoli em atraso para com o
sistema previdenciário brasileiro.

·Em decorrência do previsto no § 10 do citado dispositivo re
glmental, a proposição em causa ficou no aguardo de deliberação
da douta 'COmissão de Constituição e .Justiça quento ao projeto
de Lei n,o 2.235, de 19'79, no qual se arrima, e que velo a ocorrer
em 24-6-81, quando concluiu pela sua constitucionalidade.

NeSSe interregno, modificações ocorreram na estrutura ad
ministratirva fedoeral, pois extinta foi a: Secretaria de Comuni
cação SOcial, cujos serviços foram atríbuídos a outros órgãos. A
despeito desse fato, nada impede que esses novos organismos, bem
como o Ministério da Previdência e Assistência Soch\l respondam
as indagações que se seguem:

1) Houye prévia: realização de 'concorrência pública para a
contratação, recentemente, pelo Ministério da Previdência e As
sistência Social, de campanha publicitária relacionada com a co
brança de débitos em .atraso para com o sistema previdenciário
brastlctro? No caso ae resposta negativa, indicar, com precisão,
as razões que determinaram esse proceôímento,

2) Quanto custou, globalmente, a referida campanha, bem
assim as condições de pagamento.

3) Quais as caracterlstãcas gerais da: campanha, como inicio e
fim de sua veiculação; quais os critérios de "mídia": relação de
veículos que divulgaram as mensagens, separando por categoria
(emissoras de rádio; emissoras de TV; Imprensa: cartazes; outros
veiculas).

4) A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da E,e
pública aprovou, previamente, 'a realização da referida' campa
nha?

5) A Secretaria: de Comunicação Social da Presidência da
República participou em algumas das fases de criação, produção
e distribuição da campanha publicitária em referência?

n - Voro dO Relator
Como já foi dito, o Art. mo do Regimento Interno, consoante

determinação expressa do art. 30, parágrafo único, !l:1inea d da
Constituição, regulamenta o uso deste ínstítuto, que faculta, pelo
explicitado no eaput do artigo, o envio de pedidos de ínrormaçâo
oficial quando correlaeíonado a matéria legislativa: em trâmite.

Ora, a matéria legislativa pertinente está em estudo na casa,
é o Projeto de Lei n.O 2.23'5, de 1979, ínelusíve com parecer apro
v-ado pela Comissão de constituição e Justiça: quanto à constitu
cionalidade.

Assim, adequada às exigências constitucionais e regimentais,
opinamos pelo encaminhamento da proposição.

Este o parecer.
Brasilia, 21 de agosto. de 1001. -. Haroldo SanfoJ:d, 1,o-'Viee

Presidente.

P~EGElR DA MESA
A Mesa, na: reunião de hoje, aprovou o parecer do relator, peJ:o

encaminhamento do requerimento de informações formulaoo pelo
Deputado Cardoso Fregapani ao Ministério da Previdência e As
sistência Social, sobre campanha publicitária relatíva e. cobrança:
de débitos para com o sistema previdenciário.

Brasilla, 21 de outubro de 1981. - Paulo Mfol1Sl} MMtins de
Oliveira, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇõES N.o 186/81
(Do Sr. Ma;rcelltf Cierqueira)

Solicita informações, à Rede Ferroviá.ria. Federal, IlObre
eventual eréãíto a favor da ela. Industrial Santa Matllde.

Senhor Presidente:

'Com fundamento nos arts. 130/132, do Regimento Irrterno, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhada. à Rede Ferroviária
Federal, Ministério dos Transportes, através do Ministro Che<fe da
Casa Civil da Presidência da República, a seguinte indagação:

uÉ a Companhia Industrial Santa Matilde, com sede
no munícípío de Três Rios, Estado do Rio de Jan.eiro,
credora da Rede Fel'roviária Federal, a qualquer titulo. Se
afírmatíva a resposta, em quanto monta o referido eré
dito?"

Justificação
Conforme discurso do ilustre Deputado Alves Brito, na Assem

bléia Legislativa do Estado do Rio de .Janeiro, 840 (Oitocentos e
quarenta) operários metalúrgicos da Cia Industrial santa Matilde
j á foram despedidos - o registro é do dia 26 de agosto de 19-81.
Diz ainda aquele Parlamentar, com base em documento da própria
empresa, encaminhado pelo Sindicato de Metalúrgicos de Três Rios,
que ela comunica, em 9 de agosto, a próxima dispensa de 4Q% de
trabalhadores.

A diretoria daquela empresa alega, entre outras razões para a!
demissões em 'massa, como extremamente relevante, o não paga
mento, pela Rede Ferroviária Federal, de encomendas por ela
contratadas. A inadimplência daquele órgão do governo estaria
trazendo enorme pressão no caixa da empresa, a redução de seu
capital de giro e a fatalldad,e de despedir empregados.

Face ao gravíssimo problema social que essas demissões acar
retam para o Município de Três Rios, e a importância deesa íntor-
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mação para o correto equacionamento do problema, é que solicito
com muita' urgência o atendimento ao presente.

Sala das Sessões, 1.0 de setembro de 19B1. - M;arcello Cerqueira.
PARECER DO SENHOR 1."'-VLCE-PRESIDEN'I1E

Requerimento de Informação à. Rede Ferroviária Fe
deral, de autoria do Deputado Maroello Cerqueira. (P.MDB
- RJ), sobre eventual crédito a favor daCia. Industrial
Santa Matilde.

I - Relatório
O ilustre Deputado Marcello Cerqueíra, respaldado em declara

ções da Diretoria da Cia. Industrial Santa Matilde, levadas ao
conhecimento do Sindicato dos Metalúrgicos de Três Rios, sobre
as razões que a levaram a dispensar 840 operários, com probabili
dade de atingir um total de 40% de seus trabalhadores, entregue
à Mesa pedido de informação oficial a ser encaminhado à Rede
Ferroviária Federal, entidade subordinada ao Ministério dos Trans
portes.

Essas demissões, como sói acontecer, desencadearam naquela
comunidade, como em outras onde tal acontecimento vem ocor
rendo, gravíssimo problema social, reflexo, sem dúvida, das difi
culdades por que vem passando a economia brasileira.

A despeito da atual conjuntura, contudo, o trauma social que
se abateu sobre aquela localidade, segundo alegação da empresa,
resulta principalmente de inadimplência da Rede Ferroviária Fe
deral por encomendas contratadas, daí a questão formulada:

"11: a Companhia Industrial Santa Matilde, com sede
no município de 'Jlrês Rios, Estado do Rio de Janeiro,
credora da Rede Ferroviária Federal, a qualquer título?
Se arírmattva a resposta, em quanto monta o referido cré
dito?"

II - Voto do Relator
Os pedidos de informação oficial regulamentam-se, segundo

determinação constitucional, pelo art. 1S0 do Regimento Interno,
que prevê o encaminhamento quando referente a matéria legisla
tiva em trâmite, ou a fa.to sujeito à .fiscalização do Poder Legis
lativo.

Ambas as alternatrvas amparariam amplamente; e sem qual
quer óbice, a proposição do ilustEe representante do Estado do
Rio de Janeiro, pois o lamentável problema social enêrantado pela
comunidade de Três Rios, resultante de provável inadimplência
de órgão público, é, indiscutivelmente, assunto merecedor da aten
ção e preocupação do Poder Legislativo, representativo que é da
sociedade brasileira.

Embora exista amparo naquela alternativa, cremos, contudo,
que melhor arrimado sstará o petitório em causa com a tramitação
do PEoj,eto de Lei n.O 21, de 19B1 (CN), que estima a receíza e fixa a
despesa da União para o exercícío de 19&2.

Diante da discussão e votação, pelo Congresso Nacional, da
proposta orçamentáría para o próximo ano, quando definir-se-ão
todas as despesas e pagamentos da União, faz-se mister definir
a veracidade das alegações da cítada empresa, a fim de, compro
vada a assertiva, envidar estorços para sanar tão equivoca situação.

Assim, por existir amparo constitucional e regimental, opina
mos .pelo encaminhamento da proposição.

Es,te o parecer.

Brasília, 21 de outubro de 1981. - Haroldo Sanford, 1.0-Vice
Presidente.

P ARiEOER DA iMESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do relator,
pelo encaminhamento do requerimento de informações formulado
pelo Deputado MarcelIo Cerqueira à Rede Feil'ro:viária Federal,
sobre eventual crédito a favor da cía, Industrial Santa Matilde.

Brasília, 21 de outubro de 19B1. - Paulo Affonso Martins de
Oliveira, secretário-Geral da Mesa. .

PROJETO DE LEI N,o 688-A, DE 1979

(Do Sr. Israel Dias-Novaes)

Estabelece a uniformização das datas de matrícula
para bodos os cursos superiores do Pais; tendo pareceres:
!Ia Comissão de Constituição e Justiça, pela oonstitucio
nalídade, juridicidad:e e técnica legislativa; c, da Comissão
de Educação e Cultura, pela ['ejeição.

(Proj'eto de Lei n.o 68B, de 197!}, a que se referem
os pareoeres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Todas as escolas de nível superior do País fixarão as

datas de matricula para os seus cursos segundo os seguintes erí-,
téríos:

a) para o primeiro semestre, entre os dias 1.0 e lO de fevereiro;

b) para o segundo semestre. entre os dias 1.0 e 10 de agosto.
Art. 2.0 Os exames vestibulares, em todo o País, serão reali

zados de forma a se adaptarem aos prazos fixados pelo artigo
anterior.

Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições emcontrárío.

Justificação

Em razão da inexistência de legislação que regule precísamen
te a questão das matriculas em cursos superiores, entre nós têm
ocorrido insuportáveis abusos por parte de inúmeras universidades
particulares mais Interessadas nos lucros vultosos do que pro-'
priamente no ensino.

De fato, como não há uma época uniforme para realização
dos exames vestibulares, as faculdades particulares os antecipam
aos que devem realizar-se nos estabelecímentos oficiais, benefi
ciando-se do notário recurso dos vestibulandos que prestam exa
mes em várias escolas, para aumentarem as possibilidades de
obtenção de vaga.

.Assim, as escolas parttculares recolhem as inevitáveis taxas'
de inscrição (bem altas, por sinal) e realizam os vestibulares.
Mas, imediatamente após a divulgação dos resultados, anunciam
que as matrículas devem ser feitas com prazo de quatro ou cínco
dias.

Para não perderem a vaga os alunos aprovados efetuam a '
matricula, cujas taxas estão longe de serem irrisórias, além de
precisarem, em muitos casos, adiantar pagamentos de mensali
dades, por imposição das escolas.

Feito isso, as faculdades particulares já têm asseguradas im
portâneías consideráveis, pois correram à frente da programação
prevista pelas escolas do governo.

Depois, vêm os vestibulares nas faculdade,<; oficiais. Contudo,
mesmo que aqueles alunos consigam aprovação nestes últimos
exames, jamais vêem de volta as quantãas pagas às escoals par
ticulares.

Mesmo assim, canceladas as matriculas, ante a evasão dos
aprovados para as escolas públicas, aqueles mesmos estabeleci
mentos particulares convocam os classificados seguintes, cobrando
outras taxas de matrícula e outras mensalidades. E, repetem o
mesmo procedimento duas vezes por ano. Uma vez em cada &C

mestre letivo, engordando seus cofres através desse engodo habil
mente engendrado, por falta de legislação específica sobre o as
sunto em tela.

As sugestões constantes do presente projeto de lei, segundo
pensamos, deverão remediar a triste situação que acabamos de
apontar.

É que, de um modo geral, as aulas em escolas de ensino supe
rior têm início na segunda quinzena de fevereiro (primeiro semes
tre) e na segunda quinzena de agosto (segundo semestre). Seria
aconselhável, em razão disso, reservarmos os dez primeiros dias
daqueles meses para as matrículas em todo o território nacional
e para todos os estabelecimentos de ensino superior, particulares
ou oficiais.

I&to posto,os exames vestibulares poderiam se realizar em
qualquer data anterior a 1.0 de fevereiro e 1.0 de agosto. Mas o
expediente que denunciamos estaria definitivamente frustrado por
que as matriculas têm data uniforme para todos.

Por outro lado os candidatos não sofreriam qualquer pre
juizo, pois, continuáriam a dispor de várias opções para o vesti
bular com a diferença salutar de ficarem a salvo da despesa
decorrente de dupla matrícula.

O prejuízo, enfim, será exclusivamente dos gananciosos.

Parece-nos, dessa forma, que esta proposição atende plena
mente aos objetivos moralizadores que a ínspíraram, Por Isso,
tomamos a ínícíattva de submetê-la à apreciação dos nossos emi
nentes pares, confiando em que será transformada em lei.

Sala das Sessões. - Israel Dias-Novaes.

PARECER DA COMISSAO DE CON8TITUIÇAOE JUSTIÇA

I - Relatóril)

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Deputado
Israel Dias-Novaes, objetiva uniformizar as datas de matrícula
para todos os .cursos superiores do País, conforme indicado em
seu artigo 1.0, alíneas a e b: entre 1.0 e 10 de fevereiro para o
primeiro semestre; entre 1.0 e 10 de agosto para o segundo semes
tre. Em seu artigo 2.0 , estabelece que "os exames vestibulares,
em todo o País, serão realizados de forma a se adaptarem aos
prazos fixados pelo artigo anterior."

2. A matéria foi distribuida a esta Comissão e à de Educação
e Cultura.
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3.. A esta Comissão, nos termos do artigo 28, § 4.0 do Regi
mentoInterno, compete opinar sobre o aspecto constitucional, le
gal, .Jurídico, 011 de técnica legislativa da matéria. •

4. A proposição em estudo:

a) trata de assunto de competência legislativa e atribuição
do Congresso Nacional (art. 8.0, XVII, q e art. 43 da Constituição
Nacional) ;

b) está de acordo com as normas do Processo Legislativo
(art. 46 e art. 56 da Constituição);

c) não atenta contra nenhum dos postulados maiores do Di
reito.

De modo que, no concernente à competêncía desta oomíssão
e conforme explicitado nos ítens a, b e c acima, temos a dizer
que a proposição é constitucional, jurídica e de boa técnica legis
lativa.

11 - Voto do Relator
EIII; face das ponderações sxpostas, opinamos pela aprovação

do Projeto de Lei n,« 688, de 1979, de autoria do Ilustre Deputado
Israel Dias-Novaes.

I Sala da Comissão, 29 de novembro de 1979. -- Mendonça
Neto, Relator.

UI - Parecer da Cemíssão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reumao de sua
Turma "B", opinou, unanimemente, pela constítucíonaüdade, [u
rídícídade e boa técnica legislativa do Projeto n.o 688/79, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Francisco Rossi,
Vice-Presidente, no exercícío da Presídêncía; Mendonça Neto, Re
lator: Afrísio Vieira Lima, Antônio Dias, Brabo de Oarvalho, Lou
remberg Nunes Rocha, Nilson Gibson, Pérícles Gonçalves, Roque
Aras e Walter De Prá.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1979. - Francisco Rossi,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Mendonça Neto,
Relator.

P'AREOER DA COMISSAO DE EDUCAÇAO E OULTURA

I - Relatório
Em data de 11 de maio de 1977, ofereci parecer sobre o Pro

jeto de Lei n.O 1.360175 cuja ementa "estabelece a uniformização
das datas de matricula para todos os cursos superiores do País,
termos, exatamente os mesmos, do Projeto de Lei n.O 688/79, em
exame.

Tem-se a impressão de que foi rIO apresentado, pois, ambos
são de um só autor, o Sr. Deputado Israel Dias-Novaes,

Naquela ocasião, votei pelo arquivamento da proposição (vide
anexos 1 e 2).

Diante do atual projeto, agora sob o nP 688/79, minha posição
sofre pequena alteração. Ouvido o Parecer do Ministério da Edu
cação e Cultura, por mim requerido, 'tomei conhecimento do De
creto n.v 79.298/77, que reforça os termos da Portaria 54-A, de
23 de janeiro de 1976, na qual fundamentei o meu voto.

U - Voto do.Belator
Desta feita, e à vista dos novos argumentos, sou pela rejeíçâo

do projeto.
Sala da Comissão, de de 1981. - Braga Ramos,

Relator.
lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em sua reunião ordinária,
realizada em 30 de setembro de 1981, opinou, unanimemente, pela
Rejeição do Projeto de Lei n.o 688/79, do Sr. Israel D1as--!Novaes,
que "estabelece a uniformização das datas de matrícula para
todos os cursos superiores do Pais", nos termos do parecer do
Relator, Sr. Braga Ramos.

Estiveram presentes os senhores Deputados: RômuIo Galvão,
Presidente; Bezerra de Melo, Více-Prestdente: Franeíaeo de Castro,
Braga Ramos, Luiz Baptista, Carlos Sant'Ana, Celso Peçanha, iOa
níel Silva, José Torres, Caio Pompeu, José Alves, Salv3!dor Julía
nelli e Leur Lomanto.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 1981. - Rômulo Galvão,
Presidente. - Braga Ramos, Relator.

OFWIO GM/BSB/927/8l, DO MIN:úSTÉRIO DA ED'UCAÇAO E
IOULTURA

Senhor Primeiro-Secretário:
Em atenção ao Ofício SGM/35, de 2'3-4-80, transmitindo soli

citação da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, tenho o
prazer de enviar a V. Ex.", em anexo, parecer da Secretaria. de
Ensino Superior, deste Ministério, sobre o Projeto de Lei n.O 688/79,

do Deputado Israel Dias-Novaes, estabelecendo a uniformização
das datas de amtríeula para todos os cursos superiores do País.

Reit€ro a V. Ex." protestos de alta estima e distinta consi
deração. - Celso Marcos Vieira de Souza, Chefe do Gabinete.

SECREI'ARIA DE ENSINO SUPERIOR. - PAREOER SOBRE O
PROJETO DE LEI N.o 688/79, DO DEPUTADO ISRAEL DIAB
NOVAEB
J. - O projeto visa estabelecer a uniformização das datas de

matricula para todos os cursos superiores do Pais, sob a justifi
cativa da necessidade de evitar aousos das escolas particulares:
antecipação dos exames vestibulares, prazo exíguo para realização
da matrícula depois da. aprovação no concurso, e assim por diante.

2 - É válida e justificável a preocupação que inspirou o autor
do projeto. Não obstante, o remédio para impedir oes virtuais abusos
apontados não parece estar na fixação de data uniforme para a
matrícula, mas para a realização dos concursos vestibulares.

3 - Por sinal, desde o vestibular de 1978, o Ministério da
Educação e Cultura, ex vi da determinação contida na alínea "e"
do art. LOdo Decreto n.O 79.298, de 24 de fevereiro de 1977, vem
fixando anualmente a data para início da realização do concurso
vestibular nas mstãtuíções federais e do período em que será rea
lizado o das partículares.

4 - Parece, pois, dispensável, em face do exposto, o díscí
plinamento legal da matéria.

PROJETO DE LEI N.o 1. 746-A, DE 1979

(Do Sr. Jorge Arbage)
Altera e introduz dispositivos no Decreto-lei n.o 594,

de 27 de maio de 1969, que institui a iIJoteria Esportiva
Federal; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e .Justiça, pela eonstitucionalidade, juridicidade e téenl
ea legislativa; da Comissão de Educação e Cultura, pela
rejeição; e, da Oemíssâo de Transportes, pela aprovaeão.

(Proj eto de Lei n.? 1. 746, de 1979, a que se referem os
pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° O art. 3.° do Decreto-lei n.O 594, de 27 de maio de

1969, acrescido de parágrafo único, passa a vigorar:
• "Art. 3.° A renda líquida obtida com a exploração

da Loteria Esportiva Federal será, salvo o percentual re
ferido no parágrafo único deste artigo, obrigatoriamente
destinada a aplicações de caráter asslstencínl, educacional
e aprtmoramento tísico, e distribuída de acordo com pro
gramação expedida pelo Poder Executivo, observadas as
seguintes taxas:
. .

Parágrafo único. 5% (cinco por cento) do líquido
apurado será aplicado, com exclusividade, nos planos de
conservação de rodovias federais mantidas mediante con
vênio entre o DNER e os Batalhões de Engenharia sediados
na Amazônia."

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3;0 Revogam-se as disposições em contrário.
.Justificação

Buscamos, com a presente proposição, uma fórmula viável de
obtenção de recursos para uma finalidade altamente índíspensá
vel ao desenvolvimento da Amazônia.

Em verdade, as rodovias localizadas nas fronteiras da regíão
demandam, pela localização e outras peculiaridades, conservação
melhor do que a até aqui desenvolvida, sendo certo, por outro lado,
que a falta de recursos é sempre o motivo da insuficiência de
atuação dos órgãos responsáveis por tal conservação.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1979. - Jorge Arbage.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISS6ES PERMANENTES

DECRETO-LEI N,o 594, DE 27 DE MAIO DE 1969

Institui a Loteria Esportiva Federal e dá outras pro
vidências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe
confere o § 1.0 do art. 2.0 do Ato Institucional n. O 5, de 13 de

.dezembro de 1968, decreta:
Art. 1.0 Fica instituída a Loteria Esportiva Federal, para a

exploração, em qualquer parte do Território Nacional, de todas as
formas de concursos de prognósticos esportivos.

Art. 2.0 Fica o COnselho Superior das Caixas Econômicas Fe
derais, através da Administração do Serviço de Loteria Federal,
com a colaboração das caixas Econômicas Federais, íneumbído de.
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dar execução aos serviços relacionados com concursos de prognós
ticos esportivos.

Art. 3.° A renda líqulda obtida com a exploração da Loteria
Esportiva Federal será, obrigatoriamente, destinada a aplicação
de caráter assistencial, educacional e aprimoramento fi&íco,e será
distribuída de acordo com programação expedida pelo Poder Exe
cutivo, observadas as seguintes taxas:

a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistência à
familia, à infância e -à adolescência, a cargo da Legião Brasileira
de Assistência;

b) 30% (trinta por cento) para programas de educação física
e atividades esportivas;

C)_ 30% (trinta por cento) para programas de alfabetização;

••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• o,.' •••••••••••

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
I - Relatório

Com o objetivo de alterar o disposto no Decreto-lei n. O 594/79,
que institui a Loteria Esportiva Federal,apresenta o Projeto de
Lei em epígrafe que veio à Comissão de Constituição e Justiça e
a mim distribuído para relatar.

O que propõe o nobre autor é alterar o disposto nas alineas
a e b, do art. 3.0 do Decreto-lei n.O 594/79, para oferecer uma
destinação específica a 5% (eínco por cento) do liquido apurado,
com exclusividade, nos planos de conservação de rodovias fe
derais mantidas mediante convênio entre o DNER e os batalhões
de Engenharia sediados na Amazônia. .

O projeto está devidamente justificado.
É o relatório.

II - Voto do Relator
A Oomíssão de Constituição e Justiça compete o exame das

proposições que lhe são encaminhadas sobre os aspectos da cons
titucionalidade, juridicldade e da técnica legislativa, salvo quando
o mérito lhe é deferido expressamente pelo art. 28, § 4.°, do Regi
mento Interno da Câmara.

Não se inclui na espécie a proposição sob exame. Trata-se,
no caso, de matéria da .competêncía legíslativa da União. O par
lamentar pretende alterar Iegíslaçâo vigente com plenos poderes
de iniciativa que lhe confere o art.- 55 -da Carta vigente.

Nas condições expostas, mérito às Comissões de Educação e
Cultura e a de Transporte, o nosso voto é conclusivo no sentido.
da aprovação do Projeto de Lei n.> J .446/79, por considerá-lo
constitucional, juridico, legal e lavrado em boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1979. - Gomes da Silva,
Relator.

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

ma "B", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, [uridí
cidade e boa técnica Iegíslatãva do Projeto n.? 1.746/79, nos ter
mos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Marinho,
Presidente; Gúmes da Silva, Relator; Afrisio Vieira Lima, Antô
nío Dias, Antônio Martz, Antônio Morimoto, Francisco Benjamim,
Luiz Leal, Marcelo Cerqueira e Paulo Pimentel.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1979. - DjaIma Marinho,
Presidente- Gomes da Silva, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUL~URA

I - RelatóJ,io
De iniciativa do ilustre Deputado Jorge Arbage, tem o Pro

jeto de Lei n.o 1.74{J, de 1979, o objetivo de alterar a redação do
art. 3.0 do Decreto-lei n.O 594, de 27 de malo de 1969, para o efeito
de estabelecer que oíneo por cento do lucro liquido apurado com
a exploração da Lotería Esportiva Federal, serão aplicados, com
exclusividade, nós planos de conservação de rodovias federais man
tidas mediante convênio entre o DNER e os Batalhões de Enge
nharia sediados na Região Amazônica.

Opinando sobre a matéria, a douta Comissão de Constituição
e Justiça,. por votação unânime, considerou a proposíçãooonstd
tucíonaí, [uridíca e de boa técnica legislativa..

A este órgão técnico compete pronunciar-se sobre a espécie
em consonância com o preceituado no art. 28, § 6.0 , do Regimento
Interno.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Temos para nós ser inconveniente a efetivação da medida
alvitrada na iniciativa em exame, que, a nosso ver, não produzirá
os efeitos pretendidos pelo parlamentar proponente, prejudican-

do, simultaneamente, os ínvestímentos de caráter assistencial,
educacional e de aprimoramento físico, efetuados com recursos
da Loteria Esportiva Federal.

De fato, em face da limitação das verbas aplicadas nas áreas
da assistência social, educação e esportes, pelos setores governa
mentaís competentes, retirar-se dessas finalidades o percentual
de cinco por cento da renda liquida da Loteria Esportiva, nos pa
rece literalmente inconveniente.

Além disso, esse percentual, embora signicativo para apli
cações nas aludidas atívídades, não terá qualquer significação na
conservação de rodovias federais existentes na Amazônia, em fa
ce da imensa extensão territorial dessa região, que, aliás, já conta
com esquemas especiais de incentivos, não se justificando o ora
preconizado.

Pelos motivos expostos, nosso voto é pela rejeição do Projeto
de Lei n? 1.746, de 1979.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 1979. - Genival Tou
rinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em sua reunião ordinária

realizada em 28 de novembro de 19t9, opinou, unanimemente, pela
rejeição do Projeto de Lei n.o 1.746/79, do Sr. Jorge Arbage, que
"altera e introduz dispositivos no Decreto-lei n.o 594, de 27 de maio
de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal", nos termos do
Parecer do Relator, Sr. Genival Tourinho.

Estiveram presentes .os Senhores Deputados: Alvaro Valle,
Presidente; Hildéríeo Oliveira, Vice-Presidente; Geníval Tourinho,
Alcir Pimenta, Celso Peçanha, Luiz Baptista, Pimenta da Veiga,
João Herculino, Louremberg Nunes Rocha, Aécio Cunha; Caio Pom
peu, Oarlos Sant'Ana, Leur Lomanto, Rômulo Galvão e Darcílio
A:yres.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 1979. - Alvaro Valle,
Presidente - Geníval Tourinho, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES

I - lWlatório
Embora ainda seja transportado pelos rios o maior volume de

carga, já há mais rodovias do que hldrovias na Amazônia.
Na verdade, asesrtadas estão mudando inteiramente a face

da Amazônia.
Hoje a população da região utiliza-se mais das estradas para

locomover-se a transportar suas mercadorias e só não há maior
volume de carga transitando por elas porque um grande caminhão
ainda pr-ecisa fazer pelo menos 10 viagens para atingir a capaci
dade de uma embarcação média típica da região.

Para provocar essa transferência do eixo de penetração da
Amazônia, que durante três séculos e meio situou-se ao longo dos
3.500 quilômetros de extensão do Rio Amazonas, desde o Atlântico
até Iquitos, no Peru, o Governo Federal tem sua política de trans
porte dedicada à construção de estradas.

A construção da primeira estrada no sentido Leste-Oeste, para
lela ao Rio Amazonas, a Transamazônica, justificou-se exatamente
com o propósito de interligar por terra trechos não navegáveis dos
rios interiores.

• Mas uma estrada não pode ser construída apenas para ser
um acidente geográfico: a Transamazônica então foi justificada
economicamente com projetos de colonização.

As estradas realmente tiraram as populações amazônicas, se-'
cularmente abandonadas- pelo poder público, do estado de isola
mento que mantinha a maioria das .comunidades numa fase pré
capitalista, integrando a região à economia nacional.

O Ministro EJiseu Resende, dos Transportes, defendeu recen
temente, em Manaus, uma nova politica de transportes para inte
grar definitivamente a Amazônia ao resto do País, assegurando aos
empresários do setor que o governo vai continuar subsidiando .0
transporte rodoviário para servir de suporte ao tráfego pesado de
carretas. -

Resende, sobre o trabalho do DNER na região, afirmou que a
'I'ransamazônlca "foi a estrada de maior sacrifício que já se fez
no País, mas também a de menor custo, e que hoje não está apenas
recebendo o imigrante nordestino, mas gente de todas as partes do
País".

Segundo dados do DNER, ao longo do trecho Humaitá-Jaca
reaeanga, a Transamazônica já possui infra-estrutura agrícola
"capaz de oferecer bons dividendos, depois que centenas de fami
lias de agricultores se instalaram na região, cultivando desde O'
café até culturas mais supérfluas como maçã e a uva".

O Ministro previu melhores dias para o sistema. de transporte
na Amazônia, adaptando-o à realidade local, depois de ser infor
mado que o DNER gasta mensalmente Cr$ 60 milhões para conser
var a 00-319, que liga Manaus a Porto Velho.
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Lembrou que o frete mais barato não é utilizado, e sugeriu a
criação de uma taxa especial na travessia do Rio Solimõ.es,. que
liga Manaus ao terminal da 00-319, "para que possamos dímínuír
um pouco os custos operacionais da rodovia".

De acordo com o DNER somente numa balsa que faz a ligação
do trecho, o DER amazonen'se gasta por dia Cr$ 100 mil de aluguel,
fato que surpreendeu o ministro.

Por outro lado entre os projetos de pavimentação de rodovias
na Amazônia, o DNERpretende dar prioridade à BR-3ti4, a Cuiabá
- Porto Velho, cujas obras começaram em junho passado, graças
às pressões e às lutas do PMDB de Mato Grosso, de Rondônia e do
Acre.

Os trabalhadores estão sob a responsabilidade do próprio órgão,
mas o trecho Ariquemes-Porto Velho será feito pelo 5.° Batalhão
de Engenharia e Construção, que já fez 132 quilômetros de estrada.
A rodovia será prolongada até Rio Branco, no Acre.

No fulcro desta política governamental de "integrar definiti- o

vamente a Amazônia ao resto do País" o nobre Autor desta propo
sição - Deputado Jorge Arbage - objetiva conforme esclarece
na justificação (fls. 4), verbis:

"Buscamos, com a presente proposição,' uma fórmula
viável de obtenção de recursos para uma finalidade alta
mente indispensável ao desenvolvimento da ·Amazônia."

"Em verdade, as rodovias localizadas nas tronteíras da
região demandam, pela localização e outras peculiaridades,
conservação melhor do que a até aqui desenvolvida, sendo
certo, por outro lado, que a falta de recursos é sempre o
motivo da insuficiência de atuação dos órgãos responsáveis
por tal conservação."

II - Voto do Relator
Desta forma, pelo mérito e pertinência da proposição, opina

mos pela sua aprovação.

Sala da Comissão, de de 1981. Gilson de Barros,
Relator.

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

em 14 de outubro de 1981, opinou pela aprovação do Projeto de
Lei n.O 1.746, de 1979, do senhor Jorge Arbage, que ".altera e intro
duz dispositivos no Decreto-lei n.O 594, de 27 de maio ,de 1969, que
instituiu a Loteria E'lportiva Federal", nos termos do Parecer do
Relator, Senhor Deputado Gilson de Barros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Raul Bernardo,
Alair Ferreira, Sérgio Ferrara, Simão sessím, Octacílio Almeida,
Manoel Ribeiro, Mário stamm, Nabor Júnior, Hydekel Freitl;ls, Dar
cílio Ayres, Darcy Pozza, Alcides Franciscato, Homero. Santos, Re
zende Monteiro, Lázaro Carvalho, Francisco Leão, Walter Garcia,
Paulo Borges e GIlson de Barros.

Sala da Comissão, 14 de outubro de í981. - Raul Bernardo,
Presidente - Gilson de Barros, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 2.452-A, de 1979
(Do Sr. José Frejat)

• Altera o art. 7.° da Lei n.O 6.649, de 16 de maio de
1979 (Lei do Inquilinato); tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.O 2.452, de 1979, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 7.0 da Lei n.o 6.649, ·de 16 de maio de 1979,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.° O contrato de locação ajustado pelo usu
frutuário ou fiduciário termina com a extinção do usu
fruto ou fideicomisso, salvo se com ele anuiu, por escrito,
o nu-proprietário ou fideicomissário, ou se a propriedade
se consolidar em mãos do usufrutuário ou do fiduciário."

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O art. 7.0 da Lei n.o 6.649/79 - Lei do Inquilil'lat<> - está
assim redigido:

"O contrato de locação ajustado pelo usufrutuário ou
fiduciário termina com a extinção ou usufruto ou fideico
misso, salvo se com ele anuiu, por escrito, o nu-proprietá
rio ou o fideieomissá.rio, ou se a propriedade se consolidar
em mãos de usufrutário" (grifamos).

Muito oportuna li lembrança do legislador ao Incluir esse dis-
positivo na lei. '

No usufruto o direito de propriedade é dividido entre dois
titulares: o usufrutuário detêm a faculdade de usar e gozar: o'
nu-proprietário, entretanto, é que pode dispor da propriedade.

Quanto ao fideicomisso, a propriedade, por disposição de úl
tima vontade, é transferida ao fiduciário. Este, conquanto exerça
total domínío sobre ela, detêm-na a titulo precário, pois incum
be-lhe passá-la ao fideicomissário designado pelo rídeícomítante,
observadas certas condições.

Embora diferentes, os Institutos se assemelham na relação
ex-Ioeato, Tanto o usufrutuário, quanto o fiduciário. podem fi
gurar como locadores da propriedade. Essa obrigação locatícia,
entretanto, como outros tipos de encargos assumidos pelos pri
meiros, não pode ser oposta ao nu-proprietário nem ao fideico
missário, exceto se estes deram sua anuência ao ato.

O art. 7.° prevê tudo isso e, ainda, como excludente da reso
Iubílídade da locação, a hipótese de a propriedade se consolidar
em mãos do usufrutuário. Nada mais lógico, porquanto se este
firmou o contrato de Iocacão e depois passa a ter o domínío pleno
da coisa locada, inexiste -razão para cessar a obrigação por ele
assumida.

Até aqui, tudo muito bem previsto pelo legislador. Ocorre
que o fideicomisso, assim como o usufruto, pode encerrar-se pela
consolidação da propriedade em mãos do fiduciário.

São as hipóteses de renúncia do fideicomissário à herança
ou legado. ou sua morte antes do .ímplemento .d~ cer~o~ fator~s,·

conforme disposto rios artigos 1. 735 e 1. 738 do Oódigo ClvlI, verhis:

"Art. 1. 735. O fideicomissário pode renunciar a he
rança ou legado, e, neste caso, fideicomisso caduca, fi
cando' os bens propriedade pura do fiduciá.rio, se não hou
ver disposição contrária do testador."

"Art. 1.738. Caduca o fideicom~sso, se o fideicomis
sário morrer antes do fidueiário, ou antes de realízar-se
a condição resolutória do direito deste último. Neste CaBO
i3- propriedade consolída-se no fiduciário nos termos do.
art. 1. 735" (grifamos). .

Em face disso achamos por bem propor o acréscimo, ~ reda
ção do art. 7.° sob estudo, da expressão "ou do fiduciário", para
que a lei espelhe bem todas as nuancas j~~id~cas dos i?Stitut<;Js
de fideicomisso e de usurruto, de modo a dtrímír as possíveís du
vidas quando da aplicação do texto legal.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1979. - José Frejat.

PARECER DA COMISSAO DECONS'I1I!I1UIÇAQ E JUsrrrçA.

i - ReJ.a.tório

Vem o nobre Deputado José Frejat de oferecer, à considera
ção desta Casa, projeto de lei objetivando a alteração do art. 7.°
da Le~ do Inquilinato (Lei n.o 6.649, de 16 de maio de 1lt79L

Conforme se 'acha,hoje vígendo, o art. 7.0 sob proposta de
modificação estabelece que /'0 contrato de locação alustado pelo
usufrutuário ou ofiduciário termina com a extinção do usufruto
ou fideicomisso, salvo se com ele anuiu, por 'escrito, o nu-proprie
tário ou o fideicomissário, ou se a propriedade se consolidar em
mãos do usufrutuário".

Como se vê da redação acima - e, aqui, a razão e o móvel
da presente proposta de modidlcação do supra-rererído art. 7.° 
deixou o legislador de contemplar a hipótese de continuidade do
ajuste locatício fírmado pelo nduciário, se ocorrente a extínção_do
fideicomisso face à consolidação da propriedade locada nas maos
do fiduciário.

.Justi1icando a proposição em caus~ alega seu nobre auw.r que
O fidU'Ciário, também como o usutrutuárío, pode ter a propriedade
consolidada: em suas mãos e daí, a sem razão de a lei apenas
prever que o segundo - e não também o primeiro - se obrigue
relativamente à contínuídade da locação ajustada enquanto nao
detentor de todos os direitos de propriedade, ao passar e deter
a propriedade plena, e sem qualquer reetri(}ão, do imóvel cedido em
locação.

J!l o relatório.
A esta Comissão cace, no exame da presente proposição, en

focar não só os aspectos concernentes a questões que se dizem
preliminares, como o constituem J!-S abordagens SO? o ângulo ,cons
titucional e da técnica Iegísartrva, mas, também, tecer Juízos
de valor, ltPredando os merecimentos que ela possa ter.

A luz ãa Constituição Federal temos como írreproehável a
presente propositura 'le le!. SOb ta.! en!OIqlle, de ~sl1?'alar.é. que,
por se tratar de matéria inserida na orbita do DIreIto CivlI, de
tanto resulta ser o legislador federal competente para sobre ela
Iegtslar ex vi do disposto na alínea "b", do item XV[I, do art. 8.°
da Lei' Maior. Por segundo, mister é frisar que a iniciativa em
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causa sobre não se achar vedada: a membro de qualquer uas casas
do Congresso Nacional, não afronta disposição constante da Carta
Magna nem atenta contra .príncípío por ela consagrado ou que
emane de seu espírito.

A técnica legislativa adotada na redação do Projeto é, à sua
ves, ímerecedora de qualquer reparo,

Mérito
Ao que parece, ínocorreu à lembrança do legislador da Lei

n.o 6.649, ora sob proposta de modificação, a hipótese da conso
lIdação da propriedade em favor do fiduciário, conforme isso pre
vêem os arts. 1.735 e 1.738 do Código Civil, ao flxarem:

"Art. 1. 735. O fideicomissário pode renunciar a he
rança, ou legado, e, neste caso, o fideicomisso caduca, fi
eando os bens propriedade pura do fiduciário, se não hou
ver disposição contrária do testador.

Art. 1. 738. Caduca o fideicomisso, se o tedeícomís
sário morrer antes do fiduciário, ou antes de realíaar-ae
a condição resolutória do direito deste última. Neste caso
a propriedade consolída-se- no fiduciário nos termos do
art. 1.735."

Ora, resulta evidente do disposto no art. 7.°, quando prevê
deva o usufrutuário honrar o contrato firmado por ele, como
locador, e naquela condição, quando a propriedade, na vigência
da relação ex Iocato, venha a se consolidar em suas mãos, que o
objetivo da lei é resguardar os direitos do locatário, porque, na:
hipótese sob discussão, continua a mesma a figura de quem cedeu
o imóvel em locação. Em assim sendo, seria de todo pertinente,
como oportunamente vem de propor o nobre Deputado José Frejat,
que igual conseqüência fosse expressamente fixada na: lei, em re
lação a hipótese semelhante, ocorrível em relação aos contratos
de locação ajustados pelo fiduciário, quando ele passe a deter a
"propriedade pura" do imóvel.

A modificação, ora proposta, no texto da Lei do Inquilinato,
poderá, como assim o lembra o nobre Deputado José Frejat, evitar
possíveis dúvidas quando da aplicação do art. 7.°, eis que elimi
nará qualquer discussão sobre se, consolidando-se a propriedade
em mãos do fiduciário que a deu em locação, é de ser mantida ou
não a: relação locatícia. uma vez que -a lei precisa isso de modo
afirmativo.

11 - Voto do Relator

Por tudo quanto precede, o nosso voto é pela constituciona
lidade do Projeto de Lei n.O .2.152, de 1979, no sentido de consi
derá-lo conforme a boa técnica Iegíalatíva e, no mérito, favorável
à sua aprovação.

'Sala da Comissão, 8 de outubro de 1980. - Mrísio Vieira Llma,
!Relator. .

m - Parecer da CoInissão

i\. COmissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur
ma "B", opinou unanimemente pela constitucionalidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei número
2.452/79, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 'I'areisio Delgado,
Vice-Presidente, no exercício da presidência; Afrísio Vieira Lima,
Francisco Benjamim, AJltair .Chagas, Antônio Mariz, Djalma: Ma
rinho, Elquisson SOares, (]{lmes da Silva, JoacU Pereira, Lidovino
Fanton, Nelson Morro, Nilson Gibson, Péricles Gonçalves, Pimenta
da Vetga, Roque Aras, Waldir Walter e waíter Silva:.

Bala da Comissão, 8 de outubro de l!fl~l. - Tarcísio Delgado,
Vic·e-Presidente, no exercício da Presidência - Mrísio Vieira Lima,
Relator.

PROJETO DE LE,I N.o 3.194-A, DE 1980

(Do Sr. Octávio Torrecílla)
Dispõe sobre o suprimento de âleeol etílico hidratado

aos eonsumíêeres em geraJ, para uso como combustível
automotívo, em todos 06 !Postos iRevendédol"eS do País;
tendo pareceres: da IComissão de Constituição e Justiça,
pela eonstrtucíonalídade, juridicidade e técnica. legislativa;
da ~issão de Ciência e TeenoloKÍa, lPCla rejeiçiio, contra
o voto em sepMado ida Sra. Cristina '.faVll.res; IC, da. 01
missão de Minas te IEnergia, pela aproYllção, (lontra .. voto
do Sr. Paulino Cícero. .. -

(Projeto de Dei n.o 3.194, de 1980, a que se referem
os pareeeres.I

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1,° l!: livre o suprimento de álcool etilico hidratado aos
consumidores em geral, para uso como eombustíveí automotãvo,
em todos os Postos Revendedores do pais, vedando-se a exigência.
de quadsiquer documentos para o aoastecímento de veículos.

Art. 2.° O suprimento de que trata o artigo anterior somente
poderá ser efetuado diretamente nos tanques de combustível dos
veiculas.

Parágrafo único. Excetua-se da prolbiçâo deste artigo o for
mecímento de álcool etilico Iiídratado a oãíclnas mecâníeas e
aos portadores de títulos de proprieda:de de motor estacionário ou
portátil a álcool.

Art. 3.° Esta L'ei entra em vigor na data da sua publicação.
_Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

.com a Proposição que suometemos à apreciação de nossos
Ilustres Pares na Oâmara, dos Deputados, pretendemos promover
a liberação do abastecimento dos veiculas movidos a álcool, em
todos os postos de revenda do País; como se aabe, tal abasteci
mento está vinculado, hoje, à apresentação do chamado Certifi
cado de Transformação, fornecido pelas oficinas autorizadas, ofi
cialmente, a efetuar a conversão do motor para o consumo de
álcool. '

'Nem seria necessário entrarmos, aqui, na análise da impor
tância do Programa Nacional do Alcool para todo o futuro eco
nômico e social do País. O que mais importa é a constataçãó de
que o consumo do álcool, como sucedâneo da gasolina, deveria
ser incentivado ao máximo, para que o estímulo pudesse provocar
um posicionamento mais dinâmico: por parte do empresariado,
acelerando um processo de produção do produto em escala com
patível com as nossas necessidades energéticas. As metas 'Cio
PIROAlLCOOL - mais de 10 bilhões de litros em HHl5 - poderiam
ser facilmente alcançadas, e até mesmo ultrapassadas caso se
constítuísse um mercado interno de consumo seguro ~ estável.
A quantidade de álcool que se intenta produzír. em 1985 mal subs
títuírá, então, a metade do volume de gasolina que seria consu
mído, e heveremos que consíderar, ademais disto, o problema do
óleo diesel, óleo combustível, e o fornecimento de matéria-prima
para a alcoolquímíca,

O caminho trtlhado pela estratégica governamental parece
nã.o ter sido este. Como contrafação ao estímulo para o consumo,
exígêncías absurdas têm obstado a implementação de um merca
do consumidor capaz de desencadear o necessário volume de pro

.duçâo do á'cool, Dentre empecilhos os mais generalizados, desta
ca-se a incompreensível exigência da apresentação do Certificado
de Transformação do motor, como condição para o abasteoímento
de álcool.

Estes Certificados são fornecidos pelas oficinas mecânicas otí
cialmente haJbilitadas a promover a transformação do motor- a
gasolína para motor a álcool. Táo-somente o credenciamento,
'em si, representa uma barreira burocrática e institucional para o
alcance das metas do f'ROAJLCOOL.

Mas sugere, ao lado desta barreira, uma grave distorção que
afeta: diretamente o proprietário de veículo desejoso de contribuir
com a economia brasileira e do seu bolso: a "indústria do Certi!fi
cada", e tal indústria havería mesmo que florescer dinamicamen
te. Ora, ilustres Deputados, segundo nos informa "O Estado de s.
Paulo", de 27 de maio último, o processo de conversão dos moto
res em retíficas credenciadas onera o proprietário de veículo em
Cr$ 24.400,00, enquanto a conversão símplltíeada, feita por ofi
cinas não creôencíadas, mal chega a Cr$ 2.000,00. Com o famOSO
jeitinho brasileiro, os consumidores então processam a conversão
na oficina que bem entenderem a: um baixo custo, para adquirir
em seguida agora nas oficinas credenciadas, e mediante um pa-

. g~:nento bastante mais módico, o pedaço de papel que- lhes ha-
bilite promover o abastecimento dos seus tanques. '

O Projeto de Lei que ora apresentamos, sobre representar um
estímulo necessário à efetiva utilização do áícocl como sucedâneo
dos derivados de petróleo, elimina, como corolário disfunções in
desejáveis para o País, razão por que temos a pretensão de mere
eer a acolhida dos nobres pares nesta Casa.

Sala da Bessões, de de 1980. -
OC~ávio 'I1orrecilla.

LEGISLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERi',fANENTES

DIElCRETO 1N,o 70.993, DE 14 DE iNOViEíMiBRO iDE 1976
Institui o Programa Nacional do Aleool e dá outras

providências.

O Presidente da !República, usando das atribuiçõ€s que .Jhe
confere o art. 81, item ITI, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica instituído o Programa Nacional do; Aloool' vi
sando ao atendimento das necessidades do mercado interno e ex
terno e da: política de combustíveis automotívos,

Art. 2." A produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar,
da mandíoca ou de qualquer outro insumo será incentivada atra-
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vês .da expansão da oferta de matérias-primas, com especial, ên
:f.ase no aumento da produtividade agrícola, da modernização e
ampliação das destilarias existentes e da instalação de nOVM uni
dades produtoras, anexas a usinas ou autônomas e de unidades
armazenadores.

Art. 3.0 A implantação do Programa Nacional do álcool será
atribuída:

a) ao Ministério da Fazenda;
b) ao Ministério da .A!gricultura;
c) 00 Ministério da Indústria e do COmércio;

d) ao 'Ministério das 'Minas e JEnE;rgia;
e) ao IMinistério do Interior;

f) a Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú
•blica.

Parágrafo únlco . Fica ínstituída a COmissão Nacional do
Alcool, composta por representantes dos órgãos supracitados -e
presidida pelo Secretário-G;eral do Ministério da Indústria e do
Comércio, com as seguintes atribuições:

a) definir as participações programáticas dos órgãos direta:
e indiretamente vinculados ao Programa, com vistas a atender à
expansão da produção do álcool;

b) derínír os critérios de localização a serem conservados na:
implantação de nOVlJS projetos de destilarias, atendidas os seguin
tes aspectos principais:

I - redução de disparidades regionais de renda;

II - disponibilidade de fatores de produção para as ativida
des agrícola e industrial;

UI - custas de transportes;
IV - necessidade de expansão de unidade produtora mais

próxima, sem concorrer com fornecimento de matéria-prima a
mesma: unidade.

c) estabeleeer a programação anual dos diversos tipos de
álcool, 'especificando o seu uso;

d) decidir sobre o enquadramento das propostas para indus
trialização, ampliação ou implantação de destilarias de álcool nos
OIbjetivos do Programa.

Art. 4.0 As propostas para modernização, ampliação ou im
plantação de destilarias de álcool, anexas ou autônomas, serão
apresentadas pelos interessados ao Instituto do AÇ'Úcar e do ál
cool, com conhecimento imediato da Comissão Nacional do álcool.
No prazo máximo de 30 (trlnta) dias, o Instituto do AçjÍcar e do
A1ClooI emitirá pa;recer para aprecíação final da referida COmis
são.

Art. 5.0 Os investimentos e dispêndios relaeíonados com o
Programa serão financiados pelo sistema bancário em geral e,
especídíeamente ;

a) os desttnados à instalação, modernização e/ou ampliação
de destilarias, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econô
mico - B'NDE, pelo Banco do Brasil S.A., pelo Banco do Nor
deste do Brasil S.A. e pelo Banco da Amazônia S.A.

b) os destinados a produção de matérias-primas, pelo Sistema
Nacional de Crédito Rural.

§ 1.0 O Conselho Monetário Na:cional - 0MlN de-finirá as
fontes de recursos a serem utilizadas e' estabelecerá as condíções
de reallzação dos financiamentos, atríbuíndo aos projetos a se
irem Implantados nas regiões tradicionalmente não cultivadas, ou
de baixa; renda, condições especiais de prazo e taxas de juros.

,§ 2.° Até 31 de dezembro de 19%, deverá o conselho ,Mone
tárío Nacional - OMIN, observar os seguintes limites para a de
finição 'das condições de financiamento:

I -destilarias anexas ou autônomas:
Juros: 17% ao ano, podendo atingir 1'5% ao ano para o Norte

e Nordeste;
Prazo máximo: 1,2 anos, inclusive carência de até 3 anos.
II - cana-de-açúcar e outras matérias-primas:
Juros: 7% ao ano;

PA!RIElOER iDA 'COMISSAO DE CONS'I'l.'I\p;IÇAO IE: JUS'IUiÇAo

I -Relatório
Com a presente proposição legislativa, o nobre Deputado

Octávio Torrecilla tenciona basicamente abolir a exigência do
chamado Cel'tificado' de TranBIfollfiação, fornecido por oficinas
autorizadas, para: orobastecimento de álcool etílico hídratado a
veículos automotores, nos postos revendedores.

Na justificação, o ilustre Autor coloca que a instituição do
referido certificado representa um entrave 'burocrático' a mais
para a consecução das metas do PROA!LCOOL, agravado pelo fato
de que, na prática, têm ocorrido irregularidades na omissão dos
certi.ficados.

Chega, 'assim, o Projeto a esta Comissão, competindo-nos opi
nar sobre as preliminares de constítuoíonalídade, [urídícidade e
técnica legislativa, deferido o exame do mérito às COmissões de
Ciência e TecnOlogia e de Minas e Energia.

n - Voto do 'Relator

A competência da União para legislar sobre o assunto está
explícita no art. 8.0 , inciso XV1'I, elínea' d, da Oonstituíçâo Fe
deral. Por outro lado, nos termos do art. 43, da Lei Maior cabe ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente doa República,
díspor sobre todas as matérias de eompetôneia da União.

A ínícíetíva parlamentar não sofre, no caso, qualquer das res
trições previstas no art. 57 da Carta Magna.

:11:, pois, o projeto constitucional.

Quanto à [urldíeídade e técnica legislativa, igualmente não
víslumbramos óbices.

Nesta eonrormídade, nosso parecer é pela constttuclonalldade,
[urídlcídede e boa técnica legislativa do projeto de Lei n.o 3.194,
de 1980, de autoria do 'Deputado Octávio Torrecilla.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1980. - Nelson MOlTO,
Relator.

UI - iParecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua
Turma "A", opinou, unanimemente, pela eonstltueíonalídade, Ju
rtdlcldade e boa técnica legislativa; do Projeto n.o 3.a.94/80, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os sermores Deputados: G<lmes da Silva,
Vice-Presidente no exercício da Presidência; Nelson Morro, Relator;
Antônio Dias, Bonifácio de Andrada, Brabo de Carvalho, Ohrlstíano
lJias Lopes, Elquisson Soares, .João Gilbelrto, Lázaro Carvalho,
Natal Gale, Paulo Pimentel e Pérícles Gonçalves.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1>l80. - Gomes d;I. Silva,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Nelson MOlTO, Re
lator.

PAREOER DA COMISSAO DE CI1l:NCIA E TECNOlLOGIrA;

Parecer Vencedor

I e II -:- Relatório e Voto do Relator
Ao projeto de Lei, sob análise, aduso as seguintes considera

ções à guisa de declaração de voto:
1. Não há negar que no inicio do PlROALCOOL predominava,

no espírito dos brasileiros, uma descrença generalizada, quanto aos
resultados desse carburante, o que. levou o governo a oferecer
incentivos, de modo a que a utilização do álcool se tornasse atra
tiva.

2. A principal dessas vantagens foi o estabelecimento de um
diferencial entre o seu preço e o da gasolina, possibilitando uma
melhor opção aos consumidores.

3-. Visando à compatibilização do consumo do álcool à sua
produção, criou o governo alguns mecanismos, entre eles a limi
tação do número de veículos movidos a álcool, a serem fal>ri
cados anualmente, bem assim um sistema .de controle para a
adaptação ou transformação. de carros movidos a gasolina, para
uso de álcool, credenciando oficinas especíalízadas, neste mister,
às quais compete, não, apenas, zelar pela qualidade da adaptação
senão também possibilitar o controle do número de carros' trans
formados.

4. Com a redução do consumo da gasolina, em todo o mundo,
houve, igualmente, redução da produção dos derivados de petróleo,
matérias-primas básicas da indústria química.

5. É bom lembrar que o álcool substitui com vantagem, várias
dessas matérias-primas, só não sendo utilizado antes, pelo fato de
ser bem mais caro. Agora, com a escassez desses produtos e ele
vação dos seus preços, o álcool passou a se constítuír em alterna
tiva vantajosa, fazendo aumentar, consideravelmente, a sua de
manda no mercado externo, e conseqüente elevação do seu preço,
a ponto de, hoje, com a exportação de um barril de álcool, poder
mos importar dois de petróleo.

6. Apesar do considerável aumento de produção, já não cons
titui vantagem para o nosso Pais estimular o seu consumo interno,
como combustível.

7. Daí o entendimento que advogo de um controle rígoroso
de seu consumo, ao tempo em que reputo prejudIcial aos interes
ses da Nação a venda indiscriminada, senão desordenada do álcool,
para fins menos nobre.
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Com arrimo no que acima foi explicitado, o meu voto é con
trário à aprovação desta matéria. "- Antônio Florêncio.

IH -'- Parecer da Comissão .
A Comissão de Ciência e Tecnologí:a, em reunião realizada em

6 de agosto de 1981, rejeitou por maioria, o Projeto n.o 3.194/80
que "dispõe. sobre o suprimento de álcool etílic9 hidratado .aos
consumidores em geral, para uso como combustlvel automotívo,
em todos os Postos Revendores do País", nos termos do Voto Ven
cedor apresentado pelo Sr. Deputado Antônio Florêncio. O voto
da senhora Relatora Deputada Cristina Tavares passa a se cons
tituir, voto em separado favorável ao Projeto.

Compareceram os Srs. Deputados: Bento Gonçalves, Presiden
te; Walter de Prá, Vice-Presidente; Mário Moreira, Antônio Flo
rêncio, :l"ernando Cunha, Brasílio Caiado e Dctacílio Queiroz.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 1981. - Bento Gonçalves,
Presidente - Antônio Florêncio, Relator do Parecer Vencedor.

Voto em Separado da Sra. 'Cristina Tavares

I - Relatório
A presente iniciativa visa tornar livre o suprimento de álcool

etílico hidratado aos consumidores em geral, em todos os Postos
Revendedores do País, eliminando-se, assim, a exigência do cha
mado Certificado de Trànsformação fornecido pelas oficinas auto
rizadas.

Especifica-se que o suprimento de álcool somente poderá ser
efetuado diretamente nos tanques de combustível dos veículos,
excetuando-se o fornecimento a oficinas mecânicas e aos porta
dores de titulos de propriedade de motor estacionário ou portátil
a álcool.

Na justificação, o Autor argumenta que a instituição daquele
Certificado somente tem contribuído para entorpecer burocratica
mente o Programa Nacional do Álcool, além de propiciar as con
dições para que. se generalize a corrupção na forma de uma
paralela "indústria" de certificados.

Distribuído iniciàlmente o Projeto à Comissão 'de Constituição
e Justiça, esta opinou unanimemente pela sua constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa.

Cabe-nos, agora, manifestação sobre a matéria quanto ao mé
rito, no aspecto tecnológico, consoante o disposto no § 2.° do arti
go 28 do Regimento Interno.

Desse ponto de vista, parece-nos que a manutenção da exi
gência do Certificado não se justifica, pois, como é do juizo cor
rente, as modificações necessárias para a adaptação dos veículos
ao uso do álcool são relativamente simples "hão exigindo mais
trabalho que o de uma retifica comum", como já se expressou um
engenheiro do categorizado Centro Tecnológico da Aeronáutica.

Aliás, a esse respeito, a opinião dos proprietários de veículos
deve ser levada em conta, na medida em que se respalda na expe
riência que já vem sendo desenvolvida há algum tempo. Se existe,
como indica o Autor, uma corrida às oficinas não autorísadas, que
cobram preços menores, é porque o seu serviço está sendo bem
aceito. Neste caso, o mercado pode ser um indicador melhor do
que a autorização oficial.

II - Voto do Relator
Dessa forma, no âmbito da competência deste Oolegíado, somos

pela aprovação do Projeto de Lei n.O 3.194, de 1980, de autoria
do nobre Deputado OCtávio Torrecilla.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 1980. - Cristina Tava
res, Relatora.

PARECER DA; COMISSãO DE MINAS E iIillffiRGIA

I - Relatório

A matéria em foco, de autoria do nobre Deputado Octávío
Torrecilla, tem por meta permitir o livre abastecimento dOB veí
culos movidos a álcool hidratado, eliminando-se a exigência de
apresentação, ao revendedor, do certificado de transformação for
necido pelas oficinas oficialmente autorizadas a efetuar a conver
são.

A douta Oomíssão de Constituição e Justiça opinou unanime
mente pela constitucionalidade, [urídícídade e boa técnica legisla
tiva da proposição, nos termos do parecer do Relator.

Cabendo em seguida, à douta Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, o exame do mérito, .pronuncíou-se esta pela rejeição da inicia
tiva, em conformidade com o voto vencedor do ilustre Deputado
Antônio F'lorênclo, passando a manifestação favorável da Relatora,
Deputada Cristina Tavares, a constituir voto em separado.

Compete agora a este órgão pronunciar-se quanto ao mérito
da propositura.

1l: O relatório.

H - Voto do Relator
A apreciação da matéria, que comporta nuances bastante com

plexas, deve ser feita, necessariamente, sob a ótica das posições an
teríonmente adotadas pelo autor e pelos que se manifestaram quan
to ao mérito, e também à luz da atual conjuntura energética.

Em suá justificação, o autor deu ênfase à denúncia da indús
tria de fráude montada em função da exigência burocrática, além
de ressaltar a necessidade da formação de um mercado interno só
Iído para o produto.

A insigne Deputada Cristina Tavares, em seu parecer, ressal
tou a simplicidade técnica da adaptação de que se trata passível
de ser .teíta, satisfatoriamente, por qualquer retífica não-autori
zada, a preços acessíveis,

Prevaleceram no entanto, na decisão da douta Comissão de
Ciência e Tecnologia, as considerações ..levantadas pelo ilustre
Deputado Antônio Florêncío, em seu voto vencedor. .Alega o Par
lamentar, em defesa de seu ponto de vista, -que o atual sistema de
credenciamento de oficinas permite o controle do número de veí
culos adaptados, admitindo-se que, em conseqüência da elevação
da oferta de gasolina e do aumento na quotação do álcool, nos
mercados interno e externo, já não é Tnteressantr, para o país o
estimulo ao consumo de álcool hidratado.

É preciso levar-se em conta, no entanto, que as eternas incer
tezas e índefinições que vêm caracterizando a implantação do
PROÁLCDOL induziram o consumidor, após o interesse inicial, a
um clírna de ceticismo e desânimo, acarretando uma perigosa re
tração do setor, e comprometendo suas projeções para o futuro.

No que tange ao controle do número de carros convertidos, é
mister frisar-se que, para fins de planejamento, seu valor é de ca
ráter estatístico, sendo supérfluo O registro de cada caso particular.

Em vista de tais considerações, somos forçados a crer que a
atual exigência do certificado de transformação não atende, de
modo algum, aos interesses da economia brasileira, tratando-se
apenas de mais uma manobra escusa para obrigar o consumidor a
pagar caro por um serviço relativamente barato.

De fato, qualquer observador atento da implantação do
PROALCOOL já teve oportunidade de constatar que a preocupa
çào maior dos gestores do programa não se refere à solução do pro
blema energético, mas ao destino dos enormes lucros auferidos com
o advento da era do álcool.

Nossa manifestação é, face ao exposto, pela aprovação da ma
téria em exame.

Sala da Comissão, de de 1981. - Magnus Gui-
marães, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comíssão de Minas e Energia, em sua reunião ordinária,
desta data, opinou pela aprovação do projeto de Lei n,o 3.194/80,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado 'Magnus Guimarães,
contra o voto do Deputado Paulino Cícero. Foi Relator-Substituto
o Deputado Fued Dib.

Presentes os senhores Deputados: Guido Arantes, Presidente;
Siqueira Campos, NélioLobato, Jorge Ferraz, Milvernes Lima Fued
Dib, Paulíno Cícero, Oswaldo Lima, José Frejat, Marcelo Co~deiro,
Prisco Viana, Horácio Matos e Antonío Ferreira.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1981. - Guido Arantes, Pre
sidente - Fued Dib, Relator-Substituto.

PROJETO DE LEI N.o 4.052-A, DE 1980

(iDo Sr. Jorge Arbage)

Institui o "Dia Nacional de Ação Comunitária"; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e J'ustiça, pela
constitucionalidade,. juridicidade e técnica legislativa; e,
da Comissão do Interior, pela rejeiçã.o, contra () voto em
separado do Sr. Josuê de Souza.

(Projeto de Lei N.o 4.0&2, de 1980, a que se referem
os pareeeres.)

O Congresso Nacional decreta:
.AJ:lt. 1.0 Fica instituído o "Dia Nacional da Ação C{"" ,,;litá;:_

a ser comemorado anualmente na data de 8 de setembro do c'
Iendário civil oficial, visando estimular a prática social respor,
sável, para a solução dos problemas da comunidade.

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na dsJa de sua publicação.
:Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O individualismo do brasileiro e a crença de que ao Governo

caoe decidir e resolver todos os problemas, leva 'as pessoas a um
comodismo e conformismo que impede o desenvolvimento, tornan-
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do lento e muito caro qualquer programa educativo com base no
grupo na mobilização comunitária.

Habituamo-nos a simplesmente criticar os fatos, sem contudo,
atentarmos para os porquês; acomodamo-nos com o argumento de
que não podemos mudar o mundo e, d-esgraçadamente, aliviamos
nossa consciência sempre imputando a culpa a alguém, encobrin
do, dessa forma, nossa parcela de responsabilidade.

Sim, o hábito de falar de nossas necessidades é ímprescíndí
veI, mas corno meio para desenvolver uma consciência de grupo,
analisando nossos problemas comuns para, melhor conhecendo
nossa realidade. manifestarmos decisivamente nossa vontade de
mudá-la.

Acreditando que resultados reais e permanentes somente ocor
rerão quando individuos e comunidades assumirem conscientemen
te quando individuas e comuníaddes assumirem conscientemente
os problemas e pa-rticiparem das soluções, é que propomos o Dia
Nacional da Ação Comunitária, na tentativa de minimizar o des
conhecimento do significado do trabalho comunitário e a descren
ça na importância de a comunidade assumir a responsabílídade
de seu próprio crescimento e oferecer a cada um de seus membros
a oportunidade de desenvolver seu potencial individual.

Certamente que a instituição desse dia será de grande valia
no despertar da consciência para a responsabilidade coletiva e da
percepção para a necessidade de buscar, como grupo, solução para
os problemas levantados e discutidos, enfim para o processo de
desenvolvimento comunitário em que o homem se coloca e se as
sume como agente de sua própria transformação e se torna como
os demais, agente de transrormc ção de sua comunidad-e, de seu
Pais, de seu Continente, do Mundo.

É a comunidade o próprio instrumento de realização da na
tureza humana, sendo que ela tira o homem do individualismo e
do egocentrismo, para levá-lo a uma participação progressiva que
se expressa pela assimilação da sua comunidade e do Universo,
num enriquecimento que faz da alma humana um resumo de toda
Criação.

Sempre buscando a promoção humana, com a instituição do
[)ia Nacional da Ação Comunitária, acima de tudo, objetiva.-se que
os dif.erentese mais diversificados núcleos de população possam
potencializar suas contribuições, juntando-se e organizando-se num
gigantesco quebra-cabeça, tornando o Brasil unido não só geo
gráfica e polticamente, mas no empenho de buscar melhores con
dições de vida para todos e para cada um.

Tal id-eologia sempre esteve presente nas ações do MOBRAL,
dentro de suas dimensões comunitárias cuja proposta é o desen
volvlrr ento de uma ação eduactíva que atinja toda a comunidade,
estimulando-a a agir, dentro de suas possíbílídades e atendendo
a S€us interesses, no sentido da busca da melhoria da sua qualidade
de vida.

Por tudo isso, propositadamente escolhemos para comemorar
o Dia Nacional da Acão Comunitária, o dia 8 de setembro data
em que se comemora o Dia Internacional da Alfabetização e ani
versário do oficial lançamento do MoERAL. Nesse sentido, conco
mitantemente, prestamos merecida homenagem àquele órgão, cuja
meta fundamental é o desenvolvimento global do homem, acre
ditando na participação cada vez mais consciente e dinâmica, em
substituição à aceitação e à neutralidade comunitária.

Essa é a proposição que temos a honra e o privilégio de sub
meter à apreciação desta Casa do Congressso Nacional.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1-980. - Jorge Arbage.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO iE JUSTIÇA

I - Relatório

Através do projeto em exame, pretende o ilustre autor instituir
o 'Dia Nacional da Ação comunitária", que será comemorado na
data de S de setembro.

Na justificação, o legislador argumenta que a comunidade é
o instrumento da realização humana. Dela participando, o homem
sai do seu individualismo para uma participação mais progressiva
nos problemas comunitários, que o enriquece.

A escolha da data (8 de setembro) é uma homenagem ao
MOBRAL que nesse dia foi lançado oficialmente. O parlamentar
alega qud a meta fundamental daquele órgão é o desenvolvimento
global do homem.

Cabe a esta Comissão a apreciação da proposta sob o prisma
da constitucionalidade, jurrdícídade e técnica legislativa, conforme

as normas regimentais. O mérito deverá ser examinado pela Co
missão do Interior.

Quanto aQS aspectos de competência deste órgão técnico, enten
demos que nada há a opor quanto ao andamento da proposição,
por não ofender nenhum preceito constitucional ou jurídico e por
que está lavrada em boa técnica legislativa.

11 - Voto do Relator

Face ao exposto, manifestamo-nos pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n.O 4.052, de
1980.

Sala da Comissão, 17 de junho de 1981. - Theodorico Ferraço,
Relator.

lU - Parecer da Comissã.o
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua

Turma "B", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, iurt
dícídade e boa técnica legislativa do Projeto. de Lei n.o 4.052180,
110S termos do parecer do Relator.

EstiVeram presentes os Senhores Deputados: Antônio Dias,
Více-Presídente no exercício da Presidência; Theodorico Ferraço,
Relator; Adhemar Santillo, Antônio Russo, Bonifácio de Andrada,
Christiano Dias Lopes, Elquisson &lares, Joacll Pereira, Jorge,
Arbage, Osvaldo Melo, Pimenta da Veiga, Tarcísio Delgado e Waldir
Walter.

Sala da Comissão, 17 de junho de 1981. - Antônio Dias, Vice
Presidente no exercícío da Presidência - Theodorico Ferraço,
Relator.

PARECER DA COMISSAO DO INTERIOR

Parecer Vencedor

I - Relatório

Pretende o nobre Deputado Jorge Arbage instituir o "Dia
Nacional da Ação COmunitária", através desta proposição.

Julgamos que instituir através de projeto de lei, de decreto
ou qualquer outra forma administrativa, dias especírícos como o
"Dia Nacional da Ação comunttáría", descaracteriza a própria
comunidade que seria, em última análise, homenageada com a
instituição do seu dia.

É da reunião espontânea dos diversos grupos sociais que com
põem a comunidade que deve surgir a escolha de data especial
que possa ser comemorada com o júbilo de que se reveste qualquer
acontecimento comunitário voluntário.

11 __ Voto do Relator

Pelo exposto, manifestamo-nos contrário à aprovação do Pro
jeto de Lei n.o 4.052/80.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1981. - José Frejat, Relator
do vencedor.

III - Parecer da Comissão

A Comissão do Interior, em reunião ordinária realizada em
8 de outubro de 1981, opinou pela rejeição do Projeto de Lei
n.o 4.052/80, do Sr. Jorge Arbage, nos termos do Parecer Vencedor
o Sr. José Frejat. O parecer do Deputado Josué de Souza passa
a constituir voto em separado, favorável ao projeto.

Estiveram presentes os senhores Deputados: Paulo Guerra.
Vice-Presidente noexexcíclo da Presidência; Ruben Figueiró, Vice
Presidente; Adroaldo Campos, Albérico Cordeiro, Angelo Maga..
Ihães, Alexandre Machado, Correia Lima, crístíno Cortes, Edison
Lobão, Henrique Brito, Ewandro Ayres de Moura, Josué de souza,
Inocêncio Oliveira, Júlio Martins, Manoel Novaes, Osvaldo Coelho,
Milton Brandão, Nagib Halckel, Paulo Ferraz, Vlngt Rosado, Vitor
Trovão, Wanderley Mariz, Antônio Anníbellí, Carlos Nelson, Délio
dos Santos, Jackson Barreto, João Câmara, Jorge Gama, José
Carlos Vasconcelos, José Freire, octacilio Queiroz, Herbert LeVY,
José Bruno, Newton Cardoso, Tertuliano Azevedo, José Frejat, Lú
cia Viveiros, Modesto da Silveira, Aluízio Bezerra, Jerônimo Santana
e Corrêa da Costa.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1981. - Paulo Guerra,
Vice-'Presidente, no exercício da Presidência - José Frejat, Relator
do Vencedor.

Voto em separado do Sr. Josué de Souza.

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe intenta seja instituído o "Oh
Nacional de Ação COmunitária", a ser comemorado a 8 de setembro,
Dia Internacional da Alfabetização, e coincide com o lançamento
do MORRA[,.

A proposta tem em mira estimular a prática social respon
sável, para a solução dos problemas comunitários.
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Em bem fundamentada [ustífícação, o Autor faz referência
ao individualismo do povo brasileiro e a sua crença de que ao
Governo cabe decidir e resolver todos os problemas, esquecendo de
que cada um deve ter participação decisiva no processo de' desen
volvimento, alcançado através da união. de esforços.

Defendendo a importância da participação comunitária na
promoção humana, o proponente institui o "Dia Nacional da Ação
Comunitária" a Iím de que os mais diversificados núcleos da popu
lação possam potencíalízar suas contribuições. São palavras tex
tuais:

"éertamente que a instituição desse dia será de grande
valia no despertar da consciência para a responsabilidade
coletiva e da percepção para a necessidade de buscar, como
grupo, soluções para os problemas levantados e discutidos,
enfim para o processo de des-envolvimento comunitário em
que o homem se coloca e se assume como agente- de sua
própria transformação e se torna, como os demais, agente
de transformação de sua Comunidade, de seu Pais, de seu
Continente, do Mundo."

Dls o proponente que os resutlados reais e permanentes só
serão alcançados quando individuos e comunidades assumírem
conscientemen-te os problemas e participarem das soluções, oriun
das do consenso comunitário.

A proposta, já apreciada na Comissão de Justiça, recebeu pa
recer favorável, no que tangeaos aspectos da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

A este órgão 'I'écnico cabe a apreciação do mérito, em con
formidade com o estabelecido no art. 2B, § 9.°, do Regimento
Interno.

Reforçando o ponto de vista do Autor, ocorre-nos registrar o
assunto do Globo Reporter de 10 do corrente, que faz uma demons
tração ao vivo de como o grupo unido pode decidir em questões de
interesse de sua própria comunidade. Assim, são mostrados vários
pontos do País, onde mutirões levam a efeito empreendimentos que
o trabalho individual não lograria realizar, além de estabelecer
aquele convívio humano, tão importante como forma de atingir
objetivos mais duradouros, pelo congraçamento de toda uma comu
nidade, num ideal comum.

Assim, achamos válida a instituição do "Dia Nacíonal da Ação
Comunitária", que simboliza o anseio de íntegralízar o homem,
objetivando uma sociedade que se torne cada dia mais humana, e
menos competitiva.

11 - Voto do Relator

Em consonância com nosso pensamento consignado ao .longo
do relatório, somos pelo acolhimento do Projeto de Lei n.> 4.052,
de 19l!1.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1981. - Josué de Souza,
Relator.

PROJETO DE LEI N.o 4.261-D, DE 1977

Substitutivo do Senado ao projeto de Lei n.o 4.261-B,
de 1977, que "altera a redação do "caput" do art. 17 da Lei
n.o 6.091, de 15 de agosto de 1974 (Dispõe sobre o fOrJl':-
cimento gratuito de transporte, /Cm dias de leleição, ª e1el-

. tores residentes nas zonas rurais, e dá outras providên
cias); tendo parecer, iI;:t Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação.

(projeto de Lei n,v 4.2'61-0, de '1977, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O caput do art. 17 da Lei n. O 6.091, de 15 de agosto
de 1974; passa a ter a seguinte redação:

"Art. 17. O eleitor que residir no Distrito Federal
poderá requerer ao Juiz Eleitoral do seu novo domicílio
a remessa de sua folha individual de votação, para su
fragar, nas eleições para o Senado Federal, Câmara dos
Deputados' e Assembléia Legislativa, candidatos .do Es
tado ou Território em que seja eleitor."

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, 17 de março de 1981. - Nelson Mar
r.hp.:!Zana

SUBSTITUTIVO DO -SENADO AO PROJETO DE LEI

DA CAMARA N.o 11; de 1981 (n.> 4 261-B/77, na Casa de
origem), que "altera a redação do caput do art. 17 da.
Lei n.? 6.091, de 15 de agosto de 1974, que dispõe sobre o
rornoetmento gratuito de transporte, em dias de eleição,
a eleitores residentes nas zonas rurais, e dá outras pro
vidências".

Substitua-se o projeto pelo seguinte:

Altera a redação do caput do art. 17 da Lei n.o 6.091,
de 15 de agasta Ide 1974, que dispõe sobre .o fornecimento
gratuito de transporte, em ,dias de eleição, a eleitores re
sidentes nas zonas rurais, e dá outras providências,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O caput do art. 17 da Lei n.o 6,.091, de 1-5 de agosto

de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. O eleitor que residir no Distrito Federal

poderá requerer ao Juiz Eleitoral de seu novo domicílio a
remessa de sua folha individual de votação para sufragar
nas eleições:

I - dos Estados: para Governadores, Soenado Federal,
Câmara dos Deputados e Assembléia Legislativa;

II - dos Territórios: Câmara dos Deputados:"
Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 15 de agosto -de 1981. - Senador Jarbas Pas
sarinho, Presidente.

LEGlSLAÇAO CITADA

LEI N.o 6.091, DE 15 DE AOOS'I'O DE 1974
Dispõe sobre o farnecimento gratuito de transporte,

em dias de eleição, a eleítores residentes nas zcnas rurais,
e dá outras providências.

....................................................., ,..
Art. 17_ O eleitor que residir no Distrito Federal poderá re

querer ao Juiz Eleitoral do seu novo domicílio a remessa de sua
folha individual de votação para sufragar, nas eleições para o
Senado Federal e Câmara dos Deputados, candidatos do Estado
ou Território em que seja eleitor.

'- ••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••• 'i" •••••••1••• ,

PARECER DA COMISSAO DE OONSTITUIÇlí.O E JUSTIÇA

I - Relatório
A Lei n.O 6.091, de 15 de agosto de 1974, que dispõe sobre o

fornecimento gratíuto de transporte em dias de eleição, a eleito
res residentes nas zonas rurais, e dá o-utras providências, determina
expressamente no art. 17:

"O eleitor que residir no Distrito Federal poderá re
querer ao Juiz Eleitoral do seu novo domicílio a remessa
de sua folha individual de votação para sufragar, nas elei
ções para o senado Federal e Câmara dos Deputados, can
didatos do Estado ou Território em que seja eleitor."

Com o Projeto n.o 4.261/77, a Câmara intentou introduzir mo
dificação no ora citado artigo, encaminhando-o, depois de aqui
aprovado à revisão do' Senado Fede·ral.

Volta o mesmo agora a esta Casa, nos termos do Substitutivo
sob exame que se limita a acrescentar ao texto proposto referên
cia às Assemblélaa Legislativas.

Dessa forma, os eleitores residentes no Distrito Federal pode
rão requerer ao Juiz Eleitoral de seu novo domicilio a remessa da
folha de votação, a fim de votar - nas eleições relativas ao Sena
do, Câmara dos Deputados e Assembléi-as Legislativas - nos _can
didatos do Estado ou Território em que sejam eleitores.

Em face da matéria que consubstancía, o Substitutivo da Câ
mara Alta foi submetído exclusivamente à elevada deliberação
deste órgão técnico.

É o Relatório.
11 - Voto do Relator

O Projeto n.O 4.261-B, de 1977, cuida de matéria eleitoral. E
o Substitutivo a ele oferecido pelo Senado amplia seu alcance.

Além de constítucíonal, jurídico, e redigido em perfeita. téc
nica legislativa, o Substi~utivo sob análise é oportuno e conve
niente.

Isso posto, sob tais aspectos, e também quanto ao mérito, o
presente voto é por sua aprovação,

Sala da Comissão, 10 de setembro de 19B1. ~ Antônio Dias,
Relator.
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lU - Parecer da Comissão

Á Comissão de Constit.uição e Justiça, em reunião Plenária,
opinou unanimemente pela constitucionalidade, [urídícídade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela' aprovação do Substitutivo do
senado Federal ao Projeto de Lei n.o 4.Z61-B, de 1977, nos termos
do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Afrísio Vieira'
Lima, Presidente; Antônio Dias, Adhemar Santmo, Antônio Russo,
Amadeu Geara, Christiano Dias Lopes, Darcílio Ayres, Djalma Ma
rinho, Ernani Satyro, Francisco Benjamim, Gomes da Silva, Harry
Sauer, Isaac Newton, Joacil pereira, João Gilberto, Juarez Fur
tado, Júlio Martins, Louremberg Nunes Rocha, Natal Gale, Nelson
Morro, Nilson Gibson, Osvaldo Melo, Pimenta da Veiga, Roberto
Freire, Tarcisio Delg'ado Walber Guimarães e Waldir Walter.

Sala'da Comissão, 6 de outubro de 1981. - Afrisio Vieira Lima,
Presidente - Antônio Dias, Relator.

PR(}JETO DELE! N,o 4.381-A, iDE 1981

(Do Sr. Pedro Geraldo Costa)
Proíbe (lo registro de eríanças eom o norne de Jesus, e

detérmína outras providências; tendo parecer, da Comis
são de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, In
juridicidade e falta die técnica legislativa. e, no Ifnérito, ptlla
rejeição.

(Projeto de Lei n." 4.381, de 19-81, a que se retere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É proibido o registro de pessoas fisicas com o nome
de JesUll.

Art. 2.° Aquele que, com o, nome de Jesus, for condenado pela
Justiça Penal, em sentença transitada em julgado, perderá esse
nome. '

Parágrafo único. O juiz a quem competir exarara sentença
proverá a pessoa condenada com outro nome; da escolha do con
denado, e, se este não fizer escolha, pela da família, ou, em último
caso, da escolha do próprio [uíz,

Art. 3." Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

;Justifica.çáo

Mesmo para aqueles que não admitem a ftsolofia cristã, ou
nela não acreditam, o advento do cristianismo se oonsubstancía
no marco mais importante da história dos povos do ocidente. Até
para essas pessoas, é forçoso reconhecer que, numa atmosfera de
completa decadência moral e social, surgiu Jesus, ensinando-nos
novos conceitos de amor ao próximo, de solidariedade e grandío
sídade moral.

Não cremos, portanto, .ser justo que pessoas, porta:~do o mesmo
nome daquele a quem devemos tanto na reformulaçâo de nossos
valores morais e espirituais, venham macular esse nome, jogando-o
na lama com suas ações .indignas e aviltantes.

Cremos, ao contrário, ser nosso dever, procurar, tanto quanto
possível proteger a grandeza que esse nome r-epresenta. Talvez,
podemos afirmar que o nome de Jesus, como tantos 'outros exís
tentes, não é mais que um rótulo pelo qual o maior dos filósofos
e criador do cristianismo foi conhecido. Mas devemos ter em
mente que, às vezes, como acontece com o presente caso, é nosso
dever proteger mesmo aquilo a que chamamos de rótulo, porque,
dada a importância daquele que o portou, tornou-se ele insepará
vel da própria criatura que lhe deu importância. Assim, por exem
plo, quando vemos nos jornais, manchetes como estas: "Jesus
estrupou menor", isso natural e conscientemente, nos faz lembrar
daquele que, pela primeira vez; portou tal nome, daquele a quem
devemos tanto na nossa reforma moral. Fazemos, automatícamen
te, consciente ou inconscientemcnte uma ligação entre o criminoso
e o que nos pregou e d-eixou ensinamentos grandiosos de engran
decimento espiritual.

Cremos, portanto, ser de nosso dever a proteção desse nome,
não porque seja um simples nome, mas pelo significado qu-e ele
possui e, principalmente, pelo nosso dever de agradecimento por
tudo que o Jesus dos cristãos nos legou.

Por tudo isso é que achamos que não devemos vilipendiar esse
nome, e é por todo o exposto que estamos 'apresentando o presente,
projeto de lei, esperando, sinceramente, todo o apoio que ele me
rece do Congresso Nacional.

Sala das sessões, de de 1981. -
Pedro Geraldo Costa.

PARECER DA COMISSAO DE CON8TITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relawrió
Pretende o nobre Deputado Pedro Geraldo Costa vedar o re

gistro civil de pessoas naturais que venham a receber o nome de
"Jesus". Como sanção à regra, estipula, no art. 2.° do projeto:
"Aquele que, com o nome de Jesus, for condenado pela Justiça
Penal, em sentença transítada em julgado, perderá esse nome".
A escolha de novo nome ficaria a critério, por ordem de preferên
cia, do condenado, de sua família ou do Juiz.

Invocando a origem cristã da expressão "Jesus" 'e sua elevada
significação moral e social, entende o ilustre autor que seu uso
indiscriminado só serve para maculá-la, em face das ações indig
nas e aviltantes dos homenes. Cita, para ilustrar, uma manchete de
jornal: "Jesus estuprou, menor". '

A proposição envolve matéria de Direito Civil - personalidade
e registros públicos -, competindo-nos, .portanto, em face do Re
gimento interno, apreciar-lhe o mérito e os aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. ,

Constitucionalmente, nada se vislumbra que 'pudesse condenar
o projeto, Tanto a iniciativa como a competência 'para legislar es
tão atendidas (arts. 56 e 8.°, XVII, "b" da Carta Magna).

Entrementes, a permísslbílídades constitucional para legislar
não significa que o Estado é inteiramente livre para determinar
as normas de comando social, ao alvedrío do legislador.

O próprio constituinte, ao elaborar ou ao modificar a Carta
Magna, mesmo exercendo poderes aparentemente mcontrastáveís,
nem sempre encontra eco social para implantar suas idéias ou sua
vontade, em face de limitações explícitas e implícitas que cercam

. a atividade legiferante.
Assim, conquanto, em nome do legalismo, possa o nobre Depu

tado Pedro Geraldo Costa propor a proibição do uso do nome de
"Jesus", por parte jías pessoas naturais, a medida choca-se com
nossa tradição jurídica e representa, a nosso ver, um recuo na
organização do estado moderno, Iaíeo por excelência. Essa laiciza
ção, como está explícito na Constituição não representa intolerân
cia para com ideais reügíosos, pelo contrário, o Estado garante a
liberdade de culto e de crença (art. 153, § 5.").

Longe de nós negar a importância histórica de Jesus, mas seus
próprios ensinamentos, voltados para a fraternidade universal, re
pudiam atos que impliquem em restringir a, liberdade do homem,
exceto quando seu exercício prejudique a convivência social har
moniosa.

Aliás, entendemos que a disseminação do uso de tão importan
te nome, se deve antes à admiração e ao respeito que os pais, res
ponsáveis pela indicação dos nomes dos filhos, rendem à mais alta
figura de hierarquia cristã que áo propósito de denegri-la.

Se os portadores do nome de "Jesus" não o honram, nem por
isso deixam de ser criaturas que, mesmo defeituosas, hão de me
recer o apreço de qualquer religião sem fanatismos.

.Quanto mais não fora, a proibir o uso do nome de Jesus, te
ríamos também de vedar, para o domínio público, os nomes "Mes
sias", "Salvador", "Cristo" e, porque não dizer, da própria "Maria"
que é tida como "Mãe de Deus". Por referir-nos a Deus, que dizer
deste, em torno do qual há um respeito universal e que, nem por
isso, deixa de ser utilizado para nomear pessoas, especialmente no
que se refere a nome de família e nomes compostos?

Pe:rcebe-se logo que, a proposição, além de incoerente COm a
realidade social, nem de longa atingiria o objetivo revelado pelo
autor, pois, sob a égide do idealismo cristão, não seria "sagrada"
apenas a expressão "Jesus", mas o seriam inúmeras outras:

Tecnicamente, o projeto também deixa a desejar, porquanto
atribui à Justiça Penal cassar o nome de "Jesus" daqueles que fo
rem por ela condenados. Não fica claro se a condenação é em vir
tude do uso do nome proibido ou decorrente de infrações quais
quer. No primeiro caso; teríamos um absurdo, pois para cassar o
nome não seria necessário movimentara Justiça Penal, 'bastaria
um procedimento administrativo singelo. No segundo, pelo que já
expusemos, estaríamos caminhando para implantar, legalmente a
intolerância religiosa, o que não se harmoniza com o Estado'de
Direito.

II - Voto do Relator
Isto posto, embora o projeto não apresente VICIaS constitucio

nais palpáveis, nosso voto é por sua rejeíçâo, tanto no mérito quan
to sob DS aspectos de juridicidade e de técnica legislativa.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 1981. - Antônio Dias,
Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião Plena, opi

nou unanimemente pela constitucionalidade, ínlurídícídade, falta
de. técnica legislativa ei no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lel n.O 4.381/81, nos termos do parecer do relator.



Outubro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ij Sábado 24 11945

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arrísío Vieira
Lima, Presidente; Antônio Dias, Adhemar Santillo, Antônio Russo,
AmadeuGeara, Ohrístíano Dias Lopes, Darcílio Ayres, Djalma Ma
eínho, Ernani Satyro, Francisco Benjamim, Gomes da Silva, Harry
Sauer, Isaac Newton, Joacil Pereira, João Gilberto, Juarez Furtado,
Júlio Martins, Louremberg Nunes Rocha, Natal Gale, Nelson Morro,
Nilson Gibson, Osvaldo Me:o, Pimenta da Veiga, iRoberto Freire,
Tarcísio Delgado, Walber Guimarães e Waldir Walter.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 1981. -Afrísio Vieira Lima,
. Presidente - Antônio Dias, Relator.

PROJiETO DE LEI N.O 4.383-A, DE 1981

(Do Senado Federal)
Acrescenta parágrafo ao art. 383 do Côdigo Civil; ten

do parecer, da CmDissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica .legislativa e, no
mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.? 4.383, de 1981, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° O art. 3a3 do Código Civil, instituído pela Lei n.?

3.071, de 1.0 de janeiro de 1916, com as alterações posteriores, é
acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 383. . .
'Parágrafo único. O fHhoilegltimo reconhecido pelo pai,
que não o tem sob sua guarda, fica sob o poder materno."

Art. 2.° Esta Lei entra em vígor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrárío.

Senado Federal, 8 de abril de 1981. - Senador Jarbas Passa
rinho, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N.O 3.071, DE 1.0 DE JANIEIRO DE 1916

(corrigida pela Lei n.? 3.725, de 15 de janeiro de 1919)

CóDIGO OIVIL

PARTE ESP.I!lOLA[,

LIViRO I

DO Direito dI'l Fa.mília

TiTULo IN
'Da dissolução da socfedaâe conjugal e

da proteçã.o da pessoa dIos filhos

OAlP1'I1ULO 'V[

Do pátrio pOder

SIElÇAO :E

Disposições Gerais

Art. 382. O filho ilegítimo não reconhecido pelo pai fica sob
o poder materno. se, porém, a mãe não for conhecida, ou capaz
de exercer o pátrio poder, dar-se-á tutor ao menor.

......................................' ,' : .

P.ArRElCElR IDA COMlfJi8AO DE CON1S'I1I.'l1U1ÇAQ iE JU'S'mÇA

I - Relatório
O Projeto de Lei n.O 4.383/81, acrescenta parágrafo único ao

art. 383 do Códígo Civil.

Este é o relatório.

n - Voto do Rela.tor
A alteração ,pretendida e que constitui parágrafo único do

art. 383 do CódIgo Civil, é do seguinte teor:
O filho Ilegítlmo reconhecido pelo pai, que não o tem sob sua

guarda, fica sob o poder materno.
O dispositivo vigente, caput do art. 3&3 díspõe:

O fílho ilegítimo não reconhecido pelo :pai fica sob o poder
materno. Se, porém, a mãe não for conhecida, ou capaz de exercer
o pátrio poder, dar-se-á tutor ao menor.

O projeto em apreço abrange mpótese diferente das configu
radas no aludido art. 363. E a Lei deve regulá-la. Por ísso a justeza

da proposição que acolho nas preliminares da nossa competência:
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. E, também,
apoio o seu mérito por ser da exclusiva competência desta Co
missão.

Parecer favorável.
sala da Comíssão, 2S de maio de 1981. - Djalma Marinho,

Relator.
UI - Parecer da Comissão

A Comíssão de Constituição e Justiça, em reumao de sua
Turma "A", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, jurí
dicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto n.O 4.383/81, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os 8enh<Jres Deputados: Antônio Dias,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência; Djalma Marinho,
Relator; Brabo de Carvalho, Chrístíano Dias Lopes, Edgard Amo
rim, Ernani Satyro, Francisco Benjamim, Gomes da Silva, Joacil
Pereira, Luiz Leal, Nelson Morro e Nilson Gibson.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1981. - Antônio Dias, Vice
Presidente, no exercício da Presidêncía - Djalma Marinho, Re
lator.

PROJETO DE LEI N.o 4.815-D, DE 1981

(Do poder Executivo)

MENSAGEM N.o 226/31

Díspõe sobre o pagamento da ,Gratificação de Produ
tividade, 1Il0s casos que menciona, e dá outras provídêncías:
tendo pareeeres: da Comissão de Oonstituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade Je técnica !legislativa;
e, das Comissões de 8erviçoPlÍblicn e Ide Finanças, J.>ela
aprovação, Parecer à Emenda ·de Plenário: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela.inconstitucionalidade, con
tra os votos dos Srs. João Gilberto, Adhemar Santillo e El
qnísson Soares.

(Projeto de Lei n.O 4.815-A. de 1981, emendado em
Plenário, a que se refere o parecer.i

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Fica estendida a Gratificação de Produtividade, ins
tituída pelo art. 10 do Decreto-lei n.o 1.445. de 13 de fevereiro de
1976, com as alterações posteriores, aos servtdores-mtegrantes da
Categoria Funcional de Inspetor de Abastecimento, do Grupo
Outras AtiVidades de Nível Superior, Código NS-937 ou LT-937,
da Superintendência Nacional de Abastecímento (SUNAB).

§ 1.0 A gratificação também será paga aos servidores de que
trata este artigo quando no exercício, na administração federal
direta ou em autarquias, de cargo em comissão ou função de con
fiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de função
de nivel superior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias
ou, ainda, de Função de Assessoramento Superior a que se refere
o art. 122 do Decreto-lei n.? 200, de 25 de fevereiro de 1967, com
a redação dada pelo Decreto-lei n.O 900, de 29 de setembro de 1969,
desde que, nessas hipóteses, haja correlação com as atribuições do
respectivo cargo efetivo ou emprego permanente.

s 2.° Para efeito deste artigo. consíderar-sc-ão como de efe-
tive exercicio os afastamentos em ,virtude dc:

a) férias;

b) casamento;

c) luto;

d) licença especial, licença para tratamento de saúde, licen
ça à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;

e) serviços obrigatórios por lei;

f) missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento
houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro
de E~tado;.

g) deslocamento em objeto de serviço;

h) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aper
feiçoamento, desde que o programa seja promovido 'Ou aprovado
pelo órgão a que estiver vinculado o servidor. -

§ 3.° A gratificação de que trata este artigo não poderá ser
paga cumulativamente com a Gratificação de Nível Superior.

Art. 2.° A gratificação a que se refere o artigo 1.0 será atrí
buída em função da produtívidade do servidor. aferida em razão
dos encargos assumidos e das atividades desempenhadas, ine
rentes à Categoria Funcional de Inspetor de Abastecimento, in
compatível com o exercícío de outro cargo, função, profissão ou
emprego, público ou. particular, excetuados os que não se com-
preendem na proibição desta lei. .
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.. . .. . -. . ................ . . . .. ... .. . . . .. . . .. . . . . ~ . . . . . .

§ 2.0 Com relação à Administração Militar, observar
se-á a finalidade precípua que deve regê-Ia, tendo em
vista a destinação constitucional das Forças Armadas, sob
a responsabilidade dos respectivos .Ministros, que são os
seus. comanüantes Superiores."

"Art. 21. O Ministro de Estado exercerá a supervisão
de que trata este Título com apoio nos órgãos centrais.

Parágrafo único. No caso dos Ministros Militares, a
supervisão ministerial terá, também, corno.nbjetívo colocar
a administração, dentro dospriricipíos gerais estabeleci
dos nesta Lei, em coerência com a destinação cdnstítucío-
nal precípua das Forças Armadas, que constitui a at'V1ti:t
de-fim dos respectivos Ministérios."

II - empresa pública - a. entidade dotada de perso
nalidade [urídíca de direito privado, com patrimônio pró
prio e capital exclusivo.• da União, criada por lei para a
exploração de atividade econô'mica que o Governo seja le
vado a exercer por torça de contingência ou de conveniên
cia admínístratãve, podendo revestir-se de qualquer das
formas admítídas em díreíto;

III - sociedade de economia mista - a entidade do
tada de personalidade juridica de direito privado, criada
por lei para a exploração de atividade econômica, sob a
forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a
voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da
Administração Indireta."

"Art. 15. . '.' .

............................................."Art. 5.0

DECRETO-LEI N.o 900, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Altera dispositivos do Decreto-lei D.o 200, de 25 de fe
vereiro de 1967, e dá outras providências.

Os Mínístros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aero
náutica Militar, usando das atríbuícões que lhes confere o art. 1.0

do Ato Institucional n.? 12, de 31 de agosto de 1969, combinado ÓOm
o § 1.0 do art. 2.0 do Ato Institucional n.> 5, de 13 de dezembro de
1968, decsetam:

Art. 1.0 Os dispositivos do Decreto-Ieí n. 200, de 25 de feverei
ro de 1967, adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 3.° Respejtada a competência constitucional do
Poder Legislativo estabelecida no art. 46., incisos II e IV,
da Constituição, o Poder Executivo regulará a estruturação,
as atribuições e o funcionamento dos órgãos da Adminis
tração Federal."

LEGISLAÇAO CITADA

DECRETO-LEI N.o 200; DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a organização da Administração Federal,
·estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá
outras providências. '

§ 1.0 A gratificação individual -eorresponderá a percentuais
l1e 40% (quarenta por cento), 60'70 (sessenta por cento ou 80%
(oitenta por cento) do vencimento ou salário fixado para o cargo
1etivo ou emprego permanente, ocupado pelo servidor.

§ 2.0 O percentual médio das gratificações individuais con
cedidas será de, no máximo, 60% (sessenta por cento).

Art. 3.° Os critérios e bases para a concessão da Gratificação
de Produtividade e os correspondentes percentuais, observadas as
normas constantes desta lei, serão fixados pelo Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Art. 4.° O total percebido pelos servidores a que se refere o
artigo 1.0. a titulo de vencimento. salário,· representação mensal,
gratificação de função e gratificação de produtividade, não po
derá ultrapassar o valor do limite a que se refere o art. 3.° do
Decreto-lei n.o 1.698, de 3 de outubro de 1979.

Art. 5,1' A Gratificação de Produtividade, instituída pelo De
creto-lei n.? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, sobre a qual íneí
dírá o. desconto prevídencíárío, será computada para o eáleulo de
provento da inatividade do funcionário que contar tempo de ser
viço igualou superior ao fixa.do para aposentadoria voJuntáI1a e.
que esteja percebendo a aludída gratificação.

Parágrafo único. O valor da Gratificação de Produttvi(J~
a ser computado é o correspondente à média percebida nos 12'
I doze) meses imediatamente anteriores à data da aposentadoria.

Art. 6.0 Fica alterado o Anexo VII do Decreto-lei n.O 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976, com as modificações posteriores, para
fins do disposto nesta lei.

Art. 7.° Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação do
disposto nesta lei vigorarão a partir da data de publicação do ato
que conceder ao servidor a Gratificação de Produtividade.

Art. 8.0 As despesas decorrentes da apücação desl;a lei .serâo
atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Superinten
dência Nacional de Abastecimento ·(SUNAB),

Art. 9.° Esta lei entra em vigor na data de sua publlcação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, de de 1981.

. TíTULO IV

Da Supervisão Ministerial
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 .

Art. 22. Haverá, na estrutura de cada Ministério Civil, os
seguintes órgãos Centrais:

. I ---: órgãos Centrais de planejamento, coordenação e controle
fmancelro; '.

II - órgãos Centrais de direção superior.
••• 0.0 ••• 0'0 •••••••••••••••••••••••• ,'" ••••••••• ;

CAPíTULO rn
Do Departamento Administrativo do Pessoal Civil

Art. !22 .. O assessoramento superior da Administração Civil,
IDASP) e o Gr:!.ll~} central do sistema de pessoal, responsável pelo
e~t~do, Iormulacâo de díretrtses. orientação, coordenação, super
visao e controle dos assuntos concernentes à admínístracão do
Pessoal Civil da União. -

Parágrafo único. Haverá em cada Ministério um órgão de
pessoal integrante do sistema de pessoal.
••••••••• , •••••••••••••••••••••••• 0.0. 0. 0 0.0 •••••••••••••••••• ,

CAPiTULO IV
Do Assessoramento Superior da Administração (;ivíl

Art. 12. O assessoramento superior da Administração Civil,
integrado por funções de direção e assessoramento especializado
dQI orgãos Centrais 'los Ministérios (art. 22) e do Departamento
Administrativo do Pessoal CivlI (art. 115) será atendido por titu
lares de cargos em comissão e por pessoal técnico especializado.
•••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••

"Art. 23.:

§ 3.0 Além das funções 'previstas neste título, a Se
cretaria-Geral do Ministério do Planejamento e Coordena
ção Geral exercerá as atribuições de órgão central dos sis
temas de planejamento e orçamento, e a Inspetoria-Geral
de Finanças do Ministério da Fazenda, as de órgão central
do sístema de administração financeira, contabilidade e
auditoria." .

"Art. 31. A estruturação dos sistemas de que trata
o a,!'t. 30 e a subordinação dos respectivos órgãos centrais
serao estabelecidas em decreto."

"Art. 36. Para auxiliá-lo na coordenação de assuntos
afins ou interdependentes, que interessem a mais de um
MinistérJo, o Presidente da República poderá incumbir
de missão coordenadora um dos Ministros de EStado ca
bendo essa míssão' na ausêncía de designação especifica,
ao :.Ministro do Planejamento e Coordenação Geral.

§ 3.° O disposto neste artigo não se aplica aos as
suntos militares, cuja. coordenação rar-se-ã diretamente
pelo Presidente da República,"

. "Art. 37. O Presidente d~RepúbIica poderá prover
ate 4 (quatrc) pargos de Ministro Extraordinário para o
desempenho de encargos temporários de natureza rele
vante."

"Art. 40. O Conselho de segurança Nacional é o ór
gão de mais alto riível no assessoramento direto do Pre
sidente da República, na. formulação e na execução da po
lítica de segurança nacional.

...........: ' .

§ 2.0 No que se refere à. execução da política d~ se
gurança nacional, o Conselho apreciará os problemas que
lhe forem propostos no quadrada conjuntura nacional ou
internacional."
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"Art. 43. O Conselho dispõe de uma Secretaria-Geral,
como órgão de estudo, planejamento e coordenação no
campo da segurança nacional, e conta com a colaboração
da Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, das Divisões
de Segurança e Informações dos Ministérios civis e de
outros órgãos complementares, cuja criação se torne im
prescindível ao cumprimento de sua finalidade constitu
cional."

"Art. 45. As Forças Armadas, constituidas pela Ma
rinha de Guerra, pelo Exército e pela Aeronáutica Militar,
são instituições nacionais, permanentes e regulares, orga
nízadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do Presidente da Repúblíca e dentro dos
limites da lei. As Forças Armadas, essenciais à execução
da. politica de segurança nacional, deatínam-ss à defesa
da Pátria e à garantia dos Poderes constituídos, da lei e
da ordem.

Parágrafo único. As Forças -Armadas, nos casos de
calamidade pública, colaborarão com os Ministérios civis,
sempre que solicitadas, na -assistêncíaa às populações atin
gidas e no restabelecimento da normalidade."

"Art. 50. O Estado-Maior das Forças 'Armadas, órgão
de assessoramento do presidente da República, tem por
atribuições:

1- proceder aos estudos para a fixação da política,
da estratégia e da doutrina militares, bem como elaborar e
coordenar os planos e programas decorrentes;

II - estabelecer os planos para emprego das Forças
Combinadas ou ConjuntJas e de Forças Singulares desta
cadas para participar de operações militares no' exterior,
levando em consideração os estudos e as sugestões dos Mi
nistros militares competentes;

III - coordenar as informações estratégicas no cam
po mílítar:

IV - coordenar, no que transcenda os objetivos espe
cíficos e as disponibiliddaes previstas no Orçamento dos
Ministério.s . militares; os planos de pesquisas, de desen
volvimento e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação de recursos decorrentes;

V - coordenar as representações das Forças Armadas
no 'Pais e no exterior;

VI - proceder aos estudos e preparar as decisões sobre
assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente da Re
pública."

"Art. 51. A Chefia do Estado-Maior das Forças Ar
madas é exercida por um oficial-general do mais alto
posto, nomeado pelo Presidente da República, obedecido.
em princípio, o critério de rodízio entre as Forças Arma
das."

·'Art. 55..0 Ministro da Marinha exerce a direção
geral do Ministério da Marinha e é o Comandante Superior
da Marinha de Guerra."

"Art. 56. A Marinha de Guerra compreende suas
organizações próprias, pessoal em. serviço ativo e sua re
serva, inclusive as formações auxiliares, conforme fixado
em lei."

"Art. 57.
...... , .

V - .

- Comando do controle Naval do Tráfego MaritiW:Cí

"Art. 58. O Chefe do Estado-Maior da Armada exer
cerá, cumulativamente, o cargo de Comandante-Geral das
Forças mencínoadas no 'inciso V do artigo anterior."

"Art. 63. O Ministério da Aeronáutica administra os
negócios d·a Aeronáutica e tem como abríbuíções principais
a preparação da Aeronáutica Militar para o cumprimento
de sua destinação-constitucional e a supervisão das ativi
dades da Aeronáutica Civil.

Parágrafo único. Oabeao Ministério da Aeronáutica:

I -,o propor a organização e providenciar o apareína
mente e o adestramento da Força Aérea Brasileira, inclu
sive de elementos para integrar as Forças Combinadas ou
Conjuntas;

II - orientar, coordenar e eontrolar as atividades da
Aviação Civil, tanto comerciais como privadas e desporti
vas, observando, quanto às primeiras, a orientação esta
belecjda pelo Conselho Nacional dos Transportes, nos ter
mos do art. 162 desta Lei;

IH - estabelecer, equipar li; operar, diretamente ou
mediante autorização ou.concessão, a infra-estrutura aero
náutica, inclusive os serviços de apoio necessários à na
vegação aérea;

IV - orientar, incentivar e realizar pesquisas e desen
volvimento de interesse da Aeronáutica, obedecido, quanto
às de interesse militar, o previsto no item IV do art. 50
da presente Lei;

V - operar o Correio Aéreo Nacional; .

VI - estudar e propor diretrizes para a política aero
espacial nacional."

"Art. 64. O Ministro da Aeronáutica exerce a dire
ção-geral das 'atividades do Ministério e é o Comandante
Superior da Aeronáutica Militar."

"Art. 65. A Aeronáutica Militar é constttuída pela
Força Aérea Brasileira, por suas organizações próprias e
por sua reserva, inclusive as organizações auxiliares, con
forme previsto em lei.

§ 1.0 A Força Aérea Brasileira é a parte da Aeronáu
tica Militar organizada e aparelhada para o cumprimen
to de sua destinaçáo constitucional e em pleno exercício
de suas atividades.

§ 2.° constitui a reserva da Aeronáutica Militar todo
o, pessoal sujeito b incorporação na Forç-a Aérea Brasilei
ra' mediante mobilização ou convocação, e as. organiza
ções auxiliares, conforme fixado em lei."

"Art. 66. O Ministério da Aeronáutica compreende:

I - órgãos de direção-gerai:
-r- Alto-Comando da Aeronáutica
- Estado-Maior da Aeronáutica
- Inspetoria-Geral da Aeronáutica
II - órgãos de direção setorial, organizados em base

'departamental (art. 24)

lI! -- órgãos de assessoramento:
- Gabinete do Ministro
- Consultoria Juridica

- Conselhos e Comissões

IV- órgãos de apoio:
- Comandos, Diretorias, Institutos, Serviços e outros

órgãos
V - comandos aéreos:

- Comandos Territorias."
_ "Art..75: Os órgãos da Admíníatração Federal presta

rao ao 'I'ribunal de Contas, ou suas delegações, os informes
relativos à administração .dos créditos orçamentários e fa
cilitarão a realização das inspeções de controle externo dos
órgãos de administração financeira, contabilidade e audi-
torias. . .

Parágrafo único. As informações previstas neste arti
go são as írnprescíndíveís ao exercício da auditoria finan
ceira e orçamentária, realizada com base nos documentos
enumerados nos itens I e II do art. 36 do Decreto-lei
n.~ 199. de 25 de fevereiro de' 1967, vedada. a requisição
sistemática de documentos ou comprovantes arquivados nos
órgãos da Administração Fed~ral, cujo exame se possa rea
lizar através das inspeções doe controle externo."

"Art. 91. Sob a denominação de "Reserva de Contin
gêncía", o orçamento anual poderá conter dotação globll,l
nao especificamente destinada a determinado programa
ou unidade orçamentária, cujos recursos serão utilizados
para. abertura de créditos suplementares, quando se evíden
ciareI?- .inSUficientes, durante o exercício, as dotações orça
mentanas constantes do orçamento anual."

"Art. 101. O provimento em cargos em comissão e
funções gratificadas obedecerá a critérios a serem fixados
por ato do Poder Executivo, que: '

a) . definirá os cargos em comissão de livre escolha do
Presidente da República;
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b) estabelecerá os processas de recrutamento com
base no Sistema do. Mérito; e

c) fixará as demais condições necessárias ao seu exer
cicio."

"Art. 122. O Assessoramento Superior da AdJntoaistra~
cão CIvil compreenderá determinadas funções de ,...,,<;'e~Ro·

mento aos Ministros de Estado. definidas por decreto e
fixadas com número limitado para cada Ministério civil,
observadas as respeetívas peculiaridades de organização e
funcionamento.

§ l.!' As funções a que se refere este artigo, caracte
rizadas pelo alto nível de especificidade, complexidade e
responsabilidade, serão objeto de rigorosa individualização,
e a designação para o seu exercícío somente poderá recair
em pessoas de comprovada Idoneidade, cujas qualífícacôes,
capacidade e experiência específicas sejam examinadas,
aferidas e certificadas por órgão próprio, na forma defi
nida em regulamento:

§ 2.° O exercícío das atívldades de que tratà este -arti
go revestirá a forma de Iocaçào de serviços regulada me
diante contrato individual, em que se exigirá tempo inte
gral e dedicação exclusiva. não se lhe aplicando o disposto
no art. 35 do Decreto-Iéí n.O 81, de 21 de dezembro de 19t16,'
na redaçâodada pelo art. 1.0 do Decretc-Ieí n.O ' 177, de
16 de fevereiro de 1967.

§ 3,° A prestação dos serviços a .que alude este artigo
será retribuída segundo critério fixado em regulamento,
tendo em vista á avaüação de cada função, em face das
respectivas especificações, e as condições vigentes no mer
cada de trabalho."

"Art. 123. O servidor público designado para as fun
ções de que trata o artigo anterior ficará afastado do
respectivo cargo ou emprego enquãnto perdurar a pres
tação de serviços, deixando de receber o vencimento ou sa
lário correspondente ao cargo ou emprego público.

Parágrafo único. Poderá a designação para fi exerci
cio das funções referidas no artigo anterior recair em
ocupante de função de confiança' ou cargo em comissão
diretamente subordinados ao Ministro de Estado, caso em
que deixará de receber. durante o período de prestação
das funções de assesoramento superior, o vencimento ou
gratificação do cargo em comissão ou função de confiança."

"Art. 124.. O disposto no presente capítulo poderá ser
estendido. por decreto, a funções da mesma natureza, vin
culadas aos órgãos integrantes da Presidência .da Repú-
bllca." '

..Art. 146. . , . , , , .. , _ .

Parágrafo único. Para os fíns deste artigo, o Poder
Executivo:

bl obedecidas as díretrlzes, prtncípíos fundamentais e
demais disposições da presente Lei, expedirá progressiva
mente os 'atos de reorganização, reestruturação, lotação,
definição de competência, revisão de funcionamento e ou
tros necessários à efetiva implantação da reforma."

"Art. 155.. As iniciativas e -provídêncías que contribuem
para o estimulo e intensificação das atividades de ciência
e tecnologia serão objeto de coordenação com o propósito
de acelerar o desenvolvimento nacional através lia cres
cente participação do País no progresso científico e tecno
lógico."

"Art. 1ff7. As medidas relacionadas com a formulação
e execução da política nacional do abastecimento serão
obj eto de coordenação, na forma estabelecida em decreto,"

"Art. 172. O Poder Executivo assegurará autonomia
administrativa e financeira, no grau conveniente, aos ser
viços, institutos e estabelecimentos incumbidos da axecuçâo
de atividades de pesqui"a ou ensino ou de caráter indus
trial, comercial ou agrícola, que, por suas peculiaridades
de organização e funcionamento, exijam tratamento di
verso do aplicável aos demais órgãos da Administração
Direta, observada sempre a supervisão ministeriaL

§ 1.0 Os órgãos a que se refere este artigo terão a de
nominação genérica de órgãos autônomos.

§ 2.0 Nos casos de concessão de autonomia financeira,
fica o Pod,er Exe,cutivo autorizado a instituir rundos espe
ciais de natureza contábil, a cujo crédito se levarão todos
os recursos vinculados às atividades ,do órgão autônomo,
orçamentários e extra-orçamentários, inclusive a receita
própria."

"Art. Hl5. A alienação de bens imóveis da União de
penderá de autorização em decreto e será sempre prece
dida de parecer do órgão próprio responsável pelo patri
mônio da União, quanto à sua oportunidade e conveniên-
cia.'! '

Art. 2.° Não serão instituídas pelo Poder Público novas tun-.
dações que não satisfaçam cumulativamente os seguintes requísítos
e condições:

a) dotação específica de patrimônio, gerido pelos órgãos de
direção da fundação segundo os objetivos estabelecidos nã respse
ti va lei de criação;

b) participação de recursos privados no patrimônio e nos dis
pêndios correntes da fundação, equivalentes a, no mínímo, um
terço do' total;

c) objetivos não lucrativos e que, por sua natureza, não possam
ser satisfatoriamente executados por órgãos da Administração Fe
deral, direta ou indireta;

d) demais requisitos estabelecidos na legislação pertinente a
fundações (artigos 24 e seguintes do Código Civil)

Art. 3° Não constituem entidades da Administração Indireta
as fundações instituídas em virtude .de lei federal, aplicando-se
lhes, entretanto, quando recebam subvenções ou transferências à
conta do orçamento da União, a supervisão ministerial de que tra
tam os arts. 19 .e 26 do Decreto-lei n.O 200, de 25 de fevereiro de
1967.

Art. 4.° A aprovação de quadros e tabelas de peAs'Q>l{ das
a.uta.rquias federais ~ a fixaçã>Q do.s respectivos v~ncimen~.') .o':llll!%
nos sao da competência .do Presldente da República, Iícanês
vogadas quaisquer disposições que atribuam a órgãos das próprias
autarquias competência para a prática destes atos.

Art. 5.° Desde que a maioria do capital votante permaneça
de propriedade da União, será admitida; no capital da empresa
pública (artígo 5.0, inciso II, do Decreto-lei n.v 200, de 25 de feve
reiro de 1967), a participação de outras pessoas jurídicas de direito
público interno, bem como de entidades da Administração Indi
reta da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 6.° O Presidente da República poderá atribuir, em cará
ter transitório ou permanente, ao Ministro encarregado da Re
forma Administrativa, a supervisão do Departamento Admínís
trativo do Pessoal Civil (DASP).

Art. 7.° Ficam substituídas:

I - no art. 97 do Decreto-Ieí n.o 200, de 25 de fevereiro de
1967, as expressões "nas condições previstas neste artigo" por "'nos
termos da legislação trabalhista"; -

U - no art. 161 do decreto-lei referido no item anterior, a
palavra "lei" por "decreto".

Ai't. 8.0 Ficam suprimidas, nos arts. 35 e 39 do Decreto-lei
n.v 200, de 25 de fevereiro de 1967, as referências a setores, e revo
gados o § 2.° do art. 4.", o parágrafo único do art. 31. o parágrafo
único do art. 37, o parágrafo único do art. 50, a alínea c do' art. 146.
ou ~§ 1,o.e 2.° do art. 155 e os arts. 158, tss, 192, 193, 194, 196 e 197
do mesmo decreto-Ieí ,

Art. 9.° Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
puhlicação, revogadas as dtsposíçôes em contrário.

Brasília, 29 de setembro de 1969; 148.0 da Independência e '81.°
da República. - AUGUoSTO HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD
- AIJMLIO DE LYRA TAVARES - MAReIO DE SOIJZA E.MELLO
- Luís Antônio da Gama e Silva - José de Magalhães Pinto -
Antônio Delfim Netto _ Mário David Andreazza - Ivo Anua
Pereira - Tarso Dutra - JarbasG. Passarinho - Leone! Miranda
---. Edmundo de Macedo Soares - Antônio Diàs Leite Júnior
Hélió Beltrão - José Costa Cavalcanti - Carlos F.. de Simas.

DECHETO-LEI NQ 1.445, DE 13 DE FEVEHEIHO DE 1976

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

O Presidente da Repúbllca, no uso da atribuição que lhe con
fere o art. 55, item lU, da Constituição, decreta:

Art. 19 Os atuais valores de vencimento, salário, provento e
pensão do pessoal civil, ativo e inativo, do pessoal civil docente e
coadjuvante 'do magistério do Exército e dos pensíonístas, decor
rentes da aplicação do Deereto-Ieí n? 1.348, de 24 de outubro de
1974, serão reajustados em 30% (trinta por cento i , excetuados os
casos previstos nos artigos 29, 39, 49,59,89,9.° e 17 deste decreto-Ieí.

. "I(lrágrafo único. Em relação ao pessoal civil docente e coad
iti.»a.nte do magistério da Aeronáutica, o reajustamento previsto
",este artigo incidirá sobre os valores fixados pela Lei nv 6.250, de
8 de outubro de 1975.
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Art. 29 Os vencimentos mensais dos Ministros de Estado; dos
membros da Magistratura, do Tribunal de Contas da União e do
Ministério Público; do Consultor-Geral da República e do Diretor
Geral do Departamento Administrativo dt Serviço Público serão
fixados nos valores constantes do Anexo I deste decreto-lei.

§ 19 Incidirão sobre osvenclm,entos a que se refere este artigo,
nos casos Indicados no Anexo I deste decreto-lei, os percentuais de
Representação Mensal especificados no mesmo Anexo.

I 2.° lOs membros dos Tribunais, quando no exercício da Pre
sldêncía destes, e o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
terão o valor da respectiva Representação Mensal acrescido. res
pectivamente, de 10% (dez por cento) e de 5% (cinco' por cento),

§ 3.° A gratificação prevista no art. 12 do Decreto-lei núme
ro 113. de 25 de janeiro de 1967, para os Juízes da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, fica absorvida pelo valor glo
bal de retribuição estabelecido, para os respectivos cargos, no
Anexo I deste decreto-lei.

Art. 3.° Os vencimentos ou salários dos cargos em comissão
ou das funções de confiança integrantes do Grupo-Direção e As
sessoramento Superiores, a que se refere a Lei n.O 5.645, de. 10
de dezembro de 1970. serão fixados nos valores constantes do
Anexo II deste decreto-lei, ficando a respectiva escala acrescida.
dos Níveis 5 e 6, com os valores fixados no mesmo Anexo.

I 1.0 Incidirão sobre os valores de vencimento ou salário
de que trata este artigo os peroentuaís de !representação lMensal
especificados no referido Anexo II, os quais não serão considera
dos para efeito de cálculo 'de qualquer vantagem, indenização.
desconto para o Instituto de Previdência e Assistência dos servi
dores do Estado, ou proventos de aposentadoria.

§ 2.° É facultado ao servidor de órgão da: Administração Fe
deral direta ou de autarquia, investido em cargo em comissão ou
função de confiança integrante do Grupo Direção e Assessora
mento Superiores, optar pela retribuIção de .seu cargo efetivo ou
emprego permanente. acrescida de 20% (Vinte por cento) do ven
cimento ou salário fixado .para o cargo em comissão ou função
de confiança, não fazendo jus à Representação Mensal.

§ 3.° A opção prevtsta no art. 4.°, e seu parágrafo único, da
Lei n.O 5.843, de 6 de dezembro de 1972 rar-se-á com base nos
valores de vencimento ou salário estabelecidos, nos Anexos I e II.
para o cargo ou função de conüança em que foi Investido o ser
v~dor e sem prejuízo da percepção da correspondente !representa-
çao Mensal. .

§ 4.° Os valores de vencimento e de Representação M:ensal,
a que se relere este artigo, não se aplicam aos servidores que se
tenham aposentado com as vantagens de cargo em comissão, cujos
proventos serão reajustados em 30% (trinta por cento), na con
formidade. do art. 1.0 deste decreto-lei.

§ 5.° A reestruturação do Orupo-Díreçâo e AsseSSQl'l\~'"

Superiores e a classificação, na respectiva escala de Niv~
cargos em comissão ou funções de confiança que o integrarão tar
se-âo por decreto do Poder Executivo, na forma autorizada pelo
art. 7.0 da Lei n.O 5.645, de 1970.

Art. 4.° As gratíüeações correspondentes às funções íntegran
tes do Grupo-Direçâo e Assistência Intermediárias" código
DAI-110. serão reajustadas nos valores estabelecidos no Anexo II
deste decreto-Iei, observado o disposto no parágrafo único deste
artigo, .

parágrafo único. A soma da Gratificação por Encargo de Di
reção ou Assistência Intermediária com a retribuição do servidor,
designado para exercer a correspondente função, não poderá ul
trapassar o valor da estabelecida pará o respectivo cargo ou em
prego, acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento ou salá
rio fixado para o Nível 1 do Grupo-Direção e Assessoramento Su
periores.

Art. 5.° A partir de 1.0 de março de 1976. será aplicada aos
servidores em atividade, Incluídos no Plano de Classificação de

. Cargos instituído pela iLei n.O 5.645, de 1970, a IX Faixa Gradual
correspondente ao Nível da classe que tiver abrangídc o respectivo
cargo ou emprego, com o valor constante da Tabela "B" anexa ao
Decreto-lei n.O 1.348, de 1974, reajustado em 30% <trinta por
cento).

Parágrafo único .Em relgção aos Grupos Defesa Aérea e
Controle do Tráfego Aéreo, Segurança e Informações e Planeja
mento, os· valores de vencimento ou salário fixados. respectiva
mente. pelos Decretos-leis n.vs 1.392, de 19 de fevereiro 'de 1975,
e 1.400, de 22 de abril de 1975, e pela Lei n.O 6.257, de 29 de outu
bro de 1975, serão reajustados em 30% (trinta por6~ntoI.

Art. 6.0 A escala de vencimentos é salários d~~ cargos efe
tivos e empregos permanentes dos servidores em ãtivídade, in
cluídos nos Grupos de Categorias funcionais compreendidos no
Plano de Classificação de Cargos, será a constante do Anexo III
deste decreto-Ieí,

§ 1.0 As Referências, especificadas na escala de que trata
este artigo, indicarão os valores de vencimento ou salário estabe
lecldos para cada classe das diversas Categorias Funcionais, na
forma do Anexo IV deste decreto-ler.

§ 2.° Na implantação da escala prevista neste artigo, ser,
aplicada ao servidor a Referêncta de valor de vencimento ou salá
rio Igual ao que couber em decorrência do reajustamento conce·
dldo pelo artigo 5.° deste decreto-Ieí.

§ 3.° Se não existir, na escala constante do Anexo lU. Re
ferência com o valor de vencimento ou salário indicado no pará
grafo anterior; será aplicada ao servidor a Referência que. dentre
da classe a que pertencer o respectivo cargo ou emprego, na forma
estabelecida no Anexo IV deste decreto-lei, consignar o venci
mento ou salário de valor superior mais próximo do que resultar
do reajustamento concedido pelo art. 5.°, e seu parágrafo único
deste decreto-lei.

~~. 7.° Os critérios ~ requisitos para a movimentação de
servidor, de uma para outra Referência de vencimento ou salário
serão estabelecidos no regulamento da Progressão Funcional. pre
visto no art. 6.° da Lei TI.O 5.645, de 1970.

Paragrafo único. As Referências que ultrapassarem o valor
de vencimento ou salário, estabelecido para a Classe final ou úni
ca de cada Categoria Fuucíonal, corresponderão á Classe Especial
a que somente poderão atingir, servidores em número não supe
rior a 1OC,~ t dez por cento i da lotação global da Categoria. segun
do critério a ser estabelecido em regulamento

Art. 8,° Os vencimentos do pessoal integrante da carreira de
Diplomata, Código D-301. quando em exercício na Secretaria de
Estado, serão os fixados no Anexo V deste decreto-lei sobre eles
incidindo os percentuais de Representação Mensal especificados
no mesmo Anexo.

§ 1.0 A Representação Mensal a que se refere este artigo r1.10
será considerada para efeito de calculo de qualquer vantagem.
Indenização. proventos de aposentadoria ou desconto providen
cíárío.

§ 2° Os valores de vencimento e de Representação Mensal
ve que tra.ta este artigo. nào 'e aplicam aos inativos. cujos pro
ventos serao reajustados em 30'«. r trrnta por cento), na confor
midade do disposto no art. 1.0 deste decreto-lei.

. Art. 9.° A escala de vencimentos e salários dos cargos ef e
tiVOS e empregos permanentes dos servidores em atividade, ínclui
dos no Grupo Magistério. Código 1\1-400 ou LT-M-400. bem assim
dos Auxiliares de Ensino, será a constante do Anexo VI deste
decreto-Ieí.

§).O Os cargos ou empregos de dirigentes de Universidades
e d~ Estabelccimento, Isolados de Ensino Superior maniídos pela
Uniáo. relacionados no art. 16 da Lei n.v 6 182, de 11 de deaernbro
de 1974. serão menu dos e classí nca dos no Gr upo-Dí recáo e Asses
soramento Superiores. não se lhes aplicando o sistema de Incen
tivos Funcionais, inclusive os previstos no § 10 do referido arti
go 16.

§ 2° Os valores de vencimento e salárío. a que se refere este
artigo, não se aplicam aos inativos. cujos proventos serão reajus
tados em 3U', rt rtn ta por canto i, na conformidade do disposto
no art. ).0 deste decreto-lei.

Art. 10. Ficam instituídas a Gratificação de Atividades e a
Gratificação de Produtividade, que se incluem no Anexo II do
Decreto-lei n.o 1.341, de 22 de agosto de 1974. com as caractcris
tícas. definição, beneficiários e bases de concessão estabelecidos
no Anexo VII deste decreto-lei. não podendo servir de base ao
calculo de qualquer vantagem, indenização, desconto para o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidor!'s do Estado
ou proventos de apusent ador!a. '

§ 1.0 A percepção das gratificações de Atividade e de~
tívídade sujeita o servidor, sem exceção. ao mínírno de Il roíto
horas diárias de trabalho.

§ 2.° As Gratificações de que trata este artigo não se aplicam
aos servidores integrantes dos Grupos-Magistério e Pesquisa
Científica e Tecnológica, os quais estão sujeitos ao sistema de in
centivos Funcionais previsto na Lei n.v 6.182, de 1974, nem. aos do
Grupo-Diplomacia.

§ 3° A Gratificação de Atividade será concedida a membros
do Ministério Público. nos casos e percentual especificamente in
dicados no Anexo I deste decreto-lei, aplicando-se a ressalva cons
tante da parte final do caput deste artigo.

§ 4.° As Gratificações de Atividade e de Produtividade ficam
incluídas no conceito de retribuição, para efeito do disposto no
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§ 2.° do artigo 3° e no. parágrafo único do artigo 4.° deste de
creto-Ieí.

Art. 11. O percentual referente à Gratificação por Trabalho
com Raios X ou Substâncias Radioativas é fixado em 40',:;, (qua
renta por cento), de conformidade com a Lei n.v 1.234, de 14 de
novembro de 1950, e na forma estabelecida no Anexo VII deste
decreto-lei.

Art. 12. Os beneficiários do Auxílio para Moradia. previsto
no Item IX do Anexo II do Decreto-lei n.? 1.341. de 1974, passam a
ser os indicados no Anexo VII deste decreto-lei.

Art. 13. Fica Incluída no Anexo II do Decreto-lei nO 1.341, de
1974,sob a denominação de Oratiücação por Produçào Suplementar,
a vantagem de que trata a Lei n.o 4.491, de 21 doe novembro de 1974.
com as características, definição, benetíciáríos e bases de con
cessão indicados no Anexo VIr, com as mesmas ressalvas aplicáveis
às demais gratificações previstas neste decreto-lei.

Art. 14. Os ocupantes de cargos e empregos integrantes da
Categoria Funcional de Médico ficam sujeítos à jornada de 4
(quatro, horas de trabalho, podendo, a critério e interesse da Admi
nistração, exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos dessa
categoria, inclusive no mesmo órgão ou entidade.

§ 1.0 O ingresso nas Categorias Funcionais de Médicos de
Saúde Pública e de Médico do Trabalho tar-se-á, obrigatoria
mente, no regime de 8 (oito) horas diárias, a ser cumprido sob a
forma de dois contratos individuais de trabalho, não fazendo jus
o servidor à percepção da Gratificação de Atividade,

§ 2.° Correspondern a Jornada estabelecida neste artigo os
valores de vencimento ou salário fixados para as Referências espe
cificamente indicadas no Anexo IV deste decreto-lei.

Art. 15. eis ocupantes de cargos ou empregos Integrantes das
CategorIas :Funcionais de Odontólogo, Técnico em Comunicação
Social e Técnico de Laboratório ficam sujeitos à jornada de 8 (oito I
horas de trabalho, não se Ihes aplicando disposições de leis espe
ciais referentes ao regime de trabalho estabelecido para as cor
respondentes profissões.

Art, 16. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos das Ca
tegorias ,Funcionais de Médico, odontólogo e Técnico de Laborató
rio poderão optar pelo regime de 30 (trinta) horas semanais 7 os
da Categoria de Técnico em Comunicação Social pelo de 35 (trinta
e cinco) horas semanais de trabalho, caso em que perceberão os
vencimentos ou salários correspondentes às Referências especifi
camente indicadas no Anexo IV deste decreto-lei, não fazendo jus
à Gratificação de Atividade.

Parágrafo único, Nos casos de acumulação de dois cargos ou
empregos de MédIco, a opção assegurada por cate artigo somente
poderá ser exercida em relação a um dos cargos ou empregos.

Art. 17, As retribuições dos servidores de que trata o artigo
2.0 do Decreto-lei n.o 1.313, de 28 de fevereiro de 1974, serão reajus
tadas de acordo com o critério Indicado no mesmo dispositivo e
respectivos parágrafos, observado o disposto no artigo 14 do De
creto-lei n.? 1.341, de 1974.

Art. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamentos em decorrên
cia deste decreto-lei:

I - os valores de vencimento e de gratificação de função, cor
respondentes aos cargos em comissão e às funções gratrncadas
previstos no sistema de classificação de cargos instituído pela
LeI n.v 3.780, de 12 de julho de 1960;

II - as gratificações, vantagens e indenizações mencionadas
nos §§ 3.° e 4° do art. 3.° e no § 1.0 do art. 6.° do Decreto-lei n.?
1.341, de 1974,

§ 1.0 Os valores das' gratífícações pela Representação de Ga
,binete serão fixados em regulamento.

§ 2.° A norma constante deste artigo alcança os servidores
não Incluidos no Plano de Classificação de Cargos de que trata a
Lei n.? 5.645, de 1970.
. Art. 19. As diferenças índívíduaís de vencimento, salárIo ou'
vantagem, a que fizer jus o servidor em decorrência da aplicação
das faixas graduais ínstituídas pelo Decreto-Iei n.O 1.541, de 1974,
serão absorvidas pelo valor de vencimento ou salário resultante do
reajustamento concedido por este decreto-lei.

Parágrafo único. O servidor continuará a fazer jus à dif~~
rença individual que venha a subsistir por força da aplicação
deste artigo, a qual será absorvida, progressivamente, na mes~a

proporção dos aumentos de vencimento, progressão ou ascensao
funcionais, supervenientes à vigência dos efeitos financeiros deste
decreto-lei.

Art. 20, O reajustamento dos proventos de Inatividade, na
forma assegurada pelo art. 1.0 deste decreto-lei, Incidirá, exclusiva
mente sobre à parte do provento correspondente ao vencimento
base, ~em reflexo sobre outras parcelas, de qualquer natureza, in-

tegrantes do provento, ressalvada, apenas a referente à gratifica
ção adicional por tempo de serviço.

Art. 21. A partlr..de 1.0 de março de 1976 os titulares de car
gos em comissão e de funções de confiança, integrantes dos Grupos
- Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência
Intermediárias, não poderão ser designados para o dese~
de funções de Assessoramento Superior a que se refere o Ca .
IV do Titulo XI do Decreto-lei n.? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
na redação dada pelo Decreto-lei n.v 900, de 29 de setembro d~

1969.
Parágrafo único O disposto neste artigo não se aplica às

designações para funções de Assessoramento Superior ocorridas
antes da data da publicação deste decreto-lei, não podendo, nesses
casos, haver alteração nos valores da retribuição percebida pelos
respectivos titulares em razão do exercício de tais funções, en
quanto nelas permanecerem.

Art. 22. Os órgãos da Administração Federal direta e Autar
quias federais deverão providenciar a redução progressiva dos
respectivos Quadros e Tabe!'as Permanentes, mediarlte extínção e
supressão automáticas de cargos e empregos que vagarem em vir
tude de aposentadoria.

§ 1.0 A norma constante deste artigo não se aplica aos in
tegrantes do Ministério Público e dos Grupos Diplomacia, código
D-300, Policia Federal, código PF-500, e Tributação, Arrecadação
e Fiscalização código TAF-600.

§ 2° Para efeito do disposto neste artigo, deverão os órgãos
e autarquias encaminhar ao Departamento Administrativo do Ser
viço Público, a 1.0 de junho e a 1.0 de dezembro de cadá exercício.
proposta para reformulação das respectivas lotações, observadas as
normas legais e regulamentares pertinentes.

Art. 23. O reajustamento de vencimentos, salários, proventos
e pensões, concedido por este decreto-lei. e o pagamento das Re
presentações Mensais e das Gratificações de .~tividade e .pe Pro
dutividade, ' nos casos e percentuais especificados, vigorarão a
partir de 1.0 de março de 1976.

Art. 24. Nos cálculos decorrentes 'da aplicação deste decreto
lei serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação
aos descontos que incidirem sobre o vencimento ou salário.

Art. 25. O órgão Central do Sístema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC elaborará as tabelas' de valores de
níveis, símbolos. vencimentos e gratificações resultantes da aplica
ção deste decreto-lei, bem assim firmará a orientação normativa
que Se fizer necessária à sua execução, inclusive quanto à aplica
ção do disposto no artigo 21 e seu parágrafo único deste decreto
lei.

Art. 26 Continua em vigor o disposto no § l° do art. 6.0 da
Lei n.O 6 036, de 1.0 de maio de 1974.

Art. 27, O reajustamento de provento. de apc sentadorla pre
visto no Decreto-lei n.? 1. 325, de 26 de abril de 1974, -om as alte
rações constantes deste artigo, terá início a partir df l° de maio
de 1976.

§ 1.0 O pagamento da importância de aumento, decorrente
do reajustamento de proventos a que se refere este artigo, tar-se-a
em parcelas bimestrais e em percentuais a serem estabelecidos de
modo que o novo valor de proventos seja totalmente atingido em
1.0 de março de 1977,.

• 2.° O valor de vencimento que servirá de base ao reajusta
mento será o correspondente à classe inicial da Categoria em que
seria incluído, mediante transposição ou transformação, o cargo
ocupado na atividade, considerado o valor da IX Faixa Gradual
estabelecida para a referida classe, resultante da aplicação do dis
posto no art. 5.° deste decreto-lei.

§ 3.0 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, não serao
considerados os casos de transformação de cargos ocorridos em Ca
tegoria Funcional diversa daquela em que estes seriam originaria
mente Incluídos.

§ 4.° Se as atribuições inerentes ao cargo em que se aposen
tou o servidor não estiverem previstas no novo Plano de Classifi
cação de cargos, tomar-se-á por. base, para o efeito do disposto
no parágrafo anterior, a categoria Funcional de atividades se
melhantes, inclusive no que diz respeito ao nível de responsabili
dade, complexidade e grau de escolaridade exigidos nara o respec
tivo desempenho.

§ 5.° Nó caso dos agregados, a Categoría Funcional que ser
virá de base ao reajustamento dos respectivos proventos será aque
Ir, de atríouícões correlatas com as do cargo em comissão ou fun
ção gratificada ,em que ocorreu a agregação, observado o disposto
no § 2.° deste artigo.

§ 6.° O reajustamento de proventos assegurado por este arti
go incidirá sobre a parte do provento correspondente ao venci
mento-base e acarretará a supressão de todas as vantagens, gra
tificações, parcelas e quaisquer outras retribuições percebidas pelo.
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inativo, ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adi
cional por tempo de serviço

§ 7.° Não haverá o reajustamento de proventos de que trata
este artigo nos casos em que estes já sejam superiores ao valor de
vencimento da classe inicial que servirá de base ao respectivo
cálculo.

§ 8,° Caberá ao órgão Central do SIPEC elaborar Instrução
Normativa disciplinando a execução deste artigo, bem assim as
tabelas CDm os valores de proventos reajustados e com os percen
tuais bimestrais de pagamento a que se refere o § 1.0

Art. 28, A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei
será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da
União.

Art. 29, Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicacào, revogadas as dispcsiçôes em contrária,

Brasília, 13 de fevereiro de 1975; 155.0 da Independência e 88.°
da República. - ERNESTO GEISEL - Armando Falcão - Geraldo
de Azevedo Henníng - Sylvio Frota - Antônio Francisco Aseredo
da Silveira - Mário Henrique Slrnonsen - Dyrceu Araújo Neguei
ra - Alysson Paulinelli - Ney Braga - Arnaldo Prieto - J. Ara
ripe Macedo - Paulo de Almeida Machado.- - Severo Fagundes
Gomes - Shígeak Ueki ~ João Paulo dos Reis Velloso - Mauri
cio Rangel Reis - Euclides Qua~t de Oliveira - Hugo de Andrade
Abreu - Golbery do Couto e Silva - João Baptista de Oliveira.
Figueiredo - Antonio Jorge Correa - L. G. do Nascimento e Silva.

"N E X o r

A N E X o I (corttinuç.io;

-----------.--------,..-------,....-~.~---
tr..l: \: I';-\~ , ...

oJl: At J\ \.,; .,~(

JlJST)ÇA fEDEJ<AL DE la.
INSTÃN:IA

~uu Federal 16.000.00 l\\

Juh Federal Substi tuto 12.500.00 25\

eJ nu ElJ!W,. DE ecmAS Il>. lm.r.

Ministro de Tribunal de Conta!
d.1 União 20.000,00 60\

ALditor 13.SÔO.00 30\

d) JoIINlSTúlJO rOOLlCO J\Ml'O
À Jll5T1ÇACCl>Ul

Procurador-Geral da Repjblica 22.000.00 7U~

$Jbprocu~adoT-Genlda kF:i
20.000.0- 60\blico

PTocuTador da Jttpúl>Uca
20\d. la. c..Ul"rlo. 13.3U.00

• d. l3 de t.v.~.1ro c e 1916)

ESC"L"S DE RETRIBUIÇÁO

I Vc:1CL':'.cnto 1't-.nS.ll ReprcsC":lt.1çno Gr.ltlÚca.ço.o

i
CrS MensiiLl de "Üv>doJI

I
I

a) C:Jl.lJJS nr \ÁTuili.ZA ES I
PLClAl. -

)
~..i!1i!stro de Estado

1
22.00a,Oo 70\

CoTl3O.l~ t.DT~Ccn.l o. ~C'P:bJ I
2Z.000.00 70\

Diret.o:-Gera.l do ot'~rtar;~!ll
to l,bn1,crat;vo do 5<1"'11-1
çc ?Cbhcc. 2Z.000,OO 70.\

ôoverrador de Ferr í tóno fe'
dcra l -I 18.000.00 >5\

"50c:-ct.l'r ia de Covcrnc de
Irerr í tér ic Fcdcr-aI H.IOO,OO :0\

b) 'I'oGIS11lAToID

Hini s t ro do Sw;Jr(m:l Tribu
floll Fec:llH~l - 22.000.00 70\

XInistro d13 Tri.bunJ1 FoJ,!!
20.000,06Tal J c Recursos 50\

JüSTIÇA 'ULITAA

Hl.nistro do Superior Tri~
nal Mi.lnar 20.000,00 50\

A.Jditor CcneJ:cdor 14.000,00 l5\

,,1,uCaor Hiliu-r de 24. En...
tTi.~ ...a 13.500,00 30\

Aujit!?~\J.ti.litar de la. ~Fn"
11.000.00 ZS\tra.r.cu. •

hKiltOT Subs t Itutc de ze,
Entr;mcla 10.CCO.00 20\

Autlí tOT' Substi tuto de li.
Entr.ância 1.9SÔ.OC ZO\

Jl5T1ÇA DO TRA1l.'.l.llJ

Ministro do Tri'tulal Supe-
r ter do Tr.haloo . 10.000.00 60\

Juiz de Tribun.al Re.t:;ion.11 do
Trabalho 16.000.00 35\

Jui l-Presidente de Junta de
Concil iação e JulgMlCnto 14.000.00 351

Jui~..Presidente SUbstitt.lto 10.950.00 201

JlJSTlÇA 00 DlSl"RlTO FEDl:llAL
E OOS TERRlj(jiUOS

OcscmbargJdor 16.000.00 35\

Juiz de Direito 15.100.00 m
Jub Substituto 13.500,00 :10\

Juü rtmpÓriTio 10.000,00 20\

"N E X O [

VenciJor."",~l Rep.-eS<nuçio Cratíficaçiq
Cr$ 1«:>..1 do AtivUilld<t

PrO:LLra~or d.;. RC'~~liC&

d~ la. Có:ltezo:i.t 10.950.00 - 20\

Procurador da Rtroolica
de- ~a. üt"ei:rria ~.4S0.00 - 201

JINro ~ JlJ5TlÇA HILlTAA

Procuudor-Gert/lJ da JU!
tiç.a Mllit.u 20.000.00 601
Scbprocur Jdor~Getal 12.700,00 35\ ·
Procurador de 11. Cttti2.

20\rlO 10.950.00 ·
~OClJrador de Z&. ~ttr.E.

20\u. 9.450,00 ·
P!'OC'UTador d. 3a. Cltt&:Q.

7.600.00 10\na ·
~~~~~ade OfícIo ele la.

6.650.00 · 20\

)Jrvo~aJo de otícío de la.
Entr""1cia 6.300.00 · 20\

J"~:ro ~:J!IÇA IX) ~

ProC:W'.3.doT·~ral da JuJ-
tilf.a do Traball-o 20.000,00 60\ ·
Procurndar do Tr&h.albo.de-
la. Cateó'0r ia 10.g50.0o · 20\

Procurador do rnbalho d.
la. c., tt'~r ía g.450.00 · 20\

P;-ccuraóor Adjunto 7.600.00 · 20\

JL~70 ~ JUSTIÇA DO DI5Till
ro FED1lW. E DOS TElUlITO=
lHO;

Prccun.dor-Ccral 16.000,00 35\ ·
~pro.:uTl&" 12.000,00 30\ -
DJrador 10.gSo,00 · ZO\

PromJtor '!IlhllcQ 10.000',00 · 20\
Procnr:or Sllb,tituto 7.900.00 · ZO\

Deferuor Público 6.150.00 · 20\

Jt);1'O ~ TRl= 112 ClJI'W
llAUNUO

Procurlcior-Geral 20.000.00 10\ ·
Jdjunto ~ Procurador 10.950,00 . 20\

I) nIBl..'óAL IMITll-O

J.Ii.. Pre.identl 12.100.00 40\ ·
J.Ii.. lZ.100,oO . 10\
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ANEXO IV

U l' do Art.6' da Deereto-loi n' 1 4115 ,de 13 de fevoreiro de 1976)

i'.EFER~'CIAS DE VENC Il-lENTOS E SALÁRIOS DOS CARGOS EFETIoYOS E. El-lPREGOS

PER.~~NENTES. INCl.UrDOS ~O PLANO DE"CLASSIFICAÇAO DE CARGOS DE QUE

TI\ATA A LEI ~, 5.645, D~ lO DE Dl:ZENBRO DE 1970.

... 1 'V E I S' \. (I' lOte- ri ~~ I J'il'
Cuttfi..-_ .. ,i;l

CATEGORIAS CÓDIGO
RbHRbNC IA. ilb vsscINENTU UU

GRUPOS FUXCIOMIS
SALÁRIO POR CLASSE

+

Pesquisador ... PCr-,OI ou CLASSE ESPECIAL· à. 55 a S1
ESQUIS'" CIEt! Ciências Ex.atas LT-PCT-20I Pesquisador - do 51 a 54IFIC,," E TEf. e da NilturCIA Pesquisado r A!'OLOeICA Pesq u1sad o r em pCr-20Z ali sociado B • d. 41 a 50pcr-200 OU Ciências da SI!l
T-PCT-20~)

rr-zcr-sca Pesqui$ador A!
de· saciado A - d. 4S .0 47
Pesquisador ell pCr-203 011 Pe5q~is.ador A!,
Ciências Sociais LT-PCT-20' s í s t ente B - àe 42a 44
e Human.as Pesquisador A!
Pesquisador ... sistente A- - d. 37 • 41
Tccnolo,ia o PCT- 204 011

Clindu Aideo· LT-PC!.20'

las

P
r
~

(

L

CrI
2.500.00
1.9(\0.0(1

L ~oo 0:1

1.51 1(),Ot'l

I • ~O('l. tiO

1.(llH',OO

i
(

CO~l::E.lA\,I,J CCM CAIEGOI

k:,lS DE hlvH SUPERlll)
DA:.)

. n.q·!
l)ô!!P.[ÇÁO E. ASS1SiE.::::; P,l,l-l I

l,1i1ERkEPlÂIl.1AS r (C~ ~f ;.A-,-,·,-,O-C-O-H-,C-AT-'ccca-;'----------+------·

, R,AS DE. ,.,rn.L MEoIO -I
I D"'l-J

DAI·2

, 011.1 ~ 1

; !

A N E X O 111

,(Art1jO 6' da Decreto-lei n t 1 L.1.J5 • G!! 1..3 de h·,..rl'Jlro c e 1916)

ESCA:"A DE VENCIMENTOS E SAL~iUOS. E RESPECTIVAS REFEREscu.s DOS CAAGOS É
HTlVOS t tMPREG[)S PER.~ASA'TES iscuirnos ~D PLA~O DE CL,SSlFiCAÇAO DE
CARGOS DE ~UE TRATA A LEI N' 5.6'5, DE 10 DE DE:E.~BRO DE 1970.

Valor- rrcns;ll IUfERa+::IAS \ Valor. l':'r:n:o.:.l P.mJl.c."'<:u.s I \'Jlcr -'-~_~.ll
~t:tASde vercr-cntc ! de ve-c mentc I de vt':lc:~nt~

OlJ sa.lárJo-Cr$ ; ou s.atáno ou '5-1.,i'no

13.311.00 I 57 3.74S.CO 31I 1.0.JJ.OO

12.b?! .00 I 56 3.SbS.OO 30 1.001.00
12.07$,00 I 55 3.j15.00 29 556.C) 3
1l.501.DO $.l 1.211.00 2& 911.00 2
10.951.00 51 1.07&.00 27 161.00 1
10.'32.00 52 2.912.00 26
9.914.00 51 2.792.00 25
9,'61.00 50 Z.6S9.00 2'
9.011.:lO '9 a. 532.00 23
•• 552.00 " 2•• 12.00 II
1.1n.oo " 2.297.00 21
1.1U,I)D 46 2.111.00 20

A H E X O 111

r.loT ••"""'1 I~F'...R!);ClA.S 1VoloT ",=1 ~lA.S
V,alor "" ...1 ~1AS

dr vtrf:..xntc I de verc reente ,. ytnC.i.!:.ento
Ot.i s-a.,ino-CrI CJY SoIlino w s.alirio

7.412,00 '5 2.013,00 19

7.0óll.OO 'I 1.915.00 11

6.;21.~0 4J I.191~00 17

'.'Ol.OO ~2 1.101.00 16

6.09'.00 ~1 1.'1)l'l.OO ts
5.101,00 ~O 1.6l~.00 I~

5.111.00 19 I.I~.'.OO D

~.lb1.00 ~ 1.":'00 12

5.011.00 37 i.ut.ee li

.(.771.00 16 1.1~5.00 10

•. m.oo li r.ui.oc 9

'.lJ5.00 3' 1.119;00 I

~.111.00 31 1~160.0a 7

1.il2.00 l2 1.106.00 6

A N E X o IV

I
i\EFE,,:SCIAS ~E'>!õ'~I':Õ~TO

GRUPOS
CATECORIAS CODIGO

C~

FUSCIOSAIS SAL.ÂRICT POi>. C:"~;'::

) Deleaado di CLASSE ESPECIAl. - de S5 a 57

POLtCIA 'EDl! Policia liod.· PF-SOl CLASSE ONICA - di SI a 54

lUL ...1

("-500) ) lnspotDr de ~LASSE ESPECIAL - de '9 I SI

PaHéla Fedo· !'F-S01 CLASSE C - de .6 a U

Tal CLASSE J • de 4..1 , 'S

Por Ira Crial- PP-S03 CIASU A - <le 17 • '1

naI

Técnico d. "-S04

Censura CLASSE ESPECIAL - de 31 , 19

) Aaent. de Po Pi-$06 CLASSE C - de l~ a 16-.
lIcia Federal CLASSE J - do 29. 32

CLASSE A - de H a l'

d) Escrivão d. PP-50S
PolIcia Fed!

CLASSE ESPECIAL - de- .37 a 39

CLASSE J - é e 31 , 36
ul

'a"iloseopi!
CLASSE A - di 24 • 3C

Pl-S07
U 'oUchl

a) F15ell da CLASSE ESPECIAL - de 55 a S7

Tr~butos .F! TAF-601 CLASSE C • de SI a S~

raia I CLASSE J - de UI SD

TUJUT,AÇAO•
I CLASSE A • do O, O

AIUIECADAÇAO E b) Controlador CLAS~E ESPECIAL - de 5' , S~

FISCALIZAÇAO ija Arrecad! TAF-601 CLASSE C • de SI , 53

(TA1-600) çio !'ederal CLASSE J - d. O I 50

CLASSE A - de 40a ~6

c) Flscal d. CLASSE ESPECIAL - de 5, a 5'

Triblltal de TA'-604 CLASSE C • de ~~ , 51

Açucsr e .(!
CLASSE'.' • de O a "

eool CLASSE A • de 37 a '2

".) Piscai d. CLASSE ESPECIAL - de S' a 5~

Contribuição
TA'-60S CLASSE C - de 50 a 53

Providenciá- CLASSE 1 • de O, 49
r1.s CLASSE A - d. 'O a '6
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ANEXO IV A N x O I V

GRUPOS CAnGORIAS
H;,\r.IO:~\IS

CÜOIGO REFER~NCIAS DE VENCIMENTO OU
SAL.,(RIO POR CLASSE

GRUPOS
CATEGORIAS

FUNCIONAIS CaDIGO
REF1:I1f.'CI,\S OCVE~I~= E

SAJ.,\IUO, POR CLASSE

- de 47 .. ,.g

- de .o • 46

- de "0 Il; "Z

CLASSE C

rLA.SSE B
CLASSE A

C",S5E ESPECIAL - d e 51 • 53
CLASSE! - de 44 • li
CLASSE A - d. II a 13

CLASSE ESPECIAL - de SI • 53

CLASSE 8 - de 4Z o 50

CLASSE A • do 13 • U

CLASSe ESPECIAL - de 5) • Sl
CLASSE B - d e 4l • 50
CLASSE A • de':ll • 42

-doZ40:lO

ClASSE ESPECIAL'- d. 37 o ;;9

riS-931 ou L
NS-931

~S-929 ou
LT-NS-gz,

I\S-904 ou

LT-NS-90'

~S~910 ou
t,T-NS-9l0
,..:;-n2 ou
LT-SS-9H
";S-91~ ou
LT-:';:S-914
t'S-918 ou
I.T-NS-9IB
t-~-91 S ou
L7-:'S-915
SS-90S ou
'lT-~S-90S

."5-906 ou
.1 LT-NS-906

~utricionlSU

réC.Dleo em Re-a
bilita çi.o

Enicnhel ro Air i
men50r -
Engcnhe i r o de
OjlCfolÇÕCS
Hc t eo r o l c g í s t a

Enicnheiro Flo- 1'5-913 ou LT
r es t a l '5-91 1 CLASSE ESPECIAL - d e SI ·5l
Geól.ufo SS-919 ou LT

. ~S-919 CLASSE C - de 46. se
P5icó10KO S5-907 ou LT CLASSE a - d. .1 • 45"- SS 907
Técn,:.co C;:'I A.- SS-9U ou lt CLASS. A - d. :lS • 40
sun te s CuI tur a I s SS-921
Têcnlco ec- COI:\U- SS-9l1 .~ LT
niç&çio S()c,ia.l ~S-nl

____....1-___

h) Assl s eent e Soci
.1
Bibliotccirio

i) Enfermeiro

.)

f) -rêc n i ec en Co~u

n~C:3çio sec te t"
(rb A;;e:l..:ia ~!.
CIC'l'Ial e do De
pa r t amcnt o di
Jr..;Hcn::iill Sacio"
na1)

(jom'" de 1 nor... )

:) SocióloiO

OUTRAS ATIVID"f- -! !- _

CES 'E xrvs;
SU?ERIOR

(SS-~OO OU

LT-~S-'OOl

OttrAAS AT!\'Tr~ ,) Atente de ColOCô1çôo
/I.~l-]ü30 nu
L'I-1;<:-1030

res rs ~ML Apmte de,Corrunic! "'1-1031 ou-
çac Soc i a l ILT-~f-1032

f€DIO
, Ac~nte de Hi glcne e f.'H029 ou

(:'\'\!-1000 W Scg . do Fraba Ihc LT-IIl-f-IOZ9

A[.cnte' de lnspeçã" !\1>'!-'lO;O ou
LT-/\,'!-1000J de Indiis t r i a c Co

~.érC1o - Li-I'J>I-I020

I ~hcnte de S~~T:Lftl;a 1>'1-10U ou
de lr:iíc,i;o Aéreo LT-~'\1-l041

Á;t'nr..t' de Serviços ~lOO" OU
~Tllcr"cmtans LT-.'\l-:100~

Auxiliar de Ente""!. )-'\'-1001 ou
.em Li-~;~-lOOl

Desenhista 1>'\1-1014 cu
LT-1'I''-1014,
t.,. ... lO:s5, ou

Tilqur~r;,fo LT-:-.,.....'-lD35

Técnico de Contabi- N-1·FHZ ou
lidorle Li-~1-l042

Técnico em Cadastro ~·F!.Ol1 ou
JbJral Li-l"1-l011

Técnico m. CartCJT:I r.'t-IOllou
fia - Li-~1-10IS

T§cnica .. CoIOJ\-iz..! ?"o')-~lOJ2 ou
çoo LN"C-1012

Tec:noloiista }..~l()18 ou
LT-I.'l-lOl&

Tradutor !\.'\t-i034: cu
LT-I>'l-lO:l4

b) Técnio;:o em Rodiol!C 1o'!'-1003 OU
CLA'iSF. ESPECIAL - ~e 13 a 31

CUi1WS ATIVI~ CLASSE B • de 30 a ~Z
gia Li-/\'''I''IOOl

IES IE NML CLASSEA .... de 2. a 29

~DIO

0*-1000 OU c) Agente de Diligên /\,......10:19 00tias do Tribunal -

LT-lI+10OO) MarftiJl'O LT-/#-1030

Agente de Drillallem 1>.......10(0 cu
t &:n,.a~em LT-~>-l040 a.\SSE ESPECIAL - d. :l4 • :l6

Agente d. IllSpeção /\''l-1009 ou CLASSE B - de 23 a 13
da Pe.ca LT-/\''l-1009

C!.'SSE 11 • do 20 a 27
Assistente 5indi ~'\f-1028 ou
cal Li-~I-I02t

Metroloe i s t a ~1019 <li
LT-t:'1-l019

• do 20 • 2:1

• do 14 • 19

• dt SD • SJ

-d .. l1.ot9

-d"1.46

C~ASSE ESPE.CIAL - dI' S~ & 5"'
CLASSE I - d~ l,~ • 53
CLASSE A - d~ ,H ... '5

CLASSE ESPECIAL - de 23 • 30

~t~m ~f~~~:1 ;t ~:
Z4 • 27
16 • 23

CLASSE ESPECIAL • de 37 o 39
CLASSE B - do 3l • 36
CLASSE A • do 21 o n

CLASSE ESPECIAL· do. 35 • 37

" e s tr e • do lO • H
Contrilllcstro ... de- H, ... 29

Artrflce Es
peciali:udo

Artífico

ou LT CLA5SE C

ou LT CLASSE a,
CLASSE A

5A-ao2 ou
LT-SA-302

S~-B03 ou
LT-SA-303

ART-704 ou
LT-ART-704

A!lT-70l ou
LT-ARi-701

ART·702 ou
[.'[-ART·702

ART·703 ou
LT-ART-703

ART-70ó ou
LT-ARi-706

ART-707 cu
LT-ART-707

ART-70S ou
LT-ART-70S

~S-QO] ou LT CLASSE C - d. 44 ·<l
,... s-~o 1 CLASSE • • d • li • 43
N~-"C2 ou LT
~S-9Jl CLASSE A • d. 3l ·31
S$-90~ ou LT
S5-~Ol

~S-91 O ou Li
/>5-910

I':S-901 ou
1.1-"5-90'

horas

do ir! :';C,-9!'!. O'J
LT- .... S-9B
;\,S-I'lj1 ou
LT-/.S-911
N!'õ-fj09 Ou
I.T...rilj ...909
.'\S"!.I~l ou

Tf~nl<o de 'd.l~n~;91~u
n í s t r aç â o - t.T..)I;5-923
T~'rt.i.t:0 elll.As.sl{\t"S-9l1 ou
t~s üduc ..;.c:loruilLT-xs-927
Tcc n Lcc COIR Enu .\5-936 ou
no e Or ienuçiõ LT-NS-936
Edu<:.c: 'ooai
zcc t ecn í s r a ,\'S-911 ou

LT-NS-911
'r êcnrco e.. Secu 1\S-915 ou
rOI - l.T-NS ...91S

\n~;-I'tl)f

b.lol ho
[:"I~IlCtoT de' Ah:l
t e c Illlconto
Oduntól o l o

Químico

~i~dlCO de Sõ'údo
rübl te ...
HédlCO do 1Tlba
lho 
Hédit;o Veterini
rio -

SS-901 ou LT
t\S~901

M;J.ico de- S .. údo ';5-902
rúbl leoa ";5-902
Méd ieo do Trab!. :.'5-903
1i10 ;\5-903
l-lédlco Vct.el"in.â'-j ;\S-91 O DU LI
1"ia ~S-910

Odontó1oio 1\5-909 ou L!
SS-909

I

Ali X 11111 r de st: AnT-709 ou Aulti lillT do
t rr rc.e I.T..MtT ..709 ArtÍrlco - do I • 9

-
A.enn Adminis" SA-301 o~ CLA!;SE ESPEC IAL - õ e 37 • :19
n"a tiyo LT-SA-301 CLASSE C(Nível 4}- .ti. 32 • :16

CLASSE a tHvel 3r d e 2a • n
CLASSe A(Nrv'l l}- de 24 • 27

-

Artífice de .cs
t futura d e Obr~

e MetD luri:1a

Arr ífice de Mecii
n í c u

Ar t l Ll c c de Ele
t r i c rdad e e C~
rnuni.cações

Art íf ice de- Car
p í n t a r La e Mar
c ena r La -

Artífice- de Mu
n1çio e Pirote~
ni;l.

Ar c If tc e de Ar"
t e s Grificas

Artífic e de A!,.
r'onáutic&

b) Fanuc:iutL(;,o

(j ornada de' 6 ho
ras)

d) ~.dlc.

c) Of.C131 de Ch_n.
c e 1ar i"~

I

J .)

I
I-bl-+----1-----

\.)
SERVIÇOS A~
Xl LlARES -

(SA-BOO . O -------+----t---------.,.---
LT-SA-BOO) I b]

ARTESASATO

(ART-700 OU

LT-AllT-l,OO)

OUTRAS AnVID~ (jorno.d. d. "

01:$ DI: NTVEL I >lêJi<o
SUPE.RIOR ic')

(~5-~OC ou
LT-NS-900).

.) Arqu i teto ~S-911 ou
LT-.\S-917

Atuir io 'S-925 ou
lT-'S·925

OUTI\AS '1IVIO~ AudHoT SS-9H eu
nzs DE ~ IVEL lT-'S-9l4

Cont,dor ~S'-~2-4 . ou
SVPhRJOR LT-.\S"924,

(~~-9DO OU
Ec onos í s t a '5-922 ou CL'SSE ESPECiAL - d. S4 0$1l T-NS-911

LT-_\S-~OO) ,Er.2cnnciro .'S-916 ou CLASSE C • d. 49 • 5J

En;er.h«:íro -A&r~
L;-NS-91~ ClJ,SSE • - d. u ...
'S-~Il ou

nO%:11:l LT,.S-'1Z CW5E A - d. 37 oU
EJur:iJtlc:o '5-926 ou

LT-~S-916
e.,,;I.....ltA .H.~-910 . ou
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A N E J O IV A H E X O I V

GRUPOS CATEGORIAS COIlIGO IREl'EaCNCIAS DE VENCIMCNTO
FUNCIO~AIS OU SALÁRIO POR CLASSE

ICLASSe ESPECIAL - de 37 a 39z:) A~ente dto Ativjda 11.,,+10;17 cu CLASSe D, - de 32 ~ J6
das /oI..arlt~s ..

LT-!l.'l-1031 C[.ASSE C - de 30 • 31
Fluviaís CUSSC B - de 26 • 2~

CLIISSE A - do 20 • 2!,

h) Awdliar em M!UD. 1*-1026 ou C1A'i5E ESPECIJ,L • do 31 • 39
tos Cul turc i s CIJU.'C C • de 30 • 3.l

LT-IM-I026 CU.S5E B - de 22 a 2~
(jornada de I heras) CLI\SSE A - do 13 a 21

I) Au.illu eM Assun N/l-I016 ou CLASSE C - d. li • 3Z
'OS' Culturais (ni

LT-N/l-I026 CLASSE I - d. lO lTiTe~ J~ ~ÚJ i',a) I

(jornll.d;. de 6 hor~s) CLASSE A - de 11 " U

J) Alcnu de Defosa HM-IOOI ou Cl.~r.Sr: r:SPEC!AL ... do H • 36
Flcrcu;) LT-~M-1008

C:I.AS!'lf! C • d~ 27 • 33
CLI\,',sr. B - de la • 26
CLASSE A - d. II • 19

.) Aux li ia., d. xeeeo ~M-IOIO, ou CI.MS' ESPECIAL de 27 • 29
rolov,i..a - LT-~M-IOIO (1.AS:)!: a - de 20 • 26

·OUT!>.AS ATlYl.!lA CLMiSE A - de 11 • 19-
0,5 0<: ~ tVEL

MEnlO I) Tel:-{onista "'~I-l O~_. ou CLASSE ESPECI..... - do 24 I 16
"X·iOOO OU LT-N,~-IOU CI....SSE B - do 19 • 23

LT·~M-IOOO)
CLASSE A · de 11 • 11

.) "lente de Te l eco/I: 'M-I OII ou CLASSE ESPECIAL - d. 37 • 39
n í c a ç ôc a e Elctrl LT"'M-I017 CLASSE D • de 32 • 36
cht:uJe

CI....SSE C - cl. 27 IJ 31
Auxilnlr t'm. AUun 'M-I02S ou CL~SSF. ~ - de 20 • 16to, Lcuc ae 1000115- LT·,..!--\ .. tozs CLAS~. I. - d. 12 • 19

----
n) Aitntc: d e Aul1ntcr. N'1-I0Z' ou CLASSE ESPfCIAL • d. 37 • 39da IndústrLil Açl,l" LT-N~-1024

C;.I rei r a

A~ente deu í .... id~ N~"l Dor ou ctASSE o • d. 3$ •• 36
clt> "~rOl'o'u;r'";r-T-"I-I007
Atente du COtr·crCJ.1 "~I"J022 ou CLASSE C .. dt" ZJ ... 19
11:'.11.;.101.10 C.1Cé -I.T-SM-1012

A~"n<c J. 5,,"d. ~"I-II'OZ cu Cl.'S5( I - d. 14 t, 21PubllC_ l.T-NH-lOOZ

Atente de- Se rv Iç NM-I013 ou"
CLASSE A- • d e 1 • 9de- EnJ,=nhoru l.T..NM-l0D

Dl
CIA<;.SE ESPECIAL - do 34 • 36

A;:cno::c de Assuntos ""-1023 ou CI.A.<;.SE D -'de 30 • 33
da Im1istri;, ~~cl. Ci.J\S:;E C - d~ 23 • 29
mira LT·II....1023 ClASSS B • d~ 10 • 16

CJ.I-SSf. A -de I a 9

ANEXO rv

CI/\5SE ESPECIAL - Jc 5' a 57
ClASSE B - de .1 a 53
CLASSE A - de 37 • 43

CLAS% ESPECIJ,L - do 54 a S7
CLASSE C - de I1 • 53
ClASSE B - de 46 • 50
ClASSE A - do 31 • 45

LT-SI ..
1401

LT-SI
1402

P-1501
ou LT
P-1S01

ASEXOV

fB..Y!.Q. : 'D1PLmtACIA

CddliO: D-300.

CAR:;;[J:tAQf~

CóJq,o: 0..301

A ,. E J O IV

C,,'j[G,'~ T.\$ I l.~:::;:r\":lA 0;1:. H·~:\"jO

FU:\C:ll,,,,A!S CCDICO OJ SAL.lRIO. POR CU.SSE ,
CL~o;Sr. ESPECIJ,L - do ;2 • 54

.) rêcuce G~ reresa CLASSE. C - cc ':5 a SI
AL:re.J o Co:;::o10 LT-r>;CTA- C'~,E E ,.. de "" .n
co Tráfeho Aé.eç1 1;;01 ClA>SE A - de 39 • 43

b) Técnico t:r.l Informa LT-Il~erA;'

çôes J.zronáutiw 130l élJlSSE ES?ECW - de 40 a ~l

Cont.ro Iador- de T:r! LT-Mer...- CLASSE C - de 37 a 39

I CL\$Sê B -de;;3.36fego Aireo 1303
I ClJISSE A .. de 30 a 32

I I
c) Técnico c::;l Elctrô Cl.AS.S:: ESPECIAL - de 40, õl 4l

ruca e Tclcccr.,uni LT-DACTA- CU&SF. C - de ;8 a 39
.caçbes Aeroniutl= 1)04 C1.'.SSE S - de 35 • 37
cas CLASSE A - do 31 • 34

CF;J?OS

CATEGORIAS nFEJ'l:XP!l1I! ,;x;V':.7.) E
GWPOS FUNCIONJ,IS CÓDIGO SALIlUO. roRà.=

I) Agonto do Cindo- Iotl-lOn OU
ClA'iSF. ESPECIAl. - de 33 I 3;
ClA,SE' C .. de27ó1~~

togr~fia e Micro- o.·\.<;SE li - de 2l a :"').
fi INa'" LT-_10;3

CI-\SSE A - de 4 I 12

,) .... si.,ente Jurídico 5.1-1102 CU
SCRVIQJS JU- LT-51-1I02 = ESPECloIL - de ;J • 1-srorcos Procurador hJtirqui 5.1-1103 00

(51-UOO co LT-51-1103 CI-\SSf. C • do 49 a S3
ou Procurador da F.;ucn. 5.1-1101 ouLT-51-1100) da S-1ciOn.11 Ll-51-1I01

Q.,\SSE B - de U .J oi?

Procurador (Trioo-- 51-1104 ou OASSE A - ~c 37 a J}

nal ll:irítir.,,) LT-51-nO'

b) Ad>'Ogado de Df'cio SJ-llU5 ou CUSSE ESPECIAL - de <3 I .,
[rribuna1 !'larítÍll<l) LT-51-lIOS ClASSE lJ:iICA .. GC .15 li ,3)

SERVIQJS ll!i
~~ F IAL

: ~~ i~: fiTRI\.'lSIU/l.lI a) .\i.nta de PortJrla TP-1202 ou
LT-TP-1202 Cl..ASSE a - de 7 ~ 1;

OFIC!I\I. B CL.A.5SE A - ce 1 ~ 6

I'aUAAlA "

CTP-llOO ... CLASSE ESPECIJ,L • de 21 • 2,
LT-Tl'-121lO) h) ~tOTi5ta Ofici&l TP-1201 ... CVSSÕ B .. de 16 a 1:

LT-TP-1201 Q.I.SSf A • G.t li ,J. l~

(Ártilo I' do üec r e tc e Le I n' 14h5 ,de.2,3 d.e r.verf1ro do 1976)

(LT-='" 

lJCO)

~E.=:..s..; .~~
f OC,,,,c:.õ
zo TiW""oOC
AEilEO

1

:\.J"U l l <; t a de JnfonflJçõcs
su::.r)~~·r.A E , .:
I~.:();:::'\~~OLS I .\.'1.1ltStA de Scgu.r~llç_a

(l.T-Sl.~l~CO~ j ~Cl0l1.11 e>bbllua.:;ao

(P~1S':O ou Tôcruco de PlaneJamen
LT-?-1500) to -

" _ :.. I\I.=:.~.J

ou SALI..IO. rOR cussõ

CtASSE ES1'l:cIJ,L - ce :;.l • 36
CLlSSE C - ~. 30 • ;;3
Cl.ASSE B ~ de 26 a 29
ClASSE A - de 19 I Z;

CJ.I-Ss:E ESPECIJ,L -.co 37 • 39
ClASSE C .. de 32 ia :i6
CiA5SE B - C. Z6 • 31
ClASSE li • de 19 • 2S

lH-!Cl13 ou
LT-II."II-1043

/10\-1016 ou
LT-II.'f-IOI~

I«<lon ou
LT-~H031

'-"11-1017 ou
LT-ló'l-1017

"'1-1036 ou CVSSE ESPFCIJ,L - &. 32 • '"
LT-/M-IO:l6 IUAssE B - de 26 • 31

O.ASS!: A - dt 19 • 25

CA1EGOiUAS

rU,CIOSAIS

'Téc.nio::o ~ RKur
SOl Hídricos -

d) J,~.nto do l-IoC2liu
çao de Apoio -

Técnico em Recur
$05 Mincnis -

f) Identificador Ooti
loscópico -

e) IIgonc. de Patrulha
Rodovíária

CJluPOS

CI-'SSE ESPECIAL • ce ;~ •
»-f-l00S cu • a...'.SSE C ... ce 3~ • !~

LT'~1-l00S CVoS"" S ·ce :~ • ,.
ClASSEA -':0 l. I i

eLAS';': ESPECIAL· ce 31 ~ :,3
CLo\SS D - ce :- a Y
CL>S..'C. C • ce :: • ::'1
CUSSE S - é. 10 • 1ó
CI.ASSE A - d. 2. S

Reprrsent~çio

llIansa:

301

IY-C'õIo<l_rlo 1N'1lJ.al
(,S

(O:1~~l1.~lr'J

I' SC"Tez.ioo ZSI

Z' ·Scc:rtlif1~ 5.bOO.CO I 20\

J' Secr'e-t.rio '.100.00 I lOI

Denoll.ina~io- d-. cl asse r Vencí"lDeTlto Ilensal
CrI

~lí,15 tro .:~ h. Cl,as.:>e 13.'00.00

)(inist ro d. 2•• Ch"se 10.000,00

... I.!~ 3!>"; ~:

... ~c 23 ;l Z'

... de oS J • I

ClA~~E C
Cl.AS~r. a
CIA'i.'E ,\

fl.I-100~ ou
LT-l>M-IOOS

".... 1006 OU
LT-Not-lC06

1o-'!-1038 ou
LT-W,-1031

r) Técnico de Laboro
tório -

(jorn:l<l.d';6 horn.<)

pJ Ai:cntr de Transpor
t~ 1o':'lTítím e Flü
vi.11 -

~~i~~a~e~~~:'~T
venos -

~). Tl!cnica dé Labor!.
tório

(jornad. til! I hor..)

ww.sATI~

• 1l; NtvEI.

!'f!DIO

QI.l-101lO OU

\3:.....1000)
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A N E X O VI

ArtilO 9' do D.cr.to-~.i n' 1 WJ5 •. de 13 de tevoroi:r:>le 1976)

NIVEL Regime de trabalho Venc:i:n~nto

~ens.al

6 20 horas
CrS

semanais 6.000,00
S 20 horas semana.is S.300.00
4 20 hOTôlS semanais 4.600.00
3 20 hOT3S semanais 4.000.00
2 20 ho r a s sem'an.lis 2.800,00

1 20 horas .semanais l.7S0.00

Relillie de. trabalho

GUTl';I';:;;~.~; .;:~~~;.;'\'.;.:; °f~L:~:~~~~~· OI: ~~~1' :,,'~~:~:r" ~. J'l'~' :~~ 00_....
l~luítb 1'1.1 CJU'&Orl.:l (q,l.1fcrll.J j"""C:- (r,f"') .;.., ,.~

VIDADE 1l..1:1clol',.]1 de Fi:>c~l de I CI::C~.:O )X" r.:c tll j, \ j:'{'lo f\._:,:
Tn'.:u1..os Peoc r a i s co oor..irh') , <:C~~:\-\l J. c.c:XC'l
Gfl.Jj"lO Irlb..ou.ç~l'i~ A.'T~ ~o. e o ;;'l• accr to co-s ~

c~,)ç~o e Fl~U);l~çáo. õlPOS(j1t<2.ÓúTl~. r... ftJrr~ .t,!.
coce es r iectc ao ac-cn t.abelech~ OI re.-u1.urntc.
to da produt1\1Ic\.Jde. S\J
)c'~O-1:)i.jCl'l'T\JoJ.l.-

lÚJUJ1l 4e I (ai to) h2
ras ,

XVIII -

............................... o • I. •• o •• o o • o ••• ~ o • o •• o o •• o o ••• o •••••• o .

.................................... ! \ .
XVII .. CkATIFJCAÇÁ.o Df ATIVID~ I!'.·v~J.). J,j ~l"rn.ltJl" l~ I CUl'l'('~j""<'I~l.'n;(" ~ ;~, (\ r ar e

~ ,·:UIU.,) ("'<", (...H<,~'rl.l'\ l-"Jr ccnto l J-j'\C;... I .....:;.10 (lJ

Df. h~lI;lt,J!l.lI) de n ivc l su so Lir ro ;~fcdlJ') j'I:!CJ ser
j c r ror . Jus Gruro~ i YldOT, c e s s ..:"\.lo ~ corcr~~o

.,,~(' se r e Icr e ~ l e i c Q J':'l~:..~r.to coe .. apovca-
:1' S/IS. ~e )Q70. C<T.X:I tador i a , ru (CI"n) es tate Ie-
c s t i-v-t c i p'l.1(l"~IOr\..l cld3 (:Q.l'('.-ul~1HD.

11 ~., ... jo , "'1)(' 11.1I ..JO Õ
verv i.ior ~ JOr:~h~,;J d
r1lr;-~1 J,' B (OI (O I !'ler.);:'
n.io H'IUO apllc&U ac s
<':0G~ Pesc;',.l'~ Cj en
r if ic a (" TCCIX'lõgi..: .. :
1-b~1~t;r10. [hplcx-ocia.
nCJll i ~fe&:oria Fw~io
MI de Fl~,1,l de TnbÜ
(OS Fcccrc rs cc Cr\l?'O:-

~~~t~~~~~l~~~~~~- I

Salário Mensal

HAGISTERIO

/l-400

GRUPO

CODIGO

Donominação do
et"prezo

A N E X O ~II

(Ani.~a 10. 11. l~ e 1:> do· DecTlI'tc"lei n f 1lJ,45 cilf)3 de!'avore1ro de H176)

"A N E X O fI"

(....r c , 6'. iu,," t Lj , do tüec r e tc e I e í ni' l.H1. d e 12 de agc s t c de 1974)

Auxiliar de Ensino 40 horas

crS
8.000.00

DECRETO-LEI N.O 1.69B, DE3 DE OUTUBRO DE ~!l: CD

Altera o limite percentual fixado no Anexo do Deere
to-lei n.? 1.574, de 19 de setembro de 1977, e illi outras
providências.

........................................................................ ~ .
D.E~C;.(1 ~AÇ;'C :;lAS CfUTI F:CAÇQ,f.S

E I~;)E~r;:Açu[S
DEFt~ IÇÃO

• éS DE O"Cé m
E VALORES

Art. 3.° Nas hipóteses previstas no artigo anterior o total
percebido pelo funclcnáráo, a titulo de vencimento, representação
mensal e gratíf'lcação de produtividade, não poderá ultrapassar a
retribuição do ocupante do cargo em comissão ou tunção de con
fiança de maior nível. no âmbito da Secretaria da Receita Federal,
observada a hierarquização salarial estábelecida em regulamento.

IX • AU:lr~IO PAAA ~lA
·....··················r..·..·......·....··..·..···..··
lkv ,.la .10<; !>t'rvIJo)r(·s I
í""1'"lC'a:..cru cs ac Cn'r""' 6 I
I'oJí(l.1/t;'lJcr.ll. nõ.·lI"l·l.I-1

~~~~~~~:: ~~r~c~.~~~~ I
b<-c. .3S$l1tl cos (~IOrú- I
nos i.n\&:-gró/nte5 ti,). c.-. 'I

~~~~,t~J~~ ~~~~~s F~~~ FU::KSo ai ~aaentD.
r:l1S. do GnJ~ TrdJut.a:"

~~fi UJ~.~~a;;;l~~~s F~~; I
~'l r n.l~ c iJ.Il.':cs Je Por I
t c veu'o , f.o~ .\10 leu-\çü, ['

_ ...••••••••••••••••••••••• ~~~~.~:~.~~~~~.~.~ u.

MENSAGEM N.o 226, DE 1981, DO PODER EXECUTIVO.
Excelentissimo Senhores Membros do Congresso Nacional:

Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de
submeter à elevada deliberacão de Vossas Excelências, acompa
nhado .de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do De
parta .ento Administrativo do Servi(;o Público, o anexo projeto de
lei que "dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Produtívlda-

, de, nos casos que menciona, e dá outras providências".

Brasília 23 de junho de 1981. - João Figueiredo.

sxeosroxo DE MOTIVOS N.o 138, DE 26 DE AGOSTO DE 1981,
DO SENHOR DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ADMI
NISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO.

Excelentíssimo senhor Presidente da Repúblíca ;

Em atenção ao Aviso n.v GM~870, de 10 -dedezembro de 1979,
do Ministério da Agricultura. encaminhando Memorial da Asso
ciação Representativa da Categoria dos Inspetores de Abasteci
mento (ARCADIA), visando estender aos servidores integrantes
dessa Categoria Funcional da Superintendência Nacional de Abas
tecimento (SUNAB) a Gratificação de. Produtividooe, que vartará
de 40% (quarenta por centoj do vencimento ou salário fixado
para o cargo erettvo ou emprego permanente até o limite de 80%
(oitenta por cento), transmito à apreciação de Vossa Excelência o
resultado dos estudos levados a efeito por este. Departamento so
bre a matéria.

............... ~ ;,;:;;~.~~:.:;~:~;;:.~J .
~~:~~~S~~.l~!Z~~13~i ..
d ro , lIl[cgri]ntcs J,):§ Gru
pcs a fI'JC ':it' r-cfcr e J

/:(O, n' S.MS. uc 1910.

~.~.;.~..~~.~~.~""~~..~~: ~~~;~ F1~s ca P.ttul~nto
!octorj,1IS. e sccc lO,,"1IS
irtt'C'&rantC':. 00 :-...~t~.;l

1
.'\.JC ~On.l 1 lj[' Inforr:-.1çõ('s
co r:ontr,J-lnfoflTtlç~o. t2, I

I
I rC'Ías de ~f'<?10 operac ig

1\011 espec if icc , NO com \

Ipr~ Id,,~:5 na Crupo6So:
iUI"oUl~ 4 lniQr'a1ç~s7

xrv • al'TlFlCAÇ}.D POR 5lJlYlÇ05

ESPECIAIS

xv - ~RATI FrCAÇ.4.0 POR PJ{QDU- [)eVd..1. n.1 fonru Ll.1 Lri

çÂO SUPl.E~EHT"R ~~;~l)~~ ~~6~~ d~ ~~
s~n'ljoTC"S il"lClulóoS

I
n.:& Út~Ron<2. Fu.-"::l:Jr.<l.l
G~ ArUflCe di.' ArCl"S
Cr.iflc.s do GT\lj)O-.-\rt~
Sol1\.1fO. JD De-part.1.":lC'n~

• ) to de Ll\lTens.J. }.;acloo~l

.....................................l .

DElloHUU.ç...r;O DAS GUTH1UÇOE5
E H'DU~llA.çbES

DEFINIÇÃO
MSESo ú~ LU~~

E VALCr,;.S
2. Trata-se de Gratificação inicialmente atribuída .exclusi

vamente para o funcionário incluído na Categoria Funcional de
Fiscal de Tributos Federais do Grupo-Tributação, Arrecadação e
Fiscalização (TAF), como estímulo ao aumento da produtividade,
sujertando-o à jornada minima de 8 (oito) horas. nos termos' do
Artigo 10 do Decreto-lei n.O 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.

3. Posteriormente, pelos Decretos-leis n.o 1.709 e n.o 1.710,
ambos de 31 de outubro de 1979, foi ,estendido o seu pagamento
aos membros do Ministério Público da União e aos do Ministério
Público do Distrito Federal. e dali Territórios, aos integrantes do
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Grupo-Serviços Jurídicos, aos funcionários das Categorías de Fis
cal de Tri,butos de Açúcar e Alcool e de Fiscal de Contribuições
Prevldencíárlas.

4. A medida em apreço, que mantém conformidade eom as
dísposíções contidas nos Decretos-leis n.s 1.709 e n.o 1.710, de 1979,
fOI submetido à apreciação da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (SEPLAN) , à qual atualmente se vincula
a Superintendência Nacional de Aba.stecimento (SUNAB) , tendo
aquela secretaria dado acolhimento à reivindicação proposta, jus
tificando, inclusive, quanto aos aspectos orçamentários decorrentes
da Implantação da medida.

5. Nestas condições, tenho a honra de submeter à elevada
eonsíderação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, que
consubstancia as providências justificadas nesta exposição de mo
tivos, para o devido encaminhamento ao Congresso Nacional, acom
panhado de mensagem, caso mereça aprovação.

Aproveito a oportunidade par renovar a Vossa Excelência,
protestos de estima e consideração. - José Carlos Soares Freire,
Dfretor-Qeral.

OOCLAaCEIUNIPLAN
Processos DASP n.es 28.262/79, 509/80 e 31.521)/80.
GAIP/jsc.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTlTUlÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

Pela Mensagem n.O 2U, de 23 de junho de 1981, o senhor
Presidente da República submete à deliberação do COngresso Na
cional o Projeto de Lei que "dispõe sobre o pagamento de Grati
ficação de Produtívídade, nos casos que menciona e dá outras
provídêncías." '

.A Mensagem vem acompanhada da Exposição de Motivos
n.O 138, de 26 de maio de 1981, do Diretor-Geral do Departamento
Administrativo do Serviço Públilo, na qual se encontra o seguinte
trecho:

"Trata-se de GraUficaçãú inicialmente atribuída ex
clusivamente para o funcionário incluído na Categoria.
Funcional de Fiscal de TrIbutos Federais do Grupo Tri
butação, Arrecadação e Fiscalização (TAiF), como esti
mulo ao aumento da produtividade, sujeitando-se à jor
nada míníma de 8 (oito) horas, nos termos do art. 10 do
Decreto-lei n.O 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.

Posteriormente, pelos Decretos-leis n.O 1.709 e n.?
1.710, ambos de 31 de outubro de 1979, foi estendido o seu
pagamento aos membros de Ministério Público da união
e aos do Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios, aos integrantes do Grupo Serviços Juridicos,
aos funcionários das categortas de Fiscal de Tributos de
Açúcar e Alcool e de Fiscais de contribuições Previden
cíárías."

Conclui a Exposição de Motivos, elaborada em atenção 00
Aoviso n.O G.M. 870, de 10 de dezembro de 1979. do Ministério da
Agricultura, pela extensão dos mesmos beneficios aos servidores
integrantes da categoria Funcional de Inspetor de Abastecimento,
do GrupO Outras Atividades de Nivel Superior, código NS-9Cl7 ou
LT-937, da Superintendência Nacional do Abastecímento (SUNAB).

Esta é a essência da Exposição.
O Projeto regula, poís, a matéría, concedendo a gratificação

e especificando as condições a que fica sujeita a concessão. In
clusive os casos de não acumulação. É indicada também a fonte
de onde sairão os recursos orçamentários para atendimento da
medida.

A matéria foi previamente submetida à apreciação da secre
ta.ria de Planejamento da Presidência: da República (SEPLAN),
à qual se vincula atualmente- a SUNAB, tendo aquela secretaria
dado acolhimento à reivindicação proposta.

11 - Voto do Relator

O Projeto reveste-se dos Indíspensávels requisitos de consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

A medida. proposta pelo Executivo nos parece justa.
Quanto ao mérito, propriamente dito, da matéria em exame,

melhor falarão as COmissões de serviço Público e de Finanças.
De nossa parte, parecer favorável. _
Sala da comissão, 19 de agosto de 1981. - Ernani satyro,

ReIator.

UI - Parecer da. ()JmisIIão

A comíseão de COnstituição e Justiça, em reunião de sua
Turma "A", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, [u
rid~cidade e boa técnica legíslatíva do Projeto de Lei n.O 4.8151'81
(Mensagem n.o-226/81), nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores lJeiputados: Afrísio Vieira
Lima, Presidente; Ernani Satyro, Relator; Adhemar Santfllo Bo
nifáclo de Andrada, Ohristiano Dias Lopes, Djalma Marinho Fran
cisco Benjamim, 19o Losso, João Gilberto, Jorge Arbage. 'Ne,lson
Morro e Nilson Gliboson.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 1981. - Afrisio Vieira Lima,
Presidente - Ernani Satyro, Relator.

PARiEOElR DA OOMISSAO !DE SERVIÇO Pú'BLlOO

I - Relatório
O Poder Execultivo, através da Mensa;goem n.O 226 de 1981,

submete à apreciação desta Casa o Projeto de Lei que aQui tomou
o n,v 4.815, de 1981. Por ele, pretende, aquele Poder estender a
Gratificação de Produtividade aos servidores integra~tes da Ca
tegorla FUncionaI de Inspetor de AJbasteclmento do Grupo 
Outras-Atívídedes de Nivel Superior.

Trata-se de Gratificação inicialmente atríbuída exc'usivamente
para o funcionário incluído na Categoria FuncIonal de Fhscal de
Tributos Federais do Grupo-TrIbutação, Arrecadação e Fiscaliza
ção (TA!F) , como estimulo ao aumento da produtividade, sujei
tando-o à jornada mínima de 8 (oito) horas, e posteriormente
estendido aos membros do Ministério Público da União e aos do
Ministél'io Público do Distrito Federal e dos Territórios, aos in
tegrantes do Grupo-serviços Juridicoo, aos funcionários das Ca
tegorias de Fiscal de Tributos do Açúcar e do Alcool e de Fiscal
de Contribuições Previdenciárla.s.

A Mensagem vem acompanhada pela ExpOsição de Motivos
n.O 138, também de 1981, em que o Senhor Diretor-Geral do DASP
informa os motívos de tal proposição.

O projeto de lei logrou aprovação na Comissão de constituição
e Justiça, sendo considerado, unanimemente, como constitucional,
jurídico e vazado em boa técnica legislativa.

fi - Voto do Relator
Pelo art. 28, § 15, do Regimento Interno desta casa, compete

a esta Comissão optnar sobre o mérito da proposição em exame.
A medida é justa, em nosso entender, desde que concorre

para o incentivo à produtividade daqueles que ocupem as ativi
dades ora contempladas. Realmente, como o próprio nome da gra
tificação deixa entrever, é ela concedida como incentivo à pro
dutividade, e, por isso mesmo, seus destinatários devem dedicar-se
a uma jornada minima de trabalho de oito horas. POr outro lado.
é evidente a correlação das wtribuições dos ocupantes da categoria
funcional referida na proposição com as dos ocupantes das de
mais categorias já abrangidas pela Gratificação de PrOdutividade.

Além do mais, ouvida a Secretaria de Planejamento da Pre
sidê,ncia da República, a que se vincula, hoje, a Superintendência
Nacional de Alba.stecimento - SU'NAB, deu, aquela: Secretari'l.
ampla .acolhlda à pretensão. inclusive quanto ao aspecto orça
mentárío.

Trata-se, pois, de reivindicação justa e viável não havendo
razões que obstem sua eretívacão. '

Em vista do exposto, nosso voto é pela aprovação do, Projeto
de Lei n.> 4.815. de 1981.

Sala da COmissão, 23 de setembro de J981. Wildy Vianna,
Relator.

IH - Parecer da Comissão
A Comissão de Serviço Público, em' reunião ordinária realizada

em 23 de setembro de 1981, aprovou, por unanimidade. parecer do
Relator, Senhor Deputado Wildy Vianna, favorável ao Projeto n.?
4.815/81. Compareceram os Senhores Deputados Heitor Alencar
Furtado, Presidente; Wildy Vianna, Relator; Celso Peçanha e Au
gusto Lucena - Vice-Presidentes, Epitácio Cafeteira Fernando
Gonçalves, Francisco Pinto, Gilson de Barros, José Mau;icio. Juarez
Furtado, Mcaeír Lopes e Ossían Araripe.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 1981. - Heitor Alencar
Furtado, Presidente - Wildy Vianna, Relator.

PARECER DA COMlSSAO DE FINANÇ~S

I - Relatório
Fundamentado no art. 51 da Constituição, S. Ex.a o Presidente

João Figueiredo submeteu à elevada deliberação dos integrantes
do Congresso Nacional - acompanhado de Exposição de Motivos
dI:! Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço PÚ
blico - o presente projeto de lei, que "dispõe sobre o pagamento
da. Gratificação de Produtividade, nos casos que menciona e dá
outras providências". '

Na referida Exposição de Motivos destacou o Ministro José
Carlos Freire:

"Trata-se de Gratificação inicialmente atribuida ex
clusivamente para o funcionário Incluído na Categoria
Funcional de Fiscal de Tributos Federais do Grupo-Tríbu-



Outubro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào Il Sábado 24 11957

de 1981. - Vilela dedeSala da Comissão,
Magalhães.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
A EMENDA DE PLENARIO

da Presidência da República, no CaBO dos Inspetores de
Abastecimento, e pelo Ministro do Trabalho, no caso dos
Inspetores do Trabalho."

Art. 8.0 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
serão atendídas pelos recursos orçamentários próprios da
Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB) e
do Ministério do Trabalho, respectivamente."

Justificação
A presente Emenda tem como objetivo primordial o aperfei

çoamento da Mensagem n.o 226/81, do Poder Executivo, que, aqui
nhoando apenas os Inspetores de Abastecimento, vinculados à Se
cretaria de Planejamento da Presidência da República, discrimina
funcionários do Ministério do Trabalho, os Inspetore!:l do Traba
lho, eis que ambas .as Categorias desempenham funções de idên
tica natureza. Há que se aplicar, no presente caso, o princípio da
isonomia.

Através do Decreto-lei n.O 1.445, de 13 de fevereiro de 1976,
foi criada a Gratificação de Produtividade para os Fiscais de Tri
butos Federais, posteriormente estendida aos Fiscais de Tributos
de Açúcar e Alcool (TAF-604l, aos Fiscais, de Contribuições Previ
denciárias (TAF-G05l, e aos integrantes do Grupo-Serviços Jurídi
cos da União (Procuradores da Fazenda e da República),

O exereícío das atribuições da Categoria de Inspetor do Traba
lho ,guarda estreita relação de semelhança e de identidade com as
demais categorias fiscais, Incluindo-se nelas, segundo norma re
gulamentar reconhecida pelo Plano de Classificação de Cargos, a
"supervisão, coordenação e execução em grau de maior responsa
bilidade relacionadas com a fiscalização da observância das leis
de proteção ao trabalho nas instituições de natureza privada", sen
do ainda de sua alçada, no desempenho de suas funções, emitir
notificações e lavrar autos de infração, além da assistência aos
sindicatos na arrecadação, quer dos patrões, quer dos empregados,
da Contribuição Sindical.

Na Exposição de Motivos n.O 136, de 26-8-81, que acompanha
a Mensagem n.o 226/<Sl, ora em exame, o DASP assim se pronun
cia no seu n.> 2:

"T....ata-se de Gratificação inicialmente atribuída ex
cluslvamente para o funcionário incluído na Categoria
Funcional de Fiscal de Tributos Fede'rais do Grupo-Tribu
tação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) , como estímulo
ao aumento da produtividade (grifei), sujeitando-o à jor
nada mínima de 8 (oito) horas, nos termos do art. 10 do
Decreto-Ieín.e 1.445, de 13 de fevereiro de 1976."

E diz mais:

"4. A medida em apreço, que mantém conformidade
com as disposições contidas nos Decretos-leis n.oa 1. 'l09 e
1.710, de 197,9, foi submetida à apreciação da Secretaria
do Planejamento da Presídêncía da República, à qual atual
mente se' vincula a Superintendência Nacional de Abas
tecimento (SUNAB) , tendo aquela Secr€taria dado aco
lhimento à reivindicação proposta, justificando, inclusive,
quanto aos aspectos orçamentários decorrentes da implan
tação da medida."

Não há, assim, motivo para que se exclua a Categoria de Ins
petor do Trabalho da percepção da Gratificação de Produtividade,
vez que desempenha relevante papel no mundo econômico, zelan
do pelos ínteresses e pela saúde dos trabalhadores, e, conseqüen
temente, pela produção da própria riqueza nacional. O fato de
não ter o Senhor Diretor-Geral do DASP solicitado ao Ministro
do Trabalho a mesma apreciação; a exemplo do que fez com re
lação à SEPLAN, não inibe os Inspetores do Trabalho de se verem
contemplados com a vantagem que agora, com inteira justiça, é
aos Inspetores de Abastecimento consignada.

11: a :Emenda que submeto à alta apreciação de meus nobres
pares desta Comissão de Mérito.

I - Relatório

Ao presente Projeto de Lei, já aprovado pelas Comissões de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Finanças, foi apresentada
Emenda em plenário, estendendo os mesmos benefícios, concedidos
aos integrantes da Categoria Funcional de Inspetor de AbastecI
mento, do Grupo-Outr,as Atividades de N~vel Superior, Código
NS-937 ou LT-937, da Superintendência Nacional de Abastecimen
to (SUNAB), a outras categorias de servidores. A Emenda cogita
de outras disposições do Projeto, tudo, no entanto, relacionado com
a parte exposta.

Art, 2.° A gratificação a que se refere o art. 1.° será
atribuída em função da produtividade do servidor, aferida
em razão dos encargos assumidos e das atividades desem
penhadas, inerentes às Categorias Funcionais de Inspetor
de Abastecimento e de 'Inspetor do Trabalho, respectiva
mente incompatíveis com o exercício de outro cargo, fun
ção, profissão ou emprego público ou partícular, exce~ua
dos os que não se compreendem na proíbíção desta LeI.

tação, Arrecadação e Fiscalização (TAFl, como estímulo ao
aumento da produtividade, sujeitando-o a jornada míni
ma de oito horas, nos termos do art. 10 do Decreto-lei
n.o 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.

Posteriormente, 'J}elos Decretos-leis n.os 1.709 e 1.710,
ambos de 31 de outubro de 1979, foi estendido seu 'J}aga
mento aos membros do Ministério Público da União e aos
do Ministério Público do Distrito Federal e dos ~erritórios,
aos integrantes do Grupo-Serviços Jurídicos, aos funcio
nários das Categorias de Fiscal deTributos de Açúcar e
Alcool e de Fiscal de Contribuições Previdenciárias.

A medida em apreço, que mantém conformidade com
as disposições contidas nos Deeretos-Ieís n.os 1.709 e 1.710,
de 1979, foi submetida à apreciação da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República (SEPLANl, à qual
atualmente se vincula a Superirrtendêncla Nacional de
Abastecimento (SUNABl, tendo' aquela Secretaria dado
acolhimento à reivindicação proposta, [ustíficando, inclu
sive, quanto aos aspectos orçamentários decorrentes da im
plantação da medida",

Nesta Casa a proposição presidencial foi distribuída às Co
missões de Justiça, de Serviço Público e de Finanças, tendo a pri
meira opinado, .unanimemente, por sua constitucionalidade, [urí
dicidade e técnica legislativa, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Ernani Satyro. E a segunda, também à unanimidade, por
sua aprovação, consoante recomendado no 'J}arecer do Relator,
Deputado Wildy Vianna.

11: o Relatório.

Art.: 3.0 Os critérios e bases para a concessão da Gra
tificação de Produtividade e os correspondentes percen
tuais, observadas as normas constantes desta lei, serão fi
xados pelo Ministro Ohefe da Secretaria de Planejamento

"Art. 1.0 Fica estendida a Gratificação de Produtivi
dade instituída pelo art. 10 do Decreto-lei n.o 1.445, de 13
de fevereiro de 1976, com as alterações posteriores, aos
servidores integrantes dasoategorías Funcionais de Ins
petor de Abastecimento, do Grupo-outras Atividades.de
Nivel Superior, Código NS-937 ou LT-NS 937, da Superm
tendência Nacional de Abastecimento (SUNAa3l e de Ins
petor do Trabalho, do Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior, Código NS-933 ou LT-NS-933, do Ministério do
Trabalho.

n - Voto do Relator
'Conforme acabamos de assinalar, ao Ier trechos da Exposição

de Motivos, a Implantação da medida, mediante a lei consectária,
já teve os respectivos aspectos orçamentários devidamente pesados
pela Becretarta de Planejamento da Presidência da República 
SEPLAN.

Assim sendo, acompanhando a manifestação dos órgãos técni
cos que anteriormente apreciaram o Projeto n.v 4.815/81, por serem
procedentes o presente voto é por sua aprovação.

Sala da Comissão, 1.0 de outubro de 1981. - Atbiê JOil"ge Coury,
Relator.

In - Parecer da. Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no

dia 8 de outubro de 1981, opinou, unanimemente, lPela aprovaçâo
do Projeto de Lei n.o 4.815/81 - do Poder Executivo - Mensagem
n,o 226/81 - nos termos do parecer do relator, Deputado Athiê
oourv.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Baccarini,
Presidente; Olívtr 'Galbardo e Vicente Guabiroba, Vice-Presidentes;
Athiê Coury, José Carlos Fa,gundes, Christovam Chiaradia, Jorge
Vargas, Ruy Côdo, Hélio Gar,cia, Marão Filho, José Mendonça
Bezerra e Leorne Belém.

,Sala da Comissão, 8 de outubro de 1981. - Luiz Bacearíní, Pre
sidente - Athiê Coury, Relator.

EMlENDA OFEREOIDA EM PLENAiRIO

Os arts. 1.0; 2.°, 3.° e 8,° terão a seguinte redação:
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II - Voto do Relator

A Emenda é flagrantemente inconstitucional, em face do art.
57 e seu parágrafo único da Constituição, pois implica um au
mento de despesa, e esse aumento não pode ser feito, seja em pro
jeto seja em emenda, senão por iniciativa do Poder Executivo,
ou melhor, do Presidente da República.

Nosso parecer é, pois, pela rejeição da Emenda.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 1981. - Ernani Satyro,

Relawr.
IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur
ma "B", opinou, contra os votos dos Deputados João Gilberto,
Adhemar Santillo e Elquisson Soares, pela inconstitucionalidade, da
emenda oferecida em plenário ao Projeto de Lei n ..o 4. 815-A/81,
nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados: Afrísio Vieira
Lima - Presidente, Antônio Dias, Altair Chagas, Antônio Morimo
to, Ohrlstíano Dias Lopes, Djalma Marinho, Emani satyro, Fran
cisco Benjamim, Gomes da Silva, Jairo Magalhães, Natal Gale,
Nelson Morro, Nilson Gibson, Osvaldo Melo, Theodorico' Ferraço,
Adhemar Santillo, Elquisson Soares, João Gilberto, Brabo de Car
valho, Louremberg Nunes Rocha, Luiz Leal, Pérícles Gonçalves,
Igo Losso, Roque Aras e Walter Silva.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1981. - Afrísio Vieira. Lima,
Presidente - Ernani Satyro, Relator.

PRnJETO DE ·LEI N.o 4.964-A, DE'1981

(Do Senado Fect.eral)

Dispõe sobre o direito de ação das Associações Am
bientais; tendo parecer, da Comíssão de Constituição e
Justiça., pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa li, no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.o 4.964, de 1981, a que se retere
O parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As :pessoas [urídícas de díreíto privado constttuídas

para a defesa dos recursos naturaís e de combate à poluição,
provando a regularidade de sua constituição, têm legitimidade
para proporem, em nome próprio e a nível de substítutcão pros
cessuaí ou de assístêncía litisconsorcial, apões para reparar ou
razer cessar os gravames conta-a o meio ambiente.

.Art. 2.° O eaput do art. 1.0 da Lei n.o 4.717, de 29 de junho
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1.0 Qualquer cidadão ou pessoa jurídica, quando
autorizada por lei, será parte legítima para pleitear a
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos
Municípios, de entídades autárquicas, de sociedade de eco
nomia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a
União represente os segurados ausentes, de empresas pú
blicas, de serviços sociais autõnomcs, de instituições ou
fundações para cuja criação .ou custeío o tesouro público
haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinqüenta
por cento) do patrimônio ou de receita ânua, de empresas
Incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas ju
rídícas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos."

Art. 3.° Acrescente-se ao art..1.0 da Lei n,? 4.717, de 29 de
junho de HJ65, o seguinte parágrafo:

"§ 8.0 A prova de existência da pessoa jurídica será
feita pela [untada de seus estatutos registrados na forma
da Ieí."

Art. 4.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publícação.

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

.senado Federal, 5 de agosto de 1981.- Sena:cIor Jarbas Pas
sarinho, Presidente.

LEGISLAÇAO QITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 100,5

Regula. a Ação Popular.

Faço saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Da Ação Popular

Art. 1." Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear
a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrí-

mônío .da União, doDistrito Federal, dos Estados, dos Municíploi!.
de enttdades autárquicas, de sociedades de economia mista (COns
tituição, art. 141, § 33), 'de sociedades mútuas de seguro nas quais
a. União represente os segurados ausentes, de empresas públicas,
de serviços sociais autônomos, .de instituições ou fundações para
cuja criação ou custeio o tesouro público haja coneorrírío ou con
corra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da
receita anual de empresas incorporadas ao patrimônio da União,
do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos corres pú
blicos.

§ 1.0 Consideram-se patrimônio público, para os fins rererí
dos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico,
estético ou histórico.

§ 2.0 Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja
criação ou custeio o tesouro público concorra 'com menos de cin
qüenta por cento do patrimônio ou da recctta anual, bem como de
pessoas juridícas ou entidades subvencionadas, as conseqüências
patrímontaís da invalidez dos atos lesivos terão por limite a re-,
percussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 3.° .A prova da cidadania, para ingresso em juízo, s-erá feita
com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.

§ 4.° Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às
entidades, a que se refere este artigo, as certidões e informações
que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade
das mesmas.

§ 5.° As certidões e informações, a que se refere o parágrafo
anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 (quínae) dias da
entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só pode-rão
ser utíüzadas para a instrução de ação popular..

§ 6.° Some-nte nos casos em que o interesse público, devida
mente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou
informação.

§ 7.0 Ocorrendo a hipótese do parágrafo. anterior, a ação
poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informa
ções negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do inde
ferimento; e salvo em se tratando de razão de segurança nacional,
requísítar umas e outras; feita a requisição,' o processo correrá em
segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sen
tença condenatôría,

PARECER DA COMISSAO DE CONBTrrmçAo E JUSTIÇA

I - Relatório

Com o ;presente projeto, objetíva o senado Federal conferir
às pessoas juridicas de direito prívaüo, constituídas para defesa
dos recursos naturais e combate à poluição, Jegltírnídade para
propor ações que visem reparar ou fazer cessar os gravames
contra o meio ambiente.

,A proposição, ainda, introduz alteração no caput do art. 1.0
da. Lei n.o 4.717, de 29 de junho de 1005, que trata da Ação Popular.

Nesta casa viu-se a iniciativa submetida ao exame apenas
deste órgão técnico.

Ê o relatál:io.

II - Voto do Relator
Além de redigida conforme a técnica penttnente, a proposi

tura senatorial não fere principio jurídico, nem qualquer dispo
sitivo da Carta Magna,

Conseqüentemente, pela técnica legislativa, [urídíetdado e cons
titucionalidade do Projeto n.v 4.964/81, é o presente voto. No
mérito, pela aprovação.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 1981. - Gomes da Silva,
Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reuníão Plena,

opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
n.o 4.9M/S1, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Mari
nho, no exercício da Presidência; Gomes da Silva, Adhemar San
tiilo, Afrísio Vieira Lima, Antônio Dias, Antônio Russo, Amadeu
Geafra, Christiano Dias Lo:PJ*!, Darcijío AYJ:"es, Ennfani Satyro,
Francisco Beriajmím, Harry Sauer, Isaac' Newton, Joacil iPereira,
João Gilbérto, Juarez Furtado, Júlio Martins, Lourernberg Nunes
Rocha, Natal Gale, Nelson Morro, Nilson Gibson, Osvaldo Melo,
Pimenta da Veiga, Roberto Freire, Tarcísio Delgado, Walber Gui
marães e Wal'dir Walter.

Sa.la da COmissão, 6 de outubro de 1981. -- Djalma Marinho,
no exercícío da Presidência (art. 76 do RI) - Gomes da Silva,
Relator.
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PROJETO DE LEI N.o 5.362, DE 1981
(Do Sr. Pacheco Ohaves)

Concede o direito à aposentaidoria espeeialaos moto
rlsta.<o de táxis, nas condições que especifica.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.? 56, de 1979, nos termos
do art. 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Os motoristas de táxis que exercem o seu mister

mediante subordinação empregatícia, assim considerados também
os que têm remuneração à base de partícípaçâo, terão direito à
aposentadoria especial após vinte e cinco anos de tempo de ser
viço, com proventos integrais.

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

Justificação

Os motoristas de táxis, principalmente os que exercem a sua
atividade como empregados (seja percebendo salários fixos men
sais ou participação nos' resultados das "corridas"), constituem
uma categoria de trabalhadores completamerste esquecida das
autoridades que têm a seu cargo elaborar e fazer cumprir as leis
previdenciárias do País.

Há anos que eles lutam pela obtenção do direito a uma apo
sentadoria especial, com vinte e cinco anos de tempo de serviço,
mas não o conseguem por mera intransigência de ditas autori
dades.

Todavia, no exercício de tão penosa atividade, eles tra:balham
15 a 16 horas diárias, durante o ano inteiro, geralmente sem direito
a férias ou a qualquer tipo de lazer, correndo. todos os riscos
inerentes ao trânsito, à violência que grassa pelas cidades.

Por isto que, atendendo reivindicação do Sindicato dos Con
dutores Autônomos de Veículos Rodoviários de São João da Boa
Vista, S.P., propomos à consideração da Casa este projeto de lei
que, nada mais buscado que tomar realidade uma luta antiga.

Sala das sessõeS, 6 de outubro de 1961. - Pacheeo Chaves.

PROJETO DE LEI n» 5.371, DE 1981

(Do Sr. Francisco IJbardonl)
Limíta as taxas de juros ativos das instituições finan

ceiras públicas federais.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Economia,
Indústria e Comércio e Defesa do Consumidor.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As taxas de juros das operações ativas de crédito

das instituições financeiras públicas federaís, como definidas pela
Lei n.O 4$95,· de 31 de dezembro de 1964, não poderão exceder a
oitenta por cento (80%) da taxa de mercado.

Parágrafo único. Para efeito desta lei considera-se taxa de
mercado a média das taxas médias ponderadas praticadas pelos
vinte e quatro. (24) maiores bancos comerciais privados do Pais,
segundo o critério do valor do patrimônio líquido.

Art. 2.° O limite mínimo das taxas cobradas pelas ÍIúltItui
ções financeiras públicas federais será a soma da variação nominal
das Obrigações Reajustáveís do Tesouro Nacional mais juros eqüi
valentes a' doze por cento (12%) ao ano.

Art. 3.° O disposto nesta lei não se aplíca às operações típicas
de crédito rural e às demais sujeitas a regulamentação especifica.

Art. 4.° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de noventa (90) díaá de sua plJblicação.

Art. 5.° Esta lei entra em vigQr na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justitieaçáo

Os balanços dos bancos relativos aos últimos dois semestres
revelaram extraordinârios lucros, que atingiram quase 1.000% de
aumento do valor nominal do lucro disponível no período de um
ano. A média dos lucros líquidos dos maiores bancos comerciais
foi de 400% em valor nominal.

Esta insuportável situação, gerada pela perversa política mo
netâria de liberação das taxas de juros conjugada com eontín
genciamento de credito não pode mais continuar sob pena de con
duzir à quebradeira empresarial,especiaImente daqueles empreen
dimentos de capital nacional, e de pequeno e médio porte.

C<Jm ainda maior razão não se pode admitir que os organísmos
financeiros oficiais, criados com recursos públicos para fomentar
as atividades produtivas e comerciais do Pais, venham a.atuar no
mercado com mentalidade de empresas privadas, cujo objetivo
essencial é o lucro, sem a menor sensib1l1dade para o contexto
sócio-econômico que atravessamos.

Voltados para este grave problema estamos submetendo ao
elevado descortino dos ilustres congressistas pátrios a presente
propositura de nossa iniciativa, objeti,vando estabelecer um teto
às taxas de juros ativos das instituições financeiras públicas
federais.

Julgando de interesse não fixar valores absolutos, pretende
mos limitar a um máximo de 80% das taxas praticadas pelos
maiores bancos privados a taxa de juros daquelas instituições sob
controle da União, ressalvadasils taxas sobre as operações regídas,
por, regulamentação específica.

Previmos também a inconveniência de descapitalízação via
taxas negativas, fixando um limite mínímo de 12% ao ano de
juros reais (12% a.a, mais correção monetáría), pois em hipótese
de conjuntura mais favorável de baixos índices de inflação e cré
dito fácil, toma-se plausível uma taxa de mercado relativamente
baíxa,

COnvencidos do acerto das medidas propostas, esperamos con
fiantes por sua aprovação, acrescidas e aperfeiçoadas pela indis
pensável contribuição de nossos ilustres pares.

Sala das Sesaóes, - Franciseo
Libardoni.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISS6ES PERMANENTES

LEI N.o 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a política e i1LS instituições monetárias,
bancárias e creditícias, cria 4) !Conselho Monetário Nacio
nal e dá outras provídências.

CAPíTULO IV

Das Instituições F'manceiras

SEÇAO I

Da Caracterização e Subordinação

Art,. 17. Oonsíderam-se instituições financeiras, para os efei
tos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou priva
das, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
Intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios Ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custória de valor
de propriedade de terceiros.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei e da legislação
em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físi
cas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de
forma permanente ou eventual.

Art. 18. As Instltuíçôes financeiras somente poderão funcio
nar no País mediante prévia autorização do Banco Central do
Brasil ou decreto do Poder Executívo, quando forem estrangeiras.

§ 1.0 Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados,
das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caí
xas econômicas e das cooperatívas de crédito ou a seção de crédito
das cooperativas que a tenham, também se subordinam às dis
posições e disciplina desta Lei no que for aplicável, as bolsas de
valores, companhias de seguros e de capitalização, as sociedades
que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorías ou
dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qual
quer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por con
ta própria ou de terceiros, atividade relaeíonada com a compra e
venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos. merca
dos financeiros e de ca:gítais, operações ou serviços de natureza
dos executados pelas instituições financeiras.

§ 2.° O Banco Central do Brasil, no exercício da fiscalização
que lhe compete, regulará as condições de concorrência entre íns
tltuíções financeiras, coíbíndc-Ihes os abusos com a aplicação da
pena (Vetado) nos termos desta Lei.

§ 3.0 Dependerão de prévia autorização do Banco Central do
Brasíl as campanhas destinadas à coleta de recursos do público,
praticadas por pessoas tísícas ou jurídicas abrangidas neste arti
go, salvo para subscrlçâo pública de ações, nos termos da leí das
sociedades por ações.

SEÇAO n
Do Banco do Brasil S.A.

Art. 19. Ao Banco do Brasil 8.A., competirá precipuamente,
sob a supervisão do Conselho Monetárío Nacional e como instru
mento de execução da polítíca creditícia e financeIra do Gover
no 'Federal:

I - na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional,
sem prejuízo de outras funções que lhes venham a ser atribuídas e
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ressalvado o disposto no art. 8.° da Lei n.o 1.628, de 20 de junho
de 1952:

a) receber, a crédito do Tesouro Nacional, as importâncias pro
venientes da arrecadação de tributos ou rendas federais e ainda
o produto das operações de que trata o art. 49 desta Lei;

11) realizar os pagamentos e suprimentos necessários à exe
cuçãodo orçamento Geral da União e leis complementares que
lhes forem transmitidas pelo Ministério da ,azenda, as quais não
poderão exceder o montante global dos recursos a que se refere
a letra anterior, vedada a concessão, pelo Banco, de créditos de
qualquer natureza ao Tesouro Naci<mal;

e) conceder aval, fiança e outras garantias, consoante ex
pressa autorização legai;

d) adquirir e financiar estoques de produção exportável;

e) executar a politica de preços minímos dos produtos agro-
pastoris;

f) ser agente pagador e receber fora do Pais;
Ir) executar o servíço da divida pública consolidada;
II - como principal executor dos serviços bancános de inte

resse do Governo Federal, inclusive suas autarquias, receber em
depósito, com exclusividade, as disponibilidades de quaisquer en
tidades federais, compreendendo as repartições de todos os minis
térios civis e militares, instituiç§es de previdência e outras autar
quias, comissões, departamentos, entidades em regime especial de
administração e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas responsáveis
por adiantamentos, ressalvados o disposto no § 5.° deste artigo, as
exceções previstas em lei ou casos especiais, expressamente auto
rizadas pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco
Central do Brasil;

III - arrecadar os depósitos voluntâríos das instituições fi
nanceiras de que trata o inciso III do art. 10 desta Lei, escritu
rando as respectivas contas;

IV - executar os serviços de compensação de cheques e ou
ItIOS papéis;

V - receber, com exclusividade, os depósitos de que tratam os
arts. 38, item 3.°, do Decreto-lei n.O 2.627, de 26 de setembro de
1940, e 1.0 do Decreto-lei n.o 5.956, de 1.0 de novembro de 1943" res
salvado o disposto no art. 27, desta lei;

VI - realizar, por conta própria operações de compra e venda
de moeda estrangeira e, por conta. do Banco Central do Brasil, nas
condições estabelecidas pelo OOnselho Monetário Nacional;

VI! - realizar recebimentos ou pagamentos e outros serviços
de interesse do Banco Cent.ral do Brasil, mediante contratação na
forma do art. 13, desta lei;

VIII - dar execução à politica de comércio exterior (Vetado);
IX - financiar a aquisição e instalação da pequena e médía

propriedade rural.mos termos da legislação que regular a matéria;

X - financiar as atividades industriais e rurais, estas com
o favorecimento referido no art. ,4.°, inciso IX, e art. 53, desta Lei;

XI - difundir e orientar o crédito, inclusive as athidades co
merciais suplementando a ação da rede bancária:

a) no nnancíamento das atividades econômicas, atendendo às
necessidades creditícias das diferentes regiões do país;

b) no financiamento das exportações e importações;

§ 1.° O Conselho Monetário Nacional assegurará recursos es
pecificos que possibilitem ao Banco do Brasil S.A., sob adequada
remuneração, o atendimento dos encargos previstos nesta Lei.

§ 2.° Do montante global dos depósitos arrecadados, na ror
ma do inciso III deste artigo, o Banco do Brasil S.A. colocará à
disposição do Banco Central do Brasil, observadas as normas que
forem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, a par
cela que exceder às necessidades normais de movimentação das
contas respectivas, em função dos serviços aludidos no inciso IV
deste artigo.

§ 3.° Os encargos referidos no inciso I, deste artigo, serão
objeto de contratação entre o Banco do Brasil S.A. e a União
Federal, esta representada pelo Ministro da Fazenda.

§ 4.° O Banco do Brasil S.A. prestará ao Banco central do
Brasil todas as informações por este julgadas necessárias para a
exata execução desta lei.

§ 5.° Os depósitos de que trata o inciso I! deste artigo, tam
bém poderão ser feitos nas Caixas Econômicas Federais, nos li
mites e condições fixados pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 20. O Banco do Brasil S.A. e o Banco Central do Brasil
elaborarão, em conjunto, o programa global de aplicações e re
cursos do primeiro, para. fins de in1:lusão nos orçamentos monetá
r10S de que trata o inciso m do art. 4.° desta Le1.

Art. 21. O Presidente e os Diretores do Banco do Brasil S.A.
deverão ser pessoas de reputação ilibada. e notória capacidade.

§ 1.0 A nomeação do Presidente do Banco do Brasil S.A. será
feita pelo presidente da República, após aprovação do Senado Fe
deral.

§ 2.0 As substituições eventuais do Presidente do Banco do
Brasil S.A. não poderão exceder o prazo de 30 (trinta) dias con
secutivos, sem que o Presidente da República submeta ao Senado
Federal o nome do substituto.

3.° (Vetado).
§ 4.° (Vetado).

SEÇAO III
Das Instituições Financeiras Públicas

Art. 22. As instituições financeiras públicas são órgãos auxi
liares da execução da poütíca de crédito do Governo Federal.

§ 1.0 O Conselho Monetário Nacional regulará as atividades,
capacidade e modalidade operacionais das instituições financeiras
públicas federais, que deverão submeter à aprovação daquele órgão,
com a prioridade por ele prescrita, seus programas de recursos e
aplicações, de forma que se ajustem à política de crédito do Go
verno Federal.

§ 2.° A escolha dos Diretores ou Administradores das institui
ções financeiras públicas federais e a nomeação dos respectivos
Presidentes e designação dos substitutos observarão o disposto
no art. 21, §§ 1.° e 2.° desta Lei.

§ 3.° A atuação das instituições financeiras públicas será coor
denada nos termos do art. 4.° desta Lei.

Art. 23. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico é
o príneípal instrumento de execução de política de ínvestímentos
do Governo Federal, nos termos das Leis n.OS 1.628, de 20 de junho
de 19'52, e 2.973, de 26 de novembro de 1956.

Art. 24. As instituições financeiras públicas não federais fi
cam sujeitas às disposições relativas às instituições financeiras
privad'8.S, assegurada a rorma de constituição das existentes na
data da publicação desta Lei.

Parágrafo único. As Caixas Econômicas Estaduais equipa
ram-se no que couber, às Caixas Econômieas Federais, para os
efeitos da legislação em vigor, estando isentas do recolhimento a
que Se refere o art. 4.°, inciso XIV, e à taxa de fiscalização men-
cionada no art. 16 desta Lei. '

PROJETO DE LEI N.o 5.372, DE 1981
('Do sr. João Arruda)

Altera disposições sobre o Fundo de Participação dos
Municípios.

(As. Comissões de Constit.uição e Justiça, de Economia,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e To
mada de Oontas.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Na utilização das quotas de 'Participação a que se

refere o § 1.0 , art. 7.°, do Decreto-lei n.O 1.434,de 11 de dezembro de
1975,observar-se-á o critério de destinação de um mínimo de 15%
(quinze por cento) à Educação; 10% (dez por cento) à Saúde e
Saneamento, salvo em casos excepcionais, autorizados pelo Poder
Executivo Federal.

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

Justificação
Sobreleva ressaltar, desde logo, que a formulação de diretrizes

pertinentes ao ensino constitui relevante incumbência do Poder
Público, em virtude de ordenamento constitucional expresso.

Demais disso, cabe acentuar que o sistema federal de educa
ção é de estender-se a todo o País, nos estritos limites das defi
ciências locais (art. 178, da eonsntuícão).

De conseguinte, não há negar que a tutela da União se condi
dona aos elementos de eficiência ou deficiência da rede escolar
que, por isso mesmo, necessita, em nível municipal, de maior ou
menor aporte de recursos financeiros.

Todavia, o Decreto-lei n.O 1.434, de 11 de dezembro de 1975, e
suas normas complementares dispõem, como regra. obrigatória,
que o Fundo de Participação haja de destinar um mínimo de 20%
(vinte por cento) à Educação, ressalvando, apenas, as hipóteses de
excepcionalidade, que se vinculam à aprovação ulterior do Executi
vo Federal.

'Dir-se-ia, em 'Principio, que a inteligência da norma legal visou
a resguardar uma função e um dever, considerados essencíaís ao
desenvolvimento eécío-eeoaõmíco.
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Em realidade, faz-se mister a preservação dessa norma, em'* mesma, sem embargo, porém, dE!' critério mais flexível. no que
qoncerne ao percentual mínimo, cujo índice poderá situar-se na
faixa de 15% (quinze por cento) desde que atendidas, em sua ple
nitude, as condições ideais de escolaridade.

Convém assinalar que inúmeros municípios já mantêm suas
respectivas unidades de ensino com estrutura perfeitamente ade
quada - seja em termos de obras, seja em termos de equípamen
tiO, seja em termos de pessoal, outros, encontram-se com suas den
sidades demográficas estacionárias, em se tornando prescindível a
alocação anual de mais recursos financeiros que, sem dúvida algu
ma seriam de incorporar-se à receita municipal a fim de ensejar
a 'consecução de programas prioritários, definidos em lei, editada
p,ela própria municipalidade, como ato substitutivo da autorização
federal.
I Frise-se que o projeto, ora submetido ao exame do Legislativo,

!:Ião pretende obstar a aplícação de 20% (vinte por cento). Pre
tende, isto sim, facultar a reorientação do orçamento municipal,
4esde que atingidas as metas educacionais.

, Na imensidão terrltoríal do Pais, com as peculiaridades de
cada município, constitui algo de teórico, estabelecer a atual exi
g:ência de destinar à"educação o mínimo de 20%. Haverá, certa
rnente, Municíios em que, pelas raaões expostas, não será neces
sária a alocação de recursos à educação no percentual previsto, ha
vendo interesse em destinar verba maior ao saneamento básico.

. Aliás, quando se registram índíces de incidência de verminose
de até 10[}%, e doenças endêmicas também de íncídêncía elevada,
rcrçoso é reconhecer que os percentuais previstos no Decreto-lei
D. o 1.434 podem ser frutos de visão írrealísta, peculiar àqueles que
elaboram normas nos palácios de Brasília.

. Assim, estabelecer limite menor, dará maís flexibilidade ao
Município, aquele mais apto a conhecer as necessidades locais. 
João Arruda.

LEGISLAÇJIO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.O 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975
Dispõe sobre a criação de reserva, constituída com re

cursos do Fundo 11e Participação dos Estados, do Distrito
F'ederal e dos Territórios, destinada aos Estados das Re
giões Norte e Nordeste e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe con
fere o item II do art. 55 da Constituição,

Decreta:
. AT~. 1.0 FIca criada reserva ao Fundo de Partíclpaçâo dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, a que se rerere o
item I do art. 25 da Constituição, na redação dada pela Emenda
Constitucional n.o 5, de 28 de junho de 1975, destinada exclusiva
mente aos Estados das Regiões Norte e Nordeste, constituída por:

I - 10% dos recursos do referido Fundo, nos exereicíos finan-
ceiro de 1.976 e 1977; . -

II - 20% dos recursos mencionados no item anterior, a partir
do exercido financeiro de 1978, inclusive.

I Art. 2.0 Os reéursos da reserva criada na forma do art. 1.0
s~,rão distribuídos de acordo com coeficientes individuais de par
tif.'PaÇão' calculados pelo Tribunal de Contas da União, de acordo
c mos orítéríos fixados nos artigos 33 a 90 da Lei n.v 5.172, de 25
d outubro de 1966, sem prejuízo da partícípação desses Estados,
IL termos da legislação em vígor, nos demais recursos do Fundo
a que se r-efere este Decreto-lei.

: Parágrafo único. Os coeficientes individuais, calculados na
forma do item II do art. 33 da Lei n,v 5.172, de 25 de outubro d:e
1966, que for em iguais ou superiores alO, serão reduzidos em 50%,
para efeito da distribuição da reserva instituída por este Decreto-
leI.'.. .

Art. 3.0 Este Decreto-lei 'entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas. as disposições em contrário.

Brasília, 11 de dezembro de 19175; 154.° da Independência e 87.0

da República. .

PROJETO DE LEII N.o 5.378, DE 1981

(iDo Sr. Victor Faccioni)
DispõE! sobre a instituição ido vale-transporte e dá

outras providências.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 1.742, de 1979, nos

termos do art. 71 do Regimento Intemo.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 1!J instituído o vale-transporte, destinado a :favorecer

os deslocamentos de -trabalhadores e fundíáríos de baixa renda,

e seus dependentes estudantes, entre residência, escola e local de
trabalho.

Parágrafo único. !Para os efeitos desta lei, considera-se tra
balhador ou funcionário de baixa renda' aquele que perceba até
6 (seis) salários mínimos regionais.

Art. 2.0 Às empresas de transportes coletivos compete a ím
. pressão e venda dos vales-transporte, ao preço da tarifa vigente
e com validade de até 30 <trinta) dias.

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, o preço da tarifa
vigente é o da tarifa geral dos serviços sem reduções ou outras
vantagens existentes nas legislações locais.

Art. 3.° As pesscas físicas ou jurídicas, nas condições desta
lei, poderão adquirir diretamente das empresas de transportes cole
tivos a quantidade de vales-transporte necessários para desloca
mento de seus empregados, conforme programas previamente apro
vados pelo Ministério do Trabalho.

§ 1.0 O programa poderá incluir estudantes, sem rendimentos
próprios, dependentes dos empregados, desde que comprovada
mente estejam matrtculados e fr,eqüentando cursos de qualquer
grau de ensino, inclusive prctíslsonalízantes e técnicos.

Art.4.0 Ficam os Órgãos da Administração Direta ou Indireta,
do Poder Judiciário e do Poder Legislativo autorizados a adquirir
vales-transporte para deslocamento de seus servidores de baixa
renda, bem como estudantes, sem rendimentos próprios, dependen
tes dos servidores, aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto
nesta lei. .

Art. 5.Q As pessoas físicas ou [urídícas, públicas ou privadas,
poderão repassar aos beneficiários os segumtes percentuais do
custo do vale-transporte:

I - zero por cento a quem perceba um salário mínimo regio
nal;

II - de um atrinta por cento aos que percebam mais de um
salário mínimo, até dois salários mínimos;

III - de trinta e um a cínqüenta por cento para os que per
cebam mais de dois salários mínimos, até o máximo de quatro
vezes esse salário; ,

IV - de cinqüenta e um até oitenta por cento, aos 'que per
cebam mais de quatro salários-mínimos até seis salários mínimos.

. Art. 6.0 li: o Poder Executivo autorizado a conc-eder:
I - uma dedução no Imposto de Renda, devido pelas pessoas

físicas e jurídicas, que utilizarem o vale-transporte, na forma a
ser determinada no regulamento desta lei;

fi - um abatimento na renda bruta das pessoas físicas con
tribuintes do Imposto de Renda em valor a ser fixado anualmente,
por dependente, sem rendimentos próprios, que esteja regular
mente matriculado e freqüentando curso de qualquer grau de en
sino, inclusive profissionalizante e técnico, a título de despesas
de transporte, independentemente de comprovação;

TIl - uma dedução no Imposto de Renda devido pelas pessoas
físicas que exerçam atividade profissional sem relação de emprego,
a título de despesas de transporte, independentemente de compro
vação, na forma a ser determinada no regulamento desta lei;

'IV - uma dedução no, Imposto de Renda das pessoas físicas
que assalariam empregados domésticos a quem concedam o vale
transporte, comprovada a relação de emprego mediante carteira
profissíona1 e prova de contríbuícão à Previdência Social, na forma
a ser determinada no r-egulamento desta lei.

Art. 7,° O valor correspondente ao benefício do vale-trans-
porte terá as seguintes características:

I - não constitui rendimento tributável do beneficiário;
li - não se incorpora ao salário para quaisquer efeitos legais;

IJI - não constitui base de cálculo de contribuições prevíden-
cíárías, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e outras asse
melhadas.

Art. 8.0 São dispensados' de submeter os programas de vale
transporteã prévia aprovação do Ministéiro do Trabalho:

I - as pessoas físicas que utilizam os serviços de domésticos;

II - as pessoas juridicas isentas de pagamento do Imposto
de Renda;

fi - as pessoas jurídicas de direito público; e

IV - os órgãos públicos federais, estaduais. e municipais.

Art. 9.0 É instituído um adicional, a ser fixado anualmente
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
sobre o total do Irnpostoríe Renda devido pelas pessoas jurídicas
cujos lucros líquidos excedam de 20% (vítne por cento) sobre o
capital investido, a titulo de tributação de lucros extraordinários.
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Art. 10. São cancelados todos os passes livres e quaisquer
outras formas de gratuidade nos transportes coletivos, ínteres
taduaís, intermunicipais, municipais e urbanos.

Art. 1'1. As convenções coletivas, acordos 'coletivos e sen
tenças normativas poderão incluir a cláusula do vale-transporte
para empregados com observância do disposto nos itens II e m,
do art. 7.°, desta lei.

Art. 12. Os beneficios desta lei não poderão ser cumulados
com reduções ou quaisquer outras vantagens tarítárãas outorgadas
pelas legislações locais.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de sa (noventa) dias, dispondo, inclusive, sobre os programas de
vales-transporte e a forma de ríscalísação do cumprimento desta
lei.

Art: 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
'Art. 15. iRevo.gam-se as disposições em contrário.

Justificação
Em face da tensão social provocada pelos sucessivos aumentos

tarifários do Serviço de Transporte Coletivo, o BDletim n,? 35, da
Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do
&8, publicou Minuta-sugestão de Projeto de. Lei dispondo sobre a
politica de auxílio aos usuários do sistema de transporte coletivo,
institui o vale-transporte e dá· outras providências.

Considerando a urgência de uma solução para o problema do
custo de transporte para os usuários de transporte urbano de
passageiros, mormente para os trabalhadores e estudantes, e con
siderando as manifestações e apelos que recebi de ponderáveis lide
ranças comunitárias, de trabalhadores e estudantes, me pareceu
oportuno acolher a sugestão que ora apresento na forma de prujeto
de Lei.

1. O Projeto 'de Lei que tenho a honra de submeter ao Con
gresso Nacional possui um extraordinário sentido social. Em prin
cípio, ele atinge a milhões de trabalhadores do País e a seus filhos
ou dependentes estudantes, sem rendimentos próprios. Mas se
destina igualmente aos funcionários de baixa renda - tal como
a conceltua o projeto (até 6 salários mínimos) - e a seus depen
dentes, dependendo, neste caso, como é óbvio, de provídêncías
complementares da legislação local. O espectro do projeto abrange,
ainda, os. empregados domésticos, os profissionais autônomos e a
classe média. As duas últimas categorias, o projeto abre ao Poder
Executivo a autorização para instituir o abatimento-transporte,
por dependente, sem rendimentos próprios, regularmente matri
culado em cursos oficiais. A classe média também vem sendo
incrivelmente sacrificada pelos custos do transporte devendo ser
1he aberta a possibilidade de receber algum benefício pelos custos
dos estudos de seus dependentes. Os profissionais autônomos igual
mente devem receber uma dedução de seus gastos fiscais como
forma de amenizar a repercussão dos custos de transporte, neces
sários para o exercício de sua atívídade, Bem assim o empregador
doméstico que tenha condições de favorecer o deslocamento de seu
empregado. Como se vê, o projeto atinge diversos segmentos sociais
- desde os trabalhadores, estudantes, até a classe média.

2. !Por outro lado, o projeto estimula a adoção do sistema do
vale-transporte pelas pessoas juridicas contribuintes do imposto
de renda, já que o Poder Executivo é autorizado a conceder uma
dedução no imposto a ser pago pelas referidas pessoas juridicas
que venham a aderir ao sistema da lei. Além disso, o valor do vale
transporte não se incorporará aos salários, não constituirá ren
dimento tributável do beneficiário nem servirá como base de cál
culo ·para fins de previdência social ou fundo de garantia. Vale
dizer: o empregador que adotar o vale-transporte não terá a re
percussão dos encargos sociais nem correrá o risco de incorpora
ções aos salários, para quaisquer fins, da liberalidade que vier a
adotar em relação a seus empregados. Assim, as cargas dos bene
fícios se distribuem aos trabalhadores, de um lado, e aos empre
gadores, de outro lado.

3. A filosofia do projeto é a da redistribuição de rendas.
Redução de receita tributária que o Poder Executivo verificar
ocorrer em razão dos benefícios instituídos poderá ser compen
sada com taxação sobre lucros extraordinários de pessoas jurídicas.
Os que ganharem mais, assim, darão alguma coisa para favorecer
os deslocamentos dos usuários do sistema de transporte coletivo.
Trata-se de mecanismo de justiça social de inegável validade.

4. O projeto tem, ainda, sentido privatizante, por fortalecer
o sistema de transporte concedido ou autorizado pelo Estado, ainda
O mais barato para o povo e menos oneroso para os cofres públicos.
Realmente, o sistema de transporte público se encontra em uma di
ficil encruzilhada. Por razões que fogem ao seu controle - inclusive
pela conjuntura energética internacional e nossa dependência ex
terna nesse setor os custos dispararam e, com isso, as tarifas estão
se tornando incompatíveis com a renda dos trabalhadores. Uma
taoela publícada pelo DJESE, recentemente, na Imprensa - e que
anexamos - mostra que os gastos com transportes não têm pre
visão na legislação do salário mínimo. Na composição desta, há

estados em que o salário é calculado como se o custo de transport~
fosse zero, como 'é o caso de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás - 20.a e 21.a região - conforme a classificação do Decrete
35.950, de 29 de abril de 1981 - DOU, Seção I, de 30-4-81, rórmuís
de favor·ecer· o deslocamento dos usuários pelo sistema privado ou
este acabará sucumbindo pela contenção tarifária - que é o expe
diente que, em regra, o Poder Público acaba utilizando para tentar
manter os preços acessíveis aos usuários. ora, tarifas artificiais,
em curto prazo, só podem levar o sistema de transporte à desa
gregação, não ,restando, finalmente, outra saída vque não a sua
estatízação, com os notórios inconvenientes que essa acarreta para
os cofres públicos. Dessa forma, o projeto permite preservar o
sistema exístente.. baseado fundiamentalmente na iniciativa prí
vada, criando facilidades para os deslocamentos dos usuários ~

reduzindo a pressão sobre o sistema de serviços que já resultou
nos graves acontecimentos 'que o País presenciou em Salvador f
outras capítaís. I

5. Entendo que o projeto tem importância, igual, ou até su
perior à própria Lei das Locações Unbanas. Atualmente, trin~t
milhões de pessoas se deslocam, diariamente, pelos serviços urbano'
de transporte coletivo, especialmente em ônibus. Esses gastos co
transporte não tem res-posta exata. no cálculo do salário míním
nem, portanto, de seus múltiplos, e agravam cada vez mais o boIs
de trabalhadores, funcionário.s e seus dependentes. Não B demais
lembrar que o transporte é uma função instrumental: sem ele
nenhuma atividade urbana funciona num País, desde as escolas
até as indústrias. O usuário, portanto, ao utilizar o sístema de
transporte, faz parte de uma cadeia de interesses gerais da comut
rrídade, mesmo da-q-uela que não utiliza o sistema diretamente, mas
se beneficia com sua existência imprescindível. I

6. O projeto cancela, ainda; todas formas de gratuidade de
passagens. Toda vantagem desse tipo é repassada para os dema~'
usuários. Os que pagam, acabam pagando mais pela sua passage ,
quando os poderes públicos estabelecem passes e outras formas d
gratuidade. Não é justo que certos segmentos sociais se beneficiem
à custo de outros..Em rigor, todos os usuários do transporte cole
tivo devem ter o mesmo tratamento diante da lei. As exceções
devem prender-se, portanto, a determinadas situações sócio-econô
micas ou culturais que a justifiquem devidamente. Por ísso, tam
)Jém, se estabelece que o benefício do vale-transporte não pode ser
acumulado com vantagens já existentes em legislações locais. O
projeto perderia, em parte, sua força de fortalecer também a em
presa privada nacional transportadora se permitisse um acúmulo
de vantagens com o vale-transporte. Esse tem, entre outras fina~

lidades, favorecer usuários e não criar situações de favorecimentos.
que acarretam um aumento dos preços das passagens dos demais
usuários em favor dos usuários favorecidos. Assim, a proposição
do projeto não pode ser confundida com os conhecidos descontos,
que proliferam nas Iegíslações locais, os quais provocam, como se
disse, um gravame no custo dos bilhetes de alguns usuários em
benefício de outros, ou seja, uma espécie de subsídio entre usuários,
totalmente contrário ao espirito de justiça social e ao tratamento
igualitário a que todos têm direito perante o serviço público.

7. São essas as idéias básicas desse projeto que ora encaminho
ao exame do Congresso Nacional. O projeto tem condições de pro
vocar grande impacto no seio dos usuários, que são o.seu principal
destinatário. Uma conjunção de interesses poderão ser coordena
dos a partir da proposição, se transrorrnada em lei: da União,
através dos mecanismos de tributação, deduções' e abatimentos,
num processo de redistribuição de renda através de instituiçõelf
tributárias; das pessoas juridicas privadas ou públicas, que assa1
laríam empregados, as quais poderão suplementar parCialmtmtj
os salários destes, sem o ônus dos' encargos sociais e às dívergên
elas sobrevindas a propósito de eventuais incorporações; dos bene
ficiários, trabalhadores, aervídores, estudantes, autônomos, do
mésticas e seus empregadores, também destinatários dos beneficio
do projeto. .

. .Sala ifas Sessões, de de 1981. - Victo~
~accioni.

T,EGISLAÇlf.O CITADA, ANEXAD4- PELA COORDENAÇlf.O
DAS COMISSõES PERMANENTES

DECRETO N.o 85.950, DE 29 DE ABRIL DE 1981
Fixa novos níveis de salário mínimo para todo () terri

tório nacional.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe

confere o art. 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o
o disposto no art. 116, § 2.° da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943,
e nos artigos 18 e 19 da Lei n.o 6.708, de 30 de .outubro de 1979,
decreta:

Art.' 1.° A tabela de salário mínimo aprovada pelo Decreto
n.O 85.310, de 31 de outubro de 1980, fica alterada na forma da
nova tabela que acompanha o presente Decreto e vigorará pelo
prazo de 3 (três) anos, conforme o § to do art. 116 da COnsolida
ção das Leis do 'I'rahalho, aprovada pelo Decreto-lei n. o 5.452, de
1.° de maio de 1943.
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Art. 2.° Para os menores aprendizes de' que trata o art. 80, e
seu parágrafo único, da mencionada Consolidação, o salário mí
nimo corresponderá ao valor de meio salário mínimo regional du
rante a primeira metade da duração máxima prevista para o
aprendizado do respectivo ofício. Durante a segunda metade do
lloprendizado, o salárío mínimo será correspondente a dois terços
do valor do salário mínimo regional.

Art. 3.° Aplicar-se-á o disposto na Lei n.O 5.3B1, de 9 de fe
vereiro de 1968, para OS municípios que vierem a ser criados na
vigência deste Decreto:

Art. 4.° Para os trabalhadores que tenham fixados por lei
o máximo da jornada díáría em menos de oito horas, o salário
mínimo horárío será igual ao da nova tabela multiplicado. por
oito e dividido por aquele máximo legal.

Art. 5.° O presente Decreto entra em vigor em 1.0 de maio
de 1981, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de abril de 19B1; 160.° da Independência e 93.0
da República. -'- JOAO FIGUEIREDO - Murilo Macédo - Delfim
Netto.

TABELA A QUE SE REFERE O DECRETO N.o 85.950, DE 29 DE ABRI LDE 1980

UNIDADES DA FEDERAÇÃO

Salário mínimo em moe- Percentagem do salário mínimo para efei
da corrente para o tra- to de desconto até a ocorrência de 70%
halhador adulto, calcula- de que trata O art. 8Z da Consolidação das
do na base de 30 dias ou Leis do Trabalho.
240 horas de trabalho.

Cruzeiros (Cr$) Percentuais (%)

Regiões e Sub-Regiões
Ali

Mensal Diário Horário men
tação

Habi
tação

Ves- Higie- Trans-
tuário ne porte

237,60

237,60

282,16
282,16

237,60

2~7,60

223,76
223,76
223,76

223,76
223,76

5

1
1

5
1
1

6

4,
1
2
3

1
1

1
1
1
1
6
4

6
6

5

9

5
6
4

6
5

5

5
5
6
5

5
5
6
5
6
6

6

8

14
14

11

8
10

8

23

16
16
13
11

11
12

10
10
11
12
13
14

14

27
27
34

24
24

29

27

23

24
29
26
30

27
27

30
30
28
31
25
33

24

55
56
53

55

50

43

51
49
53
51

55
55

55
55

54
54
54
51
50
43

55

29,70

29,70

35,27
35,27.

29,70

29,70
27,97
27,97

29.70
29,70
35,27
35,27
35,27
35,27

35,27

29,70
27,97
27,97
27,97

27,97
27,97

237,60
237,60
282,16
282,16
282,16
282,16 ,

282,16

1." Região: Estado do Acre 7.128,00
2.'" &egião: Estado do Amazonas, Terri-

tório Federal de Rondônia e Territó-
rio Federal de Roraima 7.128,00

3." Região: Estado do Pará e Território
Federal do Amapá 7.128,00

4." Região: Estado do Maranhão 6.712,80
5.'" Região: Estado do Piauí 6.712,BO
6.'" Região: Estado do Ceará 6.712,80
7."" Região: Estado do Rio' Grande do

Norte 6.712,80
B." ~gião: Estado da Paraíba 6.712,80
9." Região: Estado de Pernambuco .

1.'" Sub-região: Município de Recife,
Cabo, IgaTassu, Itamaracá, Ja-
boatão, Moreno, Olinda, Paulista
e São Lourenço da Mata 7.128,00

2." Sub-região: Demais Municípios e
Território Federal de Fernando
de Noronha 7.128,00 237,60

10.'" Região: Estado de Alagoas 6.712,80 223,76
11." Região: Estfi,do de Sergipe 6.712,80 223,76
12." Região: Estado da Bahia .

1.'" Sub-região: Municipios de Sal
vador, Alagoínhas, Biritinga,
Brumado, Oamaçari, Candeias,
Catu, Feira de Santana, TIhéus,
Itabuna, Itajuipe, Itaparica,
Lauro de Freitas, Mata de São
João, Pojuca, Santo Amaro.. São
Francisco do Conde, São sebes-
tãão do Passé,- Serrinha, Simões '
Filho, Tucano e Vera Cruz .... 7.128,00

2." Sub-região: Demais Municipios 7.128,00
13.'" Região: Estado de Minas Gerais 8.464,80
14.... Região: Estado do Espírito Santo .. 8.464,BO
15.'" Região: Estado do Rio de Janeiro .. 8.464,BO
16.'" Região: Estado de São Paulo 8.464,80
17.'" Região: Estado do Paraná .: .

1." Sub-regiãb: Municípi<lS de ouri- 8.464,80
tíba, Almirante Tamandaré, An-
tonina, Apucarana, Arapongas
Araucária, Assai, Balsa Nova,
Bandeirantes, Bocaiúva do Sul.
Cambé, Campina Grande do Sul,
Campo Largo, Campo Mourão.
Cascavel, Colombo, Cotenda, Cor-
nélio Procópio,. Foz do Iguaçu,
Francisco Beltrão, Guarapuava,
Ira t i, Jacarezinho, Londrina,
Mandaguarí, Mand!:tltuba, Ma-
ríngá, Nova Esperança, Parana-
guá, Paranavai, Pato Branco, Pí-
raguaía, Ponta Grossa, Porecatú,
Quatro Barras, Rio Branco do
Sul, Rolândia, São Jo'sé dos Pi-
nhais, Toledo e trníão da Vi-
tória 8.464,80

2.'" Sub-região: Demais Municípios 8.464,80
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Sâlárío mínimo em moe- Percentagem do salário mínimo para eteí
da corrente para o tra- to de desconto até a oeorrêneía de 70% que

UNIDADES DA FEDERAÇãO balhador adulto, calcula- trata Q art. 82 da Consolidação das Leis
do na base de 30 dias ou do Trabalho.
240 horas de trabalho.

I
Outubro d~ 19111

PROJETO DE LEI N.o 5.381, DE 1981

(Do Sr. Henrique Eduardo AlV€s)
Introduz alterações na ,Lei n.o 5.584, 'de 26 de junho

de 1970, que "dispõe sobre normas de direito processual
do trabalho".

(Anexe-se aó Projeto de Lei n.o 5.016, de 1981. nos ter
mos do art. 71 do Regimento Interno.)

O Oongresso Nacionàl decreta:
Art. 1.0 A Lei n. o 5.584, de 26 de junho de 1970, passa a vi

gorar com as seguintes modificações:
"Art. 2.° Nos dissídios individuais, proposta a conci

liação, e não havendo acordo, o Presidente da :Junta ou o
Juiz, antes de passar à instrução da causa, fixará o seu
valor para a determinação da alçada, se este for indeter
minado no pedido ou contestado pelo reclamado.

§ 1.0 O valor fixado na forma do caput deste artigo
poderá ser impugnado, em audiência, por qualquer das
partes, ao serem aduzidas as razões finais. Se o Juiz mantí
ver a decisão, poderá o interessado pedir a revisão, no pra
zo de 8 (oito) dias, ao Presidente do Tribunai Regional.

§ 2.° O pedido de revisão, que não terá efeito suspen
sivo, deverá ser instruído com a petição inicial, os documen
tos pertinentes à pretensão e a Ata da audiência em cópia
autenticada pela secretaria da Junta, e será julgado em 48
(quarenta e oito) horas, a partir do seu recebimento pelo
Presidente do Tribunal Regional.

§ 3.° Quando o valor fixado para a .causa, na forma
deste artigo, não exceder de 2 (duas) vezes o maior salário
de reterênc!a, vigente na sede da Junta à época do ajuiza
mento da ação, nenhum recurso caberá da sentença (CLT,
art. 893, salvo se versar sobre matéria constitucional."

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário, bem como,
especialmente, o § 1.0 do art. 851, CLT.

Justificação
Determina o caput do art. 2.° da Lei n.o 5.584/70, que o Juiz

Presidente, antes de passar à instrução da causa, fixe o respectivo
valor, se este não estiver determinado no pedido. A lei é manítes
tadamento incompleta pois tal obrigação deve ter o magistrado
não somente na hipótese aventada eozno também quando o valor
indicado na inicial for impugnado pelo réu. O primeiro objetivo
da medida é o de sanar esta omissão.

Já o § 1.0 do mesmo artigo, ao permitir às partes insurgirem-se
contra o valor atribuído à causa pelo Juiz, determina que o re
curso seja apresentado ao presidente do Tribunal Regional no pra
zo de 4l! (ouarenta e oito) horas.

Dada a exíguidade do prazo concedido, somente nas poucas ci
dades que têm o privilégio de, ao mesmo tempo, ser sede de Junta
e de Tribunal tornar-se viável a interposição do recurso. li: bem sa
bido de todos que militam no foro a dificuldade que as secreta
rías de Juntas têm até mesmo para- anexar as Atas de audiência
aos respectívos processos no prazo legal de 48 (quarenta e oito)
horas (art. 851, § 2.0, da CLT). Assim sendo, é absurdo exigir que
neste mesmo prazo, a parte apresente o seu recurso à segunda ins
tância. Constata-se desde logo que em todos os feitos que trami
tam nas Comarcas do Interior, distando às vezes centenas de qui"
Iômetros da sede, a faculdade de recorrer, em tais casos, constitui
monumental letra morta.

Neste particular, a proposição, acompanhando inovação salutar
introduzida na processualistica do trabalho pela Lei n.oS.5B4, am-
plia para 8 (oito) dias o prazo recursal. '

Deve a atual redação do § 2.°, do artigo em questão, ser alte_
rada para determinar que o pedido de revisão seja acompanhado
não só da inicial mas também de todos os documentos pertínentea
à pretensão. O magistrado de segunda instância deve dispor, além
dos argumentos jurídicos, das provas que estão a fundamentar ~

demanda para poder julgar satisfatoriamente. I

Cumpre ressaltar que a norma contida no parágrafo seguinte
(§ 3.°), além de altamente inconveniente, pode acarretar grandd
tumulto processual. Ao dispensar a tomada, por .ascríto, do resmmq
dos depoimentos, parte-se do pressuposto de que o valor atrib ído
à causa pelo juiz será sempre mantido pelo Presidente do Tri ui
nal e o feito terminará em Primeira Instâneía. Entretanto, isto
pode não ocorrer e então será necessário repetir todo o processo
de produção oral de provas, com o evidente incoveniente e risco
de não ser mais possível a exata reprodução dos fatas, além da
sobrecarga de trabalho e despesa que isto irá acarretar. Estas ra
zões nos levam a propor a revogação do citado parágrafo,

Finalmente, o valor da alçada para efeito de cabimento do
recurso deve passar a ser calculado em função do salário de refe
rência vigente na sede da Junta à época do ajuizamento da ação
e não do "salário mínimo vigente na rede do Juizo".

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1981. - Henrique Eduardo
Alves.

LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 5.584, DE 2& DE .R1'NHO DE 19·7(}

Dispõe sobre nor.mas de Direito Prooessu.aJ. do Trabalho,
altera. dísposttívos da. COJlS{)lidação das Leis do TmbaJho,
disciplina a. eoneessão e prestação de assistência judieiária
na justiça do Trabalho, e dá.outras provídêneías,

················································.····1 .
_ Art. 2.° Nos dissídios individuais, proposta a conciliação, e

nao havendo acordo, o Presidente da Junta ou o Juíz, antes de
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I '

, passar à instrução da causa, üxar-lhe-á o valor para a determi-

t
ação da alçada, se este for indeterminado no pedido.

§ 1.0 Em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer
as partes impugnar o valor fixado e, se o Juiz o mantiver, pedir

]revisão da decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao Pre
sídente do Tribunal RegionaL
I

I § 2.° O pedido de revisão, que não terá efeito suspensivo, deve,
ser instruido com a petição inicial e a Ata da audiência, em cópi,a
~utenticada pela secretaria da Junta, e será julgado em 48 (qua
r.enta e oito) horas, a partir do seu recebimento pelo Presidente
ro Tribunal RegionaL ,
, § 3.° Quando o valor fixado para a causa, na forma deste
artigo, não exceder de 2 (duas) vezes o salário mínímo vigente
na sede do Juizo, será dispensável o resumo dos depoimentos, de
vendo constar da Ata a conclusão da Junta quanto à matéria de
fato.

§ 4.° Salvo Se versarem sobre'matéria constitucionáI, nenhum
recurso (CLT, art. 893), caberá das sentenças proferidas nos dís-

ri.~i~~, ~.~ ,~~ç.~~~.~. :.~~ .s.e..~~f.e.r~. ~ .~~~~~~~~~.~~~~~~~: .

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABA!JHO• •Aprovada. pNO Decreto-lei n,? 5.452, de .1.0 de maio de
1943.

• .. • • • • • • • • • • • .. • .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. ~ ' , o.' ..

T1'I1ULO X

Do Processo JudÍdirio do Trabalho
...................................... : .

CAP1'IIll'LO UI

Dos Dissidios Individuais

SEÇAO II

Da Audiência, de lulgamiIDto

Art. 851. Os trâmites de instrução e [ulgamento da recla
mação serão resumidos em ata, de que constará, na íntegra, a de
cisão.

§ 1.0 Nos processos de exclusiva alçada das Juntas, será dís- ,
pensável, a juízo .do presidente, o resumo dos depoimentos, de
vendo constar da ata a conclusão do Tribunal quanto à matéria
de fato.
, § 2.° A ata será pelo presidente ou juiz junta ao processo,'
l;l.evidamente assinada, no prazo improrrogável de 48 horas, con
tado da audiência de julgamento, e assinada pelos vogais presentes
~ mesma audiência. ,

PROJETO DE LEI N.o 5.387, DE 1981

(Do Sr. Inocêncio Oliveira)
Concede incentivo a projetos indWltriais de qUAlquer

natureu ou a.gropecmários coD!iderados ;pr.ieritários para.
o desenwlvimento do Nordeste e Norte, pela SUDENE e
SUDAM, respectivamente, e dá. outras providências.

(Anexe-se ao !Projeto de Lei n.? 5.105; de 1981, nos ter
mos do artigo 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Os projetos industriais de qualquer natureza ou agro
pecuários consíderados prioritários para o desenvolvimento Cio Nor
<leste e Norte, pela SIJIlIENE e S'UnAM, respectivamente, poderão
ter, como incentivo a parcela referente ao valor da correção mone
tária que exceder o indice anual de 20% (!Vinte por cento).

Art. 2.° Para fazer jus ao benerícío, a empresa utilizará como
crédito para pagamento de parcelas devidas ao ano correspon
dente, valor equivalente ao excesso de correção monetária apu
rado nos anos anteriores.

Art. 3.° Não terão direito ao beneficio as empresas mutuárias
que estiverem inadimplentes com as instituições mutantes.

'Art. 4.° Ao in~s de Se especificar critérios para prioridade,
deixa-se a medida ao cargo da SIUDEN!E e SUiDAM, para as regiões
Nordeste e Norte, respectivamente.

Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as éUsposiçôeJl em contrário.

Justifilla!lão

Não se pode deixar de reconhecer que vencer as disparidades
inter-regionais tem sído o objetivo dos governos brasileiros, visan
do à integração nacional.

, Apesar dos esforços, o Nordeste e o Norte continuam com enor
me inferioridade, tendo sido as medidas até então adotadas inefi
cazes, ou lentas pelo menos.

É mister um grande acervo de medidas, superiores às das de
mais regiões. Tudo que se fizer no Nordeste e no Norte ainda será
pouco, já que precisamos ter um crescimento maior que o das
outras regíões para, num prazo médio, equilibrar o processo de
desenvolvlmento regional.

Considerando, a premente necessidade de desenvolver o Nor
deste e o Norte, a inclusão de projetos industriais de qualquer
natureza ou agropecuários, localizados naquelas áreas, desde que
considerados prioritários, pela SUDENE e SUDAM, respectivamente
deve merecer beneficios de incentivo do Governo. '

O Governo, através do Decreto-Lei n.O 1.452, de 30 de março
de 1976, concedeu Incentivo a projetos prioritários para a eco
nomia nacional, determinando que a partir do exercício de 1977 as
empresas privadas nacionais que tenham celebrado durante o ano
de 19'75 ou venham a celebrar até o final de 1976, contratos de
financiamento a longo prazo com instituições financeiras sob o
controle do Governo Federal, ou -seus agentes mediante. reserva
de fundos, nas mesmas bases do íncentívo- que estamos propondo
para o Nordeste e ° Norte. Ora, pela relação dos setores que foram
beneficiados, a grande maioria localizou-se no Centro-Sul, que
não precisava de tal privilégio.

Assim, na expectativa de que esse Projeto de Lei que ora
submetemos à apreciação dos nobres Pares, seia considerado válido
para o desenvolvimento do Nordeste e do Norte, visando a uma
maior integração nacional, esperamos merecer a aprovação desta
Casa. ,

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1981. - Inocênçio Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

DElCREI'O-rnI N.o 1.452, DE ao DE MARÇO DE 1976

Concede iJicentivo a. projetos prioritários para a eco
nomia. nacional e dá. outras providências.

O Presidente da RepúlJolica,

No uso da atribuição que lhe confere o art. 5'5, inciso II, da
Constituição" decreta:

Art. 1.0 A partir do exercício de 1971, as empresas privadas
nacionais que tenham celebrado, durante o ano de 19175, ou venham
a celebrar, até o final de 1976, contratos de financiamento de
longo prazo com instituições financeiras sob controle do Governo
Federal, ou seus agentes, mediante repasse de fundos, com a fina
lidade de execução de projetos príorítáríos para a economia do
PafB, poderão ter, como benefício, a pareeta referente ao valor da
correção monetária que' exceder o indice anual de 20% (vinte por
cento) , nos termos deste Decreto-lei.

Art. 2.0 Para os efeitOO! do artigo 1.0, a empresa financiada
utilizará, como crédito para pa-gamento das parcelas devidas no
ano correspondente, o valor equivalente ao excesso de correção,
monetária apurado .nos anos anteriores.

§ 1.0 :As instituições financeiras. ou aos seus agentes, fica as
segurado o direito de receber, do Tesouro Nacional, as importân
cias utilizadas como crédito pelas empresas beneficiárias, sendo
financeiras referidas no parágrafo }.O do artigo. 2.0 ou por seus
agentes, relativos ao Imposto de Renda.

§ 2,0 O benefício. previsto neste artigo não se aplicará às em
presas mutuárias que estiverem inadimplentes com as instituições
financeiras mutuantes.

:Art. 3.0 Caso o Imposto de Renda devido pelas nstituíções
financeiras referidas no pa,rtígrafo 1.° do artigo 2.0 C" Jr se
agentes, não seja suficiente para absorver a totalidade {h bu:
ríeío fiscal, o Banco Central do Brasil fica autorizado a entregi,
até o dia 31 de janeir;o do exercício subseqüente ao exercício gera
dor do tributo, Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional, com
prazo de 5 (cinco) anos, no montante necessário a complementar
o valor do benefício fiscal.

§ 1,0 A Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú
blica e o Ministério da Fazenda promoverão,em cada ano, a
inclusão de recursos, na proposta de orçamento da União, neces
sários à cobertura das emissões das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional previstas neste artigo. '
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§ 2.° O Ministro da Fazenda poderá baixar normas comple
mentares a este artigo, inclusive relacionadas com prazos e utili
zação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional emitidas.

Art. 4.° Consideram-se prioritários os projeto.!; relativos aos
setores de atívídade econômica aoaíxo discriminados, além da
queles que visem ao desenvolvimento das peqnenas e médias em
presas, comerciais e industriais:

a) produção de máquinas e equipamentos e seus componen
tes;

b) indústrias de máquinas e equipamentos agrícolas, rodoviá
rios e para exploração de recursos florestais;

c) produção de componente para a indústria elétrica, eietrô
níea e mecânica;

d) produção de material ferroviário;
e) produção de veículos automotores destínadcs a transporte

coletivo;
f) construção naval e aeronáutica;
«) siderurgia e metalurgia primária de não-terrosos:
h) produção de cimento e materiais refratários;
i) produção de celulose e papel;
j) produção de fertilizantes e defensivos agrícolas e de suas

matérias-primas;
1) produção de insumos quimicos e farmacêuticos básicos;
m) indústrias petroquimíeas;

n) indústria de mineração;

o) industrialização de produtos allmentícíos;

p) indústrias ou atividades ligadas à segurança nacional, defi
mdas pelo Conselho de Segurança Nacional.

§ 1.0 O enquadramento de outros setores dependerá de ato
do poder Executivo.

§ 2.0 Para os fins previstos neste Decreto-lei entende-se como:
a) contratos de longo prazo - aqueles com prazo mínimo de

liquidação de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da assina-
tura; . .

h) pequenas e médias empresas - aquelas cujo ativo fixo,
acrescido do investimento total a ser realizado em decorrência do
contrato mencionado no artigo 1.0 não ultrapasse, na data do con
trato, o valor de 500,000 (quinhentas mil) ORTNs c que não inte
grem grupo eeonômíco cujo patrimônio líquido seja superior a
1.000.000 (um milhão) de ORTNs;

e, grupo eeenômíeo - o conjunto de empresas vinculadas ao
mesmo controle direto ou indireto do capital votante.

Art. 5.0 As operações realizadas pela Agência lilspecial ,de Fi
nanciamento Industrial - FINAME, enquadram-se no dísposto
neste Decreto-lei, não estando sujeitas às normas constantes do
artigo 4.°

Art. 6.° Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados o Decreto-lei n.o 1.4!10, de ~i1,· de julho de

, 1975, e demaís disposições em contrário.

Brasília, 30 de março de 1976; 155.0 d,a Indepe!ldênci.a e 88.°
da República. - ERNESTO GEISEL - Mário Hennque Sunonsen
- João Paulo dos Reis Velloso.

.P\ROJETO DE LEI N.o 5.409, !DIE 1981
(Do Sr. Péríclcs Gonçalves)

Exclui o jogo de azar e o jogo do biciho de caracteriza
ção de contravenção penal, nas eendíções que especifica, e
dá outras providências.

(A Comissão de Constituição e Justiça.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. L" Não se caracterizam como contravenções penais o' es
tabelecimento ou -exploração de jogo de asar (art. 50, do Decreto
lei n.o 3.tl88/41) e a exploração da loteria denominada íoso do
bicho (art. 58 da mesma lei) quando praticados mediante prévia
licença e pe;manent-e fiscali~ação da autoridade administrativa
competente,

Art. 2.0 Das rendas líquidas resultantes da exploração dos
jogos referidos no' artigo anterior, 50% (cinqüenta por cento) des
tínar-se-ão ao município em que se realizar a aposta, 4G% (qua
renta por cento) ao Estado' e 10% (dez por cento) à União.

Art. 3.° O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro do
prazo de 120 (cento e vinte) dias, dispondo especialmente sobre

as condições para obtenção das Ilcenças aqui referidas, flscalíz •
çâo e rendas a serem pagas pela exploração dos jogos.

Parágrafo único. .Ai; pessoas que atualmente se ocupam
"bancar" e de "escriturar" o [ogo do bicho é assegurada pref 
rêneía na obtenção de licenças para idênticas atividades.

Art. 4.0 Dar-se-á folha corrida policial limpa, mediante c
, celamento das respectivas notas desabonadoras, a quantos tenha

sido processados ou condenados pela prática das contravenções r 
feridas no art. 1.0

Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaç~,
I

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

1ustificação

Além da Loteria Fed-eral e da Loteria Esportiva, o Gov-erno :Ele
deral, passou a explorar uma outra modalidade de apostas, ou pal-:
pites, que configura jogo de azar, dando destinação social ao seu
produto.

Fica; portanto, com essa iniciativa, reiterada a intenção do
Poder Público de permítír o jogO de 'azar, que tomadas certas
preeauções e destinada a. renda da sua exploração a obra.'! de a~.

sístêncía social, como OCOITe com as loterias existentes e a propo~
ta, com uma característíca singular: elas servem de verdadeiras
bombas de sucção de economia municipal, enquantq, a União lé
exclusivo juiz de sua aplicação. ~ I

Até hoje, com quase quarenta anos de experiências me~s
quanto are cassinos, permitidos entre 1942/1946 - ficou demo 
trado, meridianamente, que a lei não acaba com o jogo lnextl 
pável vício humano, citado até a Bíblia, quando os centuriões rq-
manos jogaram aos dados a túnica mconaútíl do Cri8to. I

Por isso mesmo o Estado, depois de continuar explorando a
Loteria Fe<ieral, criou a Loteria Esportiva e propôs outro tipo de
loto, utilizando-se, ademais, de intensa propaganda em todos os
meios de comunicação para o fim de induzir, conclamar, aconss
lhar o povo a jogar em tipos de jogos queejqÍlora rotulados de
testes. .

O mais estranhável em tudo isso - além da hipocrisia contra
o jogo do bicho, que provoca a contravenção organizada, - é que
toda a renda se vê abocanhada pela União, a distribuí-la como
Elstado-'OOmoler, por intermédio do Fundo de Assistênela &>eial,'
que beneficia, em primeiro lugar, uma classe, a dos economiários.

De outra parte, li preciso não esquecer que já existem Estados
membros que, tolerando abertamente o jogo do bicho, dele, entre
tanto, tiram proveito para melhor oferecer assistência social.

Diante disso, o propósito do presente projeto é não apenas
regulamentar os jogos de azar no Pais - confiada tal disciplina
ao Governo Federal - mas também adjudicar, diretamente'!f
Municípios, onde 00 arrecadam as apostas, cinqüenta por cento. d
renda auferida p€lo poder público, com a exploração do jogo pe 
mitido. Do restante, 40% irão para o Estado-membro e 1()% Ilari
a União. .

Evidentemente, o presente projeto pode ser aperfeiçoado nos
órgãos técnicos do Congresso Nacional, mas sua aprovação írnpl 
cará na moralização do jogo no País - tanto quanto um vício po e
e deve ser fiscalizado - e na obtenção de renda para os serviç
assistenciais dos muníeípíos, diretamente recebidas e não co o
esmola da União. '

Finalmente, há que se considerar que milhares de pessoas o
Pais se ocupam e vivem direta ou indiretamente do jogo <ia hích .
Só no Estado <ia iRio calcula-se que 200.000 estão nessa situação ~

dependência da atividade. I
Sala das Sessões, . - Péricles Gonçal'VC;S.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

DEORETO-LEI N.o 3.688, DE 2 DE OUTUBRO DE 194,1

Lei das funtra.ven.ções Penais

a ••••• ·•••••••••••••••••••••••••••••• J •••••••••••••••• • • • • • • r ••• ' ••.•

CAPí'NTLO VII

Das Contravenções Belatívas à Polícia. de Cc6t~

Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar J)ú
blleo ou acessível ao público, mediante o' pagamento de entrada
ou sem ele: '

Pena - prisão simples de três meses a um ano, e multa de
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a Cr$ 15.000,00 (quinze mil eru-
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zeíros) , estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis
e objetos de decoração do local.

§ t.o A pena é aumentada de um terço, se existe entre os
empr-egados ou participa do jogo pessoa menor de 18 anos.

§ 2.0 Incorre na pena de multa, de Cr$ 200,00 (duzentos cru
zeiros) a ors 2.000,00 (dois mil cruzeiros), quem é encontrado a
participar do jogo, como ponteiro ou apostador,

§ 3.° Consideram-se jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou

principalmente da sorte;

b) as apostas sobre corridas de cavalos fora de hipódromo ou
d:e local onde sejam autorizados;

c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.
§ 4.0 Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível

ao público:
a) a casa particular em qu-e se realizam jogos de azar, quando

d~les babitualmente participam pessoas que não sejam da família
d~ quem a ocupa;. •

h) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e
I:r/0radores se proporciona jogo de azar;

c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que
s realiza jogo de azar;

d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar,
nda que Soe dissimule esse destino.

Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do
b cho, QU praticar qualquer ato relativo à sua realização ou ex
píoração:

~
Pena - prisão simples de quatro meses a um ano, e multa de

C $ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cru
z íros) ,

Parágrafo único. Incorre na pena de multa, de Cr$ 200,00
(duzentos cruzeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) aquele
que participa da loteria, visando a obtenção de prêmio para si ou
para terceiro.

,;, _ - - .

PROJETO DE LEI N.o 5.410, DE 1981

(no Sr. Peixoto Filho)

Isenta de contribuição para o INPS, o segurado que
perceber até um salário mínimo regional e não possua ou
tra _fonte de renda.

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

O Congresso Nacional decret-a:

Art. 1.0 11: isento de contribuição ao IN'PS, o segurado que per
ceber até um salário mínimo regional e não possua outra fonte de
renda.

Art. 2.° A isenção não prejudicará a assistência previdenciá
ria do segurado beneficiado.

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A crise financeira em que se debate a Previdência SOcial, é
reflexo da imprevidência ou íncompetêncía dos seus administra
dores, especialmente devido a dois tipos de responsabtlídade que
houe se acumulam - a de pagamento dos benefícios de segurida
de! social e a do pagamento das despesas com assistência médico-
hospitalar. '

A situação derícítáría da Instituição, tem reflexo na acumula
ção no mesmo fundo de despesas diversas. A despesa com o paga
mento de beneficios é calculada atuarialmente, enquanto que, a
referente ao setor médico-hospitalar e imprevisivel, razão por que
não se pode calcular o quantum das despesas para o próximo exer
cicio. Dai não ser justo que recaia sobre o segurado contribuinte,
o f'nus da imprevidência administrativa.

O meu Projeto de Lei visa amparar o trabalhador em perma
ne te luta pela própria sobrevivência, diante da galopante infla
çã e do sempre crescente aumento dos encargos doméstícca que
tê levado ao desespero os assalariados chefes de famílía,

Os cálculos do salário mínimo regional são feitos com respal
do, nas necessidades básicas de um individuo. Mas, com a deterío-

ração do poder aquisitivo do trabalhador, o salário mínímo re
gional não cobr-e 50% das despesas de um chefe de família pe
quena.

Dai, o desespero, as angústias, responsáveis na maioria das ve
zes pela desorganização da tamíüa.

Acresce dizer que, a constituição dos recursos da Instituição
com oapr-oveitamento de parcelas especítíeas do Imposto de
Renda, da Loteria Esportiva e de outras fontes de receita, contri
buirá para merecer o apoio dos meus nobres pares, certo da apro
vação do Projeto de Lei, ora formalizado.

Sala das sessões, 9 de outubro de 1981. - Peixoto Filho.

PROJETO DE LEI N.o 5.411, DE 1981
(Do Sr. Celso Peçariha)

Altera dispositivos da Lei n,v 3.s()7, de 26 de agosto
de 1960, estendendo o pagamento do auxílio-funeral aos
segurados- da iPrevidência Social por morte de seus de
pendentes.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.? 4.573, de 1981, nos
termos do art. n do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os arts. 22 e 44 d a Lei n,o 3.807, de 26 de agosto de

1980, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22. . _ .
i) .

j) auxílio-funeral.

Art. 44 O auxílio-funeral, cuja importância corres
ponderá a 6 (seis) vezes o maior valor de referência a que
alude a Lei n." 8.205, de 29 de abril de 1975, será devido
ao executor do funeral.

§ 1.0 Se o executor for dependente do segurado, re
ceberá o máximo prevísto neste artigo.

§ 2.0 O auxílío-funeral de que trata o caput deste
artigo somente será "pago na hipótese de os segurados ou
seus dependentes perceberem, no máximo, por mês, até 5
(cinco) salários míntmos regionais."

Art. 2.0 As despesas decorrentes com a execução desta lei se
rão atendidas pelos recursos constantes do art. 69 da Lei n.? 3.807,
de 26 de agosto de 1960.

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

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

.Justificação

Na forma de sua redação primitiva, o art. 44 da Lei orgânica
da Previdência Social estabelecia o limite máximo de dois salá
rios minimos para o pagamento do auxílio-funeral decorrente do
sepultamento do segurado.

Posteriormente, com o surgimento da Lei n.O 6_.205, de 29 de
abril de 1975, que estabeleceu a descaracterização do salário míni
mo como fator de correção monetária, o pagamento desse benefício
passou a ter por base o "valor de referência" da localidade de tra
balho do segurado.

Em síntese, enquanto no sistema anterior o auxílio-funeral era .
de dois salários mínimos locais, hoje, pela fixação. de novo valor
econômico, esse beneficio não pode ultrapassar o dobro do valor
de referência.

Apenas a título de ilustração, poderíamos dizer que a defa
sagem do valor de referência em relação ao valor do salário mí
nimo é hoje da ordem de 50%.

Não bastasse esse aspecto, que demonstra estar o benefício fi
xado em importância bastante irrisória, que não chega a alcan
çar um salário mínimo regional, a lei inexplicavelmente também
não o concedeu aos segurados por morte de seus dependentes.

A omissão é injustificável, principalmente se atentarmos para
o fato de que o PRORDRAL, mais modesto em suas pretensões, o
estende aos seus dependentes, no importe de um salário mínimo
regional.

Cremos que a fixação de novo valor, nas bases propostas pelo
projeto, para o pagamento dessa prestação previdenciária atenua
rá os altos gastos realizados com os funerais dos. segurados e de
seus dependentes.

Sala das Sessões, de de 1981. - Celso Peçanha,
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LEGISLAÇA:O CITADA, ANEXADA PELO ;lUTOR

LEI N.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Altera a Lei Orgânica da Previdência Social.

............................................, .
Art. 22 .. As prestações asseguradas pela Previdência Social

consistem em beneficios e serviços, a saber:
I - quanto aos segurados:

a) auxílio-doença;
b) aposentadoria por invalidez;
c) aposentadoria por velhice;
d) aposentadoria especial;
e) aposentadoria por tempo de serviço;
f) auxilio-natalidade;
g) pecúlio; e
h) salário-família.

II - quanto aos dependentes:
a) pensão;
b) auxílio-reclusão;

c) auxilio-funeral; e
d) .pecúlio.

............................................ , , ' .
Art. 44. O auxilio-funeral, cuja importância não excederá

de 2 (duas) vezes o salário mínimo da sede do trabalho do segura
do, será devido 'ao executor do funeral.

Parágrafo único. Se o executor for dependente do segurado,
receberá <J máximo previsto no artigo.
•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••1••••'o ••••••• ' ••.•••.••

O valor em vigor para o auxílio-funeral. a partir de maio/75,
passou a ter por base o "valor de referência", em decorrência da
Lei n.o 6.205, de 2'9-4-75, que desvinculou o valor desse benefício
do salário mínímo,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDEN11Ç.40
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgânica da Previdência Social

(com as alterações introduzidas pela legislação posterior)

TíTULO IV
Do Custeio

CAPíTULO I
Das Fontes de Receita

Art" 69. O custeio da Previdência .socía; será atendido pelas
contribuições:

I _ dos segurados empregados, avulsos, temporários e domés
ticos, na base de 8% (oito por cento) do respectivo salário-de-con
tribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qual
quer titulo;

II - dos segurados de que trata o § 2.° do art. 22, em per
centagem do respectivo vencimento igual à que vigorar para o
Instituto de Previdência e Assístêneía dos Servidores do Estad"
com o acréscimo de 1% (um por cento), para o custeio dos demaís
beneficios a que fazem jus e de 2% (dois por cento) para a assis
tência patronal;

IH - dos segurados autônomos, dos segurados racuítatívos e
dos que se encontrem na situação do art. 9.0 , na base de 16% (de
zesseis por cento) do respectivo salárío-de-eontrthulçâo;

IV - dos servidores de que trata o parágrafo único do art. 3.°,
na base de 4% (quatro por cento) do respectivo salárío-de-oontrí
bu1ção;

V - das empresas, em quantia igual à que rortíevída pelos se
gurados a seu serviço, inclusive os de que tratam os itens II e III
do art. 5.0 , obedecida, quanto aos autônomos, a regra a eles per
tinentes;

VI - dos Estados e dos Municípios, em quantia igual à que
for devida pelos servidores de que trata o item IV deste artigo';

VII - da União, em quantia destinada a custear as despesas
de pessoal e de administração geral do Instituto Nacíonal de Pre
vidência Social - INPB, do Instituto Nacional de Assistência Mé
dica da Previdência Social - INAMPS e do Instituto de Adminis
tração Financ~ira da Previdência Social - lAPAS, bem como a
cobrir eVentuais insuficiências financeiras verificadas na execução
das atividades a cargo do Sistema Nacional de Previdência e As
sistência SOCial - SINPAS.

§ 1.0 A empresa que se utilizar de serviços de trabalhador
autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por ocasião do respec
tivo pagamento, no valor correspondente a 8% (oito por cento) da
retribuição a ele devida até o limite de seu salário de contri
buição, de acordo com as normas previstas no item I deste artigo.

§ 2.0 Caso a remuneração paga seja superior ao valor :do
salàrío de contribuição, fica a empresa obrigada a recolher ao
Instituto Nacional de Previdência SOcial a contribuição de 8%
(oito por cento) sobre a diferença entre aqueles dois valores.

§ 3.0 . Na hipótese de prestação de serviços de trabalhador
autônomo a uma só empresa, mais de uma vez, durante ô mesmo
mês, correspondendo assim a várias faturas ou recibos, deverá a
empresa entregar ao segurado apenas o valor correspondente, a
8% (oito por cento) do seu salário de contribuição, uma só vez.
A contribuição de 8% (oito por cento) correspondente ao excesso
será recolhida integralmente ao Instituto Nacional de previdênfia
Social pela empresa. I

§ 4.0 Sobre o valor da remuneração de que tratam os pa á
grafos anteriores não será devida nenhuma outra das contrío '
ções arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência SOci 1.,

§ 5.0 Equiparam-se à empresa, para fins de Previdência
eial, o trabalhador autônomo que remunerar serviços a ele pr s
tado por outro trabalhador autônomo, bem como a cooperativa de
trabalho e a sociedade civil, de direito ou de fato, prestad ra
de serviços.

§ 6.° Equiparam-se a empresa, para fins de previdência w
cial, o trabalhador autônomo que remunere serviços a ele prestados
por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a
sociedade civil, de direito ou de fato, prestadora de serviços, o
empregador doméstico, bem como a missão diplomática estrangei
ra no Brasil e o membro desta missão, em relação aos ªmpregados
admitidos a seu serviço."

PROJETO DE LEI N.o 5.412, DE 1981

(Do Sr. Waldmír BelinatiJ

Dispõe sobre a paridade de vencimentos dos juízes vi
talícios da União, de mesmo grau de jurisdição, ~ dá. outras
providências.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de serviço
Público e de Finanças.)

O Congresso Nacíonal decreta:

Art. 1.0 Aos Juízes da União é assegurado o direito a venci
mentos iguais, 'desde que pertençam ao mesmo grau de jurisdição
e sejam vitalícios.

Art. 2.0 Para os efeitos desta lei, são Juizes da Uníão do PrJ
meiro grau de jurisdição, os Juízes Federais, os Juízes-Presidentes
de Junta de Conciliação e Julgamento, os Juízes do '!trabalho Subs
titutos, os Juizes Auditores Militares e os Juízes Auditores Subllti
tutos.

Parágrafo único. São Juízes vitalícios os que satisfizerem aos
requisitos previstos no item~II do art. 22, da Lei Oomplementar
n,v 35. de 14 de março de 1979.

Art. 3.0 Os vencimentos atribuídos aos Juízes da União não
vitalicios serão inferiores em 20% (vinte por cento) aos dos Juízes
vitalícios de mesmo grau de jurisdição.

Art. 4.0 Esta Lei entra em vigor na data de SUa publlcaeão.

Art. 5.0 Revogam-se as dísposlções em contrário.

Justificação

~ conformidade com o preceíbuado no parágmfo ú.t1tCO'
in fine do art. 61 da Lei Complementar n,> 35, de 14 de março de
1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional - são garantiklos
iguais vencimentos aos Juízes vitalicios de mesmo grau de juris-
díçâo. .

. Ocorre, no entanto,que referida disposição da legislação cqm-
plementar não é auto-aplicável, dependendo sua execução de Ire-
gulamentação a ser processada por lei ordinária. '
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, . Por esse motivo, atendendo a justa reolamação de Integrantes
tll:a Magistratura Federal, preconizamos, nesta proposição, a regula
mentacão do mencionado dispositivo, o que ensejará os efeitos prá
ticos do direito já assegurado aos Juízes da União vitalícios e de
~nesmo grau de jurisdição, no sentido de terem vencimentos iguais.

I Estabeiece, ainda, o projetado, que os juízes não vitalícios per
ceberão vencimentos vinte por cento inferiores aos S€'US colegas
vitalícios e de mesmo grau doe jurisdição.

Em se tratando de medida rigorosamente constitucional, que
éonügura, meramente, regulamentaç-ão de direito já garantido aos
magistrados, temos convicção de que merecerá a aprovação de
nossos ilustres Pares.

sala das sessões, 9 de outubro de 1981. - Waldmir Belinatl.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI COMPLEMENT~ N.o 035, DE 14 DE MARÇO DE 1979

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

CAPITULO nr
Dos Magistrados

Art. 22. São vitalícios:
I - a partiT da posse:
a) os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
b) os Ministros do Tri'bunal Fedoeiral de Recursos;
c) os Ministros do Superior Tribunal Militar;
d) os Mi!llistros e juízes togados do Tribunal Superior do Tra

balho .e dos Tribunais Regionais do Trabalho;
e) os desembargadores, os juízes dos Tribunais de segunda

tnstância 'lia Justiça Milita>r dos Estados;
II - após 'dois anos de exercício:
a) os juizes federais;
b) os [uízes-audítores e juízes-auditores substitutos da Justiça

Militar da União.
c) os juízes do Trabalho Presidentes de Junta de Conciliação

e Julg,amento e os juízes do Trabalho substitutos;
d) OS juízes de direito da Justiça dos Estados e os juízes-audi

tores da Justiça Militar dos Estados;
, e) os juízes de direito e os [utzes substitutos d1t Justiça dos

J!!stados e do Distrito Federal e dos Territórios.

~
Parágrafo único. Os juízes a que alude o inciso II deste ll!r~

go, mesmo enquanto não adquirirem a vitaliciedade, não poderão
rder o 'Cargo senão por proposta do Tribunal ou do órgão Espe~

c~al competente, adotada pelo voto de dois terços de seus membros
efetivos.

Art. 23. Os juízes e membros de Tri;bunais e Juntas Eleitorais,
ao exercício de suas funções e no que lhes fOr apli'Cáv'el, gozarão de
plenas garantias e serão inamovíveis.
i Art. 24. O juíz togado, de investidura temporária (art. 17,

§I, 4.0 ) , poderá ser demitido, em caso de falta grave, 'Por proposta do
Tribunal ou do órgão E1l]Jedal, adotada pelo voto de dois terços
d'e seus membros etetívos.

Parágrafo único. O quorum de dois terços de membros efeti
vos do Tribunal, ou de seu órgão Especial, será apurado em rela
ção ao número de desembargadores em condições legais de votar,
como tal se consíderando os não atãngídos por impedimento ou
suspeição e 'Os não Iieencíados por motivo de saúde.

TITULO IV
Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos dos Magistrados

cAPíTULO I
Dos Vencimentos e Vantagens Peeuníárías

Art. 61. Os vencimentos dos magístrados são fixados em lei,
em valor ce,rto, atendido o que estatui o art. 32, parágrafo ünãco.

Parágrafo único. A. magistratura de primeira ínstãncía da
União assegurar-se-âo vencimentos não inferiores a dois terços dos
valores fixados para os membros de segunda instância respectiva,

E
ura:dOS aos Ministros do Supremo Tribunal Federal vencímen

s pelo menos iguais aos dos Ministros de Estado, e garantídos aos
j ízes vítalícíos do mesmo grau de jurisdição iguais vencimentos.

...... ' ' .

PROJETO DE LEI N.o 5.413, DE 1981

(Do Sr. Juarez 'Furtado)'
Altera o art. 557 da Lei n.O 5.869, de lU de janeiro

de 1973 (Código de /Processo Civil).
(A. Comissão de Constituição e Justiça.)

O Congresso NftCional decreta:
Art. 1.0 O caput do art. 557 da Lei n,v 5.~ü9, de H de janeiro

de 1973 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 5157. Se o agravo for manifestamente impro
cedente, o relator poderá indeferi-lo por despacho. Tam
bém por despacho deverá convertê-lo em diligência, se
formado o instrumento sem qualquer das peças obriga
tórias (art. 523, pará>graJfo único) ou qualquer das índí
cadas pelo agravante (art. 524)."

Art. 2.0 A presente Lei entrará em vigor na data "de sua pu
blicação.

.t\rt. 3.0 Revogam-se as disposições em contrãrío.
Justifiilação

Este projeto resulta do bri1hante tra:balho apresentado, em
Lages, na m Conferência Estadual de Advogados, pelo ilustre
[urísta Dr. João José Ramos 8chaefer - ex-presidente da OAB-SiC,
cujo teor transcrevemos, em parte:

"A Súmula n,v 288

1. A súmula n,o 28S do 8'I1F dispõe:
"Nega-se provimento a agravo para subida de recur

so extraordinário, quando faltar no traslado o despacho
agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso ex
traordinário ou qualquer peça essencial à compreensão
da controvérsia."

2. O Supremo Tribunal tem aplicado correntemente
essa súmula, quer em despachos dos Srs. Ministros Re
latores, quer em julgamento de agravos regimentais pelas
turmas, mesmo na hipótese em que a peça faltante seja
a.lgumad'e inclusão obrigatória ou tenha sido expres
samente indicada pelo agravante.

Alguns Exemplos da Aplicação da Súmula

3. No despacho de 26-5-79 (Diário da Justiça, de
5-6-78), por exemplo, o Relator não conheceu do agravo
e mandou arquivá-lo porque não se trasladou para os
autos de que as partes haviam si-do intimadas dos acór
dãos recorridos (isto é, do acórdão proferido na apelação
e nos embargos declaratórios) - Agravo n.o 72. 796-5-MG.

4. Tais peças, na forma do parágraJfo único' do art.
523 do CPC "serão obrigatoriamente trasíadades", ou seja,
o próprio Escrivão deverá incluí-las no ínstrumento, in
dependentemente de indicação da parte.

5. IMesmo assim, por não constatarem tais peças do
instrumento de agravo, este não foi conhecido. Ao Advo
gado, que não teve culpa pela omissão do Escrivão, restou
apenas o recurso ao agravo regímentaí (a ser Interposto
no prazo de 5 dias da circulação do Diário lbI. Justiça).

6. Noutro caso, interposto o Agravo Regímental n.?
74.850-4, da BllJhia, a Colenda 1." Turma, em 10-4-79
(Diário da Justiça, de 27-4-79), negou provimento ao agra
vo, aplicando a Súmula n. o 288, ainda que se tratasse de
caso em que a peça omitida fora requerida pelo agravante.
Fundamentou-se o acórdão com o registro de que ao agra
vante "incumbe fiscalizar a formação do instrumento".

7. Não teve melhor sorte o agravante no Agravo
Regimental n.O 76.614 (Diário da Justiça, de 24-8-79). Foi
invocada e aplicada também a Súmula n.o 288.

8. Nestes dois últimos casos, saliente-se, ao peça não
ena obrigatória, mas fora indicada de qualquer forma
pelo Advogado do agravante. O Escrh'ão não trasladou e
o prejudicado foi o agravante.

9. Os exemplos poderiam ser multiplicados (Agravo
n.o 64.869, deste Estado. Diário da Justiça, de 1.0 -9-78; Agra
vo de Instrumento n.O 69.003 (Ag. Reg.) SP, RTJ 81/749,
etc.

W. Também o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
tem dado aplicação aos princípios da súmula em causa
(Diário da Justiça do Estado, de 28-11-78).

A Formação do Agravo
11. O agrmante, via de regra, não tem oportunídade

de compulsar os autos do agravo. E se não faz não é pOr
íncúría, Ciente do despacho com que não se conforma,
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interpõe o agravo, arrazoa-o e indica as peças que pre
tenàe sejam trasladadas, a:'ém das obrigatórias,' que nem
precisa indicar, porque o Código já faz.

12. A partir daí, a obrigação 'de traslado é do Es
crivão.

13. Tem o agravante oportunidade de fiscalizar a:
formação do agravo no prazo do preparo (art. 527 do
CPC), objetar-se-á. Mas ordinariamente o preparo já é
feito com a interposição do recurso, especialmente quando
não tem o Advogado como sua: sede a do Juízo recorrido.

14. Já para o agravado a situação é mais cômoda.
As' razões ele as pode apresentar depois de concluída a
formação do instrumento (art. 526), já que, primeiramente,
pode se limitar à Indicação das peças que lhe interessam
(art. 524).

15. Confiante em que o agravo foi formado com as
peças' obrigatórias e as que indicou, pois a intensidade do
exercício profissional ou a circunstância de ser sua sede
profissional diversa da do Juízo, nem sempre lhe permitem
exercer a fiscalização sobre a formação do instrumento,
aguarda a decisão da instância ad quem.
Situações lhjustalJ

,16. Surpreende-se, entretanto, com despacho ou de
cisão coletiva da naturesa das indicadàs acima, em que
negado conhecimento ou desprovimento o recurso inter
posto por falta' de peças obrigatórias ou outras por ele
indicadas e não trasladadas.

17. Trata-se, na verdade, de situações profundamente
injustas, contra as quais poderão resultar inócuos os agra
vos regimentais, isto se na exigüidade do prazo para fazê
lo (acentuada essa exigüidade não raro por atraso no
recebimento do Diário de Justiça) tiver ensejo de interpô
los."

Depois dessa substanciosa argumentação, só nos resta suome
ter o projeto à aprovação dos ilustres pares, na certeza de contar
mos com o habitual apoio para sua aprovação.

Sala. das Sessões, 13 de outubro de 19'31. - Juarez Furtado.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

!lIElI iN.O 5.869, DE 11 DE JANEJJRO DE 197,3

<Com as alterações. introduzidas pela Lei n.O 5 925,
de 1.° de outubro de 1973)

CÓDIGO DE PROCESSO OIVlIL

LliVRO I

Do Pl1ocesso de. Conhecimento

T:lf.I'01LOX

Dos Recursos

CAPí':OOiLO VII

iDa Ordem dos Proce3S&S no Tribunal

Art. 557. Se o agravo for manifestamente improcedente, o
relator poderá indeferi-lo por despacho. Também por despacho
poderá convertê-lo em diligência se estiver insuficientemente íns
trutdo.

Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá re
curso para o órgão a que competiria julgar o agravo.

PROJETO DE LEI N.o 5.415, J)E 1981

<Do Sr. Brabo de Carvalho)
Altera o art. 1.° da Lei n.o 6.265, de 29 de abril de 1975,

que estabeleceu a deeearacterísacâo do salário mínimo co
mo fator de correção monetária.

(Anexe-se ao projeto de Lei n.o 4.005, de 1980, nos ter
mos do art. 'H do Regimento Interno.)

O COngresso Nacionai decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 da Lei n.o 6.205, de 29 de abril de 1975 passa

a vigorar com as seguintes alterações:
I - o § 1.° passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1.0 Fica excluída da restrição de que trata o eaput
deste artigo a fixação de Quaisquer valores salariais.";

II - ficam revogados os itens I, lI, lU, IV e V do § 1.0; e

, IH - fica revogado o § 3.° i
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data da sua Publicaçto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. i

Justificação

A Lei n. O 6.205, de 1975, 00 descaracterizar o salário mínimo
como fator de correção monetária, deu origem ao chamado "valor
de referência".

,COm exceção de alguns benefícios específicos, osbenefíc1os iia
previdência social, como o auxilio-natalidade, auxilio-funeral, os
pecúlios, e outros, passaram '3. ter os seus valores reajustados com
base no valor de referência, e não mais consoante a variação do
salário mínímo. '

Fosse o valor de referência pelo menos 'aproximado, em poder
aquisitivo, ao salário mínimo, a situação não seria tão ruim Plllrll.
o trabalhador. Hoje, entretanto, ao longo dos anos, este valor Ide ~

referên.cia está valendo Cr$ 4.469,90 contra um salário mini~'o
de Cr$ 8.464,80. Isto significa que o salário mínimo é quase o o
bro do valor de referência. .

Entretanto, os gastos com natalidade, com os funerais, o custo
de vida em si, estes não acompanham o valor de referência, ue
vem significando um mero marco teórico, sem nenhuma conotação
prática. A inflação evoluí de acordo com o salário mínimo e ~ãO
com o valor de referência, e, portanto, não se justifica que o Vil, or
de alguns beneficios se deteriorem e deixem de sígníftoar qualq er
expressão monetária prática.

O projeto que, assim, submetemos à elevada apreciação dos
ilustres Deputados, visa corrigir esta discrepância, ao vincular, no
vamente, a correção dos benefícios da previdência social, ao saíá
rio mínímo.

Sala das sessões, 13 de outubro de 1981. - Brabo de CarvalhO.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 6.205, DE 29 DE ABRIlJ DE 1975

Estabelece a descaracterização do salário mínimo CO:lrnl
fator de correção monetária ti acrescenta. parágrafo únjco
ao art. 1.0 da.Lei n,? 6.147, de 29 de novembro de 1974.

O Senhor presidente da República:

,Faço saber que o CongressO Nacional decreta e eu sanclon~ a
seguinte lei: :

Art. 1.0 Os valores monetários fixMos com base no salário
mínimo não serão considerados para quaisquer fins de direito. i

§ 1.0 Fica excluída da restrição de que trata o caput de.j;te
artigo a fixação de quaisquer valores salariais, bem como os 1Itl
guíntes valores ligados à legislação da previdência social, que con~J....

nuam vinculados ao salário mínimo: I

I - Os beneficios mínimos estabelecidos no art. 3.0 da r.ei
n.o 5.890, de 8 de junho de 1973; J

II - a cota do salário-família a que Se refere o art. 2.0 da Lei
n.O 4.266, de 3 de outubro de 1963;

III - os benefícios do PRORURAL (Leis Complementares
n.Os 11, de 26 de mala de 1971, e 15, de 30 de outubro de 1973).
pagos pelo FUNRURAL;

IV - o salário-base e os beneficios da Lei n. O 5.859, de 11 de
dezembro de 1972.

V - o beneficio instituído pela Lei n.O 6.179, de 11 de dezem-
bro de 1974;

VI - (Vetado).
§ 2.° (Vetado).
§ 3.0 Para os efeitos do disposto no art. 5.° da Lei n. o IUI~Il,

de 1973, os montantes atualmente correspondentes a 10 e 20 ye,
zes o maior salário mínímo vigente serão corrigidos de acordo com
o índice Nacional de Preços ao Consumidor.

§ 4.° Aos contratos com prazo determinado, vigente. na
data da publicação desta lei, inclusive os de locação, não se aplica
rão, até o respectivo término, as disposições deste artigo.

Art. 2.0 Em substituição à correção pelo salário mínimo, o
Poder Executivo estabelecerá sistema especial de atualizaçao.~ j~~
.netáría.

Parágrafo único. O coeficiente de atualízação monetârís, s
gundo o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajus 11.-
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menta salarial a que se referem os arts. 1.0 e 2.° da Lei n.O 6.147,
de 1974, excluído o coeficiente de- aumento de produtividade. Po
derá estabelecer-se COl7l0 limite, para a variação do eoeftcíente, a
variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Art. 3.° O art. 1.0 da Lei n,v 6.147, de 1974, fica acrescido de
parágrafo único com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Todos os salários superiores a 30
(trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no País te
rão, como reajustamento legal, obrlgatório, um acréscimo
igual a ímportãncia resultante da aplicação àquele limite
da taxa de reajustamento decorrente do disposto no eaput
deste artigo."

Art. 4.° ,Esta lei entra em. vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasílía, 29 de abril de 19715; 154.° da Independência e 87.° da
República. - ERNESTO GEISEL - 'Arnaldo Prieto.

LEI N.o 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Dispõe sobre a correção automática dos salários, mo
difica a politica salarial, e dá outras providências.

............................................ ' .
Ar·t.21. Fica revogada a Lei n.? 6.147, de 29 de novembro de

1974, e demais disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N.o 5.416, DE 1981

(Elo Sr. Wilson Braga)

Determina o pagamento 'de adicional de periculosi
dade ~os vigias.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Traba
lho e Legislação 'Social e de Finanças.)

O Oongresso Nacional decreta:

Art. 1.0 li: assegurado aos vigias, cuja atividade exija porte
de arma, o pagamento do adicional de periculosidade à oass de
40% (quarenta por cento) de seu salário básico.

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A atividade dó vigia é, reconhecidamente, uma das mais pe
rigosas, não sendo raros os casos em que trabalhadores dessa ca
tegoria percam a vida 'Ou fiquem completamente inutilizados, na
defesa do patrimônio alheio.

A CLT nem tampouco o recente anteprojeto de Consolidação
das Leis do Trabalho, elaborado por uma comissão ínterrníníste
rial, prevêm o trabalho do vigia como passível de periculosidade,
definindo esta apenas em relação a inflamáveis ou explosivos
(arts. 193 e 336, respectivamente).

A realídade aí está, porém. Os jornais, freqüentemente, no
ticiam mortes e lesões ocorridas com vigias nos mais diversos am
bientes.

Se a lei não prevê, é função do legislador, atento às necessi
dades sociais, tomar a iniciativa de adequar o Direito Positivo às
imposições da vida coletiva.

É por isso que submeto aos nobres pares o presente projeto.
sem nenhuma pretensão de considerá-lo perfeito, mas pelo me
nos como a matéria-prima básica para que se dê aos vigias {I

apoio de que há muito são merecedores.
Sala das Sessões, - Wilson Braga.

LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

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

de 1943.

TíTULOU

Das Normas GeraiG de Tutela do Trabalho

CAPiTULO V

Da Segurança e da Medicina do Trab,alho

SEÇÃO XIII

Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Art. 193. São consideradas atividades ou' operações perigo
sas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do
Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho,
impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos
em condições de risco acentuado.

§ 1.0 O trabalho em condições de periculosidade assegura
ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o sa
lário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios 01
participações nos lucros da empresa.

§ 2.° O empregado poderá optar pelo adicional de insalubri-
dade que porventura lhe seja devido. .

Art. 194. O direito do empregado ao adicional de insalubri
dade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à
sua saúde ou integridade física, nos termos desta seção e das
normas expedidas pelo Ministério do Tra'balho.

Art. 195. A caracterização e a classificação da insalubrida
de e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Tra
balho, tar-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho
ou Engenheiro do Trabalhd, registrados no Ministério do Tra
balho.

§ 1.0 É facultado' às empresas e aos sindicatos das categorias
profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho
a realização de pericia em estabelecimento ou setor deste, com o
objetivo de caracterizar e classificar ou {',limitar as atividades in
salubres ou perigosas.

§ 2.° Argüida em juízo insalubridade ou perículostdade, seja
por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de asso
ciados, o juízo designará perito habilitado na forma deste artígo,
e, onde não' houver, requisitará perícia ao órgão competente do
Ministério do Trabalho.

S 3.° O disposto nos parágrafos anteríores não prejudica a
ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização
ex officio da perícia.

Art. 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em
condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a con
tar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros apro
vados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do ar
tigo 11:

Art. 197. Os materiais e substâncias empregados, manipula
dos ou transportados nos locais de trabalro, quando perigosos ou
nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, reco
mendaeões de socorro imediato c o símbolo de perigo correspon
dente, segundo a padronização internacional.

Parágrafo único. Os estabelecimentos que mantenham as
atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de traba
lho atingidos, avisos, ou cartazes, com advertência quanto aos
materiais e substâncias perigosos ou nocivos à .saúde.

PROJETO DE LEI N.o 5.420, DE 1981

(Do Sr. Marcello Cerqueira)

Declara de utilidade pública a Orquestra de Oâmaea
de Niterói.

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Educa
ção e Cultura.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.Q 11: a Orquestra de Câmara de Niterói declarada de
utilidade pública, para os fins previstos em lei.

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Justificação .
A orquestra de Câmara de Niterói, conforme se vê da inclusão

de documentos como parte integrante desta justificação, é uma
sociedade civil de direito privado, com objetivos marcadamente
culturais e sem qualquer finalidade de lucro.

Foi fundada em agosto de 1966 pelo Maestro Roberto RIcardo
Duarte, que a dirige até a presente data, tendo os seus estatutos
sido registrados no Cartório do 4.° Ofí'Clo da cidade de Niterói
em 21 de junho de 1972 (Livro "A"-I, fls. 226,. n.o 3170>-

Seus objetivos são o cultivo e a dídusão da música de câmara
de todas as épocas, em especial da música brasileira, bem como
o preparo de jovens instrumentistas dando-lhes oportunidade de
participar do conjunto, para melhor formação musical.
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Realizou, desde a sua fundação, um número verdadeiramente
considerável de concertos, num trabalho sem interrupção que inclui
a gravação de um LP, do qual fuem parte obras do Padre José
Maurício Nunes Garcia.

Tais e outros. motivos, bem como informações mais detalhadas,
constantes dos documentos juntos, justificam amplamente a apro
vação da medida ora projetada, para a qual contamos com o apoio
de nossos Ilustres Pares.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1981. - Marceno Cerqueira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDEN,1ÇjIQ
DAS COMISS6ES PERMANENTES

DEI N.o 91, DE 28 DE AGOSTO :DE 1935-

'Determina regras pelas quais são as sociedades de
claradas de utilidade pública.

O Presidente da República dos Estados trnídos do Brasil:

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

Art. 1.0 As. sociedades civis, as associações e as fundações
constituídas no País com .o fim exclusivo de servir ·desinteressada
mente à coletividade podem ser declaradas de utilidade pública,
provados os seguintes requisitos:

a) que adquiriram personalidade [urídlca;

b) que estão em efetivo funcionamento e servem desinteres
sadamente à coletividade;

c) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, delibera
tivos ou consurçvos não são remunerados,

Art, 2.0 A declaração de utilidade pública será feita em de
creto do Poder Executivo, mediante requerimento processado no
Ministério da Justiç:;l. e Negócios Interiores ou, em casos excepcio
nais, ex officio.

Parágrafo único. O nome e característícas da sociedade, as
socíação ou fundação declarada de utíládade pública serão inscri
tos em livro especial, a esse Iim destinado,

Art. 3.0 Nenhum favor do Estado decorrerá do titulo de uti
lidade pública, salvo a garantia do uSO exclusivo, pela sociedade,
associação ou fundação, de emblemas, flâmulas, bandeiras ou dis
tintivos próprios, devidamente registrados no Ministério da Jus
tiça e a da menção do títulüconcedido.

Art. 4.0 As sociedades, associações e fundações declaradas de
utilidade pública tíeam obrigadas a apresentar todos os anos,
-exceto por motivo de ordem superior reconhecido a critério do
Ministério de Estado da Justiça e Negócios Interiores, relação cir
cunstanciada dos serviços que houverem prestado à coletividade.

Parágrafo único. Será cassada a declaração de utilidade pú
blica, no caso de infração deste dispositivo, ou se, por qualquer
motivo, a declaração exigida não for apresentada em três anos
consecutivos.

Art. 5.0 será também cassada a declaração de utilidade pú
blica, mediante representação documentada do órgão do Minis
tério Público, ou de qualquer interessado, da sede da sociedade,
associação ou fundação, sempre que se provar que ela deixou de
.preencher qualquer dos requisitos do art. 1.0

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

lRio de Jàneiro, 28 de agosto de 1995, 114.° da Independência
e 47.0 da República. - GETúLIO VARGAS - Vicente Rao.

DECRETO iN.o 50.517, DE 2 DE MMO DE 1961

Regula.m.enta a Lei aO 91, de 28 de agosto de 1935, que
dispõe sobre a decla.I'al;áo de utilidade pública..

O Presidente da República, 'usando da atribuição que lhe con
fere o art. 8'1, item I, da Constituição, decreta:,

Art. 1.° iAs sociedades civis, associações e fundações, cons
tituidas no País, que sirvam desinteressadamente à coletividade,
poderão ser declaradas de utllldade pública, apedido ou ex officio
mediante decreto do Presidente da RepÚiblica.

'Art. 2.0 O pedido de deêlà.ração de ut1l1dade pública será di
rigido ao Presidente da República, por intermédio do Ministério
da Justiça e N1lgõc.\Os rnteriores, provados pelo requerente os se
guintes requisitos:

a) que se constituiu no 'Pais;

b) que tem personalidade ~urídica;

e)' que esteve em efetivo e contínuo funckmamento, nos três
anos imediatamente anteriores, com a exata dbSe~a.ncia dos es
tàtutoa;

d) que não são remunerados, por qualquer forma, os cargos
de diretoria e que· não distribui lucros, bonificações ou vantagens
a dirigentes, mantenedores ou assoéíações• sob nenhuma forma ou
pretexto;

e) que, comprovadamente, mediante a apresentação de rela
tórios círcunstancíados dos três anos de exercíeío anteriores à.
formulação do pedido, promove a educação ou' exerce atividades
de pesquisas cientificas, de cultura, inclusive artistlcas, ou filan
trópicas, estas de· caráter geral ou indiscriminado, predominan-
temente; -,

f) que seus diretores possuem folha corrida e moralidade
comprovada;

g) que se obriga a publicar, semestralmente, a demonstra
ção da receita obtida e da despesa realizada no período anterior.

Parágrafo único. A falta de qualquer dos documentos enu
merados neste artigo importará no arquivamento do. processo.

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

Parágrafo único, Do denegatório do pedido de declaração de
utilidade pública caberá reconsideração, dentro do prazo de 120
dias, contados da publicação.

Art. 4.0 O nome e características da sociedade, associação ou
fundação declarada de utilidade pública serão inscritos em livro
especial que se destinará, também, à averbação da remessa dos
relatórios a que se refere o art. 5.°

Art. 5.0 As entidades declaradas de utilidade pública, salvo
motivo de força maior devidamente comprovado, a critério da
autoridade competente, ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30
de abril de cada ano. ao Ministério da Justiça e Negócios Interio
res, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à
coletivídade no ano anterior.

Art. 6.0 Será cassada a declaração de utilidade pública da
entidade que:

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

b) se negar a prestar serviço compreendido 'em seus fins
estatu táríos: ,

4~) retribuir, por qualquer forma, os membros de sua direto
ria, ou conceder lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes.
mantenedores ou associados. .

Art 7° A cassação da utilidade pública será feita em pro
cesso, instaurado ex officio pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, ou mediante representação documentada.

Parágrafo único. O pedido de reconsideração do decreto que
cassar a declaração de utilidade pública não terá efeito suspensivo,

Art. 8.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 2 de maio de 1961; 14<l.0 da Independência e 73,0
da H.epública. - JANIO QUAnROS - Oscar Pedroso Horta.

DECRETO N° 60,931, DE 4 DE JULHO DE 1967

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

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
fere o art. 83, item li, da oonstttutção, decreta:

Art. 1.0 Ficam alterados a alinea g, do art. 2.0, e o art. 5,0
do Decreto n.O 50.517, de 2 de maio de 1961, que passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.2.0 •••••••••••••.•••••••••••••••..•••••••••.••.

g) .que se obriga a pubãcer, anualmente, a -demons
tração da receita e despesa realizadas no período anterior,
desde que contemplada com' suovenção por parte da União,
neste mesmo período."

"Art. 5.0 As entidades declaradas de utilidade pública,
salvo por motivo de força maior devidamente comprovada,
a critério da autoridade competente, ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Mi
nistério da Justiça, relatório circunstanciado dos serviços
que houverem prestado à coletividade no ano anteríor,
devidamente acompanhado do demonstrativo da reoelta e
da despesa realizada no período, ainda que não tenham
sido subvencionadas."

!Art. 2.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as dls·posições em contrãrlo.

Brasília, 4 de julho de 1967; 146.0 da Independência e 79.° da
República. - A. COSTA E su.VA - Luis Anti••a Gama e SOva.
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PROJETO DE LEI N.o 5.425, DE 1981

IDo Sr. Mac noweü Leite de Castro)

Intreduz alteração no art. 192 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Substitua-se, no art. 192, da üLT, (redação dada pela

Leí n.O 6.515, de 19771, a expressão "do salário mínimo da região",
por "da efetiva remuneração".

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Atualmente, determina a legislação que os adicionais previstos
para as atividades insalubres incidam sobre o salário mínímo regio
nal, independentemente da remuneração auferida pelo empregado.
Em contrapartida, aqueles adicionais previstos paraus atividades
perigosas incide sobre o salário efetivamente recebido.

O argumento levantado para justificar a incidência do adleío
nal de insalubridade sobre o salário mínimo regional não deve
prosperar. Esta parcela salarial devida ao empregado opera como
se fosse autêntico ressarcimento pecuniário prévio pelo desgaste
físico sofrido em virtude das eondícões de trabalho. A exemplo
do que ocorre nos caSQS de indenização por ato Ilícito, deve o adi
cional de insalubridade ser calculado de tal forma que o assala
riado seja compensado monetariamente .pela perda de capacidade
laboral decorrente do ambiente de trabalho. Neste passo, convém
recordar que a diminuição da capacidade de trabalho do empre
gado acarreta a curto ou médio prazos uma redução dos rendimen
tos mensais.

. Sa}a das Sessões, 10 de setembro de 1981. - Mac Dowell Leite
de Castro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.o 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Altera o Capítulo V do Titulo U da Consolidação das
Leis do Tral!alho, relativo à segurança e medicina do tra
balho, e dá outras providências.

• • • • • • • • • • • • • • • • • _ a o ".' •••••••••••••••••••

•••••••• ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• l •••••••••••• ao •••••

....................................................; .
Art. 192. O exercícío de trabalho em condições insalubres,

acima dos limites' de tolerância estabelecídos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por
cento) do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos
graus máximo, médio e mínimo.

O" •••••••• ' ••••••••••• 0.0 0'0 ••••••••••.' ••••••••••••••••••••••••

. , .. . . . ....... ........... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ' ~ .

.............................................. ,.., .
PROJETO DE LEI N.o 5.427, DE 1981

(Do Sr. José Camargo)

Estabelece a exclusividade da Justiça Eleitoral para o
recebimento de chapa completa de candidatos e suplentes
aos Díretólios Municipais, Regionais e Nacional dos Parti
dos Políticos.

(A Comissão de Constituição e Justiça.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Cabe exclusiv-amente à Justiça Eleitoral o recebimento,

para registro, de chapa completa de candidatos e suplentes aos
Diretórios Municipais, Regionais e Nacional dos partidos Políticos.

Art. 2.0 O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 90 (no
venta) dias, no Diário Oficial doS. União, o texto da Lei n.O 5.ô82,
de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos -,
com as modíficações decorrentes desta lei.

Art. 3.0 A presente lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em cont-rário.

Justificação
Não. se pode incriminar a Justiça especíalízada pelas lacunas

observadas na lei eleitoral, cabendo a culpa, no caso, aos próprios
legisladores que a elaboraram;

Sentindo diretamente os efeitos da falha nas eleições para os
. Diretórios, devemos partir para a indispensável correção. Daí pro-

pormos este projeto, estabelecendo a exclusividade da Justiça Eleí
toral par-a o recebimento, para registro, de chapa completa de
candidatos e suplentes aos Diretórios, sejam estes municipais, es
taduais ou nacional, em disputas internas.

A atual legislação, nos termos em que está, não impede que
a direção dos Partidos adote medidas consoante seus interesses,
na ocasião do rec-ebimento de pedidos de registro de chapas, per
mitindo que decaia a respeitabilldada dos Partidos políticos.

Ao requerer o registro da homologação da chapa do partido,
o grupo de interessados deve' requerer diretamente ao Juiz Eleitoral,
ao Tribunal Eleitoral. A medida é altamente moralizadora.

Sala das Sessões, de de 1981. - José Camargo.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N.o 6.767, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979

Modifica díspnsítãvos da Lei n.o 5.682, dc 21 de julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), nos termos do
art. 152 da Oonstítuíção, alterado pela Emenda Oonstltucío
nat..n,? 11, de 1978; dispõe sobre preeeítos do Decreto-lei
n.O 1.541, de 14 de abril de 1977; e dá .outras providências.

O Presidente da República:

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

Art. 1.0 Os dispositivos da Lei n.O 5.682, de 21 de julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), abaixo enumerados, com
as alterações decorrentes das leis posteriores, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1.0 A fundação, a organização, o funcionamento e a ex
tinção dos partidos políticos são regulados por esta lei.

Art. 36. Para que possa organizar díretósío regional, o partido
deve possuir diretórios municipais registrados em pelo menos 1/5
(um quinto) dos municípios do Estado,

Art. 37. A constituição do diretório nacional dependerá da
existência de diretórios regionais registrados em pelo menos 9 (no
ve) Estados.

Art. 38. Constituem a convenção munícípal os eleitores ins
critos no Municipio e filiados ao partido.

Art. 39. Cada grupo de, pelo menos, 10% (dez por cento)
dos eleitores filiados com direito a votar na convenção requererá,
por escrito, à Comissão Executiva Municipal, até 20 (vinte) dias
antes da convenção, o registro da chapa completa de candidatos
ao diretório, acrescida dos candidatos à suplência.

§ 3.° Sea zona eleitoral estiver vaga, ou se o juiz eleitoral
se encontrar ausente, a providência referida no parágrafo anterior
poderá ser tornada pelo escrivão eleitoral, que certificará a data
da apresentação e colherá o recibo do diretório municipal na se
gunda via.

Art. 55. No diretório nacional haverá pelo menos um mem
bro eleito de cada seção partídária regional, devendo os partidos,
sempre que possível, dar partdcípação às categorias profissionais.

§ 1.0 Os diretórios regionais e nacionais fixarão, até 45 (qua
renta e cinco) dias antes das respectivas convenções, o número de
seus futuros membros, que não deverão ultrapassar, respectiva
mente, os limites máximos de 4,5 (quarenta e cinco) e 71 (setenta
e um), Incluídos os líderes nas Assembléias Legislativas, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal.

§ 2.° Os diretórios regionais fixarão até 60 (sessenta) dias
antes das convenções munieípaís, o número dos membros dos
diretórios municipais, respeitando o limite de 45 (quarenta e cín
co)ínclusive o líder da Câmara Municipal, comunicando a decisão
imediatamente àqueles e à Justiça Eleitoral.

PROJET() DE LEI n» 5.429, DE 1981

(Do Sr. Antônio Carlos de Oliveira)

Revoga a Lei n.O 5..782, de G de junho de 1972 e acres
centa parágrafo único ao art. 62, da Lei n.o 5.682, de 21
de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos políticos.

(A Comissão de constituição e Justiça,)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Fica revogada a Lei n.o 5.782, de 6 de junho de 1972.
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Art. 2.° Acrescente-se ao art. 62', da Lei n.O 5.682, de 21 de
junho de 1971, parágrafo único com a seguinte redação:

"Art. 62. . .

Parágrafo único. Quando se tratar de eleitor que se
filiar pela primeira vez a um partido político os prazos
para candidatar-se serão:

I - de 6 meses antes das eleições para governador,
vice-governador, senador e respectivo suplente, deputado
federal e deputado estadual.

II - de 4 meses antes das eleições para prefeito, vice
prefeito ·e vereador,"

Art. 3.° Esta J;.eientra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Com a extinção do bípartídarísmo e a conseqüente oportuni

dade para criação de vários partidos politicos, ínleíou-se, no Bra
sil, a difícil fase de organização partidária com toda a complexi
dade que o legislador não conseguiu evitar.

2. Na realidade, para que um partido político possa, de fato,
existir, rar-se necessário que seus organtsadosres vençam três eta
pas distintas e difíceis: a do' registro provisório, a do registro de
finitivo e.. finalmente, o teste das urnas, onde a própria Nação há
de se manifestar.

3. Acontece que para alcançar o pleito de 1982, que marcará
a disputa para os cargos de governador, vice-governador, senador
e suplente, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice
prefeito e vereador, os partidos em formação, que já tiveram com
pletado a segunda etapa, ou seja, alcançado o registro definitivo,
esbarrarão em óbices que não foram previstos na lei eleitoral
vigente.

4. A Lei nv 5.682/71, chamada Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, em leu título V, da filiação partidária, é omissa quanto
aos prazos que. deverão cumprir os eleitores que, filiados a um
partido, pretenderem disputar qualquer cargo eletivo.

5. Aliás, a bem da verdade, cumpre dizer que a Lei n.O 5.682
não é omissão e, sim, parcialmente omissa, pois, no art. 6'7, § 3.°,
contempla o caso dos eleitores que se desligarem de um partido
e fizerem nova filiação em outro. Nesse caso deverão cumprir
dois anos de 2iliação para pleitear qualquer cargo eletivo.

Com isso o que se pretend-e é evitar a indiscriminada e, até,
irresponsável mudança de partidos que, se atende aos interesses
pessoais dos ~rânsfugas, em nada ajuda as agremiações partídá
nas.

6. Mas, se a. Lei orgânica dos Partidos Políticos não regula
os prazos de filiação para os eleitores que se inscreverem pela pri
meira vez, existe a Lei n.« 5.782, de 6 le junho de 1972, que. fixa
prazo para filiação partidária para as eleições em todos 0$ níveis.

7. Assim, os pretendentes aos cargos de governador vice
governador, senador e respectivo suplente, deputado federal e
deputado estadual deverão cumprir o prazo estabelecido de 12
meses, e no prefeito, vice-prefeito e vereador, de 6 meses ant-es da
data da eleição.

8. Ora, a Lei n,v 5.782, é de junho de 1972, elaborada dentro
de uma outra realidade e para um momento onde tínhamos ape
nas dois partidos. Mais que isso, foi o resultado das preocupações
casuísticas com as eleições municipais de 1972, tanto que seu'
art. 3.° reduz de 6 (seis) para 3 (três) meses o prazo de filiação
para os candidatos naquelas eleições.

9. Hoje vivemos o momento da organização de novos par
tidos. Vencidas as duas etapas iniciais do registro provisório e do
registro definitivo entramos, todos, no momento mais dítíeí! que
é da víabüízação efetiva perante a opinião pública.

10. A superação dessa fase dependerá, fundamentalmente,
da obtenção de 3% dos votos dó eleitorado votante para deputado
federal em, pelo menos, nove estados e 5% do mesmo eleitorado
que votar em todo o País.

11. É natural que, no Brasil inteiro, milhares de pessoas es
tejam observando as diferentes propostas políticas antes de se de
finirem por esta ou aquela agremiação partidária. A prevalecer
a exigência dos 12 meses para as candidaturas a governador, vice
governador, senador, deputado estadual e, principalmente depu
tado federal, estaremos criando duas dificuldades; uma, para os
próprios eleitores que ainda não tiveram os elementos de convicção
para formalizar a sua opção c, outra para os próprios partidos que,
sem exceção, perderão ou poderão perder cand1datos potenciais
que, ajudariam na obtenção dos percentuais exigidos.

12. Dessa forma nosso projeto de Lei ao mesmo t-empo em
que revoga a Lei n.o 5.782, de 6 de junho de 1972, Incorpora à
Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971, dispositivo que fixa os pra-

zos de filiação em 6 (seis) meses para as eleições estaduais e para
o Congresso Nacional e, em 4 (quatro) meses, para as eleições mu
nicipais.

13. Chamamos a atenção dos ilustres membros do -Congres
so Nacional para a necessidade de aprovação da presente propo
sição que objetiva estabelecer os princípios necessários a uma ação
coerente e definida dos eleitores, dos filiados e dos próprios par
tidos polítícos i:liante do processo eleitoral, além de permitir a
constante renovação dos quadros partidários. - Antônio Carlos
de Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 5.782, DE 6 DE ,JUNHO DE 1972

Fixa prazo para filiação partidária, e dá nutras pro
vidências.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e .eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 1.0 Nas eleições para Governador, více-oovernaüor Se

nador e respectivo suplente, Deputado Federal e Deputado Estadual
o candidato deverá ser filiado ao Partido, na circunscrição em qué
concorrer, pelo prazo de 12 (doze) meses antes da data das elei-
ções. .

Art. 2.° Nas eleições para Prefeito; Vice-Prefeito e Veador,
o candidato deverá ser filiado ao Partido, no Município em que
concorrer, pelo prazo de 6 (seis) meses antes da data da eleição.

Art. 3.° Nas eleições municipais a se realizarem em 1972, o
prazo previsto no artigo anterior fica reduzido a 3 (três) meses.

Parágrafo único. Em se tratando de candidato de até 21
(vinte e um) anos de idade, O prazo previsto neste artigo será
reduzido à metade.

Art. 4.° É facultada a filiação de eleitor perante Diretório
Nacional de Partido Politico.

Art. 5.0 Esta lei entra em vigor na data de Sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 6 de junho de 1972; 151." da Independência e 84.s da
República. - EMíLIO G. MlfJDICI'- Alfredo Buzaid.

LEI N.o 5.682, DE 21 DE JULHO DE 197J
Lei Orgânica dos Partidos Po~ticos

TíTULO I

Das dísposícões preliminares

Art. 1.0 A organização, o funcionamento e a extinção dos
Partidos Políticos são regulados por esta Lei.

Art. 2.° Os Partidos políticos, pessoas [urídícas de direito pú
blico interno, destinam-se a assegurar, no interesse do regime de
mocrático, a autenticidade do sistema représentativo.

Art. 3.° O Partido Político adquire personalidade jurídica com
o seu registro no Tribunal Superior Eleítoral.

Art. 4.° A ação do Partido será exercida, dentro do seu pro
grama, em nome dos cidadãos que O, integram e sem vinculação
com a ação de Partidos ou governos estrangeiros.

Parágrafo único. Os filiados a um Partido têm iguais direitos
e deveres.

Art. 5.° É vedado o funcionamento de qualquer Partido cujo
programa de ação contrarie o regime democrático, baseado na plu
ralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do
homem.

Art. 6.° São proibidas as coligações partidárias.
•••••••••••••• 0"0 ••••••••••••••••••••••••• .' ••••••••••••••••••••••••

TíTULo V

Da Filiação Partidária
Art. 62. Somente poderão filiar-se aos Partidos os brasileiros:

I ~ que f'stiyerem no gozo dos direitos políticos;
II - que não tenham sofrido suspensão de seus direitos po

líticos, com fundamento em Ato Institucional.
Art. 63. A filiação partidária far-se-á em fichas padroniza

das, fornecidas pela Justiça Eleitoral.
Art. 64. O cidadão inscrever-se-á no Diretório do Munícípio

em que for eleitor.
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P,ROJETO DE LEI N.o 5.432, DE 1981

(Do Sr. Brabo de Carvalho)
Al1(era a reãaçâo do inciso I do art. 5." da Lei n.o 6.367,

de 19 de outubro Ide 1976, que "dispõe sobre .o seguro de
acidentes do trabalho a cargo do INl'IS, e dá. lOutras pro-
vidências". .

(.As Comissões de Constituição e Justiça, de Tra.ba1ho
e Legisiação Social e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O inciso l do art. 5.0 da Lei n.O 6.3'67, de 19 de
outubro de 19'76, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.0 .

I .; auxílio-doença - valor mensal igual a 92% (no
venta e dois por cento) salário-de-contribuição do em
pregado vtgente no dia do acidente, não podendo ser in
ferior a' 92% (noventa e dois por cento) de seu salário de
nenetícío e nem inferior ao maíor salário mínimo regio
nal."

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data: da sua pub:icação.
Art. 3'<' Revogam-se as ãisposições em contrário.

J l!!ltificação
IOuida o presente Projeto de Lei de sanar uma grave injustiça

em nosso direito prevideneiário.
Acidentado o empregado, e consoante determina a Lei n.o 6.367,

de. 19 de outubro de 1!J!16, terá ele direito ao chamado auxüío
doença, cujo valor corresponderá a 92% do seu salário de con-
tribuição. . .

Segundo pesquisas do :EBGE, entretanto, mais de um terço dos '
trabalhadores brasileiros, em 1980, percebiam salários que mal
atingiam um mínimo local. Se a própria: Constituiç1io braslleíra
assegura aos empregados um salário mínimo capaz de reSpOnder
pelo sustento do trabalhador e de sua família, não se compreende, .
destarte, que o auxilio-doença possa ser inferior a: este teto.
Ainda mais se considerarmos que está implícito no gozo do be
nefício despesas médicas, hospitalares, medicamentos, va'e dizer,
quando precisa o trabalhador, porque doente, de fonte adicional
de recursos, para cuidar de sua doença a prevãdêncía Social pelo
contrário, contrai o seu salário.

Estamos propondo 'que o trabalhador acidentado, em gozo do
auxílío-doença, possa contar com pelo menos o maior salário mí
nimo regional, o qual seria um piso mínimo, em sua renda, diante
de seu ínforbúmo.

EIs por que contamos com a cooperação de nossos ilustres
Pares, no sentido de transformar a presente Propositura em norma
substantiva.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1981. - Brabo de Carvalho.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 6367, DE ;19 D:i!: OUTUBRO IDE W76

DispÕe sobre o seguro de aeldentes do traba.lho a lCaJ"go
dD I!N1PIS, e dá outras providências.

Art. 5.0 Oabenefíeíos por acidente do traoalho serão calcula
dos, concedídos, mantidos e reajustados na forma do regime de
prevídêneta socíal do INPB, salvo no tocante aos valores dos -bene
ficlos de que trata este artigo, que serão os seguintes:

I - auxilio-doença-- vaãor mensal igual a ~% (noventa e
dois por cento) do salário de eontríouíção do empregado, vigente
no dla do acidente, não podendo ser inferior a. 00% (noventa e
doLs por cento) de seu salárío-de-benefíeío;

LI - aposentadoria por invalidez - valor mensal igual ao do
salárío-de-contríbuíção vigente no dia do acídente, não podendo
ser inferior ao de seu salário-de-contrilbuição;

l!fl - pensão - valor mensal igual ao estabelecido no item Ir,
qualquer que seja o número inicial de dependentes, .

§ 1.0 iNão serão considerados para a fixação do salário-de
contribuição de que trata este artigo os a:umentos que excedam os
limites legais, inclusive Os voluntariamente concedidos nos 12
(doze) meses imediatamente anteriores ao início do benefício; sal
vo se resultante de promoções reguladas por normas gereis da.
empresa admitidas pela legislação do traoattio, de sentenças nor
matívas ou' de reajustamentos salariais obtidos pela categoria:
respectíva,

§ 2.° A pensão será devida a contar da .data do óbito, e o
beneficio por incapacidade a contar do 16.° (décimo sexto) dia
do afastamento do trabalho, eabendo à empresa pagar a remune
ração integral do dia do acidente e dos 15 (quinze) dias seguidos.

§ 3.0 O valor da: aposentadoria por invalidez do segurado
que em conseqüência do acidente do trabalho necessitar da assis
tência permanente de outra pessoa, segundo critérios previamen
te estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência So
cial, será majorado em 25% (vinte e cinco por cento).

§ 4.° No caso de empregado de remuneração variável e de
trabalhador avulso, o valor dos beneficios de que trata este .aoti
go, respeitado o percentual previsto no seu item I, será calculado
com base na média aritmética:

l - dos 12 (doze) maiores salários-de-contribuição apura-dos
em período não superior a 18 (dezoito) meses imediatamente an
teriores ao acidente, .se o segurado contar, nele.. mais de 12 (doze)
contribuições;

II - dos saláríos-ríe-eontríbuícão compreendidos nos 12 (doze)
meses imediatamente anteriores ao do acidente ou no perlodo de
que trata o item I, conforme for mais vantajoso, se o segurado
contar 12 (doze) ou menos contribuições nesse período.

§ 5.0 O direito ao auxilio-doença, à aposentadoria por inva
lidez ou à pensão, nos termos deste artigo, exclui o dlreito aos
mesmos beneficios nas condições do regime de previdência social
do INPS, sem prejuízo porém dos demais beneficios por este as-
segurados. .

§ 6.° Quando se tratar de trabalhador avulso, referido no § 1.0
do art. 1.0 desta lei o benefício por Ineapacídade ficará a cargo
do lnsti-tuto Nacional de Previdência Social (lJNPS) , a partir do
dia seguínteao do acidente.

§ 7.C> !Nenhum dos benefícios por acidente do trabalho de que
trata este artigo poderá ser inferior ao salário mínimo do local
de trabaJ,ho do acidentado, ressalvado o disposto no inciso l deste
~ti~. .

. PROJETO DE LEI n» 5.433, DE 1981

(no Sr. Sebastião Andrade)

Considera iadiantamento salarial, ;para lOS fins previs
tos no art. 9.° da. !I.ei n.o 5.889, ide 8 de julho de 1973, os
valores decorrentes de fornecimen1lo de mercadorias pelas
tllIllp'l"esas ·rurais aos ISeUS empregados, e dá outras provi
dências.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trllibalho
e Legislação Social e de Economia, Indústria. e OOmércio.)

O Congresso !Nacional decreta:

Art. 1.0 Consideram-se 'adiantamentos salariais, para os fins
prevístos no art. 9.0 da Lei n.O 5.889, de 8 de julho de 1973, os
valores decorrentes de fornecimento de mercadorias' pelas empre
sas rurais aos seus empregados.

Art. 2.° As mercadorias serão fornecidas 'a preços razoáveis,
assim considerados os valores de aquisição, com acréscimo de até
10% (dez por cento), para compensar despesas de transporte e
eventuais perdas,

Art. 3.0 A empresa fornecerá ao empregado,' na ocasião em
que este adquirir as mercadorias, nota discriminatória de todas as
mercadorias fornecidas, especificando os valores de aquisição e de
lornecimento.

Parágraro único. Se não constar da nota discriminatória o
preço de aquisição das mercadorias, ou o de venda, ou ambos, ,a
empresa será obrigada a devolver ao empregado o valor total
descontado de seus salários pelo fornecimento realizado durante
o mês.

Art. 4.° No caso de realização de. serviços por empreitada a
empresa serâ solidariamente responsável COm os empreiteiros pelo
cumprimento. das obrigações constantes da: .presente lei.

Art. 5.° Os valores totais de fornecimento de mercadorias,
que serão apurados mensalmente, para os fins previstos nesta lei,
não poderão ultrapassar 'a 70% do salário devido ao empregado.

Art. 6.° O fornecimento de mercadorias em valores acima do
previsto no art. 2,° obrlgará a empresa a :pagar ao empregaôo o
triplo da diferença constatada. Essa diferença será comprovada
perante a Justiça: do Tra,ba1ho, ou será apurada pela inspeção do
trabalho, em suas vísltações fiscais.

Art. 7.0 Sem prejuízo do dísposto no artigo anterior e das
sanções penais cabíveís, as infrações aos preceitos da presente lei
serão punidas com multa de 2 (dois) a 100 (cem)' valores de
referência, dobrável nos C'9.SOS de reincidência, oposição à físca-
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Iízaçâo ou desacato à autoridade, aplicável pelo delegado regional
do traoalho.

Art. 8.0 A prescrição dos direitos assegurados por esta lei
somente ocorrerá após dois anos do término do contrato de tra
balho.

Art. 9.0 . O Ministério do Trabalho expedirá instruções com
plementares necessárias ao cumprimento do .disposto na presente
lei.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Ao apresentarmos o presente projeto de lei visamos impedir a
continuidade de um dos príneípaís meios de exploração do trlÍJba
lhador rural brasileiro. Referimos ao fornecimento de mercadorias
pelas empresas, ou pelos empreiteiros, aos respectivos empregl7dos.

Não somos contrários a esse fornecimento, que constderamos.
necessário aos empreendimentos rurais, mormente os situados em
lugares distantes dos povoados e cidades.

Mas não podemos aceitar que se transforme em meio de
exploração do trabalhador.

Efetivamente, ter sido numerosos os casos em que o empre
gado rural, mesmo realizando máxima economia, não consegue
obter saldo sailaríal, É que, sem limitações dos preços de forneci
mento das mercadorias. empresas inescrupulosas os aumentam
a seu talante, de tal forma que, no montante, superem o salário
devido ao empregado. Este fica sempre devendo e porque está
devendo o empregador não o deixa se retirar de sua propriedade.
Cria-se, assim, verdadeira forma de escravizar o traiba1J:J.ador, re
lembrando os tempos dos chamados servos da gleba.

Jornais têm notícíado casos de empresas que mantêm jagun
ços para evitar a fuga dos trabalhadores nessas condições. Casos
de morte têm sido objeto de noticiário.

São esses abusos que pretendemos eliminar ao apresentar o
presente Projeto de Lei.

Fica estabelecida limitação de preço para fornecimento de
mercadorias, ao mesmo tempo que se estabelecem formas de pro
cedimentos, e sanções para os infratores.

Consideramos como preços razoáveis os constantes das notas
de aquisição das mercadorias pelas empresas, com acréscimo de
até 10% (dez por cento), destinado a cobrir despesas de transpor
tes e eventuais perdas decorrentes de derrames ou detertorações,

Como comprovante, exigimos a entrega de "nota discrimina
tória", especlrícando as mercadorias fornecidas e seus valores de
aquisição e de venda.

Para evitar os casos de "falsas empreitadas", utãlízados como
meios de as empresas se furtarem às responsabilidades impostas
pela legisla:ção tra1JàJmsta, fixamos a responsabílídude solidária
com os empreiteiros e subempreiteiros.

!Estabelecemos sanções, algumas visando ressarcimento dos
empregados pelos prejuízos sofridos, outras que serão aplícáveís
pelas autoridades admmtstratívas pelo descumprímento da lei.

Esperamos que os dignos parlamentares, colaborando para
mínímízar os sofrimentos de nossos humildes traoajhadores rurais,
dêem seu aquiescimento ao presente Projeto de Lei.

Bala das Sessões, - Sebal!tião Andrade.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COOIWENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

liEI N,o 5.S89, iDE 8 DE JUNHO DE 1973

Estatui :n~rmas reruIadoras ~o ;tra.balho mraI, e da
outras providências.

Art. 9.0 Salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão
judiciária, só poderão ser deseontadaa do empregado rural as se
guíntes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo:

a) até o limite de 20% (vinte por cento) pela ocupação da
morada;

b) até.215% (vinte e cinco por cento·) pelo fornecimento de ali
mentação sedía e farta, atendidos os preços' vigentes na região;

c) adiantamentos em dinheiro.
§ 1.0 ~ deduções acima especificadas deverão ser previamen

te autorizad'as, sem o que serão nulas de pleno díreíto.
§ 2.0 Sempre que mais de um empregado residir na. mesma

morada, o desconto, previsto na letra a. deste artgo, será dividido

proporcionalmente ao número 'de empregados, vedada, em qualquer
hipótese, a morada coletiva de famílias.

§ 3.0 Rescindindo ou .findo o contrato de trllJbalho, o empre
gadoserá obrigado a: desocupar a casa dentro de trinta ·dias.

§ 4.° O R€:gulamento desta Lei especificará os tipos de mo
rada para fins de dedução.

PROJETO DE LEIN.o 5.434, DE 1981

<Do Sr. Ruy Côdo)

Dispõe sobre a cobrança die "eouvert" nos estabeleeí
mentos que menciona, e determina outras providências.

<As Oomíssões de Constituição e JUstiça, de Defesa do
Consumidor e de Economia, Indústria e Comércio.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica proibido aos hotéis, buates, restaurantes, chur
rascarias, bares, lanchonetes e estabelecimentos similares acres
cerem compulsoriamente às notas de despesas dos clientes qual- ~

quer importância a título de "eouvert", consumação mínima, mesa,
reserva de mesa, entrada ou íngresso.

Art. 2.0 Os estabelecimentos mencionados no artigo anterior
só poderão.cobrar serviço ou "couvert" quando solicitado pelo con
sumidor e desde que seu preço conste do cardápio, bem como que
esse serviço é opcional.

Parágrafo único. Não fazem parte do serviço ou "eouvert", o
guardanapo, o pão e a manteiga ou margarina, os quais integrarão
obrigatoriamente os serviços de almoço e jantar, excluídos os lan
ches e serviços de salgaqmhos.

Art. 3.° O disposto no art. 1.0 não se aplica aos estabelecimen
tos que tenham shows, ou ofereçam apresentações de música ao
vivo, tocada ou cantada, desde que para cada período de 4 (quatro)
horas de funcionamento haja realização continua ou intercalada
da apresentação por um período mínimo de 6n (sessenta) minutos.

Parágrafo único. A cobrança de "couvert" artístico, nos ter
mos deste artigo, só será feita após as 2·2 horas e não poderá
exceder a 10% (dez por cento) do valor do consumo de alimentação,
excluídas bebidas alcoólicas, e incluirá os serviços a que se refere
o art. 2.° desta lei.

Art. 4.° Ficam os estabelecimentos de que trata esta lei obri
gados a imprimir seus cardápios em papel branco e com letras de
uma só cor.

Art. 5.0 Aplicam-se aos infratores desta lei multa equivalente
a 500 (quinhentos) Obrigações R€ajustáveis do'Tesouro Naeíonal,
cobrada em dobro em caso de reincidência.

Art. 6.0 Dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua publicação,
o. Poder Executivo regulamentará esta. lei.

Art. 7.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Infelizmente, no Brasil, o consumidor vIve entregue à própria

sorte, o que vale dizer entregue à ganância de muitos comerciantes
Ineaerupnlosos, que lançam mão de todo tipo de subterfúgios para
auferir maiores lucros.

Exemplo flagrante do que afirmamos é o que ocorre em certo
setor de bares, restaurantes e similares, onde são Impíngídas aos
clientes tasae extras a titulo de "eouvert", muitas vezes pelo sim
ples pão com manteiga ou margarina, que deveriam estar obriga
toriamente incluídos pelo menos nas principais refeições, ou seja,
almoço e jantar.

Há algum anos, a SUNAB, que - diga-se de passagem - não
vem cumprindo suas obrigações, pois os abU808 contra o consumi
dor proliferam por toda a parte, sem que aquele órgão tome qual
quer p;rovidência para coibi-los, baixou portaria disciplinando a
matéria e permitindo a cobrança do dito "eouvert" apenas pelos
estabelecimentos que oferecessem shows ao vívo.

Todavia, por motivos não justificados, após ser ratificada por
portarias sucessivas nos anos seguintes, acabou sendo revogada
em 1979.

Assim, entendemos imperiosa nossa interferência como legis
ladores, para que a regulamentação dessa taxa de serviço seja
feita através de lei e não mais por simples portaria, que fica ao
arbítrio dos dirigentes de um órgão quase inoperante, que pode
simplesmente revogá-Ia, como de fato o fez, sem a minima [usbi-
fícativa plausível -aos consumidores. .
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A medida legislativa em apreço se recomenda principalmente
no momento em que esta Casa criou a sua Comissão de Defesa
do Oonsumídor e quando todos somos concordes em que necessi
tamos .estírnular as atividades turísticas internas -'- e os restau
rantes, bares e similares se inserem no contexto dessas atividades
- pois servirá até mesmo de estímulo a que um número maior
de pessoas demandem os serviços dessas casas comerciais.

Oontamos, pois, com o apoio dos nobres pares para a aprovação
do presente projeto de 1e1.

POOJETO DE LEI N.o 5.435, DE 1981

(Do Sr. Osmar Leitão)
Estende os benefícios da Lei n.O 5.315, de 12 de sejem

bro de 1967, aos dependentes dos tripulantes da Marinha
Mercante que realizaram :@CIo menos duas viagens em
zona de guerra.

(As Comissões de Constituíção e Justiça, de Segurança
Nacional e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 'Ü § 2.° do art. 1.0 da Lei n.o 5 ..315, de 12 de setembro
de 1!t67, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 2.0 Além da fornecIda pelos Ministros Militares,
constituem, também, dados de informação para fazer prova
de ter tomado parte efetiva em operações bélicas:

a) no Exército:
I - o diploma da Medalha de Campanha ou o certifi

cado de ter servido no Teatro de Operações da Itália, para
o componente da Forçá Expedicionária Brasileira;

II - o certificado de qúe tenha participado efetiva
mente em missões de vigilância e segurança do litoral, como
integrante da guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades
que se deslocaram de suas sedes para o cumprimento daque
las missões.

b) na Aeronáutica:

I - o diploma da Medalha de Campanha da Itália, para
o seu portador, ou o diploma da Cruz de Aviação, para os
tripulantes de aeronaves engajados em missões de patrulha;

c) na Marinha de Guerra e Marinha Mercante:
I ~ o diploma de uma das Medalhas Navais do Mérito

de Guerra, para o seu portador, desde que tenha sido tri
pulante de navio de guerra ou mercante, atacados por ini
migos ou destruidos por acidente, ou que tenha participado
de comboio de transporte de tropas ou de abastecimentos,
ou de missões de patrulha, e que tenha navegado em zonas
de guerra e feito mais de duas viagens;

Ir - o diploma de Medalha de Oamparíha da Força
!Expedicionária Brasileira.

IrI - o certificado de que tenha participado efetiva
mente em missões de vigilância e segurança como integran
te da guarnição de ilhas oceânicas.

IV - o certificado de ter participado das operações
especificadas nos itens I e lI, alínea "c", § 2.0 , do presente
artigo;

d) certidão fornecida pelo respectivo Ministério Militar
ao ex-combatente Integrante de tropa transportada em
navios escoltados por navios de guerra."

Art. 2.° Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Justtfleação

O objetivo do presente projeto de Iei, ao propor a alteração
da redação do § 2.° do artigo 1.0 da Lei n:o 5.315, de 12 de setem
bro de 196,7, é estender os benefícios nela contidos aos dependentes
dos tripulantes da Marinha Mercante que realizaram pelo menos
duas viagens em zonas de guerra, sujeitos a possíveis ataques sub
marinos e a perigos maiores em relação aos navios protegidos por
comboios e que poderiam ter sido postos a pique, como aconteceu
com outros veículos de navegação mercantes nacionais.

Referida extensão de benefícios compreende a concessão de
aposentadoria, auxílio-doença, pensões pagas aos ex-combatentes
incapacitados na forma do que dispõe a Lei n.O 4.242, de 17 de
julho de 1963, artigo 30.

Os ex-componentes da Marinha Mercante que prestaram ser
viços no período de 22 de março de 1941 a 10 de julho de 1945, já
eram amparados pelos preceitos da Lei n.o 1.756. de 1952. e Decre-

Sala das Sessões, de setembro de 1981. - Ruy Côdo.

to n. O 36.911, de 1955. A mencionada Lei estendia os eleitos da
Lei n.O 288, de 8 de junho de 1948 aos mílítares que participaram
da última guerra, aos marítimos que realizaram duas viagens em
zonas de guerra, sujeitos a ataques submarinos mas que, sem ex
plicações maiores, foram excluidos pelas disposições da Lei n.o 5.315,
de 1967. Desse modo, ficaram eles marginalizados dos beneficios
anteríormente conquistados, sendo-lhes. retirado direito adquirido
líquido e certo.

A nossa valorosa Marinha de Guerra, incorporou, à época, todo
o contingente da Marinha Mercante Nacional e a sua força tarefa
foi posta sob comando e reglme militar.

Não havia, na época, condição para a Marinha Mercante re
ceber toda a assistência de navios de guerra, principalmente nos
anos de 1941-42, quando entramos em regime de rompimento de
relações diplomáticas (941) '8 posteriormente, adveio a d-eclaração
formal de guerra à Alemanha e à Itália 0942L

Os navios mercantes nacionais eram. em maioria, dotados de
pouca velocidade e não havia possibilidade de partíeíparem de
comboios, porque era exigido um determinado número de milhas
por hora para que pudessem acompanhar os comboios na segunda
guerra mundial. Os navios mais vagarosos recebiam ordem de via
jar em fila e outros, ainda menos dotados, tinham que viajar iso
lados, sem qualquer segurança: muitos foram atacados e postos a
pique. Os marítimos que os tripulavam são exatamente os que,
atualmente, estão privados de usufruir certos benefícios.

O Brasil possuía, no início daquela guerra. a maior Marinha
Mercante da América Latina. Perdeu 33 navios qu-e viajavam iso
ladamente e sem escolta de navios de guerra.

-Não houve qualquer caso de torpedeamento de nossos navios
quando os mesmos viaj aram sob escolta de comboios.

Os marítimos foram os mais sacrificados durante a guerra
passada. Devido à pouca velocidade de suas máquínas, foram for
çados a viajar isoladamente, entregues ao próprio destino, ao mar
e aos inimigos, apenas esperando a hora dos ataques dos submari
nos inimigos, o que veio a ocorrer no Atlântico, Mediterrâneo e
outros mares, em que navios brasileiros singraram as suas águas
sem qualquer proteção. Nos 33 navios afundados, perdemos precio
sas vidas do homens devotados à causa da Pátria. Seus corpos
jaziam no oceano sem que se pudesse enterrá-los. Morreram de
forma gloriosa no cumprimento do dever.

A Marinha Mercante, em tempo de paz sempr-e se dedicou ao
labor pacífico de transportar produtos elaborados pela inteligência
humana a serviço da humanidade. Nunca Soe furtou, porém, em
tempo de guerra, à sua convocação, cumprindo as urgentes tarefas
que dela se exigiu e que colaboraram na obtenção dos êxitos da
guerra. Sua função foi decisiva no sucesso bélico que se obteve e
não é por mero acaso que ela é reserva da Marinha de Guerra
e tem, por determinação legal, garantir numa emergência o fluxo
e sucesso do abastecimento.

Não bastassem todos esses argumentos expendídos, existe o
reconhecimento expresso, na própria Conatltuleâo, àqueles que. na
Marinha Mencante, tomaram parte efetiva no conflito, participa
ção essa que não quer significar que os navios mercantes devessem
ter alguma vez engajado, em combate ofensivo. Por sua própria
natureza, a participação da Marinha Mercante, em qualquer con
flito bélico, apenas pode acontecer em termos de serviço prestado
à Pátria.

A extensão total dos preceitos da Lei n.O 5.315, de 1967 aos
militantes da Marinha Mercante Nacional que fizeram duas viagens
isoladas, é um justo reconhecimento aos reais e relevantes serviços
prestados ao Brasil nl\ batalha do abastecimento por estes bravos
marujos cívís, durante o último conflito mundial (']!t39-1945).

Contamos, pois. cóm o impr-escindível apoio dos Nobres Pares
para a aprovação deste nosso projeto de lei.

Sala' das Sessões, - Osmar Leitão.

LEGISLAÇAO ClTADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMlSS6ES PERMANENTES

LEI N.o 5.315, DE 12 DE SETEMBRO DE 1967

Regulamenta o art, 178 da Constituição do Brasil.
que dispõe -sobre os ex-combatentes da 2.11 Guerra Mundial.

O Presidente da .República,

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

Art. 1.0 Consídeca-se ex-combatente, para efeito da aplicação
do artigo 178 da Constituição do Brasil, todo aquele que tenha par
ticipado efetivamente de operações bélicas na Segunda Guerra
Mundial, como integrante da Força do Exército da Força Expedi
cionária Brasíletra, da Força Aérea Brasileira. da' Marinha de Guer-
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ra e da Marinha mercante, e que, no caso de militar, haja sido
licenciado do ssrvíco ativo e com isso retornado à vida civil defi-
nitivamente. .

§ 1.0 A prova da participação efetiva em operações bélicas
será fornecida ao interessado pelos Ministérios Militares.

§ 2.0 Além da fornecida pelos Ministérios Militares, consti
tuem, também, dados de informação para fazer prova de ter toma
do parte efetiva em operações bélicas:

a) no Exército:
I - o diploma da Medalha de Campanha ou o certificado de

ter serviço no Teatro de Operações da Itália, para o componente
da Força Expedicionária Brasileira;

II - o certificado de 'que tenha participado eretívamente em
missões de vigilância e segurança do' litoral, como integrante da
guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que se deslocaram de
suas sedes para o cumprimento daquelas missões.

b) na Aeronáutica:
I -- o diploma da Medalha de Campanha da Itália, para o

seu portador, ou o diploma da Cruz de Avíacâo. para os tripulantes
de aeronaves engajados em missões de patrulha;

c) na Marinha de Guerra e Marinha Mercante:
1 - o diploma de uma das Medalhas Navais do Mérito de

Guerra, para o seu portador, desde que tenha sido tripulante de
navio de guerra ou mercante, atacados por inimigos ou destruidos
por acidente, ou que tenha participado de comboio de transporte
de tropas ou de abastecimentos, ou de missões de patrulha;

II - o diploma da medalha de Campanha da Força Expedicio
nária Brasileira;

lU - o certificado de que tenha participado efetivamente em
missões de vigilância e segurança como integrante da guarnição
de ilhas oceânicas; ,

LV - o certificado de ter participado das operações especifi
cadas nos itens I e H, alínea c, § 2.0 do presente artigo;

d) certidão fornecida pelo respectivo Ministério Militar ao ex
combatente-Integrante de tropa transportada em navios escoltados
por navios de guerra.

§ 3.0 A prova de ter servido em Zona de Guerra não auto
riza o gozo das vantagens previstas nesta Lei, ressalvado o precei
tuado no art. 177, § 1.0, da Constituição do Brasil de 1967, e o dis
posto no § 2.0 do art. 1.0 desta Lei.

Art. 2.° É estável o ex-combatente servidor público civil da
União, dos Estados e dos Munícípíos.

Art.3.0 O Presidente da República aproveitará. mediante no
meação, nos cargos públicos vagos.rínícíaís de carreira ou isolados.
independentemente de concurso, os ex-combatentes que o reque
rerem, mediante apresentação de diploma registrado no 'Ministério
da Educação e Cultura de curso que os qualifiquem para o exercício
do cargo. ou mediante prova de capacidade para os demais, segun
do critérios a serem fixados. em regulamento.

§ 1.0 Os que não quiserem submeter-se à prova, ou nela forem
inabilitados, serão aproveitados em classe de menor padrão de
vencimentos. não destinada a acesso.

§ 2.0 O requerimento de que trata este artigo será dirigido
aos Ministérios Militares a que estiver vinculado o ex-combatente:

§ 3.0 O Ministério Militar, a que tiver pertencido o ex-comba
tente encaminhará o requerimento ao Departamento Admtnistra
tívo do Pessoal Civil, depois de convenientemente informado pelos
órgãos competentes quanto ao atendimento dos requisitos previstos
no art. 1.0 desta Lei.

Art. 4.0 Nenhuma nomeação será feita se houver ex-comba
tente que tenha requerido o seu aproveitamento no serviço público
e esteja em condições de exercer o cargo inicial de carreíra, para
cujo provimento foi realizado concUl;'so.

Parágrafo único. Aberto o concurso e durante o prazo esta
belecido para a inscrição dos. candidatos. os ex-combatentes deve
rão requerer o seu aproveitamento para efeito do disposto neste
artigo.

Art. 5.° O ex-combatente que, no ato da posse, vier a ser jul
gado d-efinitivamente incapaz para o serviço público será encami
nhado ao Ministério Militar a que estiver vinculado. a fim de que
se processe sua reforma, nos termos da Lei n.<l 2.579, de 23 de agosto
de 11)55.

Parágrafo único. O ex-combatente já considerado incapaz
para o exercício da função pública, em laudo passado por autori
dade competente da administração pública, poderá, para efeito de
seu aproveitamento, requerer, imediato e diretamente, reínspecão
médica, no Ministério Militat a que estiver vinculado, para a con
-cessão da reforma referida neste artigo.

Art. 6,0 Exclui-se do aproveitamento o ex-combatente que
tenha em sua folha de antecedente o registro de condenação penal
por mais de dois anos, ou mais de uma condenação e pena menor
por qualquer crime. doloso.

Art. 7.0 Somente será aposentado com 25 (vinte e cinco) anos
de serviço público o servidor público civil que o requerer, satisfei
tos os requisitos do art. 1.0 desta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se igualmente
ao contribuinte da previdência social.

Art. 8.0 Ao ex-combatente, funcionário civil, fica assegurado
o direito à promoção após o intersticio legal, e se houver vaga.

Parágrafo único, Nas promoções subseqüentes, o ex-comba
tente terá preferência, em igualdade dc condições de merecimento
ou antiguidade.

Art. 9.° O ex-combatente. sem vínculo empregatício com o
serviço público. carente de recursos, que contraiu ou vier contrair
moléstia incurável, infecto-contagiosa, ou não, poderá requerer,
para fins do art. 5.° desta Lei, sua internação nas organizações
hospitalares. civis ou militares, do Governo Federal.

Parágrafo único. A organízaeão militar mais próxima da
residência do requerente providenciará sua internação, fornecendo
a passagem para o local onde ela for possivel.

Art. 10 _ O ex-combatente' já aproveitado e os que vierem a
sê-lo não terão direito a novos aproveitamentos.

Art. 11. O disposto nesta Lei se aplica aos órgãos da adminis-
tração direta e das autarquias, .

Art..12. O Poder Executivo regulamentará a execução da pre-
sente LeI dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 13, Esta Lei entra em vigor na dafa de sua publicação.
Art. 14, Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília. 12 de s-etembro de 1967; 146.0 da Independência e 79.0
da República. - A. COSTA E SILVA - Luís Antonio da Gama e'
Silva - Augusto Hamann Rademaker Grünewald - Aurelio de
Lyra Tavares - .José de Magalhães Pinto _ Antonio Delfim Netto
- Mário David Andreazza - Ivo Arzua Pereira _ Tarso Dutra _
Jarbas G. Passarinho - Mareio de Souza e Mello _ Leonel Mi
randa - José CostaCavaleanti' _ José Fernandes de Luna _
Hélio Beltráo - Afonso A. Lima _ Carlos F. 'de Símas,

PROJETO DE LEI N.Q s.436, DE 1981

(DO Sr. Carlos cortai

Dá nova redação ao art. 67 da Lei n.? 4.737, de 15 de
julho de 1965 - Código Eleitoral.

IA Comissão de Constituição e Justiça.'

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 67 da Lei n.o 4,737, tk 15 de julho de 1965 _
Código Eleitoral - passa 'a vigorar com a redação infra:

"Art. 67, Nenhum requerimento de transferência será
recebido, não sendo igualmente despachado nenhum re
querimento de lnscrícâo eieitoral dentro dos cem días an
teríores à data da eleição,

Parágrafo único. O protocolo do requerimento de
inscrição eleitoral suprirá, durante seis meses, a cxíbícâo
do título de eleitor para todos os efeitos legais. salvo para
votar,"

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor à data de sua publicação.

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

.Justifica~ão

Prevê o art. 67 da Lei n:O 4.737. de 15 de julho de 1965
Código Eleitoral:

"Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de
transferéncia será recebido dentro dos cem dias anterio
res à data da eleição."

Explica-se tal limitação, eis que nesse período anterior ao
pleito a Justiça Eleitoral precisa dedicar-se à realização deste,
não sendo, assim. admissível a transferência.

Todavia a vedação da inscrição eleitoral acarreta os maiores
transtornos aos cidadãos que ficam impossibilitados de obterem
documentos, tais como cédulas de identidade. absolutamente in
dispensáveis.

Daí o presente projeto que admite o recebimento de reque
rimentos de inscrição eleitoral, ficando o seu processamento sus
penso e valendo o respectivo protocolo para os demais efeitos
legais. durante seis meses, exceto. é claro, o exercício do voto.

Sala das Sessões, - Carlos Corta.
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PROJETO DE LEI N.o 5.437, DE 1981

(Do sr. Marcelo Línhares)

Modifica o §' 5,.0 e acrescenta outro parágrafo ao art.
100 da Lei n.? 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Elei
toral), e dá outras providências.

lÃ Comissão de Com;tituição e Justiça.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O § 5.0 do' art. 100 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 100.
0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

................................- .
§ 5.° Após o sorteio efetuado nos termos deste artigo,

os partidos conservarão, sempre que possível, as mesmas
séries."

Art. 2.° Acrescente-se, ao art. 100, o seguinte parágrafo:

"§ 6.0 Os Deputados Federais e Esta<lUais são can
dldatos natos à reeleição e têm assegurado o direito de
concorrer com o mesmo número da eleição anterior, salvo
cpcão do interessado em contrario."

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

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

Justificação

Objetiva-se, nesta proposição, disci.plinar matéria de direito
eleitoral, com vistas à reallsação de eleições em 1982. Graças à
aprovação de legislação sobre esse mesmo assunto, nos anos de
1974 e 1'978, foipossivel a aplicação de dispositivos cujos resul
tados foram os melhores.

A Lei n.o 6.055, de 17 de junho de 19'74, em seu § 3.°, art. 8.°,
estipulava:

"Art. 8.0 .... '•.••••••...••.•... , •••..• " .•... , .•....

§ 3.0 Aos atuais Deputados F1eiderais e Estaduais,
candidatos natos à reeleição, fica assegurado o direito de
concorrerem com o mesmo número da eleição anterior."

O mesmo ocorreu no periodo eleítoraí seguinte, em confor
midade com o texto da Lei n.? 6:534, de 26 de maio de 1978. que
estabelecia. igualmente, no § 3.° do art. 7.0, o seguinte:

"Art. 7.<)•..•.••••••••••.....•..••....•••.•••••..•..••
..........................................................

§ 3.° Os candidatos natos terão assegurado o mes
mo número com que concorreram na eleição anterior, salvo
opção do interessado em contrário."

Inegável a relevância, para o eleitor, do conhecimento prévio,
do número de seu candidatos, uma vez; que, no ato de votar,
deverá escrever "o nome, o prenome ou o número do candidato
de sua preterêncía nas eleições proporcionais." (Oódígo Eleitoral,
art. 146, IX, ":b".)

Com a extincão dos partidos politicos, os atuais parlamen
tares perderam 0- número com que foram eleitos por um, dois ou
mais, mandatos.

As Leis n.? 6.055, de 19-74, e n.o 6.534, de 1978, facultaram, na
queles períodos, a manutenção dos números para os parlamen
tares que concorressem à reeleição. Os resultados alcançados, nas
eleições daqueles anos foram tão promissores, que tais dispositi
vos passaram a ser considerados de grande eficácia, benefício e
utilidade, não só por facilitarem o processo eleitoral, desburocra
tizando os serviços prestados pela Justiça Eleitoral e dinamiza:ndo
a realização da própria eleição, como por facultarem aos eandíría
tos à reeleição, mais fá>cil reconhecimento por parte de seu eleito
rado.

iA manutenção desse número não configura, pois, mero instru
mento de ídentdflcaçâo mas; para a maioria dos pariamentares,
tradição a ser preservada.

Outra questão levantada neste Projeto refere-se à situação de
candidato nato - a do parlamentar que pretenda concorrer a
reeleição. Aquele que já é Deputado, e que antes cumprira todas
as exígênclas legais para registro de sua candidatura não deverá
ser equiparado a outro que se candidate pela primeira vez, prin
cípalmente se levarmos em consíderação que já recebeu consa
gração, em urna, do voto popular. Mas, uma vez que deva subme
ter-se a novo julgamento por parte dos que o elegeram, que isso
ocorra de modo a facilitar sua ident~fu:ação, junto a essa parcela

do eleitorado que representa e que, no exercicio de seu mandato
procurou atender, no cumprimento das metas propostas durante
suas campanhas eleitorais, a fim' de que possa ter renovado o voto
de confiança.

Finalmente, parece-nos fora de dúvida que a regulamentação
da matéria proposta configura um aprimoramento do processo
eleitoral, além de evitar seja cometida injustiça àqueles que se
empenharam na defesa - fosse a nível municipal, estadual, re
gional ou nacional - dos interesses e necessidades de seus elei
tores.

Convertido em lei, este Projeto beneficiará não só o parla
mentar candidato nato à reeleição, como também os eleltores, que
terão menos posaíblliríade de incorrerem em erro por desconheci
mento do número de inscrição do parlamentar que, na maioria dos
casos, viera escolhendo por legislaturas seguidas. .

'Permite-se, outrossim, .que o candidato possa optar por um
novo número, respeitando-se desse modo seu direito de agir de
acordo com seus próprios interesses.

.se a legislação. citada no início desta Justificação demonstrou
ser tão benéfica e útil, por que não. incorporar, em detlnitívo, seus
dispositivos ao texto do Código Eleitoral, promovendo-se sua me
lhor adaptação à realidade eleitoral? .

Sala das Sessões, de outubro de 1981. - Marcelo Linhares.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

IJEIN.o 4.737, DE 1'5 'DE JUIlHO DE 1965

Instituí o Código Eleitoral.

PARTE QUARTA
Das ,Eleições

TíTULO I
Do Sistema Eleitoral

OM'í'I1ULO I

Do Registro dos Candidatos

Art. 100. Nas eleições realízadas pelo sistema proporcional,
deferidos todos os pedidos de registro, o Tribunal Re.gional ou Juiz;
Eleitorall'eservará para cada Partido, por sorteio, em sessão ou em
audiência realizada na presença dos candidatos e Delegados de
Partido, uma série de números a partir de 100 (cem).

§ 1.0 Na mesma sessão, ou audiência, que derverá ser anun
ciada e comunicada aos Partidos na forma prevista no § 3.° do art.
1M, serão sorteados os números que devem corresponder a cada
candidato.

§ 2.° Nas eleições para Deputado Federal e Vereador, se o
número de Partidos não for superior a 9 (nove), a cada um cor
responderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração
dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para :que ao
primeiro candidato do primeiro Partido eorresponda o n.? 101
(cento e um), do segundo partido 2,01 (duzentos e um) e assim
sucessivamente.' ,

§ 3.° Concorrendo 10 (dez) ou mais Partidos, a cada um
corresponderá uma centena a partir de 1.101 (mil cento e um),'
de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre 4
(,quatro) algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente
à séríe 2.001 (dois rníl e um) a 2.100 (dois müe cem), para reíní
eíá-Ia em 2.101 (dois mil cento e um) a partir do décimo Partido.

§ 4.° Na mesma sessão, o Tdbunal Regional sorteará as séríes
.correspondentes aos Deputados Estaduais, observando, no que
couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores, ede ma
neira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre' número
de 4 (quatro) algarismos.
•••••••••••••••••1••• ' ••••• · .

...................1 ••••••••••••••••••••••• :.

IJEI N.o 4:961, DE 4 DE MAIO DE 1·966
\

Altera, a redação da Lei D.o 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral).

• ••••••••••••••••!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Árt. 21. :É acrescentado ao art. 100 o seguinte parágrafo:
"§ 5.0 Após o sorteio efetu8ido nos termos deste arti

go, os Partidos conservarão sempre que possível as mes
mas séries e os candidatos à reeleição o mesmo número,
salvo em relação a estes os que optarem por novo número."

••••••••••••••••• 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PROJETO DE LEI N.o 5.438, DE 1981
(Do Sr. Walmor de Luca)

Altflra a redação do art. 17 do Decreto-lci n.o 5, de 4
de abril de 1966, que "estabelece normas para a reeupe
ração econômica da. Marinha 'Mercante, dos PodO!! Nacio
nais e da Rede Ferroviária. Federal S.A. e dá outras pro
vidências."

(As Comissões de Constituição e. Justiça, de T:rabalho
e Legislação'Social ede Transportes.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° - O art. 17 do Decreto-lei 'n.o 5, de 4 de abríl de

l~, alterado pela L~i .n.o 5.480, de 10 de agosto de 1968, passa
a viger com a redaçao seguinte:' .

"Art. 17. O serviço de vígílãncía em navios, por vi
gias portuários matriculados nas Delegacías de Trabailho
Marítimo, de preferência sindicalizados, será obrigatório,
tanto na navegação de longo curso como na navegação
de cabotagem. -

Parágrafo único. O serviço acíma compreendi, a fís
calízação de entrada e saída de pessoas a bordo e das
mercadorias movimentadas nas operações de carga, e des
carga, nos porôes, conveses e outros locais da embarcação,
durante o período de permanência do navio no porto, atra
cado ao cais ou fundeado ao largo."

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Justificação

A Lei n.v 5.480, de 10 de agosto de 1968, ao revogar disposições
do Decreto-lei n.O 5, de 4 de abril de 1966, deu, ao art. 17, a
redação abaixo:

"Art.: 17. O serviço de vigilância em navios, por vi
gias portuários matriculados nas Delegacias de ,!'rabalho
Marítimo, de preferência sindicalizados será:

a) obrigatório, na navegação de longo curso; e
b) a critério da Comissão de Marinha Mercs.nte, na

navegação de cabotagem."

Estabeleceu a lei, para atribuições idênticas, dois erítéríos.
Nos navios de longo curso, a vigilância é obrigatória; nos de
cabotagem, .tal vigilância fica a cargo da Gomissão de Marinha
Mercante.

Isso fez com que os vigias portuários, que atendem às exi
gências da Lei, perdessem aquelas perspectivas de ganhos que
lhes possibilitassem meios condignos de subsistência, porquanto,
em muitos portos, esses vigias, mesmo nos navios de longo curso,
exercem suas atividades apenas no portaló dos mesmos, quando
tal serviço de vigilância deveria se efetivar também nos porões,
conveses e demais locais das embarcações.

Por outro lado, nos navios de cabotagem, onde o serviço de
vlgllância ficou a critério da ex-Comissão de Marinha Mercante,
transformada na atual Superintendência Nacional de Marinha
Mercante - SUNA'MAM, pelo Decreto n.o 64.125, de 19 de feve
reiro de 1969, esse serviço, pela orientação atual, tornou-se facul
tativo, deixando o pessoal que o presta, na sua maioria, ocioso,
criando problema social grave, pelo trabalho que deixou de execu
tar, aliado aos parcos rendimentos auferidos pela classe.

Não vislumbramos razões ·justificadoras para o tratamento de
sigual acima aludido.

Tais razões nos fazem, obletívando a correção qUE: se faz
necessária, oferecer à elevada consideração dos ilustres pares, o
presente projeto de lei, obrigando a execução dos serviços de vigi
lância, tanto nos navios de longo curso, onde já é obrígatórío,
como nos de cabotagem, na entrada e saída de pessoas a bordo
e das mercadorias movimentadas nas operações de carga e des
carga, nos porões, conveses e demais locais da embarcação.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1981. - Walmor de Luca.

PROJETO DE LEI N.o 5.43!}, D'E 1981

([)o Sr. WaJdmir Belinatil

Proíbe, em qualquer veículo de comunicação de massa,
a publieidade de obras públicas.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Comuni
cação e de Defesa do oonsumtdor.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Fica proibida a publicidade, epi qualquer veículo de
comunicação de massa, de obras já realizadas, ou a serem realí-

zadas, por órgãos públicos, autarquias, empresas de economia mista,
fundações públicas e empresas estatais.

Art. 2.° O Poder Executivo, ouvido o órgão competente, regu
lamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua
vigência.

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

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

Justificação

Com a presente proposta pretendemos proibir a publicidade
em qualquer veículo de comunicação de massa, de obras já rea
lizadas, ou a serem realizadas, por órgãos públicos, autarquias,
empresas de economia mista, fundações públicas e empresas
estatais, bem como de patrocinar quaisquer atividades que não
estejam intimamente ligadas aos seus funcionamentos.

Prolifera em nosso País o número de publicidade de obras,
públicas que estão sendo realizadas.

A todo momento constatamos que o dinheiro dos cofres pú
blicos vem sendo consumido em propagandas de jornais, revistas,
rádio, televisão e cinema, de obras do Governo, sem nenhuma
finalidade, a não ser o de promover politicamente seus titulares.

Em virtude de nossa gravíssíma situação econômico-financeira
é inadmissível que, enquanto a maioria da pópulaçáo vem sofrendo
toda a sorte de privações, desassistida nos campos da saúde e
educação, despesas supérfluas vêm sendo feitas sem nenhum obje
tivo científico e cultural.

Por uma questão de consciência e de respeito ao povo bra
sileiro é indispensável, neste momento, a contenção de despesas
de qualquer ordem,

Acreditamos que a racionalização e a aplicação dos gastos
deve partir do próprio Governo, que vem sentindo de perto os
nossos grav~s problemas sociais.

Pelos motivos expostos, esperamos contar com o apolo dos
nossos ilustres Pares no sentido de que esta proposição se trans-
forme em lei o mais breve possível. . .

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1981. - Waldmir Bclinati.

PROJETO DE LEI N.o 5.440, DE 1981

(Do Sr. Pedro Germano)

Acrescenta parágrafo ao art. 1.0 do Decreto-lei n.? 178,
de 16 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobire a cessão de
ímõveís da União Federal para as fiftalidailes que espe
eífiea",

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Interior
e de Agrãeultura e Política Rural.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto-lei n.o 178, de 16 de fevereiro
de 1967, passa a vigorar acrescido de um parágrafo, que será o 1.0,
passando o atual parágrato único a ser denominado 2.0, na forma
seguinte:

"Art. 1.0 ...•.....••.......•..•..••...•...••.•...•...

§ 1.0 Na ordem de prererêncía para a cessão a pes
soas físicas de que trata este artigo, terão prioridade os
engenheiros agrônomos, médicos-veterinários, zootecnlstas,
engenheiros florestais e técnicos rurais, sob as seguintes
condições:

a) ã cessão será gratuita;

b) a gleiba objeto da doação deverá ter no mínimo
300ha e no máximo 5Q{Iha por pessoa;

c) o interessado não poderá ter víneulo empregatício;

dl as terras doadas deverão ser destinadas à explo
ração agropecuária."

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

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

Just1ficação

Segundo dados preliminares do Censo/ao, cerca de 3~ 43% da
população brasileira encontra-se no meio rural,tendo 'o setor
agrícola cçntríbuído com 11,3% do produto interno liquido, em 1979.
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À agricultura, no atual modelo de desenvolvimento, está reser
vada' a função de:

-, gerar um afluxo contínuo de alimentos e matérias-primas com
o objetivo de capitalizar o setor urbano;

- contríbuír no processo de formação da poupança interna;

-, absorver produtos industriais gerados no setor secundário.

Em face das constantes crises na economia mundial e na
economia brasileira, a esse setor coube, especificamente, o papel
de proporcionar receitas em divisas, através da exportação de
produtos agrícolas, objetivando ampliar nossa capacidade de im
portação, principalmente de bens de capital e de produtos inter
mediários, principalmente o petróleo.

A agricultura brasileira revela, hoje, uma grande fragilidade,
numa economia que, cada vez mais, se urbaníza e se industrializa.
É preciso, porém, sermos bastante realistas e ter bem clara a
concepção de c,ue a agricultura não é o obstáculo ao processo de
industrialização, como pensavam os cepalistas ortodoxos, e nem
muito menos uma "função de produção" como querem os neo
clássicos margínalístas, onde os fatores são totalmente livres e
maximizam sua produtividade marginal ao sabor da economia de
mercado.

O setor agrícola precisa de uma intervenção governamental
no sentido de dotá-lo de condições reais para seu desenvolvimento.
O sistema capitalísta está em expansão e o setor primário, fazendo
parte desse sistema, terá que maximizar e racionalizar o uso dos
fatures produtivos, através da utilização de equipamentos, máqui
nas e implementos agrícolas, fertilizantes e defensivos. Só assim
a agricultura poderá reagir às elevações da demanda, tanto do
mercado interno quanto do mercado externo. É necessário reduzir
Os custos e acelerar a adoção de novas tecnologias de elevada res
posta em termos de aumento da produção e da produtividade.

Com as novas perspectivas, abertas com a expansão da fron
teira agrícola e com a impiementaçãó de nossa capacidade de
geração de tecnologia própria, acreditamos que poderemos superar
a Iase maléfica para a nossa economia, onde a política agrícola
estimula a oferta mediante a elevação do preço dos produtos agro
pecuários. Pelo bom senso, sabemos perfeitamente que tal política
leva ao aumento exagerado dos estoques, além de influenciar,
diretamente,na deterioração do padrão nutricional da população,
principalmente aquela cujo poder aquisitivo não acompanha esses
aumentos, ou seja, a população de baixa .renda.

ü incremento na produção agricoía terá que se processar
através, então, da utilização racional dos fatores produtivos 
terra, capital e trabalho. E ninguém melhor para implementar tal
política do que os profissionais canacttados para tal: engenheiros
agrônomos, engenheiros florestais, médicos-veterináríos, zootecnis
tas e técnicos rurais,

Esses profissionais são, hoje, em sua quase totalidade, os res
ponsáveis .pela modernização do setor agropecuário brasileiro, pela
adoção de novas tecnologias e,conseqüentemente, pelos aumentos
de produtdvídade.

A nossa 'proposta é simples, porém de significativo alcance
eccnõmtco-soctal, tanto em termos de ampliação da área cultivada,
como do aumento do nível de emprego da mão-de-obra qualificada,
representada por aqueles técnicos, e, ainda mais, porque permitirá
um aumento da produção de alimentos para o mercado interno e
de produtos de exportação.

Segundo informações eolhídas junto ao CONFEA, os profissio
nais da área de agronomia (englobando engenharia agronômica,
florestal, de alimentos e agrícola) registrados naquele Conselho
até 30-6-81, perfaziam um total de 22.645.

Os proríssíonais da área de Medicina Veterinária, segundo
dados colhidos junto ao respectivo Conselho 'Federal, alcançam
o total de 13.722.

Os tecnólogos em ZOotecnia são, atualmente, 794 e os técnicos
rurais, formados nos atuais Colégios Agrícolas, perfazem o total
de 7.500.

Assistimos, hoj e, à federalização de quase todas as terras
devolutas. Com a promulgação do Decreto-lei n.o 1.164, de 1.0 de
abril de 1971, que declarou "indispensáveis à segurança e ao de
senvolvimento naclonaís, as terras devolutas situadas na faixa de
100 (cem) quilômetros de largura de cada lado do eixo das rodovias
federais na Amazônia Legal" e, posteriormente, da Lei! n.> 6.634,
de 1979, a União passou a controlar, efetivamente, só na Amazô
nia, em torno de 63% daquela região, ou seja, 3.112.653 km2.

É inegável que, em face da crise mundial de alimentos, este
espaço deva ser incorporado ao processo produtivo, não para ser

mantido como reserva de valor, mas para ser devidamente explo
rado. E é preferível que essas terras sejam exploradas, economi
camente, por técnicos especializados, que possuem experiência pro
fissional para processar o cultivo racional do solo, do que permitir
a apropriação de íanensas áreas por grupos nacionais ou multína
eíonaís que, geralmente, exploram predatoriamente, chegando,
inclusive, até a empobrecer a região com o esgotamento dos re
cursos naturais.

Esperamos contar com o apoio de todos os Parlamentares na
apreciação e aprovação de nossa proposta.

Sala das Sessões, de de 1981. - Pedro Germano.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COqRDENAÇAO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 178, DE 16 DE FlEVERiEIRO DE 1967

Dispõe sobre a cessão de imóveis da União Federal
para as finalidades que especifica.

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

Art. 1.° Por ato do Governo e a seu critério, poderão ser
cedidos, gratuitamente, ou em condições especiais, sob qualquer
dos regimes previstos no Decreto-lei n,? 9.760, de 5-9-46, imóveis
da União, aos Estados, aos Municípíos, a entidades educacionais,
culturais ou de finalidades sociais, e, em se tratando de aprovei
tamento econômico de interesse nacional que mereça tal favor,
a pessoa fisica ou jurídica.

Parágrafo único. A cessão se fará autordzada por decreto do
Presidente da República e se formalizará mediante termo ou con
trato, do qual expressamente constarão as condições estabelecidas
e tornar-se-á nula, independentemente de ato especial se ao imó
vel, no todo ou em parte, for dada aplicação em divergência com
o previsto no decreto autorízatívo e conseqüente termo ou contrato.

Art. 2.° O decreto de cessão poderá:

a) autorizar a alienação de frações ideais do domínio pleno
ou do domínio útil do terreno cedido com a finalidade de obter
recursos para a execução dos objetivos da cessão, inclusive para a
construção de edificações' que pertencerão, no todo ou em parte,
ao cessionário; ,

b) autorizar a hLpoteca de parte de frações ídeaís do domínio
pleno ou do domínio útil do terreno cedido e benfeitorias even
tualmente aderidas, com as finalidades referidas na alínea a;

c) autorizar a locação ou o arrendamento de partes do imó
vel cedido e benfeitorias eventualmente aderidas. desnecessárias
ao uso imediato do cessionário.

d) isentar o cessionário do pagamento de foro enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio e de Iaudê

-rnlos nas transferências de domínio útil de que trata este artigo.

Art. 3.° O decreto de cessão fixará prazo para que se con
cretize a destinação nele prevista.

Art. 4.° Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO oDE LEI N.o 5.442, DE 1981

(Do Sr. João F'austino)

Altera disposições da Lei n.oS. 692, de 11 de agosto de
1971, a fim de obrigar os municípios a instituírem estatuto
do magistério.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação
e Cultura e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 A Lei n.O 5.692, de 11 de agosto de 1971, que "fixa
Diret.rizes e Bases para o ensino de 1.0 e 2.° graus", passa a vigo
rar com as seguintes alterações:

1) O art. 35, com a seguinte redação:

"Art. 36. Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios devem instituir estatuto que estruture a carreira de
magistério de 1.0 e 2.° graus, com acessos graduais e suces
sivos, regulamentando as disposições especificas da presen
te lei e complementando-as no quadro da organização
própria do sistema."



11982 Sábado 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1981

II) o § 3.° do art. 54, com a redação infra-escrita:

"Art. 54.

I °

§ 3.° A concessão de auxílio financeiro aos programas
de educação dos Municípios, integrados em planos esta
duais, Iar-se-á mediante com ênío, com base em planos e
projetos apresentados pelas respectivas administrações e
aprovados pelos Conselhos de Educação, e dependerá de
comprovação do respectivo estatuto do magistério, bem
como da remuneração pontual e condigna dos professo
res."

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

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

Justificação

A Constituição Federal assegura a todos os brasileiros, na faixa
etãria de 7 -a 14 anos, ensino de 1.0 grau obrigatório e gratuito
nos estabelecimentos oficiais.

De acordo com a organização do sistema educacional brasi
leiro, a administração da educação de 1.0 grau cabe precipuamente
aos municípios, aos quais compete, inclusive, a atribuição de "pro
mover, anualmente, D levantamento da população que alcance a
idade escolar e proceder à sua chamada para a matrícula" (art. 20
da Lei n.o 5.692/71).

A responsabilidade dos munícipios, no tocante à educação, é
excessiva para seus depauperados orçamentos. A União, que lhes
conferiu tamanha responsabilidade, não os dotou da correspon
dente fonte de custeio. Os auxílios recebidos estão sempre aquém
das necessidades educacionais, tendo em vista a melhoria quanti
tativa c qualitativa do ensino.

A população escolarízável, contida na faixa etária de 7 a 14
anos, corresponde atualmente a cerca de 29 milhões de pessoas.
O número de matriculas no ensino de 1.° grau não chega a 23
milhões. Resultado: há quase 7 milhões de candidatos a analfa
betos. Há 7 milhões de crianças sem escola no Brasil, numa época
em que muitos países estão preocupados em universalizar a escola
de 2.° grau ou a superior.

As deficiências quantitativas do ensino, aliam-se as qualitati
vas. As deficiências educacionais, acumuladas ao longo do tempo,
desembocam na escola média ou na superior, gerando profissio
nais muitas vezes incompetentes e colocando em risco a política
de formação de recursos humanos de ~to nivel.

Na verdade, na raiz do problema está o ensino de 1.0 grau. E a
causa eficiente reside exatamente na decadência deste grau de
ensino. na desqualificação do seu corpo docente.

Em 1980, dos 907.800 professores em exercício no ensino de 1.0
grau, apenas 33% possuiam habilitação a nivel de 2.° grau, e 13S
tinham o curso de 1." grau incompleto.

O avultado número de professores leigos traz não apenas pre
juizo para o ensino, mas também para o individuo. Sc' este não
precisa apresentar determinados requisitos intelectuais, o Poder
Público municipal disso se aproveita, nomeando ou contratando
para o cargo pessoas totalmente despraparadas para exercê-lo, ofe
recendo-lhes muitas vezes quantias inferiores ao salário mínimo
local a fim de atender interesses políticos.

Além do desrespeito às leís trabalhistas, o fenômeno evidencia
um lamentável descaso para com o ensino.

A melhor solução para o problema parece-nos que é condi
cionar a concessão de auxílios financeiros pelo Mlnísbério da Edu
cação e Cultura :t existência de estatuto de magistério na órbita
municipal, a exemplo do que a Lei n.O 5.692/71 já impõe em relação
•.lOS Estados e ao Distrito Federal. Além disso, a liberação dos fi
nancíumentos dependerá de comprovação de remuneracão pontual
e condigna para os professores.

O estatuto do magistério municipal, que estrutura a carreira
no ensino de 1.0 e 2.0 graus, de acordo com a proposta que estamos
submetendo aos ilustres pares, deverá adequar-se às disposições
da lei federal e à organização do sistema de ensino estadual, man
tendo evidentemente, os mesmos direitos e deveres cominados aos
professores estaduais, em cujo sistema se insere.

de 1981. - João Faustlno.deSala das Sessões,

CAPíTULO V

Do Financiamento

CAPíTULO VI

Dos Professores e Especialistas

Art. 29. A formação de professores e especialistas para o en
sino de 1.0 e 2.0 graus será feita em níveis que se elevem progres
sivamente, ajustando-se as diferenças culturais de cada região do
País, e com orientação que atenta aos objetivos específicos de cada
grau, às características das diScipiinas, áreas de estudo ou ativi
dades e às fases de desenvolvimento dos educandos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAO
DAS COMISSõES PERMANENTES -

LEI N.o 5.892, DE 11 DE AGOSTO DE 1971

Fixa diretrizes e bases para ensino de 1.° e 2.° graus,
e dá outras providências.

Art. 36. Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que
estruture a carreira de magistério de 1.0 e 2.0 graus, com acessos
graduais e sucessivos, regulamentando as disposições específicas
da presente lei e complementando-as no quadro da organização
própria do sistema.

Art. 37. A admissão e a carreira de professores especialistas,
nos estabelecimentos particulares de ensino de 1.0 e 2.° graus, obe
decerão às disposições específicas desta lei, às normas constantes
obrigatoriamente dos respectivos regimentos e ·ao regime' das Leis
elo Trabalho. .

Art. 54. Para efeito de concessão de auxílios, os planos dos sis
temas de ensino deverão ter a duração de quatro anos, ser aprova
dos pelo respectivo Conselho de Educação e estar em consonâncía
com as normas e critérios do planejamento nacional da educação.

§ 1.° A concessão de auxilio federal aos sistemas estaduais de
ensino e ao sistema do Distrito Federal visará a corrigir as diferen
ças regionais de desenvolvimento sócio-econômico, tendo em vista
renda per capita e população a ser escolarizada, o respectivo esta
tuto do magistério, bem como a remuneração condigna e pontual
dos professores e o progresso quantitativo e qualitativo dos servi
ços de ensino verificado no biênio anterior.

§ 2.° A concessão do auxilio financeiro aos sistemas estaduais
e ao sistema do Distrito Federal far-se-á mediante convênio, com
base em planos e projetos apresentados pelas respectivas adminis
trações e aprovados pelos Conselhos de Educação.

§ 3.° A concessão de auxilio financeiro aos programas de
educação dos Municípios, integrados nos planos estaduais, far-se-á
mediante convênio, com base em planos e projetos apresentados
pelas respectivas administrações e aprovados pelos Conselhos de
Educação.

Art. 55. Cabe à União organizar e financiar os sistemas de
ensino' dos Territórios, segundo o planejamento setorial da edu
cação.

Assim procedendo, os professores municipais poderão receber
maiores salários e gozar de incentivos funcionais, corno o devido por
habilitação com formação pedagógica ou por exercício em zona
rura1. Tais benefícios parecem importantes para a melhoria do
ensino nos municípios, mas constituem matéria de competência
10ca1. Legislando a respeito, poderíamos infringir a autonomia mu
nicipal.

Se os municípios são responsáveis por importante parcela da
educação brasileira - talvez a mais importante -- devem-se-lhes
ser traçadas diretrizes para que organizem suas funções em con
formidade com os príncipíos vigentes,· pois só assim estarão habi
litados a melhor desempenhar sua missão predominante - a
educativa.

......................................~ .2.°
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o SR. PRESIDENTE (Jnel Ferreira) - Está finda a leitura do expe-
diente.

IV - Passa-se ao 'Pequeno Expediente.
Tem a palavra o Sr. Rafael Faraco.

O SR. RAFAEL FARACO (PDS - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs, Deputados, leio, para que conste dos Anais, telex que recebi
dos Presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, do
Centro de Indústrias do Estado do Amazonas, da Federação da Agricultura
do Estado do Amazonas, da Federação do Comércio do Estado do Amazo
nas, da Associação Comercial do Amazonas, da Associação dos Exportado
res da Zona Franca de Manaus e do Clube dos Diretores Lojistas de Manaus,
vazado nos seguinte termos:

"Associação dos empresários da Amazônia, entidade que se
arvora como representativa da classe empresarial amazônica, nada
tem em comum com a região de onde empresta o nome, tratando-se
de um grupo latifundiário que, tendo adquirido extensas áreas na
Amazônia, para utilização no setor primário ET com finalidade es
peculativa, procura apoio institucional para loteamento dessas
áreas.

Evidentemente que não poderia responder pelos resários da
Amazônia, uma associação sediada no Estado de São Paulo, con
tando com apoio de investidores localizados fora do contexto ama
zônico.

Os empresários amazonenses contam com entidades atuantes
que reivindicam e apóiam suas proposições, sendo portanto inteira
mente desnecessária e inócua toda ET qualquer intermediação ad
vinda de entidades alienígenas que, com seus prôprios interesses em
jogo, tentam transferir para os empresários locais a responsabilida
de de suas intenções.

A Federação das indústrias do Estado do Amazonas, o centro
da indústria do Estado do Amazonas, a Federação da Agricultura
do Estado do Amazonas, a Federação do Comércio do Estado do
Amazonasjr Associação Comercial do Amazonas, a Associação
dos Exportadores da Zona Franca de Manaus e Clube de Diretores
Lojistas, entidades representativas das classes empresariais amazo
nenses, refutam, repudiam e repelem qualquer proposição, emanada
da Associação dos Empresários da Amazônia por ilegítima ET des
provida de qualquer representatividade dos empresários do nosso
Estado.

A denúncia dessa situação deve partir de todos os defensores
das coisas amazônicas. Do pc'ttico, como representante do povo, da
imprensa pelo esclarecimento e formação de opiniões.

Cresce a responsabilidade daqueles que têm a obrigação de ze
lar, em nome do povo, pela correta representatividade do nosso Es
tado.

Solicitamos apoio Vossa Excelência para, uma vez mais, re
chaçarmos as pretensões pseudo-representativas da Associação dos
Empresários da Amazônia, pelas razões acima expostas.

Respeitosas saudações. - João de Mendonça Furtado - Pre
sidente Federação Indústrias Estado Amazonas; Fernando Francc
de Sá Bomfim - Presidente Centro Indústrias Estado Amazonas
Eurípedcs Ferreira Lins - Presidente Federação Agricultura Esta
do Amazonas; José Ribeiro Soares - Presidente Federação Comêr
cio Estado Amazonas: José Lopes da Silva - Presidente Associação
Comercial Amazonas: Man~cl Henrique Ribeiro - Presidente As
sociacão Exportadores Zona Franca de Manaus; José Santos da Sil
va Azevedo - Presidente Clube Diretores Lojistas de Manaus."

SI'. Presidente. para mim, a Amazônia toda, por sua localização privile
giada c estratégica, é do interesse da segurança nacional.

Nesta denúncia que me fez vir à tribuna, Sr. Presidente, está a compro
vação do risco que corre a soberania nacional. Por isso, desde que chegamos
aqui. em 1971, até os dias atuais, estamos propugnando pela implantação do
V Exército na região, pois o Comando Militar de Manaus é agora dirigido
por um General de quatro 'estrelas. Consideramos a medida necessária e ur
gente. Aliás. na mensagem encaminhada ao Congresso Nacional para exame,
o Sr. Minístro do Exército justifica a criação de mais uma vaga de general-de
exército para ocupar a chefia do Comando da Amazônia, tendo em vista a fu
tura criação do V Exército. Trazemos, portanto, nossas aspirações e as do
povo que representamos. Congratulo-me, portanto, com essa medida solicita
da ao Congresso pelo Sr. Presidente da República.

Em 1979 apresentamos projeto de lei, quc recebeu o n9 1.823, visando es
tender o crédito rural ao posseiro que por cinco anos detenha a posse pacífica
da terra, a fim de legalizá-la como dominio e encaminhá-Ia ao Banco, para
cadastro e financiamento. H oje, proposta de usucapião especial vem ao en
contro dessa proposição.

Este é um exemplo de como os Parlamentares têm proposições de alcan
ce social, político e econômico que não recebem a necessária tramitação c que
o Executivo depoismanda para esta Casa como se fosse de sua autoria. Estas
duas propostas - o usucapiào especial e a criação da vaga de General de
quatro estrelas para servir à Amazônia quando da implantação do V Exército
- comprovam o que disse acima.

Encerrando, SI'. Presidente, dirijo apelo à SUNANAM no sentido de
que mande, com urgência, navios dc carga para Recife com a finalidade de fa
zer o transporte para Manaus dos gêneros alimentícios lá estocados - mais
de 3 mil toneladas. Acabaram, pura e simplesmente. com esses navios que fa
ziam o transporte marítimo para o Amazonas. Este, SI'. Presidente, é um ape
Io veemente da nossa população do interior do Brasil..

O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB - SP. Sem revisão do orador.)
- SI', Presidente, Srs. Deputados, na cidade industrial de Cubatão estão si
tuadas a Refinaria de Padre Bernardes e a COSIPA. Por isto foi considerada
de interesse da segurança nacional.

Gostaria que meus nobres pares soubessem - para o folclore político, se
não para desolação politica - o que está acontecendo naquela localidade. Os
Vereadores do PMDB, do PTB, do PP e do PDS cassaram, por improprieda
de administrativa, o Presidente da Câmara Municipal daquela cidade. que
leva a público, então, uma série de documentos demonstrando que recebia do
Prefeito nomeado 2,5% sobre o total de 20% que percebia dos empreiteiros
que faziam as obras realizadas em Cubatão. Hoje temos oito Vereadores do
PDS e o Prefeito nomeado sub judice, e Cubatão está mergulhada num escân
dalo ímpar, Até ai, seria um fato de corrupção, que está sendo apurado: em
preiteiros que. pagavam 20% ao Prefeito, que redistribuía o dinheiro à banca
da majoritária do PDS, pelo Presidente da Câmara, que foi cassado.

Não entro no mérito da questão porque respeito muito as decisões finais.
Até o final, simplesmente, Prefeito e Vereadores do PDS são inocentes. Mas,
para surpresa nossa, o Prefeito de Cubatão pediu que cessem todos os in
quéritos a esse respeito, porque se isto não ocorrer o Govêrno Federal poderá
deixar de devolver a autonomia àquele Município, eis que ele encaminhou ao
Conselho de Segurança Nacional um dossiê completo sobre essas irregulari
dades, na qual ele é acusado de ser o distribuidor do dinheiro. Não há provas,
a não ser as denúncias e os documentos, mas estes podem ter sido forjados. A
verdade é que o Prefeito quer, simplesmente, que se extinga a investigação a
nível municipal. estadual e federal, porquc.do contrário, não será devolvido
a autonomia ao Município, quando os atos de corrupção, segundo os denun
ciunies, foram praticados fi sombra da falta de autonomia.

E. o que é mais grave, um dos denunciantes já assumiu amplamente a
responsabilidade no caso, dizendo taxativamente: "Recebi o dinheiro, já o
gastei e quero, agora, pagar as minhas culpas perante a Justiça." E o Prefeito,
ao invés de provar que não tem culpa na distribuição desse dinheiro, este "pf"
que as empreiteiras davam fi Prefeitura, quer simplesmente que o Conselho de
Segurança Nacional interfira para que esses murmúrios - que não são mur
múrios, são atos públicos junto ao Ministério Público, junto à Câmara M uni
cipal e à Assembléia Legislativa - sejam encerrados, em nome da democra
cia. pois pode não voltar a autonomia municipal, para Cubatão.

Desta forma, deixo aqui este registro para que, amanhã. nenhum Parla
mentar do PDS seja mal-avisado a respeito de Cubatão, no sentido de que
esse foi simplesmente um episódio de corrupção em uma área de interesse da
segurança nacional. Agradeço a todos os Parlamentares a atenção. Fica dito'
que, para mim, não há culpados: a única que não pode pagar, neste episódio,
é a autonomia política de Cubatão, prometida de volta pelo Presidente João
Figueiredo.

O SR. NILSON GIBSON (PDS - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Pesidente, Srs. Deputados, informo a esta Casa que os plantadores de
cana de Pernambuco resolveram, ontem, em Assembléia Geral realizada na
sede do Sindicato dos Cultivadores de Cana. sob a presidência do lider Sílvio
Carneiro Leão, sustar a paralisação e voltar às atividades normais, em face da
aceitação do diálogo pelas autoridades governamentais ligadas ao setor. O
documento elaborado pelo Sindicato dos Cultivadores de Cana será colocado
em discussão para tentar uma negociação junto ao Ministério da Indústria e
do Comércio. O presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana, Sílvio
Carneiro Leão, afirmou "que o órgão sempre se norteou pelos caminhos que
fossem capazes de sanar os problemas que afligem a atividade canavieira de
Pernambuco". A diretoria do Sindicato dos Cultivadores de Cana de Per
nambuco apresentou ontem aos Assessores do Ministro Camilo Penna, da In-
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dústria e do Comércio, o seguinte documento, que diz respeito às reivindi
cações dos produtores de cana de Pernambuco:

"O Sindicato. dos Cultivadores de Cana de Pernabuco vem à
presença de Vossa Excelência para expor os motivos que levaram os
canavieiros a recorrer à medida extrema de paralisação de sua co
lheita, numa iniciativa cuja gravidade serve para traduzir o estado
de espírito de uma classe que, com justas razões, do conhecimento
do próprio Governo, sente-se vitimada por uma orientação oficial
que os está conduzindo a incontestável depauperamento.

Têm presente o reconhecimento de que a.política oficial e tute
ladora com relação ao setor, ao longo dos últimos anos, não respon
de pelo sagrado princípio de que o papel do Governo não se restrin
ge li ação de governar, mas implica sobretudo a missão de exercitar
a Justiça. A irrcmovível c singular diretriz do Governo Federal em
comprimir sistematicamente os preços da cana é certamente respon
súvel pelos sucessivos e crescentes prejuízos acumulados 110 setor ca
navieiro, sobre o qual pesa o ônus de um endividamento crônico,
que tem contriliuído para deslutrar a imagem de quantos se dedicam
à essa atividade.

De forma reiterada e com esperança decrescente, através de seu
órgão de classe, têm apresentado às autoridades governamentais es
tudos de custos de produção da cana neste Estado, cujos resultados,
apesar de não terem sido contestados pelo Governo, jamais foram
levados em consideração. Recorde-se que os canaviciros recorreram
até a órgàos do próprio Governo, de comprovada competência e
probidade, para realização deste trabalho, a exemplo do que foi ela
borado pela CEPA - Fundação Centro de Planejamento Agrícola
do Estado de Pernambuco, órgão da Secretaria de Agricultura do
Estado. Ao invés da adoção de preços compatíveis com os altos cus
tos de produção que se verificam neste Estado, em decorrência das
adversidades climáticas, de topografia, de solo e a baixa produtivi
dade dos trabalhadores rurais, o Governo optou por uma política
de financiamentos ajuros subsidiados e outros incentivos, não sufi
cientes para corrigir os efeitos inflacionários e que produziram ex
cessiva e perturbadora dependência do sistema financeiro. A par das
mudanças de orientação da economia brasileira, que se materializa
ram na retirada dos subsídios dos financiamentos, era de esperar
para o setor canavieiro um preço compatível com a nova realidade
das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro. Amparados
em estrutura de custos de produção da cana que estimava o aumen
to em 62%, foram surpreendidos com o reajuste de apenas 34%. De
outra parte, Senho Ministro, há de se argüir os problemas decorren
tes da seca ocorrida em Pernambuco, com frustação de safra da or
dem de 40% e que já foi objeto de identificação pelo Banco do Brasil
c Instituto do Açúcar e do Álcool. Vale assinalar ainda que o piso
salarial dos trabalhadores rurais deste Estado ê o mais alio do País e
a sua produtividade a mais baixa, na configuracão de ônus resultan
tes das características políticas e sociais do Estado. Diante dos su
cessivos recalques de preço de cana, agravados com a seca, não res
tou aos cultivadores outra alternativa senão a suspensão de seus tra
balhos de corte de cana, em uma atitude que reflete o desespero da
classe, num movimento espontâneo visando exclusivamente à ob
tenção de sobrevivência da categoria. Face ao exposto, Senhor Mi
nistro, solicitam OS plantadores de cana o seu apoio no sentido que
sejam adotadas as seguintes providências:

a) pagamento pelo IAA de 50% de todas as obrigações da safra
em curso, com relação aos bancos oficiais e particulares que operam
com crédito rural. Os plantadores de cana ressarciriam à Autarquia
o valor correspondente, nas cinco (5) safras subseqüentes, sem cor
reção e a juros com taxas especiais;

h) Solicitar do Banco Central do Brasil financiamento de 100%
para fertilizantes, renovação e custeio agrícola, tomando-se por
base o último triênio de fornecimento, com juros diferenciados;

c) Envidar todos os esforços junto ao Banco Central do Brasil
no sentido da liberação imediata dos financiamentos pleiteados, tão
logo encerrada a moagem da safra 81/82, uma vez que o período da
próxima entressafra será de aproximadamente 7 (sete) meses, em de
corrência da estiagem verificada;

d) Concessão de subsídio adicional ao setor agrícola do Estado
de Pernambuco, durante a safra de 81/82, que possibilite ao forne
cedor cobrir custos excepcionais com o salário da mão-de-obra, não
previstos nos estudos para o último reajuste de preços da cana-de
açúcar, retroagindo a medida a 8-JO-81.

Atentos para a dimensão de problemas cuja gravidade vem sen
do acentuada inexoravelmente, ano após ano, com reflexos perigo
sos não apenas para o setor, mas também para a economia de um
Estado reconhecido social e politicamente como área problema, o
órgão de classe manifesta confiança quanto ao fato de Vossa Exce
lência encampar a defesa de providências saneadoras. Por outro la
do, espera o Sindicato dos Cultivadores de Cana de Pernambuco,
doruvunte, participar das discussões que precedem as revisões perió
dicas de preços e de decisões outras sobre o setor da agroindústria
do açúcar. Tendo em vista o estágio negativo alcançado, resta, po
rém, a certeza de que Vossa Excelência saberá compreendera impe
riosidade de soluções imediatas em defesa de uma categoria que
congrega mais de 6.000 (seis mil) plantadores de cana, cuja ação re
presenta fator de estabilidade social, pela mobilização de expressivo
contingente de mão-de-obra, além de sua presença contribuir para
uma distribuição de renda mais equânime no cenário econômico re
gional, objetivo maior c bem definido do Governo do Presidente Fi
gueiredo."

Sei, Sr. Presidente, que o Ministro Camilo Penna, a quem cabe liderar o
encaminhamento dessas reivindicações, solucionará a crise. Manifesto, na
oportunidade, minha confiança na ação de S. Exs

Ao fazer este registro, desejo reafirmar a confiança que tenho no grande
destino de Pernambuco, sobretudo, à vocação de trabalho de seu povo, ao
qual envio minhas congratulações.

o SR. OeTAefLIO ALMEIDA (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.j - Sr. Presidente, Srs, Deputados, os institutos da concordata e da
falência, no Direito Comercial brasileiro, estão defasados, com relação ao
nosso desenvolvimento econômico e à presteza que se exige das ações perti
nentes, quando a cada dia aumenta a velocidade das transações mercantis.

Diante disso, apresentamos projeto de lei no intuito de adaptar o regime
legal vigente às condições atuais da economia brasileira, reforçando a garan
tia dos legítimos interesses das empresas, prejudicadas com o atraso das me
didas judiciais que resultem na solução dos seus créditos.

N a verdade, o Decreto-lei n? 7.66], de 21 de junho de 1945, não garante a
celeridade e seguranca exigíveis no processo falimentar pelo nosso desenvol
vimento econômico, embora a melhor qualidade técnico-jurídica desse diplo
ma legal. Mas é que, nos últimos trinta e cinco anos, houve tal progresso nas
relações mercantis, que a legislação se tornou obsoleta, quanto aos institutos
da falência e da concordata,

Se aquele Decreto-lei atendia 11 situaçào do último pôs-guerra, a partir de
1945, houve, no Brasil, enorme surto de progresso, intensificando-se as comu
nicações, ampliando-se a infra-estrutura de transportes, com grande impulso
nos setores secundário e terciário, grande parte da população tendo melhora
do os seus padrões de consumo, cada vez mais complexo o desempenho eco
nômico da Nação.

Podemos, portanto, justificar por dois fatos a necessidade dessa reforma
legislativa: de um lado, a profunda alteração no dimensionamento empresa
rial no País: do outro, o crescente congestionamento do aparelho judicial.
Somem-se a isso o desenvolvimento do crédito e a multiplicação dos seus
problemas, com as inevitáveis distorções de uma insistente conjuntura infla
cionária. Isso tudo faz com que a concordata não seja mais do que uma ver
dadcira moratória da falência.

Baseia-se o nosso projeto em sugestões que nos foram encaminhadas
pela Federação e Centro do Comércio do Estado de São Paulo, apresentando
duas premissas básicas para a reforma: a desburocratização da concordata e a
adequação do instituto a suas reais finalidades.

Atendendo ao primeiro pressuposto, propomos a extirpação das habili
tações de crédito e a eliminação da figura dos comissários, visando a encon
trar maior objetividade c imprimir mais celeridade à concordata, só se habili
tando o devedor que tenha' condições saldar os respectivos débitos, mesmo
por meio de garantias oferecidas por terceiros.

Assim, o devedor apresentará a relação completa dos créditos e os res
pectivos documentos, oferecendo garantia própria ou de terceiros, suficiente
para o cabal cumprimento das suas obrigações, oferecidas todas as garantias
para que o interessado possa acompanhar o desenvolvimento da ação.

Sendo o não pagamento indicativo do estado de insolvência, não se con
cebe continue o devedor no processo de concordata.

Serão abrangidos na concordata os créditos fiscais e previdenciários ven
cidos à data do pedido e reconhecidos pelo devedor, com multas, juros, cor
reção monetária e acréscimo da cobrança.

Procuramos facultar ao devedor a retificação espontânea da inicial, com
a inclusão de novos créditos, desde que antes da homologação do pedido e
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quando as oscilações não sejam superiores a dez por cento do total dos crédi
tos.

Também extinguimos as habilitações de crédito e a figura do comissário,
cabendo a fiscalização da concordata a qualquer credor, eliminados atos bu-
rocráticos sem significação. .

Tais, em ligeiros traços, Q nosso projeto, para o qual esperamos a
atenção e a correção possível dos órgãos técnicos, confiando na aprovação
por este Plenário.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. HEUO DUQUE (PMDB - PRo Pronuncia o seguinte dlscurso.)

- Sr. Presidente, Srs. Deputados, votar e derrotar o pacote da Previdência é
o que a Nação espera do Congresso Nacional, na próxima terça-feira. O Go
verno, se insistir na intransigência, amargará outra derrota que deve ser credi
tada à sua insensibilidade social. Ou então atua inteligentemente e civilizada
mente, retirando a "urgência" desse projeto que tem, hoje, a repulsa unânime
da sociedade brasileira. •

Não será com as medidas ali preconizadas que se resolverá a crise da Pre
vidência Social, furtando direitos adquiridos de milhões de aposentados. O
monstrengo previdenciário que está no Congresso, só poderia mesmo ter nas
cido dos cérebros doentios dos tecnocratas que in felicitam de há tanto este
País. Após favorecerem, impunemente, grandes grupos econômicos com a
farta distribuição de recursos públicos, em que a Pr~vidência foi vítima, a tec
noburocracia oficial agora programa o roubo planejado de pobres e humildes
aposentados.

Infelizmente a Previdéncia tem à sua frente um Ministro adepto da dis
tribuição demagógica e populista, portanto eleitoreira, dos mais importantes
cargos previdenciários nos Estados. Há um loteamento político da Previdên
cia, onde determinadas figuras nos mais diferentes pontos e regiões do País
coordenamo seu feudo. Na atual gestão, isto chegou ao insuportável. Mas,
lamentavelmente, o titular da Previdência não tem a mesma disposição quan
do se trata da defesa do previdenciarismo das investidas tecnocráticas, Para
manter o Ministério, S. Ex' apóia uma modificação que ele próprio sabe ser
injusta. Aliás, foi o .Senador Nilo Coelho, Líder do PDS no Senado, quem
disse que o projeto não presta.

Ora, o Sr. Ministro da Previdência deveria era começar para valer a mo
ralização do órgão, através ativo combate à corrupção. Por exemplo, como
anda o inquérito sobre a "estranhíssirna" permuta de um terreno em São

. Paulo de propriedade da Previdência, por um edifício em Curitiba, realizada
na gestão anterior? O edifício deveria sediar os serviços da Previdência em
Curitiba, mas, decorridos tantos anos, continua inaproveitáve1, por quê? En
quanto' isso, só de aluguel, em Curitiba, a Previdência paga mensalmente
vários milhões de cruzeiros. Um escândalo.

Fatos desse tipo, quantos existem no âmbito da Previdência? E o Minis
tro, o que diz de tudo isso? Aja, ainda em tempo, para corrigir fatos desse ti
po, inclusive o próprio malfadado "pacote", ora tramitando por decurso de
prazo nesta Casa, ou tenha a grandeza de renunciar ao cargo, reassumindo o
seu mandato de parlamentar.

Sr. Presidente, por muitos anos a Previdência recebeu um número maior
de contribuintes, que sustentavam uma quantidade pequena de beneficiários.
Ao longo dos anos, esses contribuintes foram-se transformando em benefi
ciários da aposentadoria e pensões. Nessa hora, querem furtar os seus direitos
adquiridos. Observem esse dado: em 1980, a Previdência Social nos Estados
de São Paulo, Paraná, Amazonas e Acre, além do Distrito Federal, teve um
enorme "superávit", ou seja, arrecadou mais do que o que gastou. São Paulo
teve um "superávit" de 38,8 bilhões de cruzeiros; o Paraná' de 966 milhões de
cruzeiros; o Amazonas de 9 milhões de cruzeiros; o Acre de 142 milhões de
cruzeiros; e o Distrito Federal de 3,5 bilhões de cruzeiros. O professor Rober
to Macedo, da USP, mostra que o "déficit" dos outros 16 Estados da Fede
ração foi de 37,4 bilhões de cruzeiros. Só o Estado de São Paulo cobriu, com
sobras, esse "déficit".

A situação, portanto, do órgão não é insolúvel. Há saídas, desde que a
austeridade, a competência e o zelo jesuítico pela coisa públiea tenham pre
sença na vida da Previdência, Ao invés disso, constatam-se fatos desse tipo:
em 1970, o Governo recolheu à Previdência 4,9%, enquanto os empregadores
e os empregados ficaram com a responsabilidade de contribuição de 95, I%.

Na terça-feira, se o Governo até lá não retirar a "urgência" do seu desas
trado "pacote", só resta a ação patriótica de rejeitá-lo. E nessa hora o povo
saberá quais os Senadores e Deputados que são seus porta-vozes e os que as
sumirão o triste papel de seus algozes. E o povo deverá marcar os seus nomes
para as eleições de 1982.

O SR. INoef:NCIo OUVEIRA (PDS - PE. Pronuncia o seguinte dls
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a derrota, ontem, do projeto de lei
do Executivo que estende a sublegcnda às eleícões de Governador, extrapola

a decisão do Congresso Nacional. Mais do que um revés do PDS ou uma vi
tória das oposições, trata-se de uma derrota do Governo. Tem-se de reconhe
cer o esforço feito pelo Partido Democrático Social através dos seus dirigen
tes, pelos Líderes do Partido no Senado Federal e na Câmara dos Deputados,
sem contar, no entanto, com o apoio mais efetivo por parte do Executivo.
Além disso, alguns Governadores (todos escolhidos pelo Sistema), uns velada
e outros abertamente, trabalharam contra o projeto, numa demonstração de
ingratidão para com quem lhes deu o honroso cargo.

O episódio demonstra também a insatisfação dos parlamentares pedes
.sistas pelo desprestígio político que enfrentam por parte do Governo Federal

. e, mais acentuadamente, dos Executivos Estaduais, apesar de o Presidente
João Figueiredo e os Ministros procurarem prestigiar os políticos do PDS,
mas o segundo e terceiro escalões do Governo, com raras exceções, os boico
tam.

A partir de hoje, não se tem dúvidas, haverá uma grande fragmentação
do PDS, com as correntes minoritárias dentro do partido, que tem os seus Di
retórios Regionais Estaduais controlados pelos Governadores, sem possibili
dades de concorrer aos cargos majoritários, fazendo com que busquem novos
destinos políticos e partidários. Assim, uma legislação eleitoral menos drásti
ca, que permita ao parlamentar até seis meses antes do pleito mudar de agre
miação, talvez se enquadre melhor ao nosso atual quadro partidário.

Portanto, o episódio da votação do projeto da extensão da sub legenda
para Governador, com acentuada dissidência pedessista, já se comentando
que será muito maior ainda no projeto que altera alguns dispositivos da Pre
vidência Social, merece ser analisado e precisa de uma nova estratégia do Go·
verno para com o partido que lhe dá apoio e sustentação no Congresso Na
cional e principalmente para com os parlamentares pedessistas que não têm
sido prestigiados politicamente, sob pena de gerar-se uma dissidência que po
derá trazer resultados negativos para a maioria legislativa governista e para o
próprio Partido Democrático Social.

Acreditamos que o momento é de agir imediatamente antes que seja tar
de e não se possam evitar as defecções partidárias e os problemas que de
monstram estarem em efervescência.

Era o que tinha a dizer ..

O SR. CARLOS AUGUSTO (PP - PI. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, atingir as minorias para não prejudicar re
sultados eleitorais é tática freqüentemente utilizada pelo Poder Executivo nos
momentos em que se torna necessário adotar medidas impopulares. Princi
palmente quando essas medidas são conseqüência da má administração, ates
tando a incapacidade gerencial dos homens de confiança do Governo.

Aconteceu assim com o chamado "Pacote Previdenciário" do Executivo
destinado a cobrir o escandaloso déficit da Previdência Social, cujos números
são até hoje controvertidos - falou-se em 204 bilhões de cruzeiros, mas de
pois reduziu-se para pouco mais de 60 bilhões, que seria o déficit real, pro
gressivo, a aumentar caso não fossem adotadas providências.enêrgicas.

Para cobrir esse rom bo, pensou-se de início em aumentar as contri
buições compulsórias dos empregados brasileiros de 8 para 10%, mas a idéia
mostrou-se de tal forma impopular que foiabandonada, tamanho o receio de
que o Partido do Governo visse o resultado da medida nas urnas eleitorais em
1982.

Depois de muita reflexão e estudo, os tecnocratas governamentais chega
ram a uma conclusão que seria teoricamente menos dolorosa para a grande
maioria da população, mas extremamente sofrida para uma minoria de pouca
expressão em termos eleitorais: 'os inativos.

Receberam eles dois golpes de uma só vez: os benefícios dos que foram
aposentados e recebem até três salários mínimos não receberão mais os 10%
adicionais sobre o INPC. E aquele que decidir voltar a trabalhar para aumen
tar a sua renda - e todos sabem que os inativos recebem uma quantia que
mal dá para sobreviver - passará a receber apenas 25% da sua aposentadoria
integral.

Nesse "corte de despesas" da Previdência Social, a meta foi basicamente
diminuir o impacto da impopularidade da medida, atingindo principalmente
aqueles que não têm voz - os inativos. Esquece o Governo que esses homens'
contribuíram durante toda a sua vida para a 'Previdência Social, com o intuito
de um dia poderem descansar com tranqüilidade, depois de anos de trabalho.

. Não lembrou também o Governo' que todos nós-seremos um dia aposen
tados e que a medida torna-se assim impopular para todos os trabalhadores
que hoje contribuem para o INPS. E já aparecem os primeiros protestos con
tra a aprovação do Projeto do Executivo para a Reforma da Previdência So
cial.

Recebi recentemente documento da Legião Brasileira dos Inativos, do
Núcleo de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, solicitando a rejeição do Proje
to de Lei 'nº 22, de 1981. Diz o seu texto que "a simples ameaça na redução
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dos beneficios está trazendo' aos familiares e amigos dos ameaçados um ver
dadeiro descontentamento em relação aos idealizadores desta diabólica ini-
ciativa", '

A Legião dos Inativos e os que firmaram o documento afirmam ainda
que pretendem "divulgar para a Nação os nomes dos Parlamentares que vo
tarem a favor do referido projeto, eos que com a ausência no Plenário possi
bilitarem a aprovação do mesmo por decurso de prazo", elogiando os nomes
"daqueles que derem seu voto contra esse projeto cruel. Entendemos que sen
do o mesmo transformado em lei simplesmente haverá mais miséria no lar da-
queles que acreditavam num futuro tranqüilo", '

O documento está assinado por representantes do Sindicato dos Traba
lhadores das Indústrias Metálicas, Mecânicas ede Material Elétrico de Nite
rói e Itaboraí; pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgi
cas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Rio de Janeiro; pelo Sin
dicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência
Social, de Orientação e Formação Profissional do Rio de Janeiro; pela Fede
ração dos Trabalhadores de Fiação e Tecelagem do Estado do Rio de Janei
ro; pelo Sindicato dos Médicos de Niterói; e pelo Sindicato dos Trabalhado
res da Indústria de Construção e do Mobiliário de Niterói.

Nada mais afirma esse documento do que a necessidade de responsabili
zar cada Parlamentar pela atitude tomada diante da votação do Projeto de
Lei. Os que votarem de acordo com a sua consciência, certamente não se sen
tirão pressionados pelos trabalhadores brasileiros, que ameaçam divulgar à
Nação a posição de cada um de nós diante da proposta do Executivo. É um
direito inegável daqueles que nos elegeram e depositaram nessa escolha a con
fiança de que todos defenderemos os interesses do povo.

Cumpramos, pois, com o nosso dever, que é o de agir conforme sugere a
nossa consciência, depois de cuidadoso exame do problema. E certamente
chegaremos todos à conclusão de que mais uma vez a incapacidade adminis
trativa do Governo procura responsabilizar o trabalhador, transferindo a ele
prejuízos decorrentes da irresponsabilidade de seus homens de confiança'em
gerir os bens públicos. '

O SR. ERNANI SATVRO (PDS - PB. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, a cidade de Patos, do alto sertão da Paraí
ba, está comemorando hoje o 789 aniversário de sua emancipação política.
Quer isto dizer que foi em 1903que a chamada Rainha das Espinharas atin
giu a categoria de cidade.

Atualmente essa situação não pode ser compreendida pelo povo em ge
ral, pois, ao se tornar município, cada povoação já surge com a categoria de
cidade. Mas, nem sempre foi assim. Por muitos anos perdurou 'a hierarquia
de povoado, sede de distrito, vila e cidade. Esta era o ponto mais alto da clas
sificação, somente inferior a Capifal do Estado.

Além dessa divisão de ordem político-administrativa, havia outra, para
lela, ou seja, a divisão judiciária. As sedes dos municípios podiam ser ou não
sedes de comarca. Quando não eram sedes de comarca, eram sedes de termos,
cujos juízes, denominados juízes municipais, tinham atribuições limitadas, de
acordo com a natureza e o valor dos processos a serem julgados. Não pode
mos, certamente, entrar agora nos detalhes de todo esse mecanismo, embora
o conheçamos suficientemente. O que queremos salientar agora, para maior
realce da data de hoje, é que a elevação de uma vila a categoria de cidade re
presentava um acontecimento da maior relevância.

No caso de minha cidade,' passou ela por várias situações, seja na esfera
administrativa, seja na judiciária. Já pertenceu a Pombal, a Piancó, a Teixei
ra, a Caicó, a Iguatu, e aí por diante. Essas mutações obedeciam ora a conve
niências de natureza administrativa e judiciária, ora a meros caprichos políti
cos, e até à influência de determinadas famílias, poderosas na época.

O que importa agora ressaltar é que Patos passou a ser cidade desde o
ano de 1903.Quando governador do Estado, por ocasião de uma dessas co
memorações, tive oportunidade de dissertar longamente sobre o aconteci
mento, inclusive referindo-me à solenidade realizada na antiga Casa da Câ
mara, de que havia detalhada notícia em :'A União", o valoroso órgão de im
prensa, decano de nosso Estado.

Nesta hora, o que me cabe ê registrar o acontecimento, reverenciando,
ao mesmo tempo, todos aqueles nomes ligados à efeméride. E, assim, começo
por relembrar os nomes dos Deputados José Campelo de Albuquerque Gal
vão, autor do projeto de lei de emancipação, Enéas Pedro de Souza c Leôncio
Wanderley, estes dois últimos, filhos de Patos, bem como o Desembargador
José Peregrino de Araújo, Presidente do Estado, filho do município irmão de
Santa J:uzia do Sabugy, que sancionou a lei. Todos eles são credores da grati
dão e do apreço de todos os patoenses, pois sabemos quanto era difícil, na
quela época, uma vitória dessa natureza.

Patos ê hoje, sem favor, uma das cidades mais importantes da Paraíba,
em todos os setores da atividade humana. A sua agricultura, o seu comércio,

a sua indústria, embora incipiente, a sua instrução e educação, a sua vida so
cial, tudo isso se desenvolve, dentro das dificuldades e limitações naturais da
região, num ritmo constante e animador.

Patos tem dado à Paraíba elementos os mais valorosos no domínio da in
teligência, da cultura, da atividade privada da administração pública. Poderei
citar, com o perigo das inevitáveis omissões, e cada um dentro de sua ativida
de ou especialidade, os nomes de Apolónio Zen aide, Senador da República,
Cariolano de Medeiros, historiador e escritor de renome, Leôncio Wanderley
e Miguel Satyro, políticos, este nascido em Pombal, mas vivendo em Patos e
aqui dominando a política por muitos anos, Alírio Meira Wanderley, certa
mente o mais talentoso de todos, Dom Fernando Gomes, Otacílio Nóbrega
de Queiroz, João Norberto da Nóbrega, José Gayoso, Múcio Wanderley Sá
tyro, Osmundo Wanderley da Nóbrega, Otacílio c Moacyr Arcoverde, Luiz
Wanderley Torres e Manuel Gomes, o venerando latinista.

Entre os seus prefeitos, para citar somente os de meu conhecimento, e
ainda com a ressalva das possíveis omissões, relembrarei o Dr. José Peregrino
de Araújo Filho, DI'. Firmino Ayres Leite, Clóvis Satyro e Sousa, Darcílio
Wanderley da Nóbrega, Bivar Olinto de Melo e Silva, José Cavalcânti, Nabor
Wanderley da Nóbrega, Olavo Nóbrega de Sousa, Aderbal Martins. Outros
terão passado pela Prefeitura em períodos maiores ou menores, mas são estes,
ora citados, os que deixaram seus nomes gravados em minha memória, todos
eles dedicados à causa pública e credores, portanto, de nossas homenagens.
Atualmente exerce o mandato de prefeito o Dr, Edmílson Fernandes Mota,
com bom desempenho.

'Na esfera judiciária, muitas figuras de relevo também passaram pela Co
marca de Patos, como Fenelon Ferreira da Nóbrega, Mário Moacir Porto,
Manoel Maia de Vasconcelos, Antônio Dantas de Almeida, Arthur Moura,
Antônio Gabínio da Costa Machado, João Navarro Filho, Agrícola Monte
negro, Ademar Leite - para falar apenas nos mais antigos. E entre estes tam
bém se encontram o sábio Pedro Ulisses Porto.

A todos eles, pois, o preito de nossa gratidão e nossa reverência.
Ave, pois, minha cidade, na glória do seu passado e na esperança do seu

futuro.

O SR. CRISTINO CORTES (PDS - MT. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a classificação clássica dos modelos de
reforma da estrutura fundiária de um país identifica dois tipos básicos de re
formas agrárias, ou melhor, dois modelos: o liberal e o socialista.

É evidente que o número de variações dentro de cada um,destes modelos
pode ser bem grande e crescer mais ainda com a possibilidade de mescIagem
das características de um modelo com os de outro.

Digo isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, porque o assunto está sendo,
constantemente, objeto de discussão tanto nas duas Casas do Congresso
quanto na imprensa em geral, e é comum encontrar pessoas interessadas em
saber se sou contra ou a favor de uma reforma agrária.

Sendo M ato Grosso, região que tenho a honra de representar nesta Ca
sa, um Estado tipicamente dedicado às atividades agropecuárias, c sendo eu
um agropecuarista nato, convicto e praticante, não poderia deixar de me inte
ressar pelo assunto e de me definir a respeito.

Sempre fui um defensor da iniciativa privada e um amante da liberdade,
mas, desde criança convivendo com trabalhadores rurais sem terra e sem re
cursos financeiros, aprendi a sentir seus problemas e angústias. Destarte,
sempre encarei o problema da agricultura brasileira como um problema emi
nentemente social.

João Paulo IJ, quando veio ao Brasil, pronunciou uma frase que sempre
gosto de repetir: "Sobre a propriedade da terra pesa uma hipótese social".

Concordo plenamente com o pensamento de Sua Santidade, o Papa. Re
conheço que os pobres trabalhadores rurais vivem uma vida subumana, dis
tante de um nível condizente com a dignidade da pessoa humana. No entan
to, não posso concordar com a imagem que pessoas alheias ao problema ou
mal intencionadas querem impor, atribuindo aos agro pecuaristas e proprie
tários a responsabilidade por esta situação anômala. O problema é, funda
mentalmente, de estrutura. É um problema global. É um problema da socie
dade e do Governo brasileiro, que não definiram ainda uma política agrícola
que desse, realmente, prioridade para a agricultura.

Como é, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que um fazendeiro, agricultor
ou pecuarista, pode oferecer melhores condições de vida para seus trabalha
dores rurais, se o Governo não lhes garante um preço mínimo realista, de
acordo com a evolução do mercado e da inflação? Se não existe ainda um se
guro da produção prevista; se o crédito para investimento, praticamente, não
existe; se os juros bancários são absurdos; se os produtos industrializados
destinados à agricultura aumentam seus preços muito acima dos índices infla
cionários c sem qualquer controle do Governo; e se os agricultores estão des
capitalizados?
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Por tudo isso, Sr. Presidente, sou favorável a uma reforma agrária, mas a
urna reforma agrária liberal, que, em primeiro lugar, defina uma política agrí
cola de valorização do homem do campo, de apoio aos produtores rurais, de
incentivo aos empréstimos agrícolas, de assistência técnica e financeira. Sem
isso, não adianta dividir a terra.

O que se precisa fazer, c com urgência, ê a repetição revisada e aper
feiçoada de experiências que tive a oportunidade de ver nascer e se desenvol
vcr lia solo mato-grossense.

Com efeito, Sr. Presidente, sou testemunha de algumas' experiências bem
sucedidas de reforma agrária, como as da região de Barra do Garças, que de
ram origem a'vilas, que hoje são prósperas cidades graças ao desenvolvimen-
to agropecuário, como Canarana, Água Boa e Nova Xavantinu. .

As cidades de Sinop, Carmem. Vera, Juará e Paranatinga também são
exemplos do que pode um povo organizado e ordeiro, sob lideranças compe
tentes, construir em seu próprio benefício e pelo desenvolvimento nacional.

Outro exemplo digno de ser citado c que glorifica a capacidade de inicia
tiva, a coragem e a força de vontade do povo brasileiro é a cidade Alta Flores
ta, situada ao norte de Mato Grosso, no Município de Arípuanã. Lá, um ho
mern.A riosto da Riva, sem qualquer apoio governamental, criou um projeto
de colonização e, com financiamento próprio, criou uma comunidade onde,
hoje, já residem mais de 30.000 almas trabalhando por um futuro promissor.
para aquela região e para as novas gerações.

Programas de colonização como este, Sr. Presidente, é que precisariam'
ser apoiados efetivamente pelo Governo Federal.

No entanto, o que faz o Governo? O PROTERRA fundiário, programa
que deve às colonizadoras cadastradas e aprovadas pelo INCRA financia
mentos do Banco do Brasil com juros de mais ou menos 6% ao ano, para
montarem a infra-estrutura básica de novas vilas agrícolas e para financiarem
as atividades de aquisição de lotes, de investimentos e de custeio, acabou. Já
não existe mais. Foi bom enquanto existiu, pois possibilitou os exemplos que
antes citamos e que se constituíram em verdadeiros programas-modelos para
uma reforma agrária liberal ou branca, como se costuma dizer.

Se mais cem' projetos, corno os exemplos citados, estivessem sendo im
plantados pelo Governo, Sr. Presidente, não teríamos tantos problemas gra
ves de posse da terra - como os que estão ocorrendo às centenas em várias
partes do País - ca nossa produção agropecuária já seria bem maior.

O que o Governo faz, todavia, é desestimular estes projetos, cortando as
linhas de crédito e esvaziando os programas em que se baseavam.

O que faz é aplicar o dinheiro do contribuinte em obras como os metrôs
do Rio e Sào Paulo, como a Ponte Rio-Niterói ou como o Programa Nu
clear brasileiro.

Enquanto isso, os trahal11adores rurais continuam na miséria. Os pro
prietários agrícolas continuam sem condições de dar a seus empregados uma
vida de acordo com a dignidade de pessoas humanas.

Assim sendo, Sr. Presidente, lanço desta tribuna um apelo ao Presidente
em exercício, Dr. Aureliano Chaves. e ao Presidente João Figueiredo, assim
corno a toda a equipe do Governo, para que voltem suas atenções, de modo
prioritário, para os problemas da estrutura fundiária brasileira e dos agrope
cuaristns que, sem dúvida alguma, se constituem. na mola mestra de qualquer
desenvolvimento que se queira realizar com sucesso neste País.

Dar prioridade à agricultura é, antes de tudo, realizar a reforma agrária
liberal de que este País tanto precisa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO DIAS (PDS - MG. Pronuncia o seguinte dlscurso.)
- Sr. Presidente, Srs, Deputados, todo o País tornou conhecimento de uma
denúncia, na Capital brasileira, sobre a falsificação de obras de arte dos mais
expressivos nomes da pintura brasileira, através de um programa de televisão,
"O Fantástico", no dia 18 de outubro de 1981. Tudo nos leva a crer tratar-se
de uma quadrilha de falsários, comprometida com li dilapidação do nosso
acervo cultural. Sabemos que, quando se descobrem obras falsas no País,
existe uma grande preocupação em ocultar o fato, devido a possíveis conse
qüências negativas no mercado de arte e outras repercursões. Os próprios ar
tistas, preocupados em não prejudicar o seu mercado, às vezes preferem es
conder o fato, dificultando o caminho de descobrir as origens dessas falsifi
cações, que tanto prejuízo trazem à nossa cultura, aos artistas e aos compra
dores.

É preciso entender que o mercado de arte brasileiro, hoje representado
por várias galerias de irrepreensível conduta profissional, não está isento dos
atravessadores, aqueles que, às escondidas, traficam com variados quadros,
prejudicando também o fisco. Por outro lado, por não terem um ponto co
merciaI montado 'Oficialmente, a Galeria de Arte, vendem mais barato e, in
clusive, muitas vezes comercializam obras falsificadas com facilidade, pois
não cumprem as exigências legais da sua área profissional, jamais expondo

para verificação pública nas paredes da Galeria de Arte, onde dificilmente
uma obra falsa deixaria de. ser identificada.

O comprador, iludido por inescrupulosos e agindo de boa fé, é levado a
adquirir, muitas vezes, obra falsa.

No caso específico de Brasília, devo ressaltar o elevado sentimento pro
fissional do mineiro Fernando Paz, marchand conhecido e respeitado, c da
Sra. Julieta Machado, que, superando interesses financeiros, denunciam ao
País o derrame de obras falsas, que, segundo se noticia, estariam sendo feitas
em Brasília e distribuídas às principais capitais brasileiras.

Artista como Manoel Santiago, ex-aluno de Eliseu Visconti, professor
dos grandes mestres da pintura brasileira, como Pancetti, Milton da Costa.
Bustarnante Sá, Ado Malagoni e Edson Mota, foi um dos falsificados.

In.má de Paula, o maior paisagista brasileiro vivo, que recebeu todos os
prêmios do Salão Nacional de Belas Artes, culminando com o Prêmio Via
gem ao Exterior, em 1952, patrimônio vivo da cultura mineira, foi frontal
mente agredido, a ponto de haver duas falsificações de um mesmo original
seu.

Este lastimável fato agride, no que há de mais profundo, a todos nós, o
Brasil e Minas Gerais, que, desde a sua origem, vem sofrendo espoliações do
seu vasto patrimônio, gerado, entre outros, por um Manoel da Costa Ataíde,
pintor; Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho; Lima Cerqueira, escultor:
Tomás Antônio Gonzaga, poeta; e tantos outros importantes nomes. A inva
são de ladrões que roubam e comerciam peças de valor inestimável, quejá fo
ram incorporadas ao patrimônio universal, se dá devido à falta de segurança
que cerca esse mesmo patrimônio.

Agora, com a descoberta de obras duplamente falsificadas do maior pai
sagista brasileiro vivo, Inimá de Paula, eu não poderia silenciar diante de ta
manho ultraje, solicitando às autoridades competentes uma fiscalização mais
rigorosa, com a finalidade de moralizar o mercado de arte. Na verdade, esse
mercado já se tornou uma das opções de investimento para o brasileiro, mcs
mo nestes difíceis momentos da inflação econômica mundial. É preciso aca
bar com os atravessadores, comerciantes da noite e vendedores às escondidas.

Solidarizo-me com o artista Inimá de Paula e apóio a iniciativa policial
que ele tomou a fim de descobrir os falsários. Seu gesto, mais que um exem
plo a todos os seus colegas de ofício, é uma defesa de todos. E espero que o
exemplo de dignidade profissional assumido pelo Dr. Fernando Paz, também
posicionando-se de modo superior à provável e temporária retração do mer
cado de arte, seja uma bandeira de afirmação desse mesmo mercado.

Ã Policia compete não medir esforços no sentido de descobrir os fal
sários e afastar aqueles que comprometem a cultura e a história da arte minei-
ra. '

Através de V, Ex', Sr. Presidente, elevo meu grito de alerta ao Ministério
da Educação e Cultura, pois, afinal de contas, é a educação, é a cultura nacio
nal que está sendo agredida, Entendo, Sr. Presidente, que todos nós, amantes
da arte, do belo e da cultura, somos ofendidos com a ofensa que se fez ao re
conhecido pintor mineiro Inimá de Paula.

O SR. LUIZ ROCHA (POS - MA. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago ao conhecimento 'da Câmara dos Depu
tados, com muito prazer, notícias das mais entusiasmadoras, especialmente
para a população estudantil carente do Estado do Maranhão e do Brasil, de
uma maneira geral.

O Ministêrio da Educação e Cultura, por intermédio da Campanha Na
cional de Alimentação Escolar - CNAE, deu início, com o apoio do Proj~
to Rondon, à realização do Censo da Merenda Escolar.

A CNAE é atualmente dirigida por um maranhense de elevado valor téc
nico, moral e intelectual. O Dr. José Teixeira tem comandado os destinos da
merenda escolar, no País, com invulgar espírito público, preocupado perma
nentemente com a melhoria dos serviços de suplementação alimentar presta
dos aos estudantes carentes.

Formado em Administração Pública, o Dr. José Teixeira participou do
Governo José sarney, tendo ocupado vários postos de destaque, inclusive o
de Secretário. de Administração. Sua formação técnica e sua. experiência pro
fissional o credenciam como um dos melhores executivos públicos.

Quando do lançamento do Censo da Merenda Escolar, no Maranhão,
aliás o primeiro Estado a ser recenseado, teve o Superintendente da CNAE a
oportunidade de proferir brilhante palestra.

O SR. CARLOS WILSON (PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto da Previdência Social, de ini
ciativa do Poder Executivo, penaliza o aposentado e o pensionista, tirando
lhes os 10% de aumento semestral, até 3 salários mínimos, e reduzindo a 25%
a pensão dos que hajam obtido outro contrato de trabalho pela CLT.

Apesar de o Ministro Jair Soares se dizer contrário ao projeto, embora
entendendo que ao Congresso Nacional caberia a decisão final, o Chefe da
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Casa Civil convocou o Líder do Governo e o Relator da proposição na Co
missão Mista e lhes disse que o projeto é intocável, devendo ser aprovado, se
nccesário, por decurso de prazo. .

O Líder da Maioria no Senado, Senador Nilo Coelho, prometeu à Opo
sição e ao Comitê Nacional em Defesa dos Aposentados a rejeição dos arti
gos I~ e 2~ do projeto, enquanto seu primeiro Relator, Senador Bernardino
Viana, assumiu o mesmo compromisso, elaborando um substitutivo. Ao sa
ber, todavia, das verdadeiras intenções do Governo, renunciou à missão.
Ninguém teve coragem desubstituí-lo, até que foi escolhido ad hoc nosso con
terrâneo, Deputado Josias Leite, que leu o relatório como se fosse uma canti
lena de enterro, em voz pausada e baixa, marcha funeral. Tudo encomenda
do. E o nobre Deputado se prestou a tão ridículo desempenho. Acredito que
foi a primeira vez que o ilustre representante doPDS exerceu o papel de co
veiro, e o fez com perfeição, lançando uma pá de cal sobre todas as emendas,
sepultando-as juntamente com as esperanças dos inativos da Previdência So
cial. Ainda ouvimos os ecos monocórdios de sua voz turnular, lenta, como se
pronunciasse um descansa-em-paz.

O Relator teve de ouvir os protestos do Plenário, porque se negou ao
Congresso Nacional o direito de se pronunciar sobre a matéria, graças a esse
monstrengo denominado decurso de prazo. Revolta-nos e a todos os demo
cratas que essa prerrogativa das oposições seja usada pela Maioria, que se
acovarda diante de um problema tão sério quanto esse. A Oposição só restou
o direito de protestar contra esse espezinhamento dos direitos dos trabalha
dores, já vítimas de tantas injustiças.

A redução da aposentadoria para quem volta ao trabalho é um atentado
ao direito adquirido, à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, não tendo, por
tanto, qualquer amparo, a não ser o do desrespeito e o da covardia.

O Relator teve mais coragem do que o Presidente da República, que não
disse, publicamente, em nenhum momento, que o projeto tirava vantagens vi
tais do trabalhador aposentado da Previdência Social, justamente dos que
menos recebem e buscam, por isso, na velhice, outro emprego, para melhorar
sua vida. Não saberia S. Ex' explicar o fato, já que civis e militares, aposenta
dos pelo Tesouro Nacional, nada perdem e podem acumular seus proventos,
desde que com outro emprego de confiança. Ninguém ignora que oGeneral
Geisel ganhava como reformado e como ex-Presidente, sendo, ainda, benefi
ciado com um novo emprego, o que lhe permite receber mais de um milhão de
cruzeiros.

E claro que os aposentados não se conformam diante disso. O aposenta
do volta a trabalhar, porque ganha uma miséria, que não dá sequer para o
próprio sustento.

O pior, no entanto, é que a intocabilidade do projeto foi proclamada
pelo Sr. Leitão de Abreu, Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal
com todas as vantagens e recebendo tudo a que tem direito um Ministro de
Estado, inclusive as mordomias.

O Governo exige a aprovação do projeto sem nenhuma alteração. Nós,
da Oposição, todavia, protestamos, hoje, desta tribuna, amanhã, dos palan
ques dos comícios, denunciando a irresponsabilidade do Governo e apontan
do a covardia de seus representantes nesta Casa, que traíram os compromis
sos com os eleitores, à menor determinação do Poder Executivo. Jamais se
viu, na história parlamentar, uma proposta tão iníqua, tão desumana e tão
atentatória aos direitos dos trabalhadores. Jamais tarnbêm se viu tamanha
defecção da Maioria, que se apequcnou, reduzindo-se as suas verdadeiras di
mensões morais, praticando verdadeiro suicidio político, ao se sujeitar às or
dens do Poder Central, que nenhum compromisso tem com o povo, que não o
elegeu.

Felizmente, essa não será uma lei do Parlamento. Quando a sancionar, o
Presidente da República estará consciente de que o Congresso Nacional não
legislou, porque impedido de fazê-lo por uma Maioria humilhada, acovarda
da, que o envergonha.

Se, entretanto, muitos rastejam diante do Executivo, curvando-se aos es
talos de seu chicote, feras amestradas pelo constante treinamento, outros não
inclinam a ccrviz. E que a Oposição reage como pode, com a força de suas
convicções, de seu amor à causa popular traída.

Ninguém com responsabilidade política, com um mínimo de cornpreen
suo das aspirações do povo e da sociedade, votaria tal projeto. Daí,oa Maioria
não querer votá-lo, mas aprová-lo, ausentando-se do plenário, no cumpri
mento das determinacões emanadas do Planalto.

Saia daqui essa proposta, silenciosamente como entrou, e vá para os
braços do Executivo, que gerou tal monstro e que certamente terá prazer em
acalentá-lo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs, Deputados.
O SR. LUIZ BAPTISTA (PMDB - ES. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nobres Deputados, o Ministro da Saúde, Sr. Waldir Arcoverde,
visitou o meu pequeno Estado do E-spírito Santo. Espero que a visita de S.

Ex' não se tenha circunscrito apenas à Capital do Estado, mas também se te
nha' estendido ao interior, a fim de sentir mais de pert.o quão difícil é a si
tuação do meu Estado no que concerne à saúde.

Francamente, estamos atravessando uma época, hoje, em que surtos de
vcrrnjnoses e csquistossomose grassam em quase todo o ~osso Estado. Não
tem havido providências necessárias para debelar essa crise na nossa terra.
Ontem mesmo recebi um telefonema dramático do ilustre Prefeito Mílton
Areias, do Município de Bom Jesus do Norte. Dizia-me aquele ilustre Prefei
to que inaugurará, dentro de poucos dias, três postos de saúde naquele Mu
nicípio, onde já existe um em funcionamento. Esses postos vão ser inaugura
dos, colocando-se nas suas prateleiras e nos seus laboratórios apenas litros de
água, porque, verdadeiramente, a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito
Santo não tem distribuído aqueles milhões de remédios que a CEME anuncia
pelo Brasil inteiro. E profundamente lamentável esta situação.

Neste instante, dirijo um apelo ao ilustre Ministro da Saúde, no sentido
de que S. Ex. determine a remessa de medicamentos básicos, sobretudo, para
o nosso Estado, para que possamos combater, pelo menos, o grande mal que
dilacera, destrói e mata a nossa juventude. Refiro-me aos remédios para com
bat.er a verminose na nossa terra. Este o meu apelo ao Sr. Ministro da Saúde e
ao Secretário da Saúde do. Espírito Santo; (Muito bem!).

O SR. PAULO MARQUES (PMDB - PRo Pronuncia o seguinte díscur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há alguns meses, o Ministro do Plane
jamento, Delfim Netto, vem dizendo que a política salarial, ou melhor, os au
mentos acima do índice do custo de vida para os trabalhadores que ganham
até três salários mínimos provocam recessão e desemprego.

Na verdade, jamais exibiu dados, ou mesmo desenvolveu qualquer tipo
de. raciocínio para demonstrar essa "tese".

No entanto, à medida que a produção industrial começou a cair e o de
semprego avançou, este ano, a "tese" do Ministro começou a impressionar a
opinião pública e os próprios trabalhadores.

É de se recordar que a atual Lei Salarial foi quase arrancada a fórceps do
Governo pelo Ministro do Trabalho, MuriIJo Macedo, a despeito da opo
sição férrea de Delfim, do mesmo modo que, recentemente, o Ministro Lud
wig obteve verbas para a Educação.

Deve-se registrar para a História que Delfim Netto, o grande amigo dos
banqueiros, é o maior inimigo do trabalhador, do estudante e do professor
brasileiro.

A nova política salarial elevou o poder de compra das faixas mais baixas
da população, graças exatamente aos 10% do INPC, que agora Delfim e os
empresários querem retirar. .• .

Esquecem que foi exatamente esse aumento real do salário que ampliou
o mercado para os bens de consumo de massa, produzidos pelos mesmos se
tores em que predominam os trabalhadores que ganham até três salários
mínimos.

Vale dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados: aumentou as vendas e os lu
cros das empresas, permitindo-lhes pagar mais aos-seus trabalhadores.

Voltar atrás será o suicídio. Medida até que, se tomada pelo Ministro
Delfim Netto, muito agradaria à maior parcela da população.

O SR. JOSE AMORIM (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, transcorreu ontem o 29~ aniversário da eman
cipação política de Ibicaraí,

As primeiras notícias de Ibicaraí datam de 1916, quando Calixto Primo
vendeu a Manoel Marques Primo um roçado existente às margens do rio Sal
gado e lá se estabeleceu juntamente com seus familiares, iniciando o plantio
das primeiras sementes de cacau por aquelas paragens.

Inicialmente, chamou-se Palestra, depois, em 1920, passou a se chamar
Palestina até 1941, quando emancipou-se com o nome de Ibicaraí, que signifi
ca Terra Sagrada em Tupi Guarani.

Ibicaraí é o l4~ Município produtor de cacau, com 405.000 arrobas do
produto, e está situado no centro da região cacaueira da Bahia. Mede 285
km-, com uma população de 35.000 habitantes, dos quais 22.000 vivem na ci
dade e os restantes, na zona rural.

A população êjovem.Ie o Município tem 42 escolas primárias e 2 secun
dárias, ocupando 178 professores.

Possui 325 propriedades rurais, quase todas mistas, que apascentam um
rebanho leiteiro de 11.000 cabeças, produzindo anualmente cerca de
2-.000.000 de litros de leite.

Ibicaraí possui um comércio bastante movimentado e uma indústria pro
missora. A sustentação creditícia é dada pelos Bancos do Brasil, Econômico e
Bradesco.

A cidade é totalmente calçada, com 56 ruas e travessas, 3 avenidas e 5
praças, com aproximadamente 4.000 casas. E ligada ao resto do mundo pelos

·sistemas de DDD e DDI.
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Impossibilitado de comparecer hoje aos festejos do seu 299 aniversário,
quando, por certo, iria participar das alegrias propiciadas pelas diversas inau
gurações, juntamente com seu operoso povo, registro nos Anais desta Casa
um pouco da sua história. E envio daqui, da Capital do Brasil, minhas con
gratulações à gente de Ibicaraí, através do dinâmico Prefeito Abdias Pedro
dos Santos, do Vice-Prefeito Hamilton Isabel dos Santos e de seus Vereado-
res,

Parabéns Ibicaraí.
Era o que tinha a dizer.

U SR. JUACIL PEREIRA (PDS - PB. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, da Assembléia Legislativa do Estado da
Paraíba recebi apelo para que interceda junto ao Ministro da Educação e
Cultura e ao Magnífico Reitor da Universidade Federal da Paraíba no senti
do de obter que os benefícios de enquadramento do magistério superior sejam
estendidos a todos aqueles que se sentem prejudicados com o Decreto-lei n"
1.874, de 7-8-81.

O pleito estáconsubstanciado em requerimento unanimemente aprova-
do por aquela Casa Legislativa. '

Espero, pois, que as autoridades do ensino superior atendam às justas
reivindicações dos professores da rede universitária federal.

O SR. OSWALDO MACEDO (PMDB - PRo Sem revisão do nradnr.)
- Sr: Presidente, Srs. Deputados, recebemos hoje uma notícia razoável de
que o Presidente do Congresso Nacional, atendendo aos insistentes apelos
dos líderes da Oposição, deliberou antecipar para as 13 horas de terça-feira a
sessão que apreciará o "pacote" da Previdência Social.

A Nação inteira esta voltada para o Legislativo. Daí por que o compare
cimento a essa sessão passou a ser ponto de honra para todos os Parlamenta
res, que aqui devem estar presentes para derrotar a proposta iníqua e imoral
que o Poder Executivo mandou para o Parlamento. Ainda, nesta semana, o
Congresso aprovou a emenda constitucional que autoriza o aumento dos
subsídios dos Prefeitos Municipais; pouco depois foi aprovada uma outra,
transferindo às Assembléias Legislativas dos Estados o poder de fixar os
subsídios dos Deputados Estaduais. No dia de ontem, na mais longa sessão
desta Legislatura, o Congresso derrotou a 'instituição de sub legenda para
eleição de Governador. Não tem sentido e não tem cabimento que, depois de
haver favorecido Prefeitos e Deputados Estaduais, depois de haver favoreci
do políticos e partidos políticos, esta Casa aceite a proposta governamental,
mesmo por decurso de prazo, que prejudica velhos, viúvas, inválidos e órfãos,
eis que, de acordo com ela, o aposentado que voltar ao trabalho perderá, ou
deixará de receber 75% dos seus proventos. Se se levar em conta que o valor
da aposentadoria do trabalhador rural no Brasil ê de apenas metade do sa
lário mínimo, há de se concluir que, aposentado, ele necessariamente terá que
voltar a trabalhar, pois não conseguirá sobreviver de forma nenhuma com
essa aposentadoria. No entanto, voltando a trabalhar, ele perderá 75% dela,
75% de metade do salário mínimo, e perceberá, então, apenas VIii cruzeiros
mensais, pelo valor do salário mínimo atual.

E uma iniqüidade. Nós, inclusive, havíamos pensado em entrar na Jus
tiça, na segunda ou terça-feira, se o Presidente do Congresso Nacional manti
vesse a decisão de realizar a sessão às 18 horas, porque, esgotando-se oprazo
para o Congresso apreciar a matéria, esta seria automaticamente aprovada
por decurso de prazo. A discussão ainda não se encerrou. Não creio, porém,
que a Liderança do PDS, por ordem do Governo, venha a usar de expedientes
procrastinatórios, tornando a discussão infindável, de forma a ganhar tempo
e impedir que a matéria seja votada: Ela terá que ser votada, e eu estou con
vencido, Sr. Presidente, de que a derrota do "pacote" da Previdência Social,
na terça-feira, será por votação superior à da sublegenda. Duzentos e dezes
seis Deputados votaram contra a instituição da sublegenda .na eleição para
Governador. Na terça-feira, os Parlamentares da Oposição estarão presentes,
O meu Partido passará o fim-de-semana mobilizando os seus membros, a fim
de que a partir da manhã de terça-feira estejam'no Congresso Nacional. Sei
que os demais partidos oposicionistas farão a mesma coisa. Dirijo, daqui, aos
companheiros do PDS, àqueles que estão revoltados com esta proposta, que
estão prontos para votar contra a mesma, um apelo no sentido de que compa
reçam também no dia 27 deste para que possamos, na defesa do povo, do hu
milde, do pobre, do velho, da viúva, do inválido, do órfão, derrotar esta pro
posta imoral e iníqua.

Nós venceremos, Sr. Presidente, pois o Congresso, a partir de ontem, é
outro Congresso e o Brasil é outro Brasil.

Durante o discurso do Sr. Osvaldo Macedo, o Sr. Joel Ferreira.
Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Wilson. 2~-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Tem a palavra o Sr. João Her
cuJino. (Pausa.)

O SR. JO,\O HERCULlNO (PMDB- MG. Sem revisâodo orador.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, dirige-me inicialmente, ao povo brasileiro
para pedir desculpas, para pedir perdão, em nome do Congresso Nacional,
pelo episódio de ontem. Se é verdade que ontem esta Casa, depois de 1964,vi
veu o seu dia maior; se é verdade que ontem todas as bancadas com assento
nesta Casa, na totalidade ou em parte, o que muito nos honrou, votaram de
modo a responder ao povo pelo voto que receberam, pelo voto que os trouxe
para aqui, também esta Casa assistiu ontem ao mais lamentável de todos os
aco~imentos, quando a Mesa, numa atitude realmente triste e vexatória
paI;oI1I!!!'ê Parlamento, negou a convocação de uma sessão especial destinada à
votação do projeto da Previdência Social.

Recuso-me a considerar o projeto da Previdência, mas, fosse ele qual fos
se, não poderia, definitivamente, a Mesa do Congresso Nacional esbofetear a
face o povo brasileiro da maneira ignominiosa corno o fez na tarde de ontem.
Sr. Presidente.Javro daqui meu mais veemente protesto, Se é verdade que eu,
de certa feita, vim para aqui de preto, exatamente para mostrar a minha con
denação à eleição indireta, à morte da democracia, se é verdade que eu pode
ria vir hoje de blaser branco, para festejar a abertura democrática nesta Casa,
é verdade também que eu pensei melhor e resolvi vir com esta roupa comum
deixando o blaser branco guardado, já amarelado, no meu guarda-roupa,
porque, efetivamente, foi uma nódoa, uma mácula, que vamos custar a tirar..
ou seja, a atitude da Mesa do Congresso Nacional na tarde de ontem.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a comunidade intelectual e jornalística de
Minas Gerais, sofreu mais um golpe com a morte do ilustre mineiro e jorna
lista, Francisco Lopes Martins Filho, falecido no dia 18 próximo passado, em
Belo Horizonte.

Homem dos mais cultos, possuidor de uma brilhante inteligência, o jor
nalista Francisco Lopes Martins Filho iniciou sua vida exatamente quando
nascia o jornal Estado de Minas, como seu repórter.

O Estado de Minas, líder absoluto da comunicação em Minas Gerais,
fundado que foi pelo Prof, Pedro Aleixo, Juscelino Barbosa e Álvaro Mendes
Pimentel, impulsionado pelo saudoso e inesquecível jornalista Assis Cha
teaubriand, que o adquiriu em 1929, e hoje dirigido com absoluta eficiência
por Pedro Agnaldo Fulgêncio c Camilo Teixeira da Costa foi, por assim di
zer, a presença constante na vida de Chico Martins.

De repórter, em 1928, a redator secretário, fiscal de impressão, estrutura
dor do Diário Mercantil de Juiz de Fora e "Monitor Campista" de Campos,
Estado do Rio e sua passagem pelo Correio do Ceará de Fortaleza, Diário da
Noite de São Paulo e Diário da Noite do Rio de Janeiro, até a pioneira insta
lação do Correio Braziliense de Brasília, rodado pela primeira vez em 21 de'
abril de 1960, exatamente quando se inaugurava a nova Capital da Repúbli
ca, Chico Martins foi peça importantíssima e ativa dos Diários Associados até
agora, quando falece no exercício do cargo de Diretor-Secretário do Estado
de Minas, desde 1974.

Este filho de Sabará nos dá a impressão de que, subindo as altaneiras ser
ras de Minas Gerais e contemplando, lá do alto, a vastidão do Estado e a
grandeza territorial de nosso País, sorveu o ar puro da liberdade e jurou fide
lidade a ela até a morte, o que cumpriu na faina diária da espinhosa e extraor
dinária missão do jornalista.

Em homenagem a toda imprensa brasileira, tão bem sintetizada na sua
capacidade e no seu fecundo trabalho, registro nos Anais desta Casa este
magnífico perfil biográfico de Francisco Lopes Martins Filho, publicado in
clusive no Estado de Minas, edição do dia 20 deste mês.

O SR. CARLOS SANTOS (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Subcomissão da Pesca criada atra
vés de requerimento de nossa autoria, acaba de entregar à Comissão de Agri
cultura e Política Rural o seu relatório final, com a mais completa radiografia
já feita sobre o setor pesqueiro nacional, constituindo-se em verdadeiro libelo'
ao Poder Público.

Além de destacar o interesse demonstrado por todos os colegas designa
dos para compor a referida Subcomissão, entre eles o nobre Deputado Arnal
do Schmitt Júnior, brilhante Relator, não poderíamos, até mes- .o por um de
ver de consciência, deixar de registrar o esforço e a dedicação d~' ,')s os" -_
vidores da Comissão de Agricultura desta Casa que participaram dos tn, _
lhos por nós desenvolvidos; e, de forma especial, ressaltar a inestimável co cl

boração do Secretário da Subcomissão, Dr. José Salomão Jacobina Aires e
das Assessoras Legislativas, Oras. Elenora Rocha de Azevedo e Maria Inês
Gondim Pereira da Costa, seleto grupo de categorizados funcionários desta
Casa. '

A pesca no Brasil continua sendo um grande mistério. Todos proclamam
a sua importância para a solução dos problemas econômicos e sociais do
País, mas nada é feito, em termos de ação efetiva, para aproveitar e desenvol
ver as suas imensas potencialidades.
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Entre as principais conclusões a que chegou a Subcomissão, está a de que::
"o pescador, ante tantas dificuldàdes e a vida miserável que leva, perdeu a
confiança em qualquer pessoa que represente o Poder Público, deixando de
associar-se às colônias, que hoje congregam apenas cerca de 150 mil pescado
res".

Destaca tambêmo rc::1at6rio final que, ."se o Governo não reexaminar
com urgência a política adotada para o setor, a atividade pesqueira no Brasil
vai desaparecer, pois já vive séria crise, estando à beira da falência".

De ma.ne~ra geral, podemos assinalar os segllin,tes aspectos copslYoS
da Subcomissãoda Pesca num mundo carente de alimentos, os o~as
águas interiores representam alternativa cada vez mais utilizada, com impor
tância crescente para a produção de alimentos - peixes, crustáceos, molus
cos, algas e outras formas de vida animal e vegetal.

.- Múltiplos papéis da atividade pesqueira, não só como fonte: de abaste
. cimento do mercado interno e geradora de empregos e de renda, como de di

visas, através de exportações.
- A pesca artesanalcontinua participando com maiores índices de cap

tura no País.
- Existem cerca de 400 mil pescadores profissionais, distribuídos por

312 colônias, e 346 empresas beneficíadoras.
- Há três milhões de hectares de terras inundados pelas grandes repre

sas públicas, que, somadas a açudes e lagos, dão ao Brasil excelentes con
dições de aumentar substancialmente a produção do setor de aqüicultura,

- A produção pesqueira nacional alcançou, no ano passado, segundo a
SUDEPE, 950 mil toneladas.

- A situação da pesca no Brasil é a mesma de há 100 anos.
- Não há incentivos para os pequenos empresários, para,o pescador ar-

tesanal, nem atrativos para o .investidor.
- Na área de pesquisa não houve evolução nos últimos 20 anos, conti

nuando a frota pesqueira nacional a operar mais na base da intuição.
- Registra artigo do Superintendente da SUDEPE José Ubirajara

Timm, publicado na Revista da Administração Pública, o qual afirma:

"A colônia não é fruto de uma coalização de pescadores. Ao
contrário, é entidade imposta pelo Poder Público como associação
compuls6ria e nisso se equipara, no aparato institucional dominante
do pescador, aos demais órgãos representativos da área governa
mental."

- O pescador profissional sofre de inúmeras doenças, tais como da vj;
são, da coluna, do reumatismo, de circulação, da pele.

- Altos índices de analfabetismo entre os pescadores, limitador da capa
cidade de desenvolvimento das comunidades pesqueiras.

- ..:> pescador profissional vem sendo expulso do seu ambiente de traba
lhopelos projetos de urbanização, 'pela especulação imobiliária, pelos gran
des projetos agropecuários.

- Falta de assistência médico-odontológica, técnica e de treinamento
profissional; de infra-estrutura de captura e de comercialização e de crédito
para o pescador, cuja média é inferior a um salário mínimo.

- Discriminação entre colônias e cooperativas, gerando um espírito de
descontentamento e de rivalidade, pois são as cooperativas os únicos agentes
de crédito credenciados pelo Governo.

- Concorrência do pescado importado do Uruguai e dá Argentina, que
contam com facilidade da ALALC.

- Barcos estrangeiros têm preferência na descarga e são prontamente .
abastecidos, enquanto os brasileiros, parados, ficam à espera de vaga.

~ Empresários argentinos vêm montando firmas de industrialização do
pescado no Brasil, através. de "testas-de-ferro", principalmente no Rio Gran
de do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, importando peixe que chega ao Brasil
já embalado.

- Concorrência de barcos estrangeiros em águas do Norte e do Nordes
te, os quais, melhores equipados, agem diante da impossibilidad.e de fiscali
zação de área tão vasta.

- Distorções na política de incentivos fiscais, com a aplicação de recur
sos em situação financeira dificil, com falências e concordatas.

- Proibição de importar barcos com mais de cinco anos, permitindo que
a Argentina concorra em condições excepcionais com os pescadores brasilei
ros.

- Excesso de intermediação no processo de comercialização, fazendo
com que, segundo a própria SUDEPE, o consumidor pague o peixe com au
mentos de atê 444% em algumas espécies.

- Preço do pescado superior ao da carne bovina: enquanto esta custa
até 360 cruzeiros o quilo, o pescado chega a atingir o preço de 540cruzeiros.

- N as épocas de grande produção, a sardinha chega a ser vendida por 1
cruzeiro o quilo.

- A inclusão do pescador no PRORUI{AL lhe tirou vários beneficios,
como o auxílio-doença, a impossibilidade de o casal acumular a aposentado
ria e a exigência dc idade mínima de 65 anos para aposentação, quando a
maioria não chega lá.

- Proibição da pesca profissional à mulher, que já pesca há muitos
anos.

O relatório conclui com inúmeras sugestões para modificar esse panora
ma, inclusive a adoção das medidas propostas no Anteprojeto do Código da
Pesca, com as alterações apresentadas por diversas entidades.

E, certamente, não terá sido por acaso que os trabalhos desta Subcomis
são foram encerrados na semana em que se comemorava o Dia Mundial da
Alimentação, instituído pela Organização das Nações Unidas, porque o
maior serviço que o setor pesqueiro nacional poderá prestar ao Brasil será,
sem dúvida, matar a fome de milhões de irmãos nossos, cuja miséria humana
sobrevive ao lado de tanta opulência pesqueira.

O SR. WALDIR WALTER (PMDB - RS. Sem revi8io do orador.)
Sr. Presidente, Srs, Deputados, acho que, a partir de ontem, o Parlamento
brasileiro ingressa numa nova fase. Chego a crer, abstraindo os aspectos há
pouco lastimados pelo nobre Deptuado João Herculino, que, ontem, o Con
gresso Nacional viveu um de seus grandes dias, fez jus às expectativas nacio
nais, voltadas, durante toda a semana, principalmente naquele dia, para a Ca
pital da República e para a importante decisão que aqui deveria ser tomada.
Acho que o Congresso prestou um grande serviço à Nação rejeitando a insti
tuição da sublegenda para a eleição de Governador. Creio que esta decisão
deveria ser complementada, o mais rapidamente possível, com a eliminação
da sublegenda para a eleição de Senadores e Prefeitos, jl! que ainda persiste
nesses pleitos.

Manifestando meu júbilo pelo que ontem pude testemunhar nesta Casa,
quero cumprimentar principalmente os Líderes e Vice-Líderes dos partidos
de 'oposição, que, durante um longo e cansativo espaço de tempo, se des
dobraram neste plenário, para que pudéssemos chegar àquele resultado. Te
nho o dever também de cumprimentar os parlamentares do partido do Go
verno, que, numa atitude corajosa, votaram a favor de uma causa que s6 po
derá contribuir para o fortaiecimento dos partidos políticos e, em conseqüên
cia, da democracia.

Gostariade destacar, Sr. Presidente, um aspecto que, para nós, tem
,grande significação, qual seja o da presença maciça, neste plenário, dos Parla
mentares dos partidos de oposição. Acho que, assim, os partidos de oposição
com assento nesta Casa puderam demonstrar à Nação que têm consciência de
suas responsabilidades. Puderam também, com sua presença, demonstrar.
que, sempre que há perspectivas de um resultado favorável, os Parlamentares
oposicionistas aqui comparecem para cumprir o seu dever. Há poucos dias, a
Oposição não se fez presente, nesta Casa, na votação do projeto de autoria do
Senador Orestes Quêrcia sobre convocação de Constituinte. Mas aqui não es
teve, naquela oportunidade - nem estará presente quando não houver a me
nor possibilidade de contar com o apoio de alguns setores do partido do Go
verno - porque não vislumbrava perspectivas favoráveis. Havendo perspec
tivas de resultado favorável, de que, com sua presença neste plenário poderá
ocorrer algo proveitoso, os Parlamentares oposicionistas aqui estarão para
votar a favor das boas causas democráticas, seja a favor da Constituinte, seja
para rejeitar o projeto das sublcgendas, como fizeram, ontem, no Congresso
Nacional. .

O SR. CARNEIRO ARNAUD (PP - PB. Pronuncia o seguinte diseur
so.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, comemora-se, .no pr6ximo domingo,
em todo o País, o Dia do Cirurgião-dentista, profissão liberal que, a cada mo
mento, vê acentuada sua importância num País em que o elevado consumo de
açúcar e a carência de fluor na água transformam a cárie na mais constante
endemia, atingindo, praticamente, todos os brasileiros.

Por isso mesmo, porque não há número suficiente de odontólogos mes
mo nos grandes e médios centros urbanos, a odontologia Setransforma numa
das mais atraentes profissões, ante a segurança do mercado de trabalho.

Nas pequenas cidades e vilas interioranas não há, geralmente, nem mes
mo dentistas práticos, ocorrendo que um desses profissionais, fazendo apenas
extrações e obturações, usando aparelhos por vezes movidos a pedeal, percor
ram, como ambulantes, povoados e currutelas, para atendimento a uma
clientela no geral extremamente pobre.

A odontologia é, hoje, uma das ciências mais desenvolvidas, na área bio
médica. Pratica-se largamente a ortodontia, para a correção de defeitos den
tários, como existem até transplantes de dentes, enquanto há odontólogos es
pecializados em cirurgia da face, em caso de acidentes graves.

Sabe-se, por outro lado, que a arcada dentária é estritamente individuali
zada, tanto que a Polícia Técnica, atualmente, para identificação de cadâve
res, recorre à modelagem dos maxilares, procurando descobrir quem foi o
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.dentista da vítima, procedendo-se a uma segura identificação, tanto pelas
próteses e extrações feitas, como pelos traços deixados pela cirurgia dentária,

A odontologia no Brasil vem passando por um surto de grande desenvol
vimento e, em congressos nacionais e internacionais, de Odontologia, Orto
dontia, Odontologia' Pediátrica. Cirurgia Odontológica, transplantes den
táriose operações de restauração facial, os nossos 'profissionais revelam seu
desenvolvimento científico, equiparando esta ciência, praticada em nossa Pá- .
tria, o nível de desenvolvimento das nações mais adiantadas do mundo,

Trata-se de uma classe perfeitamente organizada, em associações que
conseguem a união de todas os profissionais, altamente politizados e, por isso
mesmo, contribuindo para o progresso social, econômico e cultural da:
Nação, fiéis à memória de Joaquim José da Silva Xavier, o primeiro patrono
da nossa independência política como herói da Inconfidência Mineira.

Ao assinalar a efernêrideque se comemora no próximo domingo, quero
levar a todos os cirurgiões-dentistas do País minhas efusivas congratulações e
a gratidão do povo pelos relevantes serviços prestados por essa numerosa
classe ao desenvolvimento nacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSE ALVES (PDS - AL. Pronuncia o seguinte díscurso.) ~ Sr.
Presidente, lamento o falecimento do Sr. João Antônio da Silva, ocorrido no
dia 19 do corrente.

Comerciante, pessoa bastante conhecida pela liderança que exe~cia no
Município de Arapiraca, onde foi um dos organizadores da Companhia Tele
fônica lacaio Sr. João Antônia da Silva pertencia ao Lions Club e era tam
bém um dos fundadores da Rádio Novo Nordeste, bem como participava
sempre de todas os movimentos filantrópicos e esportivos em favor da comu
nidade arapiraquense.

O SR. GERALDO GUEDES PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

o SR. NOSSER ALMEIDA (PDS - AC. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs, Deputados, o nome de Alberto Santos Dumont é
mais uma vez reverenciado em razão de seus feitos, que elevaram.sua figura
entre as mais importantes da história do mundo moderno e projetaram a inte
ligência brasileira nos dias em que ainda nos distanciávamos das maiores po
tências e não estávamos devidamente preparados para assumir o lugar de des
taque que esta Nação sempre desejou ocupar entre as demais.

Conseguindo voar, pela primeira vez, dirigindo um aparelho mais pesa
do que o ar, Santos Dumont encantouo mundo e deixou diante da 'civilização
de nosso tempo um projeto cujo desenvolvimento era inesperado e que assu
miu proporções jamais imagináveis. O 'aeroplano, que hoje se apresenta como
útil a todos os empreendimentos humanos, é um verdadeiro elo de união; en
curtando distâncias, aproxima homens e os lugares. Ê, também, terrível arma
de destruição, fato que levou seu inventor ao desespero e à precipitação de
sua morte, numa forma de protesto emocionante quando viu desviado de seus
objetivos o projeto que sua inteligência pacifista soube deixar à humanidade.

Hoje, Sr. Presidente, prestamos homenagens a Santos Dumont, o Pai da
Aviação. Louvamos os seus descobrimentos e os inventos maravilhosos que
dele herdamos. E não podemos estar ausentes destas manifestações, notada
mente porque somos originários de uma região que em tudo depende do
avião. O Acre, como de resto a imensa Amazônia, pode e sabe entender bem
mais de perto o valor da aviação, pois que todos os rincões daquela vasta
área, isolados como ilhas naturais, somente se comunicam com mais facilida
de pelos caminhos aéreos, que não dependem dos níveis de água, como os
rios, nem da inclemência do tempo, como as vias terrestres.

O maior avanço no desenvolvimento dá Amazônia ocorreu na pro
porção em que o avião foi sendo integrado ao elemento natural da região, no
instante em que no meio da floresta se abriam picadas e campos improvisados
eram instalados, contando-se para tanto com a bravura do homem da terra e
a coragem dos pilotos que ousavam experimentar sempre novas aventuras, a
cada viagem ao rumo desafiador da Amazônia misteriosa e de riscos imensu
ráveis,

Por isso, Sr. Presidente, neste dia 23 de outubro de 1981, lembrando San
tos Durnont, me permito homenagear o Aviador brasileiro, em especial os
que se dedicam a voar por sobre a Amazônia, vencendo obstáculos, aceitando

'os problemas decorrentes da singularidade da região como um fator de estí
mulo à continuidade, nunca desanimando, fazendo de sua profissão um ver
dadeiro sacerdócio. E aqui não distingo civis ou militares. Todos se irmanam
no mesmo interesse de socorrer o Acre e toda Amazônia, levando víveres,
conduzindo pessoas e mantendo o melhor intercâmbio entre as próprias cida
des amazônicas e delas com todo '0 restante deste imenso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. El"OY LENZI (PDT":'JiS,_r.r9.~ünciao seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, na próxima terça-feira, óCongresso Nacional de
verá votar o chamado "Pacote" da Previdência Social.

Segundo a Mensagem Presidencial n9 85/81, pretende o Governo obter
um "ajustamento às normas legais, que regrarn a geração de recursos à con-:
cessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários, tanto quanto
aqueles pertinentes à situação dos segurados que se inativam e dos aposenta
dos que retornaram à atividade".

No conjunto dessas medidas destacam-se duas pela repercurssão direta
que terão contra o aposentado com até três salários mínimos, retirando-lhe os
10%acima do INPC. Ficará ainda sujeita à perda da aposentadoria, com per
cepção de um abono de 25% sobre a mesma, o aposentado que reverter à ati
vidade.

Ê sobre essas categorias de aposentados que o Governo pretende obter
recursos financeiros suplementares para "salvar a Previdência" da falência.

A medida não é somente injusta, porque agrava o problema social das
categorias por ela atingidas; é também injurídica; pois fere princípios elemen
tines de Direito.

A aposentadoria é um direito adquirido e.por isso tutelado pelo nosso
ordenamento jurídico. Qualquer tentativa visando a substituí-la de seu titu
lar, mesmo que travestida de roupagem legal, .deverá tocar profundamente a
sensibilidade detodos os Iidadores do Direito e daqueles outros dotados da
mesma sensibilidade de fraternidade e de justiça.

A mensagem é, pois, portadora de uma grotesca anomalia, que a invali
da ~erante a consciência jurídica e social deste Congresso e da própria cultura.
nacional. .

Ainda podemos dizer, em respeito ao Presidente Figueiredo, seu signa
tário, que sua Mensagem, nos dois pontos citados, é incompatível com a pró
pria formação moral e cultural do Presidente, que, diga-se de passagem, por
mais de uma vez tem demonstrado sensibilidade no que tange ao grave
problema social brasileiro, além de ter assumido compromisso com a Nação e
países amigos de reimplantar no País instituições democráticas e jurídicas,
justas e fraternas.

Em resumo, aí estão as principais razões pelas quais votarei contra esse
Projeto de lei.

O SR. BENEDITO MARCtLIO (PT - SP. Pronuncia o seguinte discar
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a farsa do decurso de prazo é o ultraje
do autoritarismo, a sala de visitas onde se alimentam as esperanças das hor
das fascistas, interessadas na desmoralização do Congresso Nacional para
justificar a volta a este País do terrorismo e do banditismo oficial, sob o co
mando de organização tipo "Esquadão da Morte".

Ontem, manobra do PDS permitiu adiar para terça-feira, dia 27, às 18,30
horas, a votação do "Pacote" Previdenciário. fi a data limite, a partir da qual
este projeto de lei estará aprovado por decurso de prazo. Mais uma vez este
partido se curva' e serve àqueles que tramam contra o Pocter Legislativo.

Estamos diante de uma situação que seria cômica se não envolvesse a
tragédia dos destinos de milhões de trabalhadores e da própria democracia
brasileira. Nossos tecnocratas, após demorados e cansativos estudos que ocu
param o tempo bem-remunerado de centenas de técnicos, concluíram que os
problemas da Previdência Social se resolveriam apenas através de medidas
polítícas de força 'e violência.

Que se deixassem a Administração c os Serviços da Previdência Social
como estavam, pois dc nada adiantaria racionalizar democratizar, desburo
cratizar c, sobretudo, acabar com a corrupção e com os gatunos que mamam
nas suas tetas generosas, permanentemente alimentadas pelos recursos a mui
to custo arrancados dos salários dos trabalhadores e assalariados brasileiros.

São medidas políticas de força e de violência, porque se dirigem contra
os aposentados, parcela da sociedade brasileira que menos tem força de pres
são e que tem menos condições de sanar o déficit criminoso do Ministério da
Previdência Social.

É medida de violência e força 'porque desmoraliza o Poder Legislativo,
forçando-o a aprovar um projeto que todos têm vergonha de defender, quer
através de sua presença e de seu voto, quer através da omissão e covardia dos
membros desta Casa, através do escandaloso recurso da aprovação por de-
curso de, prazo. .

Lembro apenas aos Srs. Congressistas que nos últimos dias aprovamos
aumentos dc vencimentos para Prefeitos, Vereadores e Deputados Estaduais.
Agora, como por ironia da História, somos chamados á nós reunir para redu
zir os vencimentos e os direitos dos aposentados, se 'a bancada do PDS vota a
favor deste projeto ou se omite na votação.

Frente à violência que cresce e se agiganta neste País, os' Parlamentares
desta Casa têm a responsabilidade de reagir à sanha do nazi-fascismo que age
descaradamente contra nossas combalidas instituições democráticas,
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Srs, Congressistas, o nazi-fascismo conta com a submissão desta Casa.
Não é cedendo, ou dando provas de que somos bonzinhos e obedientes, que
conseguiremos desestimular sua agressividade e seus propósitos sinistros.

Se aprovarmos este projeto, ou permitirmos, com a nossa omissão, que o
mesmo seja aprovado por decurso de prazo, estaremos desmoralizando o Po
der Legislativo, tornando-o impotente e, portanto, presa fácil das intenções
do totalitarismo. Estaremos estimulando as Bombas do Riocenter, os assassi
natos e tentativas de' assassinatos, covardes e clandestinos, que nos últimos
anos vêm atingindo as lideranças populares da cidade e do campo.

Que ninguém se engane: o Poder Legislativo é e será sempre um de seus
principais e primeiros objetivos. Honremos o mandato que conquistamos,
dando uma mensagem de esperança aos trabalhadores. Recusemos esse "pa
cote" Previdenciário. Sejamos dignos deste povo que já está cansado de auto
ritarismo e que está disposto a ser dono de seus destinos.

Os aposentados e dirigentes sindicais que com muito sacrifício ontem se
deslocaram até esta Casa vieram aqui para homenagear e honrar o Poder Le
gislativo. Na próxima terça-feira estarão aqui novamente e não permitamos
que voltem para o seio de suas famílias com uma imagem negativa e com a
convicção de que a maioria do Congresso Nacional é composta de traidores e
covardes.

Faço um apelo e um alerta, particularmente à bancada majoritária do
PDS, para que pelo menos defenda os seus mandatos, não fuja à votação e-re
pudie este projeto. Os que se omitirem ou votarem a favor deste projeto rece
berão o repúdio dos trabalhadores e do povo brasileiro, que poderão perder a
batalha, mas não perderão a guerra. Os nomes dos Parlamentares que assim
agirem estarão gravados na memória de cada trabalhador brasileiro, que se
empenhará, com todas as forças, para impedir que voltem a esta Casa, Parla
mentares que a desmoralizam e que contribuem, com a sua submissão, para
estimular a violência nazi-facista e antioperária..

Recebi, Sr. Presidente, dois manifestos dirigidos ao Congresso Nacional
repudiando o "pacote" Previdenciário: um assinado pela maioria esmagado
ra das entidades sindicais gaúchas; outro aprovado no VI Congresso Nacio
nal dos Aposentados e Pensionistas, em realização na cidade de Volta Redon
da, Estado do Rio de Janeiro.

O SR. ERNESTO DE MARCO (PMDB - Se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há poucos dias recebi do Sindi
cato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva e Minérios de São Fran
cisco do Sul um longo memorial intitulado "Manifesto de Repúdio ao Proje
to de Modificação na Legislação Prcvidênciária", documento esse que tam
bém foi assinado por representantes de diversos outros sindicatos do meu Es
tado, Santa Catarina.

Recebi, logo depois, telegrama que me foi enviado pelo Sindicato dos
Professores de Florianópolis, e um telex da parte do Vereador Celso Pereira,
de Joinville, em nome do núcleo local do Comitê Nacional de Defesa dos
Aposentados, no mesmo sentido, isto é, condenando o chamado "pacote"
previdenciário e pedindo minha atuação no Congresso Nacional, junto a
meus Pares, para que seja rejeitado o projeto do Governo.

É o povo, Sr. Presidente, que procura os seus representantes para
defendê-lo da ameaça que paira sobre a sua cabeça, quando o Governo, dan
do prova da sua insensatez, procura diminuir algumas das poucas vantagens
com que ainda contam algumas categorias de brasileiros, notadamente a clas
se dos aposentados.

Não é sem motivo que a Nação explode nessas manifestações de incon
formismo, embora ordeiras e pacíficas, pois os nossos tecnocratas, invocando
a necessidade de salvar a Previdência social brasileira, ao que parece, sem
mais nem menos resolveram deixar mais pobres os nossos trabalhadores, pela
redução drástica e inoportuna dos seus já combalidos proventos mensais.

Á violentação que se procura intentar contra os inativos de menor poder
aquisitivo junta-se aquela outra medida destinada a atingir aqueles que, já
aposentados, sentem a necessidade de voltar ao trabalho para g.arantir algum
rendimento adicional. A estes, cujo retorno ao trabalho se dá por estrita ne
cessidade, o Governo se propõe pagar apenas o percentual de 25% do valor
da sua aposentadoria.

Bem se vê que os atingidos pelas medidas do "pacote" são aqueles que
mais precisam dos seus minguados proventos, ou, pelo menos, são eles os
mais atingidos, uma vez que.se encontram na base da pirâmide salarial. São
os que ganham menos. São os que precisam mais. Acresce que não foram eles
os causadores da crise que assola o Sistema Previdenciário. Portanto, avulta
como obra da mais flagrante injustiça que essa gente agora vá desempenhar o
papel de bode expiatório da Previdência falida, e passe a sofrer mais pri
vações para que o Sistema venha a se reerguer financeiramente.

Mas o Governo deveria se lembrar, Sr. Presidente, de que o povo brasi
leiro hoje está maduro politicamente, ciente dos seus direitos e inconforrnado
com os sacrifícios que lhe são impostos. O povo, que cria a riqueza, quer par-

ticipar dela, ainda que modestamente. Por isso se revolta sempre que lhe é im
posto um sacrifício adicional, um corte de vantagens, uma subtração de direi
tos, que já são tão reduzidos.

Os trabalhadores de São Francisco do Sul lembram, a certa altura do seu
memorial:

"E indeclinável o dever do Estado, sob a égide da Justiça So
cial, de promover o bem-estar da coletividade..."

Em outro trecho, dão conta da sua' participação nos problemas nacio
nais, ao dizerem:

"As Entidades e Associações que ora se manifestam têm notá
vel consciência das dificuldades da crise que assola não só a Previ
dência Social, mas toda a estrutura econômica, e entendem que de
vem, necessariamente, lutar obstinadamente pela restauração da
plenitude democrática, como bandeira maior e parâmetro para a
normalidade da ordem institucional, abalada pela sucessividade de
atos de tecnocratas insensíveis ao desmoronamento da estrutura so
cial, cujo ápice aflora com a reforma parcial da Legislação Previ
denciária, desvirtuando sua primacial finalidade de prover o bem
estar da coletividade, para inquietar e afrontar toda a Nação..."

Palavras maduras, consistentes, de quem acompanha os problemas na
cionais c não se conforma em arcar injustamente com o ônus previdenciário.
Palavras que hão de encontrar ressonância neste Congresso Nacional, que é a
Casa do povo, esse povo sofrido, marginalizado, que somente é lembrado

. pelo Governo na época de eleições.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no momento em que o Governo tudo faz

para aprovar o "pacote" previdenciário por decurso de prazo, sem a partici
pação dos representantes do povo, que certamente haveriam de negar-lhe
aprovação num processo de votação espontâneo, concito meus Pares, de to
dos os Partidos, para que não pactuemos com essa medida desleal, que afron
ta os interesses do trabalhador brasileiro.

A hora presente, mais que nunca, se presta à manifestação de indepcn
dência do Poder Legislativo. Vamos dizer um não ao arbítrio, em nome dos
trabalhadores de todos os quadrantes do Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. AMADEU GEARA (PMDB - PRo Pronuncia 'o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a decisão do Congresso Nacional de
proibir as sublegendas para Governador ensejou a festiva imagem de inde
pendência, preceituada no artigo 6" da Carta outorgada.

O episódio demonstrou, acima dos interesses estaduais e das divergên
cias políticas no partido do Governo, a unidade das oposições e a coerência
da prática política daqueles que pretendem a valorização do Congresso e o re
nascimento da função legislativa.

Se o Parlamento mudou, ainda que de forma factual, a Nação, mais
preocupada com o custo de vida, com -as questões relativas a salário, edu
cação, saúde, serviços públicos, habitação, emprego e previdência, não rece
beu com o mesmo entusiasmo a derrota da sublegenda, pela falta de decisão
na matéria social que deveria ocorrer logo após, o chamado "pacote" previ
denciário.

A grande massa brasileira, ainda carente do entendimento da primazia
do político sobre o social-econômico, permanece angustiada e insegura quan
to à violência pretendida pelo projeto do Governo em relação aos aposenta
dos.

A totalidade dos Parlamentares das oposições estafá presente às 13 horas
do próximo dia 27, com sua voz e o seu voto ao lado dos Deputados e Sena
dores do PDS que respeitam as conquistas sociais c exercitam seus mandatos
com acatamento das postulaçõespopulares.

O SR. MAURICIO FRUET (PMDB - PRo Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, <1 único caminho lúcido do Governo será a retirada do deno
minado "pacote" previdenciário.

O SR. MANOEL ARRUDA (PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, solicitamos aos Srs. Congressistas que
repitam a Festa Cívica de ontem - S' Feira - enterrando o "pacote" previ
denciário na próxima terça-feira.

Foi um momento histórico, na vida desta Casa, quando Representantes
de todos os partidos políticos, incluindo um grupo de Congressistas do PDS,
preferiram ouvir a consciência nacional, votando contra a sublegenda para
Governador.

Essa resolução foi benêfica para todos os agrupamentos políticos, pois
contribuirá para o fortalecimento deles. .

Sabemos que as divergências existentes nos partidos são profundas.
Deve-se esse fato, .em grande escala, à própria sublegenda para Senadores e
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Prefeitos. Ampliado, como desejam os situacionistas, os conflitos se aprofun
dariam, sem dÚ'.'ida, e a vida política do nosso País ficaria mais complexa.

Não desconhecemos que, sem sublegendar a acomodação dos candida
tos, eml982, tornar-se-á mais difícil. Mas, nos pleitos posteriores, certamente
os desentendimentos terminarão na Convenção, como acontece nos países
democráticos.

O Congresso agiu, derrotando a sublegenda para Governador, com inde
pendência e altaneria, é isso que esperamos que se repita terça-feira, em be
nefício dos aposentados e dos' trabalhadores, em geral.

Será absurdo se o partido governamental apelar para o decurso de prazo.
Esse instituto precisa cair, formalmente. Enquanto não o fazemos, que ele fi
que. em completo desuso, pois a sua utilização é uma bofetada nos brios dos
brasileiros e dos seus, representantes.

, O SR. MILTON BRANDÃO (PDS - PI.Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os aviadores de todo o Brasil comemo
ram hoje a sua data, o transcurso de mais um aniversário, razão por que ex
pressamos nossas felicitações a todos 'quanto integram a brava classe.

As forças aéreas militares são oriundas da Marinha Naval e do Exército.
e integraram, posteriormente, uma só corporação. Nos dias atuais, a aviação
naval e a aviação militar formam força de elite que, a cada dia, mais se conso
lida, reaparelha e aprimora, com o objetivo principal de garantir a rápida co
municação aérea e a defesa de nossa soberania. Todos os brasileiros exaltam
a Força Aérea Brasileira, colocando-a no mesmo elevado nível com que sem
pre foram distinguidas, por justiça e reconhecimento, as demais organizações
militares do Pais. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, cuja formação cívi
ca e moral nos oferece exemplos de coragem, espírito público, disciplina, de
senvolvem trabalho permanente de vigilância e exemplar orientação para
bem servir as instituições e bem defender a integração e unidade nacionais.•

Ao registrar o evento, queremos ainda evocar, eom saudade, prestando à
sua memória nossa homenagem, oinolvidável e insigne soldado, o Brigadeiro
Eduardo Gomes, símbolo maior da nossa Força Aérea, modelo de virtudes
cívicas, morais, espirituais e de acendrado amor à Pátria, que nos legou me
moráveis exemplos de grandeza e heroísmo.

Não menos digno de destaque e relevo é o desempenho que nos oferece a
aviação'civil. A serviço das comunicações, da integração da sociedade, da

. correspondência, dos transportes de passageiros e cargas, representa esforço
corajoso e oferece decisiva contribuição para o desenvolvimento econômico
dos povos.

Enfrentando o mau tempo, os vendavais, cortando os céus a qualquer
hora do dia ou da noite. os aviadores demonstram seu amor à nobre profissão
que abraçaram. o denodo, o espírito de unidade. a disciplina de que são pos
suídos. prestando inestimáveis benefícios a todas as populações do Universo,
razão por que merecem ser apontados à humanidade e realçados com especial
respeito.

A eles, aos destemidos homens que comandam as asas que flutuam no
espaço. nossas homenagens e a expressão maior de nosso reconhecimento.

As aparelhadas." resistentes e organizadas frotas aéreas, representadas
pelas grandes e pequenas nave" nos oferecem todos os dias, sem intervalo, a
demonstração de um abnegado trabalho exercido com vontade férrea e forta
leza do ânimo. que distinguimos como dos mais patrióticos e relevantes.

Saudando a aviação civil, evocamos 5Ua maior legenda, o imortal Santos
Dumont, o Pai da aviação, credor da gratidão de toda a humanidade.

Sr. Presidente, neste breve pronunciamento, saudamos a Força Aérea
Brasileira e a aviação civil, e, com prazer, enviamos ao destacado Ministro
Délio Jardim de Mattos, da Aeronáutica, nossa saudação, extensiva a toda a
brilhante unidade, pelo transcurso do Dia do Aviador.

O SR. JOSÉ CARLOS FAGUNDES (PDS - MG. Pronuncia o seguint~
discurso.) - Sr. Presidente, Srs.Deputados, há cerca de treze anosa maioria
parlamentar jamais viveu, numa votação de Plenário, o episódio de ontem,
quando, realmente, se empenhava em defesa das proposições governamen
tais. Pensou-se que, instituído o pluripartidarismo, a Oposição, dividida, faci
litaria novas vitórias do PDS e do Governo no Plenário do Congresso Nacio
nal.

Mas os fatos desmentiram, ontem, esse otimismo, quando a Oposição se
transformou em maioria deliberante, graças a algumas poucas defecções em
nossas fileiras. Assim, o Plenário do Congresso Nacional negou a instituição
da sublegenda para o próximo pleito.

~ assim a democracia representativa, e não temos por que lamentar o
inesperado resultado, mas cumpre-nos recompor as nossas fileiras, a fim de
·que omesmo não aconteça nas urnas de 1982 e 1984.

A decisão de ontem modifica, totalmente, o-quadro eleitoral que se vinha
esboeando, em todos os Estados, baseado na hipótese da aprovação das

.sublegc:ndas, que aeomodaria a situação dos pJ.rtidos em alguns Estados,

onde oferecem o espetáculo, sempre previsível no regime democrático, da di
visão interna corporis, das dissenções intramuros.

Em Minas Gerais, por exemplo, ninguém pode disfarçar a tríplice divi
são do PDS, onde vicejam, ainda, as lideranças independentes do PDS, da
VOS e do PR, que mais de um decênio de bípartidarismo não conseguiu eli
minar.

Instituída a sublegenda, essas três correntes se representariam em sua in
dividualidade política e, no conjunto, teríamos a vitôriaincontestâvel da le
genda pedessista.

Eliminada aquela hipótese, é preciso que nós, os pedessistas mineiros,
encontremos um momento de trégua, um tempo suficiente para a meditação,
verificando que a nossa vitória depende da unificação dessas três correntes,
que resulte na escolha de um candidato único, capaz de somar as apirações

'dos antigos peerristas, udenistas e pessedistas.
Não é mais momento para retaliação e disputa, mas devemos aceitar um

convite ao entendimento, comoos mineiros sabem promover, pois não é do
hábito da nossa gente, em política, levantar barreiras infranqueáveis à con
versação e à redução das diferenças, que desaparecem diante de um interesse
partidário comum.

Nós, os mineiros, temos a fama de bons negociadores políticos, de traba
lhar em silêncio. porque o grito não convém pelos seus ecos nas Alterosas.

Vamos à mesa das negociações, e quem conseguir unir melhor as três
tendências diversas será o nosso candidato imbatívt ao Palácio da Liberda
de.

É preciso que o PDS mineiro se convença de ue é imbatível no nosso
Estado, desde que preserve a sua unidade. Qualquer divisão será desastrosa.

Mister se faz, portanto, que se inicie, quanto antes as negociações no sen
tido de alcançar a união, o entendimento, a coesão em torno de um único
candidato que congregue e represente a média de pensamento dessas corren
teso

o SR. ARY Kf'Fl IR! (PDS - PR". Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Srs. Deputados, o incremento do consumo de energia elétrica,
sobretudo o de natureza industrial, se relaciona intimamente com a elevação
dos níveis de renda urbana e se rende na qualidade de vida da população: as
inversões que se realizam na exploração dos recursos hidráulicos devem ser
estimuladas, kndo em vista seus múltiplos benefícios para a comunidade pa
ranaense.

Neste sentido e considerando o con.p.irtamento da oferta e do consumo
de energia elerica no Paraná, nos úlnrnc- anos, o Governo Ney Braga deter
minou" prog! arnacào de novas usinas qLC ,,,-;egarem disponihilidade pr opria
C expandam os níveis de consumo M energia elétrica no Estado.

Eniendeo mand.uário par anaense que este insumo é vital nào só para
atender ao crescimento do setor secundário, mas também para aperfeiçoar a
infra-estrutura social. visando à difusão espacial do bem-estar em todo o ter
ritório estadual.

O segundo ano do Governo Ney Br'clga foi assinalado por um evento de
importância sem precedente no setor de energia no Paraná: a inauguração da
Usina Hidrelétrica "Governador Bento Munhoz da Rocha Neto" (Foz do
Areia).

Esse grande empreendimento, inaugurado dentro do cronograma e exe
cutado em conformidade com o orçamento inicialmente estabelecido. exalta a
capacidade de realização do povo paranaense.

,Paralelamente ao aumento desua capacidade de geração, o Estado do
Paraná: através de sua Companhia de Energia - COPEL, vem desenvolven
dogrande esforço para ampliar seus sistemas de transmissão e distribuição de

energia elétrica.

O Programa de Desenvolvimento do Sistema de Subtransrnissão e Dis
tribuição de Energia Elétrica permitirá um acelerado incremento do número
de ligações, representando significativa ampliação do contingente de usuários
efetivamente integrados no mercado de energia elétrica.

Para tanto este programa, o qual tem como meta a realização, entre 1980
e 1983. de 415 mil novas ligações, exigiu do Governo do Estado urgente es
forço de investimento.

Com investimentos totais de USS 363r11ilhões em um prazo de 3,5 anos
- janeiro de·1980 a junbo de 1983 - e objetivando beneficiar diretamente
mais de 2 milhões de habitantes e, indiretamente, todo o mercado consumi
dor do Paraná, é hoje um dos mais importantes empreendimentos da CO
PEL, ao lado das Usinas "Governador Munhoz da Rocha" e Segredo.

Deve ser ressaltado que, do investimento total, USS 199 milhões são re
cursos própriosda empresaeo saldo restante financiado pelo BIRD e ban
cos japoneses; estes órgãos monetários internacionais também acreditam no
poder de realização da gente que vive no Paraná.
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Ressalte-se, ainda, que das 415.000 ligações previstas, já foram' realiza
das mais de 100.000, inclusive mais de 20.000 ligações de consumidores de
baixa renda.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a necessidade de ajustamento do País aos
efeitos da crise do petróleo torna ainda mais relevante a utilização do notável
potencial hidráulico do Paraná.

O Estado do Paraná e a COPEL, tendo em mira os altos interesses nacio
nais, colaboram com a política energética orientada pelo Governo federal.
Essa política contempla com realismo a situação energética mundial e brasi
leira e impõe novos desafios ao setor elétrico.

Temos, como brasileiros, importantes missões a cumprir, e as atuais difi
culdades apenas nos estimulam, pois sabemos que dispomos no Paraná de
condições privilegiadas e pessoal capacitado, dos quais haveremos de retirar
nossa contribuição ao aperfeiçoamento da estrutura energética brasileira.

O SR. MENDONÇA NETO PRONUNCIA DISCURSO
QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE.

o SR. FRANCISCO ROSSI (PDS - SP. Pronuncia o seguinte díscur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna para consignar,
de forma bem clara, a minha discordância com o chamado "pacote da previ
dência". Não é preciso entrar em detalhes, já que o assunto já foi exaustiva
mente discutido, até mesmo entre os próprios companheiros do partido do
Governo, ao qual pertenço. Esperamos que, até o último momento, o bom
senso prevaleça e que não se aprove urna mensagem que vai ferir fundo os in
teresses de humildes cidadãos brasileiros, trabalhadores aposentados que re
cebem de um a três salários mínimos de aposentadoria. O fim da concessão
dos 10% de reajuste sobre os índices do INPC significará graves prejuízos aos
bolsos de milhões de brasileiros que deram toda suas vidas em prol da cons
trução de nossa Pátria, e eis que de repente perdem um direito legitimamente
adquirido. A redução de 75% na aposentadoria daqueles que retornem ao tra
balho também é outra coisa inaceitável. Quer-me parecer que ninguém traba
lha por diletantismo apenas e, se um aposentado depois de tantos anos de luta
se vê na contingência de ter que voltar ao trabalho, é justamente para comple
mentar aquilo que ganha para poder ter uma condição de sobrevivência mais
digna. Não podemos com pactuar com a pretensão de tecnocratas que infes
tam os altos escalões do Governo desta República. Não votaremos favoravel
mente ao "pacote da previdência", pois estamos ao lado dos aposentados.
Quero ter a consciência tranqüila e a certeza de que não falhei com aqueles
que em mim confiaram por ocasião das últimas eleições.

o SR. WALDiMIR BEU~ATT (pnS - PRo Pronuncia o seguinte dís
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. depois de muita expectativa, reunir
mos-ernos para apreciar o projeto de lei propondo alterações no sistema pre
videnciário, "a par de disciplinar situações específicas que estão a exigir regu
lação consentânea com a realidade financeira das entidades do Sistema Na
cional de Previdência e Assistência Social", de acordo com a justificativa con
tida no projeto original.

"É do conhecimento de todos a crise conjuntural que atravessa o com
plexo previdenciário-assistencial brasileiro, carecendo, por conseguinte, de
um ajustamento às normas legais que regram a geração de recursos, a conces
são. manutenção e pagamento de benefícios previdenciários, tanto quanto
aquelas pertinentes à situação dos segurados que se inativam e dos que, apo
sentados, retornam à atividade". argumenta o autor do Projeto,

Ora, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, as alterações propostas são par
ciais e imediatistas paliativas e casuísticas e, em hipótese algun-u, resolverão
os problemas crúnicc.; da PrevidênciaSocial, quc se arrastam há mais de trin
ta anos. Se não, vejamos: O art. 19prevê que o fator de majoração das impor
tâncias correspondentes aos benefícios previdenciários será igual ao INPC
Indice Nacional de Preços ao Consumidor. O art. 29 norma a situação.de se
gurado aposentado que reto: nar à atividade laboral remunerada: preconizan
do a suspensão da respectiva aposentadoria, enquanto durar a nova investi
dura, atribuindo-se-lhe um abono mensal de valor equivalente a 25% do sa
lário anterior. O art. 49 fixa o limite máximo do salário de contribuição em
valor correspondente a 20 vezes o maior salário mínimo em vigor no País. Se
concordamos com esta última alteração, não aceitamos a discriminação exis
tente nos dois primeiros artigos contra os aposentados: na realidade, o que se
pretende é resolver os problemas da Previdência Social, à custa dos aposenta
dos, justamente dos que percebem os menores salários, correspondendo a cer
ca de 80% da população, com o que não concordamos.

Não aceitamos que os trabalhadores, modestos e desprotegidos, respon
dam pelo ônus daquilo sobre o que nem ao menos lhe é reconhecido o direito
de opinar.

A proposta de redução de dez por cento nas menores aposentadorias, e
pensões, a partir da vigência da nova lei, constitui uma injustiça perpretada
sobre os modestos inativos, sob a alegada economia anual da ordem de trinta
bilhões de cruzeiros. O art. 29, igualmente injusto e impopular, proíbe que os
aposentados, face aos irrisórios proventos da inatividade, aumentem a sua
renda familiar. voltando a trabalhar, pois, se assim o fizerem, terão seus ven
cimentos reduzidos em setenta e cinco por cento.

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a Constituição federal proclama que
todos são iguais perante a lei. Corno, então, proibir os segurados do INPS da
iniciativa privada, os aposentados por tempo de serviço, de trabalharem sem
perder a remuneração da aposentadoria duramente alcançada, se esse direito
é assegurado por lei aos servidores públicos civis e militares? Consideramos,
portanto; uma proibição inconstitucional, discriminatória e desumana.

Assim, as providências indicadas pelo Governo em seu projeto de lei,
tendente a resolver a crise da 'Previdência Social, constituem-se na mais fla
grante injustiça, quando pretende solucionar o problema; agravando mais
ainda a difícil situação financeira de milhões de aposentados e pensionistas,
cujos proventos vão de um a três salários mínimos.

As medidas propostas no "pacote" previdenciário não resolverão os
problemas da Previdência Social do Brasil. O que deveríamos, sim, estar vo
tando, ao invés de medidas paliativas e desumanas, seriam alterações profun
das, capazes de garantir os direitos adquiridos pelos trabalhadores, e assegu
rando igualmente as fontes de custeio dos mesmos. Em vez das medidas suge
ridas no projeto do Governo, este deveria rever todo o modelo previdenciário
e assistencial brasileiro, que carece de definições sérias nos campos político,
filosófico e ideológico. Mas é necessário que a lei sobre a matéria seja explíci
ta e' ajustada. abrangente e imparcial, para uma administração racional e du
radoura.

Isto exposto, não podemos admitir que o "pacote" Previdenciário seja
aprovado, ainda que por decurso dc prazo, expediente autoritário e imoral
que desmoraliza o Congresso Nacional. Além disso, não admitimos que o
projeto seja aprovado às cegas, sem que nenhum integrante do Senado e da
Câmara tenha tido a oportunidade de aperfeiçoá-lo. Numa Casa composta de
420 deputados e 67 senadores, será por acaso, incompetente, será que as opi
riiões e posições de seus representantes não merecem ser levadas em conside
ração'! O interesse despertado nos congressistas no sentido de aprimorar o
projeto foi tão grande quemais de lima centena 'de emendas foram apresenta
das. Os argumentos, entretanto, apresentados para se exigir a aprovação do
projeto. sem alterações, não nos satisfazem e vemos neste ato o objetivo
maior de desmoralização do Congresso, pois, se admitem que, nos próximos
meses, em novembro ou no próximo mês de março, um novo projeto será en
viado ao Congresso, é porque o atual é falho, cheio de erros, lesivo aos inte
resses dos assalariados de baixa renda. E, se é 'ralho, se contém erros, não me
rece ser aprovado, mesmo porque, quanto ao mérito, é desumano, injusto e
cruel, atentando contra os direitos adquiridos pelos aposentados.

Ê extremamente injusto e desumano, e nem politicamente válido e hábil,
retirar dos aposentados, principalmente das categorias de mais baixa renda,
os 10% adicionais sobre o INPC, principalmente agora, quando os dados cen

, sitários mostram que a distribuição de renda no País continua sua tendência
concentradora. E as alterações propostas no pacote agravarão mais ainda
esta situação.

Várias emendas ao Projeto apresentamos, na expectativa de vê-las apro
veitadas no substitutivo do relator do projeto da Comissão Mista, que se aca
bou demitindo, por não concordar em aprovar o projeto original. Defenden
do os direitos adquiridos pelos aposentados no reajuste com base nos 110%
do lNPC; fixando em um salário mínimo regional o menor valor mensal dos
benefícios em manutenção; elevando em 50% a cota dispensada pela Loteria
Federal, Loteria Esportiva e Loto à Previdência Social; estendendo aos traba
lhadores rurais os benefícios concedidos atualmente aos trabalhadores urba
nos e isentando as entidades assistenciais mantenedoras de creches, asilos c
orfanatos do recolhimento dos encargos sociais de seus funcionários.

Se as alterações que sugerimos, ao lado de mais de Urna centena de ou
tras, não forem aprovadas, não vemos outra alternativa senão rejeitar o pro
jeto original, concitando todos os congressistas - deputados e senadores - a
que permaneçam em plenário, a fim de, ao lado do projeto, rejeitarem o de
curso de prazo, resguardando, portanto, os interesses maiores de todos os se
gurados da Previdência Social.

O SR. ISAAC NEWTON (PDS - RO. Pronuncia o seguinte dlscurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, ocupo a tribuna desta Câmara para
registrar um acontecimento incomum, de alta relevância para o esporte brasi
leiro em geral e o brasiliense em particular: a realização, nesta Capital, do
Campeonato Brasileiro de Pára-quedismo, sob a direção da Federação Brasi
leira desse esporte, presidida, superiormente, pelo Cel., do Exército Adelson
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Leite Julião, milionário do salto no espaço, que se encontra acompanhado de
sua esposa, D. Joêsia - a quem muito deve o' pára-quedismo nacional - e de
dois de seus quatro filhos, Adelson e Jodelson, ambos competindo pela equi
pe cearense, com muito brilho, c de quem muito se espera, pois Adelson Jr.
foi campeão individual de estilo no último certame Norte-Nordeste de pára
quedismo realizado em Fortaleza. Adelson Jr., com apenas 18 anos, já se re
vela um talento e um exemplo nessa modalidade de esporte.

O Clube de Pára-quedismo de Brasília, sob a Presidência eficiente de
Hugo Póvoa da Silva, juntamente com o Clube do Planalto, este dirigido pelo
juiz de pára-quedismo Ernesto, foi o principal responsável pela realização
deste campeonato em Brasília na Semana da Asa, quando rendemos merecida
homenagem ao aviador e às nosssas melhores tradições aeronáuticas, que re
pousarri, sobretudo, em o nome heróico do pioneiríssirno Alberto Santos Du
mont, gênio brasileiro que é justo orgulho da própria raça humana, além de
qualquer fronteira.

O Clube de Pára-quedismo de, Brasília, do qual tenbo a honra de fazer
parte, está competindo com MeComb, Omena, Ivo, Gustavo, Wellington e ,
Dirceu, com muita bravura e dedicação pessoal, mas sem as condições técni
cas dos cariocas, paulistas e cearenses, por falta de treinamento adequado, so
mente possível com o apoio de nossa Força Aérea, que poderia dar-nas a
oportunidade de usar seus aviões "Bandeirantes" nos exercícios, mediante o
reembolso das despesas de combustível pelos próprios atletas, com que se
possibilitaria, como retribuição à FAB, o treinamento mais barato de suas
tripulações carentes de hora de vôo para o bom desempenho de suas missões.
Oportunamente, levarei esse assunto à superior consideração do eminente
Brigadeiro Délio Jardim, Ministro da Aeronáutica.

Neste campeonato brasileiro, estão representadas também as equipes de
Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Paraná, Minas Gerais e Maranhão.

Os juízes da competição são: Ernesto (único de Brasília), Capitão Resen
de, um dos 'grandes responsáveis pelo ótimo rendimento da equipe carioca,
Fonseca, Solon, o famoso Monte Santo, e Arnorim, Presidente dessa equipe
de árbitros.

O Clube de Pára-quedismo de Brasília, por meu intcrrnêdio, deseja ex
pressar os melhores agradecimentos e destacar o apoio recebido das seguintes
instituições e empresas, sem cujo 'auxílio esse campeonato não poderia
realizar-se aqui. São elas: 69Comando Aéreo, com o seu "Bandeirante" e de
dicadae jovial tripulação; SEED-MEC; NOVACAP; Administração do Pa
ruqe Rogério Pithon de Farias; Eron Palace Hotel; TRANSBRASIL; Corpo
de Bombeiros, Grupo de Salvamento; Polícia Militar; TV-Brasília, Canal 3;
TEVEBRÃS; Conselho Regional de Desportos e CDF-DEFER.

O Campeonato encerrar-se-á domingo. Até lá, o brasiliense poderá con
templar diariamente nos céus da Capital a brava e alegre rapaziada, com al
guns veteranos, mergulhar no espaço em busca de um minúsculo ponto, a
"mosca", no estacionamento n9 02 do Parque Rogério Pithon de Farias, nas
provas de "precisão", ou rodopiar velozmente, em queda livre, nas provas de
"estilo".

A todos damos as boas-vindas e desejamos feliz estada entre nós. A to
dos agradecemos o espetáculo de bravura e beleza com que estão brindando
nossa cidade, na Semada da Asa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOEL LIMA (PP - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o Governo, a cada dia, acrescenta ao rol dos in
satisfeitos um número maior de brasileiros. São os desempregados, que na
Grande Rio chegam a mais de 400 mil chefes de família.

Os dados que a Fundação IBGE divulgou, dando conta de que aumenta
o número de desempregados no Rio de Janeiro, em conseqüência da política
social errada que o Governo vem adotando, em defesa da economia adminis
trada pessimamente pelo Sr. Delfim Netto, são estarrecedores e causam pro
funda preocupação'a todos os que se importam com o sofrimento das classes
menos favorecidas.

Mas a insensibilidade instalada no Poder não tem olhos para enxergar a
realidade dos fatos. Razão por que os insatisfeitos são cada dia em maior nú
mero.

São vários os setores econômicos atingidos pela necessidade de se desem
pregar trabalhadores. O comércio é um deles, dos mais afetados. Causa es
panto saber-se que são os supermercados os que mais desempregam. E este
fato tem uma explicação válida: o aumento do custo de vida, a queda do po
der aquisitivo de grande parcela da população, vem ocasionando a dimi
nuição da demanda aos supermercados. Com isto não há necessidade de tan
tos empregados.

Dentro deste quadro, que satisfaz ao Sr. Delfim Netto, que apregoa a ne
cessidade de o brasileiro comer menos para que sobre alimento para ser ex-

portado, os insatisfeitos são os desempregados e são, também, aqueles que
não podem comprar como antes compravam.

Não sei até quando os governantes de nosso País insistirão em provocar
o caos social, em defesa de teses e princípios econômicos acadêmicos, que não
podem prever resultados práticos - antes, se baseiam em dados falsos, mera
mente especulativos.

E se assim continuarem agindo, neles se revelará não apenas a insensibi
lidade, mas, sobretudo, a irresponsabilidade para com o amanhã de todos os
brasileiros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PEIXOTO FILHO (PP - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)

Sr. Presidente, Srs. Deputados, transcorrerá amanhã o "Dia do Aviador",
com solenidades cívicas programadas para todas as Bases Aéreas do País.

Sr. Presidente, corno das vezes anteriores, não poderia faltar a tão hon
roso compromisso assumido com li Pátria, quando todo o povo brasileiro
manifesta o mais elevado apreço à gloriosa Força Aérea Brasileira, por seus

, assinalados serviços prestados ao País, zelando por sua soberania, pela paz e
pela ordem interna e participando, patriótica e eficientemente, do esforço co
mum pelo desenvolvimento nacional,

Nesta data, .há 75 anos, um brasileiro, encurtando o espaço que separa o
sonho da realidade, mostrou ao homem que pensava voar o caminho concre
to do possível. Era Alberto Santos Dumont voando o mais pesado que o ar,
engenho e arte do espírito humano. Com ele nascia a figura do aviador, cujo
dia, em sua glória, hoje comemoramos.

Aquele vôo tímido, que emocionou Paris e assombrou o mundo, haveria
de transformar a face do século.

As distâncias passaram a ser medidas em horas. O mundo que se redes
cobria, nas asas dos navegadores dos céus, era tão próximo como jamais se
pensava ser,

Tudo se transformou. A economia, li política c a cultura de todos os po
vos sofreram o impacto da aproximação que o avião 'trouxe como conseqüên
cia.

No campo militar, a arma aérea desequilibrou os combatentes exigindo a
reformulação de conceitos clássicos, principalmente no plano da defesa terri
torial e do emprego das forças.

Hoje, partindo em direção a planetas distantes, os homens talvez não se
lembrem daqueles primeiros sessenta metros que o gênio e a determinação de
Santos Dumont souberam vencer.

Sr. Presidente, as homenagens tributadas a Santos Dumont, o "Pai da
Aviação", em todo o território nacional, destacando o seu gesto maior da his
tória da aviação - o primeiro vôo do mais pesado que o ar, realizado em 23
de outubro de 1906, no campo de provas de Bacatella, nos arredores de Paris,
contaram com a solidariedade de todo o povo brasileiro, conscientizado-o do
tributo de admiração, respeito e gratidão aos heróis da Pátria e das glórias do
pensamento, da inteligência e do espírito que deve sempre animá-lo, amando
os, venerando-os, lembrando-os, dignificando-os, procurando incutir no
cérebro dos que nos sucedem os grandes acontecimentos e os grandes feitos
dos nossos grandes homens, dos que tudo fizeram por uma causa, dos que se
levaram pelo espírito, dos que se bateram por um ideal.

E assim que se defende a Pátria, amando-a, dignificando-a. A Pátria 
um dia nos disse Ruy - não é um: são todos. Não é uma raça: é um caldea
mento de raças. Não é uma classe: é uma fusão de classes. A Pátria somos
nós. Precisamos defendê-la.

Feliz a Nação que não precisa inventar os seus heróis sem apelar para os
mitos, porque tem, entre os seus próprios homens, figuras desse porte, como
Santos Dumont, varão insigne, prestante, cujo feito no exterior conseguiu
descobrir o mais pesado que o ar, fato que, com o correr do tempo e desen
volvimento da técnica aeronaútica, se constitui no elo mais positivo para um
amplo e perfeito congraçamento entre todos os povos do mundo.

Que a sua vida sirva de exemplo, sobretudo para incutir em nossos co
rações aquelas forças de que somente são dotadas as causas eternas, do senti
mento fraterno, o espírito da união, a mesma concepção humanística que fo
ram traços marcantes de sua fecunda existência.

Sr. Presidente, os aviadores brasileiros, por sua inigualâvel bravura, ca
pacidade profissional e acendrado amor ã Pátria, merecem o nosso respeito e
eterna gratidão.

Assim invocando o sábio ensinamento de que "o passado conta nossa
glória, o presente reforça nossa fé", ao ensejo do transcurso do "Dia do Avia
dor" saúdo a gloriosa Força Aérea Brasileira, nas pessoas do Ministro Délio
Jardim de Mattos e de todos os seus bravos integrantes, ressaltando a Ordem
do Dia do Ministro da Aeronaútica que será lida e aplaudida durante as con- •
corridas solenidades cívicas e em todas as' organizações da FAB.

Sr. Presidente, já não é preciso aditar outras razões para justificar o júbi
lo de todo povo brasileiro por tão auspicioso evento. Isto basta!
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o SR. SAMIR ACHOA (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte diseurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, há pouco mais de treze meses a Casa apro
vou, em circunstâncias por demais conhecidas, a Emenda Constitucional nv
14, que prorrogou os mandatos municipais por dois anos.

Na ocasião, mostrou-se o Governo surdo a todos os argumentos do bom
senso e fechou a questão para o Partido situacionista, impondo a solução do
autoritarismo c do casuísmo e encornpridando para seis anos as investiduras
de Prefeitos, Vice-Prefeitos c Vereadores.

Não tencionamos alongar considerações sobre a matéria, que fo exausti
vamente examinada pelo Congresso e pela imprensa e a respeito da qual a
opinião pública nacional já deu seu veredito: constituiu uma demonstração
inequívoca de espírito antidemocrático.

Neste momento, é nosso propósito apenas focalizar uma das co nseqüên
cias da medida indesejada, qual seja, a de haver criado uma situação não pre
vista em lei e que afeta todas as edilidades brasileiras e à qual urge dar so
lução razoável.

Com efeito, a Lei Complementar n9 25, de 2 dejulho de 1975, que estabe
leceu os critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores, é
omissa no ponto que queremos abordar, tanto assim que o próprio Líder da
Maioria, Deputado Cantídio Sampaio, propôs acrescentar-lhe parágrafo que
preencha a lacuna verificada.

A omissão se refere precisamente à capacidade legal das Cámaras Muni
cipais de fixar os subsídios de seus componentes eleitos, sempre ao final de
cada legislatura, para vigorar na subseqüente. Ora, a prorrogação dos perío
dos dos mandatos por dois anos alterou a legislatura para seis anos e impediu
a atualização dos subsídios; causando, portanto, evidente defasagem na atual
remuneração dos Edis, tendo em vista os altos índices da inflação g.alopante
que a todos massacra.

Além disso, o Censo de 1980 certamente mostrará que alguma comunas
tiveram significativamente aumentada sua população, fator que deverá ser
normalmente levado em conta, na forma da lei.

A propositura' que corrige a falha é o Projeto de Lei Complementar n9

l70-A, de 1980, e obteve pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e
Justiça e da de Finanças. Apelamos para que a Mesa lhe dê tramitação urgen
te, a fim de que a Casa possa votá-lo antes do término da presente sessão le
gislativa, não prolongando por mais de um ano o que já tem um semestre de
atraso.

o SR. MAC DOWELL LEITE DE CASTRO (PP - Rol. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tem sido praticamente
unânime, em todo o País, a reação dos trabalhadores, principalmente por via
das suas representações de classe, contra a última iniciativa do Governo, no
sentido de reformular a legislação referente à Previdência Social. pelos prcjuí
zos causados, principalmente, aos aposentados.

Assim é que acabamos de receber da Federação de Trabalhadores Cris
tãos do Estado do Rio de Janeiro comunicação no sentido de que, em reunião
da Diretoria para examinar aquela proposição, houve a manífestacão de geral

, desagrado à iniciativa governamental.
Diz a carta em nossas mãos:

"Ficamos estarrecidos quando verificamos que, na solução
apresentada para o problema, foram descartadas várias hipóteses,
tais como a de fazer incidir sobre as firmas portadoras de alta tecno
logia uma pequena alíquota, que carrearia para os cofres do INPS
meios consideráveis, ou mesmo uma maior fiscalização e maior par
ticipação das empresas multinacionais no custeio do sistema previ
denciário, para compensar a sangria que infligem aos trabalhadores
do País."

Estranham ainda aqueles trabalhadores que o projeto não faça qualquer
alusão ao ressarcimento da elevada dívida do Governo para com o INPS,
cujo pagamento representaria, por certo, uma objetiva e saneadora medida
para a recuperação daquelas finanças.

Prosseguindo, diz o documento:

"Sabemos quanto a Previdência Social gasta desnecessaria
mente em convênios, aluguéis de clínicas, hospitais e imóveis. Já não
era tempo de o Sr. Ministro promover uma verificação de tudo isso
e tomar as devidas providências?"

Lançada a indagação estranha que esta e outras opções hajam sido es
quecidas, providências mais sérias tenham sido omitidas, verificando-se que
todo o ônus das medidas idealizadas para a cobertura do déficit da Previdên
cia Social só atinjam os trabalhadores que, religiosamente, prestam sua con
tribuição mensal, apesar de todos os sofrimentos com a política econômica
do Governo.

Ao' fazer esse registro, queremos lamentar também que o Governo não
aceite qualquer emenda à sua proposição, fazendo com que a reforma seja
aprovada por decurso de prazo. Não houve sequer um relator, na Comissão
Mista, para dar parecer sobre as emendas, estendendo-se ao Congresso o de
sapreço do Governo aos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOEL FERREIRA (PDS - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)

-- Sr. Presidente, é certo que toda partida é triste. Porém, quase toda volta é
rcgozijante: O adeus da partida quase sempre produz lágrimas de tristeza e de
dor. Mas o abraço do regresso gera emoções de felicidade. Ontem, o Brasil
chorou com a partida do seu Presidente, do seu chefe supremo. Toda a Nação
se encheu de dúvidas. de tristeza, de amargura e de dor. Tudo era expectativa,
incerteza e perplexidade. Quando o avião presidencial alçou alturas, parece
haver um manto escuro coberto a Pátria, pelas dúvidas que em todos os brasi
leiros caía. A Nação estava tomada de um trauma chocante. Tudo era inccr
tela. Até mesmo se a chefia da Nação seria mesmo ocupada pelo substituto
legal do Presidente que partia. Essa incerteza de logo foi afastada pela ascen
são do Vice-Presidente Aureliano Chaves.

E o regresso do Presidente? Quando e como seria? Voltaria? Se voltasse
teria condições de trabalho regular? Teria condições de, corno me havia fala
do na véspera do inditoso infarte, participar efetivamente da campanha elei
tora!"

O Brasil, por todos os seus filhos, aguardava ansioso a menor notícia que
viesse de Cleveland, Estados Unidos. Foi necessário tal acidente para que se
medisse com precisão o quanto o Presidente Figueiredo é estimado pelos seus
concidadãos. Era unânime a ânsia de receber boas notícias. Desapareceram
adversários: pelo menos aparentemente. todos pareciam irmanados em um só
desejo - o de ver de volta e bom de saúde o grande Presidente de todos os
brasileiros.

Finalmente os exames. E aqui as espectativas subiam nas ernoções de
cada um, por certo mais fortes, nos seus amigos mais estreitos. Todos, porém,
sentiam a esperavam bons resultados.

E indiscutível: não é possível descrever o semblante do Brasil e dos brasi
leiros, quando a edição extraordinária do "Jornal Nacional" anunciou que o
Presidente Figueiredo não necessitaria submeter-se à operação.

A tristeza. a dor de ontem transformaram-se em lágrimas de alegria. Se
antes muitas. orações haviam subido aos céus pela saúde do Presidente, agora
milhões de preces subiam até Deus, agradecendo pelos bons resultados dos
exames e em razão da alvissareira notícia. Eujá havia participado de reuniões
de orações dos Gedeões do Brasil, pela saúde do Presidente Figueiredo. cen
tenas de Igrejas Evangélicas, de todas as regiões, reuniram-se para. a seu mo
do, prestar culto ti Deus, pelo breve e completo restabelecimento do Presiden
te brasileiro.

Agora, aguardamos o aceno da volta triunfal. E de antever-se 120 mi
lhões de brasileiros acenando suas mãos, em gestos de agradecimento pelas
orações ouvidas e pela volta do Presidente Figueiredo.

O Brasil e todos os brasileiros ainda estão ansiosos; mas as emoções são
diferentes. Agora todos os olhares se voltam para os céus, a buscarem o avião
presidencial brilhar nos céus do Brasil, trazendo de volta o Presidente Figuei
redo.

Como seria bom se todos os brasileiros pudessem chegar até à base aérea
de Brasília, quando o grande avião pousasse, para abraçar o grande e saudo
so Presidente do Brasil! Infelizmente isto não é possível. Daí, pedi aos brasi
leiros que permaneçam orando pelo Presidente Figueiredo, a fim de que Deus
o ajude a reassumir em breve suas altas funções de Chefe da Nação. Por igual,
devemos orar agradecidos a Deus pelo bom desempenho do Presidente Áure
liano Chaves, durante o longo período de ausência do Presidente Figueiredo,
na chefia do Brasil.

Vejo, pois o Brasil e os brasileiros ajoelhados, rendendo graças a Deus
por tudo quanto providenciou em favor da Nação nesses dias difíceis que to
dos enfrentamos.

Receba, Presidente, o abraço do Brasil peja sua volta triunfal.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PP - RN. Pronuncia o sc
guinte dlscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, enquanto o Presidente
Reagan aconselha os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento
a arrostar, sozinhos, a solução dos seus problemas econômicos, pondo suas
finanças em ordem, "pois nenhuma quantidade de ajuda produzirá o progres
so", o Sr. Emane Galvêas, Ministro da Fazenda, declara que o Brasil vai per
der, este ano, cerca de dois bilhões de dólares em seu balanço de pagamentos,
em decorrência do efeito combinado das taxas de juros e da queda de receita
das exportações.

Não se trata dos juros internos, mas do ágio internacional, pois o nosso
Ministro da Fazenda falava em Washington, durante o almoço oferecido à
comunidade financeira internacional.
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Na oportunidade, o nosso Ministro salientou que a participação da pou
pança interna cairá nos próximos anos, em relação ao Produto Interno Bruto,
e, assim, também a dívida externa começará a reduzir-se.

Espera o Sr. Ernane Galvêas que, em 1985, a dívida externa esteja so
frendo redução, salientando que a crise atual é tão drástica como aquela cau
sada pelo aumento dos preços do petróleo, combinadas, agora, a elevação do
dólar e as altas taxas de juros no mercado internacional.

No período de 1974 a 1978 - assinala aquela autoridade - apesar de to
das RS dificuldades decorrentes da crise do petróleo, a taxa de inflação foi
mantida no nível de trinta e quarenta por cento, enquanto o déficit na ba
lança comercial foi substancialmente reduzido, crescendo a economia a uma
taxa mêdia anual de sete por cento.

O novo choque do petróleo, entre 1979 e 1980, é que influiu, no aumento
maior da inflação e, mal refeito desse impacto, quando se congelam os preços
internacionais do petróleo, o Brasil enfrenta inusitado aumento das taxas de
juros no mercado internacional e; mais recentemente, a valorização do dólar
e a queda dos produtos primários de exportação.

Por isso, com um prejuízo de dois bilhões de dólares no balanço de paga
mento, temos que fazer novo ajustamento de participação da poupança inter
na, reduzindo a dependência de recursos externos, hoje de 5 a 6 por cento,
para os níveis anteriores à crise energética, ou seja de 2 a 3 por cento do PIB.

Só assim a dívida externa regridirá a partir de 1985.
Como se verifica, é crítica a situação financeira do País, fator de pessi

mismo quando Reagan manda que os subdesenvolvidos resolvam seus
problemas sozinhos.

Era o que tinha :i dizer, Sr. Presidente.
O SR. LÉO SIMÜES (PDS - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Srs, Deputados, a opção feita pelo Presidente Figueiredo antes de
empossur-se, no sentido de que seria dado o maior impulso possível ao incre
menta da produtividade no setor primário, confiando-se à pecuária e à agri
cultura a tarefa de contribuir, mais decisivamente, para a reconquista do nos
so equilíbrio econômico, tem sido cumprida fielmente, na medida dos recur
sos financeiros e técnieos de que dispõe o Estado.

Já não se fala mais nas gra!Hfes perdas por falta de ensilagem, transpor
tes e comercialização, como ocorria, com desusada freqüência, com a cebola
produzida no Nordeste. A produção de leite aumentou de maneira a superar
a demanda. reduzida, principalmente, no que tange aos produtos láteos in
dustrializados, sendo certo que não importaremos, este ano, ° leite em pó.
Também o abastecimento de carne tem sido satisfatório nos grandes centros,
nos últimos dois meses.

Tudo isso não se faria, no período de menos de três anos, sem o apoio
governamental.

Assim é que a Comissão de Financiamento da Produção, órgão do Mi
nistério da Agricultura, informou que a contratação de custeio agrícola pelo
Banco do Brasil vem apresentando, nas últimas semanas, urna média de três
bilhões e trezentos milhões de cruzeiros por dia nas regiões Centro-Oeste e
Sul, as maiores produtoras de alimentos do País.

Apesar de uma parcela razoável de produtores rurais ter preferido fazer
empréstimos em bancos privados, a média agora registrada nos bancos ofi
ciais supera emcento e dezessete por cento à do ano passado, segundo infor
mações da Comissão de Financiamento da Produção, o que result.a num cres
cimento superior ao da in nação, no período.

O famoso slogan, difundido em todo o País, "plante que o João garante"
não foi esquecido. O agricultor confiou e viu correspondida a suá confiança
pelos estabelecimentos oficiais de credito.

Muito melhor desempenho teríamos, no entanto, quanto ao crescimento
da produção, se ele não se processasse, apenas, pela incorporação de mais ter
ras ao processo e, sim, também pelo incremento à produtividade.

Mas isso não será possível apenas pela garantia de preços mínimos e fi
nanciamento dos custeios; será necessário incrementar o cooperativismo no
Brasil, até a eliminação dos intermediários mais gananciosos, que sempre lu
tam pela elevação dos preços.

Com a agricultura e a pecuária convenientemente assistidas, financeira e
tecnicamente, podemos confiar no futuro e acabar com p espantalho da in
flação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ANTÔNiO PONTES (PDS - AP. Pronuncia o seguinte díscur

50.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, No momento em que o Governo do
Território do Amapá, atravês da Secretaria de Obras e Serviços Públicos,
conclui as obras de ligação rodoviária de M acapá a Oiapoque, através da BR
156, não poderíamos deixar de registrar a importância fundamental que esse
trecho representa para toda a região Norte do nosso Território.

Deve ser ressaltado que a ligação do extremo-norte do País a Macapá só
era feita. at.ê então, por via aêrea ou marítima, isolando a área das demais

áreas do Território e impossibilitando-a de receber os benefícios da moderna
civilização.

Por uma questão de justiça e por dever de consciência, não se podc,
igualmente, deixar de assinalar o esforço e o interesse demonstrados pelo Go
vernador Annibal Barcellos em promover, no menor espaço de tempo, a li
gação viária da Capital do Amapá com o Município de Oiapoquc,

Aliás, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é tambêm dc justiça destacar o
apoio que o Gove~no do Território Federal do Amapá recebeu do Ministro
do Interior, Mário Andreazza, e do Ministro dos Transportes, Eliscu Resen
de. o qualfoi.decisivo para que aquela obra tão importante para os amapacn
ses se tornasse realidade.

Tam hêrn merecem citação especial o Engenheiro Lindoval Peres, Diretor
do Departamento de Estradas de Rodagem, e o Engenheiro Elmir Saad, dire
tor do Segundo Distrito Rodoviário do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, sediado em Belém, que tambêm não mediram esforços para que
aquela ligação pudesse ser concluída.

A obra, que se estende por 590 quilômetros de estrada; percorrendo os
Municípios de Calcoene e Oiapoque, inclui a construção de cinqüenta e cinco
pontes, a maior das quais mede cento e quarenta metros de extensão.

Trata-se de uma obra, portanto. realmente, importante, e cujas carac
terísticas de construção demonstram, em mais essa oportunidade, o ritmo di
nâmico que o Governador Annibal Barcellos vem imprimindo à sua adminis
tração. fato que o faz, hoje, merecedor do respeito e da admiração do povo
ampaense.

E é esse mesmo ritmo de desenvolvimento e de realizações que mais uma
vez reafirma a nossa convicção e a confiança da população do Território do
Amapá nu concretizacào do seu objetivo maior, que ê vê-lo transformado em
Estado federativo ainda este ano.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

O SR. PACHECO CHAVES (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -- Sr. Presidente. Srs. Deputados, nos festejos comemorativos do ani
versário da cidade de Cruzeiro, no Estado de São Paulo, na sua oitava década
de existência. na noite de domingo último, houve um tumulto, durante o show
apresentado pela cantora Rosana. Ora, nesses espetáculos públicos, gratuitos
ou pagos, a platéia costuma externar suas emoções, que podem ser negativas,
configurando o "direito à vaia", de que falava Ruy Barbosa.

Entretanto, o Capitão Ivo Gomes de Almeida, Comandante do Destaca
mento de Polícia Militar em Cruzeiro, preferiu responsabilizar, pelo inciden
te, o Prefeito João Bastos Soares. Talvez essa imputação se deva ao fato de
aquele militar, presente ao tumulto, não ter compreendido a espontaneidade
das manifestações de desagrado, enquanto seu destacamento dava tiros para
o ar, provocando urna reação popular ainda maior.

Dessa atitude intempestiva do citado oficial resultou um agravamento da
ocorrência, resultando ferimentos a faca num soldado, escoriações em vários
artistas, seis detenções, depredações de veículos, entre as quais a viatura do
Destacamento.

Esse último fato demonstra que o povo se sentiu agredido pela Polícia,
reagindo como podia.

A única interferência do Prefeito consistiu em interromper o show, uma'
vez que os artistas haviam sido contratados para uma exibição normal, en
quanto estavam usando o recurso da "dublagem".

Alega o Capitão que o Prefeito usou o microfone para açular o povo
contra' os policiais, o que ()S levara a dar alguns tiros para o ar, só se acalman
do o povo, duas horas depois, com a retirada dos artistas e do empresário do
local.

O Prefeito João Bastos Soares, confirmou sua iniciativa de interromper o
espetáculo, ao constatar que o equipamento usado pelo conjunto estava desli
gado e todos, indistintamente, nada faziam além de 'urna dublagem eletrôni
ca. O contrato assinado referia-se à apresentação ao vivo, e, assim, o empre
sário e os artistas estavam fraudando a Prefeitura e quase cinco mil pessoas'
presentes ao espetáculo.

Segundo o depoimento daquela autoridade, o Comandante do Destaca"
menta, irritado, começou a chutar as pessoas, enfurecendo o público, que
passou a exigir a libertação dós detidos,

Esperamos que a Secretaria de Segurança de São Paulo abra o compe
tente inquérito c puna o oficial atrabiliário.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. AlRON RIOS (POS - PE. Pronuncia o seguinte dlscurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, a atividade político-partidária brasileira dos dias
correntes refletem a crise das nossas instituições. Tudo parece transitório, ca
suístico e marcado por um imediatismo contristador.

A demagogia, o servilismo, a deslealdade dos constituintes políticos fe
rem mortalmente a êtica do homem e desacreditam as organizações parti-
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dárias. Estas, por sua vez, acorrentadas, como o Prometeu, no cume da mon
tanha, caracterizam a sua merencória fragilidade.

Os líderes partidários não confiam nos seus liderados, e, estes, legitima
mente, desconfiam igualmente daqueles. A coerência ê um vocábulo que se
riscou dos dicionários. A fuga dos partidos e a permanente mutação de seus
membros têm a nostalgia da valsa de Strauss, sem a beleza daqueles sons de
despedida.

Existem partidos que se dizem fortalezas de liberdade e redutos da demo
cracia, mas funcionam como clubes fechados, opondo-se à filiação de cida
dãos, a exemplo do polêmico homem público Jânio da Silva Quadros.

Outros declaram-se ardorosamente defensores do instituto da sublegen
da em plena vigência do pluripartidarismo, como sucede com o partido a que
pertenço. Um poço de incoerências identifica a sua ação sectária, que não é
maior nem menor do que o caos da incompreensão que lavra nas hostes dos
contestadores do Governo. A sobriedade e o romantismo perderam-se na de
gradação do impulso pragmático que devora o Governo e a Oposição.

A democracia passa a ser, ou continua sendo, aquela tenra planta de que
falava o inesquecível Mangabeira.

Os lobos e os cordeiros convivem, traem-se, completam-se e fingem fari
saicamente lutar por princípios que não têm merecido o seu respeito. A ope
reta tragicômica não consegue distrair ou chamar a atenção do povo, que tem
dado demonstrações de enfado e de prescindir de intermediários. O clero
transmuda-se em um clube civil e engajá-se na luta da vida material, corno se
o Cristianismo houvesse perdido, a sua função e o seu poder de convencimen
to no campo espiritual.

Os espólios do trabalhismo e de alguns dos seus discutíveis líderes desa
parecidos, vocacionados para a ditadura e travestidos de democratas, são dis
putados no mais macabro leilão do oportunismo. As legendas dos supostos
trabalhadores são negociadas em mercados que recordam o da Ribeira, em
Olinda, símbolo nacional do comércio escravagista, como, igualmente, faz
evocar o cais do Mercado Modelo, em Salvador, onde atracam os saveiros de
Jorge Amado e leiloavam-se homens. .

Diante da atropelada realidade política nacional, a prática da coerência
dá a impressão do desejo promocional, do lirismo que induz ao ridículo, ou
do trânsfuga que deserta dopartido, como se fosse um barco fazendo água.

É diante dessa dolorosa aquarela que decidi adotar a decisão partidária a
que estou comprometido pelas normas da legislação dos partidos políticos.
não comparecendo ao plenário. Mas permaneço pensando que a sublegenda é
uma aberração no sistema pluripartidário. Entretanto, aberrações são come
tidas diariamente por toda a comunidade política brasileira, e o gesto de afir
mação dos meus princípios relativamente à incongruência do instituto da su
glegenda não iria, nos dias correntes, juntar-se ao idealismo brasileiro que de
veria existir, porém beneficiar o mais pragmático oportunismo que inunda to
das as organizações partidárias do meu País. E tanto isso é verdade que, de
certo, ninguém teria condições de atirar a primeira pedra a que se referem os
textos do Novo Testamento no episódio da mulher adúltera.

Mas. "num mundo assaltado pela loucura, quem conserva O· bom juízo
passa por extravagante", conforme o recente desabafo do Presidente Miter
rand na ilha mexicana de Cancún. De fato, está muito difícil fazer com que
prevaleça a sobriedade a serviço da coerência. E isto é muito triste.

Mas o sofrimento e a paciência de Ghançli alcançaram triunfo muito
maior, vencendo os ingleses e fazendo da Índia uma nação livre.

"Amanhã será outro dia!"

O SR. BORGES DA SILVEIRA (PP - PRo Pronuncia o seguinte dlscur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Congresso deverá votar na próxima
terça-feira o já denominado "pacote" previdenciário. Todavia, uma vez mais,
sente-se que o Governo Federal permanece obstinado em seu isolacionismo,
em sua tecnocracia distanciada da realidade dos fatos.

Assim que a Mensagem presidencial chegou ao Congresso, inúmeras fo
ram as vozes que se levantaram contra as medidas propostas, especialmente
aquelas que pretendem reduzir os benefícios concedidos àqueles que perce
bem menos de três salários mínimos (e que teriam retirado de seus ganhos o
percentual adicional de 10%) e que reduziam, de forma, até mesmo drástica, o
valor da aposentadoria dos que resolvessem retornar ao trabalho.

Conforme já salientei, em diversas oportunidades, nesta tribuna e na Co
missão de Saúde, a crise previdenciária é, antes de tudo, uma crise de organi
zação, de gastos supérfluos, de medidas administrativas inócuas ou protecio
nistas. Enfim, é o reflexo localizado de tudo aquilo que vai pelo próprio cerne
do Governo Federal.

Tive, ainda, a oportunidade de oferecer vários projetos de lei procurando
fortalecer a receita do SINPAS. Mas, como não se trata de projeto vindo do
Palácio do Planalto, a liderança situacionista não se deu ao trabalho de
examiná-los.

Os prórpios Deputados do PDS, desgostosos com vários dispositivos da
mensagem, ensaiaram um movimento de rebeldia. A liderança procurou con
ter esses dissidentes e prometeu levar suas reivindicações à Casa Civil e à Se
cretaria do Planejamento, inegavelmente as fontes do poder nestes últimos
tempos. Pois bem: a liderança governista está desanimada, pois seus pleitos
não têm encontrado receptividade. O governo de tecnocratas não se comoveu
com os argumentos: continua apegado às idéia~ surgidas de fórmulas mirabo
lantes, de elucubracões de gabinetes e não se sensibilizou para a realidade dos
fatos.

Creio que é chegada a hora da tomada definitiva de posições. Os Depu
tados foram eleitos pelo povo, ao contrário dos Ministros e do próprio Presi
dente da República, que não possuem o respaldo da manifestação livre, es
pontânea. da vontade dos eleitores. O dever do parlamentar é votar de acordo
com a sua consciência e conforme a vontade daqueles que o enviaram, como
seu representante, até o Parlamento.

É compreensível que Deputados governistas pretendam manter unidade
de pensamento e de posicionamento com as esferas govcrnamentais.superio
res. todavia. uma vez rechaçados esses esforços, não pode o Deputado ou Se
nador, a pretexto de uma suposta fidelidade ao Governo, trair seus eleitores.
Não deve o parlamentar ficar criticando o Governo em suas bases eleitorais,
procurando captar a simpatia do eleitorado. E, na hora decisiva, quando vo
ta, curvar-se às ordens do Planalto ...

Sobretudo, não podem os Deputados permitir que, conforme tem sido
abertamente declarado pelo comando político do Governo, o "pacote" da
Previdência Social seja aprovado por decurso de prazo. Essa atitude será de
extrema indignidade e de alta irresponsabilidade, o que não acredito venha a
ocorrer.

Proelama o Governo que é urgente a aprovação da mensagem nos ter
mos em que (oi remetida. E que eventuais modificações serão oportunamente
estudadas e posteriormente remetidas para modificações pelo Congresso.
Trata-se, na realidade, de mais uma manobra deselegante. Se a mensagem
possui pontos aperfeiçoáveis e se os parlamentares já ofereceram sugestões
nesse sentido, por que não se estudar a matéria e definir as posições desde 10
go' Por que essa vaidade de ver o projeto aprovado tal como foi enviado? Ou
acaso 9 Palácio do Planalto, que tão abertamente prega a restauração demo
crática, não acredita na instituição do Parlamento, na tramitação legislativa,
na capacidade dos legisladores?

Srs. Deputados. a matéria da reforma previdenciária é das mais graves.
A Nacãointeira espera um posicionamento do Congresso. Os eleitores estão
atentos para a nossa posição. O próprio prestígio do Congresso, como insti
tuicão, está em questão.

Acredito que esta Casa, ao votar a matéria, permanecerá fiel às suas
prerrogativas e saberá recusar todo e qualquer tipo de envolvimento, qual
canto de sereias. que porventura seja desenvolvido por aqueles que se sentem
como únicos donos da verdade. Nós, que acreditamos no regirr ~ democráti
co, que confiamos na função apcrfcieoadora do Poder Legislativo, saberemos
votar de acordo com nossas consciências c tendo em vista o desejo do povo
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JORGE MOURA (PP - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a recente passeata realizada por mães ban
cárias pelas ruas centrais do Rio de Janeiro marca o início efetivo de uma
campanha pelo cumprimento de dispositivo da CLT, que obriga a instalação
de creches nos locais de trabalho.

Oportuno se torna transcrever trecho de uma nota do Sindicato dos Ban
cários, lida na ocasião da passeata, o qual textualmente afirma o seguinte:

:'A mulher continua sobre carregada. Ternos a função biológi
ca de gerar os filhos, mas a função social de criá-los, educá-los para
a vida ê de toda a sociedade. Nesse sentido, chamamos a população,
a participar da luta pela creche, que achamos que não ê só nossa."

Já no ano passado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, apresentamos a esta
Casa um Projeto de Lei dispondo sobre a obrigatoriedade de as empresas ins
talarern creches, criando incentivos para a sua instalação, o qual, porém, foi
prejudicado. Recentemente. reapresentamos essa proposição, acrescida de
elementos novos com o objetivo de aperfeiçoar o seu texto.

Entendemos que, embora previsto na atual Consolidação das Leis do
Trabalho, o instituto da creche continua sendo letra morta em nosso País. A
legislaçâo que trata do assunto data de 38 anos, e de lá para cá elevou-se, con
sideravelmente, a participação da rido-de-obra feminina na força de traba
lho.

Ocorreram profundas transformações na sociedade brasileira e, em espe
cial, nas relações individuais e coletivas de trabalho, enquanto a nossa legis
lação social básica permanece estática.
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o nosso Projeto de Lei não só atende os reclamos de sindicatos de traba
lhadores e de entidades classistas, mas possibilitará, através dc creches
convênios, nele previstas, a abertura do mercado de trabalho a profissionais
de disciplinas múltiplas, como assistentes sociais, médicos pediatras, psicólo
gos, fonoaudiólogos e outros, de nível médio, requeridos em larga escala.

Inúmeras instituições religiosas e filantrópicas, que lutam, hoje, com
enormes dificuldades' financeiras, serão beneficiadas pela formação de
creches-convênio, pois muitas delas possuem capacidade ociosa.

Aspecto importante a ressaltar, também, é o mecanismo que permite o
abatimento da renda bruta, para fins de cálculo do Imposto de Renda, peJas
empresas que mantenham creches ou se utilizem de creches-convênio, porseu
efeito descentralizador da distribuição de justiça social.

Certamente que a manifestação das bancárias cariocas será: seguida por
outras, de categorias profissionais diferentes, pois temos a certeza de que a
necessidade, a oportunidade e a urgência da instalação de creches nos 'Iocais
de trabalho são os maiores argumentos em favor da aprovação do nosso Pro
jeto de Lei.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. WILSON BRAGA (PDS - PB. Pronuncia o seguinte diseurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o tribunal de Justiça da Paraíba comemo
rou, no dia 15 deste mês, o seu 9{)9aniversário de criação, em solenidade dig
na dos excelentes serviços prestados por aquela Corte ao Estado ao longo de
sua existência.

Criado a 30 de setembro de 1891 pelo Decreto n9 69, sob adenomínação
de Superior Tribunal de Justiça, pelo Governador Venâncio Neiva, aquela
Corte teve sua instalação efetivada a 1.5 de outubro, data prevista no texto le
gai que a criou. Os' primeiros desembargadores paraibanos, nomeados para o
Tribunal de Justiça, foram os Bacharéis Manoel da Fonseca Xavier de An
drade (Presidente), Augusto Carlos de Amorim Garcia, Francisco de Gou
veia Cunha Barreto, Amaro Gomes Carneiro Beltrão e Vicente Saraiva de
Carvalho Neiva.

Uma das características do Poder Judiciário paraibano tem sido a perfei
ta harmonia com os Poderes Legislativos e Executivo, dentro de uma tradição

.de respeito mútuo, cada um cônscio de suas responsabilidades e deveres para
com a comunidade.

Muitos varões ilustres passaram por .aquela Casa ao longo de seus no
venta anos de existência; marcando, com suas inteligências lúcidas, presença
em decisões que revelam o alto nível dos integrantes do nosso Tribunal de
Justiça.

O tempo consolidou a imagem de respeito que os mais diferentes seg
mentos da comunidade paraibana devotam àquela Corte, constituída por juí
zes ilibados cujas vidas públicas são exemplo de lisura e intransigência na
aplicação da Lei.

Nestes 90 anos de existência integram o Tribunal de Justiça da Paraíba
os desembargadores Amaro Gomes Carneiro Beltrão, Augusto Carlos de
Amorím Garcia, Francisco Gouveia Cunha Barreto, Manoel Fonseca de An
drade, Vicente Saraiva de Carvalho Neiva, Antônio Ferreira Baltar, Ivo
Magno Borges da Fonseca, Joaquim Moreira Lima, Vicente Jansen de C. Al
buquerque, José 'Peregrino de Araújo, João Lopes Pessoa da Costa, Antônio
de Sousa Gouveia Filho, Ernesto Augusto da Silva Freire, Santino de Assis
Pereira da Rocha, Gonçalo de Aguiar Boto de Menezes, Cândido Soares de
Pinho, Trajano Amêrico de C. Brandão, Inácio da Costa Brito, Heráclito C.
Monteiro, Joaquim Eloi Vasco de Toledo, José Ferreira de Novais, Pedro
Bandeira Cavalcanti, Paulo Hipácio da Silva, Manoel Idelfonso de O. Azeve
do, Arquimedes Souto Maior, Flodoardo da Silveira, Mauricio de Medeiros
Furtado, Antonio Feitosa F. Ventura, José Flósculo da Nóbrega, Severino
Montenegro, Agripino Gouveia de Barros, Braz da Costa Baracuhy, Sizenan
do de Oliveira, Paulo de Morais Bezerril, José Farias, Manoel Maia de Vas
concelos, Antônio Gabinio da Costa Machado, Mário Moacir Porto, Renato
Lima, Júlio Rique Filho, João Batista de Souza, Darci Medeiros, Antônio
Couto Cartaxo, João Santa Cruz de Oliveira, Onêsipo Aurélio de Novais, Pe
'dro Damião P, de Albuquerque, Hermes Pessoa de Oliveira, Jurandir Guedes
Miranda de Azevedo, Emllio de Farias, Francisco Floriano da Nóbrega Espí
nola, Hélio Soares, Nelson Deodato F. de Negreiros, Sebastião Sinval Fer
nandes, Aurélio Moreno de Albuquerque, Luiz Sílvio Ramalho, Moacir
Nóbrega Montenegro, Osias Nacre Gomes, Onildo Cavalcanti de Farias,
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho, João Sérgio Maia, Simeão Fernandes
Cardoso Cananêa, Antônio Marques Mariz Maia, Arthur Virgínio de Mou
ra, Geraldo Ferreira Leite, Rivaldo Pereira, Anísio Maia Neto, Arquimedes
Souto Maior Filho, Luiz Pereira Diniz (atual Presidente), Almir Carneiro da
Fonseca, Mário da Cunha Moreno, Rivando Bezerra Cavalcanti, Mário de
Moura Rezende, João Pereira Gomes, Sílvio Pêlico Porto e Luiz da Costa
Araújo Bronzeado.

Desejo, através deste registro, prestar homenagem ao Tribunal de Justiça
da Paraíba que honra o nosso Estado e se erige como motivo de orgulho para
todos os paraibanos.

O SR. ANTÚNIO UENO (PDS - PR.Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs, Deputados, constitui tarefa essencial ao desenvolvi
mento nacional a conquista de mercados para produtos brasileiros, a partici
pação ativa e dinâmica do País na estrutura do comércio mundial, a diversifi
cação de nossa pauta de exportação, a criação e a identificação de oportuni
dades que proporcionem nova dimensão ao mtercâmbio econômico
comercial com as diversas nações.

Entendo que, para conferir organicidade à polftica de fortalecimento do
comércio exterior é procedente e indispensável considerar os inúmeros veios
do vasto caudal da produção brasileira, procurando aumentar, sempre que
possível, o espaço e a importância da presença do.País no sistema internacio
nal de trocas.

o Dentro dessa moldura, julgo que a execução de uma política agrícola
realista e condizente com os interesses nacionais não pode prescindir de uma
séria análise das perspectivas que poderão ser abertas à venda de frutas e hor
taliças no mercado externo.

Vale ressaltar, a propósito, que, apesar da ausência de uma infra
estrutura de produção direcionada para a exportação, os elevados custos de
fretes e outros problemas que obstaculizam o desempenho do setor em toda a
sua plenitude, aumenta a cada ano o volume de nossas vendas de perecíveis
agrícolas para numerosos países, elevando-se a muitos milhões de dólares o
movimento comercial relativo a tais produtos.

Como se sabe, integram substancialmente a pauta de exportação do País
as seguintes frutas e hortaliças: abacate, abacaxi, banana, caqui, coco, figo,
goiaba, laranja, limão, manga, melancia, melão, morango, pêssego, tangeri
na, uva, batata doce, beringela, cravo-da-índia, gengibre, inhame, pepino, pi
mentão, quiabo, repolho, tomate, vagens, além de outros produtos de menor
peso comercial.

Entre os maiores compradores de frutas e hortaliças do Brasil podemos
mencionar os seguintes países: Argentina, Espanha, Uruguai, França, Re
pública Federal da Alemanha, Grã-Bretanha, Paraguai, Venezuela, Suíça,
Países Baixos Arábia Saudita, Emirados Árabes, Chile, Colômbia e México.

Não obstante a conquista, já efetuada, de numerosos mercados, dificul
dades de natureza administrativa e burocrática ainda inibem a participação
brasileira no comércio mundial desses produtos, com incalculáveis prejuízos
para a economia nacional.

Ao relacionar, neste pronunciamento, os principais entraves existentes
no Setor, lícito me seja, à guisa de contribuição, sugerir às autoridades compe
tentes algumas providências que, se adotadas, poderão contribuir para a ex
pansão do volume das exportações brasileiras de frutas e hortaliças.

Os aspectos mais conhecidos, que têm servido para balizar o estrangula
mento da comercialização dos referidos produtos junto aos centros importa
dores, bem como as medidas reclamadas pelos setores interessados, podem
ser assim resumidos:

1) Dificuldades, no âmbito da CACEX, relativas à expedição de guias.
de exportação. Ressalte-se que, em alguns casos, já é permitida a emissão a
posteriori da referida guia, o que facilita o processo de exportação. Os obstá-

. culos concernentes à matêria indicam ser necessário que o procedimento ado
tado em caráter excepcional venha a ser estendido li qualquer produto hortí
cola destinado ao exterior.

2) Os produtos hortícolas não têm preço fixado em bolsa, e o estabeleci
mento do preço oficial para exportação provoca constantes discordâncias en
tre o exportador e a CACEX.

Um comitê de exportação junto a esse órgão, com a participação de enti
dades públicas e privadas, poderia ser o organismo adequado para tratar dos

. problemas de registro de vendas.
Segundo estou informado, já existe na CACEX estudos sobre a organi

'zação desse comitê, faltando, apenas, a vontade política de implantá-lo.
3) O transporte, como se sabe, representa peça da maior importância no

comércio de produtos hortícolas. No caso especifico do Brasil, o transporte
aéreo é acomselhável para alguns produtos, tendo em vista os elevados preços
obtidos em determinados mercados importadores. Além disso, o Governo
concede subsídios para o frete aéreo, o que viabiliza o transporte de certas
frutas e/ou hortaliças por avião.

Contudo, a utilização do transporte maritimo é imprescindível para uma
maior participação brasileira no mercado mundial, o que requer a implan
tação de infra-estrutura adequada nos portos e a freqüência regular de navios
próprios para-o transporte de perecíveis agrícolas.

Nessas condições, o programa de expansão das exportações de frutas e
hortaliças só poderá ser efetivado mediante a criação de condições adequadas
para a utilização do transporte marítimo.
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4) Tão importante quanto o transporte marítimo representa o transpor
te rodoviário para o comércio com países do continente.

Convênio internacional já regulamenta o transporte rodoviário de mer
cadorias com a Argentina, o Chile e o Uruguai, mas o número de veículos, no
âmbito desse Acordo, é limitado e já não atende às necessidades atuais do co
mércio internacional.

5) Alguns países europeus gravam as importações de produtos hórtíco
las de maneira desvantajosa para o Brasil, sendo indispensável, destarte, que
O governo brasileiro, através do Itamarati, negocie com representantes dessas
nações a redução das tarifas alfandegárias em favor dos produtos brasileiros.

6) Os incentivos destinados à expansão da exportação de produtos
hortícolas deveriam contemplar condições de investimento de pré
resfriamento, diminuindo, desta forma, as perdas do produto no processo de
comercialização.

7) Muitos países proíbem a entrada de produtos agrícolas perecíveis
oriundos de outras nações, exigência que limita o mercado para os produtos
brasileiros.

Esta exigência poderia ser contornada mediante a instalação de câmaras
de expurgo nos principais pontos de saída do produto no País, cabendo igual
mente ao Ministério da Agricultura agilizar e implantar um processo de defe
sa sanitária que seja aceito pelas diversas nações.

8) Tendo em vista que a promoção de vendas é decisivo para a expansão
da exportação, urge que os setores públicos e privados procedam à execução
de um amplo e abrangente programa nesse sentido.

9) Os aspectos tributários deverão ser analisados, com vistas à conces
são de facilidades e incentivos fiscais ao setor.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na certeza de que o assunto, por sua in
discutível relevância para o incremento do nosso comércio, está a merecer a
devida atenção por parte dos órgãos federais competentes, encareço ao Sr.
Ministro da Agricultura, ao Sr. Diretor da CACEX e demais autoridades da
área financeira, tenham por bem determinar a análise criteriosa e profunda
das sugestões alinhadas, que, se atendidas, poderão abrir largos e fecundos
caminhos para dar ao setor um ritmo de crescimento compatível com as nos
sas possibilidades e as nossas aspirações.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MÁRIO BATO (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na condição de vice-Presidente da Comissão
Especial destinada a examinar Projeto de Lei sobre as Pessoas Deficientes,
com a presença do Relator da mesma, Deputado Thales Ramalho, entrega
mos ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Nelson Marchezan,
em solenidade oficial, o substitutivo aprovado pela Comissão, que estabelece,
atendendo ao disposto no Artigo 175 da Constituição Federal e na Emenda
Constitucional nv 12, de 1978, normas de amparo à pessoa deficiente.

Na ocasião, sugerimos a criação de uma Comissão Permanente das Pes
soas Deficientes na Câmara, que foi acolhida pelo Sr. Presidente, que decla
rou ser favorável à proposta e, portanto, encaminhou-a à Assessoria para a
sua viabilização.

Em relação ao Projeto de Lei de autoria da Comissão, subscrita por mim
e pelo relator, o Presidente determinou a agilização do processo para que o
mesmo seja aprovado ainda neste Ano Internacional das Pessoas Deficientes.
Aprovando-o, temos a certeza da missão cumprida e que o Brasil não se en
vergonhará perante a consciência internacional, como um País omisso num
setor humano e social tão importante quanto carente nos dias de hoje.

Temos certeza e consciência de que este projeto, como todos os projetos
de Lei, trata-se de uma carta de intençêes, Portanto, algumas imperfeições
nele contidas, todos nós estamos dispostos a corrigi-los com firmeza e deter
minação durante o nosso mandato popular.

Nesse Projto atingimos cinco objetivos dentro do espírito de "Partici-
pação Plena". '

a) ajudar os deficientes em sua adaptação física e psicológica à Socieda-
de:

b) Promover todos os esforços, nacionais e internacionais, tendentes a
prestar aos deficientes, assistência, atenção, capacitação e orientação apro
priadas, colocando a sua disposição oportunidade de trabalho adequado, e
assegurar sua integração plena à Sociedade;

c) estimular projetos de estudo e investigação destinados li facilitar a
Participação Prática dos deficientes na vida cotidiana, por exemplo, melho
rando seu acesso aos edifícios públicos e ao sistema de transporte.

d) educar e informar o público sobre o direito dos deficientes de partici
parem dos diversos aspectos da vida econômica, social e política, e lhe traze
rem sua contribuição.

e) promover medidas efetivas para a prevenção da incapacidade e para a
reabilitação dos deficientes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ANTÚNIO FERREIRA (PDS - AL. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprindo mais uma etapa de .sua mis
são pastoral, está na Capital do meu Estado, desde a tarde do último dia 14
de setembro, o famoso Frei Damião. Chegou após visita a Maríbondo, a 92
quilômetros de Maceió, onde foi festejado por cerca de cinco mil pessoas, vin
das inclusives de Municípios vizinhos, merecendo, na oportunidade, moção
de aplauso e reconhecimento do Legislativo local. .

Tem justo motivo de alegria, portanto, a população de Alagoas, com a '
chegada do querido sacerdote italiano, que vem difundir a palavra de Deus,
os princípios da Igreja, pedir pelos doentes, aconselhar para o .bem.

O povo ingênuo e rude do Nordeste segue esse homem de pequena esta
tura, cabelos e barbas brancas, olhar tranqüilo, voz já trêmula e embargada
nos 83 anos - a completar no próximo dia cinco de novembro - de uma
existência voltada para Deus.

Natural de Luca, pequeno povoado da cidade de Bozzanno, na Itália,
desembarcou no Brasil há exatamente 50 anos, fixando-se na região que nun
ca mais abandonou, e onde deu início a um significativo trabalho de pregação
do Evangelho.

Nos seus prolongados e diários sermões, deixa a marca do ensinamento
profundo de que somente o bem ao próximo pode levar ao caminho de Deus.
Vestindo o já celebrizado camisolão pardacento, que mostra o desgaste do ár
duo trabalho e das intempéries a que foi submetido, caminha sobre surradas
alpercatas de couro cru, levando a todos os recantos o crucifixo de madeira
que, de povoação em povoação, em todos os lugarejos dos sertões nordesti
nos, simboliza a fé, leva otimismo, ministra religiosidade e dá esperança.

Tendo completado, no último mês de maio, 50 anos de evangelização de
milhares de pessoas, raramente descansa dessa santa missão. Dorme apenas
quatro horas por noite, pois deve seguir alcançando os mais longínquos re
cantos, sempre seguido por impressionantes multidões, que em verdadeiras e
apoteóticas romarias confessam seus erros, esperam perdão, recebem conse
lhos e orientação.

Nessas cinco décadas de infatigável peregrinação pelas veredas sertane
jas sempre recebe abrigo de algum humilde morador, quando lhe falta a assis
tência das prefeituras ou das casas paroquiais das igrejas. Juntamente com
Frei Fernando, que o acompanha há mais de 30 anos, e dois ou três ajudan
tes, desde a madrugada de eada dia, após as primeiras orações, reúne a pro
cissão de fiéis e percorre as ruas das localidades, celebrando sacramentos,
além da missa, prosseguindo, até às 24 horas, em permanente união com o
povo que lhe vai entregar aflitos apelos.

O povo humilde crê nos dons sobrenaturais do missionário católico,
atribuindo-lhe prodigiosos milagres. Numerosas pessoas desejam o seu reco
nhecimento como o "santo milagroso do Nordeste", acreditando estar nele
presente o Padre Cícero Romão Batista, falecido em Juazeiro, Estado do
Ceará, em 1934, ignorando .suaspacientes explicações sobre as diferenças en
tre fanatismo e admiração.

De inquestionável santidade para 75% da população do Nordeste, o ca
rismático peregrino que há mais de meio século cruza os sertões, cataliza mui·
tidões de fiéis em torno de sua veneranda figura a dispartir mensagens evan
gélicas e a pregar o bem e o amor ao próximo.

Formado em Teologia, é responsável, para: muitos, por uma incontável
soma de milagres, dono de um controvertido misticismo, para outros. Para
todos, porém, Frei Damião continua combatendo o profundo fanatismo do
povo, asseverando que é tolice a atribuição de poderes extraterrenos a quem
sempre foi, e pretende continuar sendo, apenas um missionário franciscano.

No registro desse acontecimento, desejo deixar também consignada a
minha saudação a Frei Damião, compartilhando do júbilo dos alagoanos em
tê-lo presente na generosa terra de Alagoas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CO RR€A DA COSTA (PDS - MT. Pronuncia o seguinte discur
~.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o dia 23 do corrente mês é consagrado
ao Dia do Aviador no mundo inteiro. Na qualidade de um adesguiano não
poderia deixar passar esta data sem registrar n.o~ Anais desta Casa do povo
brasileiro as minhas homenagens àquele que foi considerado "Pai da
Aviação", Alberto Santos Dumont.

Em torno do assunto, quero referir-me ao trabalho produzido por um
dos maiores estudiosos do evento, e fluminense dos mais ilustres, a quem ren
do meu sincero reconhecimento, o Dr. Emil de Rouse e Silva, ao lado de sua
dedicada esposa D. Diva de Rouse e Silva.

Registro, com agrado, a manifestação do representante da turma "San
tos Dumont" da ADESG - Associação dos Diplomados da' Escola Superior
de Guerra, que durante os longos anos de sua vida só praticou o bem e, alêm
de exercer inúmeros cargos públicos, foi advogado, escritor e Inspetor do Ins-
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ututo Brasileiro de Geografia e Estatística por muitos anos, quando tive-a
honra de ser um dos seus assessore.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SARAMAGO PINHEIRO (PDS - RJ. Pronuncia. o seguinte dls
eurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Município de Itaguaí teve enorme
influência no meu ingresso na vida pública. Lá, em I936.:iniciei minha carrei
ra de advogado e conquistei um vasto círculo de amigos que mais tarde me in
centivaram a disputar a deputação estadual, quando fui eleito pela vez pri
meira.

'Em discurso pronunciado nesta Câmara, em onze de junho de 1980, fiz
várias reivindicações ao Governo Federal em favor de Itáguaí: solicitei uma
Agência da Caixa Econômica Federal, no que fui atendido por nosso compa
nheiro Dr. Gil Macieira, Presidente da Caixa Econômica Federal e membro
do Diretório Estadual do PDS, e pleiteei vários melhoramentos como a eletri
ficação do trecho Santa Cruz-Itaguaí da Rede Ferroviária Nacíonal.a insta
lação de uma Junta de Conciliação e Julgamento e de um Posto da Legião
Brasileira de Assistência. O Posto da LBA está em vias de ser inaugurado no
Município. Nesta semana estive na LBA tratando desse problema.
. Neste ano, ao abordar a situação da Companhia Siderúrgica Nacional

carente de verbas para continuar o seu plano de desenvolvimento, solicitei a
continuidade das obras da referida Companhia em Volta Redonda e Itaguaí,

A instalação de um Posto de Benefícios, Perícia Médica e Acidentes no
Trabalho tem sido objeto de entendimentos meus com o Dr. José Carlos Ro
cha, Superintendente do INPS e com Agente da Previdência Social de Para
cambi que tem jurisdição em Itaguaí. Para esse Posto estamos solicitando a
inclusão de uma Seção de Fiscalização e Arrecadação do lAPAS.

Como Deputado Federal do PDS tenho mantido entendimentos com os
Presidentes e Diretores de empresas do Governo Federal com atuação no
Município de Itaguaí no sentido de ser prestigiado o Diretório local do PDS.

A par dessas medidas de interesse administrativo visito constantemente o
Município de Itaguaí para participar de reuniões do Diretório do PDS local e
tenho me deslocado para visitas aos distritos no propósito de incentivar meus
companheiros pedessistas à luta eleitoral de 1982.

Apesar de enfrentarem um Prefeito e 'um Governador ferrenhamente
nossos adversários, os meus companheiros de Itaguaí têm demonstrado uma
elogiável disposição de luta. O Governo Federal está na obrigação moral e
política de atender às suas justas reivindicações para ajudá-los na batalha de
sigual que travam contra o Prefeito e contra o Governador.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JORGE FERRAZ (PP - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Município de Montalvânia, em Minas Ge
rais, está sendo palco de fatos lamentáveis, que deixam em constante inquie
tação a população local.

Parece-me, Sr. Presidente, que tão logo uma corrente da extinta ARENA
tomou a iniciativa da organização do Diretório Municipal do nosso Partido
Popular, elementos do mais alto gabarito, fazendeiros, comerciantes e traba
lhadores em geral, gente honrada e do trabalho. começaram a surgir pressões.

Ainda há poucos meses, o Prefeito Municipal e um grupo que o acompa
nhava, num encontro realizado em plena luz do dia, disparou seu revólver
contra o nosso companheiro José Lopes Medrado, não o atingindo, felizmen
te, mas configurando uma clara tentativa de homicídio.

Logo em seguida, apareceu o Delegado Municipal, acompanhado de urr
sargento do destacamento policial. No entanto, retiraram-se do local do aten
tado sem nenhuma providência terem tomado.

A vítima, José Lopes Medrado, ficou impossibilitada, sequer, de apre
sentar queixa perante o Delegado de Polícia local que, já antes, não havia to
mado as providência legais que lhe eram cabíveis. Diante disto, a vítima re
solveu efetuar queixa na cidade vizinha de Manga, perante o Delegado de
Polícia daquela cidade, Dr. Nilson. Este, por sua vez, com toda isenção, abriu
inquérito para apurar o caso, ouvindo em primeiro lugar o requerente e suas
testemunhas.

Sem nenhuma razão, com uma titude das mais estranháveis, o Delegado
de Janaúba avocou para a sua delegacia o inquérito iniciado em Manga, dan
do início a novos depoimentos. Em Montalvânia, sob tensa pressão, foram
ouvidas algumas testemunhas do acusado, vindo inclusive a ser adulterado
seu relatório, com a: clara pretensão de abafar o processo em curso.

Tomando conhecimento dos fatos o Deputado Estadual Paulo Ferraz,
oi até Montalvânia, receoso de que estes poderiam ter desdobramentos mais
raves, pois a revolta de nossos correligionários cada dia mais se acentuava,
evido à total falta de confiança no representante policial de Janaúba. Assim,
Deputado retornou a Belo Horizonte, dando conhecimento da situação à
orregedoria de Polícia e à Polícia Militar.

Em seguida, o Deputado, através da imprensa, responsabilizou o Gover
no mineiro pelos desdobramentos que o caso viesse a ter, pois, a partir daque

, Ie instante estavam a par dos acontecimentos, bem como da gravidade e ur
gência de providências legais que o caso requeria.

Por minha vez, Sr. Presidente, vim a saber, agora, que o arbitrário Dele
gado de Polícia de Montalvânia efetuou a prisão de um rapaz de nome Carlos
Jorge, sobrinho de um dos correligionários do PP local, vindo, inclusive, a ser
maltradado e seviciado, ao ponto de seus próprios algozes tomarem, delibera
damente a iniciativa de interná-lo em um hospital.

Fatos desta natureza, Sr. Presidente, revoltam a qualquer um, chegando
a se caracterizar numa extrema barbaridade e abuso de autoridade. Cabe ao
Governo apurar os fatos, afastando da delegacia o arbitrário Delegado de
Montalvânia, bem como o sargento que dirige o destacamento policial, 'para
que a paz e o sossego possam voltar a reinar naquela cidade, cuja população,
pacífica e ordeira, só deseja tranqüilidade para viverem em paz.

Denunciando estes fatos à Nação, fazemos um apelo ao Sr. Governador
Francelino Pereira, como também áo Exmv Ministro da Justiça, Ibrahim Abi
Ackel, para que tomem as providência que o caso requer, pois aquela região
vive um clima de total insegurança, e devemos ressaltar também, aproveitan
do a oportunidade, que naqueles municípios sequer existemjuízes, pois o irri
sório orçamento da magistratura não permite aumentar o seu' quadro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. FRANCISCO LIBARDüNI (PMDB - Se. Pronuncia o seguinte
díseurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o transcurso, recentemente, do
Dia Mundial da Alimentação, comemorado em mais de cem países, serviu de
nova advertência ao mundo a respeito do problema da fome, que é episódico'
nos países desenvolvidos, mas grassa como permanente epidemia nas nações
subdesenvolvidas e em vias de desenvolvimento. .

Num depoimento ilustrado por estatísticas oficiais, o professor Flávio
Luiz Valente, da Universidade Federal da Bahia, na CPI da Fome, que fun
cionanesta Casa, afirmou que "os culpados pela desnutrição, que atinge, ho
je, no Brasil a doze milhões de crianças menores de sete anos; pela morte de
mais de duzentas mil crianças em decorrência da fome e pelo sofrimento im
posto pela fome, sub-repetícia e crônica, a mais da metade da população bra
sileira, representam-se num sistema econômico incapaz de atender às necessi
dades básicas do brasileiro, explorando muitos para o privilégio de poucos, e
o regime político autoritário, antídemocrâtico, que manipula a maioria do le
gislativo, bionicamente".

O professor Flávio Valente também indicou como culpado pela situação
caótica dc grande parte da população, um Estado a serviço dos interesses de
uma minoria e de seus sócios estrangeiros, que reprime e teima em impedir a
organização popular, porque tem medo, enquanto muitos representantes do
povo, uma vez eleitos, traem seu dever de defender os direitos básicos da po
pulação.

Pelas estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, enquanto em 1913 a po
pulação com dieta calórica insuficiente estava representada em 37,8%, a,va
liações recentes do IPEA, órgão oficial, e do INAN sugerem que "63 por cen
to das famílias brasileiras não teriam condições de adquirir a dieta mínima
necessária a um bom estado nutricional, com base na distribuição de renda" o

Pesquisas em São Paulo comprovaram que a desnutrição é a causa prin
cipal da morte na faixa etária de zero a cinco anos, chegando-se à conclusão
de que em 1979, pelo menos duzentas mil crianças nessa faixa etária morre
ram de fome, contribuindo estacom vinte e cinco por cento para a mortalida-
de geral. o'

Enquanto isso, culpa-se a mãe desnutrida pelo filho subnutrido, ao mes
mo tempo em que a mãe' privilegiada serve leite artificial ao lactente, sem ne
nhuma censura.

A solução do problema depende de uma decisão política racional, de am
plitude nacional, com a melhor distribuição da terra aos lavradores, incenti
vos à aquisição de insumos e preços justos, além de ensílagem e transportes.
Se o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos (embora seja o quinto
produtor) o problema do subconsumo interno pode agravar-se, quando se es
tá dando preferência à lavoura energética sobre a dietética e ao cultivo de
produtos exportáveis.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

P SR. JORGE ARBAGE (PDS ~ PA. Pronuncia o seguinte dlscurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, recentemente, numa entrevista a um grupo
de jornalistas convocado pela TV Globo, o Ministro Delfim Netto assinalava
a tríplice raiz do processo inflacionário atual: os preços do petróleo, os altos
juros internacionais e os subsídios à lavoura e à exportação.

No primeiro caso, houve, este ano, um congelamento dos preços p~líI

OPEP; persistem altos, mas tendem a atenuar-se os juros internacionais; fi
nalmente, o Governo reduziu os subsídios à exportação e à agricultura.
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o resultado já se vem verificando nos dois últimos meses, no que tange à
menor ~lcvação do custo de vida e quanto ao desempenho da nossa balança
comercial, marchando para o superávit. Agora mesmo, numa viagem de de
zessete dias ao Exterior, o Ministro Delfim Netto vai demonstrar, mais uma
vez, a força do nosso crédito externo, apesar do crescente endividamento do
País.

Obterá a aceitação dos banqueiros e financistas internacionais, porque
tem dado uma grande demonstração de competência na administração eco
nômica e financeira do País.

Aliás, essa competência do nosso Ministro do Planejamento ficou de
monstrada quando, durante um qüinqüênio, ocupou a Pasta da Fazenda, le
vando o Brasil a apresentar as maiores taxas de crescimento econômico do
mundo, num desempenho que os comentaristas internacionais -- não o Mi
nistro - classificaram de "milagre brasileiro".

Depois, veio a alta do preço do petróleo. Mas nós imediatamente reagi- .
mos, com o PROÁLCOOL e a dinamização da pesquisa pela PETROBRÁS.
Não foi necessário o racionamento, mas simples medidas de racionalização
foram, paulatinamente, reduzindo o consumo do petróleo, na verdade com
um impacto negativo na indústria automobilística, que, no entanto, levou
quase três anos para apresentar um decréscimo de dezesseis por cento.

Também, no biênio 76/ncondições climáticas adversas reduziram o de
sempenho da lavoura e passamos a importar o arroz, o feijão, o milho e o lei
te. Paralelamente, diminuíam nossas exportações. Foi então que o Ministro
do Planejamento se decidiu pelo subsídio aos dois setores e, em um biênio,
deixamos de importar, para, no próximo ano, duplicar a exportação de carne.
Vimos, pela primeira vez, no caso do leite, reduzir-se o preço de um produto 
tabelado. Os preços dos imóveis estão baixando em Brasília e os gêneros ali
mentícios começam a comportar-se segundo o poder aquisitivo das massas.
Entretanto, reduziram-se, drasticamente, os subsídios à agricultura e às ex
portações, que continuam a crescer.

Temos homem ao leme. Com o Sr. Delfim Netto temos uma eficiente ad
ministração e o País se recupera francamente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O.SR. PEDRO CORRf:A (PDS - PE. Pronuncia o seguinte dlscurso.)

_ Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos os anos repete-se a viacrucisdos pro
dutores e usineiros da cana-de-açúcar no Nordeste, lavoura contingentada,
que tem os seus preços controlados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool,
criado por Getúlio Vargas justamente para defender a economia canavieira
nordestina. Antes das deliberações daquela autarquia, as duas classes apre
sentam seus pleitos, demonstrando o custo de produção cada vez crescente,
com o aumento dos preços dos insumos e dos salários, que não têm corres
pondência, no entanto, no tabelamento ordenado pelo IAA.

Por isto entraram em greve os fornecedores de cana de Pernambuco,
considerando insuficiente o aumento de 34%no preço da tonelada do produ
to. Essa parede resultou na paralisação de noventa por cento das usinas de
acucar, em plena moagem.

Advertem os grevistas de que só irão pagar aos trabalhadores com cartei
ra assinada, o que atinge não só as usinas mas os trabalhadores rurais clan
destinos, que representam setenta por cento dos que labutam na zona cana
vieira.

Explicando a insuficiência do aumento e pleiteando 62%, alegam os for-

necedores:
"Nós resolvemos parar agora para que a situação não fique

mais difícil no mês de dezembro, quando, então, se esse percentual
não for resolvido, não teremos condições de pagar o décimo
terceiro salário ao trabalhador."

O Ministro da Indústria e Comércio havia prometido a proposta de um
aco~dopelo IAA. mas, passados quinze dias, como não fossem procurados,
os líderes dos plantadores resolveram pela greve, "para que o Governo enten
da ser Justa a reivindicação do aumento de 62% no preço da tonelada de ca
na".

As 35 usinas pernambucanas deverão moer, nesta safra, 18 milhõe~ de
tonc:ladas de,cana, para fabricar 26 milhões de sacas de açúcar e 200 milhões
de htros de aleool. Mas essa produção está ameaçada, alegando os produto
res que, por tonelada entregue a indústria ao preço de 2 mil e 786 cruzeiros
pagam 428 cruzeiros e 20 centavos de salário, 160 cruzeiros de arrendamento
das terras - sujeitando-se ao aumento de 140% no preço dos fertilizantes
200% nos co.mbustíveis, majorados também os praguicidas, enquanto o preç~
da cana. S~b1U l~%. Confessando-se à beira da insolvência, pedem aos ban
cos oficiais que seja suspensa a retenção dos dêbitos antigos, até que se encon
tre uma solução para o setor.

Solidários com os produtores pernambucanos de cana-de-açúcar ende
reçamos um apelo ao Ministro Camilo Penna no sentido de levar o IAÀ a um
acordo com aq uela sofrida classe de lavradores.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ERNESTO DALL'OGUO (PMDD - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ligado à própria condição social
da natureza humana, o cooperativismo é a forma mais racional de agrupa
mentos humanos, identificados por objetivos comuns, procederem ao enca
minhamento de soluções de seus problemas c dificuldades.

O cooperativismo, no Brasil teve em seu início experiências isoladas e
bem sucedi.das. Hoje, porém, com o avanço impressionante que está vivendo,
o cooperativismo passa por uma crise de posicionamento filosófico, sofrendo
as conseqüências de um gigantismo imposto.

O cooperativismo passa por uma crise de definição de princípios, corno
bem ressalta o Núcleo Regional dos Sindicatos Patronais Rurais do Oeste do
Paraná, quando afirma:

"O cooperativismo deve ser redirnensionado, atravês de maior apoio·fi
nanceiro, de forma a que não perca sua característica principal de sociedade
de pessoas e não se torne simplesmente uma sociedde de capital."
. Um sistema puramente monetarista quer tornar o cooperativismo um
Instrumento de lucro que transforma toda uma ideologia de colaboração mú
tua num processo de formação de empresas gigantescas, desprezando total
mente suas origens.

São as distorções por que passa o sistema cooperativista no Brasil. Não
se tem mais o compromisso de fazer predominar a característica cooperativis
ta: a união de esforços de muitos para o crescimento de todos. Assistimos ho
je, ao enfraquecimento de uma idéia generosa em detrimento de uma vora
gem materializante que se esquece do Homem e se detém apenas na formação
de empresas economicamente fortes que nada ou pouco trazem em beneficio
dos associados.

As cooperativas, criadas para reduzir a influência especulativa do inter-'
mediário, com esses desvirtuamentos, passam a ser, muitas vezes, instrumen
to de exploração do cooperativado.

O uso indevido de critérios de classificação da soja por exemplo deter
minou para o produtor vultoso prejuízo na comercializ~ção do prod~to. Os
índices de umidade, de materiais estranhos e de impureza, adotados na classi
ficação da soja pelas cooperativas, representam desestímulo ao agricultor
para permanecer 'ou filiar-se ao cooperativismo.

É preciso, portanto, que o sistema cooperativista adote uma postura de
autocrítica que o permita retornar à fonte que o inspirou e que, só ela, o fará
forte e perene.

_ O cooperativado não pode ser espoliado. A cooperativa existe para ele.
Nao se pode torná-lo mero intermediário entre a produção e a comerciali
zação, com o sacrifício do produtor.

Temos de. combater o gigantismo do sistema cooperativista brasileiro.
Gigantismo voltado somente para uma sociedade de capital, esquecendo-se,
por com~leto, de que o cooperativismo é uma sociedade de pessoas.

Em Junho deste ano ocupávamos a tribuna desta Casa para denunciar as
distorções que, agora,. reafirmamos. Pedíamos, naquela oportunidade que se
criassem "comissões de recepção da produção, nas cooperativas constituídas

, por sócios das mesmas para acompanharem o recebimento da soja ou de ce
reais".

Além dessa maior participação dos cooperativados é necessário que se
mudem os critêrios de classificação, tornando-os mais condizentes com a rea
lidade e com as exigências do bom senso.

Pe:siste~ as reclamações dos associados contra as cooperativas que, a
cada dia, mais se distanciam dos princípios que lhes deram origem. .
.. Ressaltamos, Sr. ~residente e Srs. Deputados, a importância do coopera

tivismo como fator de integração de forças, buscando a promoção de todos.
Ao insistirmos em denunciar seus desvirtuamentos, é pensamento nosso

defender a sobrevivência do sistema cooperativista, mormente no setor da
agropecuária, pois é na cooperação recíproca que o homem do campo encon
trará meios eficazes de enfrentar este grave impasse em que vive a economia
do País.

Sr. Presidente e Srs, Deputados, lançamos desta tribuna nosso veemente
apelo aos condutores de nosso sistema cooperativista, homens bem-intencio
nados, no sentido de que sejam reformuladas posições e o cooperativismo
volte a ser um processo de convivência voltado para o desenvolvimento sócio
econômico de seus cooperativados.

Era o que tinha a dizer.

V - O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Passa-se ao Grande Ex
pediente.

Tem a palavra o Sr. Elquisson Soares.
O SR. ELQUISSON SÓARES (PMDD - DA. Sem revisão do orador.)

_ Sr. Presidente, Srs. Deputados, como devem ter notado, todos os órgãos
da imprensa trazem, hoje, farta publicidade sobre a atuação do DNOCS,
sobre a atuação do Ministério do Interior, fundamentalmente no Nordeste,
em virtude dos setenta e dois anos de existência desse órgão.
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Reconhecemos, Sr. Presidente, que o DNOCStem prestado excelentes
serviços ao País. Seria de nossa parte um absurdo deixar de reconhecer que
tem sido útil aos interesses nacionais. Mas nem por isso achamos que o alarde
que se faz em torno de seus setenta e dois anos devesse justificar esses gastos,
que são elevados, porquanto os minguados orçamentos daquele órgão, ao
longo dos anos, que não têm permitido a construção de mais obras, mais açu
des, mais aguadas, que não têm permitido o avanço no campo da irrigação,
que não têm permitido uma atuação no sentido de fomentar melhores con
dições de vida para o homem brasileiro, não comportam, através de seus em
preiteiros, publicidade tão ampla e tão ·cara.

Em alguns jornais há anúncio de meia página, com a fotografia do Mi
nistro do Interior, com uma inscrição bastante interessante, em que emprei
teiras justificam o seu júblio e entusiasmo, chamando inelusive o Sr. Mário
Andreazza de um "grande irrigante". O Governo foge da realidade brasileira
e procura criar uma imagem falsa deste País através da publicidade. Mas,
considerando que a data é de aniversário, é de comemoração, é festiva, que o
DNOCS receba também de nossa parte os cumprimentos pela sua existência,
pelo seu trabalho, embora deva, também, ainda que no dia da sua festa, rece-
ber as nossas criticas. .

Nesta tarde. ao tratar especificamente do Ministério do Interior, fazendo
algumas críticas à atuação de órgãos a ele vinculados, gostaria de dizer o se
guinte: é verdade que o DNOCS comemora, esta semana, 72 anos de existên
cia. Da mesma maneira como fiz há dois anos, nesta Casa, por ocasião dos
seus 70 anos, gostaria de repetir, agora, que o Município baiano de Anagê,
onde nasci, não pode estar, a esta altura, alegre com a festa, porque exata
mente há 34 anos - c chamo a atenção para isso, porque' corresponde ao
período de uma geração - o DNOCS projetou uma barragem naquele Mu
nicípio, locou a barragem, chegou a fazer alguns gastos não apenas com estu
dos e projetos, mas com obras. Se, naquele primeiro instante, houvesse essa
arruaça de construção dessa barragem exatamente há 34 anos, quase metade
da idade do DNOCS, que lá está o rio do Gavião à espera da obra. É um rio
famoso, hoje, porque há um cantor da nossa região que o propagou por este
País inteiro e, se não me engano, além-fronteira. É um rio muito pobre; é o
maior rio seco da Bahia. Quando lemos nas páginas dos jornais do Sul a farta
publicidade dizendo que o Ministro Mário Andreazza está perenizando rios,
fazendo irrigação, grandes barragens, açudes, minorando o sofrimento do
homem do Nordeste, 'não consigo esquecer a imagem da prometida barragem
do rio do Gavião. Gostaria de ver aquele rio represado, perenizado, facilitan
do a agricultura da região, promovendo o homem da região, melhorando-lhe
as condições de vida. Mas, vejam, há 34 anos a população daquele Município
- 60 mil habitantes - está a aguardar esta barragem. Substituem-se direto
rcs do DNOCS, sucedem-se Ministros do Interior - naquela época Viação e
Obras Públicas, hoje Ministério do Interior - mas lá está o rio seco, triste,
mas ainda esperançoso de que o Governo um dia se lembre de que existe, de
que o povo habita as suas margens e que um projeto existe arquivado nos es
caninhos do DNOCS à espera de que o órgão possa, um dia - não sei se o
termo é exatamente este. creio que sim - lembrar-se de que a barragem para
o povo é mais importante do que a publicidade que ele faz.

O Sr. Mílton Brandão - Permite V. Ex' um aparte?

O SR, ELQl!ISSON SOARES - Um momento. Garanto que a barra
gem projetada há 34 anos no rio do Gavião, a preços de hoje, seria construí
da, com certeza, com menos da metade do dinheiro gasto apenas nos jornais
de Brasília, do Rio de Janeiro e dc São Paulo, em comemoração aos 72 anos
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Eu permitiria o aparte
ao Deputado Milton Brandão, mas parece que S. Ex' prefere receber os cum
primentos do futuro Governador do Piauí. Então, prossigo no meu discurso,
porque sei inclusive que seu aparte será .de elogio, de ufanismo com o
DNOCS, com o Ministro Mário Andreazza. Logo, registro que o Deputado
iria fazer um elogio, mas que foi interrompido pelo abraço do futuro Gover
nador do Piauí. V. Ex' me permita agora continuar.

Sr. Deputados, não queremos ser acres com o DNOCS, não queremos fi
car alheios às suas comemorações, não queremos desconhecer sua data festi
va, sua data de aniversário, mas gostaria de, da tribuna do Congresso Nacio
nal, remeter este rccadinho ao Ministro do Interior. Se é verdade que S. Ex'
está sendo considerado irrigante em algumas regiões do Nordeste, que não se
curve apenas aos interesses eleitoreiros do PDS, porque antes do PDS, antes
da ARENA, 'antes do Ministro Andreazza, antes do golpe de ]964, e muito
antes, nos escaninhos do DNOCS, dorme, e dorme esquecido, dorme sono
profundo o projeto de construção da barragem do rio do Gavião. É um sono
longo, de 34 anos. E esse dinamismo do Ministro Mário Andreazza, esse teste
de Cooper que dizem que S. Ex' faz pelo Nordeste a fora, bem que poderia
dar ânimo ao Ministro para bater a poeira desse projeto e ordenar a sua exe
cução. Não é justo que uma população de 60 mil pessoas fique tão longo tem-

po à espera de queos Governos resolvam cumprir uma obra tão necessária,
que o próprio Governo já mandou executar. O período de 34 anos é bastante
longo.

Parece que a crise de elogios passou e o Deputado Milton Brandão pede
o aparte e cu concedo.

O Sr. Milton Brandão - Nobre Deputado Elquisson Soares, estamos
também homenageando o DNOCS pela passagem de mais um aniversário.

O SR, ELQlIISSON SOARES - Estamos, quem? Eu não estou. Na
verdade, faço um registro, mais de crítica do que de elogios.

O Sr. Milton Brandão - No íntimo, V. Ex' também está homenageando,
porque o que deseja é um DNOCS fortalecido, capaz de dar estrutura desen
volvimentista e que atenda às aspirações de todos os nordestinos. De modo
que V. Ex' comemora, como nós, a passagem de mais um aniversário do
DNOCS. Quanto ao outro aspecto, estou também solidário com V. Ex' na
sua reivindicação, no seu pleito ao-Ministro Mário Andreazza, no sentido de
que seja construída a barragem que declara há 30 anos vem sendo pretendida
e que é a aspiração do povo da sua região. De modo que endosso as palavras
de V. Ex' e, ao mesmo tempo, evoco aquele passado de lutas, de trabalho he
róico e marcante, que o DNOCS levou a efeito e que acompanho, principal
mente a partir de 1955, quando ingressei nesta Casa. O Departamento Nacio
nal de Obras Contra as Secas realizou obras de fundamental importância, de

1 grandeza para este País. E evocando aquele passado glorioso, associo-me às
autoridades, ao povo que comemora a passagem do seu aniversário e faço
também um apelo ao Ministro Mário Andreazza - homem que tem advoga
do a causa dos nordestinos, que tem defendido os nossos interesses, embora
não tenha recebido o apoio correspondente por parte do ilustre Ministro do
Planejamento, Sr. Delfim Netto - no sentido de que o DNOCS seja reapare
lhado, para que passe a realizar aqueles mesmos empreendimentos que levou
a efeito no passado. Tenho registrado isso aqui, mostrando a necessidade do
reaparelhamento do DNOCS, porque realmente foi um órgão que realizou
obras não somente de açudagem, de abastecimento de água, de construção de
vias de acesso, de estradas de rodagem, obras de saneamento, do mais alto va
lor para o desenvolvimento do Nordeste. Hoje, realmente, o DNOCS está
marcando passo e realizando obras que realmente não têm aquela mesma
grandeza das levadas a efeito no passado. De modo que me associo a V. Ex' e
evoco o DNOCS pelo que fez no passado e pelo que poderá fazer no futuro.

O SR. ELQl.IlSSON SOARES - Deputado Milton Brandão, gostaria
de corrigir o aparte de V. Ex' O que existe, em verdade, é o projeto pronto, há
34 anos. O pleito da minha região é secular. O rio existe há muitos milênios.
Desde que é habitado, existe o pleito. De modo que eu gostaria de fazer uma
correção. O povo não está pedindo a realização da obra há 34 anos; há 34
anos dorme, a sono profundo, em escaninhos, um projeto elaborado pelo Go
verno. Por outro lado, gostaria de me associar a V. Ex', quando, ao final do
seu/aparte, se referiu ao DNOCS. Também evoco o passado glorioso do
DNOCS. Não posso, na verdade; me associar ao presente. Efetivamente,
quem fez a crítica foi V.. Ex'. e não cu. V. Ex' afirmou que, no passado, o
DNOCS atendeu às reivindicações e às necessidades do Nordeste. De 1964
para cá não o fez. De 1964 para cá, o Nordeste passou a ser, na verdade, uma
área explorada pelos detentores do poder, apenas a nível eleitoral. E a cada
votação nesta Casa. V. Ex' dá a sua contribuição nesse sentido, para criar a
imagemde um Nordeste submisso aos interesses eleitorais do sistema, quan
do. na verdade, todos os dias, nos corredores e em contato com companhei
ros nas Comissões. V. Ex' fica a reclamar das obras que ali não são executa
das. Registro, pelo menos, este comportamento correto de V. Ex', mas regis
tro também a falta da sua presença na tribuna, cobrando dos Governos,
cobrando dos governantes e dos Ministros aquelas obras que reclama pelos
corredores. O local adcquado para a critica ea cobrança co Plenário. Daqui,
sim. nossa palavra ganham as fronteiras da N ação, através da publicidade e
da publicação das reclamações pelo rádio e no Diário Oficiai. De qualquer
sorte, não gostaria de arrolar V. Ex' entre os Parlamentares nordestinos 
que não são poucos - que não se preocupam com a sua região. Registro,
com satisfação até, que V. Ex' tem sido, na verdade, pelos menos, um homem
que, nos corredores e nas Comissões, levanta os problemas do Nordeste.
Apenas concito-o a ser veemente também na crítica aos governantes, aqui na
tribuna - porque no elogio ninguém o excede - nos horários que lhe são ce
didos.

Concedo-lhe o aparte novamente, se for breve, porque realmente V. Ex'
é prolixo.

O Sr. Milton Brandão - Ouvi V. Ex' no que se refere aos meus protestos
nas Comissões e nos corredores, Apenas não incluiu a' nossa presença nesta
tribuna, todos os dias, a clamar e a apelar, a encaminhar os pleitos das popu
lações nordestinas.
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o SR. EL.QI1ISSON SOARES - Ao contrário, acabei de fazer o regis
tro de que a tribuna tem sido utilizada por V. Ex' com freqüência, insistente
mente. mais de ur:navez por dia, mas para elogiar. Estou querendo que o mes
mo Deputado MIlton Brandão, que critica esta situação c cobra as obras de
que o Nordeste necessita, pelos corredores desta Casa e nas Comissões, exer
cite também, da tribuna, esse mister. Essa é a única reivindicação que lhe fa
ria a esta altura.

O Sr, Milton Brandão - Tem razão em parte, mas as nossas manifes
tações são reconhecidas aqui por Parlamentares de todos os partidos. Temos
inúmeros apartes registrados, inclusive por companheiros seus de bancada. O
que ocorre é que pertenço a um partido, e V. Ex' não desconhece a disciplina
partidária, Os meus votos são do meu partido, como os votos de V. Ex' são
do seu.

O SR. ELQlJlSSON SOARES - O objeto do programa do seu partido
é fazer elogios aos governantes? Se for, V. Ex' está cumprindo à risca o pro
grama do seu partido.

O Sr. Milton Brandão - Aqueles que merecem realmente têm recebido
meu elogio, como é o caso do Ministro Mário Andreazza. Obrigado a V. Ex'

O Sr. Waldir Walter - Deputado Elquisson Soares, estamos acostuma
dos a ouvir dois discursos sobre o Nordeste. Um deles é muito característico,
dá até para ser simbolizado na palavra do nobre Deputado Milton Brandão
que. seguidamente, se manifesta sobre aquela região. Tenho muito respeito
pelo ilustre colega. mas parece-me que S. Ex' fala sobre os problemas do Nor
deste e acaba o seu pronunciamento sempre dizendo que confia no Governo e
que o Governo está certo. Este discurso, Deputado Elquisson Soares,' não
quer resolver o problema do Nordeste. O que me interessa saber - e acho
que interessa a V. Ex~ - é se o Deputado Milton Brandão e os seus ilustres
colegas que fazem coro ao" seus discursos, querem que se pratiquem medidas
capazes de resolver os problemas nordestinos. O que me interessa saber ê se o
Deputado Milton Brandão deseja, por exemplo. uma reforma agrária no
Nordeste, que é fundamental, sem a qual o Nordeste ficará sendo isso que es
tá aí.

O SR. ELQlilSSON SOARES - Perfeito.

O Sr. Waldir Walter - O que me interessa saber é se o Deputado Milton
Brandão apóia, por exemplo, a luta dos canavieiros quando fazem suas gre
ves porque são explorados. Agora eles tiveram uma decisão favorável da Jus
tiça, e os donos dos canaviais não lhes querem pagar. E há pouco tempo se
ouvia muito falar em leis aqui nesta Casa, em relação aos metalúrgicos de São
Bernardo. que também estavam em greve, e se.alegava que estavam descum
prindo uma decisão da Justiça. Onde é que estão hoje os homens do Governo,
que tanto prezam as decisões judiciais e por elas zelam? Os proprietários lá
não querem pagar. Então, sem mexer nesses problemas de estrutura, eu sinto
muito - sou do Sul e quero ver o Nordeste sair dessa agonia, pois o Nordeste
é Brasil - mas com esse modelo ele não vai sair, Deputado. Quero ver se os
ilustres parlamentares do Governo desejam mexer nessas estruturas. Parece
me que não, porque é para ficar assim, exatamente como V. Ex~ disse, porque
assim dá votos. E atêse está falando em aumentar o número de Deputados
para arrumar mais representantes do Governo no Nordeste. Então, Deputa
de."encerro meu aparte, agradecendo-lhe a gentileza em mo conceder, e
lembrando que esse mesmo Ministro a que V. Ex. se está referindo, foi tam
bém. no passado. Ministro dos Transportes. Com o dinheiro que aplicou na
Transarnazônica, com o dinheiro que aplicou na perimctral Norte, com o di
nheiro que jogou fora por este País, eu pergunto a V. Ex': quantas barragens,
dessas que V. Ex' está reivindicando, poderiam ter sido construídas no N or
deste, para pelo menos minorar os gravesproblemas que essa imensa região
do nosso País vem enfrentando secularmente? Acho - e sempre que falo
sobre o Nordeste quero repetir isso ~ qui: com esse modelo a situa-ção do
Nordeste vai-se agravar cada vez mais. E, comopara trocar o modelo econô
mico é preciso, primeiro, trocar o modelo político, oü seja, substituir os ho
mens que aí, estão; acho que só através da luta do povo pela democracia e
pela Constituinte é que o Nordeste poderá ter alguma perspectiva de futuro.

O SR. fLQlllSSON SOARES - Deputado Waldir Walter, incorporo
com satisfação o aparte de V. Ex. ao meu pronunciamento. E diria o seguinte,
em resposta 1L sua indagação, que não é dirigida a mim, mas apenas para en
dossar o espírito do seu aparte: se o dinheiro da Transamazônica, somado ao
dinheiro que foi gasto na ponte Rio-Niterói, fosse aplicado em barragens e
açudes no Nordeste. talvez até não tivéssemos .mais terras lá, estariam todas
inundadas, porque foi dinheiro demais.

Mas chamaria a atenção dos Srs. Parlamentares, sobretudo da Liderança
do Governo nesta Casa, Deputados Hugo Napoleão e Joacil Pereira - por
que são ambos excelentes colegas que integram a bancada do Nordeste nesta

Casa - chamaria a atenção para o seguinte: é que estou levantando 3 proble
mas de obras ligadas ao Ministério do Interior. Parto do princípio de que o
papcl fundamental da Oposição. o de crítica e fiscalização dos atos governa
mentais, é um papel indispensável, na verdade, num regime democrático, à
boa condução dos negócios públicos. Mas entendo que, sendo a Liderança do
Governo muito mais ligada à adrninistraçào - é óbvio - tcm ela muito mais
facilidade de penetrar nos gabinetes, de ligar para as autoridades, para que
elas tomem as providências necessárias no que diz respeito, sobretudo, a
obras que estavam sendo executadas e foram abandonadas, porque elas re
presentam concretamente um prejuízo ao erário público.

O Sr. Hugo Napoleão - Permite-me um aparte?
O SR.ELQIIISSON SOARES - Eu gostaria de, primeiro, dar os da

dos, porque estou concitando os meus colegas de. Liderança a levarem esses
dados ao Ministério, para que seja feita a correção, e a própria imagem do
Ministro e da sua administração possa melhorar. O primeiro dado foi esse
que forneci a V.Ex., dessa barragem que. projetada há 34 anos, lá está into
cada, quer dizer, nada foi feito no sentido de efetivá-Ia, de concretizá-la. Na
semana passada, visitei o Distrito de Angicos, no Município de Mairi, na
Bahia. E lá pude ver iniciada uma obra da maior importância para a localida
de, porque vai permitir o ubastecimento de água a um distrito muito populo
so. e vai permitir também um trabalho a nível de agricultura, de hortigranjei
ros. da maior importância também para as populações das cidades vizinhas.
U ma barragem que não é de grande porte, orçada em 48 milhões de cruzeiros
à época, no início deste ano, foi entregue a uma companhia que, no Estado da
Bahia, dedica-se 11 construção de obras de açudagem. Pois bem, desses 48 mi
lhões de cruzeiros foram gastos exatamente 43, e a obra foi paralizada, e, pa
ralisada em tais condições, Deputado Hugo Napoleão, que, em verdade, cho
ca qualquer cidadão de bom senso, qualquer cidadão preocupado com a coisa
pública, Restava apenas a parede da barragem, pois todo o trabalho de infra
estrutura. inclusive de tomada d'água, está pronto c acabado. Diria eu que,
talvez, com 1/5 ou 1/10 da importância a obra seria concluída. Entretanto,
paralisada como está, com as chuvas de trovoada que começarão a cair em
novembro, simplesmente o erário perderá o que já empregou e a população
cairá, novamente, na desesperança.

O Sr. Hugo Napoleão - Permite-me V. Ex- um aparte agora?

O SR. EI.QlIISSON SOARES - Darci outro dado e em seguida o ou- .
virei. com muito prazer. Diria V. Ex': "É um Município de seu Estado, V. Ex'
tem de defender a construção daobra". É verdade, mas só que a obra benefi
cia a população. atende aos nossos interesses como representante do Estado,
mas também melhora a imagem do homem que está à frente do Ministério,
melhora a imagem da Administração Pública Federal e melhorá, portanto, a
imagem do Governo Federal como um todo. O inverso ocorrerá se a popu
lação assistir ao desperdício de todo aquele dinheiro. Porque lá estão todas as
máquinas, à beira da obra, sem fazerem nada, mas os executores do trabalho
estào ganhando, o que constitui um coutrasenso. De modo que o apelo que
faço também ao Ministro - a obra é financiada pela SUDENE, órgão vincu
lado ao Ministério do Interior - é no sentido de que retome, imediatamente,
com toda a força, aquela obra, para que as chuvas não destruam o que já se
construiu, porque isso significará um prejuízo grave para o erário.

A outra questão me parece um pouco mais grave. Os Srs. Deputados se .
recordam de que um dia vim a esta tribuna dizer que a SUDENE induziu a
erro a CPI que investigava as causas e conseqüênciasdas cheias do Sãô Fran
cisco, quando disse em ofício - o ofício está em ~inhas mãos - que havia
dado ao Governo da Bahia 500 milhões de cruzeiros para indenizar as pes
soas que sofreram prejuízos na borda do lago. O Governo da Bahia imediata
mente enviou documentação à CPI mostrando que o dinheiro tinha outra
destinação que não aquela alegada pela SUDENE. Vim à Tribuna e justifi
quei a documentação do Governo da Bahia porque, na verdade.une parecia
importante que eu o fizesse naquele momento, para que o Plenário não pen
sasse que, por ser eu inimigo do Governador da Bahia.iestava a imputar-lhe
uma falha. No entanto, agora venho pedir providências, porque a SUDENE
conveniou com o Governo da Bahia uma série de obras na importância de
500 milhões de cruzeiros.

Pela documentação enviada, o Governo da Bahia justifica a execução de
muitas obras. Ainda não tive tempo de, com os meus próprios olhos, verificar
se todas elas estão prontas. Mas, com relacào a uma, venho questionar.
Quando esteve na CPI o Superintendente da SUDENE, perguntei: "Dr. Wal
frido, quando V. Sa. faz um convênio; depois fiscaliza as obras?" S. Sa.
'respondeu-me: "Claro, inclusive com auditoria", Então pedi-lhe para fazer a
gentileza de informar-me como estava a estrada Brumado-s-Livramento de
Nossa Senhora, na Bahia, com a extensão de 68 quilômetros, em que o Go
verno estadual alegara ter feito revestimento primário. Ora, Srs. Deputados, é
na minha região, é ligada à minha cidade, a cidade que represento, por onde
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passo quase todas as semanas. E, nesta estrada, nestes últimos três anos, não
passou sequer uma patrola. Eu diria que não se pode mais transitar pela es
trada porque não há como. O Deputado Hélio Duque, não faz noventa dias,
passou por ela comigo. Mas vem o Governo da Bahia e manda um documen
to para a Câmara dos Deputados - como, certamente, mandou para a SU-

. DENE e para o Tribunal de Contas da União - dizendo que revestiu com
tratamento primário esses 68 quilômetros de estrada. Isso eu não posso acei
tar. Estou cobrando da SUDENE e do Sr. Mário Andreazza a fiscalização
dessa obra. E mais do que isso, não apenas a fiscalização, estou cobrando a
execução da obra, porq ue não é justo que o Governo diga que a executou,
que nela investiu dinheiro, quando nada foi feito até esta data. São providén
cias que eu gostaria levasse a Liderança do PDS ao Sr. Ministro, para que ele
mesmo saiba que a Oposição não está na tribuna a tecer críticas infundadas.
Pelo contrário, está dando uma contribuição no sentido de que não seja lu
dibriado e fiscalize sua administração, para que sua imagem não seja prejudi-
cada. .

Eu pediria ã Mesa dois segundos, a fim de conceder ao Deputado Hugo
Napoleão um ligeiro aparte.

O SR. PRESIIJENTE (Carlos Wilson) - Infelizmente, o tempo de V.
Ex' está esgotado. A Mesa será tolerante no sentido de V. Ex' conceder um
minuto ao Deputado Hugo Napoleão. Solicito a V. Ex' que conclua, a seguir.

O Sr. Hugo Napoleão - Muito obrigado, Sr. Presidente. Nobre Deputa
do Elquisson Soares, V. Ex', afinal de contas, tão brilhante, tão combativo..
tão exemplar na conduta parlamentar, não precisa valer-se do seu modesto
companheiro do Partido Democrático Social para levar as reivindicaçôes que
traz e que faz neste instante ao Ministro Mário A'ndreazza. V. Ex' dispõe de
suficientes méritos. qualidades e conhecimentos da matéria para fazê-lo,
corno aliús, está fazcndo de maneira brilhante. Essa a preliminar que se im
põe. De outro lado, formulo e faço votos para que V. Ex', sobretudo a região
que V. Ex' representa, seja plenamente atendido. Tenho certeza de que não
haverá problemas, que o Ministro e as autoridades competentes terão a maior
sensibillidade para com o brado de alerta que, mais uma vez. V. Ex! lança da
tribuna desta Casa.

o SR. ELQl!lSSON SOARES - Deputado Hugo Napoleão, V. Ex- é
uma das figuras que aprendi a admirar nesta Casa, pela sua inteligência c ele
gância. Sendo um homem da minha geração, incumbo-me de exaltar suas
qualidades. V. Ex' ocupa a importante função, na Câmara dos Deputados, de
Vice-Líder do Governo. Assim, parto do princípio de que um homem da mi-
nha geração não pode fugir às suas obrigações. .

O assunto que trago à tribuna ê realmente importante para o meu Estado
e para o Nordeste. É tão importante que estou dividindo com v. Ex' a honra
de tratar do assunto. Não estou sendo, portanto, presunçoso a ponto de que
rer só para mim o brilhantismo. Na verdade, o seu resultado poderia repre
sentar muito não para mim, mas para o nosso trabalho na Câmara dos Depu
tados. Sendo V. Ex' da minha geração, e responsável, estou a esta altura não
mais consultando, como disse antes, mas cobrando - já que V. Ex' assim me
impõe - que assuma o seu dever de Líder e comunique ao Sr. Ministro que
existe dinheiro público sendo manipulado de maneira desonesta; que dizem a
S. Ex' que obras estão sendo executadas, e não estão. Porque, do contrário,
V. Ex' está sendo conivente com isso.

O Sr. Hugo Napoleão - Aponte-as V. Ex', então.
/

O SR: ELQUISSON SOARES - Estou cumprindo com a minha obri
gação, dizendo da tribuna que existem obras arroladas como tendo sido exe
cutadas e que não o foram. Portanto, estou denunciando uma coisa flue com
promete a imagem do seu Governo. Estouinteressado, na verdade, em fazer a
comunicação, porque acredito que o Sr. Ministro não tenha conhecimento
desses detalhes. Mas se V. Ex' não leva a sério o que se está colocando nesses
termos, apenas lamento e chego à conclusão de que a partir de ontem-real
mente, o PDS entrou em desagregação, a tal ponto de já não mais se importar'
com a própria imagem do Governo que ele representa. (Palmas.)

o SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte diseurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda ressoam, neste plenário, os fatos
aqui ocorridos ontem, quando o Congresso Nacional reviveu os melhores
momentos de grandeza, dignidade e civismo. Desmentindo os seus detratores,
o Poder Legislativo mostrou força e determinação na hora exata, impedindo
a aprovação de mais um casuísmo intentado pelo Governo.

Apelos, pressões, propostas sibilinas e chantagens de vários matizes fo
ram atirados nas 48 horas precedentes à votação de ontem, mas não encon
traram terreno fértil no espírito dos Parlamentares.

Quero registrar, com orgulho de acreano, as atitudes e decisões do Presi
dente Jarbas Passarinho: o nobre representante do Estado do Pará, natural
do Acre, engrandeceu-se em todo o episódio, com firmeza e lisura na inter
pretação soberana do Regimento, permitindo a tenaz obstrução praticada
pela Liderança governista. O desespero ante a derrota forçou os arautos do
poder ao uso de todos os subterfúgios e recursos, contidos, entretanto, dentro
dos limites regimentais, em virtude do desempenho da Presidência.

Se um homem, isoladamente, conseguiu prolongar e quase tumultuar a
detcrminacão de duzentos outros, isso é conseqüência de um Regimento e de
normas arbitrárias que sobrevivem à abertura democrática.

Os principais aspectos da memorável sessão de ontem exigem. agora,
uma análise serena e objetiva, para deles retirarmos, finalmente, preciosos en
sinamentos para novas ocasiões semelhantes.

O primeiro, evidentemente, é a segurança de que o Congresso continua
sendo o Poder básico, a representação de todo o povo, de toda a Nação. Re
fletindo a bravura, a coragem, a honestidade e mesmo os defeitos atávicos de
nossa gente, os representantes legislativos souberam valorizar o repúdio cole
tivo aos casuísmos que tanto distorceram os pronunciamentos eleitorais dos
últimos anos.

Todos os esforços do Governo se voltaram para o decurso de prazo, ne
fasto e tenebroso instrumento artificial que transforma a omissão em voto, a
ausência em decisão e a covardia em determinação. Os projetos absurdos e
inaceitáveis, deturpadores da normalidades eleitoral e expoliadores da velhi
ce; foram condenados por todos os setores nacionais. inclusive nas reuniões
realizadas pelo partido governista.

Logo no início da sessão, evidenciou-se a tática que a Liderança do PDS
seguiria ao longo de onze horas: protelar, tumultuar, obstruir a livre manifes
tação da vontade majoritária. Tarefa acima de tudo melancólica e antidemo
crática, que esbarrou na firmeza evidenciada pela Casa, em cada votação, em
cada verificação de quorum, em cada pronunciamento.

Eram dois os assuntos em pauta: a instituição das sublegendas nas
eleições dos Governadores c a reformulacão da Previdência Social, com gra
ves e injustos prejuízos para milhões de aposentados e beneficiários. Seriam
duas sessões sucessivas, em horários previamente estabelecidos.

Antes mesmo do início da primeira delas, entretanto, já as lideranças e
forças governistas reconheciam o clima desfavorável. Adotaram medidas de
emergência, pressões e aliciamentos de última hora foram exercidos sobre os
Deputados e Senadores - tudo em vão, porque a atitude sólida dos Congres
sistas prometia resistir a tudo isso e muito mais.

Começou a apreciação do projeto das sub legendas, numa primeira ava
liação da força democrática: ao perder a verificação de quorum. a Liderança
do PDS tentou protelar e condenar ao decurso de prazo a malsinada propo
sição.

Nova derrota.
E começou, então, a massacrante série de manobras e tentativas obstru

cionistas. Confiada, certamente, no fato de que muitos estavam doentes ou
com sérios problemas fora do recinto, a Liderança do Governo tentou vencer
pelo cansaço, pela exaustão, pela irritação; sabia que o arsenal de recursos re
gimentais era limitado e impotente, mas foi ao máximo, na tentativa de
aproveitá-los.

Recordo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocasião anterior, há quase dois
anos, quando este mesmo Congresso derrubou as sublegendas para Senador e
Prefeito - mas fomos traídos por um veto, que não considerou os compro
missos e as promessas de isenção feitos por Ministros e porta-vozes oficiais.

As sublegendas representam a negação do pluripartidarismo. Aviltam as
idéias e transformam os grêmios políticos em meros hospedeiros de ambições
e personalismos; permitem a descaracterização, estimulam a discórdia, impe
dem a formação de uma identidade ideológica ou programática.

As sublegendas abastardam o pronunciamento soberano do povo, detur
pando as eleições e permitindo a vitória dos derrotados. Exemplos chocantes
e significativos podem ser evocados às dezenas ou centenas, a começar pela
"derrota" sofrida pelo bravo companheiro Jarbas Vasconcellos no pleito de
1978, quando sua retumbante e magnífica votação foi anulada peJas migalhas
conferidas ã tróica arenista nas eleições pernambucanas.

A posição dos adversários das sublegendas, entretanto, é fundamental
mente democrática: já que a lei está errada, vamos corrigi-la.

O primeiro passo, como todos sabemos, foi a aprovação, em 1979, de
projeto extinguindo as sublegendas nos pleitos majoritários - iniciativa veta
da pelo Poder Executivo.

Confiante, talvez, na tão propalada "inércia" do Legislativo, veio o Go
verno tentar ampliar ainda mais o alcance das sublegendas, estendendo-as às
eleições de Governador no ano que vem.

Foi urna provocação que uniu todos os partidos oposicionistas, afrontou
os Deputados ainda sem legenda e recebeu o repúdio dos mais dignos inte-
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grantes da bancada governista, homens que não se curvam nem aceitam pres
sões, muito menos admitem aliciamentos inconfessáveis.

Concedo o aparte ao Deputado Joacil Pereira.
O Sr. Joacil Pereira - Deputado Nabor Júnior, V. Ex' incide; num erro

lamentável, quando considera que a mensagem do Presidente João Figueire
do que encaminhou ao Congresso o projeto da extensão da sublegenda às
eleições de Governadores e Vice-Governadores se constituiu numa provo
cação lamentável. Data venía, isso não é verdade. O Presidente Figueiredo
agiu com o seu bom senso de autêntico democrata. Que fez S. Ex'? Consti
tuiu, através do Presidente do seu partido, Senador José Sarney, uma comis
são de alto nível para estudar outras questõese também esta da subJcgenda.
O partido se dividiu ante esta questão altamente polêmica. No entanto, a
maioria optou pela instituição da sublegenda para a eleição de Governador
em 1982, como uma fórmula transitória para acomodar certas situações lo
cais. O Presidente, sensível a esta decisão majoritária do seu partido desde as
bases até a cúpula, mandou a mensagem ao Congresso. Não houve qualquer
provocação: ninguém pressionou o Congresso para que a aprovasse ou 'rejei
tasse. Doze elementos do próprio PDS, em algumas votações, decidiram deli
berar como quiseram e entenderam, rejeitando requerimentos da própria Li
derança do partido e, na votação final, dez õu onze pedessistas rejeitaram a
sublegenda. Nem por isso esses companheiros foram recriminados, porque
eles estavam no seu direito. A decisão sobre a matéria coube ao Congresso na
sua soberania, sem pressão de qualquer natureza. Cientificado do resultado,
o Presidente em exercício, este homem notável que é o Vice-Presidente Aure
liano Chaves, disse que tudo seguiu seu rito normal e que normal também foi
a decisão das duas Casas do Congresso. De sorte que eu pediria apenas a V.
Ex' que aceitasse este reparo. V. Ex' tem o direito de se manifestar contra a
sublegenda - é um direito legítimo e sagrado - e também de se regozijar com
a·vitória alcançada de acordo com o seu ponto de vista; nunca, porém, de di
zer que essa mensagem representou uma provocação ao Congresso. Isso não.

O SR. NABOR JúNlOR - Ilustre Deputado Joacil Pereira, quando,
no decorrer do meu pronunciamento, considero que houve uma provocação
ao Congresso com o encaminhamento dessa mensagem propondo a adoção
da sublegenda para a eleição de Governador, baseio-me no fato de que foi o
próprio Governo que, por ocasião da votação do projeto que propunha a ex
tinção dos partidos políticos, se comprometeu com grupo-expressivo do parti
do a que V. Ex' pertencia anteriormente, a Aliança Renovadora Nacional, no
sentido de que, se a sublegenda para as eleições de Prefeitos e Senadores fosse
revogada peJa Casa, o Governo aceitaria. E o fiador deste acordo foi o faleci
<iaMinistro Petrônio Portella. Toda a Casa sabe disso. Depois que foi rejeita
do aqui o projeto, com o aval, como disse, do saudoso Ministro Petrônio Por
tella, o Governo não devia mais voltar à abordagem desse tema, se quisesse
realmente cumprir o compromisso solene assumido com parcela ponderável
do partido que lhe dava sustentação política naquela ocasião, a Aliança Re
novadora Nacional. Mas vimos que, rejeitada a sub legenda naquela oportu
nidade, para garantir a aprovação do projeto que o Governo submeteu à con
sideração do Congresso extinguindo ARENA e MDB, logo depois deu entra
da nesta Casa um outro projeto com o mesmo propósito. Apesar de ter sido
rejeitado aquele artigo do projeto referente à sub legenda, S. Ex', o Sr. Presi
dente da República, vetou exatamente aqueles artigos rejeitados pela maioria
soberana do Congresso Nacional. Portanto, considero uma provocação sub
meter à consideração do Congresso Nacional o projeto instituindo a suble
genda para as eleiçõesde Governador, porque a maioria já se havia manifes
tado sobre o assunto anteriormente, e o Governo, através do seu Ministro
político, que era o Ministro Petrônio Portella, havia assumido a sublegenda.
Daí eu considerar isto uma verdadeira provocação, inclusive ao povo brasilei
ro, que, por todos os Estados da Federação, se havia manifestado reiterada
mente contra a adoção da sublegenda para qualquer tipo de eleição.

Concedo o aparte ao Deputado Jorge Arbage.
O Sr. Jorge Arbage - Nobre Deputado Nabor Júnior, sou um Parla

mentar que respeita todo e qualquer pensamento dos seus nobres colegas, em-
. bora me reserve o direito de, muitas vezes, deles divergir. Sabe V. Ex'- que o
processo político é dinâmico e sofre as conseqüências de certas contingências.
O instituto da sublegenda, tão combatido, tão adjetivado, não tem realmente
- c concordo em gênero, 'númeroe grau - acolhida dentro de um sistema
pluripartidário.

O SR. NADOR JúNIOR - Ainda bem que V. Ex' reconhece.

O Sr. Jorge Arbage - A intenção da reforma partidária foi extinguir o
bipartidarismo, ARENA e MDB, para que se implantasse, em substituição a
esses, o pluripartidarismo. Veja V. Ex' que estamos praticamente a um ano
das eleições, e até agora apenas três partidos se constituíram e estão em grau
de funcionamento. Cumpriram as regras jurídicas do Direito Constitucional
expressas no art. 152. Surge outra alternativa para 82, o Partido dos Traba-

lhadores. Na realidade, teremos, em 82, 4 partidos políticos. Não tenho ne
nhum receio de dizer a V. Ex' que não creio na constituição de nenhum dos
demais partidos, além desses quatro: PP, PDS, PMDB, e possivelmente o PT.
Acredito na constituição do PT, não tenho dúvida nenhuma. Ê um partido
que cresce. A permanecer a regra estabelecida na Constituição, dos 5% distri
buídos ·pelo menos em 9 Estados, tenho a certeza de que apenas 4 partidos
políticos se imporão neste País. Então, vejam V. Exts, que, para 1982, a suble
genda, com todos os seus defeitos, era o mal necessário. Não apenas para o
PDS. E aí está exatamente o equívoco dos que pensam que a sublegenda era
um prêmio unilateral para o PDS. Não, a Oposição iria usufrui-Ia também,
para corrigir as divergências, que são notórias tanto dentro do nosso partido,
quanto nos partidos de Oposição. A sublegenda seria instituída com prazo
determinado para 1982. Por quê? Porque, pela experiência, vai-se chegar à
conclusão da necessidade de tornar a Constituição um pouco mais flexível,
para que novos partidos aflorem no processo político brasileiro. Portanto, eu
chamaria a vitória de ontem sobre o partido do Governo, com a derrocada do
instituto da sublegenda, de uma vitória de Pirro ...

O SR. NADOR JúNIOR - Uma vitória maiúscula.

O Sr. Jorge Arbage - ... que não vai engrandecer quem quer que seja e,
muito menos, aqueles que estarão na dependência dos partidos políticos, a
partir do momento em que as suas conveniências passarem a ser contrariadas
pelos chamados mandatários dos partidos. Estes, sim, foram os vitoriosos,
pois, na realidade, não pretendiam fazer concessões aos grupos disputantes
dentro de cada partido. E a conseqüência vai ser desastrosa. Pode anotar V.
Ex' as palavras que, neste momento, estou proferindo, para que sejam confe
ridas no futuro.

O SR. NABOR JúNlOR - Nobre Deputado Jorge Arbage, acredito
que V. Ex' laborou num lamentável equívoco, quando quis resolver asi
tuação dos pequenos partidos, que se debatem para obter seus registros defi
nitivos na Justiça Eleitoral, com a sublegenda. Não é o instituto da sublegen
da que vai resolver a situação dos pequenos partidos. Para isso as Oposições
oferecem propostas de emenda à Constituição, modificando este dispositivo
draconiano ao qual V. Ex' se referiu, para permitir que esses pequenos parti
dos sobrevivam. Não sobreviveriam tão-somente com a sublegenda, Pelo
contrário, todos os pequenos partidos se uniram aos grandes partidos de
Oposição para derrotar a sublegenda, em memorável sessão realizada ontem
no plenário desta Casa. Esta a realidade. Se a sublegenda interessasse aos pe
quenos partidos, eles se teriam manifestado favoravelmentea ela. A sublegen
da só proporcionaria divisão. São pequenos partidos, que ainda iriam dividir
se em outras facções, como o partido de V. Ex' está dividido em vários Esta
dos: no Ceará em três alas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Mara
nhão e em outros Estados da Federação. A Oposição não precisa de suble
genda...

O Sr. Jorge Arbage - Aí está a relevância da sublegenda.

O SR. NABOR JÚNIOR - •.. porque as lideranças nascem das próprias
bases populares e se impõem. A Oposição não precisa recorrer a esse instituto
enganador, porque as lideranças que haverão de concorrer às governanças
dos Estados, brotam do próprio seio do povo e não das cúpulas partidárias,
conforme ocorre no Partido de V. Ex', em que os Governadores dos Estados
querem impor candidatos à revelia das bases partidárias. Esta a verdade.
(Muito bem.)

O Sr. Jorge Arbage - Lamentavelmente, talvez V. Ex' não tenha enten
dido a minha colocação. Não afirmei que os pequenos partidos dependessem
da sublegenda para se constituírem. Eles não têm condições, sequer, de arran
jar candidatos para compor uma legenda, muito menos teriam. para 3.

O SR. NABOR JúNlOR - Ê mais um dado que V. Ex' traz em socorro
da tese que estou levantando neste instante.

O Sr. Jorge Arbage - Falei da sublegenda exatamente para os partidos
que estão constituídos, os 4 partidos que vão realmente concorrer às eleições .
V. Ex' particulariza a desintegração do PDS no Pará, em São Paulo, no Cea
rã. mas esquece também de citar essa mesma desintegração na Oposição em
São Paulo e em outros Estados.

O SR. NABOR JúNlOR - Nem por isso nós aprovamos a subJegenda.

O Sr. Jorge Arbarge - Sei.

O SR. NABOR JÚNIOR - Nós temos divisões, nobre Deputado, mas
resolvemos essas divisões através de consultas às bases. Aqueles candidatos
que representarem as bases partidárias serão homologados pejas convenções
do nosso Partido c concorrerão aos cargos de Governadores, e não por impo
sição da cúpula partidária. Esta é a realidade dos fatos.
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O Sr. Jorge Arbage - Praza aos céus que a unidade da Oposição ~nte~,
no combate à sublegenda, seja uma semente a prosperar nas bases eleitorais
em 1982. Fico feliz com a afirmativa de V. Ex!

O SR. NABOR JONIOR - Agradeço o aparte a V. Exs>
Ouço o Deputado Geraldo Fleming.
O Sr ..Geraldo Fleming - Nobre Deputado Nabor Júnior, inicialmente,

desejo congratular-me com V. Ex! pela explanação que está fazendo neste
momento, com relação ao instituto da sublegenda que o Governo queria im
por à Nação. Felizmente, esta Casa se valorizou. Os Deputados estão hoje
andando nos corredores da Casa e nas ruas, mesmo aqueles que não vieram
votar, de cabeça erguida, porque ontem tornaram uma decisão histórica, não
aquela imposta pelo Planalto, mas a ditada pelo povo e pela conveniência
política. Gostaria de referir-me à importância da medida para o Estado do
Acre. Com o instituto da sublegenda, o PDS, nosso adversário, estaria nesse
i~stante arregimentando os seus principais líderes para a luta contra o nosso
candidato, que é V. Ex! Tenho certeza de que, com eleições livres, sem a
sublegenda, V. Ex! vencerá qualquer outro candidato em nosso Estado. Por
tanto, eu me congratulo com V. Ex' e faço também uma previsão, corno fez
há poucos instantes o nobre Deputado Arbage, do Estado do Pará: concor
rendo V. Ex! no nosso Estado, já posso chamá-lo não de Deputado Nabor
Júnior, meu colega de 19 anos de luta, mas de Governador do Estado do
Acre. O Acre também está de parabéns com a derrota da sublegenda ontem.

'O SR., NABOR JONIOR - Não é só o Acre, ilustre Deputado, mas
todo o Brasil, por que a sublegenda é deformadora, desagregadora da vida
partidária, e disso tivemos exemplo nas eleições de prefeito, em 1976, quando,
em vários Estados, houve até mortes de candidatosa prefeito do mesmo par
tido, que concorriam em sublegendas diferentes. As eleições de Senador, em
1978, deixaram seqüelas. irrecuperáveis entre candidatos do mesmo partido
que concorreram na sublegenda, A sublegenda é desagregadora e destruidora
da unidade partidária. Agradeço a V. Ex' o aparte e as bondosas referências a
'meu nome.

Ouço o Deputado Gilson de Barros.

O Sr. Gilson de Barros - Deputado Nabor Júnior, o ilustre Líder do
PDS nesta tarde, Deputado Jorge Arbage, disse que também o seu partido,
chamado PDS, consulta as bases. Realmente, é verdade: o PDS consulta a
Base Naval e a Base Aérea. Nós, do PMDB, consultamos as bases populares.
a opinião pública, os vários segmentos das oposições brasileiras, como a
CNBB, a OAB etc. As bases militares não apenas são consultadas pelo PDS,
elas imprimem e direcionam o seu posicionamento. Pedi o aparte justamente
para me congratular com V. Exª pelo seu pronunciamento e realçar o aconte
cimento da tarde de ontem, quando o Poder Legislativo firmou-se como po
der pela primeira vez na atual Legislatura. Trata-se de um fato realmente no
tável. De outra parte, referendo as colocações feitas pelo meu ilustre anteces
sor na tribuna de apartes, o nobre Deputado Geraldo Fleming, quanto à ma
ncira de resolvermos os nossos problemas e osde Acre, a que pertence V. Exs,
o Deputado Aluízio Bezerra c o Deputado Geraldo Fleming. Estamos todos
unidos ouvindo, com prazer, o futuro Governador do Acre, que dá urna bela
demonstração de civismo e de amor à Casa a que pertence e que tanto honra.
Parabenizo Y. Exª pelo brilhante discurso desta tarde.

O SR. NABOR JONIOR -r-' Muito obrigado a V. Ex! pelo aparte.
Firmes na defesa da autenticidade dos respectivos mandatos, oposicio

nistas independentes e pedessístas insubmissos se uniram para arrostar a tem
pestade e as manobras desesperadas, certos de que a verdade prevaleceria
mais uma vez, como efetivamente aconteceu.

E importante, nesta oportunidade, quando a poeira dos debates começa
a pousar no solo, que se faça uma análise de pontos fundamentais à própria
dignificação do Poder Legislativo.

Não se admite que apenas um homem consiga tumultuar, agitar e impe
dir o pronunciamento da maioria. O voto de liderança é uma aberração que
precisa ser urgentemente banida do universo parlamentar, pois, enquanto
existir, servirá apenas para desestimular e deturpar a vontade soberana da
verdadeira maioria.

Que instrumento execrável é este, que dá mais força a um do que a 209
Deputados? . •

E a reedição do polegar de César, que decidia a sorte de homens e ani
mais; é a negação do próprio princípio parlamentar, pois permite que um úni
co representante valha mais do quê outros 209.

Se numa das muitas verificações de votação, ocorridas ontem, houvesse
209 Deputados perfilados contra a ditadura da liderança governista, o voto
solitário do Líder valeria mais do que toda aquela unanimidade adversa.

O que, positivamente, é um absurdo inominável.
Nem só o voto de qualidade, entretanto, merece condenação: o mal

maior vem da própria estrutura do arbítrio que manietou a Nação durante

uma década e meia; a esclerose institucional deixou seqüelas trágicas, como o
chamado "decurso de prazo".

E imperativo que todos os Congressistas se unam em defesa da própria
dignidade do Poder Legislativo, para extirpar definitivamente da Consti
tuição esse dispositivo.

Porque é dele que se valem as iniciativas anti democráticas ou nocivas ao .
interesse nacional.

Isso ficou mais uma vez expresso, ontem à noite, quando terminou a vo
tação do projeto das sublegendas.

A derrota certamente não surpreendeu a Liderança governista, mas cer
tamente deixou-a aturdida - e empenhada em evitar destino semelhante para
o outro item, o malsinado projeto que empobrece ainda mais as irrisórias
pensões dos aposentados.

Os malefícios e as injustiças dessa proposição já foram destados, conde
nados e fulminados pela opinião pública e por seus representantes no Con
gresso N acionaI: é uma proposta intrinsecamente má, perversa, opressora e
discriminatória, voltada contra quem não mais pode defender-se com vigor;
atinge, diretamente, os velhos, cortando-lhes a perspectiva de um final de
vida menos míserável.j

Para conseguir a aprovação de tão iniquo projeto, O Governo pressionou
os membros de sua bancada, usando todos os artifícios e sofismas possíveis
- até mesmo apelando para um falso sentimentalismo, que vinculava a apro
vação do texto às condições de saúde do Presidente da república.

São coisas, evidentemente, desvinculadas.
Os problemas cardíacos sofridos pelo eminente General João Figueire

do, a quem faço oposição mas respeito como homem e corno Chefe da
Nação, nada têm a ver com fi tramitação de matéria legislativa. Faço sinceros
e fervorosos votos para a pronta recuperação de S. Ex' de que o Brasil ainda
muito precisa - mas isso nãopode fazer esquecer o compromisso básico do
representante, que é com o cidadão e seu bem-estar a nível de indivíduo ou
parcela de um todo.

Lealdade não significa fidelidade incondicional. Pelo contrário, lealdade
é ajudar a acertar, impedir o erro, não induzir ao equívoco.

Leais ao Governo Figueiredo, muitos de seus defensores no Congresso
Nacional se propuseram a aperfeiçoar o projeto da Previdência Social,
tirando-lhe o caráter de arbítrio e perseguição.

Todos sabemos que os graves problemas sofridos pela estrutura previ
denciária são conseqüência de sucessivas administrações 'incompetentes e de
sinteressadas da sorte daquela instituição. Erros e desmandos terríveis foram
cometidos com os fundos e a máquina assistencial, advindo, inevitavelmente,
a situação caótica hoje proclamada pelos próprios governantes.

Foram nomeações, credenciamentos, obras, transações, benefícios irre
gulares e uma infinidade de outros atos lesivos ao patrimônio e aos recursos
da Previdência Social, praticados por pessoas ali impostas à revelia dos con
tribuintes e dos segurados.

Na hora de pagar a conta da incompetência e da má administração, po
rém, lembrou-se o Governo de recorrer aos filiados do sistema.

Faltam 12 meses e alguns dias para o pleito decisivo.
Em 15 de novembro de 1982, todos os cidadãos dévern votar para esco

lher novos Senadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores e - finalmente! 
Governadores autênticos. Desagradar aos eleitores, às vésperas de lima
eleição tão ampla, seria uma temeridade.

Daí voltaram-se os apetites tecnocráticos e políticos para os magros pro
ventos dos aposentados. Talvez confiando em que eles morram antes das
'eleições; senão de velhice ou doença, talvez de fome, à míngua de recursos
mínimos para a própria subsistência. '

É isso. em suma, o execrável projeto: corta o adicional de 10%acima do
INPC nos reajustes dos benefícios c usurpa 75% do valor da pensão do apo
sentado que voltar ao trabalho. Existem outras disposições, mas nessas duas
se baseia a receita do Ministro Jair Soares e do Governo para diminuir as des
pesas da máquina previdenciária.

São migalhas insignificantes, insuficientes para temperar o "bolo" a que
se referem os tecnocratas de sempre.

O projeto, portanto, é duplamente condenável: primeiro, porque penali
za a massa indefesa dos aposentados; em segundo lugar, é inócuo e vai remen
dar, por pouco tempo, os rasgões na roupa do sistema previdenciário.

Tanto é verdadeira tal consideração, que o.próprio Governo, através de
seus arautos, promete um reexame posterior da matéria, aceitando, até mes
mo, algumas das emendas apresentadas perante a comissão Mista - mas não
abre mão, teimosamente, do texto ora sob exame, com todas as suas imper
feições.

Estão errados, sabem que estão errados, mas persistem no erro.
E para atingir seus desideratos, lançam mão do decurso de prazo: ao in

vés de ser apreciado ontem, o projeto ficou para a próxima terça-feira, o últi-
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mo dia de sua tramitação em regime de urgência. Essa exigüidade de tempo é
agravada, ainda, pela circunstância do calendário, pois a votação será na vés
pera de um feriado, quando normalmente é fraco o comparecimento dos
Congressistas.

O quadro está formado: o Governo está apostando na aprovação dócil,
pelo decurso de prazo.

Confio em Deus, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que esse intento não
será atingido: a mobilização vitoriosa de ontem, quando o Congresso Nacio
nal fez valer sua dignidade e expressou a soberana vontade nacional e repu
diou as sub1egendas, esse movimento será repetido no início da próxima se-
m~L . .

E veremos, novamente, a vitória da razão, da justiça e dos interesses na
cionais sobre uma iniciativa injusta e condenável.

Aqueles homens idosos e aquelas senhoras que estiveram ontem nas ga
lerias saíram decepcionados deste parlamento; com eles adquirimos uma
grande dívida, a ser resgatada na terça-feira.

Porque é obrigação de todos nós rejeitar o projeto da maldade e da vio
lência - evitando que os velhos, doentes e indefesos paguem pelos desman
dos dos pretensiosos ihcompetentes.

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior. o Sr. Carlos Wilson. 2"
Secretário. deixa a cadeira da presidência. que é ocupada pelo Sr. Joel
Ferreira. Suplente de Secretário.

O SR. PRESIOEr-iTE (Joel Ferreira) - Está findo a tempo destinado
ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.
Comparecem mais os Srs.:

José Camargo
Simão Scssim

Acre

Amilcar de Queiroz - PDS: Geraldo Fleming - PM DB: Wildy Vianna
- PDS.

Amazonas

Josué de Souza - PDS: Rafael Faraco - PDS: Vivaldo Frota - PDS.

Pará

Brabo de Carvalho - PMDB: Jader Barbalho - PMDB: Manoel Ribei
ro - PDS: Osvaldo Melo - PDS: Sebastião Andrade - PDS.

Maranhão

Edison Lobão - PDS; João Alberto - PDS; José Ribamar Machado
PDS; Luiz Rocha - PDS; Temístocles Teixeira; Victor Trovão -- PDS; Viei
ra da Silva - PDS.

Piauí

Carlos Augusto - PP; Correia Lima - PDS: Joel Ribeiro -- PDS; Lud
gero Raulino - PDS; Paulo Ferraz - PDS.

Ceará

Antônio Morais - PP; Cesârío Barreto - PDS; Claudino Sales - PDS:
Cláudio Philorneno - PDS; Evandro Ayres de Moura - PDS; Gomes da
Silva - PDS; Iranildo Pereira - PMDB; Leorne Belém - PDS; Manoel
Arruda - PMDB; Manoel Gonçalves - PDS; Mauro Sampaio - PDS;
Paulo Lustosa - PDS.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - PDS; Henrique Eduardo Alves - PP; Pedro Lucena
-PP; Wanderley Mariz - PDS.

Paraíba

Adernar Pereira - PDS; Antônio Mariz - PP; Carneiro Arnaud - PP;
Marcondes Gadelha i-- PMDB; Octacílio Queiroz - PMDB.

Pernambuco

Airon Rios - PDS; Fernando Coelho - PMDB; Fernando Lyra 
PMDB; João Carlos de Carli - PDS; Joaquim Guerra - PDS; José Carlos
Vasconcelos -:- PMDB; Josías Leite - PDS; Marcus Cunha - PMDB; Os
waldo.Coelho - PDS; Pedro Corrêa - PDS; Ricardo Fiuza - PDS; Sérgio
Murilo - PDT.

Alagoas

Geraldo Bulhões; José Costa - PMDB; Mendonça Neto -- PMDB.

Sergipe

Adroaldo Campos - PDS; Francisco Rollemberg - PDS; Raymundo
Diniz - PDS; Tertuliano Azevedo.

Bahia

Afrísio Vieira Lima - PDS; Carlos Sant'Ana - PP: Elquisson Soares
- PMDB; Francisco Benjamim - PDS; Francisco Pinto - PMDB; Henri
que Brito - PDS: Honorato Vianna - PDS; Horácio Matos - PDS: Jorge
Vianna - PMDB; José Amorim - PDS; José Penedo - PDS; Leur Lornan
to - PDS; Ney Ferreira - PDS; Odulfo Domingues - PDS: Raymundo
Urbano - PMDB: Rogério Rego - PDS: Rórnulo Galvão - PDS: Stoessel
Dourado - PDS; Ubaldo Dantas - PP: Wilson Falcão - PDS.

Espírito Santo

Feu Rosa - PDS; Gerson Camata - PMDB: Max Mauro - PMDB;
Thcodorico Ferraço - PDS: Walter de Prá - PDS.

Rio de Janeiro

Alair Ferreira - PDS: Célio Borja '- PDS; Daniel Silva -PP; Dareílio
Ayres - f'DS: Felippe Penna - PMDB: Florim Coutinho: Hydekel Freitas
- PDS: .Toel Lima - PP; Jorge Gama - PMDB: Jorge Moura - PP: José
Bruno - PP; José Maria de Carvalho - PMDB; José Torres - PDS: Lázaro
Carvalho - PP; Léo Simões·~ PDS; Leónidas Sampaio - 'PP; Mac DoweJI
Leite de Castro - PP: Marcelo Medeiros - PP: Márcio Macedo - PP: Miro
Teixeira - PP: Osmar Leitão - PDS; Paulo Rattes - PMDB: Paulo Torres
- PP: Pedro Faria - PP: Rubem Dourado - PP: Rubem Medina - PDS;
Saramago Pinheiro - PDS.

Mlnas Gerais

Altair Chagas - PDS; Batista Miranda - PDS; Bento Gonçalves 
pp; Bias Fortes - PDS; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Cotta - PP;
Christóvam Chiaradia - PDS; Dclson Scarano - PDS; Edgard Am'orim 
PMDB: Edilson Lamartine Mendes - PDS: Genival Tourinho - PDT:
Hélio Garcia - PP; Hugo Rodrigues da Cunha - PDS: Humberto Souto
PDS: Jairo Magalhães - PDS: Jorge Ferraz - PP; Jorge Vargas - PP: José
Carlos Fagundes - PDS; Júnia Marise - PMDB: Leopoldo Bessone - PP;
Luiz Baecarini - PP: Melo Freire - PP: Moacir Lopes - PDS: Navarro
Vieira Filho - PDS: Newton Cardoso - PP; Renato Azeredo - PP; Ronan
Tito - PMDB; SílVÍO Abreu Jr. - PP: Tarcísio Delgado - PMDB; Tclêma
co Pompei - PDS.

Sào Paulo
Adalberto Camargo - peiS: Adhemar de Barros Filho - PDS; Airton

Sandoval - PMDB; Alcides Franciscato -- PDS: Alberto Goldman 
PMDB; Antônio Morimoto - PDS; Antônio Zacharias - PDS: Athiê COl!
ry - PDS; Aurélio Peres - PMDB; Baldacci Filho; Benedito Marcílio 
PT; Bezerra de Melo - PDS; Cardoso Alves - PMDB; Cardoso de Almei
da - PDS; Carlos Nelson - PMDB; Erasmo Dias - PDS; Flávio Chaves
PMDB; Gióia Júnior - PDS; Henrique Turner - PDS; Herbert Levy - PP:
Horácio Ortiz~ PMDB; Jayro Maltoni - PDS; João Arruda - PDS; Jorge
Paulo - PDS: Maluly Netto - PDS; Natal Gale - PDS; Octacílio Almeida
- PMDB: Octávio Torreeilla - PDS; Pacheco Chaves - PMDB; Pedro Ca
rolo - PDS; Roberto Carvalho - PDS; Ruy Côdo - PMDB; Salvador Ju
lianelli - PDS; Samir Achôa - PMDB; Valter Garcia - PMDB.

Goiás

Anísio de Souza - PDS; Fernando Cunha - PMDB; Francisco Castro
- PMDB; Genésio de Barros - PMDB; Hélio Levy - PDS; José Freire 
PMDB: Rezende Monteiro -PDS.

Mato Grosso

Corrêa da Costa - PDS; Cristina Cortes - PDS; Júlio Campos 
PDS; Louremberg Nunes Rocha - PP.

Mato Grosso do Sul

Leite Schimidt - PP; Walter de Castro.

Paraná

AdrianoValente - PDS; Amadeu Geara - PMDB; Antônio Annibelli
~ PMDB; Antônio Ueno - PDS; Aroldo Moletta - PDS; Bor~es da Silvei
ra - PP; Braga Ramos - PDS; Ernesto Dall'Oglio - PMDB; Heitor Alen
car Furtado - PMDB; Hélio Duque - PMDB; Hermes Macedo'- PDS;
halo Conti - PDS; Mário Stamm - PP; Maurício Fruet - PMDB; Norton
Macedo - PDS; Paulo Marques - PMDB; Paulo Pimentel - PDS; Pedro
Sampaio - PP; Roberto Galvani - PDS; Vilela de Magalhães - PTB;
Waldmir Belinati - PDS.

Santa Catarina

Angelina Rosa - PDS; Ernesto de Marco - PMDB; Juarez Furtado 
PMDB; Luiz Cechinel - PT; Mendes de Melo - PP; Pedro CoJlin - PDS;
Sady Marinho - PDS; Zany Gonzaga - PDS.
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Rio Grande do Sul

Aldo Fagundes - PMDB; Alexandre Machado - PDS; Aluízio Para
guassu - PDT: Cardoso Fregapani - PMDB; Cláudio Strassburgcr 
PDS: Darcv Pozza - PDS: Eloy Lenzi - PDT: Emídio Perondi -PDS:
Fernando Gonçalves - PDS; Harry Sauer - PMDB; Hugo Mardini 
PDS; Jairo Brum - PMDB; Jorge Uequed - PMDB; Júlio Costamilan
PMDB; Lidovino Fanton - PDT; Pedro Germano - PDS: Rosa Flores 
PMDB; Telmo Kirst - PDS; Túlio Barcellos - PDS; Victor Faccioni 
PDS.

Amapií

Paulo Guerra - PDS.

Roraima

Júlio Martins - PDS.

VI ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 226 Srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão
fazê-lo.

JG DE ARAÚJO JORGE - Projeto de resolução que suprime o § 59 do
art. 112 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

SARAMAGO PINHEIRO - Requerimento para inserção em ata de
voto de congratulações-corn o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil pelo transcurso, no dia 26 do corrente, do Dia do Trabalha
dor da Construção Civil. -,

LÉO SIMÕES - Projeto de lei que introduz alteração na legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

ANTONIO FERREIRA - Requerimento de informações ao Departa
mento Administrativo do Pessoal Civil sobre data de entrada em vigor do
Plano de Classificação de Cargos e de sua implantação nos Ministérios, au
tarquias e serviços autônomos criados por lei.

PEDRO CORREA - Projeto de lei que equipara os radiologistas esta
tutários aos contratados pelo regime da CLT, para efeito de aposentadoria
voluntária.

CELSO PEÇANHA - Projeto de lei que altera os arts. 49 e 89 da Lei nv
6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidentes do
trabalho, e dá outras providências.

ALEXANDRE MACHADO - Projeto de lei que dá nova redação ao
caputdo art. 10 da Lei nv5.889, de 8 dejunho de 1973, que estatui normas re
guladoras do trabalho rural, e dá outras providências.

LYGIA LESSA BASTOS - Requerimento para inserção em ata de
voto de congratulações com o Prefeito e a Câmara de Vereadores de Miguel
Pereira pela passagem do 26" aniversário de sua emancipação político
administrativa.

- Requerimento para inserção em ata de voto de congratulações com a
Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pela Passagem do
143" aniversário de sua fundação.

- Requerimento para inserção em ata de voto de congratulações com a
Diretoria do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, pelo trans
curso dos 19 anos de sua fundação.

- Requerimento para inserção em ata de voto de congratulações com a
Diretoria do Grêmio Cívico Floriano Peixoto pelo transcurso do 859 aniver
sário de sua fundação.

PACHECO CHAVES - Projeto de lei que introduz alteração na vigen
te Consolidação das Leis do Trabalho.

WALDMIR BELINATI ~ Projeto de lei quedispõe sobre os direitos e
tratamento especial devidos à pessoa deficiente.

O Sr. Mendonça Neto --:- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comu
nicação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreíra) - Tem a palavra o nobre Dcputa-.
·do.

, O SR. MENDONÇA NETO (PMDD - AL. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o objetivo fundamental de nossa comunicação de liderança,
hoje, é convocar todos os Deputados, de todos os partidos, para a sessão do
Congresso Nacional a realizar-se na próxima terça-feira, quando será votado
o projeto da Previdência Social. Aproveito a oportunidade para transmitir, se
for possível, através do noticiário "Voz do Brasil", que percorre todo o País,

essa convocação do PMDB para que todos estejam aqui na próxima terça
feira, porque a sessão começará às 13,30 horas.

Sr. Presidente, queremos denunciar o golpe dado ontem contra o próprio
programa do Congresso Nacional, que previa uma sessão para às 19,00horas
e se marcou para hoje, às 11,00 horas, deixando a votação do projeto da Pre
vidência Social, da maior urgência, para próxima terça-feira, num claro senti
do obstrucionista, que quase provoca um conflito no reeinto do Congresso
Nacional. Já se disse aqui da tribuna que a Nação estará com os olhos volta
dos para o comportamento dos Congressistas na próxima terça-feira. A cada
pedido de verificação de quorum, a cada pedido de manifestação do Parla
mentar, logicamente irnterpretar-se-á como obstrução para provocar o decur
so de prazo. Os ausentes, por sua vez, serão considerados favoráveis ao "pa
cote". Que os trabalhadores, que aqui vieram para, com legítimo direito nos
fiscalizar, saibam que esta é e será a posição daqueles que são favoráveis ou
contrários ao "pacote". Se o "pacote" não for votado, será por obstrução -
por incrível que pareça - da Maioria. '

Queria citar, aqui, Sr. Presidente, como origem desses fatos ligados ao
déficit da Previdência um pequeno trecho do discurso do Deputado Hélio
Duque, em que S. Ex' se refere ao superávit da Previdência Social, em 1980,
nos Estados de São Paulo, Paraná, Amazonas e Acre. No Estado de São Pau
lo foi de 38 bilhôes de cruzeiros, que seria suficiente para cobrir o déficit em
16 Estados brasileiros, como também a Previdência não esclareceu ainda por
que trocou um terreno de sua propriedade, no Paraná, por um prédio racha
do, até hoje não ocupado', continuando a pagar aluguel, há vários anos, em
prejuízo da própria Previdência, ou seja, caracterizando sua má adminis
trução.

Portanto, Sr. Presidente, a convocação que faço às Oposições é para dei
xar bem claro, desta tribuna, que o PP, o PT, o PTB, o PMDB e os Deputa
dos e Senadores conscientes do PDS irão às últimas conseqüências, na terça
feira, para que não seja aprovado por decurso de prazo. Chamamos a atenção
dos Parlamentares, da Mesa do Congressso Nacional e da própria Presidên
cia da República, que a terça-feira será o dia decisivo para mostrar se o regi
me tem intenção de lesar os aposentados brasileiros.

Gostaria de apresentar o repúdio da liderança do PMDB ao processo
que se move contra D. Maria Luíza e outras Deputadas do Ceará, por desa
cato a autoridade perpretado durante um congresso de mulheres cearenses
que clamavam contra o desemprego, contra o FGTS e pelo direito de greve,
pelo salário minímo real e por salário igual para trabalho igual, melhores
condições de trabalho, gratificação de insalubridade e periculosidade etc. Por
tratar desses assuntos, Sr. Presidente, com a Polícia Federal fiscalizando e in
timidando as congressistas, algumas mulheres cearenses estão sendo proces
sadas. Damos a elas a solidariedade do nosso partido e estamos certos de que
a Justiça haverá de reconhecer que a luta das mulheres, neste País, não pode
rá ser traída pelos interesses menores e policíalescos ocorridos no Ceará.

Eram as comunicações que tinha a fazer, cedendo a tribuna, com muita
honra, ao Deputado Airton Soares.

O Sr. Airton Soares - (Líder do PT) - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Tem a palavra o nobre Deputa-
do.

O SR. AIRTON SOARES (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs, Deputados, a Liderança do Partido-dos Trabalhadores foi in
formada de que o Conselho de Segurança N acionai já decidiu pela expulsão
dos padres Aristides Camio e François Gouriou do nosso País,

Sr. Presidente, esta decisão, pelo que fomos informados já teria sido en
caminhada ao Ministro da Justiça, que por sua vez a encaminharia ao Presi
dente da República, Dr. Aureliano Chaves, para os devidos fins, ou seja, para
a realização do ato de expulsão formal. Estariam as autoridades esperando,
pura e simplesmente, a melhor oportunidade para desenvolver esta tarefa,
sem que pudessem as Oposições e os setores democráticos da sociedade brasi
leira se organizar para reagi': diante desse ato absurdo e pusilânime.

Sr. Presidente, temo que esse anúncio de expulsão possa ser feito na vés
pera das comemorações do "Dia de Todos os Santos" e de "Finados". Talvez
o Governo aproveite este espaço de tempo para anunciar à Nação a decisão
do Conselho de Segurança Nacional. '

Sr. Presidente, a denúncia que fazemos, se não for verdadeira, deverá ser
desmentida pelo Conselho de Segurança Nacional, 'ou por seus porta-vozes,
ou seja, de que foi ou não tratadas as expulsões dos Padres Aristides Camio e
Francois Gouriou naquele Conselho. O Ministro da Justiça, Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, será um mero executor ou encaminhador da decisão do
Conselho à Presidência da República,

Quero ver, Sr. Presidente, como vai portar-se o ex-Deputado, o ex
Governador e o liberal Dr. Aureliano Chaves, atualmente no exercício da



12010 Sábado 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
-------------------

Outubro de 1981

Presidência, quanto às exigências das autoridades do Conselho de Segurança
Nacional para a expulsão dos padres em questão.

Sr. Presidente, este hão é um assunto que deva ser relegado por este Con
gresso. Sabemos que o Presidente Aureliano Chaves está tendo sua atividade
dificultada no exercício da Presidência, porque ocasionalmente estão ausen
tes, durante o tempo em que é Presidente, os Ministros que desenvolvem
funções de direção no País.

Desta forma, perguntamos, será que o Presidente Au'reliano Chaves ex
pulsará os padres do Brasil? Será que cumprirá, este civil, Aureliano Chaves,
esta decisão dos militares? O que queremos deixar claro é que são os Militares
do Conselho de Segurança Nacional que querem a expulsão dos padres do
Brasil.

Trazemos aqui esta denúncia porque fomos informados, hoje, de que já
se trata de uma realidade dentro das áreas do Governo e que o Ministro da
Justiça estaria esperando a hora propícia para nos pegar sem possibilidade de
reação. Assim, Sr. Presidente, se não for verdade, que desminta o partido do
Governo, que o desminta as autoridades do Conselho de Segurança Nacio
nal, porque lamentavelmente não temos um documento que prove que a deci
são já foi tomada, por ser matéria de alta segurança nacional, à qual não te
mos acesso. Mas podemos denunciar. É o que fazemos.

Conelamamos todos os Deputados a que resistem a esse ato. Ê preciso
que nos manifestemos de todas as formas, porque essa expulsão é um ato iní
quo fruto de um processo que não se baseou em provas, um ato de força de
um Governo que já não tem força.

, O SR. JG de Araújo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra para uma co
municação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Tem a palavra o nobre Deputa-
do.

O SR. JG DE ARAÚJO JORGE (PDT - RJ. Sem revisão do orador.)
~ Sr. Presidente, ontem, depois da vitória da maioria oposicionista que der
rubou o instituto espúrio da sublegenda, todos nós, que lutamos nos partidos
de Oposição, desejamos que, o mais cedo possível, os partidos se estruturem e
lutem contra medidas como essa que, ao invés de somar, dividem. O Governo
tem experiência disso. Na época em que havia apenas dois partidos, o MDB e
a ARENA, sendo este dividido em ARENA J, ARENA 2 e ARENA 3, os
seus membros muitas vezes se engalfinharam e houve até morte na luta políti
ca dentro do mesmo partido, a ARENA, que era do Governo. Depois daque
la sessão de ontem, quando se contava que, imediatamente após, fosse votado
o projeto da Previdência, para surpresa do plenário, que se encontrava com
suas galerias lotadas por aposentados vindos de várias regiões do Brasil, mui
tos deles pessoas de idade, aposentados que já cumpriram com as suas obri
gações de empregados e que estão na expectativa de um golpe dos mais vio
lentos, o Presidente da Mesa, Senador Passos Pôrto, indeferiu um pedido das
Lideranças para que se colocasse em pauta o projeto da Previdência Social.
Transferiu S. Ex! para a próxima terça-feira, às 18horas, a votação do proje
to. Conseguiram as lideranças que essa votação fosse antecipada para as 13
horas. Foi a primeira vitória que se conseguiu diretamente com o Presidente
do Congresso, Senador Jarbas Passarinho, porque se a votação do projeto da
Previdência começasse às 18horas, não terminaria às 24 horas. Nós teríamos,
então, o projeto passando por decurso de prazo, porque terça-feira é o último
dia para a sua votação. Pressionada pela Oposição, a Presidência do Congres
so decidiu antecipá-la para as 13,00horas. Esta ê uma razão também por que
me prevaleço desse horário, que será transmitido pela "A Voz do Brasil",
para que todos os companheiros, Deputados do PDT, que viajaram na supo
sicão de que só precisaria voltar para a sessão das 18 horas, aqui estejam na
segunda-feira à noite, de preferência, para evitar qualquer transtorno ou im
previsto. Ê este o aviso que desejava fazer, esperando que todos nós.estejamos
mais uma vez unidos para repelir o projeto da Previdência, essa excrecência
que atenta contra os legítimos direitos adquiridos por empregados que já
cumpriram com os seus 35 anos de trabalho, consolidando definitivamente a
força das Oposições dentro deste Congresso. (Muito bem!)

O Sr. Ralph Biasi - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Tem a palavra o nobre Deputa-
do.

O SR. RALPH BIASI (PMDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, quarta-feira, em reunião da bancada do PMDB,
aprovou-se um moção de apoio à luta dos estudantes, funcionários e profes
sores da UNICAMP. Nós, do PMDB, que temos lutado pela redernocrati
zação do País entendemos que a redemocratizacão não deve se da só a nível
político, institucional mas deve atingir a toda a nossa sociedade, através dos
seus diversos segmentos e associações. Não podíamos, assim, deixar de deferi-

der e apoiar a luta da UNICAMP, seus professores, alunos e funcionários,
que pretendem a democratização daquela instituição, uma das grandes insti
tuições do Estado de São Paulo, que vem se firmando, através de trabalho
sério daqueles que integram seus quadros, durante todos esses anos,
formando-se um órgão de prestígio não só no Estado de São Paulo; mas em
todo o Brasil, e respeitado internacionalmente. Esta Universidade passa hoje
por uma das suas situações mais terríveis, onde o Governador Paulo Maluf
intervém declaradamente, tirando 8 dos seus diretores e nomeando para seus
lugares pessoas estranhas àquela Universidade, visando com isso impedir que
o Conselho-Diretor pudesse, através de uma consulta ampla dentro da Uni
versidade, elaborar uma lista sêxtupla para a escolha do .seu Reitor. Interveio
despedindo funcionários. principalmente aqueles que fazemparteda Asso
ciação dos Funcionários da UNICAMP querendo impedir atividade que eles
desenvolviam, não só para aumento de salários, mas por melhores condições
de trabalho e direito à participação. Esse Governador, que é um agente da di
tadura em São Paulo, está mais uma vez demonstrando que, embora o Go
verno se liberalize, o seu cerne antidemoerático continua coeso, impedindo o
progresso da democracia neste País.

É esta a posição do PMDB, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, de apoio as
lutas populares, firme na defesa daqueles que querem viver em liberdade e na
luta permanente para ver instalada a democracia neste País. (Muito bem!)

O Sr. Edson Kbair - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) -:- Tem a palavra o nobre Deputa
do.

O SR. EDSON KHAIR (PMDB - Rl, Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, V. Ex' é liberal. Talvez um minuto seja suficiente para que eu diga
o que significou ontem o 'Congresso ter derrubado a famigerada sublegenda.
Mas, na realidade, isso pouco ou nada significará se esse mesmo Congresso
não derrubar o famigerado "pacotão" da Previdência Social. Isso, de certa
forma, poderá até reverter em prejuízo do Congresso, porque o povo irá, com
toda certeza, raciocinar da seguinte forma: resolveram a situação que atendia
só aos políticos: Mas o grande clamor dos trabalhadores de todo o Brasil é
exatamente para derrubar esse "pacote" que esbulha a vontade da imensa
maioria dos trabalhadores brasileiros. Isso o Congresso ainda não fez. Te
mos, senão a certeza, pelo menos a esperança de que, não só a Oposição, mas
o próprio Congresso, pelo voto daqueles Parlamentares do PDS comprometi
dos com a causa popular, possam finalmente trazer o sossego e a tranqüilida
de à imensa família dos trabalhadores brasileiros, derrotando o famigerado
"pacotão" da Previdência Social, que retira benefícios do trabalhador brasi
leiro. Sem derrotar o "pacote" da Previdência Social todo o Congresso ficará
muito mal, porque a opinião pública irá dizer que nós decidimos as pequenas
coisas para poder não decidir as grandes.

Durante o discurso do Sr. Edson Khair, o Sr. Joel Ferreira. Su
plente de Secretário. deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Furtado Leite, Ir-Secretârto.

O Sr. Joaci! Pereira - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem a palavra o nobre Depu
tado.

O SR .•JO;\CIL PEREIRA (PDS -PB. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, várias críticas foram formuladas aqui à conduta
que considero irreprceusívcl do Senador Passos Pôrto, ao marcar, em data de
ontem, uma sessão do Congresso para a próxima terça-feira, às 18 horas.
Chegaram atê a dizer que houve aqui uma palhaçada. Houve realmente uma
palhaçada. mas não promovida por aquele Senador sensato, correto, tranqüi
lo. homem de conduta irrepreensível, cordial, manso. Houve palhaçada por
parte daqueles que o interpelaram agressivamente, de dedo 'em riste, com pa
lavras desaforadas, Houve palhaçada por parte daqueles que tumultuaram o
recinto deste Congresso,

O Senador Passos Pôrto convocou sessão do Congresso para uma deter
minada data. a fim de apreciar o projeto da Previdência, eo fez no uso de:

/ uma prerrogativa. S. Ex! estava arrimado no Regimento Comum e também
subsidiariamente, no Regimento do Senado da República. É da indelegável
competência do Presidente do Congresso N acionaI convocar as reuniões das
duas Casas em conjunto, para apreciar matérias de interesse. Não se poderia
realizar aquilo que pretendia a Oposição, ou seja, a prorrogação da Sessão
porque esta 'só pode ser realizada com a finalidade designada no ato da sua
convocação. Ela tem uma destinação específica.

A sessão, que apreciaria o projeto da Previdência, fora anteriormente
convocada para as 19 horas, mas a sessão matutina, que começou às 9 horas,
prolongou-se pela tarde e foi até a noite, tomando uma parte do tempo da
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sessão que se deveria realizar a fim de apreciar o projeto da Previdência. Essa
sessão terminou cerca de 20:30 horas. Conseqüentemente, a sessão convocada
para as J9 horas estava prejudicada.

O requerimento de prorrogação era impertinente, incabível e improce
dente, e foi assim que o considerou liminarrnerlte o Presidente do Congresso
Nacional. Se não foi convocada urna sessão para o dia seguinte, isto se deve à
praxe que está sendo aqui adotada, de não se convocar reuniões do Congres
so Nacional para discutir temas polêmicos nas sextas e segundas-feiras, que
são dias de comparecimento escasso de parlamentares.

Uma sessão dessa natureza, que sc prenuncia ser de muitos debates, tan
to assim que, marcada para as 18 horas, a Oposição pleiteou antecipá-Ia para
as 13 horas, não deveria ser convocada para um dia de sexta-feira, quando os
parlamentares sempre retornam a seus Estados, para visitar as suas famílias.
A sessão que apreciou o projeto da sublegenda durou aproximadamente 12
horas. Todos estavam fatigados e cansados. Conseqüentemente, não houve
excesso algum nem arbitrariedade de qualquer natureza, quando o Presidente
do Congresso Nacional, no uso de sua prerrogativa, convocou o Plenário
para terça-feira vindoura. Tanto não houve má vontade que, procurado pelos
Líderes da Oposição, a'Presidente do Congresso atendeu ao apelo, visando a
antecipação, e a sessão, para aquela finalidade, está convocada para a próxi
ma terça-feira, às 13 horas.

Penso que está suficientemente demonstrado não procedem as acusações
perversas atiradas ao nobre e ilustre Senador Passos Pôrto,

Por outro lado, devo tambêm reportar-me a um discurso que pronun
ciou há pouco, na qualidade de Líder e a título de comunicação, o nobre De
putado Airton Soares. Diz S. Ex' que possivelmente, a esta altura, o Conse
lho de Segurança Nacional já decidiu pela expulsão de determinados padres.
Ainda bem que S. Ex' não afirmou peremptoriamente. Assim, S. Ex' mesmo
mostra que a sua denúncia, além de infundada, é inepta porque não se arrima
ern nada; é uma mera suposição. Nós, da Liderança do Governo, que não te
mos conhecimento oficial de nenhuma decisão do Conselho de Segurança
Nacional sobre essa matéria, e não vamos responder a meras suposições, a
uma denúncia infundada, que está no ar. Essa denúncia não se ampara, não
se arrima em documento algum, em nenhum fato concreto.

No entanto devo dizer, desde logo, como um ponto de vista meu, mas
que é também o do meu partido, que quando se expulsa um estrangeiro não
se está indagando se ele é sacerdote católico, pastor evangélico ou de qual
quer outra seita religiosa. Está-seexpulsando UI~ estrangeiro quando ele viola
a legislação do nosso país, 'quando ele desrespeita a nossa soberania, quando
ele se torna inconveniente, pelo seu procedimento, procurando atuar contra
as nossas instituições, contra a paz interna. Se por 'ventura houver necessida
de de expulsar qualquer estrangeiro, seja ele militar, civil, sacerdote de qual
quer credo religioso ou de qualquer outra profissão, o que s~ deve indagar, no
processo competente, é se ele realmente merece essa expulsão, se ficou apura
do qualquer daqueles fatos definidos na lei, como infração, que importem n~

expulsão. Isso é o que deve ser indagado, e nada mais, sem procurar saber se e
um pastor protestante, um padre católico, um budista ou um mao~etano.

Indaga-se sua condição de estrangeiro e a infração à lei. So~ente ISS?

Mas volto a dizer, em conclusão sobre esse assunto, que nao temos infor
mação alguma, como não tem o próprio denunciante, Deputado Airton Soa
res, sobre o caso, S. Ex' se fundamenta numa mera suposição, cois~s de "ou
vir dizer", aquilo que nós chamamos, em Direito, de ouvid~ alheio e vago,
que não pode fazer convicção nem levar ninguém a uma seriedade para de-

nunciar.

Sr. Presidente, Srs, Deputados, falou-se muito num tal de "pacote", e al
guns disseram até "pacotão" da Previdência. Não existe isso. O que existe é
um projeto da Previdência uno. Virá, posteriormente, ao Congresso Nacio
nal, um projeto definitivo e global sobre. a Previdência Social. Esse projeto,
que aí está, tão com batido, tão malsinado e que realmente merece alguns re
paros, é de natureza provisória, emergencial. O Governo já explicou isso re
petidas vezes. Ejá há até como que um compromisso de ordem nacional, para
que todas emendas, todas as sugestões sejam apreciadas num outro projeto
definitivo e global, que o Governo enviará ao Congresso posteriormente. De
qualquer maneira, quando se marcou a terça-feira 'vindoura para a apre
ciação desse projeto, não foi por astúcia, não foi por ardil ou artifício da ban
cada governista, mas pelas razões já explicadas. A Oposição deveria até
aplaudir essa decisão, porque houve como que um hiato, e quem sabe se esse
tempo não pode levar-nos a um consenso, a um acordo, a soluções harmonio
sas, nunca emocionais, como tem sido a tônica do comportamento de uma
boa parcela dos membros do Congresso Nacional?

Era o que tinha a dizer. •

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Vai-se passar à votação da ma
téria que está sobre a Mesa e a constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Há sobre a mesa e vou subme
ter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO NQ 88-B, DE 1981

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Argenti
na, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
púhlica Oriental do Uruguai para a Coordenação de Consignações e
Uso dos Canais de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada na
Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), concluído em Montevidéu,
a II de julho de 1980.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli

ca Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai para a Coordenação de Consignações e Uso
dos Canais de Radiodifusào Sonora em Freqüência Modulada na Faixa de
Ondas Métricas (88-108 M Hz), concluído em Montevidéu, a 8 de julho de
1980.

Art. 29 Esté Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação.

Comissão de Redação, 23 de outubro de 1981. - Murillo Mendes, Presi
dente - Francisco Rollemherg; Relator - Claudino Sales - Aleir Pimenta.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Srs. que a aprovam queiram
permanecer como estão. (Pausa.)

. Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Há sobre a mesa e vou subme
ter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI NQ 4.265-B, DE 1981

Autoriza o Instituto Brasileiro do Café - IBC a doar, para o fim
que indica, faixa de terreno ao Município de Cornélio Procópio, no
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. Iº Fica o Instituto Brasileiro do Café - IBC, Autarquia Federal

criada pela Lei mv 1.779, de 22 de dezembro de 1952, vinculada ao Ministério
da Indústria e do Comércio, autorizado a doar ao Município de Cornêlio
Procópio, Estado do Paraná, faixa de terreno, com aproximadamente 10 m'
(dez metros quadrados), do imóvel onde está edificado o armazém do (BC, na
sede daquele Município, para a construção de contorno ligando as rodovias
BR-369 e PR-160. •

Art. 2º A área doada reverterá ao patrimônio do IBC caso não seja uti-
lizada para o fim previsto no art. IQdesta lei, no prazo de doze meses.

Art. 3Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A rt. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Redação, 13 de outubro de 1981. - Murilo Mendes, Presi

dente - Francisco Rollemberg - Relator - Claudino Sales - Alcir Pimenta.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -Os Srs. que a aprovam queiram
permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Há sobre a mesa e vou subme

ter a votos o seguinte requerímento:

Sr. Presidente:
Requeiro, na forma que estabelece o nosso Regimento Interno, que parte

da Sessão do dia J3 de novembro do corrente ano, seja dedicado em homena
gem aos 35 anos de atividade do jornal O Liberal, que transcorrerá no próxi
mo dia 15 de novembro, domingo.
. Outrossim, requeiro, ainda, que sejam expedidos convites à direção da

quele matutino para essa homenagem.

J ustltlcacão

Surgido em tempo de transição pelos idos de 1946, quando o País ressur
gia para a prática das instituições democráticas, o matutino O Liberal, sem
deixar sequer de estar nas bancas ou jornaleiros diariamente, completará no
próximo dia 15 de novembro os seus 35 anos de existência, coincidentemente
quando a Nação brasileira retoma os rumos democráticos preconizados e
cumpridos pelo governante federal João Baptista de Oliveira Figueiredo.

Este é um fato inquestionável mormente quando o mundo todo, em to
dos os setores, passa por uma transição advinda de injuções conflitantes com
os interesses de cada País, Instituição ou indivíduo.

Ao longo desses 35 anos, sempre vimos O Liberal pregando a unidade de
pessoas, mesmo distintas entre si, porém reunidas na convivência e na solida-
riedade, o que o identifica corretamente com seu público. '
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E este Poder. que vê na imprensa de um modo geral o veículo de comuni
cação final com seus representados. associa-se, por certo, às comemorações
dc aniversário de O Liberal.

Câmara dos Deputados, 22 de outubro de 1981. - Osvaldo Melo - Jur
ge Arbage.

O SR. PRESIDENTÉ (Furtado Leite) - Tem a palavra o Sr. Jorge Ar-
bage, para encaminhar a votação. '

O SR ..JORGE ARBAGE (PDS - PA. Sem revlsão do orador..) - Sr.
Presidente, este Requerimentotem o objetivo de homenagear um órgão da
imprensa de meu Estado, oportunidade em que o Deputado Oswaldo Melo e
eu iremos ressaltar os relevantes serviços que O LIberai vem prestando nestes
35 anos ao Pará, à Região Amazônica e ao nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - oS" Srs. que aprovam o requeri
mento queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -

Discussão única do projeto de Decreto legislativo n9 108-A, de
1981, que aprova o texto do Acordo entre o governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai pelo
qual se estabelece uma faixa rion aedifieandi ao longo da fronteira
dos dois países, concluído em Assunção. por troca de Notas efetua
da a 16 de setem bro de 1980; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; e, da Comissão de Segurança Nacional, pela aprovação.
(Da Comissão de Relações Exteriores) - Relatores: Srs. lPinheiro
Machado. Christiano Dias Lopes e Joel Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Não havendo oradores inscri
tos. declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Furtado leite) - Tem a palavra o Sr. Mendonça
Neto. para encaminhar a votação.

o SR. MENDONÇA NETO WMDB - AL. Sem revisào do orador.j >

Sr. Presidente, tem havido aqui grande quantidade de projetos de decretos le
gislativos visando a aprovar entre nações outras e o Brasil. O presente diz res
peito lia que foi assinado com o governo da República do Paraguai, pelo qual
sc estabelece uma faixa non aedifieandi ao longo da fronteira dos dois países.
O fulero do acordo está na proibição de gonstruir qualquer coisa, seja de ea
ráter privado ou público, nos vinte e cinco metros do território do Paraguai e
nos vinte e cinco metros do território do Brasil, de um e de outro lado da fro
teira.

A alegação do Ministro Saraiva Guerreiro é muito pouco elicidativa. No
item 4 da Exposição de Motivos nv DAljSALjDAM-IjSCDLjl72j210
(B46) (B44) - deve ser um código, não vou me adentrar nisso - diz S. Ex' o
seguinte: "Nos últimos anos, construções irregulares, erguidas precariamente
entre os marcos anteriores erigidos, bloquearam a visibilidade recíproca..."

Esse "bloquearam a visibilidade recíproca" é estranho, Sr. Presidente,
porque não sei o que se quer enxergar do outro lado e do lado de cá que vá in
terferir no direito do particular de construir, de edificar, ou no direito do Es
tado, por questões de segurança nacional.

A Exposição de Motivos do ilustre Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro é
ambígua. Eu gostaria, então. de solicitar à Liderança do PDS - já o fiz infor
malmente - que me explicasse qual o objetivo desse acordo que, inclusive,
estabelece jurisprudência, a qual deveria ser até estendida, por isonomia, a to
das as faixas frontciriças do Brasil. Porque, se houver, por exemplo, algum
problema de visibilidade por parte do povo do Uruguai, que não vê o que se
passa no Brasil, ou por parte do povo do Brasil, que não vê o que se passa no
Uruguai, seria preciso - segundo me socorre o Deputado Eloar Guazzelli
demolir parte das Cidades de Livramento e de Rivera.

Acho. Sr. Presidente, que abre um precedente meio estranho essa forma
de não construir nos 25 metros, instituindo uma espécie de área verde lá na
região fronteirica de Mato Grosso.

As razões não estão bem explicadas porque diz o Ministro no item 5:
"Em conseqüência, decidiu-se propor aos dois governos medidas no sentido
de desobstruir e manter livre de obstáculos físicos uma faixa de 50 metros de
largura, sendo 25 metros para dentro do território de cada um dos países..."

Não se pode nem levantar muros que obstruam a visão de um país para
outro. É até meio caricatural esse acordo. Eu sugeria - quem sabe -- um es
tudo mais percuciente porque a matéria é delicada. Amanhã terá que se fazer
a mesma coisa ao longo de toda a faixa frontciriça entre o Brasil e os outros
países.

Portanto, Sr. Presidente, ao encaminhar a votação, solicito à Liderança
do PDS uma explicação mais consentânea com os bons princípios da ocu
pação territorial ou, então, se poderia talvez pedir o adiamento da votação
o que não sei se é ainda possível regimentalmente - ou qualquer outra so
lução. Temos votado favoravelmente à maioria dos acordos assinados pelo
Brasil, geralmente culturais, como o que acaba de ser feito com a Argentina e
que diz respeito à radiofusào, assunto também de segurança nacional. Mas,
vez por outra, acordos um tanto quanto extemporâneos como este surgem.

Daí eu pediria ao ilustre Líder do PDS que proponha uma saída; a fim de
que não seja ele aprovado agora, pois, na verdade, ele cria jurisprudência que,
por isonomia. repito, terá que ser estendida a toda a linha demarcatória do
território brasileiro, derrubando, como o Deputado Guazzelli me socorreu,
desapropriando áreas de outros Estados para criar essa área non aedifieandi.
Aliás o próprio acordo parece também non aediflcandi,

Então, repito,.eu pediria ao PDS que se esforçasse para que encontrásse
mos uma solução que se conciliasse com a minha estranheza diante desse pro
jeto, se é ele, realmente, claro em matéria de legislação internacional. Na li
derança do PDS existe alguém ligado à diplomacia POi laços familiares, como
o Deputado Hugo Napoleão que, sei, poderia prestar esclarecimentos sobre
como será essa história de non aedificandi daqui para a frente.

Era o que gostaria de solicitar isso a S. Exrs . .Inclusive é Embaixador no
Paraguai e ex-Ministro do Exército Fernando Bethlem. Queremos saber se o
motivo é militar, ligado à segurança nacional. Afinal, por que estamos votan
do esse Projeto de Decreto Legislativo?

O Ministro Saraiva Guerreiro, na sua exposição de motivos, não expõe
as razões e nós gostaríamos que eles nos fossem claramente expostos, para
que a Nação não fique a aprovar acordos cujos objetivos desconhece. O que
nós não cstamos conseguindo ver no Paraguai e o que o Paraguai não está
conseguindo ver no Brasil? Esta a nossa curiosidade.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem a palavra o Sr. Joacil Pe
reira para encaminhar a votação.

O SR. JOACIL PEREIRA (PDS - PB. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente. Srs. Deputados, o nobre Deputado Mendonça Neto levanta cer
tas indagações, todas elas respondidas no brilhante parecer do ilustre
membro da Oposição, Deputado Pinheiro Machado.

Antes, as razões estão na exposição de motivos do Ministro Saraiva
Guerreiro e também na mensagem presidencial. Mas ainda há um documen
to. que é fundamental, basilar, justamente a troca de notas entre os dois Go
vernos o do Paraguai e o do Brasil. De logo, inexiste o receio manifestado
pelo nobre Deputado Mendonça Neto, aprovado que seja, como vai ser, por
que é uma questão compósita para nós do Congresso aprovar e:se acor~o.

Não há razão desse receio, como dizia de que se estenda a construçao de edifi
cações semelhantes com outros países, porque o Tratado só obriga as partes
contratantes. Um-Tratado, quer do Direito Civil e, sobretudo, no Direito In-'
ternacional Público, só obriga as partes pactuantes, as partes que acordam, as
partes contratantes. É, portanto, sinalagmático ?u - como me acode~ os
meus companheiros - bilateral. Pode ser multilateral, se houver mais de
duas partes, mas é sempre bilateral, é sinalagmático. Conseqüentemente, esse
receio inexiste e de logo podemos afastá-lo.

Eu daria u".;; ..:::~" p'clarecimentos, não por mim, mas pela palavra da
própria Mensagem, que cita a Exposição ;;;: !,,,"ntivos do Ministro de Estado
das Relações Exteriores, nos seguintes termos:

"O Acordo... foi motivado pelo surgimento de construções
sobre as diretrizes que unem marcos contíguos na linha de fronteira,

.em discordância com o que estabelece o "Protocolo de Instruções
para a Demarcação e a Caracterização da Fronteira Brasil
Paraguai", firmado no Rio de Janeiro em 9 de maio de 1930, que de
termina a intervisibilidade, a olhos desarmados, de marcos consecu
tivos."

A despeito disso, continua a Expsoição de Motivos.

"Nos últim os anos construções irregulares, erguidas precaria
mente entre os marcos anteriormente erígidos bloquearam a visibili-.
dade recíproca, em desacordo com os termos do Protocolo. Em
1977, por ocasião da 30' Conferência da Comissão Mista de Limites
e de Caracterização da Fronteira Brasil-Paraguai, o problema foi
levantado pelos Delegados demarcadores de ambos os países.

Em conseqüência, decidiu-se propor aos dois Governos medi
das no sentido de desobstruir e manter livre de obstáculos físicos
urna- faixa de cinqüenta metros de largura, sendo 25 metros para
dentro do território de cada um dos dois países, para fins exclusiva
mente de trânsito .;"
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Vou dispensar-me de ler toda a Exposição de Motivos. O brilhante pare
cer do nobre Deputado Pinheiro Machado, unanimemente aprovado pela
Comissão de Relações Exteriores, c o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, ali também unanimemente aprovado, porque tudo isto está escrito e
foi distribuido às lideranças das oposições.

De sorte que estes esclarecimentos são, portanto, suficientes e temos que
pugn ar pela aprovação desta matéria.

O Sr. Mendonça Neto - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Infelizmente, o tempo de V.
Ex! não mais permite usar a palavra.

O Sr. Mendonça Neto - Sr. Presidente, encaminhei a votação como De
putado. Quero encaminhá-la agora como Líder

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Lamentavelmente, a Presidên
eia iiuo pode conceder a palavra a V. Ex!

O Sr. Mendonça Neto - A Liderança não pode encaminhar a votação?

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Não pode mais, pelo Regimen
to, o que lamento.

O Sr. Mendonça Neto - Agradeço a V. Ex' a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Vou submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 108-A, DE 1981

O .Congressc Nacional resolve:

Ar!.!º É aprovado O texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Para
guai pelo qual se estabelece uma faixa "non aedificandi" ao longo
da fronteira dos dois países, 'concluído em Assunção, por troca de
Notas efetuada a 16 de setembro de 1980.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Srs. que o aprovam quei
ram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à Redação Final.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Concedo a palavra ao Sr.
Hugo Napoleão, na qualidade de Líder do Partido Democrático Social.

O SR. HlJGO NAPOLEAo (PDS - PIo Como Líder. Scm.revlsâo do
oradur.) ~ Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso que se registre ou que se
assinale, da tribuna desta Casa, ,a participação brasileira na reunião de Can
cún, no México, como um marco de orientação absolutamentesalutar e posi
tivo, dentro da tradicionalmente histórica diplomacia brasileira. Vale a pena
recordar que a política externa brasileira parte de um descontrairncnto de, di
gamos assim, princípios que sào reiteradamente observados, preservados e
cumpridos da não-intervenção de um Estado nos assuntos do outro, do direi
to à autodeterminação dos povos e do respeito à paz e da luta por via pacífica
para () desenvolvimento, Dentro desses princípios é que vale a pena desde
logo salientar que as relações diplomáticas do Brasil com outros países não se
têm absolutamente restringido aos países industrializados, mas abrange tam
bém os países em desenvolvimento, sem tratamentos diferenciais, sem nódoas
ou manchas que possam embotar a nossa conduta no concerto das nações.
Pelo contrário, com base naqueles princípios a que fiz referência, temos ago
ra, como temos tido no passado, uma atuação marcante da Chancelaria bra
sileira, à frente da qual se encontra o Ministro Saraiva Guerreiro. O Brasil,
dentro dessa filosofia, absolutamente não aceita subordinação nem hegemo
nia; ele parte realmente do princípio da igualdade das relações internacionais
e vem demonstrando claramente que, embora tenha um excelente relaciona
mento com países de todos os continentes, quer das Américas, quer da Euro
pa ou da África, ou mesmo da Oceania, ele vem tendo uma postura altamente
bem fazeja e desejá vel com relação à América Latina. Basta ver não apenas as
visitas ministeriais, mas sobretudo a visita que o Presidente João Figueiredo
vem empreendendo a diversos países vizinhos. Aliás, nós realmente temos
que, quanto a eles, manter as melhores, mais profundas e profícuas relações,
tendo em vista exatamente a contigüidade territorial e o -espírito ibérico que
preside as nossas relações. Por isso mesmo, os nossos entendimentos com os
países vizinhos se mantêm permanentemente em nivel de igualdade, trata
mento que deve nortear, aliás, as relações entre os Estados soberanos. Mas é
preciso significar que a reuniào de Cancún tem importância fundamental
dentro do contexto do diálogo Norte-Sul, num mundo tão difícil, tão cheio de
problemas, tão conturbado, onde, como se sabe, a crise energética gerada
pela repentina e ampla elevação dos preços do petróleo trouxe àqueles países

subdesenvolvidos não produtores de petróleo problemas graves para o ba
lanço de pagamentos e para a balança comercial, que só se podem resolver,
ou pelo menos reduzir; mediante um amplo entendimento. Então, é preciso
salientar que esta reunião tem marcante importância. O Brasil se faz presente
através do Chanceler Saraiva Guerreiro, como representante pessoal do Pre
sidente da República, levando ao México as diretrizes do Governo Figueire
do no momento em que S. Ex' se encontra enfermo.

Com prazer, ouço o nobre Deputado Joacil Pereira.

O Sr. Joacil Pereira - Nobre Deputado Hugo Napoleão, V. Ex' aborda
um assunto oportuníssimo e importante. A começar pelo discurso ontem pro
ferido pelo Ministro Saraiva Guerreiro, o Brasil começa a marcar a sua pre
-senca, a assinalar a sua participação como um pais que não cuida apenas dos.
seus interesses, mas também defende globalmente uma política de desenvolvi
mento para as nações menos desenvolvidas e que ainda não alcançaram um
nível de progresso e de crescimento.

O Sr. Hugo Napoleào - Muito bem.

O Sr. Joaci! Pereira - Essa atitude do Ministro Saraiva Guerreiro re-'
lembra na História, pela sua importância e pelo nível em que deve ser coloca
da, a atuação de outro gigante do pensamento nacional, Rui Barbosa, quan
do defendeu o direito das pequenas nações, não apenas o direito do Brasil.
Hoje, mais do quc nunca, essa orientaçào da nossa política externa tem uma
significação. Já não somos aquela nação do tempo de Rui, somos um país em
amplo e em franco desenvolvimento. Se temos áreas ainda subdesenvolvidas,
também temos áreas já que podem competir em paralelo com as mais desen
volvidas de qualquer parte do mundo.

O SR. HlJGO NAPOLEÃO - Muito grato pela intervenção de V: Ex!
nobre Deputado Joacil Pereira. Recolho dela uma dimensão extraordinária,
uma vez que, como bem disse V. Exv, o Brasil, hoje, demonstra à saciedade e
a todos que não participa de conclaves internacionais com o objetivo de de
render seus interesses com exclusividade, assegurando apenas os próprios di
rcitos, mas está preocupado no setor das relaçõçs internacionais com uma vi
são bem mais ampla, nitidamente defensora dos países em vias de desenvolvi
mento como nós, sobretudo daqueles que se alinham - digamos assim - no
hemisfério sul.

Nesta reunião o Brasil adotará determinados parâmetros quc são diretri
zes - eu não diria condicionantes nem balizamentos - a serem seguidas pela
nossa representação naquele conclave internacional que reúne tantos chefes
de Estados e de governos. Vale ressaltar que o nosso País considera aquele en
contro como um verdadeiro marco de discussões devido à presença das perso
nalidades que lá se encontram.

Não há, pois, necessidade de um aprofundamento de temas específicos e
sim, a conclusão de idéias gerais, para que se possa chegar a pontos definiti
vos em torno do diálogo Norte-Sul, que tanto nos preocupa.

Quatro aspectos principais deverão ser abordados e debatidos: desenvol
vimento agrícola c segurança alimentar; comércio - produtos de base e in
dustrialização; energia; moeda e finanças. O tema básico é o diálogo Norte
Sul, cujo enfoque já está sendo analisado, bem como determinadas posições
de recuo, notadamente verificadas com relação à política dos Estados Unidos
da América. de resto já rel1etida em declaração do próprio Presidente Ronald
Reagan, quqndo esteve recentemente na Filadéllía.

Não pôde deixar de preocupar os países do Hemisfério Sul a posição
americana, por isso mesmo, iremos a Cancún para fazer colocações abran
gentes das principais questões inerentes ao relacionamento desses países e,
sobretudo, das nações em desenvolvimento não exportadoras de petróleo.
Vamos fazer o possível para que Cancún seja umcentro de processo de nego
ciações entre os países, mas que leve a um caráter conclusivo ou, pelo menos,
a um conjunto de entendimentos, porque o que realmente desejamos é que
haja uma espécie de marco de referência suscetível de ser invocado como fon
te de estímulo c orientação múltipla nas instâncias de negociação entre Norte
Sul.

Deve-se salientar que apenas os Estados Unidos, o Reino 1- uido e a Áus-
tria têm defendido a opinião de que o encontro se justifique pe. '.lples o
de sua realização, independentemente de que se chegue ou não , .ertas 
clusões gerais amplamente aceitas sobre, pelo menos, certos aspectos bá, JS

do relacionamento Norte-Sul.
Naturalmente, procurar-se-á fazer com que a reunião em Cancún confi

gure resultados positivos. Há alguns conceitos dos quais o Brasil não se afas
tará, mantendo posições determinadas como, basicamente, a importância aos
países do Sul. Ao mesmo tempo, desenvolverá negociações globais que pos
sam exprimir a vontade coletiva dessas nações envolvidas na Conferência de
Cancún. Na realidade, não se deve configurar única e exclusivamente o
problema do auxílio ou de quem, passivamente, receberá de fontes externas
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determinados tipos de ajuda, sobretudo, corno disse o Chanceler Guerreiro,
imprimir um. aspecto de liberalização do comércio no nosso contexto, já co
nhecido, de uma economia que reflete uma filosofia em que há seguramente
estatízação não por motivos ideológicos, mas por necessidade de acumulação
de capitais, respeitados os princípios da livre empresa.

Além desses pontos básicos, haverá outros tantos como, por exemplo, o
problema energético, tendo em vista estimular com freqüência as reívindi
caçõsformuladas pelos diversos estados membros. Uma característica muito
importante desta conferência é exatamente a vinculação de confiança pelo
fato de estarem presentes chefes de Governos e chefes de Estados, no caso
brasileiro o representante pessoal do Presidente da República que, aliás, é se
melhante ao caso alemão, tendo em vista a enfermidade do Primeiro
Ministro ChancelerHelmutSchmidt, que se fez representar pelo Ministro das
Relações Exteriores do seu país. Já se pode ver o alto nível de entendimento
que pode resultar dessa reunião. E a tônica basilar que, segundo o Brasil,
deve nortear esse encontro, é exatamente a da serenidade, a da moderação,
que os jornais de hoje, por sinal, já refletem em primeira página, mostrando
que as coisas seguem este caminho.

Tem o aparte o ilustre colega, Deputado Mendonça Neto.

O Sr. MeJldonça Neto - Nobre Deputado, estamos ouvindo com muita
atenção o seu discurso. Sabe V. Ex' muito bem que a Oposição e o PMDB,
muito especialmente, apesar da severidade com que costumamos criticar to
dos os atos do 'Governo que venham contra os interesses do povo brasileiro
- eainda agora estamos envolvidos nessa luta, a respeito do projeto da Pre
vidência Social- não recusarão dizer, por honesto, que a política externa do
Brasil tem apresentado vários aspectos positivos, na tentativa de estabelecer
boa convivência com as demais nações, por sermos País do Terceiro Mundo e
subdesenvolvidos, País que só interessa às grandes potências corno consumi
dor e fornecedor de matérias-primas. Então, as posições que vêm sendo assu
midas nos últimos tempos pelo Governo brasileiro; pela chancelaria brasilei
ra no campo da política externa, levam-nos a considerar que a presença do
Brasil no México reveste-se de vital importância...

O Sr. Joaci/Pereira - Muito bem.

. O Sr. Mendonça Neto - ." por vários aspectos. Em primeiro lugar, para
caracterizar que não pode o Brasil ficar sob a dependência do Fundo Mone
tário Internacional; não pode o Brasil aceitar que os Estados Unidos determi
nem - nem para o Brasil, nem para os pequenos países, economicamente as
sim considerados países do Terceiro Mundo - restrições; sobretudo no que
se refere aos empréstimos do Banco Mundial, e a outros interesses que dizem
muito de perto a nós do Hemisfério Sul, tanto quanto combatemos, por
exemplo, o relacionamento do Brasil com a África do Sul, que discrimina o
negro, traindo até as origens brasileiras. E talvez seja este um dosaspectos
que hoje mais constrange a Oposição na política externa do Brasil. Não pode
mos ficar sob a bipolaridade dos interesses.ide umlado, da Rússia.e, do ou
tro, dos Estados Unidos. Temos de criar o nosso próprio caminho. Nessa reu
nião, é preciso que o Brasil lute pela autodeterminação dos povos, que não se
consubstancia apenas nos princípios formais, mas sobretudo no relaciona
mento econômico e na influência que os Estados Unidos, com poder de veto,
exercem na Assembléia das Nações Unidas, poder de veto implícito que exer
cem também no relacionamento comercial com as entidades' creditícias do
mundo inteiro, sobretudo o BIRD e o Banco Mundial. Portanto, a caracterís
tica essencial da presença do Brasil nessa reunião deve ser a autodetermi
nação dos povos. Quanto a esse aspecto, o Brasil, que tem conseguido Doa re
percussão com suas posições, não só deve lutar pela autodeterminação na
parte que concerne aos direitos humanos, na parte que concerne aos direitos
políticos, mas também, acima de tudo, na parte relativa aos direitos econômi
cos, que se refletem, fundamentalmente, nos direitos sociais. Porque temos si
do, durante muitos anos, caudatâríos das decisões das grandes potências. Já
dizia Jaime Ovalle, no passado, que era o pobre ajudando o rico. Durante
muitos anos, fomos quintal dos Estados Unidos, fornecendo-lhes matéria
prima e consumindo seus manufaturados. Em função disso, precisamos
libertar-nos dessa dependência a que se referia o poeta Jaime Ovalle e sair
dessa reunião do México com uma imagem internacional de país livre, deside
rato comum de todos os brasileiros. Aqui em casa, dentro de nossos limites,
lutemos nosso bom combate, mas lá fora, unidos, defendamos os interesses
comuns do Brasil, principalmente se nessa reunião estiver explícito que Go
verno e Oposição pleiteiam a autodeterminação dos povos em todos os senti
dos e em todos os matizes. Era o aparte que desejava oferecer ao brilhante
discurso de V. Ex'

O Sr. Eloar Guazelli - Permite-me V. Ex' um aparte?

.0 SR. HUGO NAP~LEÃO - Em seguida ouvirei V. Ex', Deputado
Eloar Guazzelli, porque desejo responder ao nobre Deputado Mendonça Né-

to, dentro da conceituação que fez e que, a meu ver, coincide com o mjlu pen
samento. Que os problemas de natureza política, nós os discutamos no Brasil,
às vezes até de maneira acirrada, às vezes dentro do espírito contratitório,
tendo em vista os ideais que cada um procura abraçar. Mas, quando se trata
do concerto das nações, da postura brasileira 00 exterior, realmente, devemos
- Oposição e Governo - dar-nos as mãos com o objetivo de uma unidade
dc princípios e propósitos, exatamente na defesa desses ideais.

Por isso mesmo é que não compartilho, Deputado Mendonça Neto,
aquela opinião expendida pelo Presidente dos Estados Unidos, que, quando
do seu encontro no Conselho de Assuntos Mundiais em Filadélfia, afirmou
que nos últimos anos os países em desenvolvimento que não são membros da
OpEP ganharam mais dinheiro com as vendas de seus produtos aos Estados
Unidos do que o montante recebido por todo o mundo em desenvolvimento
do Banco Mundial nos últimos 36 anos. A atitude é exatamente inversa. So
mos nós' que também estamos ajudando a arcar com os ônus da importação
de petróleo por parte dos países industrializados. Por isto nos devemos
conscientizar-nos de que não nos podemos deixar engolfar pelo diálogo
Leste-Oeste, não nos subordinarmos a nenhuma das potências, mas nos unir
mos aos países em desenvolvimento para, numa posição firme e corajosa, en
frentarmos com espírito pacífico os nossos companheiros do Norte.

O Sr. Osvaldo Macedo - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com muito prazer, mas o Deputado
Eloar Guazzelli havia solicitado o aparte anteriormente.

O Sr. Osvaldo Macedo - É apenas um minuto, nobre Deputado Hugo
Napoleão. Em primeiro lugar, desejo cumprimentar V. Ex' pelo seu discurso
e, em segundo, quero registrar a importância que o PDS, através do seu Líder 
em exercício, dá à conferência de Cancún. Lamentavelmente, esta não é a opi
nião do Presidente João Figueiredo. Ainda agora ouvi parlamentares do PDS
surpresos com o descaso com que o Presidente João Figueredo tratada Con
ferência de Cancún na sua entrevista nos Estados Unidos. O Presidente da
República, mesmo licenciado, não tinha o direito de deixar de agir, nesta ho
ra, como um estadista, e não considerar a Conferência de Cancún como irre
levante.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Deputado Osvaldo Macedo, nada ele
gante a postura de V. Ex' ao fazer referência' ao Presidente dã República, que,
nesta hora, como sabemos, está enfermo - felizmente em vias de recupe
ração - não está absolutamente investido nas suas funções de Presidente da
República ...

O Sr. Osvaldo Macedo - Não é deselegância. Deselegante foi S. Ex'
para com o nosso País.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - ... e não faz comentários com a respon
sabilidade de Chefe de Estado. V. Ex' se equivoca: o Presidente Figueiredo
tem, e continua a ter, o direito, como qualquer cidadão, de expender suas
próprias opiniões.

O Sr. Osvaldo Macedo - Como cidadão, não, como Presidente da Re
pública. Ele é Presidente da República licenciado.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - O aparte de V. Ex' foi da maior infelici
dade.

O Sr. Os'valdo Macedo - A infelicidade foi da declaração do Presidente
da República.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Lamento por V.Ex' e vou pedir descul
pas aos meus companheiros de Parlamento pelo intempestivo aparte de V.
Ex~

O Sr. Osvaldo Macedo - Intempestivo foi o pronunciamento do Presi
Iente João Figueiredo.

O· SR. HUGO NAPOLEÃO - No entender de V. Ex', que quer detur-
. par a imagem de um estadista, que devemos respeitar. .

O Sr. Osvaldo Macedo - Basta ler os jornais do dia.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. Ex' quer ler à maneira como V. Ex'
entende as coisas e não como elas devem ser realmente compreendidas.

O Sr. Osvaldo Macedo - Eu leio como todo cidadão lê.

O SR. HUGO NAPOLE,ÁO - Eu gosto de agir objetivamente, não sub
jetivamente.

O Sr. Osvaldo Macedo - Foi muito objetiva a declaração do Presidente.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Objetiva, mas para V. Ex! tirar uma
ilação totalmente subjetiva como estar

O Sr. Osvaldo Macedo - Que ilação poderia tirar, quando S. Ex' diz
que não tinhanada que fazer em Cancún?
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o SR. HUGO NAPOLEÃO - Exatamente esta que está tirando agora.

O Sr. Osvaldo Macedo - São palavras de S. ExJ•

O SR. HUGO NAPOLEÁO - Queria que V. Ex' debatesse sobre Can
cún, por exemplo, que trouxesse suas opiniões sobre a reunião de Cancún e
não desrespeitasse o Presidente da República

O Sr. Osvaldo Macedo - Pelo contrário, o Presidente da República é
que está desrespeitando o Pais que ele tem que representar.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. ExJ, como sempre, é um demolidor.

, O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Não é permitido diálogo pelo

microfone.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Isso é uma lástima. Meu discurso pre
tende ser sério e anâlisar uma posição. E vem um deputado da inteligência, do
gabarito e da cultura do Deputado Osvaldo Macedo a dizer aqui impro
périos.

O Sr. Osvaldo Macedo - Não são impropérios. V. ExJ nã'o leu os jornais
de hoje?

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. Ex' não me fará perguntas, porque
não estou aqui para responder a elas.V. ExJ deve respeitar este seu compa
nheiro e o Presidente da República, e não tumultuar um discurso sério que,
infelizmente, está indo para os Anais e para os registros taquigráficos com
essa moldura que V. Ex' trouxe.

O Sr. Eloar Guazzelli - Permite-me V. ExJ Um aparte?

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com muito prazer, Deputado Eloar

Guazzelli.

O Sr. Eloar Guazzelli - Deputado Hugo Napoleão, havia solicitado o
aparte a V. Ex!, embora violentando minha maneira de ser, já que não gosto
de apartear para não roubar o tempo de que necessita o orador que ocupa a

tribuna.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito grato a V. ExJ pelas colocações.

O Sr. Eloar Guazzelli - A importância do discurso de V. ExJ, em que
aborda, com serenidade e seriedade, o problema das relações do Brasil no
campo internacional, trouxe-me à lembrança memorável sessão que presen
ciei das galerias deste plenário, quando faltava um mês para a renúncia que os
fados tinham reservado ao então Presidente J ânio Quadros. Era julho de
1962..Esta cidade tinha um ano. E aqui o nosso então Ministro do Exterior
Afonso Arinos de Mello Franco traçava para os deputados que o tinham con
vocado a política externa do Brasil. E guardei na memória uma frase daquele
estadista: "O homem ê infinito na sua capacidade de evoluir moralmente" . E,
já naquela época, Afonso Arinos, condenando o artificialismo da divisão do
mundo em oriental e ocidental, num critêriogeopolítico ultrapassado da
pseudociênciaque pretendia. erigir o Terceiro Reich, dizia que o mundo evo
luía para a divisão entre os países que têm de mais e os países que têm de me
nos. Posteriormente suas palavras foram confirmadas por uma análise serena
do grande Papa João XXIII, colocando exatamente essa situação que hoje é
debatida em Cancún. Os países do Terceiro Mundo, o's países do Sul, estão a
enfrentar os países do Norte. Com a força da sua união buscam apontar os
ressaibos, os detritos daquela malfadada bipolaridade, à qual, infelizmente, o
atual Presidente dos Estados Unidos ainda se aferra, porque é um passadista,
E aí cumprimento V. Ex' pelo seu discurso. Nesta parte, parece-me irre
preensível a política externa do Brasil. Se o Presidente João Figueiredo tem
alguma queixa ou reparo a essa Conferência, eu lhe dou crédito - com aJ'er
missão e o perdão do meu colega e amigo, a quem admiro, Deputado Osval
do Macedo. Deve ter sido Um desabafo diante do posicionamento intolerável
do Presidente dos Estados Unidos da América do Norte.

O SR. HUG.O NAPOLEÃO - Deputado Eloar Guazzelli, indiscutivel
mente o mundo evoluiu para o enriquecimento dos países já desenvolvidos e
o empobrecimento daqueles que hoje tudo fazem para se situar na faixa das
nações em vias de desenvolvimento. Quanto à posição do' Presidente da Re
pública, pode, creio, ser interpretada como adequável àquela que aqui procu
rei oferecer, segundo expressão pessoal, ao dizer que discordava das colo
cações do Presidente americano, que estabeleceu um recuo, por assim dizer,
de uma política que vinha sendo de grande entendimento e abertura e que
hoje significa uma retração. Se S. Ex' expressou esta idéia, concordamos com
ele. Ouço o Deputado Mendonça Neto.

O Sr. Mendonça Neto - Recorro à autoridade, Deputado Hugo Napo
leão, de quem, há poucos instantes, não só elogiava o pronunciamento de V.
Ex! como externou também alguns elogios à política externa do Governo.
Discordo: no entanto, quanto à resposta que deu ao Deputado Osvaldo Ma
cedo, porque V. ExJ usou a expressão "Impropêrios", e, se ouvi bem, o Depu-

tado Osvaldo Macedo.lamentoua declaração do Presidente da República a
respeito da reunião de Cancún, no México.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Impropério é o que é impróprio.

O Sr. Mendonça Neto - Sim, mas acho que V. Ex', se consultar o dicio
nário, verá que o sentido pejorativo da palavra é claro e expresso. Impropêrio
significa um desaforo, quase que um palavrão. E o Deputado Osvaldo Mace
do não disse nenhurn. Gostaria até de dizer a V. Ex' - e eu não ia tocar nesse
assunto - que, no decorrer dessa mesma entrevista - e isso atingiu a mim e
creio que também a V" ExJ - o repórter perguntou ao Presidente se estava
pensando em política e em políticos, e S. Ex' respondeu que não, porque não
queria pensar em coisa ruim. Discordo profundamente dessa declaração, por
que acho que a política é a arte de governar os povos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - O que tem isso a ver com Cancún?

O Sr. Mendonça Neto - Estou fazendo uma ilação.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. ExJ ficou profundamente ofendido
porque falei em impropério, como se fosse um palavrão.

O Sr. Mendonça Neto - Peço a V. ExJ que me deixe concluir o aparte.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com muito prazer.

O Sr. Mendonça Neto - O Presidente, descontraidamente - assisti ãen
trevista pela televisão, acho bom que isso tenha acontecido, porque mostra
que S. ExJ está recuperando a sua saúde - disse coisas que a sua assessoria,
seus releases costumavam dizer que era próprio do seu temperamento. Ocor
re, no entanto, que S. Ex! tem uma responsabilidade política, e tanto uma fra
se quanto a outra foram impróprias. Não foram impropérios, foram impró
prias. Seria melhor que o Presidente tivesse ficado calado. Volto a dizer que
concordo com V. Ex' quanto às declarações do Presidente Reagan a respeito
das restrições que faz aos países do Terceiro Mundo. Mas a reação de V. Ex'
foi maior do que a causa. O Deputado Osvaldo Macedo apenas registrou, la
mentando, a declaração do Presidente 'Figueiredo - que foi, realmente, la
mentável. V. ExJ vinha conduzindo o seu discurso com a elegância que lhe é
característica, e não havia necessidade de se exaltar na resposta, mesmo por
que nós, da liderança do PMDB, vínhamos em seu socorro para aplaudi-lo.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. Ex! deve imaginar que não seria agra
dável se por acaso eu dirigisse ao Presidente do partido de V. ExJ palavras do
teor das que o Deputado Osvaldo Macedo aqui expendeu.

O Sr. Mendonça Neto - Seria lamentável.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - No momento em que estou fazendo um
discurso, o Deputado Osvaldo Macedo aparteia, não para falar sobre o tema.
Se V. ExJ também está ofendido, compreendo o espírito grupal, partidário, de
solidariedade, perfeitamente compreensível. Não vi nenhum exagero, senão o
da participação de S. Ex', sem dúvida alguma impertinente, com a intenção
de agredir o Presidente da República. .

O Sr. Mendonça Neto - Deputado Hugo Napoleão, V. Ex' fala em im
pertinência. O Deputado Osvaldo Macedo referiu-se expressamente às decla
rações sobre Cancún,

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Pedi que S. ExJ debatesse sobre Cancún,
'o que V. Ex' também, não está fazendo agora. Está procurando, digamos,
trazer devaneios, desviar o orador do tema principal. .

O Sr. Mendonça Neto - Não. Ao contrário, vim há poucos instantes à
tribuna para elogiar seu comportamento.

. O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. Ex! está usando sem dúvida, de ma
neira absolutamente tranqüila, razoável, de uma técnica parlamentar. Mas o
faz até com muita educação, ao contrário do que fez Seu companheiro de par-
tido. ."

O Sr. Mendonça Neto - Vim à tribuna anteriormente - repito - para
elogiar seu pronunciamento. V. Ex! está sendo injusto, e agora estou aqui
para dizer...

O SR. HUGO NAPOLE.:\O - V. Ex! está vindo também para lamen
tar?

O Sr. Mendonça Neto - Não, estou vindo para dizer a V. EK~ ...

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. ExJ está triste.

O Sr. Mendonça Neto - Que seu discurso ficou pobre.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Claro que ficou pobre, graças a duas in
tervenções que realmente lhe tiraram o conteúdo. É uma pena!

O Sr. Mendonça Neto - Se V. ExJ só quer que a Oposição aparteie para
elogiar, é que V. Ex....
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o SR. HUGO NAPOLEÃO - Ao contrário; a Oposição nunca me elo
giou, em momento nenhum. Aliás, para mim não seria muito bom ser elogia
do permanentemente pelaOposição. Mas acho queV. Ex' já se estendeu de
mais no aparte, que é uma intervenção breve e oportuna, e não discutiu o
problema Cancún.

O Sr. Mendonça Neto - Vou concluir. V. Ex' não se irritou...

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Presidência interrompe o
orador para comunicar que o seu tempo está esgotado.

O Sr. Mendunca Neto - ... Quando elogiei ...

O SR. HUGO NAPOLEÃO - A Oposição não sabe obedecer o Regi
mento.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - V. Ex' retome o discurso.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Preciso realmente terminá-lo mas o
nobre Deputado Mendonça Neto continua tentando desvirtuar o ritmo do
meu pronunciamento.

O Sr. Mendonça Neto - Estou concluindo. V. Ex' não se irritou quando
elogiei seu pronunciamento; mas V. Ex' se irrita...

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito bem, já ouvi.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Mesa faz um apelo ao nobre
Deputado aparteante, porque infelizmente o tempo do orador está esgotado.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. Ex' elogiou etc, etc, e nãocunclui,
não chega a coisa alguma. Vou concluir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Esperava que concluís,e.

O Sr. Mendonça Neto - Sr. Presidente, estou concluindo o aparte, di
zendo que a posição do Deputado Hugo Napoleão ...

O SR. HUGO NAPOLEÃO -r-' Vou concluir. porque não estou aqui
para ficar ouvindo dez vezes a mesma coisa de alguém que só quer, perma
nentemente, tumultuar o discurso que estou a fazer V. Ex', Sr. Presidente,
adotará a atitude que bem entender. De longe, é muito difícil conter a ira, a
raiva do Deputado Mendonça Neto.

O Sr. Mendonça Neto - Lamento muito que o pronunciamento de V.
Ex' tenha ficado empobrecido, um discurso tão brilhante que estava fazendo.
Até deixou o Presidente Figueiredo em má situação.

Ê lamentável, muito lamentável.

O SR. HlJGO NAPOLEÃO - Quem lamenta sou eu.

O' SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Conc1ua o discurso, nobre De
putado Hugo Napoleão,

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Vou concluir, Sr. Presidente, disendo
que, após essas intervenções, volto ao fio da meada para tirar minhas conclu
sões e afirmar que o Brasil defenderá a posição de segurança alimentar para
os países de desenvolvimento relativo, da reativação da economia. da liberali-

, zacão do comércio, da preocupação com o deficit oriundo das contas de pe
tróleo da redução das taxas de juros, da adequação do volume de recursos
dos financiadores internacionais à nova realidade da energia, sem criar acri
mônias com a OPEP, mas procurando lutar pela estabilidade de preços; das
facilidades que devem ser concedidas pelo Banco Mundial e do desenvolvi
mento que se espera que os povos disponham.

Sr. Presidente, infelizmente, o tempo me impede de continuar a contento
no desenvolvimento do tema, porém os pontos fundamentais da posição do
Brasil, firme e enérgica, no contexto internacional estão traduzidos na
atuação do Chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) ~ Concedo a palavra ao Sr. Pau
lo Marques, na qualidade de Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro.

O SR. PAULO MA RQUES (PMDB - PRo Como Líder. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, verdadeiramente dois grandes e
graves problemas atingem esta Nação e vêm preocupando este País desde os
primórdios de sua história. São dois problemas graves, sérios, duas lesões,
por assim dizer, na sua estrutura política, econômica e social, que têm marca
do a sua vida: educação e saúde. Certamente essas duas lesões crônicas - po
deríamos dizer - não são incuráveis. Mas são sérias. O tema saúde vem sen
do, ultimamente, tratado aqui e, mui especialmente, nos últimos dias, foi
abordado na- discussão do problema da Previdência Social. Pretendemos
abordar, hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, assunto que representa outro
grande ma] que atinge e abala a saúde do País: a educação.

Ao questionarmos, em pronunciamentos anteriores, a validade e eficiên
cia dos sistemas educacionais brasileiros delv e 29Graus, fizemos referências
às origens da Lei n9 5.692/71, que, elaborada sigilosamente por um grupo de

tecnocratas no âmbito dos acordos MEC/USAID, foi aprovada por um Con
gresso acuado, esvaziado e acovardado, num momento em que o Estado, cas
sando mandatos parlamentares e direitos políticos, chamou a si o direito de
interpretar os anseios, necessidades e interesses da sociedade em seu conjun
to.

Viciado, como foi, o processo de elaboração das novas diretrizes e bases
para o ensino de 19e 29Graus, outro não poderia ter sido o resultado das mo
dificações introduzidas, principalmente no que tange à profissionalização
obrigatória: um redundante fracasso.

Decorridos dez anos de sua vigência, a Lei n9 5.692/7] continua a gerar
perplexidades, desencontros e evasivas, arremedos de solução e formalismos
que, na realidade, raramente levam à profissionalização e pouco acrescentam
à melhoria dos padrões de ensino, conforme afirmou o Prof. Arnaldo Nis
kier, Secretário de Educação do Rio de Janeiro. E isso se deve, não temos dú
vida, ao seu distanciamento do real e do concreto. com que deveria ter-se
preocupado, confirmando que se produziu uma lei extremamente bela em ter
mos de idéias, de princípios nortcadores, mas que na prática se revelou total
mente impraticável.

Atestando o fracasso do sistema, o ex-Ministro Eduardo Portella, com
as cautelas próprias de quem se dispôs a integrar os governos revolucionários
do pós-64, evitando ferir susceptibilidades, em pelo menos duas oportunida
des pronunciou-se sobre as novas diretrizes, dizendo, em entrevista à Veja,
edição de 21-2-79:

"Acho que tentamos descartar um ensino humanístico, extre
mamente aleatório, em função de um esforço profissionalizante que,
por não estar aparelhado para empreender a profissionalização, li
quidou o ensino de formação e não colocou em seu lugar aprofis
sionalização adequada. Assim, ao contrário de ser uma estação ter
minal, capaz de atender às necessidadses dos mercados interme
diários de que o Brasil precisa, fundamentalmente, esse ensino pro
fissionalizante continuou-sendo a ante-sala da universidade. E,
como a universidadsc tem uma capacidade de absorção reduzidíssi
ma, como, aliás, em toda a parte do mundo, o ensino profissionali
zante passou a ser uma fábrica de frustrações."

Posteriormente, em discurso proferido na Escola Superior de Guerra, em
19 de agosto de 1980, afirmou:

"A Lei n9 5.692/71 pensou a educação como variável isolada,
mitificando a sua capacidade de gerar autonomamente postos de
trabalho. Corno o custeio do esquema profissionalizante revelou-se
oneroso, e os convênios com as empresas mostraram-se inviáveis, o
29 Grau permaneceu como um ciclo de continuidade, alimentado
pelo sonho universitário, atrofiando ou paralisando a terminalida
de, de onde provêm a sua força imediata, a que o habilita a atender
aos mercados intermediários, os mais disponíveis no Brasil de hoje.
O espaço correspondente a esse vazio profissionalizante foi preen
chido, na medida do possível, pelas escolas técnicas, industriais e
agrícolas."

Mas na verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por trás da beleza da
Lei nv 5.692/71 havia intenções não confessadas, como a função de garantir a
continuidade do processo sócio-econômico vigente. Utilizou-se a área do en
sino para aparentar uma descentralização que não colocasse em choque toda
a tendência centralizadora e autoritária do Governo, uma vez que a educação
não é determinante do social, mas por ele extremamente determinada.

Como já foi denunciado, "a política de profissionalização do ensino mé
dio foi também uma tentativa de introduzir um efeito disjuntor especial num
sistema de ensino que se abriga rapidamente. Sistema que deixava assim de
cumprir de modo eficiente a função de discriminar os contingentes elegíveis
para a candidatura ao diploma de um curso superior. Esse era o efeito espera
do da adoção, no Brasil, do "modelo alemão."

Como a dependência cultural é ao mesmo tempo fator e instrumento de
reforço da dependência política e econômica, o que realmente interessava era
a manutenção da disponibilidade de mão-de-obra de baixo nível, e não o esti
mulo a uma escolarização mais extensa. E, nesse particular, comprova-se, ho
je, que a reforma foi coroada de êxito. para gáudio dos protegidos e beneficia
dos pelo modelo econômico impingido ao País.

Na época, havia candidatos demais à iiniversidade, engrossando a legião
de excedentes. Pretendeu-se, então, desviar parte deles para cursos profissio
nalizantes c, conseqüentemente, para trabalhos de nível técnico. Mas essa ide
ia ficou somente no papel, porque nem ao MEC nem às Secretarias Estaduais
de Educàção foram dados recursos suficientes para essa radical transfor
mação.

E o que aconteceu, a seguir, talvez já fosse esperado pelos idealizadores
das novas diretrizes e bases: as escolas públicas continuaram sem meios para
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treinar técnicos e não puderam manter os padrões de ensino humanístico; as
escolas particulares, que desde logo desdenharam a profissionalização,
mantiveram-se na tradição humanística. Em conseqüência, os mais ricos e re
mediados passaram para a rede privada,e os pobres, sem outra opção, fica
ram nas escolas oficiais, que aqueles evitam a qualquer custo.

Tenho o privilégio e o prazer de conceder o aparte ao meu Líder, Depu
tado Mendonça Neto.

Q Sr. Mendonça Neto - Deputado Paulo Marques, V. Ex' é um especia
lista em educação, IDas sobretudo, pelo mérito de Parlamentar, é dos mais,
respeitados nesta Casa e no seu partido. E a prova disso é que, num pleito li
vre, pela competência com que age nesta Casa, V. Ex' foi escolhido por seus
companheiros, por expressiva votação, para representar-nos na próxima As
sembléia das Nações Unidas. Parabenizo V. Ex', a quem tive a honra de dar o
meu voto. Em relação ao tema palpitante que traz à tribuna, V. Ex' referiu-se,
de início, ao problema da saúde, enfocando o caso da Previdência Social. On
tem mesmo estava V, Ex' conosco, defendendo os aposentados, prejudicados
pelo "pacote" da Previdência Social. V. Ex' está novamente, aqui, hoje, tra
tando de outro aspecto da saúde do brasileiro: a educação, que V. Ex' ilustre
no choque entre a profissionalização do ensino e a formação meramente uni
versitária, enraizado, creio eu, na estrutura política do poder. Ao poder não
interessa a não ser a manutenção e até a ampliação de uma elite cultural tira
da da Universidade, elite cultural entre aspas, porque-pouco a pouco, duran
te esses anos, o orçamento da União foi minguando, aumentando o número
de escolas particulares, famosas e tristíssimas escolas de fins de semana, nos
grandes Estados, para formar o quê? Maus advogados, maus bacharéis, en
quanto o ensino profissionalizante ficou descaracterizado c porque, de outra
parte, a oferta de emprego vem diminuindo. Juntou-se a má qualidade do en
sino profissionalizante à falta de oferta de emprego, que vem caindo assusta
doramente no Brasil. Ainda, o que é mais grave, quanto a essa cultura hu
manística a que V. Ex' se referiu, dizendo que na rede particular passou-se a
dar certa importáncia ao ensino humanístico, quero dizer a V. Ex' que é mui
to relativa essa importância, porque, mesmo·nas escolas particulares e - pior
ainda - nas escolas oficiais, o trato de assuntos brasileiros obedece às delimi
tações da estrutura do poder. Há uma espécie de lavagem cerebral nas escolas
que atinge não apenas os da universidade, mas aqueles outros que estudam
em escolas profissionalizantes. As matérias são dadas em discordância pro
funda com os interesses nacionais. Aquilo que, na escola superior, se não me '
engano, se chama OSPB, matéria da maior importância para dar ao estudan
te uma formação geral, no Brasil, há algum tempo vem sendo dispensada. Até
O Português já se quis tirar do vestibular. Hoje V. Ex' lê uma carta de muitos
bacharéis formados em faculdades brasileiras e pensa que eles estão no
MOBRAL, tal é a falta de cultura humanística nas escolas. Portanto, o tema
- não me vou alongar para não tirar do Plenário o prazer de ouvir o brilhan
te pronunciamento de V. Ex' - que V. Ex' enfoca é da maior importância e
da maior gravidade. Essas leis esculpidas pelo arbítrio para a educação fize
ram um profundo mal, criaram um profundo fosso entre a realidade e aquilo
que almejamos para a Nação, que é a libertação nacional pela educação e
pela cultura e não por essa escravidão, através de leis, como V. Ex' referiu,
que fazem com que o ensino seja sempre uma caricatura daquilo que todos
desejaríamos que f?sse feito no Brasil.

O SR. PAULO MARQUES - Agradeço o aparte ao meu ilustre colega
Mendonça Neto e, com satisfação, insiro suas colocações no meu discurso.
Quero apenas reportar-me a uma afirmativa de V. Ex' quando disse que o
problema do ensino no Brasilestã diretamente ligado ao sistema de ditadura
imposto à Nação. Realmente, grande parte dos problemas educacionais prin
cipalmente os mais recentes, estão diretamente ligados ao sistema ditatorial;
de arbítrio, em que vive a 'Nação. V. Ex' há de concordar comigo em que,
além desta tentativa de fazer urna lavagem cerebral nos estudantes de 29Grau
e do ensino superior, através de matérias como OSPB e Estudos de Problemas
Brasileiros - esta nõs .cursos superiores - a preocupação da Nação e dos
seus dirigentes, nos últimos anos, foi muito mais do que a saúde ou a edu
cação, foi a segurança nacional. Colocou-se o tema segurança nacional acima
de qualquer outro problema desta Nação, quando sempre acreditei na tese de
que segurança nacional se obtém através de um povo instruído e educado.
Mas as ditaduras - e isto é,tradicional no mundo inteiro - mantém sempre
o povo ignorarite, porque, mantendo-o ignorante, o mantêm também subser
viente. Muito obrigado a V. Ex' pelo aparte.

Prossigo, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, como dissemos anteriormente, a grande novidade da re

forma do ensino foi a unificação do antigo primário com o ginásio,
transformando-os no atual )9 Grau,com 8 anos de duração. Mas não houve o
cuidado de repensar o currículo em seu conjunto, e hoje assistimos a uma jus
taposição dos quatro anos da escola primária com ,os quatro do curso gina-

sial, mantendo-se o esquema anterior, só que a nível formal diferente. Como
afirmou recentemente o Prof. Hermes Zanetti. a reforma do ensino não alte
rou a situação do 19 Grau e até piorou a do 29

As taxas de evasão e repetência continuam estarrecedoras, porque a es
cola não dispõe de meios e condições para reter os alunos até o fim dos cur
sos, Ao contrário, o que se verifica é uma verdadeira expulsão das crianças
mais carentes, que não conseguem acompanhar o rendimento de seus colegas
afortunados, para os quais a escola foi idealizada e organizada.

Para comprovar esta afirmativa, Sr. Presidente, basta compararmos os
dados disponíveis.

De cada 1.000 matriculados na l' série primária em '1960, 232 chegaram
ao final do curso em 1963; destes, 145 ingressaram no ginásio, mas só 86 obti
veram o diploma em 1967; em 1970,63 conseguiram terminar o científico e,
no ano seguinte, 48 estavam em escolas superiores. Entre a I' e a 4' série pri
mária a evasão foi de 76,8%; entre a I' do primário e a 4' do ginásio, de
91,4%; entre a I' do primário e o 39 ano do científico, de 93,7% e somente
4,8% dos alunos que iniciaram o primário tiveram forças para chegar à uni
versidade.

Hoje, além do fato de 25% da população cscolarizável sequer ingressar
no sistema de ensino - o que representa cerca de sete milhões de crianças de
7 a 14 anos - de acordo com as próprias autoridades do MEC, aumentaram
os índices de evasão e repetência, até mesmo nos centros mais adiantados do
País.

Dos 1.900 alunos matriculados no início de 1980 na Escola Estadual de
29Grau São Paulo, o antigo Ginásio do Estado, apenas 854 passaram para a
série seguinte: dos restantes, metade saiu da escola c a outra metade foi repro
vada. Isto ocorre na cidade de São Paulo, numa escola pública fundada no fi
nal do século passado e que até a década de 50 formou a elite paulistana.

No Rio de Janeiro, segúndo cálculos extra-oficiais, de cada 100 crianças
que entraram para a primeira série das escolas municipais em 1976, apenas 28
terminaram as primeiras quatro séries, correspondentes ao antigo primário, e
somente 17 cursam hoje a sexta série. Ademais, ao que tudo indica, o índice
de reprovação está aumentando: passou de 38% na primeira série, em 1976,
para uma taxa que seria agora de 48%.

Se este é o quadro em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, o que
não dizer das regiões menos desenvolvidas, das pequenas localidades do Bra-
sil? "

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Amadeu Geara.

O Sr. Amadeu Geara - Nobre Deputado Paulo Marques, é importante
a.análise que faz V. Ex' do problema da educação no País e sua comparação,
em relação a outros aspectos sociais, com o modelo político, econômico e so
cial que estamos vivendo. E claro que tais dados, que V. Ex' traz ao conheci
mento desta Casa, são explicados até pelos nutricionistas. Sabemos que para
haver um rendimento escolar aceitável é preciso que analisemos pressupostos
que levem à possiblidade de atingirmos esse objetivo: condições econômicas,
condições de saúde, de alimentação etc. Na área rural, como V. Ex' começou
a mencionar, a criança, hoje, passa a ser importante economicamente a partir
dos dez anos de idade, talvez até menos. Na área urbana é impossível enten
der uma família de classe média que não seja obrigada a colocar seus filhos
com 14, 15 anos em uma atividade produtiva, que possa trazer um reforço ao
orçamento familiar. Mas, extraindo esse aspecto, quero trazer a V. Ex' alguns
elementos que talvez possam ser inseridos em seu discurso. E que não existe
efetivamenteum Governo planejado, hoje, em todos os sentidos. Não há uma
estrutura global de Governo sendo desenvolvida. Cada setor do Governo Fe
deral planeja e executa isoladamente. Lembro a V. Ex' que o Governo desen
volveu um trabalho de industrialização no Nordeste. Para lá carrearam recur
sos e incentivos a fim de que aquela região, afinal, buscasse a solução de seus
problemas, mediante um processo de industrialização. Mas antes que isto
aconteça são necessários outros componentes, principalmente recursos hu
manos, indisperisáveis ao desenvolvimento de tal atividade. Em Curitiba,
quando foi criada a cidade industrial, sem que tivéssemos uma estrutura pre
parada para tal implantação, a R. Bosch, multinacional, que empregou, no
começo de sua atividade, cerca de mil funcionários, levou de São Paulo mais
de quinhentos - e não eram técnicos de gabarito, eram operários especializa
dos - porque não encontrou no mercado material humano com capacidade
para isso. Não há preocupação em formar técnicos' desse nível, deficiência
que V. Ex' agora analisa. Por outro lado, sabemos que algumas entidades,
formadoras de mão-de-obra especializada, estão hoje com dificuldade de re
cursos, como é o caso do SENAI e do SENAC, que, bem ou mal, suprem a
deficiência de mão-de-obra especializada, pela formação própria de técnicos
nesse setor. Estamos acompanhando com muita atenção o discurso de V. Ex',
esperando as conclusões, e manifestamos o nosso apoiamento a essa análise
crítica, a essa visão ampla. Vamos esperar que possamos, tão logo tenhamos
as condições ideais, a nível de Parlamento ou mesmo dos Estados, alterar essa
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situação, porque a Nação está ansiosa, olhando para nós, da Oposição, com
muita angústia até, mas com a esperança de que possamos dar resposta a difi
culdades como esta, criando condições ideais para que formemos uma juven
tude que possa doravante aceitar o desafio do desenvolvimento de que precisa
o Brasil. Meus parabéns a Y. Ex!

O SR. PAULO MARQUES - Agradeço ao eminente colega Amadeu
Gcara o aparte e acrescento que, realmente, o tema educação é tão amplo que
seria impossivel analisarmos aqui, em poucos minutos, todos os seus proble
mas e todos os seus aspectos. Ê evidente que o companheiro, Deputado Ama
deu Geara, trouxe subsídios importantes ao nosso discurso.

O presidente da Confederação Brasileira de Professores afirma que 60%
dos alunos matriculados na primeira série do 19 Grau não chegam à 2~ c que
mais de dois terços não alcançam a 4~ série. A taxa de evasão no 29Grau, que
era de 40,3%. antes da reformá, em 1970, passou para 55,1%, em 1978.

Será preciso mais, SI. Presidente, Srs. Deputados, para que se promova a
adequação de nosso ensino fundamental às reais necessidades da população
brasileira? Alguma coisa tem que ser feita, e com urgência, para reter na esco
la a grande parte da clientela que dela sai nas primeiras séries. Já pergunta
mos, nobres Colegas, que tipo de escola podemos dar a essas crianças para
auxiliar sua estratégia de sobrevivência na sociedade. Com certeza" não é esta
que ai está. .

Resta saber, SI. Presidente, Srs. Deputados, por que a política educacio
nal, expressa na Lei n9 5~692/71 e seus desdobramentos, não atende às reivin
dicações das camadas populares.

Segundo documento subscrito em Blumenau pelas mais representativas
entidades de classe do magistério brasileiro, isto se deve à diretiva pseudopro
fissionalizante, à concepção curricular, que enfraquece o conteúdo básico do
ensino e, principalmente, que tornou diluída a formação de professores para
as primeiras séries do 19 Grau.

Na realidade, as causas dessa triste situação foram de há muito identifi
cadas, e medidas corretivas não foram tomadas porque o modelo político e
econômico vigente; as classes dominantes, não querem a libertação cultural
das classes dominadas.

Em 1975,por exemplo, o Conselho Federal de Educação aprovou o Pa
recer n9 2.492/75, encampando o voto do Relator, sobre programas antecipa
tórios da escolarização regular, nos seguintes termos:

"19) enquanto não se eliminara principal causa da reprovação
maciça que se observa nas primeiras séries do ensino brasileiro de 19

Grau, causa essa que reside na falta de prontidão para a aprendiza
gem de que sofrem as crianças advindas das camadas menos privile
giadas da população, não se terá cumprido inteiramente no Brasil o
mandamento constitucional da igualdadede oportunidades educa
cionais;

29) a forma de proceder-se a essa eliminação consiste no estímu
lo à implantação de programas de prontidão para a escolaridade a
nível de Estado e Município;

39) esses programas, que devem atingir principalmente as
crianças com menos de 7 anos de idade, que portem carências de
várias naturezas, poderão ser tidos como parte integrante do ensino
de 19Grau, por expressarem um ensino primeiro no contexto do en
sino primário."

Aliás, anteriormente, em 1974, o assunto já havia Sido discutido pelo
Conselho, ao apreciar a Indicação n9 45, de autoria da Por. Eurides Brito da
Silva sobre a educação prê-cscolar,

Naquela ocasião, a atual Secretária de Educação do Governo do Distrito
Federal, à vista dos elementos que arrolou, em com base na vasta literatura
especializada disponível e, ainda, reconhecendo ser o assunto da mais alta im
portância para a completa integração do indivíduo na sociedade, indicou aos
Sistemas:

a) que não se descuidassem da execução da política de atendimento ao
pré-escolar, definida em seus planos de educação, e aqueles que ainda não a
definiram, que venham a fazê-lo através de legislação complementar;

b) que nas estruturas organizacionais das Secretarias de Educação não
se olvide a criação de setor que se responsabilize pelo trato do problema do
pré-escolar:

c) que incentivem e coordenem, no que lhes compete, a ampliação de
serviços de atendimento ao pré-escolar, procurando para tanto mobilizar
toda a comunidade;

d] que seja ampliada, nos cursos de formação de professores, a oferta de
habilitação para o ensino pré-escolar;

e) que avoquem a si a coordenação e a assistência técnica às instituições
de qualquer natureza que promovam a educação pré-escolar;

f) que mantenham intercâmbio com instituições especializadas do Pais e
do Exterior que se dedicam a estudos e pesquisas, visando a ampliar e aper
feiçoar o atendimento ao pré-escolar.

A essas indicações, o relator acrescentou mais as seguintes recomen
dações, evidenciando que o problema poderia ter sido de há muito atacado se
as autoridades educacionais de cúpula realmente o quisessem:

1. que o Governo Federal inicie estudos no sentido de encontrar novas
fontes de recursos financeiros, para suplementar os destinados ao ensino de 19
Grau, a fim de subvencionar a educação do pré-escolar;

2. que se busque, a curto prazo, a elaboração delegislação específica
destinada a fixar normas e disciplinar procedimentos relativamente à implan
tação e ao desenvolvimento, em todo território nacional, de programas de
educação do pré-escolar destinados ao atendimento da população mais ca
renciada da faixa etária de zero a seis anos;

3. que nessa legislação se dê ênfase aos programas de emergência, ca
racterizados como de "educação compensatória", para a população de 6 e 5
anos, ou menos, como parte integrante do ensino de 19Grau, na forma, aliás,
do que preconiza o artigo 19 da Lei nv 5.692/71.

4. que o Conselho Federal de Educação dedique um de seus próximos
encontros anuais com os Conselhos Estaduais ao estudo das questões ligadas
à educação do pré-escolar.

Repudiando, embora, o conceito de carência cultural integrado no Pare
cer n9 2.018/74, trouxemos suas conclusões ao debate para mostrar que desde
aquela época a administração do ensino brasileiro' reconhecia a necessidade
da implantação de uma rede nacional de pré-escolas.

Em vez de implementar as medidas preconizadas, Sr. Presidente, nossos
últimos governos preferiram desperdiçar recursos com o MOBRAL, num
programa com baixissima taxa de aproveitamento, mas que servia aos inte-
resses das classes .dominantes. '

Hoje, além das 7 milhões de crianças à margem do sistema escolar, 24,7%
da população de 15 a 69 anos é constituída de analfabetos (cerca de 18 mi
lhões de brasileiros), quando o ex-Ministro Ney Braga, ao comemorar o
quinto aniversário do MOBRAL atestava que o Brasil chegaria ao final da
década de 70 com um resíduo de analfabetismo praticamente inexpressivo,
compreendido entre 5 e 1O%!

Enquanto isso, a pré-escola transformou-se em novo mecanismo e nova
forma de discriminação e desigualdade educacional, pois a rede particular,
acessível apenas a uma pequena minoria de alto poder aquisitivo (uns 5%da
população), aumentou de cerca de '38,5%, em 1968, para 50%, em 1976,sua
participação na oferta total de oportunidades, c a outra metade das vagas é
disputada pelos restantes 95% da população. O atendimento pré-escolar da
população rural de 2 a 6 anos é cinqüenta vezes inferior ao do meio urbano, e
as regiões Norte e Nordeste apresentam indices três .a quatro vezes inferiores
ao da Região Sudeste.

Vale lembrar, Sr. Presidente, que a demanda nacional do pré-escolar é de
24 milhões de crianças de Oa 6 anos e que as possibilidades efetivas de atendi
mento são de apenas 955 mil, ou escassos 3,95%, de acordo com informação
do anterior Ministro da Educação. E não será com cortes de verbas' que o
MEC conseguirá melhorar essa inaceitável situação

Cumpre, pois, a fim de evitar que a pré-escola se cristalize como moder
no mecanismo e nova forma de discriminação e desigualdade educacional,
que se lute pela universalização de atendimento nesse nível, não permitindo
que esta solução seja desfigurada por eventuais desigualdades em sua pres
tação.

Temos certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a Comissão Parla-
. mentar de Inquérito-destinada a valiar os resultados da reforma do ensino de
19c 29 Graus, bem como a que examina as conseqüências e deformações do
ensino pago, ambas em andamento, e o Simpósio sobre o Ensino Profissiona
lizante, que a Comissão de Educação e Cultura realizou de 6 a 9 de outubro
passado, iniciativas que revelam a preocupação da Casa em relação a esses re
levantes temas, oferecerão sugestões válidas para o aperfeiçoamento desses
níveis de escolarização.

Nossa esperança é que a administração do ensino nacional aproveite as
conclusões c propostas que emergirão desses significativos eventos e demons
tre que realmente quer o soerguimento de nossos sistemas de ensino básico.
(Palmas.)

o Sr. Mendonça Neto - SI. Presidente, peço a palavra para uma .recla
mação.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem a palavra o nobre Depu
tado.

O SR. MENDONÇA NETO (PMDB - AL. Sem revisão do orador.)
SI. Presidente, quando da votação da matéria referente ao acordo Brasil-
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Paraguai pedi a palavra como Deputado; foi-me dada a palavra e a utilizei;
depois, arrimado no art. 186, § 2", solicitei novamente a palavra para encami
nhar a votação. como Líder, pois existe uma situação distinta e clara, na Câ
mara e no Senado, e que "se pode falar como Deputado e como Líder, haja vis
ta que o fato de se usar a palavra numa sessão, como Deputado, não elimina
a possibilidade de, em seguida, falar-se no horário de Liderança, como Líder.
Isto é curial, elementar. Ao pedir em seguida a palavra como Líder, ela me foi
negada de pronto por V" Ex~

Gostaria de reclamar esta decisão de V. Ex', pois o Regimento acolhe,
no seu art. 186, § 2Q, a minha pretensão. Não reclamei naquele momento, ba
seado no respeito que devoto à palavra da Presidência.

Diz o artigo:

"No encaminhamento da votação sô poderão usar da palavra
quatro oradores, desde que não tenham discutido a proposição, sal
vo na condição de autor, Relator ou Líder."

Ou seja. o autor e o Relator também podem discutir duas vezes a ma
téria: a prmieira vez como simples Deputado e, depois, como autor, Relator
ou Líder. se 'por acaso ° desejarem.

Portanto, faço esta reclamação para que a Mesa. certamente municiada
pela sua assessoria, não crie obstáculos à pretensão de qualquer partido de
usar a palavra no horário destinado à Liderança, porque esta foi cassada pela
Presidência.

O SR. I'RESIDE1'\TE (Furtado Leite) - Respondo à questão de ordem
de V. Ex' Quando o nobre Deputado pediu a palavra para encaminhar a vo
taçào do projeto em apreço. a Presidência acolheu a solicitação certo de que
V. Ex' eslava falando como Líder. uma vez que no exercício da Liderança.
Na figura do Regimento não pude entender como o Deputado, falando em
exercício da l.idcrunca, pudesse logo depois manifestar-se como simples De
putado. Daí a Mesa conceder-lhe a palavra. certa de que estava concedendo-a
ao Líder em exercício. Conseqüentemente. seguindo a mesma letra do Regi
mento. ~ Presidência não teve COmo acolher o seu segundo pedido. Gostaria
de ou~ir V. b~ falar tantas vezes quantas se proponha. porque agrada espe
cialmente ao Presidente ouvir bons colegas usarem da palavra. Mas, infeliz
mente, Cl'1110 consta do Regimento. nào posso atender à reclamação de V. Ex'

O SR. :\lENDON(A NETO - Sr. Presidente, peco a palavra para uma
reclamação.

O SR. PRESmENTE (Furtado Leite) - Tem a palavra o nobre Depu
tado.

O SR. ME.'\DON(A NETO - (PMUB - AL. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, abusando da sua boa vontade, gostaria de dizer que V. Exs.
data veniu, comete um equívoco. Se V. Ex' concedeu-me a palavra como
Líder em primeiro lugar, em segundo lugar a palavra poderia ser dada como
Deputado. Lamentavelmente. V. Ex. está sofismando. Eu não pedi a palavra
como Líder c, sim, como Deputado. Na Câmara ou no Senado falamos quan
tas vezes o Regimento permitir c o mesmo diz que podemos falar para discu
tir e para encaminhar,

Ao se" referir ao encaminhamento, o Regimento diz o seguinte:

"SÓ poderão falar quatro Deputados, salvo na condição de
Líder."

Assim sendo, depois que os quatro Deputados falarem, sejam quais fo
rem. o Líder poderá falar, se não haveria uma limitação de capacidade do
Líder. Peço a V. Ex. que reconsidere sua decisão, porque acho que a recla
mação é-inteiramente pertinente, inclusive já conversamos sobre isso. Pedi a
V. Ex. que entendesse que o Deputado, quando encaminha ou quando discu
te, o faz como Deputado. Depois, se ele quiser, poderá fazê-lo como Líder,
como uma determinação da função que ocupa. As funções são distintas: uma
é de Deputado; a outra, de Líder. Peço, pois, a V. Ex. que acolha a minha re
clamação, porque, caso contrário, lamentavelmente, SI'. Presidente, terei de
recorrer da decisão de V. Ex! à Comissão de Constituição e Justiça e defende
rei esta posição até o fim. Trata-se, já agora, de uma questão quase que pes
soal.

O SR. PRESIDENTE (furtado Leite) - A Presidência pode perfeita
mente determinar um estudo do assunto e encaminhar as conclusões à V. Ex.
creia sinceramente quea Presidência não encontrou um modo de dissociar a
figura do Deputado no exercício da Liderança e a do Deputado simplesmen
te.

o SR. MENDONÇA NETO - V. Ex. não decidiu da reclamação, mas,
certamente o fará a postcriurí.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Dou conhecimento à Casa de
Oficio oriundo do Senado Federal. vazado nos seguintes termos:

CN/141 Em 23 de outubro de 1981
A Sua Excelência
o Senhor Deputado Nelson Marchezan
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
lnformo a V. Ex~ que antecipei para as 14:500 horas do dia 27 do corren

te a sessão conjunta anteriormente convocada para aquele dia, às 18.30 horas,
destinada à continuação da discussào do Projeto de Lei n" 22, de 1981-CN,
que altera as Leis nvs 3.807, de 26 de agosto de 1960 e 6.205, de 29 de abril de
\975, lixa novo limite máximo do salário de contribuição e dá outras provi
dências.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. protestos de estima e
consideração. - Passos Pôrto, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência.

O Sr. Mendonça Neto - SI'. Presidente, peço a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (furtado Leite) - Tem a palavra o nobre Depu
tado.

O SR. MENDONÇA NETO (PMDB - AL. Sem revisãodo orador.)
Sr. Presidente, gostaria que a cornuinicacão que V. Ex. acaba de fazer à Casa,
corno estamos no fim da semana e muitos deputados estão viajando, fosse
transmitida da maneira que considerasse mais eficiente e eficaz aos nossos
ilustres pares que estão fora da cidade. E o apelo que a Liderança do PM DR
faz a V. Ex~, para que através de todos os meios que V. Ex. tenha, seja através
dos gabinetes dos Deputados desta Casa ou nos seus Estados, se faça a con
vocação. porque esse é um assunto da maior gravidade para o momento polí
tico quc estamos atravessando'.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite} - A Presidência recomendará às
Lideranças dos partidos que tomem as providências que V. Ex" acaba de su
gerir.

O SR. PRESIDE~TE (Furtado Leite) -

Discussão única do Projeto de Lei nQ l.S02-A. de 1979. que
acrescenta parágrafo ao art. 835 do Decreto-lei n" 5.452. de I" de
maio de 1943, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comis
são de Constituicão e Justiça. pela constitucionalidade, juririicidade
e técnica legislativa, com emenda: e, da Comissão de Trabalho e Le
gislacão Social. pela aprovação. (Da Sra. Lúcia Viveiros) - Relato
res: Srs. Luiz Cechinel e Benedito Marcílio.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Há sobre.a mesa e vou subme
ter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

SI'. Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex~ o adiamento da discussão do

Projeto nQ 1.802-A179, por dez Sessões.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1981. - Antônio Mariz.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Srs. que o aprovam quei-
ram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Em conseqüência, o projeto sai da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -

Discussão única do Projeto de Lei nv 2.343-A, de 1979, que es
tabelece a aposentadoria da mulher segurada do INPS aos trinta
anos de serviço com salário integral, e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas; da Comis
são de Trabalho e Legislação Social, pela aprovação, com adoção
das emendas da Comissão de Constituição e Justiça; e, da Comissão
de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Márcio Macedo) - Relato
res: Srs. Paulo Pimentel, Amadeu Geara e Athiê Coury.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Há sobre a mesa e vou subme
ter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente:
Nos termos regimentais. requeiro a V. Ex. o adiamento da discussão do

Projeto n" 2.343-A/79. por dez Sessões.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1981. - Antônio Mariz.
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o SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Srs. que o aprovam quei-
ram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado
Em conseqüência, o projeto sai da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -
Discussão única do Projeto de Lei nv 2.368-A, de 1979, que al

tera o art. l l da Lei nQ 4.923, de 23 de dezembro de 1965,que "istitui
o cadastro permanente das admissões e dispensas de empregados,
estabelece medidas contra o desemprego e de assistência aos desem
pregados, e dá outras providências", tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e, da Comissão de Trabalho c Legislação Social,
pela aprovação. (Do Sr. Luiz Leal) - Relatores: Srs, Claudino Sa
les e Osmar Leitão.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Há sobre a mesa e vou subme
ter a votos o seguinte

REQUERIMENTO
Sr. Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex! o adiamento da discussão do

Projeto n9 2.368-Aj79, por dez Sessões.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1981. - Joaci! Pereira.
O SR. MENDONÇA NETO (PMDB - ALo Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, peço a V. Ex! a verificação do quorum para funcionamento da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Presidência efetivamente re-
conhece a falta de quorum na Casa e, assim, resolve suspender a sessão. Em
conseqüência, o requerimento de adiamento da discussão do Projeto nQ 2.368-
Aj79, fica com sua votação adiada. .

O S~. PRESIDENTE (Furtado Leite) -'- Nada mais havendo a tratar,
vou levantar a sessão.

Deixam de comparecer os Senhores:

Pará
João Menezes - PP.

Rio Grande do Norte
Antônio Florêncio - PDS.

Minas Gerais
Raul Bernardo - PDS.

São Paulo

Francisco Leão - PDS; José de Castro Coimbra - PDS; Ruy Silva
PDS.

Goiás

Paulo Borges - PMDB.

Mato' Grosso do Sul

João Câmara - PMDB.
Paraná

Adolpho Franco - PDS; Lúcio Cioni - PDS.

Rio Grande do .Sul

Carlos Chiarelli - ·PDS.
VII - O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Levanto a sessão desig-

nando para a ordinária da próxima 2' feira, dia 26, às 13:30horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

TRAMITAÇAO

EM URG~NCIA

Discussão
1

PROJ!ETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O g.S-A, DF, 19a1

Discussão única do Projeto de Decreto Legíslatívc n,o 95-A,
de 1981, que aprova o texto do Protocolo de Emenda, que modifica

GRANDE EXPEDIENTE

Oradores:

1·:"- Waldir Walter

:l - Manoel Arruda

o art. 14 da Convenção para a Unificação de Gertas Regras em
Matérias de Assistência e Salvamento Marítimos, de 23 de setem
bro de. 1910, concluído em Bruxelas, a 27 de maio de 19{1·7; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e JUstiça, pela constitu
cionalidade, juridicidade e OOcJ;1Íca legislativa; e, da Comissão de
Transportes, pela aprovação. (Da Comissão de Relações Exteriores)
_ Relatores: Srs. Cardoso Fregapani, Gomes da Silva. e HydekeI
FreitM.

PRIORIDADE

Votação

2

PROJE':DO DE LEI N,o 4.815-A, DE 1981

Votação, em discussão única, do Projeto de L2i n.o 4.815-B, de
1981, que dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Produtivi
dade, nos casos que menciona, e dá outras providências; tendo
P!1rec<;res: da Comissão de CünstituiçfuJ€ Justiça, pela constítu
cíonalídada, juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de
Serviço Público e de Finanças, pela aprovação. Parecer à. Emenda
de Plenário: da. Comissão de Constituição e Justiça pela íncons
t1tucionalidade, contra os votos dos Srs. João GilbÉrto, Adhemar
Santillo e Elquisson Soares.' (Do Poder Executivo) - Relatores:
Srs. Ernani Satyro, Wildy Vianna e Athiê Coury.

Discussão

3

PRQJ'ETO >DE LEI N,o 2. 60s-A, DE 1980

Discussão única do Projeto de Lei n.O 2.6ü8-A, de 1980, que
revoga o art. 3·5 do Decreto-letn,c 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal); tendo parecer, da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, jundicídade, técnica
legislativa c, no mérito pela aprovação. (Do senado Federal) 
Relator: Sr. OSvaldo :Melo.

ORDINARIA

Díseussâo

4

PROJETO DE LEI N.O 2.368-A, DE 1979

lDiseussão única do Projeto de Lei n.O 2.36S-A, de 1979, que
altera o art. 11 da Lei n.o 4.923, de 23 de dezembro de 1965, que
"institui o cadastro permanente das admissões e dispensas de
empregados, estabelece medidas contra o desemprego e de assis-o
têncía aos desempregados, e dá outras providências"; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constítueíona
lidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Traba
lho e Legislação Social, pela aprovação. (Do Sr. Luiz Leal) 
Relatores: Srs. Claudino Sales e Osmar Leitão ."

5

P'ROJEI'O DE LEI N.o 204M-A, DE 1971}

Discussão única do Projeto de Lei n.o 2.451-A, de 1979, que
confere à usina da Companhia Energética de São Paulo' - CESP.
em construção no Porto Primavera, a denominação de "Hidrelé
trica Domingos Leonardo Cerávolo"; tendo pareceres: da ComlBsão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, [urídíeídade e
técnica legislativa; e, da com.ssão de Minas e Energia, pela apro
vação. (Do Sr. Antônio ZachariasJ - Relatores: Srs. Antônio Dias
e Fued Dib.

6

PROJETO DE LEI N.o 2.399-A, DE 1979

Discussão única do Projeto de Lei n.O 2.399-A, de 1979, que
dispõe sobre a competência da Associação Brasileira de Nonnas
Técnicas para fixar normas de segurança contra vazamentos e
explosões de botíjõea de gás liquefeito; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, [urídí
cidade e técnica legislativa; da Comissão de Ciência e Tecnologia,
pela aprovação, com emendas; e da Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio, pela aprovação, com Substitutivo. (Do Sr. Henrique
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Eduardo Alves) - Relatores: Srs. João GIlberto, Alexandre Ma
chado e Pedro Sampaio.

.,
PROJETO DE LEI N.o 2.546-A, DE 1979

Discussão única do Proj eto de Lei n.o 2. 546-A, de 1979, que
dispõe sobre a instituição do salário-natalidade e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das
Comissões de Trabalho e Legislação Social e de Finanças, pela
aprovação. (Do Sr. Siqueira Campos) - Relatores: Srs. Nilson
Gibson, Octávio Torrecilla e José Carlos Fagundes.

8

PROJETO DE LEI N.o 2.5M-A, 'DE 1979

Discussão única do Projeto de Lei n.O 2. 554-A, de 1979, que
dispõe sobre Certificado de Tempo de Serviço a ser expedido pelo
INPS; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela aprovação. (Do
Sr. José Camargo) - Relatores: srs. Antônio Dias e Adhemar
Ghisi.

9

PROJETO DE LEI N." 2.618-A, DE 1980

:Discussão única do Projeto de Lei n.o 2.618-A, de 1980, que
acrescenta parágrafo ao art. 65 da Lei n.O 4.,504"de 30 de novembro
de 1964 - Estatuto da Terra; tendo pareceres: da Comissão de
Oonstãtuíçãc e Justiça, pela constitucionalidade, [urídícídade e téc
nica legislativa; da Comissão do Interior, pela aprovação, com
emenda com voto em separado do Sr. José Carlos Vasconrelos; e,
'da Comissão de Agricultura e Politica Rural, pela aprovação, com
adoção da emenda da comissão do Interior. (Do Sr. Raul Ber
nardo) - ReIatoces: Srs. Luiz Leal, José Carlos Vasconcelos e Paulo
Rattes .:

10

PROJETO DE LEI N.o 337-B, DE 1979

Segunda discussão do Projeto de Lei n.O 337-B, de 1979, que
acrescenta um parágrafo ao art. 791 da consolidação das Leis do
Trabalho. (Da Comissão de Constituição e Justiça) - Relator: Sr.
Afrisio Vieira Lima.

14

PROJETO [)tE LEI N.o 2.607-A, DE 198{)

Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 2.607-A, de 1980, que
garante imunidade aos dírigentes sindicais nos termos que espe
cifica; tendo pareceres: da oomtssão de COnstituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela aprovação, contra
o voto em separado do Sr. Vivaldo Frota. (Do Sr. Benedito Ma,r
t:ilio) - Relatores: Srs. João Gilberto e Amadeu Geara.

15

PROJETO DE IJEI N.D 2.612-A, DE .1980

Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 2.612-A, de 11}80, que
torna obrigatório o policiamento preventivo contra o tráfico e o
uso de tóxicos nas escolas do Pais; tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constttucionalidade, técnica legislativa
e, contra o voto do Sr. João Gilberto, pela [urídíeídade e apro
vação quanto ao mérito. (no Sr. Gióia Júnior) - Relator: Sr.
Francisco Benjamim.

Avisos

cAMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA GERAL DA MESA

Relação dos Deputados inscritos no Grande Expediente

Outubro/198I

DATA DIA DA SEMANA NOME

26 Begunda-feíra' Wa:dir Waltar
Manoel Arruda

29 Quinta-feira Nilson Gibson
Max Mauro

ao Sexta-feira .rosué de Souza
José de Castro CoImbra

InseriÇ'Ões automáticas para o mês de novembro, nos termos da
Resolução n.O 37, de 1979

DATA DIA DA SEMANA NOME

3 Terça-feira Alberto Goldman
Christiano Dias Lopes

4 Quar~-felra Tidel de Lima
Juarez Fulltado

5 Quinta-feira Pedro Corrêa
Adhemar de Barros Filho

6 Sexta-feira Horácio Matos
João Herculino

9 Segunda-feira Sararnago Pinheiro
Feu !ROsa

PDS

Lider Cantidlo Sampaio

11

PROJETO DE LEI N.o 471-B, DE 1979

Segunda discussão do Projeto de Lei n.o 471-A, de 1979, que
"torna obrigatória a fixação dos preços nos anúncios de imóveis
destinados à venda e locação e dá outras providências". (Da Co
missão de Constituição e Justiça) - :aelator: Sr. José COsta.

12

PROJETO DE LEI N.o 3.255-A, DE 1980

Primeira discussão do Projeto de Lel n.v 3.255-A, de 1980, que
altera a Lei n,v 5:250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a
liberdade de manifestação de pensamento e de informação; tendo
parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicldade, técnica Iegíslatíva e, no mérito, pela apro
vação. ([)a Sra. orístína Tavares) - Relator: Sr. Theodorico
Ferraço.

13

PROJETO DE LEI N.o 3. 5&1-A, DE 1980

Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 3.561-A, de 1980, que
altera o art. 237, da Lei n.o 5.869, de 11 de janeirô de 1973 _
Código de Processo Civil; tendo parecer, da Comissão de COns
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação. (Do Sr. S~ir Achôa) _
Relator: Sr. Joacll Pereira.

Hugo Mardini

Alípio Carvalho

vroE-LíDEREB

Glóia Júnior

Jairo Magalhães



12022 Sábado 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Outubro de 1981

Bonifácio de Andrada

Claudino Bales

Edison Labão

Hugo Napoleão

Jorge Arbage

Ricardo Fiúza

Djalma Bessa

Siqueira Campos

Carlos Alberto

Carlos Chiare1l1

Vice-Líderes

lI.a-feira.

4.a- feira

s.a-feira

6.a -feíra

Joslas Leite

Joac1l Pereira

Alcides Franc1scato

Alvaro Valle

Júlio· Martins

Nelson Morro

Ruy Bacelar

Saramago Pinheiro

Pau11no Cícero de vaseoncenoe

Ney Ferreira

(escala em Plenário)

Claudino Sales
Júlio Martins
Siqueira Campos

Carlos Alberto
Gióia Júnior
Nelson Morro

Bonifácio de Andrada
Carlos Chiarelll
Edison Lobão

Alvaro Valle
Djalma Bessa
Ricardo Fíúza

Hugo Napoleão
Jorge Arbage
Joacll Pereira

PMDB

5.a-feira.

6.&-feira

Lider

Vice-Líderes

2.,a-feira

3.a-feira

4.a-feira

s.a-feria

LideI'

Vice-Lideres

t.a-feira

I.a-feira

s.a-feira

Llder

Antônío Mariz
Rubem Dourado

Louremberg Nunes Rocha
João Menezes

PDT

Alceu oonares

(escala em Plenário)

Magnus Guimarães

Magnus Guimarães

Magnus Guimarães

Magnus Guimarães

Magnus Guimarães

PT

Airton Soares

(escala em Plenário)

Luiz Oeehínel

Luiz Oeehínel

LUiz Ceehínel

Luiz Oechlnel

Luiz Oechínel

PTB

Jorge Cury

Lider

Vice-Lideres

2.a-feira

3.a-feira.

4.a -f eira

5.a-feira

6.a - feir a

Líder

Vice-Líderes

!.a-feira

3.a-feira

4.R-feira

Odacir Klein

(escala em Plenário)

Pimenta da Veiga
Mendonça Neto
Walmor de Luca

Alvaro Dias
EdISon Khair
Audálio Dantas

Osvaldo Macedo
Jorge Vianna
Jader Barbalho
Iranildo Pereira
.
Fernando Coelho
Israel Dias-Novaes
Walter Silva

Mendonça Neto
Ralph Biasi
Carlos Bezerra

Pl'

Thales Ramalho

(escala em Plenário i

Carlos Cotta
Peixoto Filho

Carlos Sant'Anna
Walber Guimarães

J030 Línhares
Rubem Dourado

Více-Lid-eres (escala em Plenário)

z.a-feira Vilela de Magalhães

3.a -f e1ra Vilela de Magalhães

I.a·feira Vilela de Magalhães

s.a-feira. Vilela de Magalhães

S.a-feira Vilela de Magalhães

CPI - DISTORÇOE8 NA COMERCIALIZAÇãO DO CAFJ1:

ReunHw: 27-10-81
Hora: 10:00 h

Pauta: Oompareclmento do Sr. Fernando Gasparian, Empre
sário, Agricultor e Professor de Economia Agrícola.

* * *
CPI - DISTORÇÕES E DEFICm:S-CIAS DO ENSINO PAGO

NO PAíS

Reunião: 27-10-81
Hora: 10:00 h

Pauta: Comparecimento do Dr. Arnaldo Nlskler, Secretário de
Educação do Rio de Janeiro e Prof.a NaJly camísâo, Assessora
Jurídica do Ministério dn Educação e Cultura.

* * *
CPI - IL'l/VOLVL'VIENTO DE FIGURAS' DA ADMINISTRAÇãO

FEDERAL, DIRETA E L'l/DlRETA. NO FAVORECIMENTO À
EMPRESA QUATRO RODAS

Reunião: 27-10-81
Hora: 10:00 11

Pauta: Comparecimento do Sr. Armando Cairutas, represen
tant-e ela EMBRATUR.
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* • *

CPI - CAUSAS DAS EI,EVADAS TAXAS DE JUROS

Reunião: 29-10-81
Hora: 10:00 h
Pauta: Aprecíacâo do Relatório

CONGRESSO NACIONAL

1

PROPOSTA DE EMENDA A CONST1TUIÇAO N,o 34/81

"Dá nova redação ao item VI do art. 13 da Constituição Fe
deral e dispõe sobre subsidias de Deputados Estaduais." Autor:
Deputado Salvador Julianell1.

Comissão Mista

Presidente: Senador Mauro Benevides
Vice-Presidente: Senador Gabriel Hermes
Relator: Deputado Jairo Magalhães

Prazo

Até dia 29-10-81 ~ Prazo no Congresso Nacional.

2

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 35/31

"Altera o Capitulo VII do Título I e o Titulo V, para íntroduaír
o regime de governo parlamentar." Autor: Deputado Airton San
doval.

Comissão Mista

Presidente: Deputado José Costa
Vice-Presidente: Deputado Ernani Satyro
Relator: Senador Raimundo Parente

Prazo

Até dia 29-10-81 - Prazo no Congresso Nacional.

3

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N,o 86/81

"Dispõe sobre acumulação de cargos de Nível Superior e Apo
sentadoria Integral Por Invalidez ou redução da capacidade de
Trabalho." Autor: Deputado Mac Dowell Leite de Castro.

Comissão 1I'lista

i-resfdente: Senador Mauro Benevides
Vice-Presidente: Senador Martins Filho
Relator: Deputado Jairo Magalhães,

Pra7.o

Até dia 9-11-81 - Prazo no Congresso Nacional.

4

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 37/81

"Modifica o § 4.° e acrescenta os §§ 5.° e 6.0 ao art. 15 da
Constituição Federal." (Díspôe s/ o n.O de vereadores nas Câmaras
Municipais.) Autor: Dep. Evandro Ayres de Moura.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Flávio Chaves
Vice-Presidente: Deputado Nilson Gibson
Relator: senador ,aloysiO Chaves

Prazo

Até dia 9-11-81 -- Prazo no Congresso Nacional.

PROPOSTAS DE l!MENDA A CONSTITUIÇAO N.a.38 e 40/81

"Altera dispositivos da Constítuíçâo referentes aos Territórios
e ao Distrito Federal." Autores: Deputados Alceu COllares e José
Frejat.

Comissão Mista

Presidente: Sé'Ilador Mauro Benevides
Vice-Presidente: senador Almir Pinto
Re'ator: Deputado Isaae Newton

Prazo

Até dia 16-11-81 - Prazo no Congresso Nacional.

6

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 39/81

"Introduz alterações no art. 176 da Constituição, díspondo
sobre provimento e ascensão aos cargos de carreira do magistério."
Autor: Deputado Alceu Collares.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Daso Coimbra
Vice-Presidente: Deputado Rômulo Galvão
Relator: Senador João Calmon

Prazo

Até dia 16-11-81 - Prazo no Congresso Nacional.

7

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITUIÇAO N.o 41/81

"Altera a redação do § 2.0 do art. 13 e do item I do art. 15 da
Constituição Federal." (Eleição P/ Governador e Vice-Governador,
e Prefeito e více-rrereíto.i Autor: Deputado Borges da Silveira.

Comissão Mista

Presidente: senador Humberto Lucena
Vice-Presidente: Senador Gabrie: Hermes
Relator: Deputado Osvaldo Melo

Prazo,

Até dia 23-11-81 - Prazo no Congresso Nacional.

8

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 42/81

"Altera a oomposíção do Colégio Eleitoral." (Dispõe si a par
ticipação de um vereador por cada Municipio, no Colégio Eleitoral
que eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República,) Autor:
Deputado Henrique Brito.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Paulo Rattes
Vice-Presidente: Deputado Raul Bernardo
Relator: Senador ·José Lins

Prazo

Até dia 23-11-81 - Prazo no Congresso Naeíonal.

9

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 43/81

"Dá nova redação ao art. 25 da Constituição FederaL" (8/
arrecadação de ímpostos.) Autor: Dep. Pedro Geraldo Costa.

Comissão iHista

Presidente: Senador Agenor Maria
Vice-Presidente: Senador Martins Filho
Relator: Deputado EI'andro Ayres de Moura

Prazo

Até dia 30-11-81 - Prazo no Congresso Nacional.
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1&
PROPOSTA DE EMENDA A CON8TlTUIÇAO N.o 44/31

"Altera a redação do § 3.° e revoga o § 4." do art. 59 da Cons
tituição." (Processo de votação do veto presidencial - quorum)
Autor: Dep. Walmor de Luca.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Epitácio Cafeteira
Vice-Presidente: Deputado Josias Leite
Relator: Senador Almir Pinto

Prazo
Até dia 30-11-81 - Prazo no Congresso Nacional.

11

PROPOSTA DE EME1I.TDA A CONSTITUIÇAO NP 45/81

"Acrescenta os arts. 211 e 212 à Constituição Federal,.regulando
a situação dos Municípios orlados e não instalados e dispondo sobre
a nomeação dos respectivos Prefeitos." Autor: Poder Executivo
(Mens. n.OS 331181-PE e 82-CN/81J.

Comissão Mista

Presidente: Senador Adalberto Sena
Vice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães
Relator: Deputado Siqueira Campos

Prazo

Até dia 30-11-81 - Prazo no Congresso Nacional.'

12

PROPOSTA DE i:MENDA A CO))STlTUIÇAO N.o 46/81

"Dá nova redação ao artigo 15. § 3.°. Alínea "F". e ao artigo 177.
§ 1.0 da Constituição Federal," (Dispõe s/ a intervenção no muni
cípio quando estes não apIlcarem no ensino pré-escolar, pelo me
nos 20% da receita tributária municipal) Autor: Dep. Ruy Côdo.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Murilo Mendes
Vice-Presidente: Deputado Paulo Guerra
Relator: senadora Eunice Mich1les

Prazo

Até dia 1.0-3-82 - Prazo no Congresso Nacional.

13

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 47/81

"Altera a redação dos artigos 23, 25 e 26 da oonstatuíção Fe
deral." (Dispõe s/ o aumento da incidência tributária por parte
dos munícípíos - transmitindo-lhes inclusive o ICM) Autor: Dep.
Airton Sandoval.

Comissão Mista

Presidente: Senador Adalberto Sena
Vice-Presidente: Senador Amo Damiani
Relator: Deputado rsaac Newton

Até dia 1.°-3-82 - Prazo no Congresso Nacional.

14

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇAO
N.os 48, 49, 50, E 61/81

"Suprime o item V do aet, 35; dá nova redação aos ,arts. 39,
"eaput", e 148; altera o 21m. 15-2, §§ 2.0 e 3.0, e acrescenta item VI
do seu § 2.°. suprimindo-lhe os §§ 5.° e 6.0; veda a utilização do
instituto da sublagenda; altera a redação do art. 39, "caput", d&
Oonstttuícâo Federal, respectivamente." (Sublegenda - Voto dís
trítal.) Autores: Deputados Thales Ramalho, Genival ~rourinho,

Nilson Gíbson e Mauricio Fruet.

Comissão Mista

Presidente: Deputado João Gilbe!:'to
Vice-Presidente: Deputado Oswaldo Melo
Relator: senador Aderba; Jurema

Prazo

Até dia 14-11-81 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 8-3-82 - Prazo no Congresso Nacional.

15

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 51/81

"Acresoonta § 3.° ao art. 95 da Constituição Federal." (Assegu
rando 'aos membros .do Ministério Público a aposentadorja, IlOO
mesmos termos q. p/ os juízes.) Autor: Deputado Ai,rton Ba.ndoval.

Comissão Mista

Presidente: Senador Agenor Maria
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Deputado Hélio Campos

Prazo

Atp. dia 8-3-82 - Prazo no OOngresso Nacional.

16

PROPOSTA DE E~A A CONSTITUIÇAO N.o 52/81

"Altera a redação do art. 164 da Constituição Federal." (A
União, p/ estabelecer Regiões Metmpolitanas, visando à realização
de serviços comuns, deverá respeitar a vontade dos municípios).
Autor: Dep. Ralph Biasi.

Comissão Mista

Presidente: Deputado José Bruno
Vice-Presidente: Deputado Antõnio Pontes
Relator: senador Almir PiIJlto

Prazo

Até dia ·15-3-82 - Prazo no Congresso Nacional.

17

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 53/81

"Restabelece benefícios fiscais ao Nordeste." Autor: Deputado
Iranildo Pereira.

Comissão Mista

Presidente: senador Mauro Benevides
Vice-Presidente: senador Raimundo Parent,e
Relator: Deputado Altair Chagas

Prazo

Até dia 20-11-81 - Apresentação do parecer, pela COmissão;
Até dia 15-3-82 - Prazo no Congresso Nacional.

18

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 54/81

"Dá nova redação à alínea "e': do § 1.0 do artigo 151 da Cons
ti1Juição Feder&1." (S/ a obrígatoríedade do domicilio eleitoral, pelo
Pl"aZO mínimo de um ano) , (Mensag<em n.O 414/81-PE e n.o
86/81-0N) Autor: Poder Executivo.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Flávio Chaves
Vice-Presidente: Deputado Nilson Gibson
Relator: senador Jutahy Magalhães

Prazo

Até dia 21-10-81 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 15-3-82 - Prazo no Congresso Nacional.
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19

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇAO
N.OS 55, 57, 58, E 59/81

"Alteram a redação do art. 15, § 1.0, aãínea "a", da Consti
tuição Federal, restabelecendo as eleições diretas :pa;r:: Prefei<to e
Vice-Pl"efeito das Capitais dos Estados e dos MumClplOs conside
rados estâncias hidrominerais." Autores: Hélio Garcia, Navarro
Vieira Filhú, Júnia Marise e Senador Mauro Benevides.

Comissão Mista

Presidente: 8eIUldor Pedro Simon
Vice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães
Relator: Deputado J9sias Leite

Prazo

Até dia 27-10-81- Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 22-3-82 - Prazo no Congresso Nacional.

:ro
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N,o 56/81

"Altera dispositivo da vigente Constituição Federal, para o fim
de impedir a incidência de ~ributação do tmposto de Renda sobre
salários." Autor: Senador Orestes Quércia.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Leopoldo Bessone
Vice-Presidente: Deputado Adolpho Franco
Relator: Senador Almir Pinto

Prazo

Até dia 27-10-81 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 22-3-82 - Prazo no Congresso Nacional.

21

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 62/81

"Altera o art. 98 da Constituição Federal." (S/os vencimentos
dos cargos do Poder Legislativo e Poder Judiciário) - Autor: Sen.
AffGnso Oamargo. '

Comissão Mista

Presidente: Senador Alberto Silva
Vice-Presidente: Senador Martins Filho
Relator: Deputado Gomes da Silva

Prazo

Até dia 3-11-81 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 29-3-82 - Prazo no Congresso Nacional..

22

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 63/81

"Modifica o § 2.° do art. 102 da Constituição, que dispõe sobre
'proventos da inatividade." Autor: Dep. Oeloo Peçanha,

Comissão Mista

Presidente: Deputada Júnia Marise
Vice-Presidente: Deputado Ossían Araripe
Reln,to,r: Senador João Calmon

Prazo

Até dia 3-11-81 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 29-3-82 - no Congresso Nacional.

23

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.os 64 E 66/81

"Alteram a redação do § 1.0 do art. 47'; acrescenta item e
modifica a redação do § 4.° do art. 35 e acrescenta o item VI do

art. 152 da Constituição Federal." (Proibindo a abdíção da Fe
deração ou a República; e a prorrogação de mandatos eletívos) :
Autores: Deps. Lúcio Cíon! e Alceu CoIlares.

Comissão Mista

Presidente: Senador Humberto Lucena
Vice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães
Relator: Deputado Jairo Magalhães

Prazo

Até dia 11-11-81 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 5-4-82 - Prazo no Congresso Nacional.

24

PROPOSTA DE E'MENDA A CONSTITUIÇAO N.o 65/81

"Dá nova redação ao art. 147 da Constituição F1ederal." (São
eleitores os brasileiros maiores de 16 anos, alistados na forma
da lei.) Autor: Dep, Daniel Silva.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Aldo Fagundes
Vice-Presidente: Deputado Bezerra de Melo
Relator: senador Moacyr Dal1a

Até dia 11-11-81 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 5-4-82 - Prazo no oongresso Nacional.

25

PROPOSTA DE EMEINlDA A CONSTITUIÇAO iN.08 67 E 69/81

"Alteram as alíneas "a" e "b" do parágrafo único do art. 151
da Constituição Federal." (Reeleição de prefeitos, vice-prefeitos,
governador e vice-governador.) Autores: Dep. Henrique Bríto e José
Camargo.

Comissão Mista

Presidente: Senador Orestes Quércia
Vice-Presidente: senador Raimundo Parente
Relator: Deputado Osvaldo Melo

Calendário

Dias 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28-10-81 - Apresentação das
emendas, perante a Comissão.

Até dia 17-11-81 - Apresentação do parecer, pela COmissão;

Até dia 12-4-82 - Prazo no Congresso Nacional.

26

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITUIÇAO N.o 68/81

"Fixa a competência do Congresso Nacional para aprovar os
nomes indicados para membros dos Conselhos Administrativos das
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista da Adminis
tração Federal Indireta." Autora: Dep, Cristina Tavares.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Waldir Walter
Vice-Presidente: Deputado Cas.tejon Branco
Relator: Senador Passos Porto

Calendário

Dias 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29-10-81 - Apresentação das
emendas, perante a Comissão.

Pr:tzo

Até dia 17-11-81 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 12-4-82 - Prazo no Congresso Nacional.
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27

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.O 4/79

"Propõe delegação de 'poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei, criando o Millistério da Produção Animal, e
determinando outras providências". Autor: Deputado Ruben Fi
gueiró.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Geraldo Fieming
Vice-Pres1dente: Deputado Genésio de Barros
Relator: senador Benedito Canelas

28

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 5/79

·'Propõe delegação de pod-eres ao Presidente da Repúbll?R. pa;r~
elaboração de lei dispondo sobre o desdobramento do MimstérlO
das Minas e En~rgia, em Ministério das Minas e Minilltério de
Energia." Autor: Deputado Horácio Ortiz.

Comissão Mista

Presidente: senador Itamar Franco
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Deputado Carlos sant'Anna

29

PROPOSTAS DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o, 6, 7 E 8/79

"Propõe deegaçâo de poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei. dispondo sobre a criação do Ministério da Mu
lher e da oríanca e do Ministério da Família e do Menor". Autores:
Deputada Lúcia Viveiros. Senador Lázaro Barboza e Deputada
Júnia Ma ris e, respectivamente.

Comissão Mista

Presidente: Deputada Júnia Ma.rtse
Vice-Presidente: Deputado Leur Lomanto
Relator: Senador Almir Pinto

30

PROPOSTA DE DELEGAÇlí.O LEGISLATIVA N.o 1/80

"Propõe- delegação de poderes ao Presidente da República
criando um parque alcoolquimico no litoral do Estado do Piauí".
Autor: Deputado Carlos Augusto.

Comissão Mista

Presidente: Senador Agenor Maria
Vice-Presidente: Senador Luiz Cavalcante
Rela:tor: Deputado Osmar Leitão

31

PROPOSTA DE DELEGAÇAO L:J:GISLATIVA NP 3/80

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
criação do Ministério do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras
providências". Autor: Deputado Sérgio Murilo.

Comissão Mista

Presidente: Senador M9.rcos Freire
Vice-Presidente: Senador Bernardino Viana
Relator: Deputado Nelson Morro

32

PROPOSTAS DE DELEGAÇAO LF..GISLATIVA N."" 4, 5/80 'e 7/80

"Propõem delegação de poderes ao Presidente da República
para elaboração de Lei, dispondo sobre a criação do Ministério da
Amazônia". Autores: Deputados Lúcia Viveiros, Vivaldo Frota, e
Benador Jutahy Magalhãe-s.

Comiss:'n Mista

Presidente: Deputado Nélío Lohato
Vice-Presidente: Deputado Antônio Ferreira
Relator: Senador Almir Pinto

33

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 6/80

"Propõe delegação de poderes ao Senhor Presidente da Repú
blica para a elaboração de lei dispondo sobre a reestruturação dos
Ministério da Saúde e da Previdência e Assistência Bocial". Autor:
Deputado Carlos sant'Anna

Comissão Mista

Presidente: S(lnador Adalberto &ma
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Deputado Túlío Barcelos

34

PROJETO DE LEI N.o 22-CN/81

"Altera as Leis n.os 3.807, de 26 de agosto de 1960, e 6.205, de
29 de abril de 1975, fixa novo límite máximo do salário-de-contri
buição, e dá outras providências." Autor: Poder Executivo (Mens,
n.OS 337/81-PE c 85-CNI81).

Comissão Mista

Presidente: De-putado Amadeu Geara
Vice-Presidente: Deputado Túlio Barcelos
Relator: Senador Bernardino Viana

Prazo

Prazo no Congresso - dia 27-10-81.

35

PROJETO DE LEI N,o 24-CN/81

"Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o
limite de Cr$ 3.621.201.000,00, e dá outras providências" Autor:
Poder Executivo tMens. D.OS 444/81-PE e 93-CN/81).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Nivaldo Krngcr
Vice-Presidente: Deputado Josias Leite
Rel9Jtor: Senador Gabriel Hermes

Prazo

Prazo na Comissão - dia 3-11-81;

Prazo no Congresso - dia 13-10-31 ao dia 23-11-81.

36

PROJETO DE LEI N.o 25-CN!81

"Acresce os efetivos do Exército em tempo de paz." Autor:
Poder Executivo (Mens. n. OS 445/81-PE e 94-CN/81).

Oomíssãç Mista

Presídentc: Senador Agenor Maria
Vice-Presidente: Senador Luiz Cavalcante
Relator: Deputado ítalo Conti

Prazo

Prazo na Comissáo - dia 3-11-81;

Prazo no Congresso - dia 14-10-81 ao dia 23-11-81.

37

PROJETO DE LEI N.o 26-CN/81

"Dispõe sobre a aquisição, por usucapião especial, de imóveis
rurais, e dá outras providências." Autor: Poder Executivo (Mens.
n.os 458/81-PE e 97-CN/81J .
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Comissão Mista

Presidente: Deputado Ronan Tito _
Vice-F'resid.ente: <Deputado João Arruda
Relator: senador Jutahy Magalhães
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Comissão Mista

Presidente: Deputado Horácio Ortiz
Vice-Presidente: Deputado .José Torres
Relator: Senador Passos Pôrto
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Calendário

Dias 23, 24, 25.' 26. 27. 23. 29 e 30-10-81 - Apresentação das
emendas, perante à Comissão.

Prazo

Prazo na Comissão - até dia 10-11-81;

Prazo no Congresso - dia 21-10-81 ao dia 30-11-31.

38

MENSAGEM N.o 88-CN/81

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.o 1. 866, de 9 de março de 1981. que "dispõe sobre a
nomeação de prefeito em município declarado de interesse da
segurança nacíonal." Autor: Poder Executivo (Mens. n.o 00/81).

Comi!lSio Mista

Presidente: Senador Mauro Benevides
Vice-Presidente: senador Lourival Baptista
Relator: Deputado Joel Flerreira

Prazo

Até dia 27-11-81 - no Congresso Nacional.

39

MENSAGEM N.o 89-ON181

"Submete à deliberação do Congresso' Nacional o texto do
Decreto-lei n.O1.164. de 1.0 de abril de 1971, que "altera dispositivo
do Decreto-lei n.O 1.164, de 1.0 de abril de 1971, que declara indis
pensáveis it segurança e ao desenvolvimento naeíonaís terras devo
lutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura em cada
lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal." Autor: Poder Exe
cutivo (Mens. n.v 121181).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Aluizio Bezerra
,Vice-Presidente: Deputado Ruy Silva
Relator: Senador Jutahy Maga:hães

Pruo

Até dia 27-11-81 - no Congresso Nacional.

40

MENSAGEM N,o 90-CN/81

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 1.869, de 14 de abril de 1981, que "dispõe sobre a
íserição de impostos e taxas nas importações realizadas pela. Indús
tria de Material Bélico do Brasil - IMBEL." Autor: Poder Exe
cutivo (Mens. n.o 140/81). -

Cotnissão Mista

Presidente: senador Agrenor Maria
Vice-Presidente: Senador Jorge Ka1ume
Relator: Deputado José Ribamar Machado

Prazo
Até dia 80-11-S1 - no Congresso Naeional.

4J.

MENSAGEM N.o 91-CN/S1

"Submete à deliberação do Oongresso Nacional o texto do De
creto-lei n.o 1.870, de 6 da maio de 1981 que "atribui competência
para a dispensa da retenção de Imposto de renda de reduzido valor
dispõe sobre a retenção do imposto incidente sobre roodimento~
de depósito a prazo fixo, e dá outras providências." Autor: Poder
Executivo (Mens. n.O 164).

Pra.zo

Até dia 26-10-S1 - na Comissão Mista;

Até dia 3-12-81 - no Congresso Nacional.

42

MENSAGEM N.o 92-CN/81

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n!" 1.871, de 8 de maio de 1981, que "dispõe sobre a isenção
de .Impostos e taxas nas importações realizadas pela PRóLOGO
S.A. - Produtos Eletrônicos." Autor: Poder Executivo (Meus. n,o
166/81), .

Comissão Mista

Presidente: Senador Leite Chaves
Vlce-Pres.idoote: senlador Luiz Cam1cante
Relator: Deputado Adolpho F1ranco

Prazo
Até dia 26-10-81 - na Comissão Mista;

Até dia 4-12-S1 - no Congresso Naelonal.

43

MJENSAGEM N.o 96-00/81

"Submete à deliberação do Oongresso Nacional o texto do De
creto-lei n,o 1.873, de 27 de maio de 1981, que "dispõe sobre a
concessão de adicionais de insalubridade e de periculosidade aos
servidores públicos federais, e dá outras providências." Autor: Po
der Executivo (Mens. n,o 203/81).

Comissão Mista

Presidente: Senador Humberto Lucena
Vice-Presidente: Senador Bernardino Viana
Relator: Deputado Francisco Rollemberg

:PrlUIo

Até dia 9-11-81 - na qomissão Mista;

Até dia 15-3-82 - no Congresso Nacional.

44

MENSAGEM N.o 95-0N/Bl

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Deereto-leí n. O 1.87:2, de 21 de maio de 1981, que "dispõe sobre a
aquisição, pelai! concessionários de energia elétrica excedente ge
rada por autoprodutores, e dá outras providências." Autor: Poder
Executivo (Meus. n.O 197/81).

Comissão Mista

Presidente: 'Deputado Horácio Ortiz
Vice-Presidente: Deputado Francisco Rollemberg
Relator: Senador Jutahy Magalhães

Prazo

Até dia 9-11-81 - na Comissão Mista;

Até dia 15-3-,82 - no Congresso Nacional.

VIlI - Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 millutos.

SECRETARIA-GERAL DA MESA,
Resenha da Correspondência Recebida

20-10-81- Of, SM/No 436, de 16-10-81, do SF, comunicando a rejeição
do PL nO 3.467/77, que "dá nova redação do caput do art. 55 da Lei no3.807,
de 26 de agosto de 1969 - Lei Orgânica da Previdência Social".

21-10-8'.- Av. nO 534-SUPRA/81, de 16-10-81, do Gabinete Civil da
Presidência da República, encaminhando a Mensagem nO 457, que envia pro-
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jeto de lei que "autoriza a incorporação da Faculdade de Serviço Social, da
Fundação Vidal Ramos, à Universidade Federal de Santa Catarina".

22-10-81 - Of. SM/N9 437, de 20-10-81, do SF, comunicando a remessa
à sanção do PL 1.001/79, que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun
dação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul".

OF. SM/N9 438, de 20-10-81, do SF, comunicando a remessa à sanção
do PL 5.275/81, que "dispõe sobre doação de lote à Organização Internacio
nal do Trabalho - OlT, pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRA
CAP".

Av. nv 137/81-GM, do Sr. Rômulo Villar Furtado, comunicando a im
possibilidade de seu comparecimento na Comissão de Comunicação para
participar de Painel sobre Q Código Nacional de Comunicação, tendo em vis
ta compromissos já assumidos como Ministro Interino das Comunicações.

23-10-81- Of. CN/N9 136, de 21-10-81, do SF, encaminhando autógra
fo do Decreto Legislativo n" 61, de 1981, que "aprova o texto do Decreto-lei
nv 1.865, de 26 de fevereiro de 1981, que dispõe sobre a ocupação provisória
de imóveis para pesquisa e lavra de substâncias minerais que contenham ele
mcntos nucleares", (PDL 49/81-CNI.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO GERALDO GUEDES
PROFERIDO NA SESSÃO VESPERTINA DE 6-10-81.

O SR; GERALDO GUEDES (PDS - PE) - Sr. Presidente, caros cole
gas, já é tempo de registrarmos aqui, nesta instituição-base da sociedade de
mocrática brasileira, o papel que o Sr. Ministro da Educação, General Ru
bem Ludwig, vem desempenhando nessa área de administração federal.

Quando S. Ex' assumiu a Pasta da Educação, ocorreu um ambiente de
certa reserva. Tratava-se, em primeiro lugar, de um militar que muitos julga
vam sem maior ligação com os problemas educacionais, muito embora hou
vesse exercido postos de relevo na oficialidade superior das Forças Armadas.
Depois, deparava-se com uma missão difícil, a dc suceder o titular Prof.
Eduardo Portella, um dos luminares das letras nacionais.

Há quase um ano que o atual Ministro vem exercendo suas altas funções.
Com discrição e modéstia, sem reformas e sem "slogans", mas com firmeza e
probidade, inteligência e dedicação, foi, pouco a pouco, marcando sua pre
sença à frente daquela pasta e, hoje ninguém, de sã consciência, lhe pode ne
gar o elevado conceito que tanto merece.

A princípio, não destruiu nem cancelou as linhas de trabalho encontra
das no Ministêrio. Examinou os objetivos gerais, as linhas de ação já indica
das e considerou os problemas atuais dentro da visão qualificada de todo
complexo governamental.

Pacificou grevistas; distribuiu recursos necessários é disponíveis à exe
cução de projetos lançados; desceu às origens do ensino e partiu para uma
prioridade geral de atendimento: o ensino pré-escolar, onde se destacam
como fatores principais de sua precariedade, já assinalados aliás, pelo ex
Ministro Eduardo Portella, a ausência de uma política global e integrada de
atendimento à população infantil, e uma reduzida ajuda privada, inacessível
às populações de baixa renda. Acrescentem-se a isto a falta de professores es
pecializados, a descoordenação de programas nutricionais, de saúde e de edu
cação infantil, o pequeno envolvimento ou quase nulo envolvimento da
família e da com unidade, e ter-se-á um quadro que exige soluções articuladas
e fortalecidas, sob pena de o brasileiro de amanhã não ter condições de res
ponder pela independência de nossa Pátria.

O Ministro Ludwig tocou nesse ponto agudíssimo da política educacio
nal do Brasil e, como não podia deixar de ser, feriu e contrariou muitos inte
resses. Procurou, então um orçamento básico, mínimo para atender à progra
mação básica de sua gestão ministerial.

No discurso de abertura do Simpósio sobre Educação, na Associação
Comercial, no Rio de Janeiro, defendeu a medida que o Governo tomou,
para obter recursos e realizar o programa mínimo, qual seja, a da fixação da
sobretaxas nos lucros bancários. Com o valor dessas sobretaxas, o Governo
disporá de meios para que 23 milhões de crianças, com menos de 7 (sete)
anos, tenham atendimento de nível pré-escolar.

Atenderei, Sr. Presidente, ao chamamento de V. Ex', mas não podia,
mesmo nestes cinco minutos que tão depressa se passam, deixar meu testemu
nho de congratulações com o Exm" Sr. Ministro Ludwig, que realiza no Mi
nistério de Educação um programa simples, sem devaneios e sem 'mistérios,
mas voltado para os bens espirituais e essenciais à vida. O futuro dirá se não
tenho razão no que afirmo. Espero voltar, Sr. Presidente, em tempo menos
breve, para apresentar minhas razões de apoio, de aplauso e de agradecimen
to à ação do Ministro Ludwig, em favor da criança brasileira, através do cus
ro pré-escolar, que deve ser bem estruturado porque é dali que surge a Edu
cação como chave do processo de desenvolvimento político da Nação, con
forme acentuou S. Ex'

Era o que tinha a dizer nesta oportunidade, Sr. Presidente.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO GERALDO ,GUEDES
PROFERIDO NA SESSÃO VESPERTINA DE 7-10-81.

O-SR. GERALDO GUEDES (PDS - PE) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, de há muito venho ocupando esta tribuna para solicitar ao Sr. Minis
tro dos Transportes as providências necessárias à duplicação asfâltica da BR-
232, no trecho da Serra das Russas, em Pernambuco. .

É que ali, Sr. Presidente, o tráfego rodoviário, que demanda os sertões e
ao Sul do País e retoma à Capital do Estado, se estrangula, se estreita, se tor
na penoso, porquanto há uma pista só de rolamento asfáltico, por onde pas
sam automóveis, caminhões e coletivos. Na subida para o interior, para querrí
sai da Capital, o prejuízo de tempo ê incalculável. Os caminhões, transpor
tando carga pesada, se movimentam lentamente, como se fossem verdadeiros
paquedermes, alongando-se em filas vagarosas e aborrecidas. Todos sequei
xam desse estado de coisas.

E como não podia deixar de ser, as reclamações todas se dirigem para
nós, Deputados, representantes. Ninguém encaminha seus protestos e suas
reivindicações ao Executivo, mas a nós, que estamos no exercício do mandato
parlamentar. E, por isso mesmo, eu acolhi, porque procedentes, os apelos que
recebia e os encaminhei ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
- DNER. E tantas vezes falei e pedi que, afinal, fui antendido, O projeto da
duplicação da pista está concluído, felizmente. Agora, faltam os recursos
para os serviços serem iniciados. A quem devo solicitá-los? Certamente ao Sr.
Ministro dos Transportes. Cabe à sua Pasta esse trabalho, de obter recursos
financeiros para execução dos seus projetos. Nenhum projeto, Sr. Presidente,
mais imporante que este se pode mencionar. São milhares de contriubintes
que se vêem prejudicados; ê a própria finalidade das empresas que se encon
tra atingida, quando os bens que produz não circulam ou não chegam tem
pestativamente aos respectivos mercados.

O tempo ajuda a todos. E não se pode perdê-lo assim à tôa. O tempo que
os transportes perdem atualmente, na subida da Serra das Russas, encerra
prejuízos irreparável, que se pode evitar, no entanto, com a duplicação de sua
pista, agora estreita demais, não permitindo nem a ultrapassagem, que é perí
gosíssírna, diante das gargantas e dos abismos dipostos à nossa frente, nem a
rapidez do tráfego em face da fila interminável de caminhões, coletivos, auto
móveis e outros meios de transportes.

Nosso pedido está feito ao honrado Ministro dos Transportes. Ele, com
a sua competência e o seu nunca desmentido espírito público, saberá
encaminhá-lo para os devidos fins. É o que esperamos, Sr. Presidente.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO GERALDO GUEDES,
PROFERIDO NA SESSÃO VESPERTINA DE 19-10-81.

O SR. GERALDO GUEDES (PDS - PE.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, mais uma vez me dirijo ao Sr. Presidente do BNH, que ê o responsável
pelo Programa Nacional de Habitação. '

Venho pedir-lhe toda atenção para resolver um problema que se vai
agravando a cada verão que passa, se não houver imediata solução. J'l. o se
guinte: queixam-se os habitantes do Jardim Paulista, em Olinda, Pernambu
co, de que os telhados de Brasilít, colocados em suas casas, adquiridas do
BNH QU por seu intermédio, aquecem demasiadamente os imóveis construí
dos, tornando insuportável a vivência local. Segundo o contrato assinado,
eles informam que as telhas que deveriam cobrir suas casas deviam ser de bar
ro e não de Brasilit, Às telhas de barros filtram os raios de sol, amenizam o
calor solar, atenuam a irradiação do aquecimento e do calor; por isso mesmo,
encarecem um pouco mais a construção. Os telhados Brasilit, porém, não po
dem ser utilizados nas construções habitacionais do Nordeste. São contra
indicados, mesmo custando baixo preço. Isso todo mundo sabe; não o sabe
quem ê ignorante das coisas fundamentais da vida. Quem não sabe, Sr. Presi
dente, que em Pernambuco as "casas" do BNH têm pé direito baixo? Tem pa
redes tênues e ficam à mercê do tempo, sem oferecer resistência a uma venta
nia mais forte, a uma mudança de tempo mais violenta?

Pois bem. Sabe-se tudo isso c quando se constrói a Vila cobrem-se as ca
sas com telhado Brasilit. O pequeno e humilde morador que recebe, pela ma
nhã, com inusitada alegria, a chave de sua casa, à noite já pretende devolvê
la, porque se transformou num forno, num local inabitável. E daí vem a de
cepção do Governo; vcm a queixa aos órgãos responsáveis; vem o apelo ao
Deputado, enfim.

O Deputado acolhe a súplica dos pequenos, dos humildes, de que só vem
falar de que os programas de apoio à casa própria representa uma filosofia de
alto valor social e se desenvolve através duma estratégia de execução, capaz
de ofercer casas a grandes da população desabrigada. Mas quando o Deputa
do, membro do Partido do Governo, como eu sou, vê essa fraude contratual
cometida, sem qualquer penitência imposta aos seus autores e responsáveis;
quando a gente vê o povo sofrido, sem poder dormire sossegar, durante as,
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noites de verão, sobretudo, porque nesse período, suas "casas" se transfor
maram em "fornos" e "fogões"; quando, em vez de telhas de barro, se
cobrem as casas com telhados de cimento, que concentram o calor do sol, afe
tando a saúde de todos, não tem outro caminho, como representante do po
vo, senão o de denunciar o fato e pedir a apuração da fraude. Que não se

puna ninguém - porque este País é mesmo o paraíso da impunidade - mas,
pelo menos, se faça a revisão dos contratos da Vila do Jardim Paulista, em
Pernambuco, obrigando-se as empresas construtoras a cumprir os contratos
celebrados. fi o que peço ao Sr. Presidente do BNH, com vistas ao eminente e
honrado Ministro Mário Andreazza.

ATA DE COMISSÃO

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLtncA RURAL
(Subcomissão da Pesca)

Ata da l' Reunião Ordi.nária, realizada em 24 de março de 1980

Às dez horas do dia vinte e quatro de março de mil e novecentos e oiten
ta, reúne-se, no plenário da Comissão de Agricultura e Política Rural, a Sub
comissão da Pesca, sob a presidência do Senhor Deputado Carlos Santos,
presentes os Senhores Deputados Arnaldo Schmitt, Del Bosco Amaral, João
Carlosde Carli, Melo Freire, Pedro Germano e Sebastião Andrade. Abertos
os trabalhos, o Sr. Presidente distribui aos Srs. Deputados Arnaldo Schmitt,
Del Bosco Amaral e João Carlos de Carli, para darem parecer, expedientes
recebidos de entidades ligadas à atividade pesqueira. Em seguida, usam da
palavra os Srs. Deputados Arnaldo Schmitt, Del Bosco Amaral, Melo Freire
e SebastiãoAndrade, os quais apresentam sugestões para a fixação de datas e
métodos dos trabalhos da Subcomissão. Fica deliberado, por unanimidade,
que a Subcomissão promoverá reuniões com autoridades e técnicos do Setor
Público ligados à pesca, bem como, nas regiões de pólos pesqueiros, com re
presentantes do Setor Privado, para se verificarem, in loco, os assuntos relati
vos à problemática pesqueira nacional. Os Senhores Deputados membros da
Sucornissão ficam incumbidos de, em seus respectivos Estados, manterem os
contatos necessários à realização desses encontros, Ao final da reunião, o Sr.
Presidente, por sugestão do Sr. Deputado Del Bosco Amaral, concede a pala
vra aos Srs. Wilson Kamada e Orêrnio Roque de Mello, representantes da
Empresa Mista de Pesca, desta Capital, que expõem à Subcomissão o proble
ma da cobrança do ICM no DF sobre o pescado in natura. Às dez horas e cin
qüenta minutos, o Sr. Presidente encerra os trabalhos e marca a próxima reu
nião para o dia oito de abril do corrente, às dez horas, neste plenário. E, para
constar, eu, Geraldo José de. Sá, Secretário, lavrei a presente Ata que, após
lida e· aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e remetida à publi
cação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 2' Reunião Ordinária, realizada em 8 de abril de 1980

Às dez horas e quarenta mmutos do dia oito de abril de mil e novecentos
e oitenta, reúne-se, no plenário da Comissão de Agricultura e Política Rural,
a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos,
presentes os Srs. Deputados Melo Freire, Sebastião Andrade, Del Bosco
Amaral, Arnaldo Schmitt e Pedro Germano. Abertos os trabalhos, o Sr. Pre
sidente coloca em discussão e votação a ata da sessão anterior, que é, sem mo
dificações, aprovada. A seguir usam da palavra os Srs. Deputados Melo Frei
re, Del Bosco Amaral, Pedro Germano, Sebastião Andrade e Arnaldo
Schmitt, os quais informam ao Sr. Presidente das gestões levadas a efeito em
suas regiões, com vistas à efetivação dos trabalhos da Subcomissão. Delibera
se, dessa forma, que este órgão técnico, como início de sua atividade, partici
pará, em localidades da Região Sul, nos dias 24 a 29 do corrente, de encon
tros com representantes de colônias de pescadores, cooperativas e sindicatos
de pesca e autoridades ligadas ao setor pesqueiro, iniciando-se pela cidade de
Rio Grande (RS) e a seguir em Itajaí (SC). Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerra a sessão e eu, Geraldo José de Sá, Secretário, lavrei a pre
sente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
remetida .à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 3' Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril de 1980

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de mil e nove
centos e oitenta, devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, reúne-se a Subcomissão da Pesca na sede do Centro de Indústrias
de Rio Grande-RS, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos, presen
tes os Srs. Deputados Del Bosco Amaral, Arnaldo Schmitt e Cardoso Frega
pani. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, os trabalhos são aber
tos pelo Sr. Hermann Werner Hadrich, Presidente do Centro de Indústrias de
Rio Grande, que registra a presença de diversas das autoridades locais e ao
agradecer aos membros da Subcomissão da Pesca pela deferência de iniciar as
suas atividades pela cidade de Rio Grande, passa a presidência ao Sr. Depu
tado Carlos Santos. Este, usando da palavra, faz uma ligeira saudação aos
presentes e fala também da sua alegria e honra pela escolhada sua cidade na-

tal para a instalação da fase propriamente ativa da Subcomissão, esclarecen
do, ainda, a finalidade da sua criação e a sistemática dos trabalhos a serem
desenvolvidos. Em seguida, usam da palavra para auto-apresentarem-se os
Deputados Arnaldo Schmitt, Del Bosco Amaral e Cardoso Fregapani.D Sr.
Presidente passa então a palavra ao primeiro expositor inscrito, Sr. Osmar
Ferreira dos Santos, Presidente da Colônia de Pescadores Z-I, de Rio Gran
de. Após relatar os problemas por que um enfrentando a sua colônia, o Sr.
Osmar dos Santos é interpelado pelos Srs. Deputados Arnaldo Schmitt e Caro
los Santos, Srs. Lino e Jandir, da EMATER, e por último o Sr. Deputado Del
Bosco Amaral. Às doze horas e quinze minutos, o Sr. Presidente encerra os
trabalhos, antes convocando, para as quatorze horas de hoje, no mesmo lo
cai, nova reunião, a fim de serem ouvidos os demais representantes de colô
nias de pescadores. As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão a inte
grar esta Ata, que eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário, lavrei e que
depois de lida e aprovada será assinada pelo Sr . Presidente e remetida àpubli
cação. _. Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 4- Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril de 1986

Às quatorze horas do dia vinte e quatro de abril de mil e novecentos e oi
tenta, na sede do Centro de Indústrias de Rio Grande-RS, c devidamente au
torizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, reúne-se a Subcornis
são da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos, presentes os
Srs. Deputados Arnaldo Schmitt, Del Bosco Amaral e Cardoso Fregapani.
Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, os trabalhos são reabertos, a
fim de serem ouvidos os demais presidentes de colônias de pescadores e ou
tras autoridades ligadas ao setor pesqueiro, conforme o estabelecido na ses
são inaugural da parte da manhã. O Sr. Presidente concede a palavra pela or
dem de inscrição aos Srs. Adolfo Pugina, ex-Deputado Estadual e Patrono
dos Pescadores; José Adilson Pontes, Presidente da Colônia Z-2; Sérgio Mo
rais, Técnico da EMATER; Prof..Santana, ex-funcionário da SUDEPE; João
Manoel da Fonseca, Fiscal da SUDEPE; José Carlos Pinheiro, Presidente do
Sindicato dos Pescadores; Delfino Vasco, Presidente da Colônia 2.3; Modes
to Machado Alves, Presidente da Colônia Z-5; Dorival Jacinto Medeiros,
Presidente da Colônia Z-8; Walter Troina, Deputado Estadual; Pcdrcsan,
Deputado Estadual; e Carlos Meira, Presidente da Federação dos Pescadores
do Rió Grande do Sul. Após amplamente debatidos os problemas que vêm
afligindo a pesca artesanal no Rio Grande do Sul, o Sr. Presidente encerra os
trabalhos às dezoito horas e quarenta minutos, antes convocando reunião
para amanhã, às oito horas, no mesmo local, com a presença dos armadores e
industriais da pesca. As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão a inte
grar estaAta, que eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário, lavrei e que
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e remetida à
publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 5' Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 1980

Às nove horas e dez mi~utos do dia vinte e cinco de abril de mil e nove
centos e oitenta, na sede do Centro de Indústria de Rio Grande-RS, e devida
mente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, reúne-se a
Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos. pre
sentes os Srs, Deputados Arnaldo Schmitt, Del Bosco Amaral e Cardoso Fre
gapani. Registradas as presenças de diversos industriais e armadores da pesca
de Rio Grande, além de inúmeras autoridades locais, é dispensada a leitura
da ata da reunião anterior, quando então os parlamentares presentes e o Sr.
Antônio Dias da Costa, Chefe do Gabinete do Superintendente da SUDEPE,
são instados a fazerem as suas auto-apresentações. Em seguida, o Sr. Presi
dente passa a palavra ao Dr. Hélio Pontes, que, ·representando o Centro de
Indústrias de Rio Grande, faz uma minuciosa exposição, abordando ampla
mente os problemas da produção, comercialização c da importação do pesca
do industrializado. No transcorrer da sua fala, o expositor é interpelado pelos
Deputados Arnaldo Schrnitt, Del Bosco Amaral; Sr. Hermann Hadrich, Pre
sidente do Centro de Indústrias de Rio Grande; Mário Roberto Figueiredo,
Superintendente de Pesquisa e Pós-Graduação da Fundacão Universidade de
Rio Grande; Antônio Renato Vidal Ladeira, Chefe do Deptv de Oceanografia
da "FURG"; Vereador Elias Artur Dorneles, Professor da "FURG"; Ervino
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Schneider, Presidente da PRO MAR; c Almirante Nelson Riet Corrêa, Dire
tor da Leal Santos SA. (Grupo Ipiranga). Ao encerrar os trabalhos, às doze
horas c cinqüenta minutos, o Sr. Presidente convida a todos os presentes para
a reunião final, a realizar-se hoje, neste mesmo local, às dozoito horas, e trinta
minutos. As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão a integrar esta
Ata, que eu, José' Salomão Jacobina Aires,Secretário, lavrei e que depois de
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. 
Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 6~ Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 1980

Ás dezoito horas e cinqüenta minutos do dia vinte e cinco de abril de mil
e novecentos e oitenta, na sede do Centro de Indústrias do Rio Grande, e de
vidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, reúne
se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos,
presentes os Srs. Deputados Del Bosco Amaral e Cardoso Fregapani. Ausen
te por motivo justificado o Sr. Relator, Deputado Amado Schmitt, Compare
cem mais diversos industriais e armadores de pesca de Rio Grande, o Dr. An
tônio Dias da Costa, representante da SUDEPE, e inúmeras autoridades lo
cais. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, os trabalhos silo inicia
dos, com o Sr. Presidente passando a palavra de imediato ao Dr. Hermann
Werner Hadrich, Presidente do Centro de Indústrias do Rio Grande, que
aborda em sua fala aspectos relacionados com as finanças da indústria pes
queira e faz ainda ligeiros comentários sobre o anteprojeto do Código de Pes
ca. No transcorrer da sua palestra, o Sr. Werner Hacrich é aparteado pelos
Srs. Hélio Pontes, Del Bosco Amaral, Carlos Santos, pelo representante do
DIPOA, presente à reunião; Cardoso Fregapani, Antônio Dias da Costa e o
Vereador Elias Artur Dorneles, representante do Sr. Reitor da FURG. Final
mente, para despedidas e agradecimentos, usam da palavra o Sr. Hermann
Werner Hadrich, Presidente do Centro de Indústrias do Rio Grande, e o Sr.
Deputado Carlos Santos. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos são en
cerrados às vinte e uma horas e dez minutos. As notas gravadas, depois de
traduzidas, passarào a integrar esta Ata, que, eu José Salomão Jacobina Ai
res, Secretário, lavrei e que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente e enviada à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 7' Reunião Ordinária, realizada em 27 de abril de I'~80

Ás quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de mil e no
vecentos e oitenta, na sede da Colônia de Pescadores 2-6, de Navegantes-SC,
e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos
Santos, presentes os Srs. Deputados Del Bosco Amaral, Arnaldo Schmitt,
Cardoso Fregapani e Francisco Libardoni. Comparecem mais, entre outros,
os Srs. Antonio Dias da Costa, representante da SUDEPE, Sr. Hamilton,
Coordenador Regional da SUDEPE; Herculano Timm e Ludivino Luz, fis
cais da SUDEPE; João José Fragundes, representante dó prefeito Municipal
de Navegantes; Vereador Felismino Mafra; José Alberto Rossi, do Serviço de
Extensão Pesqueira e, ainda, presidentes de colônias e grande número de pes
cadores da localidade. Abertos os trabalhos, é dispensada a leitura da ata da
reunião anterior. O Sr. Presidente passa então à conceder a palavra aos presi
dentes de colônias de pescadores presentes, falando inicialmente o Sr. Ante
nor de Góis, da Colônia Z-4, que reclama contra os barcos que estão arras
tando as redes dos pescadores artesanais; diz da necessidade de construção de
um prédio para sede e adverte que o local de atracação foi vendidido e será
feita uma construção, no que resultará na expulsão dos pescadores da praia.
O Sr. Francisco Amâncio da Costa, da Colônia Z-5, reivindica a opção de
contribuir para o INPS, isenção do seu recolhimento (patronal) e defende a
inclusão das colônias dentre as entidades consideradas de utilidade pública.
Rodolfo Rodrigues Passos, Presidente da Colônia Z-6, alinha, em síntese: fal
ta de convênio para assitência médico-social; inexistência de verba de espécie
alguma; e falta de recursos ao pescador, inclusive para pagamento da taxa ao
INPS. Albertino Tito, da Colônia Z-9, reclama dos barcos que levam as redes
dos pescadores artesanais, das imobiliárias que não permitem a aproximação
do pescador à praia e da falta de cr.édito. Nildo Zeferíno, da Colónía Z-ll,
defende como reivindicação maior da classe a voltado direito de opção pelo
INPS, pois, segundo ele, a grande maioria foge da pesca para outro setor a
fim de poder ter INPS; acha importante o combate do Governo ao interme
diário e julga fundamental a fixação do preço mínimo justo e não um preço
mínimo para beneficiar o industrial da pesca; esclarece que o dirigente de co
lônia deixa tudo para cuidar dos interesses dos pescadores e não tem uma re
muneração condigna; finalmente, comenta sobre a exorbitância da taxa de
ocupação cobrada pelo Serviço de Patrimônio da União, forçando o pesca
dor a morar no morro, longe do mar. O Sr. Janilton Gerernias noticia que sua
Colônia, a Z-12, possui aproximadamente 80 associados, os quais ganham 'em
média Cr$ 5.000,00 mensais, c têm assistência médica através de convênio
com o FUNRURAL; registra reclamação contra o "pescador de paia", cuja

atividade prejudica o trabalho do pescador profissional. Em seguida, usa da
palavra o Sr. Luís Carlos Alves, Secretário da Federação dos Pescadores de
Santa Catarina, e diz que das 16 Colônias existentes no Estado, apenas duas
delas não têm atendimento médico-odontológico. Ao depois, alinha os se
guintes problemas enfrentados pelas Colônias e pelos pescadores: I) - FUN
RURAL, que prega assistência e esta não é dada. As Colônias que possuem
convênio só recebem aumento de 30% ao ano, e, no entanto, tem que dar rea
juste salarial semestralmente; 2) SPU - as taxas sofrem aumento astronó
mico; 3) Terrenos de Marinha - além de juros altíssimos, os bancos exigem
garantias que o pescador não tem como atender; 5) Concorrência desleal do
pescador amador, que tem o mesmo direito de tarrafear, matanado enormes
quantidades e vendendo livremente o peixe nos mercados; 6) falta de regula
mentação para a pesca de mergulho; e 7) Prejuízos causados pelos surfistas,
que espalham os cardumes. Finalizando, o Sr. Deputado Arnaldo Schmitt,
em nome da Subcomissão, agradece a todos pelo comparecimento ti prestigio
sa colaboração. Ás dezenove horas e trinta e cinco minutos, o Sr. Presidente
encerra os trabalhos, antes convocando reunião para amanhã, às nove horas,
no Auditório da Associação Comercial de Itajaí, a fim de serem ouvidos os
industriais e armadores de pesca da região. Para constar, cu José Salomão Ja
cobina Aires, Secretário, lavrei a presente Ata,que depois de lida e aprovada
será assinada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. - Deputado Car
los Santos, Presidente.

Ata da X, Reunião Ordinária, realizada em 2X de abril de 1980

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril de mil e nove
centos c oitenta, no Auditório da Associação Comercial de Itajai-SC, e devi
damente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, reúne-se
a Subcomissão da pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos,
presentes os Srs. Deputados Arnaldo Schmitt, Del Bosco Amaral, Cardoso
Fregapani e Francisco Libardoni. Comparecer mais, entre outros, os Srs. An
tonio Dias da Costa, Chefe de Gabinete do Superintendente da SUDEPE; Sr.
Hamilton, Coordenar Regional da SUDEPE; Sr. Colares, Presidete da Asso
ciacão Cornercial e Industrial de Itajaí; Gustavo Malaguti, Presidente da As
sociação dos Empresários de Pesca de Santa Catarina; Noemi dos Santos
Cruz, Diretor da EBRASA; Vicente Santana, Presidente do Sindicato de Pes
'ca de Florianópolis; Marcelino Talavera, Presidente da lPESCA; Cídio San
dri, Diretor do Supermercado Vítor; Alfredo Vaz, empresário de pesca; Davi
Gregório, empresário de pesca; c o Prof. Andreoti, da Universidade Federal
de Santa Catarina. Abertos os trabalhos, é dispensada a leitura da ata da reu
nião anterior, e o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Gustavo MaJaguti,
que reclama contra a bicontribuição previdenciária exigida pelo Governo, no
que é secundado pelo Sr. Noemi Cruz, acrescentando este ainda que o fenô
meno decorre de melindres entre funcionários do FUNRURAL e INPS, cada
qual querendo arrecadar mais. Continuando com a pal.cra. o Sr. Noemi
Cruz diz também não ter justificativa a falta de óleo para emba reações, fato
que tolhe e prejudica sobremaneira a atividade pesqueira; aleg., que a pauta
do [CM para o camarão é obra de tecnocratas; que a pesquisa anda a zero,
acarretando desperdício de combustível, tempo e alimentação; cita um barco
da FAO, atracado em Itujaí, e que num mês fica parado durante 29 dias, pro
vocando o descrédito nos empresários, que, em razão de fatos dessa natureza,
sequer comparecem às reuniões convocadas pelos técnicos daquela organi
zação; esclarece que, embora a pesca seja uma atividade sazonal, todavia a
base de cálculo da tarifa de energia elétrica é feita pelo maior consumo de
energia, onerando injustamente o setor. A seguir, o Sr. Marcelino Talavera,
da IPESCA, tece comentários sobre a isenççao fiscal do óleo combustível, go
zada por algumas empresas do Norte do País; a política do "dumping" em
termos de mercado; a cobrança do ICM baseada em valores arbitrários e, fi
nalmente, como reivindicação maior da classe, acha que o Governo deve re
ver a instituição do imposto de exportação sobre o pescado. Por último, Sr.
Vicente Santana, do Sindicato de Pesca, lembra que as questões relativas ao
óleo combustível e ao FUNRURAL são assuntos de vários anos e somente
um novo decreto resolverá o problema da bicontribuicão previdenciária.

. Usam ainda da palavra para agradecimentos o Sr. Colares, Presidente da As
sociação Comercial e Industrial de Itajaí, e o Sr. Deputado Arnaldo Schmitt,
Relator da Subcomissão da Pesca. Ás doze horas e quinze minutos, o Sr. Pre
sidente encerra os trabalhos, do que, para constar, eu, José Salomão Jacobina
Aires, Seretário, lavrei a presente ata, que depois de lida c aprovada será assi
nada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. - Carlos Santos, Presi
dente.

Ata da 9' Reuuião Ordinária, realizada em 12 de junho de 1980

As onze horas do dia doze de junho de mil cnovecentos e oitenta, reúne
se, no plenário da Comissão de Agricultura e Política Rural, a Subcomissào
da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos, presentes os Srs,
Deputados Del Bosco Amaral, Arnaldo Schrnitt, João Carlos de Carli, Víctor
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Fontana e Melo Freire. Comparecem ainda os Srs, Deputados Albérico Cor
deiro e Saramago Pinheiro. Havendo número legal, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e determina a leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições. Usando da palavra, o Sr. Presidente tece ligei
ros cómentários acerca dos encontros realizados pela Subcomissão em Rio
Grande (RS) e Itajaí (SC), e insiste na necessidade de continuação do roteiro
de viagens programadas, agora, nessa segunda etapa, para as cidades de São
Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Após amplamente debatido o assunto,
de,jibera-seeumprir esta parte dos trabalhos no período' compreendido entre
os dias 19 e 22 de junho do corrente. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi
dente encerra a reunião às onze horas e vinte minutos, do que, para constar,
eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário, lavrei a presente Ata, que após
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. 
Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 10', Reunião Ordlnãrla, realizada em '19 de junho de 1980

As vinte horas e quarenta minutos do dia dezenove de junho de mil nove
centos e oitenta, na sede da Coordenadoria Regional da SUDEPE, em São
Paulo (Capital), e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Depu
tado Carlos Santos, presentes os Srs, Deputados Arnaldo Schimitt, Del Bos
co Amaral e Albérico Cordeiro. Comparecem mais o Dr. José César de Quei
roz, Diretor da SUDEPE, Dr. Antonio de Castilho, Coordenador Regional
da SUDEPE e vários assessores e funcionários da Coordenadoria Regional
da SUDEPE de São Paulo. Abertos os trabalhos, é dispensada a leitura da
ata da reunião anterior. A seguir, o Sr. Presidente e os demais parlamentares
presentes fazem as suas respectivas auto-apresentações. Após isso, a palavra é
concedida, de imediato, ao Dr. Antonio de Castilho, que faz um ligeiro his
tórico da criação da Coordenadoria de São Paulo e também uma panorâmica
da situação da atividade pesqueira no seu Estado. Durante a sua fala, o Sr.
Antonio de Castilho é assessorado pela Dra. Marly Lacerda, que noticia
sobre os cursos realizados para o setor pesqueiro e aborda problemas da pes
ca artesanal; o Dr. Adalberto Costa, que discorre sobre projetos de aquícultu
ra, infra-estrutura pesqueira e comercialização; a socióloga, Dra. Nilce, sobre
convênios; a Dra. Ana Emília Varzoli; sobre o "Projeto Sardinha". Nos
transcorrer das exposições, participam dos debates os Senhores Deputados
presentes à reunião, o Dr. José Canceles, Presidente do Sindicato das Indús
trias de Pesca, e o Dr. José Cêsar de Queiroz, Diretor de Incentivos da SU
DEPE. Aos cinqüenta minutos do dia vinte de junho, e nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente encerra a sessão, antes convocando para logo mais às
dez horas, no Auditório do Museu do Instituto de Pesca de Santos, encontro
com os armadores e industriais da pesca. As notas gravadas, depois de tradu
zidas, passarão a integrar esta Ata que, eu, José Salomão Jacobina Aires, Se
cretário, lavrei e que depois de lida e aprovada será assinada pelo SI. Presi
dente e remetida à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 11' Reunião Ordinária, realizada em 1,0 de junho de 1980.

As dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte de junho de mil nove
centos e oitenta, no Auditório do Museu do Instituto de Pesca, em Santos-SP,
e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos
Santos, presentes os Srs. Deputados Arnaldo Schimitt, Del Bosco Amaral e
Albérico Cordeiro. Comparecem mais o Dr. José César de Queiroz, Diretor
da SUDEPE, Dr. Antonio de Castilho, Coordenador Regional da SUDEPE,
funcionários de Coordenadoria Regional da SUDEPE, armadores e indus
triais da pesca. A pedido do Sr. Presidentee, os trabalhos são aberto pelo Sr.
Deputado Del Bosco Amaral, tendo sido dispensada a leitura da ata da reu
nião anterior. Feitas as apresentações de praxe, a palavra é passada sucessiva
mente ao Dr. Jankiel Ruchelsman, Presidente da Associação dos Armadores
de Pesca de São Paulo, ao Dr. João Gabriel Leal, Presidente Nacional das
Cooperativas de Pesca e Presidente da Nipo-Brasileira, e ao Sr. Sudeo Okida,
Presidente da Cooperativa de Pesca Àtlântica de Santos, os quais, em linhas
gerais, discorreram amplamente sobre os problemas que afligem a atividade
pesqueira, tendo sido ressaltados principalmente: o problemado combustível
para as embarcações; insenção do IULC; a falta de colocação da produção no
mercado; a falta de estaleiro, terminal e toda' a infra-estrutura necessária para
a comercialização do pescado; a bicontribuição previdenciária; a polêmica re
lacionada ao arrendamento de barcos por conveniência da SUDEPE; a de
núncia sobre a entrada de pescado do Uruguaie Argentina no' Porto do Rio
Grande, o que restringe as compras dos nacionais etc. No transcorrer das ex
posições, participam dos debates os Deputados Del Bosco Amaral, Arnaldo
Schirnitt, Carlos Santos e Albérico Cordeiro; o Sr. José César de Queiroz e o
Sr. Antonio de Castilho. Por último, o Deputado Del Bosco Amaral profere
palavras de agradecimentos aos presentes e em especial ressalta a atividade
desenvolvida em prol da pesca nacional pelo Dr. Luís Alberto Zavalo, Dire-

tor da Divisão de Pesca Marítima do Instituto de Pesca. Finalmente, o Depu
tado Arnaldo Schimitt usa da palavra para registrar agradecimentos a todos,
em nome da Subcomissão da Pesca. Nada mais havendo a tratar; o Sr. Presi
dente encerra a reunião às doze horas e vinte minutos, antes convocando ou
tra sessão neste mesmo local, às quatorze horas, com a presença dos represen
tantes das colônias de pescadores. As notas gravadas, depois de traduzidas,
passarão a integrar esta Ata, que eu, José Salomão Jacobina Aires,Secre
tário, lavrei e que depois de lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente
e enviada à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 12~ Reunião Ordinária, realizada em 20 de junho de 1980.

As quinze horas e quarenta minutos do dia vinte de junho de mil nove
centos e oitenta, no Auditôrio do Museu do Instituto de Pesca, em Santos-SP,
e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos
Santos, presentes os Srs. Deputados Arnaldo Schimitt, Del Bosco Amaral e
Albérico Cordeiro. Comparecem mais o Dr. José César de Queiroz, Diretor
da SUDEPE, o Dr, Antônio de Castilho, Coordenador Regional da SUDE
PE, assessores da Coordenadoria Regional da SUDEPE; o Sr. Júlio Alícava,
Presidente da Federação dos Pescadores de São Paulo, e dez presidentes de
colônia de pescadores do Estado de São Paulo. A pedido do Sr. Presidente, os
trabalhos são abertos pelo SI. Deputado Del Bosco Amaral, tendo sido dis
pensada a leitura da ata da reunião anterior. Feitas as apresentações de praxe,
o Sr. Presidente, após uma ligeira saudação aos presentes, passa a conceder a
palavra, pela ordem, inicialmente ao Sr. Júlio Alicawa, Presidente da Fede
ração dos Pescadores de São Paulo, que faz um ligeiro registro dos presiden
tes de colônias presentes à reunião, falando em seguida sobre os problemas e
dificuldades existentes na Federação que preside. Após isso, usam da palavra,
a fim de exporem a situação de suas respectivas colônias, os Srs. Osvaldo dos
Santos, da Colônia Z-4, de São Vicente; Fernando Freire Balsa, da Colônia
Z-I, de Santos; Sílvio de Almeida, da Colônia Zs'i,de Iguape; Divino Gonçal
ves, da Colônia Z-24, da Colônia de Presidente Epitácio; José P. Oliveira, da
Colônia Z-20, de Piracicaba; José Dias Lima, da Colônia Z-8, de Caraguata
tuba; Pérsia Pascoal Pereira, da Colônia Z-9, de Cananêia, e João Coutinho,
da Colônia Z-IO, de Ubatuba. No transcorrer das exposições, participaram
dos debates os Deputados Carlos Santos, Del Bosco Amaral, Arnaldo Schi
mitt e Albérico Cordeiro; o Dr. Antônio de Castilho, a Dra. Marly Terezinha
Lacerda, Assessora da Coordenadoria Regional da SUDEPE, e o Sr. Sérgio
Antunes, .do Instituto Oceanográfico de São Paulo. Por fim, atendendo solici
tação do Sr. Presidente, o Sr. Deputado Albérico Cordeiro profere palavras
de agradecimentos a todos os presentes, encerrando-se a reunião às dezenove
horas e cinqüenta e cinco minutos. As notas gravadas, depois de traduzidas,
passarão a integrar esta Ata, que eu, José Salomão Jacobina Aires, Secre
tário, lavrei e que depois de lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente
e remetida à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 13~ Reunião Ordinária, realizada em 21 de junho de 1980

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de mil no
vecentos e oitenta, na Coordenadoria Regional da SUDEPE - Edifício da
Pesca -;- Rio de Janeiro/Rl, e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados, reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência
do Sr. Deputado Carlos Santos, presentes os Senhores Deputados Del Bosco
Amaral, Albérico Cordeiro e Saramago Pinheiro. Comparecem também os
Srs, José César Queiroz, Diretor da SUDEPE; Pedro Melo, Coordenador Re
gional da SUDEPE. Convocada com a finalidade de serem ouvidos os arma
dores de pesca e representantes de sindicatos, sobre problemas que vêm afli
gindo a atividade pesqueira, a reunião é aberta pelo Deputado Carlos Santos,
dispensada a leitura da ata da -sessão anterior. Explicados os objetivos da
Subcomissão e feitas as apresentações de praxe, a palavra é passada ao Sr.
Aristides Oliveira Mendes, Presidente do Sindicato dos Armadores de Pesca
do Rio de Janeiro, que, contando com a assessoria do advogado do referido
sindicato, Dr. José Augusto C. de Mendonça, discorre, em síntese, sobre o se
guinte: 1) barcos estrangeiros que vêm pescar atum nas águas brasileiras,
usando redes e dizemando os cardumes; 2) necessidade de subsídio para o
combustível destinado à pesca; 3) terminal pesqueiro sediado na Praça XV já
obsoleto; 4) o absurdo da blcontribuição previdenciária; 5) a incidência do
ICM sobre o pescado; 6) necessidade da existência de um Código de Pesca; 7)
cobrança pela CIBRAZEM de taxas para descarga e atracação, onerando
sobremaneira o pescado; 8) necessidade da fixação de preço mínimo para o
pescado; 9) divergência de entendimento entre procuradores do Tribunal
Marítimo sobre ser armador de pesca considerado produtor ou comerciante,
dai resultando enormes prejuízos aos proprietários de barcos. A seguir, o Sr.
Jorge Fonseca, Diretor da BRASTUNA, tece comentários sobre a pesca do
atum e reclama providências contra pescadores americanos, que limparam
sua costa e estão procurando outras águas, com frotas enormes. Continuan-
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do, sugere a realização de pesquisa para se saber a área onde o atum se con
centra e defende a proibição da entrada de estrangeiros para pescar em águas
brasileiras. O Sr. Moaldo de Faria, da Assistência Pesqueira da SUDEPE, em
aparte, diz que a pesca do atum com isca viva é a mais seletiva, ao contrário
dos barcos com grandes redes, que cercam os cardumes, dizimando-os. Diz
ainda que não há recursos para pesquisas e quem presta algumas informações
são os pescadores, utilizando a sua experiência. O Sr. Antonio Bernardo Ma
tias, armador, alega que tendo frota camaroneira, não está suportando os
custos do óleo diesel e algo deve ser feito pelo Governo, a fim de que os rea
justes dos preços do combustível não sejam tão constantes. Reivindica ainda
a instalação de postos para abastecimento de barcos de pesca nos terminais.
São registradas as presenças dos Srs. Edmundo Dias, armador; José Figueire
do Filho, da Cooperativa do Caju; Guilherme Ramos, armador; Mário Aie
ta, armador; e Antonio Gullo, armador. No transcorrer da reunião, partici
pam dos debates os Srs. Deputados Carlos Santos, Del Bosco Amaral, Al
bérico Cordeiro e Saramago Pinheiro; o Dr. José César de Queiroz e o Dr.
Pedro Melo, ambos da SUDEPE; o Dr. José Augusto de Mendonça, advoga
do do Sindicato dos Armadores de Pesca; e o Sr. Moaldo de Faria, da Assis
tência Pesqueirada SUDEPE. Finalmente, usa da palavra, para agradecimen
tos, em nome da Subcomissão, o Sr. Deputado Saramago Pinheiro. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra os trabalhos às dezesseis horas
e cinqüenta e cinco minutos, antes convocando outra reunião para as dezesse
te horas, neste mesmo local, a fim de serem ouvidos os representantes das in
dústrias de pesca. Para constar, eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário,
lavrei, a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente e remetida à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 14' Reunião Ordinária, realizada em 21 de junho de 1980

Ãs dezessete horas e cinco minutos do dia vinte e um de junho de mil e
novecentos e oitenta, na Coordenadoria Regional da SUDEPE - Edifício da
Pesca - Rio de Janeiro/Rl, e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados, reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência
do Sr. Deputado Carlos Santos, presentes os Srs, Deputados Del Bosco Ama
ral, Albérico Cordeiro c Saramago Pinheiro. Comparecem também os Srs.
Manoel Quadros Barros, Presidente do Sindicato das Indústrias de Pesca; Or
lando BacclJar de Oliveira, Presidente da IBRAC S/A.; Sérgio Carlos Rama
lho, Presidente da MANTUANO S/Av-Com. c Ind. da Pesca; Ivan Luz da
Matta Machado, da Acqua S/A.; José César de Queiroz, Diretor de Incenti
vos da SUDEPE; Pedro Melo, Coordenador Regional da SUDEPE; Moaldo
de Faria, Assistente de Pesquisa da SUDEPE e o Sr. Lêo Nascimento, Asses
sor de Tecnologia da DUDEPE. Convocada com a finalidade de serem ouvi
dos e debatidos os problemas que afligem a atividade pesqueira, relativamen
te aos industriais da pesca, os trabalhos são abertos pelo Sr. Presidente, De
putado Carlos Santos, dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Expli
cada a finalidade da Subcomissão e feitas as apresentações dos Senhores Par
lamentares presentes, é passada a palavra ao Sr. Manoel Quadro Bastos, que'
Jaz breve exposição, alinhando, em síntese, o seguinte: I) que o Decreto n~

221 trouxe conseqüências gravíssimas e o dinheiro barato tornou-se caro; 2)
que os barcos estão já ultrapassados e não há hoje pescadores preparados
para pescar e os filhos de velhos pescadores estão estudando para trabalhar
em outras áreas; 3) que a pesca preeisa modernizar-se, pois antigamente o pei
xc só dava na costa e hoje sabe-se da sua existência em grandes distâncias e
não há redes adequadas; 4) que é preciso o incentivo do Governo no sentido
de proporcionar meios para armazenamento do peixe nas épocas de abun
dância; 5) que a CACEX é outra barreira, pelo excesso de burocracia; 6) que
a fixação do mar territorial em 200 milhas é prejudicial aos interesses da ativi
dade, pois o peixe antes colhido no Chuí era nosso e agora vai para o Uru
guai, para nos ser vendido posteriormente; e 7) que o DIPOA vem cometendo
as maiores barbaridades, criando uma série de dificuldades aos industriais da
pesca. Em -seguida, o Sr. Sérgio Ramalho discorre em linhas gerais sobre o se
guinte: I) a dificuldade no dimensionamento do ponto de estocagem do pes
cado, além da falta de congelamento nos sistemas de conservação, fato que
requer grandes investimentos e capacidade de frio para armazenamento por
grande tempo; 2) necessidade de o Governo proporeionar à indústria do frio
a compra do excesso de produção, pois, assim, a atividade teria segurança do
aporte de matéria-prima; 3) que nas praças do Rio e de São Paulo .o que falta
realmente é capacidade de congelamento; e 4) que embora o Decreto n~ 221,
no seu art. 87, prevê isenção de impostos e taxas federais, a Portaria n9 173
instituiu taxação sobre o faturamento do pescado, havendo casos de aumento
de até 3.000%. Por último, o Sr. Orlando Bacellar de Oliveira, da IlBRAC,
após algumas considerações, registra as seguintes reivindicações: 1) o grande
problema da indústria de pesca não está bem na parte de frio nem de estoca
gem e sim no fato de que, enquanto a CIBRAZEM cobra 92 centavos por
kg/mês, não há ê capital para estocar o produto; 2) a instalação de firmas im-

portadoras de pescado da Argentina e do Uruguai, sem nenhuma estrutura, e
com a permissão dos poderes públicos, numa concorrência desleal com as in
dústrias nacionais, com a característica de um verdadeiro "dumping", está a
merecer as atenções das autoridades constituídas; 3) a necessidades da im
plantação de um sistema de cooperativas, apoiada por têcnicos estatais, a fim
de que a indústria artesanal seja saudável, não só para os integrantes da pro
dução, como tambêm para os consumidores; 4) que as importações de pesca
do sejam feitas exclusivamente por indústria de pesca, fato análogo à carne
bovina; 5) a existência de financiamento compatíveis com as peculiaridadeg
do setor; e 6) a permissão efetiva à indústria pesqueira e ao pescador artesanal
na participação do crêdito' rural. N o transcorrer da reunião os expositores
são argüidos pelos Srs, Deputados presentes e ao final o Sr. Manoel Bastos
registra agradecimento por terem sido recebidos pela primeira vez .por um
grupo de deputados, visando a defesa dos interesses da pesca. Nada mais ha
vendo a tratar, o Sr. Presidente encerra os trabalhos às dezenove horas e
quinze minutos, antes, porém, convoca reunião para amanhã, neste mesmo
local, às dez horas, a fim de serem ouvidos os pescadores artesanais. Para
constar. eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário, lavrei a presente Ata,
que, depois dc lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente c remetida à

publicação. Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata .da 15! Reunião Ordinária, realizada em 22 de junho de 1980

Ãs dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de junho de mil e nove
centos e oitenta, na sede da Confederação Nacional dos Pescadores, situada
na Praça XV de Novembro, 4 - 79 andar - Edifício da Pesca - Rio de
Janeiro-RJ, e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos De
putados, reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputa
do Carlos Santos, presente os Srs. Deputaqos Del Bosco Amaral, Albérico
Cordeiro, Saramango Pinheiro e José Frejat. Compareceram também os Srs.
José César de Queiroz e Pedro Melo, representantes da SUDEPE. A presente
reunião, convocada com a finalidade de serem ouvidos os pescadores artesa
nais sobre as dificuldades que afligem a classe, conta com a presença do Sr.
Roque Henrique da Silva, Presidente da CNP-Confederação Nacional dos
Pescadores; José Figueiredo Lima, Presidente da Federação. dos Pescadores
do Rio de Janeiro (FEPERJ); presidentes de colônias de pescadores e repre
sentantes da comunidade da colônia de pescadores da Praia de Zacarias, Mu
nicípio de Maricá-RJ. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, o Sr.
Presidente dá os trabalhos por iniciados, explicando, inicialmente, os objetos
da presença no Rio de Janeiro da Subcomissão da Pesca. Fraqueada a pala
vra, fala o Sr. Mário Montani, Presidente da Colônia Z-8, e expõe os proble
mas que vem enfrentando, como a deficiência na fiscalização; falta de orien
tação ao pescador; pobreza das colônias, que, em conseqüência, nada podem
oferecer aos pescadores, e, por fim, reivindica apoio, auxilio e divulgação. Em
seguida, o Sr. Wilson Barbosa, Interventor da Colônia Z-2, através de memo
rial, aborda as questões que afetam a sua área de jurisdição, ressaltando prin
cipalmcnte o problema da poluição da Lagoa Feia, provocada por obras do
DNOS e despejos industriais, frisando, ainda, que a fiscalização infelizmente
não funciona. Narra também um outro drama enfrentado pelos pescadores,
por sua transformação em instrumento de política do Governo etc. O Sr. Gi!
Trinta, da Colônia Z-ll, reclama da marginalização do pescador, e, através
de memorial, solicita apoio para a obtenção de recursos financeiros para o
término da construção da Estação Depuradora de Mariscos Bivalves, na área
denominada Guaratiba. O Sr. Almir de Matos, da Colônia Z-13, afirma que
falta estrutura à pesca, o mesmo que ocorre com o índio, pois o pescador não
tem terreno próprio e por isso nunca tem segurança. A seguir, o Sr. José de
Figueiredo Lima, Presidente da FEPERJ, através de memorial, resume os
problemas básicos da pesca no Estado do Rio de Janeiro, ressaltando que eles
decorrem principalmente das limitações da própria legislação em vigor, ina
dequada à realidade presente. Reclama, ainda, contra o esvaziamento das
Colônias de Pescodores; defende a necessidade de se evitar o atual nível de
poluição das águas interiores e do litoral e reivindica a participação dos pes
cadores na solução de todos esses problemas. A Sr' Alcina Lemos Marins, re
presentando pescadores e familiares da Praia de Zacarias/Maricá-RJ, entrega
memorial com abaixo-assinado acerca de problemas daquela comunidade re
lativamente à posse da terra onde residem e obtêm o seu sustento através da
pesca artesanal. A seguir, o Sr. Diretor-Secretário da CNP, Ananias Lima,
faz um breve relato da sitl;fação do órgão e por meio de memorial postula
apoio às gestões feitas até então e principalmente reivindica a inclusão na
proposta orçamentária de um subvenção anual e específica à Confederação
N acionai dos Pescadores, com a finalidade de atender aos encargos de qual
quer natureza, com a sua manutenção e expansão de suas atividades. No
transcorrer da reunião, os expositores foram argüidos pelos Deputados Del
Bosco Amaral e Albérico Cordeiro. Antes do encerramento dos trabalhos, o
Sr. Roque Henrique da Silva, Presidente da Confederação Nacional dos Pes-
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cadores, saúda c agradece aos membros da Subcomissão da Pesca, e faz a en
trega ao seu presidente, Deputado Carlos Santos, do diploma de Benemérito
daquela instituição. Falam, em seguida, para despedidas e agradecimentos, os
Deputados Albérico Cordeiro, José Frejat, Carlos Santos, que registra sua
alegria e satisfação pela homenagem recebida, e Saramago Pinheiro, que, em
nome da Subcomissão, agradece a todos pela presença e participação. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a sessão às quatorze horas e
trinta minutos, do que, para constar, eu José Salomão Jacobina Aires, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente e remetida à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presiden
te,

Ata da I6! Reunião Ordinária, realizada em 12 de agosto de 1980

Às onze horas e dez minutos do dia doze de agosto de mil novecentos e
oitenta, reúne-se, no plenário da Comissão de Agricultura. e Política Rural, a
Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos, pre
sentes os Srs. Deputados João Carlos de Carli, Del Bosco Amaral, Francisco
Libardoni, Arnaldo Sehmitt e Cardoso Fregapani. Havendo número legal, o
Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, determinando a leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O Sr. Presidente levanta
questão sobre a possibilidade de reorganizar a composição da Subcomissão,
em face da reforma partidária, ficando deliberado que o assunto seria tratado
com mais vagar oportunamente. Em seguida, apresenta um roteiro prévio de
visitas para as cidades das regiões Norte e Nardeste, que, em virtude da inclu
são de importantes projetos na pauta da ordem do dia da Câmara dos Depu
tados para os próximos dias, fica para ser discutido a partir da segunda quin
zena de setembro. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a reu
nião às onze horas e vinte minutos, do que, para constar, eu, José Salomão
Jacobina Aires, Secretário, lavrei a presenta Ata, que após lida o aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e enviada à publicação. - Deputado Carlos
Santos, Presidente.

Ata da 17! Reunião Ordinária, realizada em 18 de setembro de 1980

Às onze horas e quinze minutos do dia dezoito de setembro de mil e no
vecento e oitenta, reúne-se, no plenário da Comissão de Agricultura e Política
Rural, a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos
Santos, presentes os Srs. Deputdos Del Bosco Amaral, Arnaldo Schmitt, Vic
tor Fontana, Jorge Vianna, Cardoso Fregapani e Melo Freire. Havendo nú
mero legal, é lida e aprovada sem restrições a ata da reunião anterior. O Sr.
Presidente coloca em discussão o roteiro de visitas parà os Estados do Nor
deste. Delibera-se, então, condicionar a aprovação do roteiro a uma prévia
troca de idéias com os coordenadores designados para as reuniões nos respec
tivos Estados: Deputado Evandro Ayres de Moura - Ceará; Deputado Al
bérico Cordeiro - Alagoas; Deputado João Carlos de Carli - Pernambuco;
e Deputado Jorge Vianna - Bahia. A seguir, devido à natureza do .assunto,
decide-se transferir para a próxima reunião, onde com maior número,
deliberar-se-á sobre o preenchimento da vaga deixada em virtude de licencia
mento do Sr. Deputado Bento Lôbo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi
dente encerra a sessão às onze horas e trinta minutos, do que, para constar,
eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário, lavrei a presente Ata, que após
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. 
Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 18! Reunião Ordinária, realizada em 21 de outubro de 1980

Às onze horas e vinte minutos do dia vinte e um de outubro de mil e no
vecentos e oitenta, reúne-se, no plenário da Comissão de Agricultura e Políti
ca Rural, a Subcomissão da Pesca, sob a Presidência do Sr. Deputado Carlos
Santos, presentes os Srs. Deputados Del Bosco Amaral, Arnaldo Schmitt,
João Carlos de Carli, Francisco Libardoni, Victor Fontana, Sebastião An
drade, Jorge Vianna e Cardoso Fregapani. Havendo número regimental, é
lida e aprovada sem restrições a. ata da reunião anterior. Em seguida,
delibera-se, por unanimidade, incluir o Sr. Deputado Albérico Cordeiro na
vaga deixada em decorrência de licenciamento do Sr. Deputado Bento Lôbo.
Após isso, e por aclamação, é o Sr. Deputado Albérico Cordeiro eleito para
Vice-Presidente da Subcomissão da Pesca. Por último, é definido o roteiro da
viagem para as reuniões e encontros com os representantes da pesca no Nor
deste, no período de 2 a 7 de novembro do ano em curso, conforme segue:
Fortaleza (CE), dia 3/11; Recife (PE), dia 4/1 1; Maceió (AL), dia 5/11; Sal
vador (BA), dia 6/11; Ilhéus (BA), dia 7/11; e Porto Seguro (BA), dia 8/11,
com retorno a esta Capital em 9-11-80. O Sr. Presidente determina ao Secre
tário providências junto à direção da Casa, visando a autorização para essas
reuniões fora da sede, Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a
reunião às onze horas e quarenta minutos, do que, para constar, eu, José Sa
lomão Jaconbina Aires, Secretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida e

aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. - De
putado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 19! Reunião Ordinária, realizada em 3 de novembro de 1980

Às nove horas e trinta minutos do dia três de novembro de mil e nove
centos e oitenta, na Sede da Capitania dos Portos, em Fortaleza-CE, e devi
damente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, reúne-se
a Subcomissão da Pesca, sob a Presidência do Sr. Deputado Carlos Santos,
presentes os Srs, Deputados Francisco Libardoni, Cardoso Fregapani, João
Carlos de Carli e Evandro.Ayres de Moura. Com a finalidade de ser ouvido o
Sr. Capitão-de-Fragata Vicente de Paulo Phaelante Casales, Capitão dos Por
tos e Delegado do Trabalho Marítimo, sobre a problemática pesqueira do Es
tado do Ceará, o Sr. Presidente dá os trabalhos por iniciados, passando a pa
lavra, de imediato, ao expositor convidado. O Sr. Capitão Casales passa en
tão a abordar, em linhas gerais, o seguinte: I) que a estrutura da pesca, se
gundo a Marinha, sempre foi errada, por; sua vinculação ao Ministério da
Agricultura; 2) com o "boom" da pesca da lagosta, a partir de 1958, aCapi
tania conta com registro de mais ou menos 14.000 pescadores, sendo que
aproximadamente 11.000 somente em Fortaleza, Aracati e Camocim; 3) que
há no Ceará cerca de 800 embarcações motorizadas, com 13 grandes firmas
armadoras de pesca; 4) a influência da seca na pesca é flagrante, ocasionan
do prejuízos tremendos sendo necessário colocar a área de atuação pesqueira
no plano de emergência da seca; 5) necessidade de compatibilização entre o
Código de Pesca e a CLT. Do ponto de vista do pescador, o melhor é manter
o DL-22 I; 6) a situação sócio-econômica precária do pescador, onde 10%es
tão na classe média-baixa, 3% na média-alta (patrões de pesca) e os restantes
87% são considerados miseráveis e assemelhados. Nada mais havendo a tra
tar, o Sr. Presidente encerra os trabalhos às dez horas, antes convocando reu
nião para logo mais às dez horas e quinze minutos, neste mesmo local a fim
de serem ouvidos os pescadores artesanais. Para constar, eu, José Salomão
Jacobina Aires, Secretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprova
da, será assinada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. - Deputado
Carlos Santos, Presidente.

Ata da 20! Reunião Ordinária, realizada em 3 de novembro de 1980

Às dez horas e quinze minutos do dia três de novembro de mil e novecen
tos e oitenta, no Auditório da Capitania dos Portos, em Fortaleza - CE, e
devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a Presidência do Sr. Deputado Carlos
Santos, presentes os Srs. Deputados Francisco Libardoni, João Carlos de
Carli, Cardoso Fregapani e Evandro Ayres de Moura. Comparecem também
os Srs. Vicente de Paulo Casales, Capitão dos Portos; José César de Queiroz,
Diretor de Incentivos da SUDEPE; José Flávio B. de Melo, Coordenador
Regional da SUDEPE; Francisco Edvaldo Pessoa, Presidente da Federação
dos Pescadores do Ceará; presidentes de colônias de pescadores de todo o Es
tado do Ceará; representantes da Delegacia do Ministério da Agricultura, da
Secretaria de Agricultura e do DNOCS e ainda o Pe. José Nilson, da Pastoral
dos Pescadores. Convocada a fim de serem ouvidos os representantes da pes
ca artesanal sobre os problemas que vêm enfrentando, o Sr. Presidente dá ini
cio aos trabalhos, passando a palavra, de imediato, ao Sr. Francisco Edvaldo
Pessoa, Presidente da Federação dos Pescadores, que, em síntese, alinha o se
guinte: 1) a falta de recursos como 6 maior problema da pesca; 2) a assistên
cia à saúde dos pescadores encontra-se muito aquém das necessidades; 3) au
sência de assistência social e técnica, sendo que sobre esta última, havia 6 es
critórios da PESCART no Ceará, que foram reduzidos a apenas 3, tendo sido
desativados os 3 restantes; 4) o pescador artesanal não tem acesso ao crédito,
por falta de garantia real; 5) o material de pesca e o gelo são conseguidos a
preços altíssimos, forçando o pescador a ficar preso ao armador; 6) na parte
educacional, as escolas contam com professores sem qualificação adequada;
7) os terrenos de marinha, a respeito dos quais a lei faculta o aforamento,
mas a especulação imobiliária já tomou conta da orla marítima, havendo ca
sos de expulsão de pescadores da beira da praia. Em seguida, o Sr. Feitosa, da
Colônia Z-8, defende a aposentadoria do pescador aos 50 anos e não aos 65,
pois aquele que exerce função em embarcações, sem nenhum conforto, fica
logo vulnerável à hérnia e com problemas na vista, não tendo sequer direito
ao auxílio-saúde; pleiteia serviço social e técnico para as colônias e, ainda, as
sistência jurídica para a Federação; reclama contra alguns artigos do Código
de Pesca, a falta de estrutura no setor de fiscalização e defende a necessidade
da criação do Ministério da Pesca. A seguir, o Sr. Danilo Cardoso Marinho,
Presidente do Sindicato dos Pescadores, registra que a entidade tem 4.830 as
sociados, dos quais apenas aproximadamente 1.300·acham-se em dia com as
suas mensalidades. O Sr. Armando Oliveira Lopes, da Colônia z-14, fala do
problema crucial da falta de assistência médica; diz que o pescador, de um
modo geral e principalmente o de águas interiores, é totalmente explorado
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pelo intermediário; sugere a alfabetiação como prioridade um e ainda o coo
perativismo como forma de evitar o atravessador. O·Pe. José Nilson, da Pas
toral do Pescador, afirma que trabalha há 20 anos no setor e que educação e
saúde são fundamentais. Ressalta a importância de um trabalho em relação
aos jovens, pois é difícil mudar a mentalidade dos velhos. Por fim, juilga que
as autoridades devem unir-se numa tarefa de educação e conscientização. O
Sr. Rossini de Matos Everaldo, da PESCART, esclarecendo que a legislação
só considera pescador o embarcado, defende a inclusão das mulheres como
pescadores, e cita o exemplo que vem ocorrendo na cidade de Camocim, onde
inúmeras senhoras que vivem da pesca no inverno e passam fome no verão.
Por último, o Sr. José Flávio de Melo, da SUDEPE, faz ligeiras conside
rações sobre os temas abordados, esclarecendo a situação da PESCART, da
assistência creditícia e ainda sobre a queda de produção da lagosta e a si
tuação da pesca do pargo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente en
cerra os trabalhos às onze horas e cinqüenta minutos, antes convocando reu
niões para às doze horas, neste mesmo local, com a presença dos armadores
de pesca. Para constar, eu, Josê Salomão Jacobina Aires, Secretário, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente
e enviada à publicação. - Deputado Carlos Santos. Presidente.

Ata da 21' Reunião Ordinárla, realizada em 3 de novembro de 1980

As doze horas da dia três de novembro de mil e novecentos e oitenta, na
Auditório da Capitania dos Portos, em Fortaleza-CE, e devidamente autori
zada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputadas, reúne-se a Subcomissão
da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos, presentes os Srs,
Deputados Francisco Libardoni, Cardoso Fregapani, João Carlos de Carlie
Evandro Ayres de Moura. Convocada com a finalidade de serem debatidos
os problemas da pesca com os armadores do Ceará, o Sr. Presidente dá por
iniciados os trabalhos, dispensada a leitura da ata da reunião anterior. São
anotadas as presenças dos Srs, Antônio Prudente, Gerente de Operações da
Agência Metropolitana do Banco do Brasil; Josué Tomé diBarros, Delegado
do Ministério da Agricultura; José César Queiroz e José Flávio de Melo, am
bos da SUDEPE; e, ainda, os seguintes armadores: José Maria Veras Filho,
Luís Pereira Lima, Antônio Pereira Lima, Luís Américo Cardoso, Paulo Fer
nandes de Oliveira e José Fernando Pereira de Uma. O Sr. José Maria Veras
Filho, Diretor-Presidente da COOPESCA e Presidente da Associação dos
Armadores de Pesca do Ceará, usa da palavra e após breves considerações
sobre a elevada inflação dos custas operacionais de captura, dos prejuízos dos
pequenos produtores por escassez dos produtos, acarretando diminuição da
produção e a quase inexistência de capital de giro; da crise econômico
financeira que atravessa o Ceará, em decorrência da seca, fato que provoca o
desequilíbrio na biologia marinha, apresentando. um saldo negativo de mais
de 30% na produção e captura da lagosta, significando prejuízos de milhões
de cruzeiros, REIVINDICA o seguinte: l) revogação da Lei Complementar
n924, de 7-1-75, que trata do ICM, discriminando os Estados do Nordeste em
benefício dos Estados do Sul do País; 2) liberação das quotas de óleo diesel
para as pequenos e médios armadores de pesca junto ao CNP; 3) repasse da'
Receita Federal e da SVDEPE sobre o IVCL, em prol dos pequenos e médios
produtores; 4) criação de nova linha de crédito para a pesca, visando a aten
der o custeio e armações dos barcos lagosteiros e pargueiros para pequenos e
médios armadores de pesca, a juros módicos; 5) saneamento do problema da
bicontribuicão previdenciária; e 6) inclusão da pesca na programação especial
de calamidades públicas (Plano de Emergência da Seca), no Ceará. No trans
correr da exposição, participa dos debates o Sr. Antônio Prudente, da Banco
do Brasil, afirmando que o problema maior daquele estabelecimento de crédi
to é a falta de recursos para o setor pesqueiro e que não tem havido proble
mas relativamente à prorrogação de dívidas, desde que haja motivo nobre. O
Sr. Josuêde Barros, do Ministério da Agricultura, esclarece que há isenção na
cobrança <loICM para exportação e quanto a incentivos, o produtor é sem
pre beneficiado em primeiro lugar, vindo, a seguir, o exportador. Nada mais
havendo a "tratar, o Sr. Presidente encerra os trabalhos às treze horas, antes
convocando reunião com os industriais da pesca para as quinze horas, na
sede da FACIC. Para constar, eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário,
lavrei 11 presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Pr~side~te e remetida à publicação. -Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 22' Reunião Ordinária, realizada em 3 de novembro de 1980

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia três de novembro de mil e na
vecentos e oitenta, no Auditório da FACIC, em Fortaleza-CE, e devidamente
autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, reune-se a Subço
missão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos, presentes

'as Srs. Deputados Francisco Libardoni, João-Carlos de Carli, Cardoso Fre
gapani e Evandro Ayres de Moura. Convocada com o objetivo de serem de
batidos os problemas da pesca com os srs, industriais do ramo no Estado do

Ceará, o Sr. 'Presidente dá por iniciadas os trabalhos, dispensada a leitura da
ata da reunião anterior. São registradas as presenças dos Srs. José César de
Queiroz e José Flávio de Melo, ambos da SUDEPE; Luís Gentil, Presidente
do Sindicato da Indústria de Pesca do Ceará; Vicente Unhares, Presidente da
Associação Comercial do Ceará; José Flávio Casta Lima, Presidente da Fe
deração das Indústrias do Ceará; representantes do Ministério da Agricultura
do Ceará, do DNOCS e ainda diversos armadores e industriais da pesca do
Ceará. O Sr. Presidente concede a palavra inicialmente ao Dr. Luís Gentil,
que faz uma análise da comportamento do setor pesqueiro no Estado, ressal
tando principalmente os seguintes itens: I) o valor significativa da pesca
como fator de rápida produção de alimentos protéicos e crescente geração de
divisas; 2) a relação da margem de lucratividade no setor, com as paralisações
periódicas e cíclicas de defesa das espécies; 3) encargos sociais elevados; 4) de
ficiência de margem própria para absorver ou transferir o incremento de seus
custos, principalmente os decorrentes do petróleo e seus derivados; 5) restau
ração da isenção do IU LC aos níveis vigentes em 1979; 6) restauração do pra
zo de pagamento do combustível; 7) a manutenção da vigência da resolução
BACEN-64 I, que propricia financiamentos para a produção de bens destina
dos à exportação. Em seguida, o Sr. Agnaldo Pestana, da IMPESCA, recla
ma contra a Instrução n9 638, do Banco Central, que.proíbe as importações
de peças de reposição, fato que vem forçando a paralisação de barcos e com
enormes prcjuizos. O Dr. vicente Unhares, Presidente da Associação Comer
ciai do Ceará e Vice-Presidente da FACIC, defende para o Nordeste trata
mento igual ao dispensado à região Centro-Sul, enfatizando a necessidade de
aporte de recursos para capital de giro aos empresários da pesca e aborda
também o problema social ocorrido nos últimos 2 anos, provocado pela lon
ga estiagem. O Dr. Josberto de Barros, Delegado do Ministério da Agricultu
ra, registra sua apreensão pela perspectiva da inviabilidade do setor se não fo
rem tomadas providências imediatas, tanto na parte de crédito; quanto na de
custeio. No transcorrer da reunião, participam dos debates os Deputados
Carlos Santos, Cardoso Fregapani, João Carlos de Carli e ainda o Dr. José
César de Queiroz, Diretor da SUDEPE, que presta esclarecimentos aos pre
sentes sobre a política de incentivos fiscais. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerra os trabalhos às dezoito horas e vinte minutas, do que, para
constar, eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário, lavrei a presente Ata,
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e enviada à
publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 23' Reunião Ordinária, realizada em 4 de outubro de 1980

Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de mil nove
centos c oitenta, na sede da Colônia de Pescadores Z-I(Pina), em Recife-Plí, e
devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos
Santos, presentes osSrs. Deputados João Carlos de Carli, Albérico Cordeiro,
Evandro Ayres de Moura, Cardoso Fregapani e Francisco Libardoní. Con
vocada com o objetivo de serem debatidos com os representantes da pesca ar
tesanal os problemas que vêm afligindo o setor, o Sr. Presidente dá por inicia
dos os trabalhos, registrando-se as presenças dos Srs, José César de Queiroz e
Josê Mauro Moreira, ambos da SUDEPE; Eustáquio Queiroz, Presidente da
Colônia Z-I; Milton Ximenes, Interventor da Federação dos Pescadores de
Pernambuco; Renê Gerônirno de Araújo, Presidente do Sindicato dos Pesca
dores de Pernambucos; e inúmeros pescadores da colônia local c representan
tes da imprensa. Usa da palavra, inicialmente, o Sr. Milton Ximenes, que ali
nha, em síntese, o seguinte: 1) a excessiva burocracia enfrentada pelo pesca
dor para conseguir documentação; 2) os altos preços do pescado, em face da
atuação dos atravessadores; 3) falta de amparo econômico-financeiro-social
ao pescador. Em seguida, o Sr. Eustáquio Queiroz, Presidente da Colônia Z
I, registra que a descrença é muito grande no seio da classe, pois há muita
promessa e se dá muito pouco ao pescador e as colônias vivem a esmolar, por
falta de apoio financeiro e social. O Sr. Renê Gerônimo de Araújo, do Sindi
cato dos Pescadores, destaca em sua fala os seguintes pontos: a) a falta de
uma escola profissionalizante para o pescador, pois a "Tamandarê" não su
pre essa necessidade, estando inclusive, atualmente, com o seu barco de pes
quisas emprestado; b) o despreparo dos pescadores, que não entendem o al
cance da necessidade de sua filiação às colônias; c) pesquisa insuficiente,
salientando-se que os cardumes são descobertos por acaso, o que torna a pes
ca altamente aleatória; d) insuficiência de recursos financeiros por parte da
SUDEPE. A seguir, o Sr. Francisco Gomes da Silva, Presidente da Coopera
tiva de Pesca, reclama contra a destinação dos incentivos fiscais, usufruídos,
segundo ele, apenas pela pesca industrial; a expulsão dos pescadores dos ter
renos de marinha: a necessidade da criação de linha de crédito, que atenda ao
pescador artesanal e ainda os conflitos na área trabalhista, ensejados pela ine
xístência de uma legislação que realmente regule. as relações entre 0$ pescado
res e .os proprietários dos barcos, são questões também levantadas pelo diri-
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gente da cooperativa citado. Por último, é destacado ainda o trabalho desen
volvido pela Pastoral da Pesca junto aos pescadores artesanais, inclusive no
tocante às denúncias feitas quanto às condições em que vivem e à poluição de
rios do Estado, em virtude dos despejos de vinhoto em suas águas, problema
a ser agravado como incremento do Proálcool, Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente encerra os trabalhos às doze horas, antes convocando reu
nião para hoje, às quinze horas, no auditório do lNCRA, a fim de serem ou
vidos os armadores c industriais da pesca. Para constar, eu, José Salomão Ja
cobina Aires. Secretário, lavrei a presente Ata, quc, depois de lida c aprova
da, será assinada pelo Sr. Presidente e enviada à publicação - Deputado
Carlos Santos Presidente.

Ata da 24~ Reuniào Ordinária, realizada em 4 de novembro de 1980

Às quinze horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de mil no
vecentos e oitenta, no Auditório do INCRA, em Recife-PE, e devidamente
autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, reúne-se a Subco
missão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos, presentes
os Srs. Deputados João Carlos de Carli, Albérico Cordeiro, Cardoso Frega
pani e Francisco Libardoni. Convocada com a finalidade de serem debatidos
os problemas da pesca industrial com os representantes do setor, o Sr. Presi
dente inicia os trabalhos registrando as presenças dos Srs, José César de Quei
roz e José MauroMoreira, representantes da SUDEPE; e dos seguintes arma
dores e industriais da pesca: Issao Ishigami, Diretor da COPESBRA; Manoel
Luiz de.França Filho, Diretor da COPESBRA; Frederico José Burle, Diretor
da Associação dos Empresários de Pesca de Pernambuco; Moacir Carneiro
Leão, Diretor da Norte Pesca S.A.; Nassri Hissa Hazin, Diretor da Norte
Pesca S.A,; Fernando Burle, Diretor da Pesca Alto Mar S.A.; e Luciano da
Hora, Diretor da Atlantom S.A, Franqueada a palavra, dela fazem uso, su
cessivamente, os Srs. Moacir Carneiro, Luciano da Hora, Manoel Luíz
França e Nassri Hissa Hazin, que abordam, em síntese, os seguintes assuntos:
I) a "guilhotina" do setor pesqueiro, em face da dupla contribuição previden
ciária; 2) a defasagem cambial, que prejudica sobremaneira os exportadores;
3) a falta de estímulo à pesca do atum, considerando-se o potencial inigualá
vel do País em face dos demais produtores; 4) ainda em relação ao atum a ne
cessidade de modificar-se a legislação que disciplina a formação de pessoal es
pecializado, a fim de poder-se adotar o sistema "lon line", isto é, o que possi
bilita a aprendizagem durante o próprio processo de produção, a exemplo do
que fazem países como o Japão e a Coréia do Sul; e 5) o problema da proi
bição da pesca da baleia no nosso mar territorial. No transcorrer da reunião,
participam dos debates os Srs. Deputados Albérico Cordeiro e João Carlos
de Carli. Este, ao final, agradece a todos pela presença e participação, e, às
dezessete horas, nada mais havendo a tratar, o SI. Presidente encerra os Ira
balhos, do que, para constar, eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário, I~

vrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. pre
sidente e remetida à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 25' Reunião Ordinária, realizada
em 5 de novembro de 1980

Ás dezoito horas e quinze minutos do dia cinco de novembro de mil e no
vecentos e oitenta, na sede da Colônia de Pescadores Z-3, de Coqueiro Seco
Alagoas, e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Depu
tados, reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do SI. Deputado
Carlos Santos, presentes os Srs. Deputados Albérico Cordeiro, Francisco Li
bardoni e Cardoso Fregapani. Dispensada a leitura da ata da reunião ante
rior, o Sr. Presidente dá os trabalhos por iniciados, registrando as presenças
dos ·Srs. José César de Queiroz e Gilberto Cavalcanti Costa, ambos da SU
DEPE; José Sebastião Bastos, Presidente da Federação dos Pescadores de
Alagoas; José Pereira da Silva (Zé Duda), Presidente da Colônia de Pescado
res de Coqueiro Seco; Rutílio Lourenço de Oliveira, da Colônia Z-5, de Leva
da (Maceió); Manoel Soares de Melo, da Colônia de Pão de Açúcar; Gerson,
Correia, da Colônia de Sta. Luzia do Norte; Wilson Torres, Prefeito de Co
queiro Seco, e dos vereadores Waldemar Nascimento de Souza e Zoroastro
Freitas da Silva; e ainda de representantes da imprensa. Instado pelo Sr. Pre
sidente, o Sr. Deputado Albérico Cordeiro fala dos objetivos da Subcomissão
da Pesca e de imediato a palavra é concedida ao Sr. José Sebastião Bastos, da
Federação dos Pescadores que alinha, em síntese, o seguinte: I) que os pesca
dores estão sendo expulsos das praias, em conseqüências da demanda de cres
cimento de loteamentos em toda a orla marítima; 2) a falta de dragagem e a
poluição das lagoas são responsáveis diretas pela extinção da classe dos pes
cadores, que pouco a pouco está desaparecendo; 3) a colaboração da Coorde
nadoria do Meio Ambiente de Alagoas, que tem sido uma grande auxiliar
para que os pescadores sofram menos; 4) a regulamentação da profissão, pois
os pescadores têm direito ao Funrural mas não são assistidos pelo INPS. Em
seguida. o Sr. Gerson Correia, da Colônia de Sta. Luzia do Norte, diz do es-

quecirnento dos governos federal e estadual quanto aos pescadores e' da pres
são que vêm sofrendo por oficiais da Capitania dos Portos para que não cons
truam cerca de IDO casas para os pescadores. O Sr. José Pereira da Silva, da
Colônia de Coqueiro Seco, denuncia a poluição das Lagoas Mundaú e Man
guaba pelas fábricas de papel e adubo, provocando a mortandade do sururu e
dos peixes; reclama ainda da falta de crédito para os pescadores, da suspen
são da contribuição para o INPS; da falta de escolas para os filhos dos pesca
dores e da sua expulsão de suas áreas de pesca. No transcorrer da reunião,
participam dos debates os Deputados Albérico Cordeiro, Francisco Libardo
ni e Cardoso Fregapani. Por último, o Sr. Deputado Albérico Cordeiro, eIV
nome da Subcomissão, agradece a todos pela presença. Nada mais havendo a
tratai, o Sr. Presidente encerra os trabalhos às vinte horas e vinte minutos,
antes convocando reunião para amanhã, às oito horas, no Auditório do
BNB, a fim de serem ouvidos os representantes das demais colônias pescado
res e outras pessoas interessadas no problema. Para constar, eu, José Salo
mão Jacobina Aires, Secretário, lavrei apresente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assindada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. Depu
tado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 26' Reunião Ordinária,
realizada em 6 de novembro de 1980

As oito horas e trinta minutos do dia sei" de novembro de mil e novecen
tos c oitenta, no Auditório do Banco do Nordeste do Brasil, em Maceió 
AL, reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado
Carlos Santos, presentes os Srs. Deputados Francisco Libardoni, Cardoso
Fregapani e Albérico Cordeiro. Dispensada a leitura da ata da reunião ante
rior, o Sr. Presidente dá os trabalhos por iniciados e registra as presenças dos
Srs. José César Queiroz e Gilberto Cavalcanti Costa, ambos da SUDEPE;
Fábio Castelo Branco, da Universidade Federal de Alagoas; José Roberto
Fonseca e Silva, da Coosdenadoria do Meio Ambiente; Rômulo Alves
Ebrahim e Silvanildo Galdino, da EDRN; Bartolomeu Barros, da CEPA;
Jornalista e empresário Paulo Pedrosa; José Sebastião Bastos, Presidente da
Federação dos Pescadores de Alagoas; Abel do Amor Divino, da Capitania
dos Portos; Pe. Anibal Carnaúba, da Pastoral dos Pescadores; e inúmeros
presidentes de colônias de pescadores de todo o Estado, além de,representan
tes da imprensa local. Usando da palavra, inicialmente, o Dep. Albérico Cor
deirodiz dos objetivos da-Subcomissão da Pesca e faz a apresentação dos par
lamentares presentes. Em seguida, o Sr. José Sebastião Bastos afirma que
além da poluição e da falta de dragagem, um dos problemas de grande gravi
dade é a expulsão dos pescadores das praias, em razão do loteamento em
grande escala por toda a orla marítima. O Sr. José Roberto Fonseca, do Meio
Ambiente, confirma que poluição nas lagoas existe realmente e que não pode
ser acabada de uma hora para outra; que é necessário um planejamento mais
adequado do uso das lagoas; que os equipamentos são caríssimos para im
plantar um laboratório e o Estado não dispõe de recursos específicos. A se
guir, o Sr. Paulo Pedrosa diz da sua sugestão de adotar-se um plano de reno
vação das águas das lagoas, e, com isso, viabilizar a duplicação da produção
do sururu, por exemplo. Já o Sr. Alípio Virtuoso, da Colônia de Marechal
Deodoro, reclama contra a rede "candango", de malha miúda, que está aca
bando com a pesca na sua área; que a apreensão do apetrecho não resolve o
problema e sugere um trabalho de conscientização, através do órgão fiscaliza
dor, embora a SUDEPE só disponha de dois-fiscais na Coordenadoria de
Alagoas. O Pe. Aníbal esclarece que a Pastoral dos Pescadores foi criada há
.mais ou menos três anos, visando fazer com que o pescador, à luz do cvangc
lho, descubra seus próprios problemas e suas responsabilidades. O Sr. Eufrá
sio Luís dos Santos, da Colônia Z-I (Pajuçara), apresenta relatório escrito,
enumerando as seguintes reivindicações: I) aprovação do PL-1.51 1/75, em
tramitação na Câmara dos Deputados, que "assegura o direito deo pescador
filiar-se ao INPS"; 2) liberação da fábrica de gelo doada pela SUDEPE e ain
da retida na CIBRAZEM; 3) necessidade de um frigorífico na Colônia, a fim
de possibilitar a melhoria nos lucros dos pescadores; 4) construção do rúerca
do de peixe na praia de Ponta Verde, em terreno de Marinha, pois os mate
riais adquiridos estão sendo corroídos pela ação do tempo; 5) criação por
parte do Governo de remuneração aos dirigentes das Federações, cujos recur
sos são insuficientes para a sua manutençãovO Sr. José Bernardino Vicente,
da Colônia Z-16 (Trapiche da Barra), denuncia a ação da Cia. de Urbani
zação de Maceió-URB, que vem impedindo os pescadores de exercerem suas
atividades e os expulsando do local para a construção de um conjunto resi
dencial. O Sr. Jesuíno Borges da Silva, da Colônia Z-8 (Pilar), denuncia os

.donos de terrenos, que estão passando cerca e impedindo os pescadores de
encalhar os seus barcos. O Sr. Alfredo Possidônio dos Santos, da Colônia Z
12 (Penedo), afirma que' nas margens do Rio São Francisco os proprietários
passam cerca e enfiam varas nos trechos de invasão do rio na estiagem, para
impedir que os pescadores façam o seu trabalho no período das cheias. O Sr.
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Rômulo Alves Ebrahim, da Empresa de Recursos Naturais (EDRN), diz que
com a desativação do Pescart, a exigência de garantias reais impossibilitam
praticamente os empréstimos aos pescadores. O Presidente da Colônia Zc7
(Barra de São Miguel), Agripino Paulo dos Santos, cita o problema dos pes
cadores de seu m unicípio, onde o Prefeito, utilizando capangas, tomou urna
vasta extensão de terras por eles ocupada, cercou tudo, impedindo-os atê
mesmo de encostar os barcos ou estender as redes, e, o que é mais grave, está
loteando a área. Durante a reunião, participam dos debates os Deputados AI
bêrico Cordeiro, Carlos Santos, Francisco Libardoni c Cardoso Fregapani.
Por fim, o Sr. Deputado Albérico Cordeiro profere palavras de agradecimen
tos a todos pelo comparecimento e valiosa colaboração. Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente encerra os trabalhos às onze horas e vinte minutos,
do que, para constar, eu, José Salomão Jacobina Aires, Secretário" lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente
e remetida à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ala da 27~ Reuniào Ordinária,
realizada em 7 de novembro M 1980

As dezesseis horas e quarenta minutos do dia sete de novembro de mil c
novecentos e oitenta, na sede da CEPLAC, no Km 22 da Rodovia llhêus/Ita
buna (Bahia). e devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, reúne-se a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Depu
tado Carlos Santos. presentes os Srs. Deputados Jorge Vianna. Francisco Li
bardoni e Cardoso Fregapani. Comparecem mais os Srs, José César de Quei
roz. Diretor de Incentivos da SUDEPE; Geraldo César de VinhaesTorres, da
Coordenadoria Regional da SUDEPE; Fernando Vellc, Diretor Regional da
CEPLAC; Irio Athanásio dos Santos, Presidente do CCPC; Olímpio Var
gens, Conselheiro do CCPC; Mareei Gradvohl, Chefe da Estação de Piscicul
tura da CEPLAC: Ricardo Lima, Técnico da CEPLAC; Ivan Gramacho,
Chefe do Deptv de Apoio ao Desenvolvimento da CEPLAC e Dick Byron
Gustavo Lara Miüo, Coordenador do Programa "'Projeto Camarão" da CE
PLAC. Convocada com a finalidade de serem ouvidos os técnicos da Cf
PLAC sobre as atividades desenvolvidas por aquele órgão no setor pesqueiro.
o Sr. Presidente dá início aos trabalhos, passando a palavra ao Sr. Deputado
Jorge Vianna, que, em rápidas palavras. diz dos objetivos da presença da
Subcomissão da Pesca. Em seguida, o Sr. Fernando Vello tece considerações
sobre o funcionamento da CEPLAC na região cacaueira da Bahia e transfere
a palavra ao Engv de pesca Marcel Gradvohl, Chefe da Estação de Piscicultu
ra da CEPLAC, que faz uma minuciosa exposição sobre o funcionamento das
estações de piscicultura e do plano de fomentar a atividade, através de convê
nio com a Secretaria de Agricultura e o DNOCS, visando a distribuição de
alevinos diretamente aos criadores. A seguir, o Sr. Dick Byron Mino, Coor
denador do Programa "Projeto Camarão", discorre longamente sobre o tema
citado, ilustrando sua palestra inclusive com projeção de "slides", c. ao final,
passa ao Sr. Presidente um volumoso trabalho por ele elaborado sobre o "Po
tencial da Baía de Camamu para cultivo de Camarões" (Projeto Camarão).

, Usa da palavra, ainda. os Srs. Irio Athanásio e Olímpio Vargcns, reprcsen
tantos do CCPC - Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, e expla
nam sobre as atividades do órgão e suas vinculações com a CEPLAC c a cola
boracão direta e indireta que vem prestando no desenvolvimento da região
cacaueira. No transcorrer da reunião, participam dos debates os Deputados
Carlos Santos, Jorge Vianna e Francisco Libardoni. Por fim. o Sr. Presidente
agradece a todos pelo comparecimento e em especial o apoio e efetiva partici-

, pacão da CEPLAC. Na mais havendo a tratar. o Sr. Presidente encerra os
trabalhos às dezessete horas e trinta minutos, do que, para constar, eu, José
Salomão Jacobina Aires. Secretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida,
e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e enviada à publicação. - Depu
tado Carlos Santos, Prcsidente.

Ata da 28" Reunião Ordinária,
realizada em 8 de novembro de 19RO

As quinze horas do dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta, na
sede da Igreja Paroquial de Porto Seguro - BA, e devidamente autorizada
pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, reúne-se a Subcomissão da
Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos Santos. presentes os Srs. De
putados Cardoso Fregapani e Francisco Libardoni. Convocada com a finali
dade de serem debatidos com os representantes da pesca os problemas que
afligem a atividade na região, são registradas as presenças de presidentes de
colônias de pescadores, do Sr. Hélio Batista da Silva, Presidente da Coopera
tiva de Pesca do Sul da Bahia, do Sr. Fernando Gomes da Silva. representan
te da CEPLAC-SUDEPE, Sr. João Gonçalves Maciel, Gerente da Agência
do Banco do Brasil (Porto Seguro), Sr. Sinêsio Galvão, Gerente da Agência
local do Banco do Estado da Bahia, e ainda inúmeros pescadores da região.
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente faz uma ligeira apresentação dos parla
mentares presentes e diz dos objetivos da presença da Subcomissão naquela

cidade. Após isso, passa a palavra ao Sr. João Marques de Almeida, Presi
dente da Colônia Z-22. que alinha, em síntese, os seguintes reclamos: I) ca
rência total das colônias, faltando assistência médica, social e recursos inclu
sive para construção de sede própria; 2) ausência quase que total da SUDE
PE, que não comparece na região há aproximadamente dois anos; 3) a maio
ria dos pescadores vive em palhoças e há 12 km de Porto Seguro uns vinte
pescadores, alguns inclusive com até 15 anos morando no local, estão na imi
nência de expulsão por uma companhia imobiliária. A seguir, o Sr. Hélio Ba
tista 'da Silva, Presidente da COPERSSULBA, resume as reivindicações da
classe nos seguintes itens: I) que na região ainda se pesca como antigamente,
sendo necessária uma teconologia moderna de captura, c, para isso, sugere a
instalação de uma escola superior de pesca em Porto Segurá; 2) que seja dada
ao pescador uma melhor assistência social (saúde e educação); 3) que as coo
perativas de pesca sejam isentas do ICM, a fim de terem condições de se de
senvolverem e assim prestar auxílio às colônias; 4) que em razão de a pesca
ser aleatória, seria de suma importância subvencionar o diesel destinado à ati
vidade pesqueira; 5) que seja aumentado para setecentos MVR o financia
mento sem garantias reais para o pequeno e miniprodutor: 6) que haja uma
melhor estrutura para a garantia da produção do pescador, pois se hoje os
bancos resolverem liberar financiamentos para a classe. a cooperativa não su
portará a demanda; 7) que seja encontrada uma melhor saída para. facilitar o
trânsito .do pescado, pois a fiscalização, inclusive a polícia, vem usando de
muito rigor c extorquindo as cooperativas. Em seguida, o Sr. João Gonçalves
Maciel, gerente da agência local do Banco do Brasil, noticia que por orien
tação da CEPLAC o Banco deverá liberar uma linha de crédito para o peque
no produtor. O Sr. Sinêsio Cabral, gerente do BANEB, declara, por sua vez,
que a sua agência não tem ainda definição de crédito para financiamento ao
pescador. Usa da palavra, ainda, o Sr. Vanderlei Magno Pierre, pescador
aposentado, atualmente com 70 anos de idade, e afirma que recebe proventos
de Cr$ 2.800.00 mensais e não tem assistência alguma, citando que residindo
em Porto Seguro e necessitando sua mulher de submeter-se a uma cirurgia,
teve que pedir auxílio ao Batalhão do Exército, sediado em Ilhéus. Finalmen
te. o pescador Eutípcdes Fernando Bezerra reclama contra as condições em
que vivem os pescadores em Santa Cruz de Cabrália, cidade com aproxima
damentc 2.000 habitantes e onde sequer há escola para os seus filhos. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradece a todos pela presença e va
liosa participação. e encerra os trabalhos às dezessete horas. Para constar, eu
José Sulomào .lucobina Aires. Secretário, lavrei a presente Ata. que depois de
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e remetida à publicação. 
Deputado Carlos Santos, Presidente.

'Ata da 29" Reunião Ordinária, realizada em 13 de novembro de !980

As onze horas e vinte minutos do dia treze de novembro de mil novecen
tos e oitenta. reúne-se, no plenário da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral. a Subcomissão da Pesca, sob a presidência do Sr. Deputado Carlos San
tos, presentes os Srs. Deputados Albérico Cordeiro, Arnaldo Schmitt Cardo
so Fregapani, Francisco Libardoni e Melo Freire. Havendo número legal, é
lida c aprovada sem restrições a ata da reunião anterior. Franqueada a pala
vra, o Sr. Relator, Deputado Arnaldo Schmitt, propõe seja solicitado à Co
missão de Agricultura c Política Rural prorrogação do prazo de funciona
mento da Subcomissão da Pesca, assim como também a convocação de dois
assessores para prestarem auxílio na elaboração do relata rio final. Ambas as
propostas são aprovadas por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente requer
a consignação em ata de voto de louvor ao Secretário, pela solicitude com que
vem colaborando nos trabalhos da Subcomissão, tendo sugerido ainda.o en
vio de telex aos Governadores do Ceará, Pernambuco. Bahia e à CEPLAC,
agradecendo àquelas autoridades pela recepção proporcionada quando da es
tada dos membros desta Subcomissão nas cidades de Fortaleza. RecifeSal
vador, Ilhêus e Porto Seguro. no período compreendido entre os dias 2 e 9 de
novembro do corrente ano. Em votacão, são aprovadas unanimemente as
propostas do Deputado Carlos Santos, Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerra a reunião as onze horas e quarenta e cinco minutos, do
que, para constar, eu José Salomão Jacobina Aires. Secretário, lavrei a pre
sente Ata. que depois de lida e aprovada. será assinada pelo Sr. Presidente e
remetida à publicação. - Deputado Carlos Santos, Presidente.

Ata da 30' Reunião Ordinária, realizada de 21 de maio de 1981

As onze horas e quinze minutos do dia vinte e um dc maio de mil nove
centos e oitenta e um. reúne-se. no plenário da Comissão de Agricultura c
Política Rural, a Subcomissão da Pesca, sob 'li presidência do Sr. Deputado
Carlos Santos, presentes os Srs. Deputados Albérico Cordeiro. Arnaldo
Schmitt, Del Bosco Amaral, Cardoso Fregapani e Francisco Lihardoni. Ha
vendo número legal. é lida e aprovada sem restrições a ata da reunião ante
rior. Usando ela palavra, o Sr. Presidente propõe seja convidado a vir ao ple
nário deste órgão técnico, no dia 3/06/81, às nove horas, o Sr. Roque Henri-
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que da Silva, Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, a fim de,
aqui, debater com os Srs, parlamentares a situação da pesca artesanal no
País. A proposta recebe a acolhida unânime dos presentes, ficando a secreta
ria incumbida das providências cabíveis. Continuando, o Sr. Presidente enfa
tiza a necessidade imperiosa de a Subcomissão ultimar os seus trabalhos o
mais rápido possível, no que é apoiado à unanimidade, tendo, ao final da dis
cussão, sido acertado que o relatório seria apreciado em reunião a ser convo
cada para o dia 17 de junho do corrente. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerra a reunião às onze horas e cinq üenta minutos, do que, para
constar, eu, José Salomão Jacobina Aires, servindo de Secretário, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente
e remetida à publicação. Deputado Carlos Santos, Presidente.

COMISSÁO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Distribuição

O Presidente da Comissão 'de Ciência e Tecnologia, Deputado Bento
Gonçalves, fezu seguinte distribuição em 16 de outubro de 1981.

A Senhora Deputada Cristina Tavares

Projeto de lei nv 3.455/80, de autoria do Senhor Deputado Hélio Duque,
que "Reserva a empresas nacionais a atividade de prestação de serviços de
processamento eletrônico de dados."

Brasília, 16 de outubro de 1981. .....:: Ivan Roque Alves, Secretário.

Distribuição

O Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Deputado Bento
Gonçalves, fez a seguinte distribuição em 22 de outubro de 1981.

Ao Senhor Deputado Mário Frota

Projeto de Lei nv 5.012/81, de autoria do Sr. Deputado Carlos Wilson,
que "dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de Informática e dá outras
providências."

Brasília, 22 de outubro de 1981. - Ivan Roque Alves, Secretário.

Distribuição

O Presidente da Comissão de Ciências e Tecnologia, Deputado Bento
Gonçalves, fez a seguinte distribuição em 22 de outubro de 1981

Ao Senhor Deputado Octacílio Queiroz

Projeto de Lei nv 4.530/81, de autoria da SI" Deputada Lúcia Viveiros,
que "autoriza o Poder Executivo a criar, na Amazônia, o Centro de Pesquisas
da Flora Medicinal Brasileira."

Brasília, 22 de outubro de 1981. - Ivan Roque Alves, Secretário.

COMISSÁO DE CONSTlTlIlÇAO E .JUSTlÇA

'O Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Afrísio
Vieira Lima, fez a seguinte distribuição, em 21 de outubro de 1981.

Ao Sr. Adhemar Santillo:

Projeto nv 5.264/81 - Do Sr. Mendonça Neto - que "institui a cor
reção monetária dos depósitos à vista nos bancos comerciais."

Projeto n9 5.297/81 - Do Sr. Florim Coutinho - que "altera o art. 59
do Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração
modificando a classificação das jazidas que especifica."

Ao Sr. Altair Chagas:

Projeto nv 5.267/81 - do Sr. Wislon Braga - que "altera a redação do *
19, artigo 14, da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970, e dos artigos 789, § 9''. e
899, *19, do Decreto-lei nv 5.452, de 19de maio de 1943 - Consolidação das
Leis do Trabalho."

Projeto n9 5.279/81 - Do Sr. Pacheco Chaves - que "dispõe sobre a
concessão de aposentadoria especial, aos vinte e cinco anos de tempo de ser
viço, aos exercentes da atividade profissional de contabilista."

Projeto n95.311/81 - Do Sr. Peixoto Filho --' que "assegura ao guarda
noturno aposentadoria especial aos 25 anos de serviço."

Projeto nv 5.322/81 - Do Sr. Juarez Furtado - que "assegura à aero
moça aposentadoria aos 25 anos de serviço, e determina outras providên
cias."

Projeto nv 5.324/8 \ - Do Sr. Lázaro de Carvalho - que "concede a
aposentadoria especial aos trabalhadores portadores de hanseníase, e dá ou
tras providências."

Projeto nv 5.335/8 I - Do Sr. Mário Hato - que "concede aposentado
ria especial aos aeroviários, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, e determina
outras providências."

Projeto nv 5.336/81 - Do Sr. Pacheco Chaves - que "altera dispositi
vos da vigente Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de estabelecer

a exigência de diploma de bacharel em direito aos juízes classistas nomeados
para os tribunais trabalhistas."

Ao Sr. Chist iano Dias Lopes:

Projeto n\' 5.280/81 - Do Sr. José Camargo - que "assegura benefícios
por incapacidade ou morte, independentemente de período de carência, aos
segurados do INPS."

Projeto n9 5.332/81 - Do Sr. Maurício Fruet- que "dispõe sobre a
constituição da Comissão de Informática, junto à Secretaria Especial de In
Iormáticu."

Projeto n? '5.333/81 - Do Sr. Feu Rosa - que "acrescenta dispositivo
ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, para incluir os presidiários
entre os segurados obrigatórios da Previdência Social."

Projeto n9 5.345/81 - Do Sr. .Iosê Frejat - que "revoga o art. 59 da Lei
das Contravenções Penais (Decreto-lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941I."

Ao Sr. Elquisson Saores:

Projeto n? 5.284/81 - Do Sr. Marcelo Medeiros - que "modifica a re
dação do § 59do art. 20 do Código de Processo Civil (Lei.nv5.869, de II de ja
neiro de 1973)."

Projeto nv 5.292/81 - Do Sr. Vilela de Magalhães - que "proíbe a ex
portação de imbuia in natura, e dá outras providências."

Projeto n? 5.293/81 - Do Sr. Vilela de Magalhães - que "acrescenta
dispositivo ao art. 38 da Lei nv5.108 de 21 de setembro de 1966, que institui o
Código Nacional de Trânsito, dispondo sobre a identificação de veículos de
propriedade das sociedades de economia mista."

Ao Sr. Emani Saturo:

Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de lei n94.815-A/81, que "dis
põe sobre o pagamento da Gratificação de Produtividade, nos casos que men
ciona, e dá outras providências."

Ao Sr. Francisco Benjamim:

Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 42-B, de
1980, que "aprova o texto do Acordo Sobre Tranportes Aéreos celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Suriname, firmando em Brasília, em 28 de janeiro de 1980."

Projeto nv5.348/81 - Do Sr. Sebastiào Andrade - que "veda a acumu
lação de cargos de direção de entidades sindicais e de conselhos de fiscali
zacão do exercício profissional, e dá outras providências."

Projeto n9 5.407/81 - Do Poder Executivo - Mensagem nv450/81 
que "autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -IN
CRA a doar os imóveis que menciona."

Ao Sr. Gomes da Silva:

Projeto n9 5.262/81 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "determina a
obrigatoriedade do pagamento de todos os encargos sociais (benefícios, apo
sentadorias, auxílio-doença, auxilio-maternidde, auxílio-funeral. despesas
médico-hospitalares) do Sistema Previdenciário, bem como 1\ sua nrrecu
dação apenas pela rede bancária oficial, cobrando-se somente as taxas de ser
viços e dá outras providências."

Projeto nv 5.272/81 - Do Sr. Antônio Pontes - que "manda vender aos
servidores que menciona, os imóveis funcionais por estes ocupados, e dá ou
tras providências."

Projeto nv 5.247/8 I - do Senado Federal - que "dá nova redação ao
caput do art. 15 do Decreto-lei n<) 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que altera
a legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas."

Projeto n9 5.283/81 - Do Sr. Salvador Julianclli - que "dispõe o des
membramento dos Conselhos Federal e Regionais de Biornedicina e de Biolo
gia."

Projeto n9 5.296/81 - Do Sr. Airton Sandoval - que "dispõe sobre a
distribuição das rendas dos jogos de futebol."

Projeto n9 5.408/8 I - Do Poder Executivo - Mensagem nó 453/81 
que "altera a denomicação da Fundação Nacional de Material Escolar, a que
se refere a Lei n? 5.327, de 2 de outubro de 1967, amplia suas finalidades, e dá
outras providências."

Ao Sr. Isaac Newton:

Projeto nv 5.321/81 - Do Sr. Paulo Lustosa - que "dispõe sobre a es
colha e nomeucão de dirigentes de LIniversidadcs e de Estabelecimento isola
do de Ensino Superior Federais, e dá outras providências."

Projeto n9 5,323/81 - Do Sr. Antônio Russo - que "dispõe sobre pra
zos de carência e resgate e redução de taxas de juros para financiamentos des
tomados a empreendimentos imobiliários com previsão de acesso para defi
cientes físicos."
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Ao Sr. Joacíl Pereria:

Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de lei n9 444-A, de 1979, que
"acrescenta parágrafo único ao art. 12 da Lei n9 3.820, de II de novembro de
1960, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia."

Ao Sr. João Gilberto:

Projeto n9 5.263/81 - Do "Sr. Hélio Duque - que "reforrnula os
Decretos-leis nss 157, de 10 de fevereiro de 1967 e 880, de 18 de setembro de
1969, dispondo sobre a transferência dos recursos dos incentivos fiscais aos
Bancos de Desenvolvimento Estaduais do domicílio do contribuinte, e dá ou
tras providências."

Projeto n9 5.265/81 - Do Sr. Rubem Fiqueiró - que "institui sistema
de escolha popular e partidária, em dois turnos, modificando o art. 85 do Có
digo Eleitoral."

Projeto n9 5.3'10/81 - Do Sr. Joacil Pereira - que "dá nova redação a
dispositivo da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral- e dá
outras providências."

Projeto n9 5.314/81 - Do Sr. Rafael Faraco - que "dispõe sobre vo
tação e apuração pelo sistema de computadores."

Projeto nv 5.325/81- Do Sr. Antônio Zacharias - que "altera disposi
tivo do Código Eleitoral."

Ao Sr. Jorge Arbage:

Projeto n9 2.oo6-A/79 - Do Senado Federal - Substitutivo oferecido
em Plenário ao Projeto de lei n9 2.oo6-A, de 1979, que "dá nova redação à alí
nea "a" do artigo 32 da Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964."

Projeto n9 5.299/81 - Do Sr. Marcelo Medeiros - que "acrescenta pa
rágrafo ao art. 26 do Código Civil."

Ao Sr. Leorne Belém:

Projeto n9 5.266/81 - Do Sr. Francisco Leão - que "concede às pes
soas deficientes desconto nas passagens de transportes e nas entradas de casas
de diversões, em todo o território nacional."

Projeto n9 5.377/81 - Do Sr. Antônio Ueno - que "dispõe sobre o
exercício da Profissão de Técnico Agrícola."

Ao Sr. Luiz Leal:

Projetonv 5.305/81 - Do Sr. Rosemberg Romano - que "declara de
utilidade pública o Vasco Futebol Club, da cidade de Itajubá, Estado de Mi
nas Gerais."

Projeto nv 5.306/81 - Do Sr. Rosemberg Romano - que "concede
período de afastamento, de oito semanas, a mãe adotiva de recém-nascido."

Ao Sr. Miro Teixeira:

Projeto n9 5.328/81 - Do Sr. Peixoto Filho - que "declara de utilidade'
pública o Centro Progressista Floriano Peixoto, com sede em Duque de Ca
xias, Estado do Rio de Janeiro."

Ao Sr. Nelson Morro:

Projeto n9 5.278/81 - Do Sr. Siqueira Campos - que "restabelece, por
cento e oitenta dias, o prazo para regularização da situação dos práticos de
farmácia junto aos Conselhos Regionais de Farmácia, nas condições que es-
pecifica." '

Projeto nv5.286/81 - Do Sr. Henrique Eduardo Alves - que "estabele
cc exigência visando proteger o escritor nacional."

Projeto nv 5.287/81 - Do Sr. Freitas Nobre - que "introduz modifi
cação na Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o con
domínio em edificações e as incorporações imobiliárias."

Projeto n9 5.289/81 - Do Sr. José Camargo - que "dispõe sobre garan
tia remuneratória a empregado substituto."

Projeto n9 5.291/81 - Do Sr. Mac Dowell Leite de Castro - que consi
dera COl1l0 empregado o motorista profissional nas condições que especifica."

Ao Sr. Nilson Gibson:

Projeto n9 5.268/81 - Do Sr. Jorge Arbage - que "introduz modifi
cação na Lei nv 6.251. de 28 de outubro de 1975, que instituiu normas gerais
sobre desportos."

Projeto n9 5,277/81 - Do Sr. Jorge Arbage - que "acrescenta dispositi
vo II Lei nQ 6.683, de 28 dc agosto de 1979, Lei da Anistia, para o fim de bene
ficiar turnhêrn servidoras públicas prejudicadas, funcionalmente com a pu
nição imposta a seus maridos."

Projeto n95.298/81 - Do Sr. Peixoto Filho - que "dispõe sobre a re
duçào de prazo, para fim de usucapião, em terreno urbano,"

Projeto n" 5.329/81 - Do Sr. Jorge Arbage - que "introduz alterações
no vigente Código Penal (Decreto-lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940),

para o fim de punir com maior o furto, o roubo e a receptação de imagens e
objetos sacros."

Projeto n9 5.351/81 - Do Sr. Waldmir Belinatli - que "dispõe sobre
nova destinação dos excedentes de gasolina da PETROBRÁS, proibindo a
sua exportação e determinando que sejam utilizados no abastecimento dos tá
xis a preços subsidiados."

Projeto n9 5.326/81 - Do Sr. José Camargo - que "institui a prática de
horticultura e jardinagem nas escolas de ensino de primeiro grau."

Projeto nv 5.327/81 - Do Sr. Pacheco Chaves - que "acrescenta dispo
sitivo à Lei nv 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a vigente legislação
previdenciária."

Ao Sr. Osvaldo Macedo:

Projeto n9 5.307/81 - Do Sr. Vilela de Magalhães - que "torna obriga
tória a aposição nas Carteiras de Identidade emitidas em todo o território na
cional, quando for o caso, da expressão "doador voluntário de órgãos", e da
outras providências."

Projeto n9 5.319/81 - Do Sr. Fernando Coelho - que "modifica a re
dação do art. II da Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre a
profissão de bibliotecário c regula seu exercício."

Projeto n9 5.320/81 - Do Sr. Juarez Furtado - que "introduz alte
rações na Lei nv 6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de
acidentes do trabalho a cargo do INPS."

Projeto n9 5.331/81 - Do Sr. João Arruda - que "introduz alteração
na Lei n9 6.921, de 16 de junho de 1981, que autoriza a criação de municípios
no Território Federal de Rondônia, altera a Lei n9 6.448, de 11 de outubro de
1977, e dá outras providências."

Ao Sr. Osvaldo Melo:

Projeto n9 5.273/81 - Do Sr. Joacil Pereira - que "dispõe sobre con
cessão dos benefícios do art. 180 da Lei n9 1.711, de 28,de outubro de 1952
Estatudo dos Funcionârios Públicos Civil da União."

Projeto n9 5.315/81 - Do Sr. Rafael Faraco - que "dispõe sobre em
préstimos às cooperativas na Amazônia Ocidental, e determina outras provi
dências."

Ao Sr. Pêricles Gonçalves:

Projeto n9 5.127/81 ~ Do Sr. Peixoto Filho - que "altera o valor do
salário-família do servidor público."

Projeto n9 5.162/81 - Do Sr. José Maria de Carvalho - que "modifica
o art. 157 de Leinv 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Milita
res."

Projeto nv 6.269/81- Do Sr. Heitor Alencar Furtado - que "permite
aos estudantes de nível ginasial, secundário ou universitário, a utilização dos
serviços médicos hospitalares do Instituto Nacional de Previdência Social."

Projeto n9 5.270/81 - Da Sr! Cristina Tavares - que "determina modi
ficação no cálculo de venda de gasolina a proprietários de táxi nos termos em
que especifica."

Projeto n9 5.271/81 - Do Sr. Carlos Santos - que "dispõe sobre a de
nominação dos profissionais que exercem a odontologia, e dá outras provi
dências."

Projeto nv 5.295/81 - Do Sr. Luiz Cechinel - que "altera dispositivo
do.Decreto-lei n9 791, de 27 de agosto de 1969, para isentar do pagamento de
pedágio os veículos de transporte de carga."

Projeto n9 5.300/81 - Do Sr. Jorge Cury - que "acrescenta dispositivo
à Lei nv 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de direito
processual do trabalho."

Projeto n9 5.301/81 - Do Sr. Pacheco Chaves - que "estabelece cri
tério para o desempenho dos cargos que especifica."

Projeto n9 5.304/81 - Do Sr. Nilson Gibson - que "equipara as cate
gorias funcionais de Técnico de Contabilidade e de Contador, no serviço
público federal, e dá outras providências."

Projeto nv 5.313/81 - Do Sr. Rafael Faraco - que "estabelece o mono
pólio estatal do livro didático."

Brasília, 21 de outubro de 1981. - Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secre
tário.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Termo de Reunião

A Comissão de Defesa do Consumidor deixou de realizar as suas reu
niões dos 21 e 22 de outubro de 1981, por falta de matéria.

Compareceram os Senhores Deputados: Stoessel Dourado, Presidente;
Humberto Souto, Vice-Presidente; Gérson Camata, Vice-Presidente; Aécio
Cunha, Salvador Julianelli, Vasco Neto, Nabor Júnior, JG de Araújo Jorge,
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Albérico Cordeiro, Daso Coimbra, Celso Peçanha, João Arruda e Paulo Lus
tosa.

Brasília, 23 de outubro de 1981. - Maria Júlia Rabello de Moura, Secre
tária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ata da 16' Reunião Ordinária, realizada em 30-9-81

Aos trinta dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e um, em
sua sala no Palácio do Congresso, às dez horas, reuniu-se a Comissão de Edu
cação c Cultura, presentes os senhores Deputados Rômulo Galvão. Presiden
te: Bezerra de Melo e Paulo Marques, Vice-Presidentes; Francisco de Castro,
Braga Ramos, Lygia Lessa Bastos, Carlos Sant'Ana, Luiz Baptista, Celso
Peçanha, Daniel Silva, José Torres, Caio Pompeu, José Alves, Salvador Julia
neIli, Leur Lomanto e Rosemburgo Romano. Ata: abertos os trabalhos, sob a
presidência do Sr. Rômulo Galvão, a Secretária procedeu à leitura da Ata da
reunião anterior, que foi aprovada sem restrições. Ordem do Dia: 1) Projeto
de Lei nv 3.990/80, do Sr. Florim Coutinho, que "altera o art. IÇ da Lei n9
6.545, de 30 de junho de 1978, que transformou em Centros de Educação Tec
nológica as Escolas Técnicas que menciona". O Relator, Sra Lygia Lessa Bas
tos, leu parecer pela Aprovação, nos termos do Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça. Em votação, aprovado o parecer do Relator, com abs
tenção do Deputado Luiz Baptista: Segue à Coordenação de Comissões Per
manentes. 2) Projeto de Lei nÇ 2.041/79, do Sr. Ruy Côdo, que "veda
cobrança de taxa de transferência de alunos de um para outro estabelecimen
to de ensino". O Relator, Sr. Carlos Sanr'Ana, leu parecer pela Aprovação,
na reunião de 9-9-81. O s-. Braga Ramos, que pedira vista da matéria, apre
sentou voto em separado, pela Aprovação, com Substitutivo. Em votação,
aprovado o projeto, nos termos do voto do Sr. Braga Ramos; designado Re
lator do Parecer Vencedor. O parecer do Sr. Carlos Sant'Ana passou a consti
tuir voto em separado. Segue à Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio. 3) Projeto de Lei n" 688/79, do Sr. Israel Dias-Novaes, que "estabelece a
uniformização dás datas de matrículas para todos os cursos superiores do
País". O Relator, Sr. Braga Ramos, leu parecer pela Rejeição, Discutiram a
matéria os Srs. Luiz Baptista, Carlos Sant'ana e Bezerra de Melo. Em vo
tação, aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. Segue à Coordenação
de Comissões Permanentes. 4) Projeto de Lei nv 3.106/80, do Sr. João Fausti
no, que "equipara os professores portadores de registro definitivo, junto ao
Ministério da Educação e Cultura, aos portadores de licenciatura curta ou
plena, para efeito de vencimento evantagens, nas condições que especifica".
O Relator, Sr. Caio Pompeu, leu parecer pela Aprovação, com uma emenda.
Concedida Vista ao Sr. Braga Ramos. Adiada a votação. 5) Projeto de Lei n9

1.957/79, do Sr. Osmar Leitão, que "dispõe sobre a criação da bolsa-de
transporte para o trablhador-estudante e o estudante filho de trabalhador,
fornecido pelo empregador e dedutível da contribuição para o Salário
Educação". O Relator, Sr. Daniel Silva, leu parecer pela Aprovação. Discuti
ram a matéria os Srs. Carlos Sant'Ana, Braga Ramos e 'Bezerra de Melo. Em
votação. Rejeitado o projeto, contra o votq do Sr. Daniel Silva, nos termos
do voto do Sr. Carlos Sant'Ana, designado Relator do Parecer Vencedor. O
parecer do Sr. Daniel Silva passou a constituir voto em separado, Segue à Co
missão de Finanças. 6) Projeto de Lei n9 3.306/80, do Senado Federal, que
"dispõe sobre autdrização para a de competições esportivas automobilísti
cas no País, com consumo de combustíveis não derivado do petróleo". O Re
lator, Sr. Daniel Silva, leu parecer pela Aprovação. Em votação, Rejeitado o
projeto, contra o voto do Sr. Daniel Silva c a abstençaõ do Sr. Carlos
Sant'Ana.nos termos do voto do Sr. Braga Ramos, designado Relator do Pa
recer Vencedor. O parecer do Sr. Daniel Silva passoua constituir voto em se
parado. Segue à Coordenação de Comissões Permanentes. 7) Projeto de Lei
nv4,189/80, do Sr. Pacheco Chaves; que "dispõe sobre a introdução do ensi
,no agrícola, como matéria obrigatória, nos crusos de Iç grau". O Relator, Sr.
Daniel Silva, leu parecer pela Aprovação. Discutiram a matéria os Srs. Braga
Ramos e Carlos Sant'Ana. Em votação, Rejeitado o projeto, contra o voto do
Sr. Daniel Silva, nos termos do voto do Sr. Carlos Sant'Ana, designado Rela
tor do Parecer Vencedor. O parecer do Sr. Daniel Silva passou a constituir
voto em separado. Segue à Coordenação de Comissões Permanentes. 8) Pro
jeto de Lei n? 3.849/80 do Sr. Léo sirnões, que "assegura gratuidade aos filhos
dos ex-combatentes, civis e militares, nas Universidades do território nacio
nal". O Relator, Sr. José Torres, leu parecer pela Aprovação. Aprovado, una
nimemente, o parecer do Relator. Segue à Comissão de Finanças. 9) Projeto
de Lei nv4.116/80, do Sr. Erasmo dias, que "oficializa o Hino "Graças Dou"
para comemorar o "Dia Nacional de Ação de Graças", instituído pela Lei n9

5.110. de 22 de setembro de 1966". O Relator, Sr. José Torres, leu parecer
pela Aproivacão. Aprovado, unanimemente, requerimento do deputado
Francisco de Castro, solicitando o adiamento da votação, para que o autor
possa prestar esclarecimentos sobre o projeto, na próxima reunião. 10) Proje-

to de Lei nv 4.145/80, do Sr. Edson Lobão, que "dispõe sobre a prática das
lutas de defesa pessoal e dá outras providências." O Relator, Sr. José Torres,
leu parecer pela Aprovação. Rejeitado o projeto, contra os votos dos Srs. Jo
sé Torres, Fràncisco de Castro e Carlos Sant'Ana, nos termos do voto do Sr.·
Caio Pompeu, designado Relator do Parecer Vencedor, O parecer do Sr. José
Torres passou a constituir voto em separado. Segue à Comissão de Finanças.
i I) Projeto de lei n9 4.530/81, da Sr. Lúcia Viveiros, que "autoriza o Poder
Executivo a criar, na Amazônia, o Centro de Pesquisas da Flora Medicinal
Brasileira." O Relator, Sr. Lem Lomanto, leu parecer pela Aprovação. Apro
vado, unanimemente, o parecer do Relator. Segue à Comissão de Ciência e
Tecnologia. 12) Projeto de lei n94.275/81, do Sr. Carlos Santos, que "fixa a
duração de Residência Médica, e dá outras providências." O Relator, Sr. Ro
semburgo Romano, leu parecer pela Rejeição. Aprovado, unanimemente, a
parecer do Relator. Segue à Comissão de Saúde. 13) Projeto de lei n9

3.497/80, do Sr. Pimenta da Veiga, que "acrescenta parágrafo ao art. 49 da
Lei n95.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa Diretrizes e Bases para o ensino
de 19 e 29graus." O Relator, Sr. Paulo Marques, leu parecer pela Aprovação,
com Substitutivo, na reunião de 20.05.81. O Deputado Carlos Sant'Ana, que
pedira vista da matéria, não apresentou voto em separado. Em votação,
Aprovado, contra os votos dos Srs. Paulo Marques e Carlos Sant'Ana, o voto
pela Prejudicialidade, do Sr. Braga Ramos, designado Relator do Parecer
Vencedor. O parecer do Sr. Paulo Marques passou a constituir voto em sepa
rado. Segue à Comissão de Saúde. Encerramento: nada mais havendo a tra
tar, o Sr. Presidente encerrou a reunião às doze horas e quarenta minutos. -E
para constar, eu Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presen
te Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

O Presidente da Comissão de Educação e Cultura, Deputado Rômulo
Galvão, fez.nesta data, a seguinte Distribuição:

Ao Sr. Deputado João Herculino:

Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de lei n9881-A/79, que "re
gula o exercício da profissão de Bacharel em Turismo, e determina outras
providências."

Ao Sr. Deputado Bezerra de Melo:

Projeto de lei n9 1.146/79, do Sr. Antonio Zacharias, que "dispõe sobre o
rateio dos prêmios da Loteria Esportiva Federal.

Projeto de lei n9 3.351(80, do Sr. Carneiro Arnaud, que "dispensa o ~a

garnento do saldo devedor do Crédito Educativo, aos estudantes ou profissio
nais recém-formados que se tornarem inválidos durante o período escolar ou
após a sua conclusão."

Ao Sr. Deputado Paulo Marques:

Projeto dc lei nv 3.144/80, do Sr. Samir Achoa, que "disciplina a convo
cação de escolares para comparecimento a solenidade públicas e dá outras
providências."

Ar. Sr. Deputado Leur Lomanto:

Projeto de Lei n9 3.545/80, do Sr. halo 'Conte, que "proíbe a realização
de partidas de futebol nos dias úteis, e dá outras providências."

Ao Sr. Deputado José Maria de Carvalho:

Projeto de lei nv 3.908/80, do Sr. Antonio Zacharias, que "acrescenta
dispositivo à Lei nv 6.354, de 2 de setembro de 1976, que "Dispõe sobre as re
lações de trabalho do atleta profissional de futebole dá outras providências."

A Sr' Deputada Lygia Lessa Bastos:

Projeto de lei n" 3.994/80, do Sr. Pedro Sampaio, que "disciplina a fre
qüência escolar de atleta que seja estudante universitário."

Brasília, 30 dc setembro de 1981.

COMISSÃO DO INTERIOR

Ata da 16' Reunião Ordinária realizada em 21 de outubro de 1981

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro do ano de 1981 (hum mil no
vecentos e oitenta e um), reuniu-se, em sala própria, a Comissão do Interior
presentes os Senhores Deputados: Adauto Bezerra, Presidente.Paulo Guerra
e Ruben Figueiró. vice-Presidentes; Adroaldo Campos, Albérico Cordeiro,
Ângelo Magalhães, Alexandre Machado, Correia Lima, Corrêa da Costa,

-Cristirio Cortes, Edison Lobão, Evandro Ayres de Moura, Henrique Brito,
Inocêncio Oliveira. Josuê de Souza, Júlio Martins, Manoel Novaes, Milton
Brandão, Nagib Haickel, Osvaldo Coelho, Paulo Ferraz, Victor Trovão,
Vingt Rosado, Wanderley Mariz, Antônio Annibelli, Carlos Nelson, Délio
dós Santos, Jackson Barreto, João Câmara, Jorge Gama, José Carlos Vas
concelos, José Frejat, José Freire, Octacílio Queiroz, Jorge Moura, Hcrbert
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Levy, José Bruno, Newton Cardoso, Tertuliano Azevedo, Modesto da Silvei
ra, Jerônimo Santana, Aluízio Bezerra, Arnaldo Lafayetc, Antonio Morimo
to e Pedro Ivo. Ata -Foi lida e aprovada, sem restrições, a Ata da reunião
anteiror. Ordem do Dia - Em seguida, o Sr. Presidente, Deputado Adauto
Bezerra, anuncia a Ordem do Dia constante das seguintes matérias: Projeto
de Lei nv 1.299/79 do Sr. João Arruda, que "altera dispositivo da Lei nv
4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra)", tendo como relator o
Sr. Milton Bradão. Parecer: pela aprovação, nos termos do Substitutivo que
apresenta. Aprovado por unanimidade. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. Projeto de Lei nv 4.349 /81, do Sr. Mário Frota, que "altera os
arts. 17 e 34 da Lei nQ 6001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o
Estatuto do Indio, declarando reserva índígena as reservas florestais que lhe
são contíguas, e determina outras providências", tendo como relator o Sr.
Deputado Antonio Annibelli. Parecer: Pela aprovação. O Sr. Inocêncio Oli
veira que pedira vista, devolve o Projeto discordando do relator. Em votação
é aprovado o voto contrário do Sr. Inocêncio Oliveira, designado relator do
vencedor, contra os votos dos Srs, Modesto da Silveira e Jerônimo Santana, e
em separado, o do relator, Sr. Antonio Annibelli. Vai a proposição 1i Coorde
nação de Comissões permanentes. Projeto de Lei Complementar fiq 221/81,
do Poder Executivo, que "cria o Estado de Rondônia e dá outras providên
cias", tendo como relator o Sr. Isaac Newton. Parecer: Pela aprovação, nos
termos do Substitutivo que apresenta. Discutem a rnatêria os Senhores Depu
tados: Modesto da Silveira, alinhando argumento à luz da Constituição; Júlio
Martins, declarando quc à. Comissão do Interior cabe analisar o mérito da
proposição, vez que à Comissão de Constituição e Justiça cabe a análise sob o
prisma constitucional, e que o Projeto já foi objeto de manifestação favorável
daquele órgão técnico; Inocêncio Oliveira, manifestando-se'igualmente con
trário aos argumentos expendidos pelo Sr. Modesto da Silveira; Isaac New
ton, defendendo o projeto e alegando que unanimidade em questões polêmi
cas é praticamente impossível e que por isso a discussão em torno do tema
suscitado pelo Sr. Modesto da Silveira é estéril, pois em nada resultará; Ru
ben Figueiró, para expressar a opinião de que o governador do novo Estado a
ser criado, deveria ser nomeado até a transferência do cargo ao governador
que seria eleito em pleito livre no ano de 1982, e empossado em janeiro de
1983. Sugere, igualmente, posse dos membros da Assembléia na mesma data,
ou seja, janeiro de 1983, também eleitos no pleito do ano de 1982:, a fim de
que o Estado de Rondônia tenha desde então sua total autonomia, sem de
pender, em suasdecisões, da atuação de autoridade de outras unidades da Fe
deração. Antes de submetido à votação, o Sr. Presidente defere pedidos de
vista formulados pelos Srs, Deputados: Júlio Martins e Jerônimo Santana,
devendo a proposição ser analisada 0'0 âmbito da Comissão, nos estritos ter
mos do Regimento Interno (Artigo 49, parágrafo 15). Em seguida, o Sr. De
putado Jorge Moura requer ao Sr. Presidente, "a constituição de Subcomis
são destinada a investigar o fenômeno urbano no Brasil, através de estudos,
levantamentos e depoimentos pessoais sobre suas causas e conseqüências".
Em votação, é aprovada a proposta do Sr. Jorge Moura que indicará poste
riormente a programação a ser cumprida pela nova Subcomissão. Com a pa
ravra o Sr. Deputado Osvaldo Coelho para, na qualidade de relator da Sub
comissão que Estuda as Potencialidades do Rio Taboco, apresentar o seu re
latório oral, dando ciência aos membros da Comissão dos trabalhos realiza
dos pelos membros da mencionada Subcomissão e concluindo que o órgão
técnico deverá escolher grupo de 5 (cinco) parlamentares para, junto ao Mi
nistério do Interior, apresentar as reivindicações ouvidas das lideranças pre
sentes à reunião em Mato Grosso do Sul. Em votação, é aprovado o relatório
dó Sr. Osvaldo Coelho. Em rápidas palavras o Sr. Deputado Ruben Figueiró,
Presidente da Subcomissão que Estuda as Potencialidades do Rio Taboco,
agradece a exposição do Sr. Osvaldo Coelho e destaca a atuação dos Senho
res parlamentares que integraram o grupo que participou da viagem até à re
gião do Pantanal mato-grossense. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a
reunião, e, para constar, eu, (Edson Nogueira da Gama), Secretário, lavrei a
presente Ata que vai à publicação, e após lida, discutida e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente.

Distribuição de Projeto

O Senhor Presidente da Comissão do Interior, Deputado Adauto Bezer
ra fez, em 20 de outubro de 1981, a seguinte distribuição:

Ao Senhor Deputado Paulo Guerra

Projeto de Lei nv4.011/80 - do Sr. Deputado Samir Achôa, que "intro
duz modificação no art. lóda Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979, vedando a
estipulação de cláusula de redução ou de aumento no preço de aluguel em vir
tude de pagamento antecipado ou decorrente de quitação com atraso".

Brasília, em 20 de outubro de 1981. - Edson Nogueira da Gama, Secre
tário.

ERRATA
NaAta da 15~ Reunião Ordinária realizada no dia 8 de outubro de 1981,

publicada no DCN n9__, página!L...-e , onde se lê:

"Projeto de Lei n9 2.254/79, do Sr. Jorge Paulo que "dispõe
sobre a criação de reservas florestais nos municípios", tendo como
relator o Sr. Júlio Martins. Parecer: Pela aprovação com adoção de
emenda que apresenta. Em votação, é rejeitado o Parecer, contra o
voto do Sr. José Frejat. O Sr. Presidente designa o Sr. Inocêncio Oli
veira, relator do vencedor. O Parecer do Relator, Sr. Deputado
Júlio Martins, passa a constituir voto em separado".

"Projeto de Lei nq 4.052/80, do Sr. Deputado Jorge Arbage,
que "institui o Dia Nacionai da Ação Com unitária", tendo como
relator o Sr. Deputado Josuê de Souza. Parecer: Pela aprovação.
Em votação, é rejeitado o Parecer do Relator. O Sr. Presidente de
signa o Sr. Deputado José Frejat, relator do vencedor. O Parecer do
Relator, Sr. Deputado Josuê de Souza, passa a constituir voto em
separado" .

"Projeto de Lei nq 4.419/81, do Sr. Deputado Antônio Anni
bclli que "congela os valores dos saldos devedores e prestações devi
das pelos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, e dá ou
tras providências - (a este anexo o Projeto deLei nv4.456/81), ten
do como relator o Sr. Deputado Josê Carlos Vasconcelos. Pareeer:
Pela aprovação, com adoção de emenda que apresenta. Em votação,
é rejeitado o Parecer contra o voto do Sr. Deputado Octacílio Quei
roz. O Sr. Presidente designa o Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, re
lator do vencedor. O Parecer do Relator, Sr. Deputado José Carlos
Vasconcelos passa a constituir voto em separado",

Leia-se:

"Projeto de Lei n9 2.254/79, do Sr. Jorge Paulo que "dispõe
sobre a criação de reservas florestais nos municípios,", tendo com
relator o Sr. Júlio Martins. Parecer: favorável, com emenda. Em vo
tação, é aprovado o voto contrário do SI. Inocêncio Oliveira, desig
nado relator do vencedor, contra o voto do Sr. José Frejat, e em se
parado o do Sr. Júlio Martins.

Projeto de Lei nv 4.052/80, do Sr. Deputado Jorge Arbage que
"institui o Dia Nacional da Ação Comunitâíra", tendo como rela
tor o Sr. Deputado Josuê de Souza. Parecer: favorável. Em votação,
é aprovado o voto contrário do Sr. José Frejat, designado relator do
vencedor. O Parecer do Sr. Josuê de Souza passa a constituir voto
em separado.

Projeto de Lei n9 4.419/81, do Sr. Deputado Antonio Annibelli
que "congela os valores dos saldos devedores e prestações devidas
pelos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, e dá outras
providências (a este anexo o Proejto de Lei n9 4.456/81), tendo
como relator o Sr. Deputado José Carlos Vasconcelos. Parecer: fa
vorável, com emenda. Em votação, é aprovado o voto contrário 'do
Sr. Inocêncio Oliveira, designado relator do vencedor, contra os vo
tos dos Srs. Octacílio Queiroz, e em separado o do Sr. José Carlos
Vasconcelos."

Em, 21 de outubro de 1981. - Edson Nogueira da Gama, Secretário.

COMISsAo DE SAÚDE

Ata da 16~ Reuníão Ordinária, realizada no dia 23-9·81

Às dez horas do dia vinte e três de setembro de mil novecentos-e oitenta e
um, reuniu-se a Comissão de Saúde, na Sala 10 do Anexo II da Câmara dos
Deputados, sob a presidência do Senhor Deputado Waldrnir Belinati, Com
pareceram os Senhores Deputados: José de Castro Coimbra, Euclides Scalco,
Jorge Vianna, Francisco Rollemberg, Ludgero Raulino, Wilson Falcão, Me
nandro Minahirn, Max Mauro, Mauro Sampaio, Pedro Lucena e Ademar Pe
reira. Havando número regimental, o Senhor Presidente em exercício decla
rou aberta a reunião. A Ata da reunião anterior foi dada por aprovada. Em
seguida o Senhor Presidente em exercício comunicou que a presente reunião
foi convocada com a finalidade de discutir, a nível de Mesa Redonda, o
problema de transplante de órgãos humanos, com vistas a colher subsídtes
para atualização da legislação vigente que não atende aos interesses que o
problema requer. Para tanto, foram eonvidados os seguintes participantes:
Dr, Hermes Rodrigues de Alcântara, médico legista, Presidente do Conselho
Regional de Medicina do Distrito Federal; Dr. Emil Sabaga, Nefrologista,
Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia; DI'. Décio Quadros,
Presidente da Associação Nacional de Pacientes Renais, de Belo Horizonte;
Dr. Luiz Eurico Ferreira, oftalmologista, Diretor do Banco de Olhos da Uni
versidade Gama Filho. no Rio de Janeiro, Dr. José Augusto Aguiar, Nefrolo-
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gista, membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia; Dr. Edelberto Luiz da
Silva, Consultor Jurídico do Ministério da Saúde e Dr. Francisco de Paula
Salzano Vieira da Cunha, Assessor Jurídico do Ministério da Previdência e
Assistência Social. Foi anotada a presença do Dr. Acir Rodrigues do Prado,
Assessor da Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Cientifico da CE
ME. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente em exercício convidou o Depu
tado José de Castro Coimbra para saudar os convidados, o qual em breves
palavras explanou a finalidade da reunião. A seguir foi a palavra concedida
aos conferencistas, de acordo com a relação acima, os quais abordaram o as
sunto sob diferentes ângulos, de acordo com as suas especialidades. Em segui
da, passando-se ao período dos debates, falaram, por ordem de inscrição, os
Senhores Deputados Salvador Julianelli, Ruy Côdo e José de Castro
Coimbra. No final, o Senhor' Presidente em exercício agradeceu a colabo
ração de todos, cuja participação contribuiu para que a Comissão de Saúde
possa colaborar uma legislação atualizada sobre o assunto. A presente reu
nião foi totalmente gravada e será publicada, ao pé desta Ata, no Diário do
Congresso Nacinal. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerra
da a reunião. Para constar, eu" lná Fernandes Costa, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente em
exercício Deputado Waldmir Belinati. .

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Distribuição feita em 19 de outubro de 1981

Ao Senhor Deputado Wildy Vianna
Projeto de Lei nv4.927/81 - Regula a requisição de servidores públicos

pela Justiça Eleitoral e Clá outras providências.
Autor: Deputado Nilson Gibson
Brasília, 19 de outubro de 1981.- Oclair de Mattos Rezende, Secretário.

Distribuição feita em 21 de outubro de 1981

Ao Senhor Deputado Moacir Lopes . .
Projeto de Lei n" 4.176/80 - Declara de utilidade pública a "Associação

dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte", com sede em
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.

Autor: Deputada Júnia Marise
Ao Senhor Deputado Wildy Vianna .
Projeto de Lei n" 5.276/81 - Dispõe sobre a criação de cargos do Qua

dro Permanente da Secretaira do Supremo Tribunal Federal e dá outras pro
vidências.

Autor: .Supremo Tribunal Federal
Brasília, 21 de outubro de 1981. - Oclair de Mattos Rezende. Secretário.

(,OMISSÃO ESPECIAl" DESTINADA A EXAMINAR
PROJETO DE LEI SOBRE AS PESSOAS

DEFICIENTES

Ata da 4' Reunião, realizada em 24-9-81

Às quinze noras do dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e
oitenta e hum, reuniu-se no Plenário da Comissão de Saúde, na Câmara dos
Deputados, em Brasília, sob a Presidência do Senhor Deputado Waldmir Be
linati, Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência; a Comissão Es
pecial Destinada a Examinar Projeto de Lei sobre as Pessoas Deficientes, com
a presença dos Senhores Deputados Osvaldo Melo, Simão Sessim, Dario T,-'.
vares, Carlos Santos, José de Castro Coimbra, Eloy Lenzi e Mário Hato, es
tando ausentes os Senhores Deputados Angelina Rosa, Juarez Furtado, Pau
lo Lustosa, Roberto Carvalho, Thales Ramalho e Iram Saraiva. Comparece
ram também os membros da Comissão Nacional do Ano Internacional das
Pessoas Deficientes assim discriminados: Pedro Pauio Christovam dos Santos
- Ministério da Justiça; Fernando de Salvo Souza, Ministério das Relações
Exteriores; Gláucia Marinho Souto, Secretária de Planejamento; Marcos
Vinícius Mendes Bastos, Ministério da Educação e Cultura e Benedito José
Barreto Fonseca, Ministério da Justiça. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo a Secretaria procedido a
leitura da Ata da reunião anterior, que posta em votação, foi aprovada por
unanimidade. O Senhor Presidente teceu considerações sobre a importância
da presença dos representantes da Comissão Nacional na presente reunião,
com o objetivo de oferecer sugestões e apresentar trabalho realizado sobre as
pessoas deficientes, tendo para tanto, sido dada a palavra ao Dr. Pedro Paulo
Christovam dos Santos, Coordenadorda Comissão. No uso desta fez as S0

guintes considerações: I - Natureza do diálogo entre as duas Comissões;
2 - Pressupostos da Comissão Nacional; 3 - Princípios fundamentais sobre
a realidade, necessidades básicas e promoção 'das pessoas deficientes; 4
Postulado metodológico relativo ao levantamento da legislação existente,
atualização e aperfeiçoamento da mesma, bem como elaboração de antrepro
jeto pela Subcomissão de Legislação; 5 - Resultados do trabalho no que se

refere ao anteprojeto (esquema normativo) visando equacionar a simplicida
de lógico-jurídica com as necessidades básicas das pessoas deficientes, rele
gando ao dispositivo regulamentador a operacionalidade técnica da atri
buição imperativa da Lei; 6 - Limites da' anteprojeto; 7 -:Justifieativa; 8
Conclusões relativas à apresentação do anteprojeto, considerado como um
"subsídio e uma contribuição'da Comissão Nacional do AIPD aos ilustres re
presentantes do povo no Congresso Nacional"; 9 - Leitura do anteprojeto
de lei. O Senhor Presidente elogiou a palestra proferida e agradeceu a colabo
ração prestada.fnformando que o Projeto de Lei em elaboração pela Comis
são Especial encontra-se em sua fase final. Pronunciaram-se sobre a palestra
os Senhores Deputados Dario Tavares, Simão Sessim, Carlos Santos e Eloy
Lenzi, tendo sido unânimes no reconhecimento do valor do trabalho apresen
tado. Falaram ainda em nome da Comissão Nacional com o objetivo de es
clarecer questões levantadas pelos Senhores Deputados e agradecer a oportu
nidade de se apresentarem perante a Comissão Especial todos os seus
membros. O Senhor Presidente manifestou-se sensibilizado com o alto espíri
to de colaboração dos integrantes da Comissão e formulou votos para que o
trabalho das duas Comissões se completem, alcançando pleno êxito na reall
zação dos seus objetivos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos, designando a próxima reunião para o dia 3D do cor
rente, às 15horas. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho, Secretária, la
vrei a presenta Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pejo Senhor
Presidente.

Ata da 5' Reunião, realizada em 6-10-81

Às quinze noras do dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e
hum, reuniu-se no Plenário das Comissões de Inquérito, na Câmara dos De
putados, em Brasília, sob a Presidência do Senhor Deputado Roberto Carva
lho, a Comissão Especial Destinada a Examinar Projeto de Lei sobre as Pes-

o soas Deficientes, com a presença dos Senhores Deputados Waldmir Belinati,
Carlos Santos, Thales Ramalho, Dario Tavares, José de Castro Coimbra, Si
mão Sessirn e Osvaldo Melo, deixando de comparecer os Senhores Deputa
dos Mário Hato, Juarez Furtado, Iram Saraiva, Paulo Lustosa, Eloy Lenzi e
Angelina Rosa. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, tendo a Secretária procedido a leitura da Ata da reunião
anterior, que posta em votação, foi aprovada por unanimidade. O Senhor
Presidente informou que os Relatórios Parciais relativos às áreas de edu
cação, saúde, trabalho e barreiras arquitetônicas, elaboradas respectivamente
pelos Senhores Deputados Carlos Santos, Dario Tavares, Paulo Lustosa e
Iram Saraiva, foram concluídos, bem como o Substitutivo Final, que será
apresentado, na presente reunião, pelo Relator, a fim de ser apreciado peJos
membros da Comissão. O Senhor Relator fez a leitura do Projeto, esclarecen
do, ser necessário, ainda, aperfeiçoar alguns artigos do mesmo, tendo solicita.
do, para tanto a colaboração de seus pares. Usando da palavra, o Senhor Pre
sidente sugeriu modificações na redação do Projeto, tendo havido aquiescên
cia quanto ao aproveitamento das mesmas pelo Senhor Relator. Foi proposto
pelo Senhor Presidente que o Senhor Relator procede à consolidação ímedia
ta das alterações de forma e conteúdo apresentadas, a fim de que o Projeto
possa ser discutido, novamente; na próxima reunião, o que foi aprovado por
todos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os traba
lhos, designando a próxima reunião para o dia 14do corrente às 15 horas. E,
para constar, eu Maria Laura Coutinho, Secretária, lavrei a prcsenta Ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Termo de Reunião

Às quinze horas do dia catorze de outubro de mil novecentos e oitenta e
hum, no Plenário das Comissões de Inquérito, no Anexo II da Câmara dos
Deputados, em Brasília, esta Comissão deixou de realizar a sua sexta reunião
ordinária, de acordo com a convocação previamente efetuada, por falt.a de
quorum. Compareceram os Senhores Deputados:Waldmir Belinati, Carlos
Santos, Dario Tavares, José de Castro Coimbra e Angelina Rosa. E, para
constar, eu Maria Laura Coutinho, lavrei o presente termo.

Termo de Reunião

Às quinze horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta c
hum, no Plenário das Comissões de Inquérito, no Anexo-H da Câmara dos
Deputados, em Brasília; esta Comissão deixou de realizar a sua sexta reunião
ordinária, de acordo com a convocação previamente efetuada, por falta de
quorum. Compareceram os Senhores Deputados: Waldmir Belinati, Carlos
Santos, Mário Hato e Eloy Lenzi; deixando de comparecer os Senhores De
putados Angelina Rosa, José de Castro Coimbra, Osvaldo Melo, Juarez Fur
tado, Simão Sessim, Paulo Lustosa, Dario Tavares, Thales Ramalho, Rober
to Carvalho e lram Saraiva. E, para constar, eu Maria Laura Coutinho, lavrei
o nresente termo.
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Termo de Reunião

Às quinze horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta
e hum, no Plenário das Comissões Parlamentares de Inquérito, no Anexo TI
da Câmara dos Deputados, em Brasília, esta Comissão deixou de realizar a
sua sexta reunião ordinária, de acordo com a convocação previamente efetua
da, por falta de quorum. Compareceram os Senhores Deputados: Waldmir
Belinatr, Angelino Rosa, Eloy Lenzi, e Carlos Santos. Deixaram de compare
cer os Senhores Deputados: Roberto Carvalho, Mário Hato, José de Castro
Coimbra, Osvaldo Melo, Thales Ramalho, Simão Sessim, Paulo Lustosa,
Iram Saraiva, Juarez Furtado e Dario Tavares. E, para constar, eu Maria
Laura Coutinho, lavrei o presente termo.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA
A APURAR AS CAUSAS E CONSEQüÊNCIAS DA FOVIE,
DESNUTRiÇÃO E FALTA DE SAÚDE NA POPULAÇÃO

DE BAIXA RENDA NO BRASIL

Ata da Terceira Reunião, Realizada em 8 de outubro de 1981

Às dez horas e quarenta minutos do dia oito de outubro de mil novecen
tos e oitenta e um, presentes os Senhores Deputados Castejon Branco, Presi
dente; Ahemar SantiJlo, Relator; Fued Dib, Jayme Maltoni, Cristina Tava
res, Júlio Martins e Max Mauro, membros efetivos da Comissão; Jorge Ga
ma, Carlos Cotta, Luis Baptista e Mário Frota, membros suplentes, e, ainda,
os Senhores Deputados lIbaldo Dantas e Dario Tavares, reuniu-se a Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas e conseqüências
da fome, desnutrição e falta de saúde na população de baixa renda no Brasil.
Ata: Foi lida, aprovada e assinada a da reunião anterior. Antes de conceder a
palavra ao Relator, o Senhor Presidente passou às mãos de S, Ex!' a seguinte
correspondência recebida pela Comissão: I) Ofício n9 742/81, do Senhor De
putado Jayro Maltoni, nos seguintes termos: "Brasília, 7 de outubro de mil
novecentos e oitenta e um. Senhor Deputado, reportando-me ao prezado ofí
cio nv 15/81 de 19 do mês em curso, informo que discordo da relação dos de
poentes constantes dos anexos ao oficio, considerando o que se segue: l-As
CPls implantadas até o momento não solucionou problemas alguns. 2 - Ou
vir Ministros, Superintendentes dos Órgãos do Governo não irá solucionar
ou oferecer possibilidades de solução, pois são tecnocráticas com poderes de
solução, e não oferecem projeto nesse sentido. Respostas excessivas não nos
interessa, o que interessa é conhecer e dialogar com quem tem Fome, por este
motivo é que indicamos: I - Os Secretários Estaduais da Agricultura para
uma análise do que o Governo Federal vem realizando nos seus respectivos
Estados; 2 - O Presidente da Associação dos Aposentados do Brasil; 3 
Representantes de pequenos e médios comerciantes do Brasil; 4- - Rep,resen
tantes dos pequenos e médios produtores agrícolas; 5 - Ministro do Gabine
te Civil da Presidência da República; 6 - Presidente Nacional dos Partidos
Políticos; 8 - Representante da CNBB; 9 - Representante dos proprietários
de Supermercados do Brasil; 10 - Governador Paulo Salim Maluf a respeito
dos varejões em São Paulo. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência, meus protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamcn
te, assinado: Deputado Jayro Maltoni." e 2) telegrama do Senhor Deputado
Pedro Corrêa com o seguinte teor: "Gostaria prezado amigo formulasse con
vite empresário João Carlos Paes Mendonça, Presidente Associação de Su
permercados todo Brasil para CPI que destina apurar as causas e conseqüên
cias da fome, desnutrição e falta de saúde na população de baixa renda no
Brasil. Antecipadamente grato, Deputado Pedro Corrêa PDS - PE." Com a
palavra, o Senhor Deputado Adhemar Santillo referiu-se à exigüidade do
prazo da CPI, tendo em vista a amplitude e complexidade do assunto, justifi
cando assim a necessidade de um roteiro abrangente, e ao mesmo tempo su
cinto, que possibilite a audiência de autoridades dos diversos setores, e o en
foque do assunto sob diversos ângulos. Em vista disso, submeteu à Comissão
sugestão visando a adoção de roteiro, que foi colocada em discussão, tendo

. usado da palavra os Senhores Deputados: Jayro Maltini, reportando-se aos
termos do alicio n9 742/81, de sua autoria, ratificando a sugestão nele contida
de convocação de todos os Secretários de Agricultura dos Estados, represen
tante da CNBB, Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repúbli
ca, Governador de São Paulo, Presidente da Associação dos Aposentados do
Brasil, representantes de pequenos e médios comerciantes e prod.utores agrí
colas, representantes dos proprietários de supermercados do Brasil; Max
Mauro, apoiando a proposta dc convocação dos Senhores Secretários de
Agricultura, e sugerindo a realização, no final dos trabalhos, de um debate
entre representantes dos partido políticos objetivando o levantamento dos
problemas, bem como a propositura de soluções; Júlio Martins, discordando
da convocação dos Secretários de Agricultura dos Estados e dos Partidos
Políticos e sugerindo a convocação de apenas um representantes de supermer
cados e do Superitendente da Campanha Nacional de Alimentação Escolar

- Merenda Escolar; Dario Tavares, tecendo comentários sobre. a importân
cia dos trabalhos desenvolvidos pelas CPls, no sentido de possibilitar conhe
cimento mais profundo dos assuntos por elas tratados; Mário frota,' enfati
zando a importância do comparecimento do Ministro da Saúde na CPI. Su
metido à votação, foi aprovado por unanimidade o seguinte roteiro: I - Dr.
Mário Magalhães da Silveira, sanitarista; 2 - DL Flávio Luiz Schiek Valen
te, nutricionista; Dr. Eduardo Marcondes, Instituto da Criança, Faculdade
de Medicina da USP; 3 - Dr. Eduardo Kertz - IPEA; Sr. Antonio Estevem
de Lima Sobrinho. autor do livro "Fome"; Dr. José Francisco da Silva, Presi
dente da CONTAG; 4 - Presidente da COBAL; Sr. João Carlos Mendonça,
Presidente da Associação Nacional de Supermercados; 5 - Dom Luciano
Mendes, CNBB; 6~ Dr. Elias Scfer, Superintendente da SUDAM; 7 - Dr.
Walfrido Salmito Filho. Superintendente da SlIDENE; 8 - Dr. Marco An
tonio Maciel, Governador do Estado de Pernambuco; 9 - Dr. Durval de
Araújo Gonçalves, da SlICAM, Dr. Samuel Benchirnol: !O - Prof. Warwick .
Estevarn Kerr, Departamento de Biologia da Universidade do Maranhão;
Representante da Companhia da Merenda Escolar; 1I - Dr. Walter Barelli,
Presidente da DIEESE; Sr- Jane Vasconcelos, do Movimento Contra a Ca
restia: 12 - Professora Maria Lúcia GaJli, Engenharia de Alimentos do
PROCON; Professor José Francisco Graziano da Silva, da lINICAMP; 13
- Dr. Bertoldo Kruse Grande de Arruda, Presidente do INAN; 14 - Dr.
Mário David Andreazza, Ministro do Interior; 15 - Dr. Ângelo Amaury
Stabile, Ministro da Agricultura; 16 - Dr. Waldyr Mendes Arcoverde, Mi
nistro da Saúde; 17 - Dr. Murilo Macedo, Ministro do Trabalho; 18 - DL
Antônio Delfin Netto, Ministro do Planejamento: 19 - Presidentes dos 'Par
tidos Políticos. Deliberou outrossim a Comissão oficiar aos Senhores Secre
tários de Agricultura requisitando dados a respeito da Política Agrária de
cada Estado. Com a palavra, o Deputado Ubaldo .Dantas congratulou-se
com a Comissão pelo roteiro aprovado para os trabalhos a serem desenvolvi
dos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente
reunião às onze horas e quarenta minutos, convocando outra para o próximo
dia quinze de outubro, quinta-feira, para ouvir o depoimento do Dr. Mário
Magalhães da Silveira, médico sanitarista da Universidade do Rio de Janeiro.
E, para constar, eu, Maria Teresa de Barros Pereira, Secretária, lavrei a pre
sente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.

Ata da quarta reuniãu, realizada em 15 de outubro de 1981.
'Âs dez horas c quarenta e cinco minutos do dia quinze de outubro de mil

novecentos e oitenta e um, presentes os Senhores Deputados Castejon Bran
co, Presidente; Sebastião Andrade, Vice-Presidente; Adhemar SantilJo, Rela
tor; Fued Dib, Cristina Tavares, Henrique Turner, Carneiro Arnaud e Júlio
Martins, membros efetivos da Comissão, e, ainda, os Senhores Deputados
Ubaldo Dantas, Arnaldo Schmitt, Euclides Scalco e Borges da Silveira,
reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas
e conseqüências da fome, desnutrição e falta de saúde na população de baixa
renda no Brasil, no plenário da Comissão do Interior, na Câmara dos Depu
tados, em Brasília, para a tornada de depoimento do Senhor Mário Maga
lhães da Silveira, médico sanitarista da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro. ATA: Foi dispensada a sua leitura, tendo sido considerada aprovada, a
da reunião anterior. A seguir, o Senhor Presidente fez a apresentação do De
poente. Logo após, o Senhor Presidente passou a palavra ao Depoente que,
havendo prestado o compromisso na forma da lei, discorreu sobre o assunto
em pauta. Finda a exposiçâo, o Senhor Depoente foi interrogado pelos Se
nhores Deputados Adhemar Santillo, Relator; Ubaldo Dantas, Euclides Scal
co, Sebastião Andrade e Fued Dib. Depois de responder às indagações que
lhe foram dirigidas e não havendo mais inscritos para inquiri-lo, o Depoente
agradeceu a atenção de que foi alvo durante os debates, O depoimento e as ih
quiricões foram gravados e, depois de traduzidos e datilografados, serão ane
xados aos autos do presente inquérito. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradceeu a presença do Depoente e, ao agradecer também a pre
sença de todos, declarou encerrada a reunião ás treze horas e quinze minutos,
convocando um próxima, para o dia vinte e dois de outubro de mil novecen
tos e oitenta e um, para ouvir os Senhores Flávio Luiz Schiek Valente nutri
cionista da Universidade da Bahia e o Dr. Eduardo Marcondes, do Instituto
da Criança do Hospital das Clínicas, de São Paulo. E, para constar, eu, Maria
Teresa de Barros Pereira, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

'COMISSÃO PARl,AMENTAR DE INQU€RITO DESTINADA A APU
RAR AS DISTORÇOES

EXISTENTES NA COMERCIALIZAÇÃO DO CAF€ BRASILEIRO
Ata da 11~ reunião, realizada a 13 de outubro de 1981

Às dez horas e quinze minutos do dia treze de outubro de mil novecento
e oitenta e um, reuniu-se, no plenário da Comissão de Minas e Energia 
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília, a Comissão Parlamentar de
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Inquérito destinada a apurar as distorções existentes na comercialização do
café brasileiro, sob a Presidência do Senhor Deputado Cardoso de Almeida.
Presentes os Senhores Deputados Delson Scarano, Vice-Presidente; Hélio
Duque, Navarro Vieira, Odulfo Domingues, Álvaro Dias e Castejon Branco,
membros efetivos; Airton Sandoval, Ronan Tito e Melo Freire, suplentes; e,
ainda, os Senhores Deputados Manuel Arruda, Adroaldo Campos, Edison
Lobão, Paulo Lustosa e Siqueira Campos. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos destinados á tomada de de
poimento do Senhor João Camilo Penna, Ministro de Estado da Indústria e
do Comércio. Dispensada a leitura, foi a Ata da reunião anterior considerada
aprovada por unanimidade e assinada. O Senhor Presidente, justificando a
ausência do Senhor Relator, Deputado Cardoso Alves, por motivos de saúde,
convida o Senhor Deputado Hélio Duque para exercer as funções de Relator
ad-hoc, bem como o Senhor Depoente para tomar assento à Mesa. Prestado o
juramento de praxe, o Senhor Depoente.passa à leitura da exposição, finda a
qual, e arguido pelo Senhor Deputado Hélio Duque, na qualidade de Rela
tor, e a seguir, pelos Senhores Deputados Delson Searano, Navarro Vieira,
Ronan Tito, Odulfo Domingues, Melo Freire, Álvaro Dias, Castejon Branco,
Manuel Arruda e Siqueira Campos. O Senhor Deputado Delson Sacarano,
pela ordem, faz breve comentário sobre a imprensa, dizendo não poder ser le
vada a sério a que publica artigos cuja tônica é a difamação, o sensacionalis
mo, e, exaltando a imprensa séria, bem intencionada, critica com veemência
artigo publicado na edição de onze do corrente do jornal Movimento. O Se
nhor Depoente recorreu ao assessoramento do Senhor Guilherme Braga
Abreu Pires, Coordenador de Estudos Eeonomia Cafeeira do mc, para com
plementar as respostas ao Senhor Deputado Castejon Branco. O Senhor De-

putado Manuel Arruda, pela ordem, sugeriu o retorno do Senhor Presidente
do Instituto Brasileiro do Café à Comissão, e também que o Senhor Depoen
te determinasse a apuração das responsabilidades do Senhor Embaixador Oc
távio Rainha da Silva Neves, diante das acusações contra o órgão que dirige.
O Senhor Siqueira Campos usa da palavra para dizer haver comparecido à
reunião naqualidade de Vice-Líder c se congratula com o Ministro pela ma
neira serena e brilhante como se houve durante todo o debate; justifica a au
sência do Senhor Deputado Cantídio Sampaio, por motivo da saúde, e diz ali
estar representando o Líder do Governo. O Senhor Deputado Ronan Tito,
pela ordem, usa da palavra para apresentar requerimento à Mesa, tendo o Se
nhor Deputado Castejon Branco pedido vista da proposição. Pela ordem, o
Senhor Deputado Delson Scarano apresenta requerimento contendo os no
mes dos Senhores Eurico Penteado, da Gazeta Mercantil e colaborador do ex~
Presidente do Bureau Panumericano do Café; Fenelon Machado, Presidente
do Centro do Comércio do Café do Rio de Janeiro e Antônio Manoel da Car
valho, Presidente da Associação Comercial de Santos, para serem convoca
dos pela CP\. Em votação, foi aprovado. Pela ordem, o Senhor Deputado
Hélio Duque lembra que as datas para o comparecimento de Depoentes serão
resolvidas em reunião interna. Ao final, o Senhor Presidente tece conside
rações sobre os vários aspectos da cafeicultura brasileira, elogia a atitude se
gura e objetiva do Senhor Ministro João Camllo Penna, agradece-lhe a pre
sença e a dos demais. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou a reunião às quinze horas e quinze minutos. Depoimento e inquirições fo
ram gravados e, após traduzidos e datilografados, serão anexados aos autos
deste inquérito. E para constar eu, Myrthes Hoopcr Silva, Secretária, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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MESA LIDERANÇAS
PDS

Líder:

Cantidio Sampaio

PP

Líder:

Thales Ramalho
Vice-Líderes:

Vice-Líderes:
Hugo Mardini Gi6ia Júnior

Alipio Carvalho Jairo Magalhães
Bonifácio de Andrada Josias Leite

Claudino Sales Joacil Pereira
Edison Lobão Alcides Franciscato

Hugo Napoleão Alvaro Valle
Jorge Arbage Júlio Martins
Ricardo Fiuza Nelson Morro
Djalrna Bessa Ruy Bacelar

Siqueira Campos Saramago Pinbeiro
Carlos Alberto Paulino Clcero

Carlos C:biarelli de Vasconcellos
Ney Ferreira

Presidenté:
Nelson Marchezan - PDS

l.0_Vice-Presidente:
Haroldo Sanford - PDS

2.°_Vice-Presidente:
Freitas Nobre - PMDB

l.°-Secretário:
Furtado Leite - PDS

2.0-Secretário:

Carlos Wilson - PP

3.o-Secretário:

José Camargo - ms
4.0-Secretário:

Paes de Andrade - PMDB

SUPLENTES

Simão Sessim - moS

JoeI Ferreira - PDS

Lúcia Viveiros - PP

Jackson Barreto - PMDB

Herbert LevY
Antônio Mariz
Carlos Cotta

Carlos Sant'Anna
João Linhares
João Menezes

Louremberg Nunes
Rocha

Walber Guimarães
Peixoto Filho

Rubem Dourado

PMDB
Líder:

Odacir Klein

Vice-Lideres:
Fernando Coelho Mendonça Neto
Pimenta da Veiga Ralph Biasi

Audálio Dantas Jader Barbslho
Alvaro Dias Carlos Bezerra
Edson Khair Walmor de Luca

Osvaldo Macedo Irani,1do Pereira
Jorge Vianna Walter Silva

Israel Días-Novaes

PDT
Líder:

Alceu Collares

Vice-Lideres:
JG de Araújo Jorge Magnus Gulmar!es

PT
Lider:

Airton Soares
Vice-Líder:

Luiz Cechinel

PTB
Líder:

Jorre Cury
Vice-Líder:

Vilela de Magalhães

DEPARTAMENTO DE COMiSSÕES

Presidente: Marcus Cunha - PMDB
Vice-Presidente:
Vice-Presidente: João Carlos de Carli - PDS

COMiSSÕES PERMANENTES
1} COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLITICA

RURAL

Diretor: Jollmar Corrêa Pinto
Local: Anexo II - Telefones: 224-2848 e

213-6278 - Ramal 6278 .

Coordenação de Comissões Perma.nentes

Diretora: Sílvia Barroso Martins
Local: Anexo II - Telefones: 224-5179 e

Preto 213 - Ramais 6285 e 6289

PMDB

Fernando Cunha Mário Moreira
Mário Frota

PP

Pedro Faria

Suplentes

PDS

Francisco Rossi Prisco Viana.
José de Castro Vingt Rosado

Coimbra 2 vagas
Nelson Morro

PMDB

Cristina Tavares Mário Hato
Jorge Uequed OCtacíllo Queiroz

PP

Herbert LevY Paulo Torres

Milton Figueiredo

JG de Araujo Jorge

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Bala 3 - Ramal 6:195
Secretário: Ivan Roque Alves

PDT

PP

3) COMISSAO DE COMUNICAÇAO

Presidente: Antonio Morais - PP
Vice-Presidente: Jorge Paulo - PDS
Vice-Presidente: Cristina Tavares -PMDB

Titulares

PDS

Alcebíades de Oliveira Roberto Galvanl
Glóia Júnior Vieira da Silva
Lúcio Cioni Vago
Paulo PImentel

PMDB

Audálio Dantas Vago
Samir Achôa

José Penedo
2 vagas

PT

PDT

PP
Pedro Lucena
Rooemburgo Romano
Ubaldo Dantas

Júlio Martins
Moacir Lopes
Oswaldo Coelho
Paulo Lustosa
Pedro Corrêa
Prisco Viana
Stoessel Dourado
Wildy Vianna
Zany Gonzaga
Vago

PMDB

João Câmara
Jorge Vianna
PImenta da Veiga

Manoel Arruda
Santílli Sobrinbo

Abel Ávila
Albérico Cordeiro
Alexandre Machado
Antonio Dias
Antonio Ueno
Correia Lima
Darcy Pozza
Francisco l.eão
Henrique Brito
Humberto Bouto

2) COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA

Presidente: Bento Gonçalves - PP
Vice-Presidente: Walter de Prá - PDS
Vice-Presidente: Genival Tourinho - PDT

Titulares

PDS

Getúlio Dias

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala n. o 11 - R. 6293

e 6294

Secretário: José Maria de Andrade Córdoba

Vago

Adhemar aanti1Io
Antônio Annibelli
Ernesto de Marco
Francisco Castro
Geraldo Flllmlng
Israel Dias..Novaes

Suplentes

PDS

AntôniO Florêncio
Brasflio Caiado
Carlos Albi'-rto

Arnaldo Schmitt
Jorge Vargas
Louremberg Nunes

Rocha

PMDB

tturival Nascimento
Nivaldo Krüger
Pacheco Chaves
Paulo Rattes
Ronan Tito

PP
Melo Freire
Renato Azeredo
Vago

PDT

PT

Titulares

POO
Joaquim Guerra
José Amorim
Júlio campos
Luiz Rocha
Pedro Germano
Sady MarInho
Saramago Pinheiro
Sebastião Andrade
Telêmaco Pompeí

Eloy Lenzi

Bento Lobo
JUaI:ez Batista
Leite Schmidt

Adolpho Franco
Antonio Gomes
Antonio Mazurek
Aroldo Moletta
Cardoso de Almeida
Corrêa da Costa
Delson Bcarano
Edilson Lamartine

Mendes
Enúlio Perondi
Hugo Rodrigues

da Cunha

Freitas Diniz

Cardoso Alves
Carlos Bezerra
Ernesto Dall'Oglio
Francisco Libardoni
Gerson Camata
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REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 6 - Ramal 6304

e 6300
Secretária: Iole Lazzarini

4) COMISSAO DE CONSTrrUlÇAO E JUSTIÇA
Presidente: Afrisio Vieira Lima, - PDS

Vice-Presidente: Antônio Dias - PDS'
Vice-Presidente: Tarcísío Delgado - PMDB

Titulares

PDS

Edilson Lamartine
Mendes

Honorato Vianna
Nagib Haíckel
Rogério Rego
Victor Trovão
Vago

Nosser Almeida
Pedro Germano
Rafael Faraco
Simão sessím
Vieira da. Si' a
Vago

PT

Silvio Abreu Júnior

PT

PP

PDT

PP

Pinheiro Machado
Vago

PDT

PMDB

Pacheco Chaves
Sebastião Rodrigues

Júnior
Vago

José Torres
Leur Lomanto
Lygla Lessa Bastos
Salvador Julianelli
Vago

PMDB

JOsé Maria de
Carvalho

Raymundo Urbano

1"1"

Lu1z Baptista
Rosemburgo Romano·

PDT

PMDB

Mário Moreira
Murilo Mendes
Oetacílío Almeida

PP

Daso Coimbra
José Bruno

Suplentes

PDS

Suplentes

1"08

Getúlio Dias

Antônio Carlos de
Oliveira

Carlos Augusto
Pedro Sampaio

Euclides Scalco
Flávio Chaves
Harry Sauer
João Cunha

Juarez Batista
Mac Dowell Leite de

Castro

Vago

Lidovino Fanton

Caío Pompeu
Daniel Silva

Vago

Alvaro Valle
Braga Ramos
Darcilío Ayres
José Alves
João Faustino

Alvaro Dias
Francisco Castro
João Herculino

Bonifácio de Andrada
Brasillo Caiado
Evandro Ayres de

Moura
Hydeckel Freitas
Jairo Magalhães
Norton Macedo

Presidente: Rômulo Galvão - PDS
Vice-Presidente: Bezerra de Melo - PDS
Vice-Presidente: Paulo Marques - pMDB

Titulares

PDS

7) COMISSÃO DE EDUCAÇAO E CULTURA

Alcir Pimenta
Carlos Sant'Anna

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 4 - Ramal 6314
Secretária: Delzuite Macedo de Avelar VilIM

Boas

Celso Peçanha
Iram Saraiva
Jaekson Barreto

Aíron Rios
Alcides Franciscato
Adolpho Franco

.Antonío Mazurek
Angeltno Rosa
Batista Miranda
Cardoso de Almeida
Diogo Nomura

Hugo Mardini
José Carlos Fagundes
José Mendonça ~zerra

Paulo Guerra
Rezende Monteiro
Walter de Prá

PP

Mendes de Melo
José Bruno

PDS

Rubem Medina
Salvador Ju1ianelJi
Siqueira Campos
TúUo Barcelos
Vasco Neto

PP

Ubaldo Dantas
Walber Guimarães

PDT

PDT

PMDB

Nabor Júnior
Samir Achôa
Sebastião Rodrigues

Júnior

PMDB

Mendonça Neto
Roberto Freire
Roque Aras

PMDB
Hélio Duque
Ralph Biasi
Santílli Sobrinho

Titulares

PDS

Manoel Gonçalves
Paulo Lustosa
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Zany Gonzaga
3 vagas

Aécio Cunha
Albérico Cordeiro
Feu Rosa
João Arruda
Paulo Lustosa
Pedro CoJin

Alvaro Valle
Antônio Ferreira
Cesário Barreto
Cláudio Plillomeno
Cláudio Strassburger
Francisco Rollemberg
Honorato Vianna

Antônio Annibelli
Aurélio Peres
Cardoso Fregapani
Júnia Marise

Celso Peçanha
Elquisson Soares
Jorge Uequed

Daso Coimbra
Jorge Vargas

José Frejat

Carneiro Amaud
Leopoldo Bessone

PT
Luiz Cechíriel

5) COMISSÃO DE DEFESA. DO CONSUMIDOR
Presidente: stoessel Dourado - PDS

Vice-Presidente: Humberto Souto - PDS
Vice-Presidente: ~rson Camata - PMDB

Titulares

PTB
Jorge Cury

Reuniões

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Ramais 6378 e 6379
Secretária: Maria Júlia Rabello de Moura

JG de Araújo Jorge

Suplentes

PDS

Lidovino Fanton

REUNIõES

Terças, quartas e quíntas-teíras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 17 - Ramal 6308
Secretário: RUy Ornar Prudêncio da Silva

Presidente: Marcondes Gadelha - PMDB
Vice-Presidente: Arnaldo Schmitt - PP
Vice-Presidente: Igo L0550 - PDS

6) COMISSÃO DE ECONOMIA, IND(iSTRIA E
COMeRCIO

PDT

Cesário Barreto
Isaac Newton
João Alberto
João Arruda
Luiz Vasconcellos

Alberto Goldman
Aldo Fagundes
Felippe Penna

PP

Luiz Leal
Márcio MMedo
Miro Teixeira
Péricles Gonçalves

PT

l'DT

Francisco Rossi
Gomes da Silva
Jairo Magalhães
Joacil Pereira
Natal Gale
Nelson Morro
Nilson Gibson
Oswaldo Melo
Theodorico Ferraço
Vago

PMDE

João Gilberto
José Costa
MarcelJo Cerqueira
Osvaldo Macedo
Pimenta da Veiga

Jorge Arbage
José Penedo
José Mendonça Bezerra
Júlio Martins
Leorne Belém
Maluly Netto
Ney Ferreira
Osmar Leitão
Pedro coüín
Raimundo Díniz
Ricardo Fiuza

PMDB

Roberto Freire
Roque Aras
Valter Garcia
Waldir Walter
Walter Silva

pp'

watber GUimarães
Rubem Dourado
Sérgio Ferrara

PDT

Suplentes

PDS

Joãd'ârruda
Manoel Ribeiro
Rômulo Galvão
Telmo Kirst

PMDB

João Gilberto
Marcello Cerqueira

PP
Lúcia Viveiros

Suplentes

PDS

Alair Ferreira.
Antônio Ferreira
Antonio Zacharias
Edison Lobão

Fernando Lyra
Gerson Camata

Carlos Augusto

Vago

Altair Chagas
Antônio Morimoto
Bonifácio de Andrada
Christiano Dias

Lopes
Claudíno Sales
Djalma Bessa
Djalma Marinho
Ernani Satyro
Francisco Benjamin

Adhemar Ba.ntillo
Antônio Russo
Brabo de Carvalho
Elquisson Soares
Ham Sauer

Antônio Mariz
Henrique Eduardo

Alves
Louremberg Nunes

Rocha

Sérgio Murilo

Vago

Adhemar de Barros
Filho

Cantidio Sampaio
Carlos Chiarelli
Célio Borja
Darcili.o Ayres
Feu Rosa
Geraldo Guedes
ltugo Napoleão
Igo Losso
Isaa.c Newton

Amadeu Geara
Cardoso Alves
Délio dos Santos
Edgard Amorim
Juarez Furtado

Caio Pompeu
Jorge Moura
Leite Schimidt
Marcelo Medeiros
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PDT

Newtor: Cardoso

MIlvernes Lima
Priseo Viana
Paultno Cicero de

VllBConceIl08
Siqueira campos

PDT

PMDB

Iturival Nascimento
Julio Oostamílan
Nabor J1iIDor
Osvãldo Macedo
Pedro Ivo
V:ago

PP

Mário Stamm.
Nélio Lobato
Pedro Faria
Peixoto Filho

PDT

PT

Oswaldo Lima

PDT

Suplentes

PDa
João Carlos de Carll
Joel Ribeiro
José Penedo
OduIfo Domínguee
Ubaldino Meirelles

Presidente: Murilo Mendes -'- PMDB
Vice-Presidente: Alcir Pimenta - PP
Vice-Presidente: :Francisco Rollemberg - PDS

Titulares

PDS

Djalma :Bess&

Vago

Freitas Diniz

Bento Gonçalves
Borges da Silveira
Henrique Eduardo

Alves

Antônio Morais
Leônidas sampaio

José Frejat

Jorge Ferraz
Nélio Lobato

Adroaldo Campos
Altair Chagas
Delson Scarano
Gomes da Silva
:aélio Levy
João Alberto

12) (OMISSÃO DE ~DAÇAO

Magnus Guimarães

REUNIOES

Quartas e quintas-teiras,àll 10:00 horas
Local: Anexo Ir - Sala 7 - RaIDal 6336
secretária.: Ãilla. Felício Tobias

PMDB

Carlos Nelson Mário Frota
Heitor Alencar Furtado Ralph Biasi
Jerônimo Santana Tidei de Limll

PP

REUNIõES

Quartas e quintlls-feiras, às 10:00 hor..
Local: Anexo II - salA 8 - Ramill eU!
Secretário: Edson Nogueira da GamA

Antônio Ferreira
Antônio Z8charias
Cláudio Strassburger
Hugo Ma.rdini
Léo Simões

PMDB

Fued Dib Marcelo c.ardéiro
Genésio de Barros Mauricio Fruet

Walmor de Luca

PP

11) COMISSAO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Guido Arantes ~ PDS

Vice-Presidente: Horácio ~tos - PD8
Vice-Presidente: HorácM> Ortiz' - PMDB

TituIares

PDS

Airon Rios
Claudlno Sales

Aluizlo Bezerra
Arnaldo Lafayette

. Aurélio 'Peres
Cardoso Fregapani
Carlos :Rezerra
Iranildo Pereira

J oet Ferreira
Ma.rcelo Linhares
Ubaldo Barém
Wanderley Ma.riz
Wilson Falcão
2 vagas

José Carlos Vascon-
celos

José Freirc
Modesto da. Silveira
Octaeílío Queiroz
Roberto Freire

Josué de Souza
Júlio Martins
Manoel Novaes
Milton Brandão
Nagib :aaickel
Oswaldo Coelho
Paulo Ferraz
Victor Trovão
Vingt Rosado
Wanderley Mariz

PT

Ludgero Raulino
Manoel Gonçalves
Marão F11ho
Mauro sampaio
Menandro Minah.im
Milvernes Lima.
Ossían Araripe
Ruy Bacelar
Vivaldo Frot..
3 vagl\8

PT

pp

Mendes de MeIO
Milton Figueiredo

PDT

pp

Lúcia Viveiros
Newton Cardoso
Vago

PDT

PMDB

'Nivaldo Krüger
Paulo Borges
Rosa Flores

PMDB

Freitas Diniz

Vago

João Mellezes
Melo .Freire

,
AlV8.rO GBudêncio
Álvaro Valle
Bi!15 Fortes
Erasmo Di!15
Fernando Gonçalvee
Josué de Souza
Hélio Campos

:aelio Duque
Jairo'Brum
Jorge Uequed
José Carlos

V!I5concelos

Amilcar de Qu.e1roal
Antônio Amaral
Antônio Morimoto
Christóvam Chiaradia.
Corrêa da Costa
Hugo Mardini
Humberto Souto
Isaac Newton
José Amorím
J osías I.eite

Suplentes

PDS

José Frejat

Herbert LeVY
Jorge Moura.
José Bruno

Presidente: Adauto Bezerra - PDS
Vice-Presidente: Paulo Guerra - PDS
Vice-Presidente:' Ruben Figueiró - PP

Titulares

PD8

Antônio AnnibeIli
Carlos NelsOn
Délio dos Santos
Jackson Barreto
Jerônimo Santana
João Câmara
Jorge G,.ma

.REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Ba.la 15 - Ramal 6325
secretário: Geraldo da Sllva

10) éOMI5SAO DO "TERIOR

Adroaldo Campos
Albérico Cordeiro
Alexandre Machado
Angelo Mag~s
Correia :Gima
Cristino Cortes
Edison I.obão
Evandro Ayres de

Moura
Henriquil Brito
Inocêncio Oliveira

Suplentes

PDS

Vago

PDS

José Carlos Fagundes
José Mendonça Bezerra
Leorne Belém
Marão Filho

PP
Márcio Macedo

PDT

PT

PMDB

Manoel Arruda
IDysses Guimarães
Walter Silva

PP

Silvio Abreu Junior

Suplente.

PDS

Antônio Pontes
Pedro Carolo
Ruy Silva.
Sady Marinho
Sebastião Andrade

PMDB

Paulo Marques
Vago

Alceu Oollares

Presidente: Nosser Almeida - PDS
Vice-Presidente: Wilson Braga - PDS
Vice-Presidente: Joel Lima - PP

TituIa.res

PDS
Jorge Arbage
Josias Leite
Rata.el Faraco
Telmo Kirst
VllllCO Neto
Victor Faccioni

Airon Rios
Atlliê Coury
Clu'istovam Chiandia
Fernando Magalhães
Honorato Vianna

PDT

REUNIOE8

Quartas e qumtaa-reíras, às 10:00 horas
Local: Ánexo Ir - Sala 16 Ramal 6322

e 6323
<DIreto 2;l6,8117l

Secretário: Jarbas Leal Viana

Adhemar Gbis1
Adriano Valenre
Aécio CUllha
Antônio Flortncio
Angelo Magalhie!l

Antônio Russo
João Hercullno
Mauricio Fruet

Jorge Ferraz
Leopoldo Bessone

Vago

Daso Coimbra
Marcelo Medeiros

Vago

PMDB

Carlos Vinagre João Cunha
1il1dérico Oliveira Ruy Côdo

PP

Hélio Garéia Jorge Vargas

PDT

Airton 8andnYal
Ernesto de Marco
l!'ernando Coelho
Iranildo Pereira.

Vago

9) COMISSAO DE FISCALlZAÇAO FINANCEIRA
E TOMADA DE CONTAS

MI.gIlWl Guimarães

REUNIOES

Quartas-telras, às 10:00 horas
Local: Ane1Co rI - Sala 9 - (22-l-0769l

Ramal 6318
secretária:
Tasmâ.niaMaria de Brito Guerrá.

8) COMISSAO DE FINANÇAS
Presidente: Luiz Baccarini - PP

Vice-Presidente: OUvir Gabardo - PMDB
Vice-Presidente: Vivente Guabiroba - PDS·

Titula.res

Adhemar de Barros
Filho'

Amilcar de Queiroz
Angelino Rosa
Cll8tejon Branco
Claudio Phflomeno
:aumberto Souto
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PP

PMDB

Irani1do Pereira

Suplentes

PDS

PP

Péricles Gonçalves

PDS

Wildy Vianna
3 vagas

PP

Joel Vivas
Peixoto Filho

PDT

PMJjB

Gilson de Barros
Juarez Furtado

PDT

PMDB
Jorge Uequed
Júlio Costamilan
Mendonça Neto

Titulares

PDS

João Alves
Maluly Netto
Octávio Torrecilla
Pedro Carola
Túlio Barcelos
Ubaldino Meireles

Suplentes

PDS

Djalma Marinho
Horácio Matos
Osvaldo MelG
Paulo Ferraz

PMDB

Pedro Ivo
3 vagas

PDT

Suplentes

PDS

Paulo Guerra
'I'elêmaeo Pompei
'I'úlio Barcelos
Vicente Guabiroba
Walter de Prá

PMDB

Modesto da Silveira 4 vagas

ítalo Conti
José Ribarnar

Machado
Milton Brandão
Octavio Torrecilla.

Edson Vidigal
Luiz Baccarini

Fernando Gonçalves
Moacyr Lopes
Ossian Araripe

José Mauricio

Sérgio Murilo

Adauto Bezerra
Adernar Pereira
Ary Alcântara
Claudino Sales

Epitácio Cafeteira
Fràncisco Pinto

Carlos Santos
Fernando Coelho

REUNIOES

Quarlas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 12 - Ramal 6363
Secretário: Delaír de Mattos Rezende

17) COMISSAO DE TRABA.LHO E LEGISLAÇAO
SOCIAL

Abel Avila
Adhemar Ghisi
Alvaro Gaudêncio
Antônio Amaral
Carlos Chiarelli
Francisco Rollemberg

Amadeu Geara.
Edgard Amorim
Edson Khair
Flávio Chaves

16) COMISSAO DE SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Heitor Alencar Furtado 

PMDB
Vice-Presidente: Celso Peçanha - PMDB
Vice-Presidente: Augusto Lucena - PDS

Titulares

Presidente: Osmar Leitão - PDS
Vice-Presidente: Vivaldo Frota - PDS
Vice-Presidente: Benedito Marcillo - PT

REUNIOES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 13 - Ramais 6355 e

6358
Secretário: Walter Flores Figueira

Carneiro Arnaud
Edson Vidigal

Alceu Collares

J oel Ferreira
Ney Ferreira
Hélio Campos

PP

Rúbem Dourado

PTB

PT

PP

Miro Teixeira
Pedro Sampaio
Renato Azeredo
Walber Guimarães

PDT

PP

Ubaldo Dantas

PDS

Mauro Sampaio
Menandro Minahim
Navarro Vieira Filho
Pedro Correa
Vago

PMDB

Max Mauro

PMDB

Marcondes Gadelha
2 vagas

PP

Joel Vivas
Vago

PMDB

3 vagas

Titulares

Suplentes

PDS

João Alves
Moacir Lopes
Salvador Julianelli
WilsGn Falcão

Magnus Guimarães

Daniel Silva
Hélio Garcia
Lázaro Carvalho
Márcio Macedo

1 vaga

Ademar Pereira.
José de Castro

Coimbra
Ludgero Raulino

Leônidas Sampaio
Pedro Lucena

Euclides Scalco
Jorge Vianna

Athiê Coury
Braga Ramos
castejon Branco
Francisco Rollemberg
Inocêncio Oliveira

15) COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL

Presidente: Paulo Studart - PDS
Vice-Presidente: Odulfo Domíngues - PDS
Vice-Presidente: Pedro Ivo - PMDB

PDS

Vilela de Magalhães

REUNIOES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: - Anexo 11- Sala '1 - Rarnal 6347
Secretária: Edna. Medeiros Barreto

14) COMISSAO DE SAÚDE

Presidente: Mário Hato - PMDB
Vice-Presidente: Borges da Silveira - PP
Vice-Presidente: Waldmir Belinatti .:..... PDS

Ernesto Daíl'Oglío

:REUNIOES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo TI - Sala 10 - Ramal 6352
e 6350

secretária: Iná Fernandes Costa

Carlos Cotta
Carneiro Arnaud

Carlos Cotta
Paulo Torres

Eloar Guazzelli

Alípío Carvalho
Antonio pontes
Ary Kffuri
Erasmo Dias

PMDB

Jairo Brum
Júnia. Marise
Roque Aras
Rosa Flores
sebastião Rodrigues

Júnior
Waldir Walter

PP

Magalhães Pinto
Mendes de Melo
Pinheiro Machado

José Ribamar Machado
Marcelo Linhares
Norton Macedo
Pedro Collin
Raymundo Diniz
Roberto Carvalho
Rogério Rego
Ruy Silva
Stoessel Dourado
lJoaldo Barem
Wilson Falcão

PT

PTB

PDT

Leur Lomanto
Luiz Vasconcellos
Paulo Studart
Raul Bernardo
Roberto Galvani
Siqueira Campos
Theodorico Ferraço
Vasco Neto
Victor Faccioni
Waldmir Belinati
5 vagas

PMDB
Mendonça Neto
OUvir Gabardo
Paulo Rattes
Ronan Tito
Samir AchÔa.
Ulysses Guimarães

Suplentes

PDS

João Alves
Prisco Viana

PMDB

mysses Guimarães
pp

Edson Khair

Ernani Satyro
Hugo Napoleão

Oswaldo Lima

.Vago

Aluízio Bezerra
Arnaldo Lafayette
Cardoso Fregapani
Carlos Santos
Del Bosco Amaral
Israel Dias-Novaes
Iram Saraiva

Adalberto Camargo
Adriano Valente
Antonio Ueno
Ary Alcântara
Batista Miranda
Bias Fortes
Célio Borja
Feu Rosa
Geraldo Guedes
Henrique Turner
Hugo Napoleão
ítalo conn

Cados Sant'Anna
João Linhares
João Menezes
Leopoldo Bessone

Jorge Cury

LidovinJ Fanton

Luiz cechtnei

REUNIOES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - 14 - R. 6342, 6340 e 6341
secretária: Laura Perrela Parisi

Augusto Luoona
Christiano Dias Lopes
Cláudio Philomeno
Ernani Satyro
Fernando Magalhães
Guido Arantes
Hermes Maoodo
José Alves
José Torres
Leorne Belém

13) COMISSAO DE RELAÇõES EXTERIORES
Presidente: Flávio Marcilio - PDS

Vice-Presidente: Diogo Nomura - PDS
Vice Presidente: Mao Dowel1 Leite de Castro

-PP

Titulares

PDS

Aldo Fagu~des

Elquisson Soares
Francisco Pinto
Felippe Penna
IDldérico Oliveira.
José Freire
Marcus Cunha
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Titulares

18) COMISSAO DE TRANSPORTES

Presidente: Raul Bernardo - POO
Vice-Presidente: Alair Ferreira - POO
Vice-Presidente: Sérgio Ferrara - PP

REUNIóES

Quartas e quíntas-feíras, às 10 :00 horas
Local: Anexo II - sala 15 - Ramal 6367
secretário: Agassis Nylander Brito

Milton Brandão
Raymundo Diniz
Vasco Neto

José Penedo
JosUé de SOUZ!l
Paulo Lustosa

PP

LUiz Leal

pp

Tertuliano Azeveà.o

PDT

PDT

PMDB

Ronan Tito

PMDB
José Carlos

Vasconcelos

Suplente«!

Pns

Carneiro Arnaud

Angelo Magalhães
Antônio Dias
Francisco Rollemberg
Humberto Souto

Edgard Amorím
Jackson Barreto

cristina Tavares

Vago

José Frejat

Leopoldo Bessnne

AdolphO Franco
José Mendonça.

Bezerra

mtrNlóIES
QUintas-feiras, às 10 horas
Local: Plenário das CPIs :.- Ane:xo II
Secretária: Márcia de Andrade Perelr&
Anexo II - Ramal 6407

2) COMISSAO PARLAMENTAk DE INQU'RrrO
DESTINADA A INVEStIGAR AS CAUSAS DAS
ELEVADAS TAXAS DE JUROS NOS DIVERSOS
SETORES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

RESOLUÇAQ N.o 34/80

Prazo: 27-11-80 a 21-9-81

Presidente: Adhemar Ghisi - PDS
-Více-Presídente: Igo Losso - PDS

Relator: Herbert Levy - 1'1'

Titulares

PDS

Walter Gouvêa Costa
Anexo TI - Te!.: 226-2912 (direto)

Ramal 6400 e 6401

Seção de Comissões Especiais

SteUa Prata da. Silva Lopes
Anexo n - Tel: 223-8289
(direto) Ramais 64D8 e 11409

Diretor:
Local:

Chefe:
Local:

Presidente: Roberto Carvalho - PDS
Vice-Presidente: Waldmir BeUnati - PDS
Vice-Presidente: Mário Hato - PMDB

Relator-Geral: Thales Ramalho - PP
Relatorei; Parciais: Paulo Lustosa - PDa

Carlos Santos - PMDB
Dario Tavares - PI'
lram saraiva - PMDB

Titulares

1'DS

Oswaldo Melo
Simão Sesslm

Seção de Comissões Parlamentares
de Inquérito

Chefe: Lucy Stumpf Alves de Souza
Local. Anexo:ir - T,"l.: 223-7280 (direto)

Ramal 6403

Eloy Len:d

PTB

Angelina Rosa
J ore de Castro

Coimbra

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
TEMPORÁRIAS

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR PRQJETO DE LEI, SOBRE

AS PESSOAS DEFICIENTES

Vago

REUNIóES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - SaIa 5 - R. 6372 e 6373
Secretário: Carlos Brasil de Araújo

PDT

PP

Ruben Figueiró
Ubaldo Dantas

PT

PDS

Jayro Maltonl
Joel Ribeiro
Manoel Ribeiro
Rezende Monteiro
Ruy Bacelar
Simão 8esslm

PDT

PMDB

Marcelo Cordeiro
Ma" Mauro
Tarcisio Delgado

PMDB

Octacilio de Almeida
Paulo Borges
Tidei de Lima
Valter Garcia

Suplentes

PDS

Julio Campos
Lygia Lessa Bastos
Natal Gale
Nilson Gibson
Pedro Corrêa
Rezende Monteiro
Wilson Braga

Antonio Gomes
Aroldo Moletta
Bezerra de ~elo

Glóla Júnior
Jayro Maltonl
Joacil Pereira
José Carlos Fagundes

Magnus Guimarães

Audállo Dantas
Del Bosco Amaral
Eloar Guazzelll
Fernando Cunha

Antônio Mariz
Joel Lima

Antônio Carlos de
Oliveira

Alcides Franciscato
Darcy Pozsa
Francisco Leão
Hélio Levy
Hermes Macedo
Hidekel Freitas
Homero Santos

AuréliO Peres
Fernando I.,yra
Geraldo Fleming
Nabor Júnior

Lázaro Carvalho
Mário Stamm

PP

Vago

Juarez Purtado
1'DT

Eloy Lenzi

Reuniões: QUintas-feiras, às 10 horas
Local: Anexo II - Plenário das CPIs
Ramal: 6406
Secretária: Irene Margarida Ferreira Groba.

Leur Lomanto
Oswaldo Coelho

REUNICíES

Terças-feiras, às 17 :00· horas
Local: Anexo II - Sala das CPIs

gamaís: 6407 e 6408
Secretária: Maria Laura Coutinho

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RrrO

DEST.lNADA A INVESTIGAR AS CAUSAS E
E CONSEQÜ~NClf;lj DAS CHEIAS DO RIO sAO
FRANCISCO

Albérico Cordeiro
Henrique Brito
Honorato Vianna

RESOLUÇAO N.o 28/80

Prazo: 6-11-80 a 22-10-81

Presidente: Adroaldo Campos - PDS
Vice-Presidente: Prisco Viana - 1'DS

'Relator: Elquisson Soares - PMDB

TitúIares

PDB

Horácio Ortlz
José Maria de Carvalho
Odacir Klein
Ruy Côdo

PP
NéUo Lobato
Vago

PTB

PDT

Emidio Perondi
Francisco Benjamin
JoaqUim Guerra
Jorge Paulo
Léo Simões
Navarro Vieira Pilho
2 vagas

PMDB

Aluizio Paraguassu

Vilela de Magalhães

Suplentes

PDS

Jolio Linhares
Luiz Leal

Adalberto Camargo
Alcebiades de Oliveira
Aliplo Carvalho
Cesário Barreto
Cláudio Strassburger
Cristina Cortes
Darcílio Ayres

AIrton Sandoval
Francisco Llbardoni
Fued Dib
Gilson de Barros
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Israel Dias-Novaes

PP

Edson Yidigal Juarez Batista

PTB

Vilela de Magalhães

Suplentes

PDS

Quintas-feiras, às 10 horas
Anexo Ir - Sala das CPIs
Ramal: 6406
secretário: Geraldo JeJr Barros

José Alves
Ubali:lino Meirelles

Jorge Moura

Valter Garcia

João Herculino

pp

pp

PDS

PMDB

Suplentes

PDS

Joel Ribeiro
Wildy Vianna
VagO

PMDB

Navarro Vieira
Odulfo Domingues

Hugo Rodrigues
da Cunha

Octávio Torrecilla
Vago

PMDB

Hélio Duque

PMDB

Elquisson SOares
Ronan Tito

Titulares

PDS

PP

Renato Azeredo
Suplentes

PDS

Carlos Augusto

Angelo Magalhães
Antônio Zacarias

Amadeu Geara
Délio dos Santos

Adriano Valente
Adolpho Franco
Castejon Branco

Al:varo Dias
Gerson Camata

Júlio Costamilan
Maurício Fruet

Mendes de Melo

Luiz Leal

PP

Pedro Sampaio

REUNIõES

Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Plenário das CPIs - Anexo Ir

Ramal: 6404

Secretária: Myrthes Hooper Silva

REQUERIMENTO N." 138/81

Prazo: 12-8-81 a 26-40-82

Presidente: Alexandre Machado - PDS
Vice-Preside-nte: Aroldo Molleta - PDS

Relator: Mário Stamm - PP

Titulans

7) COMISSAO PARLAMENTAR DE IIQURrrO
DESTINADA A APURAR AS RAZõES DETER.
MINANTES DAS CONSTANTES E CRESCENTES
MAJORAÇõES DAS TARIFAS DE AGUA, ES.
GOTO, LUZ, TElEFONE E TRANSPORTE CO,
LETIVO URBANO

Antônio Morimoto
Antonio Ueno
Athiê Coury
Edilson Lamartine

Mendes

Melo Freire

Altair Chagas
Angelina Rosa
Antônio Amaral

Airton Sandoval
Cristina Tavares

Nosaer Almeida
Roberto Galvani

Jorge Arbage
Marcelo Linhares
Mauro Sampaio

PP

Caio Pompeu

PP

Edson Vidigal

PDT

PMDB

Jorge Vianna

PMDB

Cardoso Alves

Suplente8

PDS

Daniel Silva

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUlRrrO
DESTINADA A APURAR AS DISTORÇilES
EXISTENTES NA COMERClAllZAÇAO DO CA"
BRASILEIRO

Amilcar de Queiroz
Evaldo Amaral
Isaac Newton
Hugo Napoleão

PP

Louremberg Nunes Nélio Lobato
Rocha

PDT

REQUERIMENTO N.o 123/80

Prazo: 7-5-81 a 27-11-81

Presidente: Walter de Prá - PDS
Vice-Presidente: Túlio Barcellos - PDS

Relator: Evandro Ayres de Moura - PDS

TitulareS

PDS

Alceu conares

Reuniões:
LOcal: Anexo Ir - Plenário das CPIs
Ramais: 6403 - 6404 - 6405 - 640'7

Secretária: Marci ]1'erreira Borges

REUNIõES

Terças e quíntas-feíras, às 10 horas.
Local: Plenário das CPIs - Anexo II
Secretária: Mariza da Silva Mata
Anexo Ir .- ramal 6404

REQUERIMENTO N.o 139/81·

Prazo: 16-6-81 a 30-3-82

Presidente: Cardoso de Almeida - pns
Vice-Presidente: Delson Scarano - PDS

Relator: Cardoso Alves - PMDB

José Maurício

5) COMISSÃO PARLAMENTAR· DE INQUmrrO
DESTINADA A EXAMINAR O ENVOLVIMENTO
DE FIGURAS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
DIRETA E INDIRETA, NO FAVORECIMENTO À
EMPRESA QUATRO RODAS HOnlS DO NOR·
DESTE S.A. E SUAS COLIGADAS, DE FORMA
A.CAUSAR EVENTUAIS PREJUlZOS AO ERA·
RIO POBLICO

Bento Gonçalves

Jorge Uequed
Marcus Cunha

João Faustino
Nelson Morro

Antônio Russo
Del Bosco Amaral

PDS

Salvador JUlianelli
Simão Sessin

PMDB

Tarcisio Delgado

PP
Ubaldo Dantas

Suplentes

PDS

Ludgero Raulino
Osvaldo Melo
Siqueira Campos

PMDB

Octaeflío Queiroz
Roberto Freire

João Faustino
Leur Lomanto
Vieira da Silva

PMDB

MOdesto da Silveira
pp

Ubaldo Dantas

REUNIõES

.1 COMISSAO PARLAMENTAR DE IIIQU~Rrro

DESTINADA A INVESTIGAR A srrUAÇAO DO
PATRlMõNIO HISTóRICO E ARTfSTICO NA·
CIONAL E AVALIAR A POLITICA DO GO
VERNO FEDERAL PARA SUA DEFESA E
CONSERVAÇAO

RESOLUÇAO N.o 11, DE 1980

Prazo: 5-12-80 a 19-3-82

Presidente: Célio Borja, - PDS
Vice-Presidente: Vicente Guabíroba - PDS

Relator: Fernando Coelho - PMDB

Titulares

PDS

Nilson Gibson
Rômulo Golvão

PMDB

Antonio Dias
Luiz Rocha

PaUlo Marques

Heitor Alencar
Furtado

Márcio Macedo

4) COMISSlO PARlAMENTAR DE INQuatrro
DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES
DISTORÇÕES E DEFICRNCIAS NO FUNCIONA
MENTO DO ENSINO PAGO NO PAIS

RESOLUÇAO N.o 49/80

Prazo: 6-5-81 a 26-11-81

Presidente: Feu Rosa - PDS
Vice-Presidente: Paulo Guerra - PDS

Relator: Edson Khair - PMDB

Titulares

Ronan Tito

Alceblades Oliveira
Alvaro Valle
Hugo Napoleão

Bezerra de Melo
Geraldo Guedes

Alcir Pimenta

Brasílio Caiado
Djalma Bessa
Inocêneío Olíveíra
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R1i2OLUÇAO NQ 18/81

Praoo: 13-8-81 a 27-4-82

REUNIOES

Terças-feiras, às 10 horas
Local: Píenárío das CPIs - Anexo II
Secretária: Lourdinete Honório Paiva

Anexo II - Ramal 6406

I) COMISSAO PARLAMENTAR DE "QUftrro
DESTJW)A A AVALIAR OS RESULTADOS
DA .REfORMA DO ENSItO DE l~o E 2.°
GRAUS

Presidente: Braga Ramos - PDS
Vice-Presidente: Francisco Leão - PDS

Relator: Nivaldo Krüger- PDS

Ti~

PD8

Lúcio Cioni
Manoel Gonçalves
Milvernes Lima

PP
Pedro Lucena

PDT

PMDB
Fued Dib

Titu1lU'es
PDB

Júlio Martins
Pedro Corrêa

Suplentes
PDS

Alceu oonares

Antônio Mazurek
Henrique Tumer
Jayro MaltoIú

Carneiro Arnaud

Cristina Tavares
Max Mauro

Fernando Magalhães
João Alberto
Júlio Campos
Leorne Belém

PMDB
Jorge Gama Octacilio Queiroz
Mário Frota Waldir Walter

PP
Carlos cotta LUiz Baptista

REUNIõES
Quintas-feiras, às lO horas
Local; Plenário das CPIs - Anexo li
Secretária: Maria Teresa de Ba.rI'Ofl Pereira

Anexo Ir - ~amal 6404

José Maria de
Carvalho

PP
DaIúel Silva,

João Hercullno
Murilo Mendes

Suplentes

PDS
Antônio Ferreira .Cláudio Straseburger
Augusto Lucena Pedro Carolo
Cbristóvam. Chiaradia

PMDB

Carlos Sant'Anna.

REUNIÕES

Qtúntas-feiras, às 10 horas
Local: Plenário das CPIe - Anexo Ir
secretaria: Anexo li - Ramais 64lK/641O
Secretária: Nelma Cavalcanti Bonifácio

9) COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUflITO
DES1'IUIDA A APURAR AS CAUSAS E GOM·
SEQO!NCIAS DA FOME. DESNUTRIÇAO EFAl.
TA DE SAODE NA POPUiAÇAO DE BAiXA
RENDA NO BRASI.

REQUERIMENTO N.o 140/81

Prazo: 29-9-81 a 11-6-82
Presidente: castejon Branco - PDS

Vice-Presidente: sebastião Andrade - PDS
Relator: Adhemar Santillo - PMDB

Diago Nomura
Theodorico Ferraço

pp

RoIlemburgo Romano

PMDB
Olivir Gabardo

Cesário Barreto
Darcy Pozza

Jorge Uequed

Luis Ba.ptista

PREÇO DESTE EXEMPLAR: cJiiSli]EDIÇÃO DE HOJE: ,128 PÁGINAS"-----_--I'


