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I - Abertura da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

UI - Leitura do Expediente

MENSAGEM

- Do Sr. Presidente da República - Mensagem TI.o 363/73

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n.O 1.602, de 1973 (Do Sr. Léo Simões) 
Dispõe sobre a profissão de Secretário e determina outras pro
vidências.

Projeto de Lei n.v 1.603, de 1973 (Do Sr. Wilmar Dallarihol)
- Revoga o § 3.° do art. 67 da Lei n.O 5.682, de 21 de julho
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos.

Projeto de Lei n.O 1.605, de 1973 (Do Sr. José Camargo) 
Institui o salário-mínimo profissional dos Economistas e Esta
tísticos e determina outras providências.

Projeto de Lei n,v 1.606, de 1973 (Do Senado Federal) 
Dispõe sobre o adicional de insalubridade e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n.o 1.611, de 1973 (Do Poder Executrvo j 

Mensagem n.v 365173 - Autoriza o Poder Executivo a abril' à
Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho
da 6.a Região, o crédito especial de 01'$ 500.000,00, para o fim
que especifica.

Projeto de Lei n.O 1.259, de 1973 (Do Sr. José Camargo) 
Dispõe sobre os débitos das empresas jornalísticas para com o
INPS e dá outras providências.

Projeto de Lei n.o 1.260, de 1973 (Do Sr. Siqueira Campos)
- Dispõe sobre a obrigatoriedade de aprovação do Mmistério
da Indústria e do Comércio para a criação e instalação de
distritos industriais e dá outras providências.

Projeto de Lei n. O1.261, de 1973 (Do Sr. Alreu Gasparinil 
Proíbe alteração de lei, antes de decorridos seis meses de sua
vigência.

Projeto de Lei n.O 1.262. de 1973 (Do Sr. Freitas Nobre) 
Regulamenta a l-JUblicidade dos órgãos federais da administra
ção direta e indireta, do Congresso Nacional, do Senado. da
Câmara dos Deputados, e dá outras providências.

Projeto ele Lei n.? 1.266, de 1973 (Do Sr. Rubem Medina)
- Institui a codificação dos dispositivos legais e normas regu
lamentares e dá outras providências.

Projeto de Lei n.O 1.267, de 1973 (Do Sr. José Camargo) 
Veda a cobrança de qualquer importância, para participação
em concursos públicos realizados por órgãos da Administração
Federal, direta e indireta.

Projeto de Lei n.O 1.268, de 1973 lDo Sr. Oswaldo Zanel1o)
- Dispõe sobre o uso de marcas de indústria ou de comércio

pelas entidades esportivas nos uniformes de seus atletas pro
fissionais.

Projeto de Lei n.? 1.269, de 1973 IDo Sr. Tasso de Andra
de) - Iristatui o fmanciamento-educacáo e dá outras provi-
dências. .

Projeto de Lei n.O 1.270. de 1973 (Do Sr. Emanuel Pinheiro)
- Reconhece de utilidade pública o Serviço de Assistência aos
Menores de Oorumbá ISAMC),

Projeto de Lei n.O 1.271, de 1973 IDo Sr. José Haddad) 
Dispõe sobre as contribuições devidas ao INPS pelos Estados,
Territórios, Municípios e autarquias, estaduais e municípaís, e
dá outras providências.
IV - Pequeno Expediente

FRANCISCO AMARAL - Centenário de fundacão da Real
Sociedade Portuguesa de Beneficiência, Campinas. sho Paulo.

ÊLCIO ALVARES - II Jornada Universitárin Crmixaba de
Odontologia, Vitória, Espirito Santo. .

ANTôNIO ANIBELLI - Providências do Governador Emílio
Gomes para combater a erosão do solo em Cranorte, Paraná.

RUYDALMEIDA BARBOSA - Administracão Laudo Natel,
São Paulo.

LAERTE VIEIRA - Autorízacão e reconhecimento dos
cursos de ensino superior.

CÉSAR NASCIMENTO - Taxas estabelecidas para os alu
nos pelos colégios particulares.

JOSÉ CARLOS FONSECA - Saudação ao primeiro funcio
nário da República.

SIQUEIRA CAMPOS - Não exclusão' do processo eleitoral
de Governadores e Secretários de Estado. Administracão Leo-
nino Caiado, Goiás. .

OORREIA LIMA - Paridade de tratamento para os Muni
cípios do Piauí.

PARENTE FROTA - "Documento de Recife", da Confe
deração dos Profesores do Brasil.

JOEL FERREIRA - Exploração de petróleo na Amazônia.
HENRIQUE EDUARDO ALVES - contagem reciproca de

tempo de serviço.

PAULINO CíCERO - 35.° aniversário de fundacão do
Grêmio Literário Tristão de Ataide, de Ouro Preto,' :Minas
Gerais.

ELIAS CARMO - Admínístracão do Governador Rondon
Pacheco, Minas Gerais. •

ANTôNIO BRESOLIN - Assistência aos ex-combatentes.

, FRANCISCO LIBARDONI - Importação de banha pelo
Pais.

DASO COIMBRA -- Relatório Anual da Companhia Vale do
Rio Doce.
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FRANCISCO PINTO - Prestação de contas das Prefeituras
do interior.

ITALO CONTI - Relações Bras'l-Estados Unidos.
. BRAGA RAMOS - A questão de limites entre Paraná e

São Paulo.
LUIZ BRAZ - 18.0 aniversário de emancipação político

administrativa do Município de Miguel Pereira, Estado do Rio.

CÉLIO MARQUES FERNANDES·- Engajamento do sistema
produtivo na política tecnológica.

ARGILANO DARIO - Inocência do Prefeito de Linhares,
Espírito Santo, em acusações referentes a atentado contra o
Deputado Emir de Macedo Gomes.

JUAREZ BERNARDES - Abastecimento do combustível
para a lavoura.

PEIXOTO FILHO - Admínlstração Raymundo Padílha, Es
tado do Rio de Janeiro. Demissão de servidores da Empresa
Estadual de Viação, "SERVE".

AMAURY M'OLLER - Apoio orícíal para as pequenas e
médias empresas.

WALTER SILVA - Descoberta do petróleo no litoral flu
minense.

PADRE NOBRE - Conferência do Sr. Ministro da Educação
na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados
e a questão do livro didático.

CARDOSO DE ALMEIDA - Preço da cana-de-açúcar.

JOSÉ BONIFáCIO NETO -- Formação dos músicos no
Brasil.

NORBERTO SCHMIDT - Tramitação de processos rela
cionados com planos de sorteios de concessionários da indús
tria automobilística - Sonegação de informações pelo funcio
nário do Ministério da Fazenda encarregado do setor.

OLIVIR GABARDO - Palestra do Ministro da Educação
perante as Comissões de Educação e Cultura da Câmara e do
Senado.

FLORIM COUTINHO - Contndições do desenvolvimento
brasileiro.

HILDEBRANDO GUIMARÃES - Apresentação de emenda
de reda-ão ao art. 109 do Código Penal.

REYNALDO SANTANA - proibição de os emancipados
prestarem as provas finais do supletivo.

ALíPIO CARVALHO - Aprovação, .pelo Conselho Federal
de Educação, dos cursos de Bngenharia de Operações da Escola
Técnica Federal do Paraná.

ALDO LUPa - Lançamento de anuárío Ezpo-Nacional dos
Municípios - 71/72.

JOSÉ CAMARGO - Esquema político-econômico em são
Paulo.

MOACYR CHIESSE - Alargamento e asfaltamento de estra
da. na cidade de Barra do Pirai. Asfaltamento da estrada que
liga Vassouras a Mendes, Estado do Rio de Janeiro.

HERMES MACEDO - A importân.cia da tecnologia no
processo desenvolvímentista. . ' .,

. /v.r
LÉO SIMõES - O problema dos porttlanos.

V - Grande Expediente

DAYL DE ALMEIDA - Problemática do rio Paraíba.
FREITAS DINIZ - Exploração das riquezas minerais da

Amazônia.

VI - Ordem do Dia

CÉLIO MARQUES FERNANDES, PEIXOTO FILHO, ALFEU
GASPARINI, WALTER SILVA, ANTôNIO BRESOLINI,OZIRIS
PONTES, LAURO RODRIGUES, FRANCISCO LIBARDONI,
FRANCISCO AMARAL, SIQUEIRA OAMPOS - Apresentação
de proposições.

OlTILIO MARQUES FERNANDES - Reclamação sobre falta
de lugares no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Depu
tados, para parlamentares assistirem à palestra do Ministro da
Educação, Jarbas Passarinho.

PRESIDENTE - Resposta à reclamação do Deputado Célio
Marques Fernandes.

GABRIEL HERMES, CÉLIO MARQUES FERNANDES, AN
TõNIO BRESOLIN. NINA RIBEIRO - Discussão do projeto de
Decreto Legislativo n.O 129-A, de 1973.

MAURíCIO TOLEDO, PEIXOTO FILHO - Encaminhamen
to de votação do Projeto de Decreto Legislativo n.O 129-A, de
1973.

Projeto de Decreto Legislativo n, 129-A .de 1973 - Apro
vado.

Projeto n,o 1. 375-A, de 1.973 - Adíado.
NINA RIBEIRO (Como Líder) - A problemática do tráfego

nas grandes cidades.
CANTíDIO SAMPAIO - Questão de ordem sobre pedido de

votação nominal do Requerimento de Convocação n. O 34, de 1972.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem do Depu

tado Cantídio Sampaio.
JOÃO MENEZES (Como Líder) - Esvaziamento do Con

gresso Nacional.
VII - Comunicações das Lideranças

ABEL ÁVILA - Importância econômica, social e política
do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Necessidade de conclusão
das obras do programa de proteção do Vale do Itajaí contra as
Enchentes.

ANTONIO BRESOLIN (Retirado pelo orador para revisão)
Estradas para o escoamento de produção do Rio Grande

do Sul.
VIII - Designaç.ão da Ordem do Dia
IX - Encerramento

2 - MESA (Relação dos membros)
3 - LíDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS (Relação 1

dos membros)

4 - COMISSõES (Relação dos membros das Comissões
Permanentes, Especiais, Mistas e de Inquérito)

ATA DA 137.Q SESSÃO
EM 25 DE OUTUBRO DE 1973

PRESIDENCIA DOS SRS. FLÁVIO MARCíLlO,
PRESIDENTE; DAYL DE ALMEIDA,

1.o·SECRETÁRIO E JOSÉ CARLOS fONSrCA,
3.o-SECRETÁRIO

I - AS 13,30 HORAS COMPARECE.C\'I OS
SENHORES:

Flávio Marcilio
Aderbal Jurema
Fernando Gama
Dayl de Almeida
José Carlos Fonseca
Vínícíus Cansanção
Teotônio Neto
João Castelo
Jarmund Nasser

Acrt.

Joaquim Macêdo - ARENA; NossE'r AI.
ineida - ARENA.

Amazonas

Joel Ferreira - MDB; Leopoldo Peres 
ARENA; Raimundo Parent.e - ARENA; Vi
nicius Câmara - ARENA.

Pará

América Brasil- ARENA; Edison Bonna
- ARENA; Júlio Viveiros - MDB; Juvên
cio Dias - ARENA; Sebastião Andrade 
ARENA.

Maranhão
Freitas Diniz - MDB; Henrique de La

Rocque - ARENA.

Piauí

Correia Lima - ARENA; Dyrno Pires 
ARENA; Milton Brandão - ARENA; Pi
nheiro Machado - ARENA.

Ceará

:Alvaro Lins - MDB; Edilson Melo Távora
- ARENA; Furtado Leite - ARENA; Hil
debrando Guimarães - ARENA; Januário

Feitosa - ARENA; Jonas Carlos - ARE
NA; Leão Sampaio - ARENA; Ossian Ara
ripe - ARENA; Paes de Andrade - MDB;
Parsifal Barroso - ARENA.

Rio Grande do Norte

Antônio Florêncio - ARENA; Henrique
Eduardo Alves - MDB; Pedro Lucena 
MDB.

Paraíba

Antônio Mariz - ARENA.

Pernambuco

Carlos Alberto Oliveira - ARENA; Etel·
víno Lins - ARENA; Fernando Lyra _
MDB; Gonzaga Vasconcelos - ARENA;
Lins e Silva - ARENA; Marco Maciel 
ARENA; Marcos Freire - MDB; Ricardo
Fiúza - ARENA Thales Ramalho - :MDB.

Alagoas

José Alves - ARENA.
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Sergipe

Passos Pôrto - ARENA; Raimundo Diniz
_ ARENA.

Babia

Djalma Bessa - ARENA; Hanequim Dan
ias - ARENA Ivo Braga - ARENA; João
Alves - ARENA; Manoel Novaes - ARENA;
Nej( Ferreira - MDB; Odulfo Domingues
-ARENA; Rogério Rêgo - ARENA; Theó
dulo de Albuquerque - ARENA.

Espírito Santo
Argilano Dario - MDB; Parente Frota

, __ ARENA.

Rio de Janeiro
Alberto Lavínas - MDB; Arío Theodoro

_ MDB; José da Silva Barros - ARENA;
Luiz Braz - ARENA; Márcio Paes - ARE
NA; Moacir Chiesse - ARENA; Osmar Lei
tão - ARENA; Peixoto Filho - MDB; Ro
ilendo de Souza - ARENA.

Guanabara
Alcir Pimenta - MDB; Bezerra Norões

_ MDB; Florim Coutinho - MDB; Fran
cisco Studart - MDB; Léo Simões - MDB;
Lysâneas Maciel - MDB; Nina Ribeiro 
ARENA; Osnelli Martinelli - ARENA; Ru
bem Medina - MDR

!\'Iinas Gerais
Altair Chagas - ARENA; Bento Gonçal

ves - ARENA; Bias Fortes - ARENA; Car
los Cotta - MDB: Delson Scarano - ARE
NA; Elias Carmo - ARENA; Fábio Forisê
ca - MDB; Fernando Fagundes Netto 
ARENA; Geraldo Freire - ARENA; Home
ro Santo - ARENA; João Guido - ARE
NA; Jorge Vargas - ARENA; José Boni
fácio - ARENA; Manoel de Almeida
ARENA; Manoel Taveira - ARENA; No
gueira de Rezende - ARENA; Ozanan Coe
lho - ARENA; Padre Nobre - MDB; Sin
vaI Boaventura - ARENA.

São Paulo

Aldo Lupo - ARENA; Alfeu Gasparini
_ ARENA; Amaral Furlan - ARENA; Be-

[

rra de Mello - ARENA; Santidio Sampaio
ARENA; Cardosó de Almeida - ARENA;
aves Amarante - ARENA; Dias Mene

zes - MDB; Díogo Nomura - ARENA; Fa
ria Lima - ARENA; Francisco Amaral 
MDB; Freitas Nobre - MDB; Henrique
Turner _ ARENA; Herbert Levy - ARE
NA; Ildélio Martins - ARENA; Mário Tel
les - ARENA; Mauricio Toledo - ARENA;
Monteiro de ,Barros - ARENA; Paulo Abreu
_ ARENA; Paulo Alberto - ARENA; Ro
berto Gebara - ARENA; Ruydalmelda
Barbosa - ARENA; SaDes Filho - ARE
NA; Sílvio Lopes - ARENA; Sylvio Ven
turolli - ARENA.

Goiás

Anapolino de Faria - MDB; Ary Vala
dão - ARENA; Brasilio Caiado - ARE
NA; Fernando Cunha - MDB; Henrique
Fanstone - ARENA; Juarez Bernardes 
MOB; Rezende Monteiro - ARENA; Siquei
ra Campos - ARENA.

Mato Grosso
Emanuel Pinheiro - ARENA; Gastão

Müller - ARENA; Ubaldo Barém - ARE
NA.

Paraná

Agostinho Rodrigues - ARENA; Alipio
Carvalho - ARENA; Antônio Ueno - ARE
NA; Ary de Lima - ARENA; Arnaldo Bu
sato - ARENA; Arthur Santos - ARENA;
Hermes Macêdo - ARENA; Luiz Losso 
ARENA (SE); Olívír Gabardo - MDB; Tú
lio Vargas - ARENA.

Santa Catarina

Abel Avila- ARENA; Adhemar G11isi 
ARENA; Cesar Nascimento- 1I.IDB; Jaison
Barreto - MDB; Laerte Vieira - MDB;
Wilmar Dallanhol - ARENA.

Rio Grande do Sul

Alberto Hoffmann - ARENA; Alceu Ool
lares - MDB; Aldo Fagunde's - MDB;
Amaury Müller - MDB; Antônio Bresolín
- MDB; Célio Marques Fernandes - ARE
NA; Getúlio Dias - MDB; Harry Sauer 
MDB; Helbert dos Santos - ARENA; Má
rio Mondino - ARENA; Norberto Schmidt
- ARENA; Sinval Guazzelli .- ARENA;
Vasco Amaro - ARENA.

Amàpá

Antônio Pontes - MDR
Rondônia

Jerônimo Santana - MDR
Roraima

Silvio Botelho - ARENA.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gama)
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 168 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da
Ata da Sessão anterior.

11 -- O SR. VlNíCIOS CANSANÇãO, Su
plente de Secretário, servindo como 2.0
Secretário, procede à leitura da Ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gama)
- Passa-se à leitura do expediente.

O SR. JOS~ CARLOS FONSECA, 3.0 -Se
eretárío, servindo como 1.°-Secretário pro
cede à leitura do seguinte.

In - EXPEDIENTE

MENSAGEM
MENSAGEM ENVIADA PELO SENHOR

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Mensagem n.o 363/73, encaminhando
projeto de lei que "estende aos municípios
que menciona, a jurisdição das Juntas de
Conciliação e Julgamerito de Colatina, no
Estado do Espírito Santo; de Petrópolis,
Itaperuna e Três Rios, no Estado do Rio
de Janeiro".

PROJETO DE LEI
N.v 1.602, de 1973

(Do Sr. Léo Simões)
Dispõe' sobre a profissão de Secretá"

rio e determina outras providências.

(AS COMISSÕES DE CONSTITUIÇãO E
JUSTICA E DE TRABALHO E LEGISLA
ÇãO SOCIAL).
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1.° Secretárío é a designação pro

fissional privativa dos habilitados confor
me o disposto nesta lei.

Art. 2.° A profissão .de Secretário é re
gida pela Consolidação das Leis do Traba
lho e somente poderá ser exercída pelos
portadores de habili. rção profissional, ao
nível de 2.° grau, do Curso de Secreta
riado.

parágrafo único. Será permitido o en
quadramento como Secretário àqueles que,
embora sem preencher os requisitos deste
artigo, na data da publicação da presente
lei, venham exercendo a profissão por pe
ríodo igualou superior a três anos.

Art. 3.° São atribuições do Secretário,
entre outras:

I - redigir a corresponueucra,
II - datilografar o expediente;

/ III - preparar o expediente diário;
IV - ler e controlar a correspondência

recebida;
V - coordenar as atividades de chefia;
VI - receber, protocolar, numerar, clas

sificar, registrar, distribuir, arquivar e ex
pedir documentos;

VII - promover o controle e registro da
movimentação e dos prazos de respostas de
documentos;

VIII - manter os serviços de rotina
para recolhimento e distribuição de pa
peis em trânsito;

IX - secretariar e elaborar atas de reu
niões;

X - manter contatos com o público e
autoridades;

XI - manter fichános atualizados da
documentação;

XII - supervisionar a datilografia e con
-réncía do expediente normal.

Art. 4.° A classe dos Secretários poderá
organizar-se em Sindicato, na forma esta
tuída no Título V da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-lei n.? 5.452, de 1.0
de maio de 1943).

Art. 5.0 O Poder Executivo, dentro do
prazo de 90 (noventa) dias, regulamentará
a presente lei.

Art. 6.° Esta lei entra em vigor na cata
de sua publicação.

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de
1973. - Léo Simões.

Justificação
O Secretário vem mudando sua imagem

através do tempo. Hoje, nenhum pairao
dispensa no Secretário um nível cultural
regular e a eficiência técnica. Mola-mestra,
ele concorre fundamentalmente para o bom
funcionamento do trabalho.

Do latim antigo "Secretarium", Secretáno
era aquele a quem se connava algum se
gredo para guardar, o confidente. Isso fica,
nos dias atuais, por conta do código pro
fissional que todo bom Secretário respeita.
Ele bate à máquina ao mesmo tempo em
que atende ao telefone e ao interfone, com
muita pressa, porque é esperado para este
nografar uma carta, runçoes que desempe
nha com o conhecimento e a eficiência que
cabem a todo profissional especializado.

Foi a própria consciência da profissiona
lização que forçou um reconhecimento de
seu valor, humano e profissional, por parte
do patrão.

Nas sociedades modernas - cada dia
mais complexas e dínâmícas - as profis
sões tendem para a individualização, pelas
atribuições de destacada relevância que lhe
são cometidas. Dentre essas, figura a de
Secretário. necessária e fundamental na
atividade diuturna dos povos.

No Brasil, a função de secretário existe
de fato, mas não de direito.

O Conselho Federal de Educação, do Mi
nistério da Educação e Cultura, através da
Resolução n.o 2, de 27 de janeiro de 1972,
fixou os mínimos a serem exigidos em cada
habilitação profissional (ou conjunto de ha
bilitações afins), no ensino de 2.° grau, No
Anexo C, da citada Resolução, figura o con-
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junta de habilitações afins e matérias res
pectivas para o Curso de Secretariado, exi
gindo: Estatística, Mecanografia, Proeessa
mente de Dados, Direito e Legíslação, Psi
cologia, Organização e Técnica Comercial e
"l'écnicas de Secretariado. Essas as matérias
exigidas como "Ourrleulum" mínimo do
Curso de secretariado, ao nível de 2.° grau.
Outras matérias, todavia, são adicionadas
19. essa exigência, como complementação,
pelas escolas onde tais cursos são ministra
dOS, a saber: português, Matemática Finan
ceira, Biblioteconomia, Arquívístíca Psico
logia, Sociologia, Datilografia, Estenografia,

. Contabilidade, Inglês, História da Arte,
Química, Física, Biologia, Francês, Geogra
fia e Desenho IndustriaL O Curso de Se
cretariado tem a. duracâo de três anos le
tivos, sendo exigido dos candidatos o 1.0
grau (antigos cursos primário e ginasial).

Logo, é de se estranhar a demora, na re
gulamentação da profissão de seeretãrío,
que se acha marginalizada, ou seja, não
reconhecida oficialmente, muito embora o
curso de formação o seja.

Este projeto de lei tem o escopo de inten
tar sanar essa lacuna de nossa legíalação,
dando aos milhares de Secretários, no Pais,
o reconhecimento oficial de sua proftssão,
que tanto os dignifica, e a conseqüente in
clusão da profissão na oonsoüdacão das
Leis do Trabalho (Decreto-lei n,v 5.452, de
1.° de maio de 1943). .

Nenhuma chefia, nenhuma empresa, ne
nhum órgão da iniciativa privada pode
prescindir da atividade dos Secretários que,
apesar de sua desamparada situação, pres
tam sua parcela de contribuição no forja
mento da grandeza deste imenso País,

Esta a matéria que submeto à judiciosa
apreciação de meus preclaros pares que,
com o constante apego às causas públicas,
saberão dar-lhe o melhor destino. -

Sala das Sessões, em 11 de outubro de
1973. - Léo Simões.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSt5E8

PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 5.452
DE 1.° DE MAIO DEl 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

~- ..
t:'~':"'--:"".~""""""""""""""""'f'

TíTULO V

Da Organização Sindical (1)

CAPíTULO I

Da Instituição Sindical

SEÇãO I

Da associação em sindicato
Art 511. llJ licita a associação para fins

de estudo, defesa e coordenação dos seus in
terêsses econômicos ou protíssíonats de to
dos os que, como empregadores, empregados,
agentes ou trabalhadores autôncmos, ou
profissionais liberais, exerçam, re speetíva
mente, a mesma atividade ou proüssão ou
atividades ou profissões similares ou cone
xas.

§ 1.0 A solidariedade de Interêsses econô
micos dos que empreendem atividades idên
ticas, similares ou conexas, constitui o
vinculo social básico que se denomina cate-
goria econômica. .

§ 2,0 A similitude de condições de vida
oriunda da profissão ou trabalhe. em co
mum, em situação de emprêgo na mesma
atividade econômica ou em atividades eco
nômícas similares ou conexas, compõe a ex'!'

pressão social elementar compreendida co
mo categoria profíssíonal.

§ 3.° Categoria profissional diferenciada
é a que se forma dos empregados que exer
çam profissões ou funções diferenciadas por
fôrça de estatuto profissional especial ou
em conseqüência de condições de vida sin
gulares.

§ 4.° Os limites de identidade, similari
dade ou conexidade fixam as dímen
sões dentro quais a categoria econômica
ou profissional e homogênea e a associa
ção é natural.

Art. 512. Somente as associações profis
sionais constituídas para os fins e na forma
do artigo anterior e' registradas de aeôrdo
com o artigo 558 poderão ser reconhecidas
como sindicatos e investidas nas prerrogati
vas definidas nesta lei.

Art. 513. São prerrogativas dos sindica
tos:

a) representar, perante as autoridades ad
ministrativas e judiciárias, os interêsses
gerais da respectiva categoria ou profissão
liberal ou os ínterêsses individuais dos asso
ciados relativos à atividade ou profissão
exercida; -

b) celebrar contratos coletivos de traba
lho;

c) eleger ou designar os representantes
da respectiva categoria ou profissão liberal;

d) colaborar com o Estado, como órgãos
técnicos e consultivos no estudo e solução
dos problemas que se relacionam com a res
pectiva categoria ou profissão liberal;

e) impor contribuições a todos aquêles
que participam das categorias econômicas
ou profissionais ou das profissões liberais,
representadas.

Parágrafo único. Os sindicatos de em
pregados terão, outrossim, a prerrogativa
de fundar e manter agências de colocação.
. Art. 514. São deveres dos sindicatos:

a) colaborar com os poderes públicos no
desenvolvimento da solidariedade social;

b) manter serviços de assistência judiciá
ria para os associados;

c) promover a conciliação nos dissídios
de trabalho.

Parágrafo único. Os sindicatos de em
pregados terão, outrossim, o dever de:

a) promover a fundação de cooperatívas
de consumo e de crédito;

b) fundar e manter escolas de alfabetiza
ção e pré-vocacíonaís,

PROJETO DE LEI
N.o 1. 603, de 1973

(Do Sr. Wilmar Dallanhol)

Revoga o § 3.° do art. 67 da Lei n.o
5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei 01'
gâniea dos Partidos.

(À COMISSãO DE CONSTITUICãO E JUS-
TIç:A). -

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Revogue-se o § 3.° do art. 67

da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971 
Lei Orgânica dos Partidos.

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

Art. 3,0 Revogam-se as disposições em
contrário. _

Sala das Sessões, em de outubro de
1973. -Wilmar Dallanhol.

Justificação
A legislação eleitoral, por sua importância

.D.arJl. a :.viq~ doPaís, ~~ve m~r.~el: de nOJ:ls.a

parte - legisladores - especial atonção ;
Indubitavelmente, trata-se de magno e mo
mentoso assunto, não significasse a base
de todo governo democrático.

J!l com o melhor intuito de aprimorar a
legislação eleitoral brasileira, no firme pro
pósito de torná-la uniforme e de possibili
tar maior participação no processo eleitoral,
que elaboramos o presente projeto de lei.

Pela Lei n.o 5.453, de 14 de junho de 1968,
o prazo previsto para a filiação do candida
to ao partido era de _dezoito meses, no ca
so de eleições federais e estaduais"..e de
doze meses, quando municipais .

Já a Lei n. O 5.782, de 6 de junho de 1972, I

fixou respectivamente em um ano e seis me- '
ses aqueles prazos, efetivando, portanto,
uma redução nos mesmos.

Contudo essa modificação não se estendeu
àqueles, que, filiados a um partido, resolvam
desligar-se da agremiação, para integrar
outra, segundo prevê a Lei Orgânica dos
Pa~·tidos, eis que esta determina que o prazo
para a sua candidatura seja de dois anlllll
da data da nova filiação. ~

Não vemos por que discriminar. O pró
prio Código Eleitoral, 110 parágrafo único
do art. 87, estabelece que "nenhum registro
será admitido fora do período de seis me
ses antes da eleição". Por conseguinte, se
para aquele que nunca pertenceu aos qua
dros partidários, o prazo é de doze e seis
meses, respectivamente para as esferas fe
deral bem como estadual e municipal, qual
a razão de não se fixar idêntico período
para o que já, formando em um Partido,
resolva abraçar outro?

Nossa proposição, portanto, procura, re
vogando o § 3,0 do art. 67 da Lei n.o 5.682,
de 1971, que seja aplicada também aos que
se desliguem de um Partido para se filia
rem a outro, a regra geral estatuída pela
Lei n.o 5.732, de 1972.

Aliás, não há por que tratar diferente
mente os que já militam na vida política e
os que se disponham a fazê-lo.

Punir os que tiveram a coragem de optj
anteriormente exigindo-lhes prazos mai.,
res de filiação é dificultar o ingresso na atI
vídade política.

Se todos são iguais perante a lei, que o
sejam também perante a legislação elei
toral.

Certos de contar com a melhor acolhi
da dos nobres pares, submetemos à apre
ciação do Congresso Nacional o presente
proj eto de lei. ,

Sala das Sessões, em outubro de 1973. _
Wilmar Dallanhol,

LEG~SLAQ.fí.O CITADA, ANEXADA PELA
_ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

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

Lei Orgânica dos Partidos Políticos..,

........................................................ " " :

, ..
TíTULO V

Da Filiação Partãdárla

Art. 67. O filiado que quiser desligar-se
do Partido, fará comunicação escrita à Co
missão Executiva e ao Juiz Eleitoral da
ZOna.
~ "'..- 't
§ 3.° Desligado de um Partido e filiadÓ

~ 9...!llm. o eleitor só poderá candidatar-s~
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a cargo eletivo após o decurso do prazo de
2 (dois) anos da data da nova filiação.

~t. 11 11 •• 11 ••••••••••••• 11 11 •••••••••• 11 • 11 11 11 •• 11 • 11 11 •

LEI N.o 5.782
DE 6 DE JUNHO DE 1972

Fixa prazo para filiação partidál'ia e
dá outras providências.

[., .
Art. 1.° Nas eleições para Governador,

Vice-Governador, Senador e respectivo su
plente, Deputado Federal e Deputado Esta
dual, o candidato deverá ser filiado ao Par
tido, na circunscrição em que concorrer, pe
lo prazo de 12 (doze) meses antes da data
das eleições.

Art. 2.° Nas eleições para Prefeito, Vice
Prefeito e Vereador, o candidato deverá ser
filiado ao Partido, no Município em que
"oncorrer, pelo prazo de 6 (seis) meses an
Jfs da data da eleição.

Art. 4.° É facultada a filiação de elei
tor perante Diretório Nacional de Partido
Político.

; .
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DAS COMISSõES
PERMANENTES

LEI N.o 5.453
DE 14 DE JUNHO DE 1968

Institui o sistema de sublegendas e
dá outras providências.

.........................................
'[_ •••••• 11 •••• 11 •• 11 ..

Art. 14. A filiação partidária regula-se,
no que for aplicável, pelo parágrafo único
do art , 88 do Código Eleitoral (Lei n.o 4.737,
de 15-7-65), observando o seguinte:

I - nas eleições federais e estaduais, o

lan didato deverá ser filiado ao Partido na
rcunscríção em que concorrer, pelo prazo
e 18 (dezoito) meses da da ta das eleições;
II - nas eleições municipais, pelo prazo

de 1 (um) ano anterior à data do pleito.

§ 2.° Para os candidatos com a idade de
21 anos, os prazos dos itens I e II serão re
duzidos pela metade.

§ 3.° Na hipótese de formação de outras
Agremiações partidárias, os prazos a que
se refere este artigo serão contados da da
ta de 3D (trinta) dias após o seu registro
pela Justiça Eleitoral.

I .

11" .

LEI N.o 4.737
DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleítoraã.

' .
~ •• , "'" I ..

PARTE QUARTA
DAS ELEIÇÕES

TíTULO I

Do Sistema Eleitoral

r _.~••••

CAPíTULO I
Do Registro dos Candidatos

Art. 87. Somente podem concorrer às
eleições candidatos registrados por Partidos.

Parágrafo único. Nenhum registro se
rá admitido fora do período de 6 (seis) me
ses antes da eleição.

Art. 88 . Não é permitido registro de
candidato, embora para cargos diferentes,
por mais de uma circunscrição ou para mais
de um cargo na mesma circunscrição.

Parágrafo único. Nas eleições realiza
das pelo sistema proporcional o candidato
deverá ser filiado ao Partido, na circuns
crição em que concorrer, pelo tempo que
for fixado nos respectivos estatutos.

PROJETO DE LEI
N.o 1. 605, de 1973

Do Sr. José Camargo
Institui o salário-mínimo profissio

nal dos Economistas e Estatísticos e
determina outras providências.

(ÀS COMISSõES DE CONSTITUIÇAO E
JUSTiÇA, DE TRABALHO E LEGI8LA
ÇAO SOCIAL E DE FINANÇAS.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Fica instituído, em todo o ter

ritório nacional, o salárío-rnínímo profissio
nal para os Economistas e Estatísticos de
vidamente inscritos nos respectivos Conse
lhos Regíonats.

Parágrafo único. Considera-se, para os
efeitos desta lei, salário-mínimo profissio
nal a remuneração mínima obrigatória pa
ga por serviços prestados pelos profissio
nais de Economia e Estatística. com rela
ção de emprego, a pessoas físicas ou jurí
dicas de Direito Privado.

Art. 2.° Fica fixado em 6 (seis) vezes o
maior salárío-mínímo legal vigente no País
o salário-mínimo profissional dos Econo
mistas e Estatísticos.

Al't. 3.° A jOl"nada de trabalho dos Eco
nomistas e Estatísticos será de 6 (seis) ho
ras diárias.

Parágrafo único. Considerar-se-ao ex
traordinárias as horas que excederem o li
mite fixado no caput deste artigo.

Art. 4.° Aplicam-se ao salário-mínimo
profissional de que trata esta lei as dispo
sições de caráter geral constantes da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei 11.° 5.452, de 1.0 de maio
de 1943.

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

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

Sala das Sessões, em de outubro de
1973. - José Camargo,

Justificação
Muito se tem discutido sobre o problema

salarial no Brasil. A necessidade de se as
segurar, através de lei, remuneração con
digna com o exercício de certas atividades,
especialmente as de nível superior, com o
principal objetivo de valorizá-Ias e de ga
rantir àqueles que as exercem meios à al
tura de seu status, deve ser uma das preo
cuções prioritárias do legislador.

Poder-se-ia argumentar que se estaria
distinguindo entre modalidades de traba
lho. Não prevalece o argumento, pois, na
realidade, o que se pretende é o estabeleci
mento, não de um salárío-mínimo vital, que
é aquele fixado tendo em vista as neces
sidades de qualquer trabalhador, mas de
um salário-mínimo social, porque não há

como negar que a profissão condiciona a.
posição social do indivíduo.

Assim, o salário-mínimo proftssíonal na
da mais é que uma modalidade especial do
salário-mínimo geral, já que este, segundo
o define r- art. 76 da Consolidação das
Leis do Trabalho, é a contraprestação mí
nima, devida e paga diretamente ao tra
balhador, por dia normal de trabalho e
capaz de satisfazer, em determinada época
e região, as suas necessidades de alimenta
ção, habitação, vestuário, higiene e trans
porte,

Qualquer argüição de sua inconstitucio
rr Iídade não encontra respaldo na própria
Carta Magna, que prevê a concessão de ou
tros direitos ao trabalhador, além dos que
menciona.

Defendem ainda a sua validade juristas
renomados, como Cesarino Júnior e Arnal
do Sussekind.

Aliás, encontra-se tramitando na Câma
ra o Projeto de Lei n.? 1.134/73, que ins
titui o salário-mínimo profissional dos Téc
nicos de Administração, o qual vem rece
bendo parecer favorável das Comissões Téc
nicas da Casa, inclusive da douta Comis
são de Constituição e Justiça.

Várias profissões já dispõem de salário
mínimo profissional. Entre estas lembraría
mos as ne Médico, Cirurgião-Dentista, Enge
nheiro, Químico, Arquiteto, Agrônomo, Ve
terinário, Jornalista, Revisor, Radialista e
Professor.

Por conseguinte, não inovamos. Tão-so
mente pretendemos contemplar duas pro
fissões que, principalmente nos dias atuais,
assumem especial importância, quais sejam
as de Economista e Estatístico, garantindo
lhes um salárío-rnínímo condizente com seu
grau de ins~rução e responsabilidade.

Sem sombra de dúvida não mais se pode
prescíndír, quer na esfera pública, quer na
privada, do concurso desses profissionais.

Portanto, é hora de se lhes atender essa
reivindicação, no que se refere ao setor pri
vado, uma vez que, no público, já se en
contra regulamentado o seu exercício.

Logicamente não queremos causar-lhes
prejuizos na livre iniciativa de contratar.
Tanto que nossa finalidade é determinar
o mínimo a lhes ser pago, a exemplo, como
já mencionamos, do que ocorre com outras
atividades.

Outrossim, baseamo-nos para fixar sua
jornada de trabalho em seis horas díárías
na legislação referente a outras profissões
de nível superior, bem como na do próprío
Serviço Público, que, recentemente através
do Decreto n." 72 .493173 (dispõe sobre o
"Grupo Ocupacional" - Outras Atividades
de Nível Superior), disciplinou também o
exercício das atívídades de Economista e
Estatístico.

A transformação do projeto em lei não
implicará em deixarem-se de aplicar aos
Economistas e Estatísticos as dísposíções
de caráter geral constantes da CLT, con
forme reza o art. 4.° da proposição.

Ao submeter ao Congresso Nacional maís
este proj eto de lei, confiamos no espírito
de eqüidade dos nobres pares.

Sala das Sessões, em de outubro
de 1973. - José Camargo.
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CATEGORIAS FUNCIONAIS

Art. 3.° O Grupo z.; Outras Atividades
de Nível suneríor é constituído pelas Cate
gorias 'Ii'uncionais abaixo indicadas:

Código NS-922 - Economista;
Código NS··926 - EstatísticD:

CAPíTULO Ir
Da Composição das Categoriaas

Funcionais

DECRETO N,o 72.493
DE 19 DE JULHO DE 1973

Dispõe sobre o Grupo-Outras Ativi
dad<es de Nível Superior, a que se refere
o artigo 2.°, da Lel D.O 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e dá outras provi
dências.

CAPíTULO I
Do Grupo - Outras Atividades

de Nível Superior
Art. 1.0 O Grupo - Outras Atividades

de Nivel Superior, designado pelo Código
NS-900. abrange Categorias Funcionais in
tegradas de cargos de provimento efetivo,
R que são inerentes atividades compreen
didas nas áreas biomédica, de ciências e
tecnologia e de ciências humanas, sociais,
letras e artes. para cujo desempenho é
exigido diploma de curso superior de en
sino ou habilitação legal equivalente.

CÓDIGO

XXIV - Na Categoria Funcional de Es
tatístico, os de Estatístico e, por transtor
mação, os de Auxiliar de Estatístico cujos
ocupantes possuam diploma de Estatístico
devidamente registrado ou habilitação le
gal equivalente.

xx - Na Categoria Funcional de Eco
nomista, os de Economista, Técnico de Eco
nomia e Finanças e, por transformação,
os de Inspetor de Previdência do Ministé
rio do Trabalho e Previdência Social. e do
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, os de Inspetor de
Jndúsfría e Comércio e os de Técnico de
Migração cujos ocupantes possuam diplo
ma de Economista devidamente registrado.

Art. 5.° Poderão integrar as Categorias
Funcionais a que se refere este decreto,
mediante transposição, os cargos vagos e
ocupados, cujas atividades se identifiquem
com as indicadas no artigo 1.°, observadas
as respectivas especialidades, de acordo
com o seguinte critério:

DENOMINAQÃONíVEL

Art. 6.° São criados o Conselho ]i'ederal
de Eoconomístas Profissionais (C.F.:KP.) e
os Conselhos RegionAis de Economistas
Profissionais (C.R.E.P.), de acordo com o
que preceitua esta lei.

Art. 7.° O C.F.E.P., com sede no Distri
to Federal, terá as seguintes atribuições:

a) contribuir para a formação de sadia
mentalidade econômica através da disse
minação da técnica econômica nos diver
sos setores de economia nacional;

b) orientar e 1isclplinar o exercício da
profissão de economista;

LEGlSLAQAO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAQ1i.O DE COMISSóES

PERMANENTES

LEI N.o 1.411
DE 13 DE AGOSTO DE 1957

Dispõe sobre a profissão de <econo
mista.

Art. 1.0 A designação profissional de
Economista, a que se refere o quadro das
profissões liberais, anexo ao Decreto-lei TI.o
5.452, de 1.0 de maio de 1943 <Consolidação
das Leis do Trabalho), é privativa:

a) dos bacharéis em Ciências Econômi
cas, diplomados no Brasil, de conformidade
com as leis em vigor;

h) dos ... (vetado) ... que, embora não
diplomados, forem habilitados ... (vetado),

Art. 10. São atribuições do C.R.E.P.:
a) organizar e manter o registro profis

sional dos economistas'

b) fiscalizar a profissão de economista;

.............................................
...........................................

7
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ECONOMISTA

Economista C
Economista B

Economista A

NS-922

NS-922.7
NS-922.6
NS-922.4

CATEGORIAS FUNCIONAIS

.... ~ .

NS-926

CÓDIGO

NS-926.6

NS-926.4
NS-926.2

TíTULO Ir

Normas Gerais de Tutela do Trabalho
CAPíTULO IU

Do Salário-Mínimo

SEÇAO I

Do Conceito

Art. 76. Salário-minimo é a contrapres
tação mínima devida e paga diretamente
pelo empregador a todo trabalhador, inclu
sive ao trabalhador rural, sem distinção de
sexo, por dia normal de serviço, e capaz
de satisfazer, em determinada época e re
gião do país, M suas necessidades normais

DECRETO-LEI N.o 5.452
DE 1 DE MAIO DE 1943

Aprova a Oonsolídaçâo das Leis do
Trabalho.

Estatístico C
Estatistico B
Estatístico A

ESTATíSTICO

DENOMINAÇãO

Vencimentl,ls mensais
Cr$

.............. ,.... 5.300,00

................... 4.700,00

................... 4.400,00

.... 3.900,00

................... 3.700,00

................... 3.300,00

....... . 3.000,00

2

6

4

NíVEL

NS-7
NS-G
NS-5
NS-4
NS-3
NS-2
NS-1

LEI N.05.921
DE 19 DE SETEMBRO DE 1973
Fixa os valores de vencimentos dos

cargos do Grupo - Outras Atividades
de Nível Superior, c dá outras provi
dências.

Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos
cargos integrantes do Grupo - Outras Ati
vidades de Nivel Superior, a que se refere
a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de
1970, correspondem os seguintes vencimen
tos:
Níveis

...........................................
"! •• ..!,.•• ,, ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••

LEI N.o 4.739
DE 15 DE JULHO DE 1965

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

".0 Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 ]jj livre o exercício da profissão

de estatistico, em todo o território nacio
nal, observadas as condições de capacidade
previstas na presente Lei:

I - aos possuidores de diploma de con
clusão de curso superior de essatístíca,
concedido no Brasil por escola o ücial ou
oficialmente reconhecida;

Ir - aos diplomados em estatístíca por
instituto estrangeiro, de ensino superior,
que revalidem seus diplomas de acordo com
a lei;

III - aos que, comprovadamente, no
tempo da publicação da presente Lei,
ocupem ou tenham exercido cargo, função
ou emprego de estatístico em entidade pú
blica ou privada ou sejam professores de
estatística em estabelecimento de ensino
superior, oficial ou reconhecido, c que re
queiram o respectivo registro dentro do
prazo de 1 (um) ano da publicacão do de
creto de regulamentação desta Lei.
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de alimentação, habitação, vestuário, hí
ginene e transporte

.............................................

PROJETO DE I,EI
N.o 1.606, de 1973

(Do Senado Federal)

Dispõe sobre o adicional de insalu
bridade e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE CONSTITUICli.O .l:.

JUSTIÇA, DE TRABALHO E LEGISLA
çÃO SOCIAL E DE FINANÇAS).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Os trabalhadores ocupados em

atividades e operações insalubres farão jus
a um adicional. correspondente ao grau de
insalubridade, apurado de acordo com a le
gislação em vigor.

Parágrafo único. Só serão consideradas
insalubres, para os fins previstos neste ar
tigo, as atividades e operações que, por sua
natureza, condições ou métodos de traba
lho, enquanto não se verificar haverem si
do delas eliminadas, inteiramente, as cau
sas de insalubridade, e expondo os empre
gados a agentes fisicos, químícos ou bioló
gicos prejudiciais, possam produzir doenças
e constem dos quadros aprovados pelo ór
gão competente do Ministério do Trabalho
e Previdência Social.

Art. 2.° Os graus de insalubridade, pa
ra efeito do adicional previsto no artigr
anterior, são:

a) Grau 1 - insalubridade máxima;

b) Grau 2 - insalubridade média;
e) Grau 3 - insalubridade mínima.

§ 1.0 Conforme se trate de graus máxi
mo, médio ou mínimo, o adicional, tomando
como base o salário efetivamente percebido
será de 40, 20 e 10%, respectivamente: '

§ 2.° O adlcíonal será reduzido ou eli
minado, quando ocorrer, segundo o caso, a
j:edução ou eliminação da insalubridade,
mediante a adoção de medidas de proteção
coletiva ou recursos de proteção individual.

§ 3.° No caso de incidência de mais de
um fator de insalubridade. será considera
do 0_ de mais elevado grau, vedada a per
cepçao cumulativa, inclusive com o adiclo
nal de periculosidade.

Art. 3.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogados os arts 6.° do
Decreto-lei n. O 2.162, de 1.° de maio de 1940,
e 79 da Consolidação das Leis do Trabalho,
e demais disposições em contrário.

Senado Federal, em 18 de outubro de
1973. - Paulo Tôrres, Pre&idente do Sena
do Federal.
~ SINOPSE

(PROJETO DE LEI DO-SENADO
N.o 78, DE 1973)

Dispõe sobre o adicional de msalu
bridade e dá outras providêncías.

Apresentado pelo Sr. Seno Paulo Tõrres.
Lido no expediente da sessão de 27-6-73.

Publicado no DCN de 28-6-73, (Seção lI).
!Distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, Legislação Social e de Saúde.

Em 13-9-73 são lidos os seguintes Pare
eeres: .

Parecer D.O 454, de 1973, da Comissão de
'f(JonstituiÇão e Justiça, relatado pelo Sr.
Senador Nelson Carneiro, pela eonstítueío
tl[lalidade e juridicidade do Projeto. (DCN
~e 14;9-73. (Seção II)~

Parecer n,? 455, de 1973, da Comissão de
Legislação Social, relatado pelo Sr. Sena
dor Franco Montoro, pela aprovação do
projeto. (DCN de 14-9-73, Seção lI) .

Parecer n.O 456, de 1973, da Comissão de
Saúde, relatado pelo Sr. Senador Fausto
Castelo-Branco, oferecendo as Emendas n.os
1, 2 e 3-CS. (DCN de 14-9-73, Seção lI).

Em 26-9-73, é incluído em Ordem do Dia
para discussão em primeiro turno regimen
tal, quando foi aprovado com as Emendas
n.os 1. 2 e 3-CS. (DCN de 27-9-73, Seção
rn , A Comissão de Redação, para redigír
o vencido para o segundo turno regimental.

Em 4-10-73, é lido o Parecer n.? 513, de
1973, da Comissão de Redação, relatado pe
lo Sr. Senador José Augusto, oferecendo re
dacão do venctdo . (DCN de 5-10-73, Secão
II)'.

Em 16-10-73, é incluído em segundo tur
no para discussão da redação final, fican
do a mesma aprovada. (DCN de 17-10-73,
Seção rn .

A Câmara dos Deputados com Ofício n. O

351, de 18-10-73.
N.o 351

Em 18 de outubro de 1973
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Dayl de Almeida
l.°-Secretário da
Câmara dos Deputados.

Senhor l.°-Secretário,

Tenho a honra de encamínnar a Vossa
Excelência, a fim de ser submetido à revi
são da Câmara dos Deputados, nos termos
do art. 58, da Constituição Federal, o Pro
jeto de Lei do Senaclo n.v 78, de 1973, cons
tante do autógrafo junto, que "dispõe sobre
o adicional de insalubridade e dá outras
providências" .

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de mínha ele
vada estima e mais distinta consideração.
- Ruy Santos.

LEGISLACÁO ANEXADA PELO
SENADO FEDERAL

DECRETO-LEI N.o 2.162

DE 1.0 DE MAIO DE 1940
Institui o salário-mínimo.

Art. 6.0 Para os trabalhadores ocupados
em operações consideradas insalubres, con
forme se trate dos graus máximo, médio ou
mínimo, o acréscimo de remuneração, res
peitada a proporcionalidade com ° salário
mínimo que vigorar para o trabalhador
adulto local, será de 40%, 20% ou 10%, res
pectivamente.

CONSOLlDAÇAO DAS LEIS DO
TRABALHO

,(Aprovada pelo Decreto-lei n.? 545-A,
de 1.°-5-43)

•• t '.1.'" • , I •••••••••••••• I .
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TíTULO II

Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPíTULO III
Do Salário-Mínimo

SEÇli.O I
Do Conceifu

-. OI •• I..!.' "..!...o ' •••• ...!.. •••••••••••• " .

Art. 79. Quando se tratar da fíxacão
do salário-mínimo dos trabalhadores ocupa-

dos em serviços insalubres, poderão as Co
missões de Salário-Mínímo aumentá-lo até
de metade do salário mínimo normal da
região, zona ou subzona.

. LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

CONSOLIDAÇãO DAS LEIS DO
TRABALHO

(Aprovada pelo Decreto-lei n.? 545-A, de
1 o '1e maio de 1943)

TíTULO II

T)as Normas Gerais de Tutela do
Trabalho

CAPíTULO V

Segurança e Higiene do Trabalho

SEÇÃO XIX

Atividades insalubres e substâncias
perigosas

Art. 209. Serão consideradas atividades
-' operações insalubres, enquanto não se ve
rificar haverem delas sido inteiramente eli
minadas as causas de insalubridade, aquelas
que. por sua própria natureza, condições ou
métodos de trabalho, expondo os emprega
dos a agentes físicos, químicos ou bíologicos
nocivos, possam produzir doenças e cons
tem dos quadros aprovados pelo Díretor
Geral do Departamento Nacional de Segu
rança e Higiene do Trabalho.

§ 1.0 A caracterização qualitativa ou
quantitativa, quando for o caso, da insalu
bridade e os meios de proteção dos empre
gados, sendo levado em conta o tempo de
exposição aos efeitos insalubres, será de
terminada pela repartição competente' em
matéria de segurança e higiene do tra
balho.

§ 2.0 A eliminação ou redução de insa
lubridade poderá ocorrer, segundo o caso,
pela aplicação de medidas de proteção co
letiva ou recursos de proteção individual.

§ 3.0 Os quadros de atividades e opera
ções insalubres e as normas para a caracte
rização da insalubridade serão revistos de
três em três anos, pelo Departamento Na
cional de Segurança e Higiene do Tra
balho.

§ 4.0 Caberá às Delegacias Regionais do
Trabalho, comprovada a insalubridade, no
tificar as empresas. estipulando prazo para
a sua eliminação ou redução sempre que
possível.

Art. 210. Os materiais, substâneías ou
produtos empregados, manipulados ou
transportados nos locais de trabalho, con
siderados perigosos à saúde devem conter,
na etiquetagem, sua composição, recomen
dações de socorro imediato em caso de aci
dente, bem como o símbolo do perigo cor
respondente, observada a padronização in
ternacional.

Parágrafo único. Deverão os responsá
veis pelos estabelecimentos afixar avisos ou
cartazes, alertando os empregados caiu re
ferência à manipulação das substâncias no
civas. nos respectivos setores de utilização.

Art. 211. Nas operações que produzam
aerodispersóides tóxicos, irritantes, alergê-
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nícos ou incômodos, deverão ser tomadas
medidas que impeçam a sua absorção pelo
organismo, seja por processos gerais ou por
dispositivos de proteção individual.

PORTARIA N.o 491
DE 16 DE SETEMBRO DE 1965

Dispõe sôbre as atividades e opera
ções insalubres.

O Ministro de Estado dos Negócios do
Trabalho e Previdência Social, usando das
atribuições que lhe confere o art. 913 da
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de
maio de 1943 e tendo em vista o resultado
a que chegoi.! a comissão designada pela
Portaria n. O 704, de 13 de agôsto de 1964,
para revisar e atualizar os quadros das ati
vidades e operações insalubres, de confor
midade com o que dispõem o art. 1.0 do
Decreto-lei TI.O 2.162, de 1.0 de maio de
1940, e o art. 187 da referida C.L.T. (18)

Art. 1.0 Sf-o consideradas atividades e
operações insalubres, enquanto não se veri
ficar haverem delas sido inteiramente eli
minadas as causas de insalubridade, aque
las que, por sua própria natureza, condi
ções ou métodos de trabalho. expondo os
empregados a agentes físicos, químicos ou
biológicos nocivos, possam produzir doen
ças ou intoxicações e constem dos quadros
anexos.

§ 1." A caracterização da tnsalubrídade
e os meios de protecão do empregado serao
determinados pela -repartição competente
em seguranca e higiene do trabalho ou por
esta homoÍogados, quando fixados P?r
órgãos credenciados, nos casos de conve
níos.

§ 2.0 Na caracterização da ínsaíubndade
será levada também em consideração a ve
rificação quantitativa do agente insalubre,
quando rôr o caso, obedecendo-se a normas
fixadas e revistas anualmente pelo Depar
tamento Nacional de Segurança e Higiene
do Trabalho.

§ 3.0 Enquanto os órgãos competentes
em segurança e higiene do trabalho do Mi
nistério do TrabaJho e Previdência SOcial
não estiverem devidamente aparelhados, em
material e pessoal técnico, para a verüíca
ção dos limites de tolerãncta dos agent~s

nocivos nos ambientes de trabalho, admí
tír-se-á o critério qualitativo apenas.

§ 4.0 Os serviços executados eventual
mente nos setores insalubres só serão con
siderados como tal para efeito de classlfi
cação quando, a critério da au.toridad~ téc
nica competente, o agente da msalubndade
possa 001' nocivo à saúde durante o tempo
de exposição do empregado no local de
trabalho.

§ 5.0 A qualificação de msalubnaade
aplica-se somente às seções e locais atingi
dos pelas atividades e operações relacío
nadas nos quadros anexos e devidamente
caracterizados de acôrdo com o § 1.0 do
presente artigo.

Art. 2.° A eliminação da Insalubridade
poderá ocorrer, segundo o caso, pela aplica
ção de medidas de proteção coletiva ou re
cursos de proteção individual.

§ 1.0 As medidas de proteção coletiva
são, entre outras:

a) substituição do processo, método ou
produto nocivo;

b) isolamento da fase ou processo capaz
dé causar doença ou intoxicação;

c) limitação do tempo da exposíçãc;

d) diluição do produto nocivo por meio
de ventilação artificial;

e) remoção do produito nocivo por venti
lação local exaustora,

§ 2.0 Os recursos de proteção individual
serão indicados pela autoridade competen
te, quando julgados necessários, após exa
me de cada caso.

Art. 3.° Os graus de insalubridade, para
efeito de acréscimo de salário previsto no
art. 6.0 do Decreto-lei n.'? 2.162, de 1.0 de
maio de 1940, são:

a) grau 1 - grau máximo;
J) grau 2 - grau médio;
) grau ã - grau mínimo.

< L" Conforme se trate dos graus má
.•imo, médio ou mínímo, o aumento de sa
lário, tomando como base o salárío-mínímo
que vigorar para o trabalhador adulto local,
será de 40%, 20% e 10%, respectivamente.

§ 2.0 Se as condições do local, e dos mo
dos de operar se modificarem pela proteção
dada e forem de molde que façam desapa
recer as causas de insalubridade, a majo
ração salarial será eliminada.

Art. 4.° No caso de incidência de maís
de um fator de insalubridade, será consi
derado o de mais elevado grau, vedada a
percepcão cumulativa, incluída também,
neste caso, a taxa de periculosidade.

Art. 5." Em cada hora de trabalho efe
tivo com o uso de protetor respiratório ou
de equipamento completo de asbesto, terá
direito o trabalhador a dez (10) minutos de
repouso, não deduziveis da duração normal
de trabalho.

Art. 6." As licenças para cratamento de
saúde a empregados que exerçam suas
funções em atividades e operações insalu
bres obrigam o empregador a comunicar o
caso, dentro de quinze (15) dias, às Dele
gacias Regionais do Trabalho, para os fins
de pesquisa das respectivas causas e levan
tamento estatístico.

Art. 7.0 As Comissões Internas de Pre
venção de Acidentes WIPAs), dentro dos
primeiros sessenta (60) dias de cada ano,
encaminharão, ao órgão competente do De
partamento Nacional de Segurança e Higie
ne do Trabalho, um relatório das ocorrên
cias verificadas no ano anterior, nas seções
classificadas como insalubres em seus res
pectivos estabelecimentos.

Art. 8.° Ficam as Delegacias Regionais
do Trabalho autorizadas a iirmar convê
nios com repartições estaduais, escolas de
medicina, engenharia, farmácia ou quími
ca ou outros órgãos vinculados ao poder
público, com o fim de colaboração na ca
racterização de insalubridade, submetendo
se êsses atos à homologação do Diretor Ge
ral do Departamento Nacional de Seguran
ça e Higiene do Trabalho.

Art. 9.° Os laudos técnicos periciais,
emitidos por autoridades em matéria de
higiene e· segurança. do trabalho- ou por
comissão técnica, serão homologados pelas
autoridades regionais competentes do Mi
',j_L '1':_ do Trabalho e Previdência Social,
que, nos casos de dúvida. recorrerão ao De
partamento Nacional de Segurança e Higie
ne do Trabalho.

Parágrafo único. Os laudos nomologados
só poderão sofrer revisão administrativa
quando ocorrer comprovada alteraeâo dos
métodos ou procesos de trabalho ou quan
do forem adotadas nos estabelecimentos
medidas eficazes de protecão qué Justifi
quem tal revisão.

Art. 10. Ficam revigoradas as- Portarias
n.o 39, de 1.0 de maio de 1950; n.o 1, de

5 de janeiro de 1960, e n.O 49, de 8 de abril
de 1960.

Art. 11. A presente portaria, assim como
os quadros anexos serão revistos bienal
mente, nos têrmos do § 2." do art. 14 do
Decreto-lei n.O 399, de 30 de abril de 1938,
mediante proposta fundamentada do De
partamento Nacional de Segu.t.:ança e Hi
giene do Trabalho.

Art. 12. Os casos omissos serão resolvi
dos pelo Ministro do Trabalho e Previdên
cia SOcial, com audiência do Departamento
Nacional de Segurança e Higiene do Tra
balho.

Art. 13. Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. - Arnaldo Lopes
Sussekind..

QUADROS DAS ATl\' luA....."" .."
OPERAÇõES INSALUBRES A QUE

SE REFERE O ARTIGO 1.0 DA
PORTARIA N.O 491, DE 16 DE

SETEMBRO DE 1965

QUADRO I - ARSÊNICO

Grau 1 - Insalubridade máxima
Extração e manipulação de arsênico e

preparação dos seus compostos.

Fabricação e preparação de tinta à base
de arsênico.

Fabricação de produtos parasítícídas, in
seticidas e raticidas contendo compostos de
arsênico.

Pintura a pistola com pigmentos de com
postos de arsênico, em recintos limitados ou
fechados.

Preparação do "Secret".

Grau 2 - Insalubridade média

Bronzeamento em negro e ver~e com com
postos de arsênico.

Conservação de peles e plumas; depila
ção de peles à base de compostos de arsê
nico.

Desloraçâo de vidros e cristais à base de
compostos de arsênico.

Emprego de produtos parastticídas, inse
ticidas e raticidas à. base de compostos de
arsênico.

Fabricação de cartas de jogar, papéis pin
tados e flores artificiais à. base de cornpos
.os de arsênico.

Metalurgia de minérios arsenícaís i ouro,
rrata, chumbo, zinco, níquel, antimônio, co
-alto e ferro).

Operações de galvanotécnica à base de
compostas de arsêníco,

Pintura manual (pincel, rolo e escova)
com pigmentos de compostos de arsênico
em recintos limitados ou fechados, exceto
com pincel capilar.

Grau 3 - Tnsalubrtdaôe minrma

Empanhamento de animais à base de
compostos de arsênico,

Fabricação de tafetá "siré".

Pintura de pistola ou manual com pig
mentos de compostos de arsênico ao ar
livre.

QUADRO II - CHUMBO
Grau 1 - Irisaluhr'idade máxima

Fabricação de compostos de chumbo, Car
bonato, arseníato, cromado, mínío, Iítar
gíria e outros.

. Fabrieação de obretos e artefatos d~
chumbo.
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Fabricacão de esmaltes, vernizes, cores,
pigmentos, tintas, ungüentos, óleos, pastas,
Iíquidos e pós à base de compostos de
chumbo.

Fabricação e restauracão de acumulado
res, pilhas e baterias elétricas contendo
chumbo ou compostos de chumbo.

Fabricação e emprego de chumbo tetrae
tila e chumbo tetrametila.

Fundicão e laminacão de chumbo, zinco
velho. cobre e latão..

Limpeza, raspagem e reparação de tan
ques de mistura. armazenamento e demais
trabalhos com gasolina contendo chumbo
tetraetila.

Metalurgia e refinação de chumbo.

Pintura a pistola com pigmentos de com
postos de chumbo em recintos limitados ou
fechados.

Vulcanizacão de borracha pelo litargírio
ou outros compostos de chumbo.

Grau 2 _ Insalubridade média

Aplicação e emprego de esmaltes, verni
zes, cores, pigmentos, tintas. ungüentos,
óleos, pastas, líquidos e pós à base di' com
postos de chumbo.

Desmontagem de latas, latões e botííões
usados, contendo chumbo.

Fabricação de cápsulas metálícas para
garrafas e de papéis metálicos com ligas
contendo chumbo.

Fabricacão de materiais de eletricidade
e flores artificiais à base de chumbo.

Fabricação de porcelana com esmaltes de
compostos de chumbo.

Pintura de decoração manual (pincel,
rolo e escova) com pigmentos de compostos
de chumbo (exceto pincel capilar), em re
cintos limitados ou fechados.

Polimento e acabamento de metais con
tendo chumbo.

Polimento de espelhos com esmeril de
chumbo.

Soldagem e dessoldagern à base de chum
bo e aplicação a quente de ligas de chumbo.

Tinturaria e estamparia com pigmentos
à base de compostos de chumbo.

Trabalho nas minas de galena (extração,
trituração, tratamento e outras operações
Com desprendimento de poeira).

Trabalhos de imprensa, composição, lino
tipia, manipulação de caracteres e limpeza
de tipos.

Grau 3 - Insalubridade mínima

Fabricação manual de ligas com suporte
de chumbo.

Lapidação de diamantes com suporte de
Chumbo.

Pintura a píslola ou manual com pigmen
tos de compostos de chumbo ao ar livre.

QUADRO III - CROMO
Grau 1 _ Insalubridade máxima

Fabricação de ácido crômíeo, de cromá
tos e bicromatos.

Pintura a pistola com pigmentos de com
postos de cromo, em recintos limitados ou
fechados.

Grau 2 _ Insalubridade média
Cromagem e letrolítica dos metais.

Fabricação de palitos fosfóricos à base de
. compostos de cromo (preparação da pasta
e trabalho nos secadores).

Manipulação de ácido crômico, cromatos
e bícrornatos.

Pintura manual com pigmentos de com
postos de cromo em recintos limitados ou
fechados (exceto pincel caprlarl.

Preparação por processos fotomecânicos
de clichês para impressão à base de com
postos de cromo.

Tanagem a cromo.

Grau 3 - Insalubridade mínima
Pintura a pistola ou manual com pig

mentos de compostos de cromo, ao ar livre.

. QUADRO IV - FóSFORO

Grau 1. - Insalubridade máxima
Extração e preparação do fósforo branco

e seus compostos.

Fabricação de produtos fosforados e orga
nofosfotados parasítlcídas, inseticidas e ra
ticidas.

Fabricação de projeteis incendiários, ex
plosivos e gases asfixiantes à base de fós
foro branco.

Grau 2 - Insalubridade média

Emprego de inseticidas e pesticidas 01'
ganofosforados.

Fabricação de bronze fosforado.
Fabricação de mechas fosforadas para

lâmpadas de mineiros.

QUADRO V - HIDROCARBONETOS E
OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO

Grau 1 - Insalubridade máxima

Destilação elo alcatrão e da hulha.
Destilação do petróleo.

Fabricação e emprego de benzeno (ben
zol) .

Fabricação do tolueno e xileno (toluol e
xilol).

Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, ní
troderivados, amínoderívados, derivados ha
logenados e outras substâncias tóxicas de
rivadas de hidrocarbonetos cíclicos.

Operações com ácido cianídrico e seus
derivados.

Pintura a pistola com esmaltes, tintas,
vernizes e solventes contendo hidrocarbo
netos aromáticos, em recintos limitados ou
fechados.

Grau 2 - Insalubridade média
Emprego de inseticidas clorados, deriva

dos de hidrocarbonetos: DDT (Diclorodife
níltríeloretanc) , DDD (Diclorodifenildiclo
retano) , Metoxicioro (Dimetoxidifenil tri
cloretano), BRC (Rexacloreto de Benzcno)
e seus compostos: Isômero (Líndano). Clor
dano, Heptacloro, Aldrím, Díeldrím, Isodrím,
Endrim, Toxafeno e outros.

Emprego de inseticidas e fungicidas de
rivados do ácido-carbônico: Isolam, Ferban,
Ziram, Zineb, Maneb e outros.

Emprego de amínoderívados de hidrocar
bonetos aromáticos (anilina e homólogos).

Emprego de fenol, cresol, naftol, naftale
no e derivados tóxicos.

Emprego de ísocíanatos na formação de
poliuretanas (lacas de desmodur e desmo
fem, lacas de dupla composição, lacas pro
tetores de madeira e metais, adesivos espe
ciais e outros produtos à base de polísocía
natos e políureranas),

Emprego de metll celossolve (éter mono
metílico do glicoletileno).

Emprego de tolueno e xileno (toluol •
xilol).

Emprego de produtos contendo hídrccar
bonetos aromátteos como solventes ou em
limpeza de peças.

Fabricação de artigos de borracha, de pro
dutos para impermeabilização e de tecidos
impermeáveis à base de hidrocarbonetos.

Fabricação de linóleos, celulóides, lacas,
tintas, esmaltes, yernizes, solventes, colas,
artefatos de ebonlte. guta-percha, chapéus
de palha e outros à bases de hidrocarbune
tos.

Fabricação e emprego de derivados ha
logenados de hidrucarbonetes alifáticos: clo
reto de metila, brometc de metíla, clororór
~io, bromotórmío, tetracloreto da carbono,
dícloretano, tetracloretano, triceroetileno.

Fabricação e emprego de formaldeido
(formoll ou de produtos que desprendam
formaldeído.

Limpeza de peças ou motores com óleo
diesel aplicado sob pressão (riehulízaçáo) ,

Manipulação de alcatrão, breu. betune, an
traceno, negro-de-fumo. óleos, minerais óleo
queimado, parafina ou outras substãilcias
cancerígenas afins.

Pintura a pincel com esmaltes, tintas e
vernizes. em solventes contendo hidrocarbo
netos aromáticos, em recintos limitados ou
fechados.

Grau 3 - Isalubrrdade mínima

Pintura a pistola ou manual com esmaltes
tintas e vernizes em solventes contendo hi~
drocarbonetos aromáticos, ao ' ar livre.

QUADRO VI - MERCÚRIO
Grau 1. - Isalubridade máxima

Amalgamação de zinco para fabricação de
eletrõdíos, pilhas e acumuladores.

Douração e estanhagem de espelhos à ba
se de mercúrio.

Empalhamento de animais (cloreto de
mercúrio) .

Fabricação e emprego de solda à base de
mercúrio.

Fabricação de aparelhos de mercúrio: ba
rômetros, manômetros, termômetros, inter
ruptores, lâmpadas. váuvulas eletrônicas,
ampolas de raio X. aparelhos frigoríficos e
outros.

Fabricação de composto de mercúrio, de
produtos químicos, farmacêuticos, tintas à
base de mercúrio ou sais de mercúrio.

Fabricação de fogos de artifícios à base
de mercúrio.

Fabricacão e trabalhos com fulminato de
mercúrio (espoletas).

Minas de mercúrio: extração do mercúrio
do minério.

Secretagem de pelos, crinas e plumas. fel
tragem à base de composto de mercúrio.

Recuperação do mercúrio por destilação
de resíduos industriais.

Tratamento a quente das amálgamas de
ouro e prata para recuperação desses metais
preciosos. .

Grau 2 - Insalubridade média
Descoloração de porcelana à base de mer

cúrio.

Emprego de mercúrio e seus composto co
mo agentes catalizadores.

Eletrólise com catódio de mercúrio.

Manipulação de mercúrio nos laboratórios
de químíca.

Pintura com tintas à base de composto
de mercúrio.
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Recuperação do ácido sulfúrico pelo mer
cúria.

Tratamento dos minerais auríferos e 8,1'
gentíreros pelo mercúrio.

QUADRO VII - AGENTES BIOLõGICOS
Grau 1 - Insalubridade máxima

Trabalhos nos hospitais, ambulatórios e
outros estabelecimentos destinados exclusi
vamente ao atendimento de doencas in
fecto-contagiantes sujeitas a ísolarnento
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha
contato com os doentes ou materiais ínrec
to-contagíantes, bem como os que manu
seiam habitualmente objetos de uso desses
doentes, não previamente esterilizados).

Grau 2 - Insalubridade média

Industrialização do lixo.
Operação em que haja contato com car

nes, vísceras, glândulas, sangue, ossos, cou
ros, pelos, dejeções de animais infectados
(earbúnculo, orucelose, mormo e tubérculo
le).

Trabalho nos hospitais, casas-de-saúde,
maternidade, serviços de pronto socorro,
ambulatórios de clínica geral e de especia
lidades médicas, nos laboratórios de análise
cliníca e hítopatología, nos consultórios'
odontológicos (aplica-se unicamente ao pes
soal que tenha contato com os pacientes ou
materiais infecto-contagiantes, bem como
aos que manuseiam habitualmente objeto de
uso desses pacientes não previamente es
terilizados) .

Trabalho nos hospitais, ambulatórios, pos
tos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados ao atendimento e tratamento de
animais (plíca-se unicamente ao pessoal
que tenha contato com animais doentes ou
materiais infecto-contagiantes).

Trabalhos nos laboratórios com animais
ao preparo-de soros, vacinas e outros pro
dutos.

Trabalho nos gabinetes de autópsias, de
anatomia e de histoanatomopatologia.

Trabalhos nos cemttéríos (exurnacão de
corpos). -

Trabalhos nos estábulos e cavaíaríças ,
Trabalhos com resíduos animais deterio

rados.
QUADRO VIII - RADIAÇÕES

IONIZANTES
Grau 1 - Insalubridade máxima

Emprego de raios X e substâncias radio
ativas para fins industriais e comerciais
(demonstraçao de aparelho).

Extração de minerais radioativos; trata
mento, purificação, isolamento, preparo pa
ra distribuição.

Fabricação de ampolas de raios X, apare
lhos de raios X e radioterapia unspec ão de
qualidade) .

Fabricação e aplicação de produtos lumí
nescentes radíferos.

Operações com reatores nucleares, c,?m
fontes de nentrons ou de outras radlaçoes
eorpusculares.

Pesquisa e estudo dos raios X e substân
cias radioativas em laboratórios.

Preparação c emprego de produtos qui
micos e farmacêuticos radioativos (urânio,
rádon, mesotórío, tório X, césio 137 e ou
tros).

Trabalhos com exposiçao aos raios X e
substâncias radioativas nos hospitais, clíní
cas, díspensáríos, consultórios médicos,
odontológicos, casas de-saúde, centros anti
cancerosos e outros estabelecímentos,

QUADRO IX - SíLICA E SILICATOS

Grau 1 - Insalubridade máxima
. Operações que desprendam poeira de si

Iíca ou de sílícatos em: aplicação de amian-
to a pistola.

Decapagem, polimento de metais e fosca
menta de vidros com jato de areia.

Trabalhos permanentes no subsolo, em
minas ou túneis (operações de corte, fura
ção, desmonte, carregamento e outras ati
vidades exercidas no local do desmonte, e
britagem no subsolo.

Trabalho de extração de minério ou ro
chas amíantíteras (furação, desmonte, tri
turação, peneiramento e manipulação).

Grau 2 - Insalubridade média
Operações que desprendam poeira de síli

ca ou de silicatos em: aliação e polimento
de peças metálicas.

Fabricação de lixas com materiais conten
do sílica.

Fabricação de mós, sapóleos pós e pastas
para limpeza de metais.

Fabricação de material, refratário para
fornos, chaminés e cadinhos; recuperação
de resíduos. •

Manipulação de amianto na fabricação de
amianto-cimento, de juntas de amianto-bor
racha, guarnições de fricção e cintas de
freios com amianto; fabricação de cartões e
papéis com amianto.

Mistura, cardagem, fiação e tecelagem de
amíanto ,

Moagem e manipulação e sílica na indús
tria de vidros, porcelanas e outros produtos,
cerâmicos.

Operações de extração, trituração e moa
gem de talco.

Trabalhos em fundições, expondo a poei
ras e areia, moldagern, desinoldagem e re
barbação ,

Trabalhos permanentes nas galerias, ram
pas e poços em subsolo. em rochas quart
zosas.

Grau 3- Insalubridade mínima

Operações que despredam poeira de sílica
em:

Trabalhos em pedreiras: furação, corte,
marroagem, cantaria. britagem, penetração,
classificação, carga e descarga de silos de
transportadores de correia.

Trabalhos de cantaria.
Trabalhos de britagem ao ar livre.

QUADRO X - St,TLFETO DE CARBONO
Grau 1 - Insalubridade máxima

Fabrtcação de sulfeto de carbono e seus
derivados.

Fabricação de carbonílída,

Vulcanização a frio da borracha por meio
da dissolução do enxofre no sulfeto de car
bono.

Grau 2 Insalubridade média

Emprêgo do sulfeto de carbono como dis
solvente da gutapercha, de resinas, cêras,
gorduras, óleos, essências, vernizes, lacas,
celulose e outras substâncias.

Fabricação de colas e mastiques dissolvi
dos em sulfeto de carbono.

Fabricação e emprêgo de inseticidas com
sulfeto de carbono.

Fabricação de seda artificial (viscoset.

QUADRO XI - OPERAÇÕES DIVERSAS

Grau 1 Insalubridade máxima
Operações com berilío ou glícínío e seus

compostos: extração, trituração e trata
mento; fabricação de suas ligas e compos
tos; utilização do metal ou de seus compos
tos na fabricação de tubos fluorescentes, de
ampolas de raios X, de vidros especíaís e
de outros produtos.

Operações com cádmíc e seus compostos:
extração, tratamento, preparação de ligas
fabricação e emprego de seus compostos;

'solda com cádmio, fabricação de fios elé
tricos, utilização em fotografias com luz
ultra-violeta, em fabricação de vidros, como
antioxidante, em revestimentos metálicos,
em fabricação de rolamentos e de outros
produtos.

Operações com manganês e seus compos
tos: extração, tratamento, trituração, trans
porte do minério; fabricação de compostos
de manganês, fabricação de pilhas sêcas,
fabricação de vidros especiais, indústria de
cerâmica ou ainda outras operações com
exposição prolongada à poeira de pirOlusita
ou de outros compostos de manganês.

Operações em galerias e tanques de es
gôto.

Operações sujeitas ao despreendímento de
monóxido de carbono (fabricação de gás de
iluminação, de gás de água).

Grau 2 - Insalubridade média
Aplicação a pistola de tintas de alumínio.
Fabricação de pós de alumínio (tritura

ção e moagem).
Fabricação de emetina e pulverizaçâo de

ípeca.
Fabricação e manipulação de ácido acétí

co glacial, ctorídríco, fluoridrico, oxálico, ní
trico e sulfúrico.

Metalização a pistola.
Operações com o timbó.
Operações com bagaço de cana nas fases

de grande exposição à poeira.
Operações com exp rstção à radiação ul

tra-violeta e infra-vermelha, sem proteção
adequada.

Operações com exposição a gases e vapo
res tóxicos.

Operações permanentes de solda de me
tais, elétrica e, a oxíacetíleno.

operações de galvanoplastia: douraçao,
prateação, niquelagem, cromagem, zínca
gem, eobreagem; anodízacão de alumínio;
telegrafia e radiotelegrafia; manipulação
em aparelhos do tipo Morse e recepção de
sinais em fones.

Trabalhos com escórias de Thomas: Temo
ção, trituração, moagem e acondlclonamerr-J
to.

Trabalhos de retirada, raspagem a sêco
e queima de pinturas.

Trabalhos na extração do sal (salinas).

Trabalho em ambientes alagados ou enchar
cados, com unidade -xcessíva, capaz de ser
moeíva à saúde.

Trabalhos em câmaras frigorifleas,

Trabalhos em locais de calor excessivo I

(provenientes de fontes artificiais), cuja
temperatura efetiva ultrapasse a 28 graus
'C.

Trabalhos com exposição a calor radiante
proveniente de materiais em fusão ou in
candescentes (fundições, estamparias de
metal a quente, forjas, alimentação de cal-
deíras, fabricação de vidros) 0,
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Trabalhos com perfuratrizes e marteletes
pneumáticos.

Trabalhos com equipamentos ou em am
bientes com excesso de pressão: escafandros
e caixões pneumáticos.

Trabalhos em ambiente com excesso de
ruído:

a) Em recintos limitados: nível igualou
superior a 85 decibéis (medida efetuada na
curva "h" do medidor de intensidade de
som).

b) Ao ar livre: nível igualou superior a
90 decibéis (medida efetuada na curva "c"
do medidor de intensidade de som.

Grau 3 - Insalubridade mínima
Fabricação e transporte de cal e cimento

nas fases de grande exposição às poeiras.

Fabricação e manipulação de álcalis cáus
ticos.

Trabalhos de carregamento, descarrega
mento ou remoção de enxofre ou sulfitos
t;m sacos ou a granel. - Arnaldo Susseldml.

DECRETO-LEI N.o 389
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1968
Dispõe sobre a verificação judicial de

insalubridade e periculosidade e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe confere o § 1.0 do artigo
2.° do Ato Instdtuíclonal n.? 5, de 13 de
dezembro de 1968, decreta:

Art. 1.0 Arguída em juízo, insalubridade
ou periculosidade de atividades ou opera
ções ligadas à execução do trabalho, pro
ceder-se-á a perícia técnica para os efeitos
do disposto no artigo 209 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943, e no
artigo 2.° da Lei n.O 2.573, de 15 de agosto
de 1955.

Art. 2.° A caracterização e a classifica
ção da periculosidade e da insalubridade,
segundo as normas e os quadros elaborados
pelo Departamento Nacional de Segurança
e Higiene do Trabalho, serão feitas por mé
Mico ou engenheiro devidamente habilitados
'm questões de higiene e segurança do tra
balho e designados por autoridade judiciá
ria.

Art. 3.° Os efeitos pecuniários, inclusive
adicionais, decorrentes do trabalho nas
condições da insalubridade ou da periculo
sidade atestadas, serão devidos a contar da
data do ajuizamento da reclamação.

§ 1.0 Enquanto não se verificar haverem
sido eliminadas suas causas, o exercício de
atividades ou operações insalubres assegura
a percepção doe adicionais respectivamente
de 40%, 20% e 10% do salário-mínimo da
.reglão, segundo se classifiquem nos graus
máximo, médio e mínimo.

§ 2.° O adicional para a prestação de
serviço em contato permanente com infla
máveis em condições de perleulosídads é o
previsto na Lei n.o 2.573, de 15 de agosto
de 1955.

Art. 4.° Os princípios estatuídos neste
Decreto-lei aplicam-se aos procedimentos
judiciais cujas sentenças ainda não tenham
sido executadas.

Art. 5.° O disposto neste Decreto-lei não
obriga à restituição de importâncias que
até a data de sua promulgação tenham sido
pagas a trabalhadores com fundamento em
critérios de verificação e classificação di
'Versos dos ora fixados.

Art. 6.° Este Decreto-lei entrará em vi
.gor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário, especialmente a
Lei n.o 5.431, de 3 de maio de 1968. (36).

Brasília, 26 de dezembro de 196B; 147.0
. da Independência e 80.° da República. 

A. COSTA E SILVA, Jarbas G. Passarinho.

PROJETO DE LEI
N.o 1.611, de 1973

(DO Poder Executivo)

MENSAGEM N.o 365/73
Autoriza o Poder Executivo a abrir à

Justiça do Trabalho, em favor do Tri
bunal Regional do Trabalho da 6.a Re
gião, o crédito especial de cr$ 500.000,00,
para o fim que especifica.

(A. COMISSãO DE FISCALIZAÇãO FINAN
CEIRA E TOMADA DE CONTAS.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir à .Justiça do Trabalho, em fa
vor do Tribunal Regional do Trabalho da
6.'" Região, o crédito especial de Cr$ ...
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para
atender às despesas com aquisição de sedes
para as Juntas de Conciliação e Julgamen
to em Nazaré da Mata, Cabo e Palmares
- Pernambuco.

Art. 2.0 Os recursos necessários à exe
cução desta Lei decorrerão de anulação
parcial de dotação orçamentária consignada
no vigente Orçamento ao subanexo 0800, a
saber:

Cr$
1,00

0800 - JUSTIÇA DO TRABALHO

0807 -- Tribunal Regional do
Trabalho da 6.'" Região

Projeto - 0807.0106.1002.003.11
4.2.1.0 - Aq~iSi~ão de

rmoveís 500.000
Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Brasílía, em de de 1973.

MENSAGEM N.o 365, DE 1973

DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do artigo 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deli
beração de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado do Planejamento e Coor
denação Geral, o anexo projeto de lei que
"autoriza o Poder Executivo a abrir à Jus
tiça do Trabalho, em favor do Tribunal Re
gional do Trabalho da 6.a Região, o crédito
especial de Cr$ 500.000,00, para o fim que
especifica" .

Brasília, em 25 de outubro de 1973. 
Emílio G. Médici.
EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N.o 228-B, DE

22 DE OUTUBRO DE 1973, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJA
MENTO E COORDENAÇãO GERAL.

Excelentissimo Senhor Presidente da Re-
pública

O Exmo. Sr. Ministro-Presidente do Tri
bunal Superior do Trabalho, pelo ofício
STST .SCF. GP: 414/73, de 9 de agosto de
1973, solicita a abertura de crédito especial,
no montante de Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros), em favor do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 6." Região e destinado
a atender despesas de capital.

2. Após examinar o assunto, os órgãos
técnicos deste Ministério e do Ministério da

Fazenda manifestaram-se favoravelmente à.
concessão do crédito solicitado, cumprindo
acentuar que as despesas resultantes serão
atendidas sob a forma de compensação,
conforme prevê o artigo 43, § 1.0, item III,
da Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964,
obedecidas, assim, as prescrições do artigo
61, § 1.0, letra "c", da Constituição.

3. Em face do exposto, tenho a honra
de submeter à elevada consideração de Vos
sa Excelência o anexo Projeto de Lei.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito. - Henzíque Flanzer,
Ministro Interino.
Of. n.> 504-SAP/73.

Em 25 de outubro de 1973...
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Dayl de Almeida
MD. Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados.
Brasília-DF.

Excelentissimo Senhor Prímeíro-Secretâ
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Se
cretaria a Mensagem do Excelentíssimo Se
nhor Presid~n~e da República, acompanha
da de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado do Planejamento e Coor
denação Geral, relativa a projeto de lei
que "autoriza o Poder Executivo a abrir à
Justiça do Trabalho, em favor do Trfbtma.I
Regional do Trabalho da 6.a Região o cré
dito especial de Cr$ 500.000 00 para o fim
que· especifica" . ' ,

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada es
tima e consideração. - João Leitão de
Abreu, Ministro Extraordinário para os As
suntos do Gabinete Civil.

PROJETO DE LEI
N.o 1.258, de 1973

Obriga as empresas de transporte de
passageiros, rodoviárias, ferroviárias e
aéreas, de linhas interurbanas, interes
taduais ou Jnteruaeíonaís a instalarem
em seus veículos, trens ou aeronaves,
equipamento médico de emergência, e
dá outras providências. .

(Às Comissões de oonstituícão e Jus
tiça, de Transportes e de Financas.)

O Congresso Nacional Decreta: -

Art. 1.° As Empresas de transporte de
passagcíros, rodoviárias, ferroviárias e aé
reas, com linhas interurbanas, interesta
duais e ínternacíonaís, ficam obrigadas a
instalarem em seus veículos, trens ou aero
naves equipamento médico de emergência
(termômetro, aparelho de injeção estetos
cópio, aparelho de pressão e medicamentos
próprios cardíacos, tranquilizantes e ou
tros).

Parágrafo Único. As referidas Empresas
findo o prazo de 120 dias, a contar da apro
vação ,!a presente proposição legal terão
seus veículos, trens ou aeronaves sujeitos
a uma multa de 100 salários-mínimos da
região, no caso do não-cumprimento de sua
determinação, com a obrigação de atende
rem a exigência legal, sem a qual os cita
dos veiculas não poderão mais trafegar.

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

Justificação
Os jornais noticiaram o acontecido num

avlâo da Ponte-Aérea, linha Rio-São Paulo,
no ano passado. Eu próprio fui testemunha.
de fatos que implicavam em atendimento
médico imediato, num ônibus em que viajei
de certa feita, do Rio à Salvador - Bahia,
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e num aVIa0 de São Paulo para Porro Ale
gre. Felizmente, em ambos os casos, não
houve maiores conseqüências. No primeiro,
o passageiro pôde receber atendimento mé
dico em Feira de Santana, onde ficou; no
segundo, havia um médico a bordo de avião,
que, por sorte, se encontrava a apenas dez
minutos de Porto Alegre.

Mas vale a pena transcrever o trecho
principal da reportagem publicada pelo
Jornal do Brasil do dia 30 de [ullio de
1972, sob o título: "Médico diz que salvar
passageira era sua obrigação".

Ei:"la:
"O Dr. EIsa Soares Ferreira é formado

pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio.
Fez o primário em Tocos, depois cursou o
secundário em Campos e em seguida veio
sozinho ao Rio estudar Medicina. É forma
do há seis meses. Como acadêmico, traba
lhou dois anos no Hospital Sousa Aguiar e
atualmente é médico-residente do Hospital
dos Servidores do Estado, na oamboa, Mo
ra com quase 150 colegas de profis8ão no
Hotel Barão de Tefé (Rua Barão de Tefé,
99) arrendado pelo HSE como residência.
No domingo passado, embarcou no Samurai
da VASP para voltar de São Paulo, onde as
sistira a um Congresso Internacional de
Hematologia, realizado no Anhembí.

"- O vôo foi normal- conta. Ao chegar
mos no Rio, o tempo estava nublado. O
avião sobrevoou o Galeão mas em seguída
aterrissou no Santos Dumont. Antes de des
cer, o aparelho trepidou um pouco, c quan
do os pneus estavam por tocar na pista 
eu já havia apanhado minha bagagem de
mão - o alto-falante perguntou por um
médico.

"O Dr, EIsa Soares ainda aguardou um
instante na esperança de que "houvesse al
guém pelo menos mais idoso e experiente";
em seguida, começou a agir. Ele não viaja
com maleta de emergência e como no avião
não havia esse tipo de equipamento, lem
brou-se do socorro de emergência. D. Ma
rusca respirava pouco ou quase nada; ele
conseguiu mantê-la viva através de massa
gens e respiração boca-a-boca.
"- Se houvesse equipamento para aten

dimento de emergência (estetoscépío, apa
relho de pressão e medicamentos próprios)
seria possível diagnosticar o que ela sentia.
Mas os aviões brasileiros não costumam le
var isso. E sabendo o que ela sentia, talvez
uma injeção amenizasse tudo. (O grifo é
nosso).

"Do avião, D. Marusca foi levada, ao am
bulatório do Aeroporto Santos Dumond,
onde não havia médico e nem aparelhos
para atendimento urgente. (O grifo é nos
so). Assim, o Médico optou por remoção
para o Hospital Sousa Aguiar, onde já tra
balhou. Lá, D. Marusca foi devidamente
medicada. Quando o médico da família 
Dr, João Gatti - chegou e William o filho
de 12 anos, estava sob os devidos cuidados
das enfermeiras, o Dr. Elso retirou-se tran
qüilo. Nem sequer deixou o prímeiro nome.

"Segundo ele, o Samnrai da VASP tinha
máscara de oxigênio, que ele usou sem
conseguir resultados. Além (10 oxigênio, os
aviões devem estar munidos de medíeamen
tos de emergência. Se D. lUal'usl}a tivesse
desmaiado no início ou no meio do vôo, o
problema tomaria outras dimensões."

Sala das Sessões. - JG dc Araújo Jorge.

PROJETO DE LEI
~.o 1.259, de 1973

Dispõe sobre os débitos das empresas
jornalísticas para com o INPS e dá
outras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica obrigado o INPS a consoli

dar os débitos das empresas [ornalisticas,
verífícados até 31 de dezembro de 1972, pa
ra que sej am deduzidos das despesas nelas
realizadas pelo Instituto com propaganda e
dívulgaçâo de fatos de interesse desse ór
gao.

§ 1.0 A consolidação dos débitos compre
enderá os valores das contribuições em
atraso, inclusive correção monetária, bem
como os juros de mora e multas cabíveis,
na forma da legislação vigente.

§ 2.0 Entende-se, para os efeitos desta
lei, como empresas jornalísticas aquelas que
têm a seu cargo a edição de jornais, revis
tas, boletins e periódicos, bem como as
emissoras de radiodifusão sonora.

Art. 2.° Aplica-se o disposto no art. 1.°
aos débitos cuja cobrança tenha sido ajui
zada pelo INPS.

Parágrafo único - Nos casos previstos
neste artigo, o INPS promoverá o sobresta
mento do feito.

Art.3.0 Dentro do prazo de 90 (noventa)
dias, o Poder Executivo regulamentará esta
lei.

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

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

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1973.

Justificação
Os débitos das empresas jornalísticas pa

ra com o INPS, mormente o das emissoras
de rádio do interior. avolumam-se cada
dia mais. Isso se deve 'principalmente à de
sínformação e à ausência de fiscalização
por parte do Instituto.

Tem sido comum, entretanto, facilitar o
Iegísladcr aos contribuintes em atraso o
pagamento de seus débitos. Poderíamos
lembrar a Portaria n.O 3.193, de 14-6-71,
baixada pelo INPS, que autoriza o parcela
mento das dívidas para com o Instituto em
até 60 meses. Outro exemplo é o da Lei n.o
5.432, de 7-5-68, que permite que as em
presas em débito para com a Previdência
Social solicitem a consolidação de suas dí
vidas para sua liquidação, com dação de
imóveis em pagamento.

O espírito do presente projeto outro não
é senão o de que o Instituto Nacional de
Previdência Social deduza de suas despesas
com propaganda, bem como a divulgação
de fatos de seu interesse os débitos das em
presas jornalísticas.

Ninguém ignora que os órgãos públicos
dispendem elevados recursos com a publi
cação de editais, avisos e outros comuni
cados.

Além disso, na era da comunicação não
são apenas as empresas privadas que fa
zem propaganda de suas atividades. É co
mum ver-se no cinema e na televisão, ou
vir-se no rádio e ler-se nos jornais cam
panhas promocionais realizadas por órgãos
públicos. E o INPS não é exceção à regra.

Nas pequenas cidades sobretudo essa pu
blicidade se faz necessária, a fim de escla
recer o povo sobre seus direitos e responsa-

bilidades para com a Previdência Social,
evitando, inclusive, que outras empresas
fiquem em situação de débito para com o
Instituto.

No caso da Lei n.O 5.432, de 1968, as em
presas liquidam seus débitos com dação de
imóveis, ao passo que por esta proposição
elas o farão através da realização de pro
paganda do Instituto e da divulgação de
fatos de interesse desse órgão.

Se o INPS e as empresas jornalísticas
são mutuamente credores e devedores, por
que não deduzir dos débitos das firmas
para com este o que o INPS lhes deve pa
gar? Com essas providência o pagamento
total das dívidas estará assegurado, sem
questões ,judiciais que retardam seu rece
bimento, e de forma a não onerar sobre
modo as empresas, o que muitas vezes che
ga a abalar-lhes sua estrutura.

Este o objetivo do projeto que apresen
tamos à elevada consideração nos nobres
colegas.

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1973
- José Camargo.
LEGISLAÇãO CITADA ANEXADA PELA

.DIVISãO DE COMISSõES PERMANENTES
LEI N.o 5.432

DE 1.0 DE MAIO DE 1968
Dispõe sobre o pagamento de dívidas

previdenciárias através de imóveis de
sonerados e dá outras providências.

Art. 1.° As emprêsas em débito de con
tribuições para com o INPS verificado antes

.da vigência desta lei, poderão, no prazo de
180 dias a partir da sua publicação, reque
rer a consolidação da divida, declarada ou
apurada, para liquidação, com dação em
pagamento de imóveis.

§ 1.0 consolidação compreenderá os va
lôres das contribuições em atraso, com a
competente correção monetária, a partir de
17 de julho de 1964, contados sõbre êles os
juros de mora e as multas cabíveis, estas
com uma redução de 50%, inclusive a mo
ratória.

§ 2.° É aplicável o disposto 'neste artigo
mesmo quando o débito tenha tido sua eo
branca ajuizada pelo Instituto de Previdê~
cia credor. Em tais casos, recebendo o l'e
querímento do devedor, o INPS promoverá
o sobrestamento do feito.

Art. 2.° Requerida a consolidação da di
vida na forma do artigo anterior, o Insti
tuto tendo em vista as dificuldades finan
ceiras demonstradas pelo devedor, poderá
receber em pagamento da mesma, já con
solidada e confessada bens imóveis desone
rados. Êstes poderão ser incorporados ao
patrimônio do Instíutc, se convierem aos
fins específicos do mesmo, ou ser alienados.

Parágrafo único. Efetivada a venda, o
INPS .poderá proceder à conversão do pro
duto em titulas públicos ou letras imobiliá
rias, total ou parcialmente.

Art. 3.0 O valor dos imóveis oferecidos
deverá ser apurado mediante avaliação rea
lizada no decurso dos 30 dias seguintes à
apresentação do requerimento, por uma co
missão a ser integrada por 2 profissionais
especializados do INPS, um outro de indi
cação do BNH e um assistente de contríbu
inte, se este o desejar, e se se dispuser a
remunerá-lo. A Comissão deverá dar o seu
laudo fundamentando-o e também consi
derando as bases de valores das transações
de imóveis vizinhos registrados em Bôlsas
de Imóveis Sindicatos, ou órgãos de classes
dos corretores porventura existentes no
local. O valor atribuído ao imóvel será
também expresso em unidade-padrão do
BNH, ou Obrigações Reajustáveis do Tesou
ro Nacional.
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Art. 4.0 Os imóveis oferecidos pelo con
tribuinte deverão representar, pelo menos,
valor correspondente a 120% (cento e vinte
por cento) e, no máximo, 150% (cento e
cinqüenta por cento) do montante da di
vida a ser liquidada, de forma a permitir
que com sua alienação possam ser apurados
recursos suficientes para cobertura das des
pesas judiciais ou administrativas porven-.
tura necessárias para concluir a dação.

Parágrafo único. Caso seja o imóvel de
valor inferior a 120% (cento e vinte por
cento), o contribuinte, no ato da concreti
zação da dação em pagamento deverá inte
gralizar a diferença em dinheiro.

Art. 5.° O Departamento Nacional da
Previdência Social e o Conselho Fiscal do
INPS, concluída a avaliação terá 8 dias,
depois de notificados do laudo, para emitir
prévio pronunciamento sôbre a dação em
pagamento.

Art. 6.0 Resolvida a dação em pagamen
to, o INPS, indicando como devolverá ao
contribuinte o saldo eventual, ouvirá '0
pronunciamento dêste em 8 dias após co
municação que lhe fará por carta entregue
pessoalmente. A seguir o INPS marcará o
dia para a lavratura da escritura compe
tente.

Art. 7.0 A alínea "d", do § 3.°, do art.
141, da Lei n.° 3.807 de 26 de agôsto de
1960, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

d) para o pagamento de haveres nas
liquidações e dissoluções de sociedade e
para a expedição de cartas de adjudica
ção ou arrematação de bens, salvo
quando expedidas em iavor da Fazenda
Pública, federal, estadual ou municipal
e em processos trabalhistas inclusive de
acidentes de trabalho.

Art. 8.° Ao proprietário, dono da obra
ou condômino de unidade imobiliária; que
tenha contratado e iniciado obra de cons
trução reforma ou acréscimo de imóveis, até
20 de novembro 1966, não se aplica o dis
posto no item VI do art. 79, da Lei n.?
li .807, de 26 de agôsto de 1960.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto
neste artigo aos débitos já levantados, con
fessados, autuados ou em fase de cobrança
judicial ou extra-judicial,

Art. 9.° Não estão sujeitas ao pagamento
de multas inclusive moratórias, até a ínsta
Iacão do Instituto Nacional de Previdência
Sócia1, as smprêsas vinculadas às institui
ções previdenciárias extintas em virtude da
criação do INP8, situadas em áreas ou loca
lidades do País, onde os antigos Institutos
não mantinham órgão, ou agência de ar
recadação.

Art. 10. Caberá ao Ministro do Trabalha
e Previdência Social resolver os detalhes
omtssos ou não previstos nesta lei e neces
sános para sua boa execução.

Art. 11. Esta lei entarrá em vigor na
data da sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.

PROJETO DE LEI
N.o 1.260, de 1973

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
aprovação do Ministério da Indústria e
do Comércio para a criação e instalação
de distritos industriais e dá outras
providências.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Economia).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Nenhum distrito industrial pode

rá ser criado ou instalado 110 Pais, sem que

antes a administração interessada obtenha
a aprovação do Ministério da Indústria e do
Comércio.

Art. 2.° Fica vedada a instalação de in
dústrias no Distrito Federal.

Art. 3.0 O Poder Executivo, através do
Ministério da Indústria e Comércio e aten
dido o Plano Nacional de Desenvolvimen
to, baixará, no prazo de noventa (90) dias
a contar da publicação desta lei, as normas
que deverão ser obedecidas para a criação e
instalação de dístrítos fndustríaís.

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

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

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1973. 
Siqueira Campos.

Justificação
O desenvolvimento industrial do Pais e

com ele a instalação de distritos industriais
nas várias regiões e cidades, não pode ser
feito à revelia do Plano Nacional de Desen
volvimento.

Há aspectos importantes que precisam ser
observados, entre eles o da especificação de
mercados, o da excessiva eoncentracâo de
indústrias nalgumas regiões em prejuizo
das demais, o da existência de infra
estruturas compatíveis com o planejamento
industrial e até mesmo o da preservação
ambiental, além de muítôs outros, cuja
exata compreensão e adequação escapam,
não raro, às limitadas capacitações técnico
administrativas de prefeituras e até de
governos regionais que, assim, muita vez
acabam levando a termo projetos de dis
tritos industriais inconvenientes para a
própria região e para o Pais.

Por outro lado, a área do Distrito Fe
deral, que se pretendia fosse um local des
tinado exclusivamente ao trabalho burocrá
tico e às grandes decisões nacionais, toma
das na tranqüilidade bucólica. do Planalto,
sem as conseqüências danosas da poluição
ambiental (para a qual contribuem decisi
vamente as concentrações industriais), pre
cisa ser preservada em'. sua pureza, sob
pena de os seus idealizadores e implanta
dores sofrerem mais uma frustracão e os
seus habitantes as conseqüências negativas
que dai poderiam advir.

Tais são' as razões do projeto que ora
submeto à consideração da Casa, cuja exí
gêncla fundamental é a de obrigar as ad
mínísbracões interessadas em criação de
distritos industriais, a obterem primeiro a
aprovação do Ministério da Indústria e do
Comércio.

Este, o MIC, atendido o Plano Nacional
de Desenvolvimento, baixará as normas
que devam ser obedecidas em toda e qual
quer criação e il'Íl'ltalação de distritos in
dustriais. Creio que assim haverá critério
na instalação de distritos industriais e, mui
to mais importante ainda, entrosamento
entre as pretensões regíonaís e o plano de
âmbito nacional.

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1973:....,
Siqueira Campos.

PROJETO DE LEI
N.o 1.261, de 1973

Proibe alteração de lei, antes de de
corridos seis meses de sua vigência.

(A Comissão de Constituição e J~.•
tíça),

O Congresso Nacional decreta
Art. 1.0 Fica proibida alteração de lei,

antes de decorrídoa 6 (seis) meses de sua
vigência. .

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

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

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1973.
Justificação

O caráter de racionalidade que deve
apresentar a Lei exige que a léi positiva.
seja variável. Só assim poderá adaptar-se
às circunstâncias variabilíssimas com o
progresso, a evolução das ídelas, .as necessi
dades econômicas; mutáveis mesmo repen
tinamente, com o sobrevir de uma catás
trofe ou até de uma calamidade pública
(uma peste, guerra ete.).

É verdade que omnís res per quascumque
causas nascitur, per easdem dissolvitur, isto
é, o legislador, com o mesmo poder com
que-estabeleceu a lei, pode ab-rogá-la. Não
o deve, porém, razer levianamente, máxime
tratando-se das leis principais ou de uma
alteração geral, porque as leis têm uma
ação educativa sobre a massa popular, como
uma cristalização que é dos costumes, ou
criou costumes e, portanto, uma segunda
natureza.

As alterações bruscas, por exemplo, de
uma Constituição, agem na psicologia so
cial, no organismo social, como uma ope
ração cirúrgica no organismo humano; são
sempre perigosas e possivelmente sejam
evitadas. As leis, quanto mais antigas, mais
veneráveis se tornam.

A facilidade de abolir as leis e de críá-Ias
novas vai enfraquecendo na consciência dos
súditos o conceito do respeio às leis e à
autoridade.

A ab-rogação de uma lei levanta ainda
uma questão.

As leis positivas são, em muitos pontos,
interpretação das exigências da natureza
racional ou dos preceitos da Lei natural.
Podem, então, ser licitamente abolidas sem
que venha outra lei positiva sancionar aque
les mesmos pontos? Talvez não o seja lici
tamente, ou ao menos convenientemente;
mas em qualquer hipótese, os preceitos da
Lei natural continuam em seu pleno vigor.

No conceito mesmo de Lei se inclui o de
estabilhIade, isto é, não é uma medida de
emergência, que receberá o nome de Decre
to ou outro, conforme a convencão civil de
cada Iíngua ou pais. -

A lei, diz Carnelutti, para ser eficaz, deve
basear-se em sólida convíccão da sociedade
em que vai viver. E': preciso que, antes de
promulgada, já esteja na consciência de
todos,

O prazo estipulado neste Projeto para
poder ser alterada uma lei justifica-se ple
namente: exigiria mais estudo, mais cuida
do, na elaboração de uma lei.

Este o verdadeiro propósito deste Proje
to, que ora submeto ao estudo e exame dos
eminentes representantes do povo brasi
leiro.

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1973.~
Alleu Gasparlnl,

PROJETO DE LEI
N.o 1.262, de 1973

Regulamenta a publicidade dos ór
gãos federais da administração direta.
e indireta, do Congresso Nacional, do
Senado, da Câmara dos Deputados, e
dá outras providências.

(As Comissões de Constituicão e Jus
tiça, de Comunicações, e à' Mesa).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° A publicidade dos órgãos federais

da admínístração direta e Indireta, do con-
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gresso 'Nacional, do Senado e üa Cám~lra
dos Deputados, será feita através da Agc?-
cia Nacional, já equiparada para este JIm
às agências ou aos agenciadores a que se
referem a lei 4.680, de 18 de junho .de 1965
e o decreto n.o 57.690, de 1.° de feverEiro
de 196B c na conformidade do Decreto-lei
n. o 592, de 23 de maio de 1969.

§ 1.0 Essa distribuição levará em conta,
além da efetiva necessidade da dívulgacâo,
a circulacão do jornal ou revista ou a po
tência e áudiência da emissora de rádio ou
televisão, bem como a área gsográücn e
social de interesse da publicidade alcanca
da especificamente pelo veículo de in~or-
mação; ,

§ 2.° A publicidade dos órgãos da admi
nistração direta e indireta dos Estados, Ter
ritórios e Munlcíplcs, bem como das Assem
bléías Legislativas Estaduais e das Câmaras
de Vereadores deverá obedecer aos mesmos
critérios estabelecidos no parágrafo ante
rior.

Art. 2.° Nos Est~«os, Territórios e Mlmi
eíplos, quando a dívulgação n~o for fe~ta
através de todos os orgaos de tnrormaeão,
essa. publicidade denenderá (le coneorrêneía
pública feita através de Ap:ências de Pro
paganda, obedecidos os crit~rios pstabele
cidos no parágrafo 1.0 do artigo 1.°

§ 1.0 _ Enquadra-se no disu?sto ne~Le

artigo a publicidade das ASSPJ;TIblplas LEgl~
Iatívas dos Estados p nas eamaras Muni
cipais.

§ 2.° A concorrência será feita tende" em
vista o volume anual de publicidade e pa
ra períodos não suneríores ao ano orça
mentário;

§ 3.0 Em Territórios e Municípios onde
não existam Agências de Pronaganda ou
onde não existe mais que um jornal, uma
estacão de rádio ou uma estaeão de '~ele

visão, pode o Executivo autorizar diI eta
mente a publicidade, dentro, porém, do cri
tério de absoluta necessidade de sua dívul
gação,

Art. 3.0 A infração relativa à presente
lei será punida de acordo com o disposto
no Código Penal, no capítulo relativo aos
crimes contra a admínístracão pública e a
Lei de Responsabilidade dos Prefeitos, on
de couber;

Art. 4.° Esta lei entrará em vigor 120
dias após sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Justificação
A publicidade oficial não pode ser utili

zada para silenciar a crítica ou para es
timular o elogio, merecido ou não.

O próprio GOVIll'l10 Federal têve a inicia
tiva de determinar através da lei n.O 4. fl20,
de 18-6-1965, do Decreto 57.690, de 1-2-66,
e do Decreto-lei n.O 592, de 28 de ma;o de
1969, a distribuição de publteldade oficial
através da Agência Nacional, equíparan
do-a às agências de publicidade e aos s.gen
ciadores.

A presente propositura, limitada aos cri
térios que presidiram a feitura daqueles de
cretos, procura ampliar os dispositivos para
que também a publicidade oficial dos Le
gislativos e dos Executivos dos Estados,
Territórios e Municípios obedeça a crité
rios uniformes e impeça as distorçõe:; que
têm ocorrido com a distribuição da matá.
ria para os jornais, rádios e televisões,

Sala das Sessões - Freitas Nobre.

LEI N.o 4.680
DE 18 DE JUNHO DE 1965

Dispõe sêbre o exercício da profissão
de Publicitário e de Agenciador de
Propagandn e dá outras providências.

O Presidente da República

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

CAPíTULO I
Definições

Art. 1.0 São Publicitários aquêles que
em caráter regular e permanente, exeream
funções de natureza técnica da especíalí
dado, nas Agências de Prr-pagauda, nos veí
culos de dlvulgacão, ou em quaisquer em
presas nas quais se produza pronaganda.

Art. 2.° Considera-se Agenefaôores de
Propaganda os profissionais que vinculados
aos veículos da divulgação, a êles encami
nhem propaganda por conta de terceiros.

Art. 3.° A Agência de Propaganda é pes
soa jurídica,... vetado ... , e especializada
11a arte e técnica publicitária, que, através
de especialista, estuda, concebe, executa e
distribui propaganda aos veículos de dívuí
gacão, por ordem e conta de clientes anun
ciantes, com o objetivo de promover a ven
da de produtos e servícos, difundir idéias
ou Informar o público a "rcspotto de organi
Z~ÇÕCg on ínstf tnteôes colocadas ~ serviço
dêsse mesmo público.

Art. 4.° 850 veículos de divulgação, para
os efeitos desta Lei, cuaísnuer meios de co
rnunícaeão visual ou" auditiva capazes de
'transmitir mensagens de nropaganda ao
público, desde que reconhecidos pelas enti
dades e órgãos de classe. assim consídera
dos as associações civis locais e regionais
de propaganda bem como os sindicatos de
publicitários.

Art. 5.° Compreende-se por propaganda
qualquer forma remunerada de difusão de
jnéi9s. mercadorias ou servícos, por parte
de um anunciante identificado.

CAPÍTULO U

Da Profissão de Publicitário

Art. 6.° A designação profissional de
Publicitário será privativa dos que se en
quadram nas disposições da presente Lei.

§ 1.0 Os auxiliares que, nas Agências de
Propaganda e outras organizações de pro
paganda, não colaborarem, diretamente, no
planejamento, execucão, produção e distri
-buícão da propaganda terão a designação
'Profissional correspondente as suas funções
específicas. -

§ 2.0 Nos Casos em que profissionais de
outras categorias exerçam runcões nas
Agências de Propaganda, tais profissionais
'Conservarão os privilégios que a Lei lhes
'Concede em suas respectivas categorias pro
fissionais.

§ 3.° Para efeitos de recolhimento do
Imposto Sindical, os jornalistas registrados
como redatores, revisores e desenhistas, que
exerçam suas funções em Agências de Pro
paganda e outras empresas nas quais se
execute propaganda, poderão optar entre
o recolhimento para o sindicato de sua ca
tegoria profissional ou para o Sindicato dos
Publicitários.

Art. 7.° A remuneração dos Publicitários
não Agenciadores será baseada nas normas
que regem os contratos comuns de traba
lho, assegurando-se-lhes os benefícios de
caráter social e previdenciário outorgados
pelas Leis do Trabalho,

Art. 8.0 O registro da profissão de Pu
blicitário ficará instituído com a promulga
ção da presente Lei e torna-se-á obrigatório

no prazo de 120 (cento e vinte) dias para
aquêles que já se encontrem no exercício
da profissão. ,~

Parágrafo único. Para o citado registro,
o Serviço de Identificação Profissional do
TI~inistério do Trabalho exigirá os seguintes
documentos:

a) 1 - diploma de uma escola ou curso
de propaganda;

2 - ou atestado de freqüência na qua
lidade de estudante;

3 - ou, ainda, atestado do empregador;
b) carteira profissional e prova de pa-

gamento do impôsto Sindical, se já no
exercício da profissão.

CAPíTULO m
Da profissão de Agenciador de Pronaganda

Art. 9.° O exercício da profissão de
Agêncíador de Propaganda somente SErá
facultado aos que estiverem devidamente
'identificl1 dos e inscritos nos serviços de
identificação profissional do Departamento
Nacional do Trabalho ... vetado ...

Art. 10. Para o registro de que trata o
artigo anterior, os interessados deverão
apresentar:

a) prova de exercício efetivo da profis
são, durante, pelo menos doze meses;,
na forma de Carteira Profissional ano
tada pelo empregador, ou prova de re
cebimento de remuneração pela pro
paganda encaminhada a veículos de
divulgação, durante igual período;
b) atestado de capacidade profissional,
concedido por entidade de classe;
c) prova de pagamento do Impõsto
Sindical.

§ 1.0 Para os fins da comprovação exi
gida pela alínea a dêste artigo, será facul
tado aos Agenciadores de Propaganda ainda
não registrados. . . VETADO... encaminha
rem propaganda aos veículos, desde que
comprovem sua filiação ao sindicato da
classe.

§ 2.° O sindicato da classe manterá um
registro dos Agenciadores de Propaganda,
a que se refere o parágrafo anterior, para.
o fim de lhes permitir o exercício prepara
tório da profissão sàmente no decurso de
doze meses, improrrogáveis.

§ 3.° O registro da profissão de Agencia
dor de Propaganda torna-se-á obrigatório
no prazo de 120 (cento e vinte) dias para
aqueles que já se encontram no exercício
dessa atividade.

CAPíTULO IV
Das Comissões e Descontos devidos aos

Agenciadores e às Agências de
Propaganda

Art. 11. A comissão, que constitui a re
muneração dos Agenciadores de Propagan
da, bem como o desconto devido às Agõn
ctas de Propaganda, serão fixados pelos
veículos de dtvulgacão sobre os preces es
tabelecidos em tabela.

Parágrafo único. Não será concedida
-nenhuma comissão ou desconto sôbre a
"propaganda encaminhada diretamente aos
'veículos de divulgação por qnalquer pessoa
'física ou jurídica que não se enquadre na
-classlffcacão de Agenciador de Propaganda
ou Agências de Propaganda, como definidos
'na presente Lei.

Art. 12. Não será permitido aos veículos
'de divulgação descontarem da remuneração
'dos Agenciadores de Propaganda, no todo
ou em parte, os débitos não saldados por
ianunciantes, desde que sua propaganda te-
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Inha sido formal e prêvíamente aceita pela
Idireção comercial do veiculo da divulgação.

Art. 13. Os veículos de divulgação po
.derão manter a seu serviço Representantes
,(Contatos) junto a anunciantes e Agên
leias de Propaganda, mediante remune-ração
[fixa.

Parágrafo único. A função de Represen
tantes (Contato) poderá ser exercida por
Agenciador de Propaganda, sem prejuízo
de pagamento de comissões. se assim con
vier às partes.

Art. 14. Ficam assegurados aos Agen
ciadores de Propaganda, registrados em
qualquer veículo de divulgação, todos os
beneficios de caráter social e previdenciá
rio outorgados pelas Leis do Trabalho.

CAPíTULO V
Da fiscalização e Penalidades

Art. 15. A fiscalização dos dispositivos
desta Lei será exercida pelo Departamento
Nacional do Trabalho, .,. vetado... Dele
gacías ... vetado. .. Regionais, assim como
pelos sindicatos e assocíações de classe das
categorias Interesaadas, que deverão repre
sentar às autoridades a respeito de quais
quer infrações.

Art. 16. As infrações ao cnsposto nesta,
Lei serão punidas pelo órgão oficial Ilsca
hzador com as seguintes penas, sem prejuí
zo das medidas judiciais adequadas e seus
efeitos como de direito:

a) multa, nos casos de infração a
qualquer dispositivo, a qual variará en
tre o valor da décima parte do salário
mínimo vigente na região c o máximo
correspondente a dez vezes o mesmo
salárío-mínímo:

h) se a infração for a do parágrafo
único do art. 11, serão multadas ambas
as partes, á base de 10 (dez) a 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor do
negócio publicitário realizado.

Parágrafo único. Das penalidades apü
eadas, caberá sempre recurso, no prazo de
10 (dez) dias, ... vetado ...

CAPíTULO VI
Disposições Gerais

Art. 17. A atividade publicitária nacío
!Oal será regida pelos principios e normas do
Oódígo de Ética dos Proríssionaís da Pro
paganda, instituido pelo I Congresso Bra
sileiro de Propaganda, realizado em outu
bro de 1957, na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 18. . ..vetado .. ,
Art. 19. . ..vetado ...
Art. 20. A presente Lei, regulamentada

pelo Ministério do Trabalho dentro de 30
(trinta) dias de sua publicação, entra em
:.vigor na data dessa publicação.

Art. 21, Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 18 de junho de 1905; 144.° da In
dependência e 77.° da República. - li. CAS
TELLO BRANCO - Moacyr VelIoso Cardo
so de Oliveira.

DEORETO N.o 57.690
DE 1.° DE FEVEREIRO DE 1966
Aprova o Regulamento para a exe

cução da Lei n,? 4.680, de 18 de junho
de 1965.

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 87. item
ir, da Constituição Federal, decreta:'

Art, 1.0 Fica aprovado o regulamento a
'que se refere o art. 20, da Lei n.? 4.680. de
,18 de junho de 1965, que a este acompa
iDll.~.

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

Brasília, 1 de fevereiro de 1966; 145.° da
Independência e 78.° da República. - H.
CASTELLO BRANCO - Waltel' Peracchi
Barcellos.

REGULAMENTO PARA EXECUÇãO
DA LEI N.o 4.680, DE 18 DE JUNHO

DE 1965
CAPíTULO I

Dos Publícité.rfos

Art. 1.0 A profissão de Publicitário, cria
da pela Lei n.> 4.680, de 18 de junho de
1965,e organizada na forma do presente Re
gulamento, compreende as atividades da
queles que, em caráter regular e perma
nente, exercem funções artísticas e técni
cas através das quais estuda-se, concebe
se, executa-se e distribui-se propaganda.

Art. 2.0 Considera-se propaganda qual
quer forma remunerada de difusão de
idéias, mercadorias, produtos ou serviços,
por parte de um anunciante Identãncado,

Art. 3.° As atividades previstas no arti
go 1.0 deste Regulamento, serão exercidas
nas Agências de Propaganda, nos Veículos
de Divulgação ou em qualquer empresa nas
quais se produz a propaganda,

§ 1.0 Os auxiliares que, nas Agências de
Propaganda e noutras organizações congê
neres, não colaborarem, diretamente, no
planejamento, execução, produção e distri
buição da propaganda, terão a designação
profissional correspondente às suas funções
esp eciricas.

, § 2.0 Os profissionais de outras catego
rias, que exerçam funções nas Agências de
Propaganda, conservarão os prívílégíos que
a Léi lhes concede, em suas respectivas ca
tegorias profissionais.

Art. 4.° Consideram-se atividades artis
ticas, para os efeitos deste Regulamento, as
que se relacionam com trabalhos gráficos,
plásticos e outros, também de 'expressão
estética. destinados a exaltar e dífundír
pela imagem, pela palavra ou pelo som,
as qualidades e conveniências de uso ou de
consumo das mercadorias, produtos e servi
ços a que usa a propaganda.

Art. 5.° São, atividades técnicas, para
os eteitos deste Regulamento, as que pro
movem a combínacão harmoniosa dos co
nhecimentos cíentíftcos com os artísticos,
tendo em vista dar à mensagem publicitá
ria o máximo de rendimento e impacto.

SEÇãO I
Da Agência de Propaganda

Art. 6.° Agência de Propaganda é a
pessoa juridica especializada nos métodos,
na arte e na técnica publicitários, que,
através, de profissionais a seu serviço, es
tuda, concebe, executa e distribui propa
ganda aos Veiculos de Divulgação, por or
dem e conta de clientes anunciantes, com o
objetivo de promover a venda de mercado
rias, produtos e serviços, difundir idéias ou
informar o público a respeito de organiza
ções ou instituições a que servem.

Art. 7.° Os serviços de propaganda se
rão prestadJs pela. Agência mediante con
tratação, verbal ou escrita, de honorários e
reembolso das despesas previamente auto
rizadas, observadas as Normas-Padrão re
comendadas pelo I Congresso BrRsileiro de
Propag'anda.

Art. 5.° Considera-se Olíente ou Anun
ciante a entidade ou individuo que utiliza
a. propaganda.

Art. 9.° Nas relações entre a Agência e
o cliente serão observados os seguintes prm
cípíos básicos:

I - A Agência assegurará exclusividade
a Cliente, obrigando-se a não assumir en
cargo de propaganda de mercadoria, produ
to ou serviço concorrente, salvo por explí
cita concordância de seu Cliente.

II - A Agência não executará qualquer
plano de propaganda, que represente des
pesa para o Cliente, sem que este lhe tenha
dado sua prévia autorização.

In - A Agência obrigar-se-á a apresen
tar ao Cliente. nos primeiros dias de cada
mês, uma demonstração dos dispêndios do
mês anterior, acompanhada dos respectivos
comprovantes, salvo atraso por parte dos
Veículos de Divulgação, na sua remessa.

IV - O Cliente comprometer-se-á a li
quidar à vista, ou no prazo máximo de trin
ta (30) dias, as notas de honorários e de
despesas apresentadas pela Agência.

V - Para rescisão ou suspensão da pro
paganda, a parte interessada avisará a ou
tro do seu propósito, com a antecedência
miníma de sessenta (60) dias, sob pena de
responder por perdas e danos, ficando o
Cliente impedido de utilizar-se de quais
quer anúncios ou trabalhos criados pela
Agência, e esta, por sua vez, proibida du
r8"te sessenta (60) dias, de aceitar propa
ganda de mercadoria, produto ou serviço se
melhantes á rescindida ou suspensa.

VI - Sempre que trabalhos ou anúncios
criados pela Agência, com aprovação do
Cliente, não sejam utilizados ou forem can
celados, após curto período de divulgação,
embora sem rescisão ou suspensão do con
trato, caberá à Agência uma remuneração
especial, a titulo de ressarcimento das des
pesas que efetuou.

VII - Para dirimir as dúvidas surgidas
na fixação de valor de honorários, de re
embólso de despesas de indenizações por
perdas e danos, poderão as partes instituir
comissão de árbitros, a cargo de três pro
fissionais, indicados de comum acordo, ou
por associação de classe com exigência legal.

VIII - A idéia utilizada na propaganda
é, presumidamente, da Agêncía, não poden
do ser explorada por outrem, sem que aque
la, pela exploracão, receba a remuneracão
justa, ressalvado o disposto no art. 454. ·da
Consolidação das Leis do Trabalho.

IX - Nenhum elemento de pesquisa ou
estatístleo poderá ser deturpado pela Agên
CIa ou apresentado de forma capciosa. e
sempre que for utilizado como fator funda
mental de persuasão, será mencionada a
fonte de sua proeedêncía,

SEÇãO II
Do Veículo de Divulgação

Art. 10. Veiculo de Divulgação, para os
efeitos deste Regulamento, é qualquer meio
de divulgação visual, auditiva ou áudío-ví
sual, capaz de transmitir mensagens de
propaganda ao público. desde que reconhe
cido pelas entidades sindicais ou associa
ções civis representativas de classe, legal
mente regtstradas.

Art. 11. O Veiculo de Divulgacão fixará
e!Xl Tabela. a comissão devida aos Agen~
cíadores, bem como o desconto atribuído às
Agências de Propaganda.

§ 1.0 Comissão é a retríbuícão, pelo Vei
culo de Divulgação. do trabalho prorlssío
nal do Agenciador de Propaganda. sendo
vedada sua transferêncía, mesmo parcial.
para o anunciante. .

§ 2.0 Desconto é o abatimento concedi
do pelo Veículo de Divulgacão como estí
mulo à Agência de Propaganda, que dele
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não poderá utilizar-se para rebaixa dos
preços de tabela.

§ 3,0 Nenhuma Comissão ou desconto ~:e
rá concedido sobre a propaganda encamí
n.!lada diretamente ao Veiculo de Divulga
çao, por qualquer pessoa fisica ou jurídica
que não se classifique como Agenciador de
Propaganda ou Agência, definidos no pre
sente Regulamento.

Art. 12. Ao Veiculo de Divulgação não
será permitido descontar da remuneracáo
dos .Agenciadores de propaganda, mesmo
parcíalmnnto, os débitos nao liquidados por
Anunciantes, desde que a propaganda Ge
nha sido formal e previamente aceita por
sua direção comercial.

.Art. 13. O Veículo de Divulgação pode
ra manter a seu serviço Representantes
("Contatos") junto aos Anunciantes e Agên
cias de Propaganda, mediante contrato de
trabalho. '

Parágrafo único. A função de Represen
tante só poderá ser exercida por Agencia
dor de Propaganda, sem prejuízo do paga
mento das comissões a este devidas, se as
sim convier às partes.

Art. 14. O preço dos serviços prestados
pelo Veículo de Divulgação será por este
fixado em Tabela pública, aplicável a to
dos os compradores, em igualdade de con
dições, incumbindo ao Veiculo respeitá-la e
fazer com que seja respeitada por seus Re
presentantes.

Art. 15. O faturamento da divulgação
será feito em nome do Anunciante, deven
do o Veículo de Divulgação remete-In à
Agência responsável pela propaganda.

Art. 16. O Veículo de Divulgação ficará
obrigado, perante o Anunciante, a divulgar
a matéria autorizada, no espaço ou no tem
po contratado, de acordo com as ospccífí
cações estabelecIdas, não podendo o anun
ciante, em qualquer caso, pretender influir
na liberdade de sua opinião editorial.

SEÇÃO IH
Da Ética Profissional

Art. 17. A Agência de propaganda, o 'Veí
.eulo de Divulgação e o Publicitário em
geral, sem prejuízo de outros deveres e proi
bições previstos neste Regulamento, ficam
sujeitos, no que couber, aos seguíntcs pre
ceitos, genericamente ditados pelo Código
de llitíca dos Profissionais da propaganda
a que se refere o art. 17, da Lei n.? 4.680,
de 18 de junho de 1965:

I - Não é permitido:
a) publicar textos ou ilustrações que
atentem contra a ordem pública, a mo
ral e os bons costumes;
b) divulgar informações eonrídencíaís
relativas a negócios ou planos de Clien
tes-Anunciantes;
c) reproduzir temas publicitários, axio
mas, marcas, músicas, ilustrações enre
dos de rádio, televisão, e cinema, salvo
consentimento prévio de seus proprietá
rios ou autores;
d) difamar concorrentes e depreciar
seus méritos técnicos;
e) atribuir defeitos ou falhas a mer
cadorias, produtos ou serviços concor
rentes;

f) contratar propaganda em condíções
antíeconômicas ou que importem em
concorrência desleal;
g) utilizar pressão econômica com o
ânimo de influenciar os veículos de
Divulgação a alterarem tratamento, de
cisões e condições especiais para :3. pro
paganda;

11 - É dever:
a) fazer divulgar, somente aconteci
mentos verídicos e qualidades ou teste
munhos comprovados;
b) atestar, apenas, procedências exa
tas e anunciar ou fazer anunciar pre
ços e condições de pagamento verda
deiros;

e) elaborar a matéria de propaganda
sem qualquer alteração, gráfica ou lite
rária, dos pormenores do produto, ser
viço ou mercadoria;

d) negar comissões em quaisquer com
pensações a pessoas relacionadas, direta
ou indiretamente com o Cliente;
e) comprovar as despesas efetuadas;

j') envidar esforços para conseguir em
benefício do Cliente, as melhores con
dições de eficiência e economia para
sua propaganda;

g) representar, perante a autoridade
competente, contra os atos infringen
tes das disposições deste Regulamento.

SEÇãO IV

Da Remuneração, do Registro da
Profissão e do Recolhimento do

Impôsto Sindical

Art. 18. Aplicam-se ao Publicitário as
disposições da Legislação do Trabalho e da
Previdência Social.

Art. 19. Será obrigatório o registro da
profissão de Publicitário, perante o Serviço
de Identificação Profissional, do Ministério
do Trabalho e Previdência Social.

Parágrafo único. Serão exigidos para o
registro, os seguintes documentos:

a) diploma ou atestado de freqüência
(na qualidade de estudante), expedido
por estabelecimento que ministre o en
sino da propaganda, ou atestado de ha
bilitação profíssionar fornecido por em
pregador publicitário.

b) carteira profissional e prova do
pagamento do imposto sindical, se já
no exercício da profissão.

Art. 20. Para efeito de recolhimento do
imposto sindical, os jornalistas registrados
como redatores, revisores e desenhistas, que
exerçam suas funções em Agências de Pro
paganda e outras empresas, nas quais exe
cutem propaganda, poderão optar pelo des
conto para a entidade representativa de
sua categoria profissional ou para a dos
Publicitários.

CAPíTULO H
Dos Ag-enciadores de Propaganda

Art. 21. A profissão de Agenciador de
Propaganda Instituída pela Lei número
4.680, de 18 de junho de 1965, e disciplina
da pelas disposições deste Regulamento,
abrange a atividade dos que, vinculados aos
Veiculas dc Divulgação a eles encaminham
propaganda, por conta de terceiros.

Art. 22. O exercício da profissão de
Agenciador de Propaganda é privativo dos
que estiverem, nesta categoria, inscritos e
identificados no Serviço de Identificação
Profissional do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.

Art. 23. São exigidos para o registro re-
ferido no artigo anterior:

a) prova, através de anotação da car
teira profissional, do exercícío efetivo
da profissão, durante doze (12) meses,
no mínimo, ou do recebimento, median
te documento hábil, de remuneração
por agenciamento de propaganda pelo
mesmo período;

b) atestado de capacidade profissio
nal fornecido por associação ou enti
dade de classe;

c) prova de pagamento do imposto
sindical.

Art. 24. Estendem-se ao Agenciador de
Propaganda, registrado em qualquer Vei
culo de Divulgação, todos os direitos e van
tagens assegurados nas leis trabalhístas e
previdenciárias.

Parágrafo único. Para os efeitos da le
gislação de previdência social, o Agente de
Propaganda, sem subordinacão empregatã
cía, será equiparado ao trabalhador autô
nomo.

CAPíTULO In

Disposições Gerais

SEÇÃO I

Da Fiscalização

Art. 25. A fiscalização dos dispositivos
da Lei n. O 4.680, de 18 de junho de 1965 e
do presente Regulamento, será exercida pe
lo Departau:-ento Nacional do Trabalho, pe
las Delegacias Regionais do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, e pelas entí
dad~s sindicais e associações civis de clas
ses rnteressadas, que deverão denunciar às
a.utoridades competentes as infrações verí
flCadas.

SEÇÃO TI

Das Penalidades
Art. 26. As infrações ao disposto na Lei

n.o 4.680, de 18 de junho de 1965 e no
presente.Regulamento, serão punidM com
as penalidades abaixo, pelo Diretor Geral
do Departamento Nacional do Trabalho ou
pelos Delegados Regionais do Trabalho e
se de natureza ética, em consonância c01~
o_art.. 17. daquela Lei, por proposta do ór
gao dísclplínar competente da assocíacão
de classe a que pertencer o infrator: •

a) multa, de um décimo do salário
mínimo vigente na região a dez vezes
o seu valor;

b) multa, de dez a cinqüenta por cen
to ~o valor do negócio publicitário
reabzado, se a disposição violada for a
do § 3.0

, do art. 11, deste Regulamento.
o A~t. 27. A graduação da multa atende

ra .a. natureza, da infração e às condições
SOCIaIS e eeonomícas do infrator.

Art. 28. Nenhuma pena será imposta
sem que seja assegurada ampla defesa ao
acusado.

Art. 29. Poderá o infrator recorrer
dentEo em dez (10) dias, a partir da inti~
maeao ou ~i;I publicação, no órgão oficial,
do ato punitívo, para o Ministro do Traba
lho e Previdência Social, ou para o Diretor
Geral do Departamento Nacional do Tra
balho, se a decisão foi proferida, respectí-,
va~ente, por este último, ou por Delegado
Regional do Trabalho.

Art. 30. O recurso, em qualquer caso,
terá somente efeito devolutivo.

CAPíTULO IV
Disposições Finais e Transitórias

Art.. 31. O registro dos Publicitários e
Agencíudores de Propaganda, que já se en
contrem no exercício de sua proríssâo de
verá ser obrigatoriamente efetuado 'den
tro em 120 dias, contados da data da pu
blícação do presente Regulamento.

Art; ~2. P~r8: os fins de comprovação do
exercicío proríssíonaj, a que se refere a ali
nea a, do .art. 25 do presente Regulamento,
aos. AgenCiadores de Propaganda ainda não
regtstrados, será permitido encaminharem
propaganda aos Veiculos de Divulgação, pe-
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lo prazo improrrogável de doze (12) meses,
contado da publicação deste Regulamento,
desde que provem sua filiação à entidade
de classe sindical representativa.

Parágrafo único. A entidade sindical
manterá um registro especial para controle
de estágio de doze (12) meses previsto nes
te artigo.

Art. 33. O Ministério do Trabalho e
Previdência Social elaborará e expedirá os
modelos e instruções que se fizerem neces
sários à execução do presente Regulamento
e dirimirá as dúvidas surgidas na sua apli
cação.

Art. 34. Este Regulamento entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. - Walter Pe
racchi Barcellos.

DECRETO-LEI :M.o 592
DE 23 DE MAIO DE 1969

Dispõe sôbre a estrutura e atribuicões
da Agência Nacional e dá outras pro
vidências.

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o § 1.0 do Artigo
2.0 do Ato Institucional n.o 5, de 13 de de
zembro de 1968, decreta:

Art. 1.0 A Agência Nacional (AN), órgão
integrante do Gabinete Civil da Presidên
cia da República, gozando de autonomia
administrativa e financeira nos têrmos do
Decreto n.O 62.989 de 15 de junho de 1968,
tem por finalidade exercer atribuicões in
formativas, cabendo-lhe noticiar, fotagra
far, filmar, gravar, irradiar, televisionar e
publicar atos e fatos da vida oficial brasi
leira, bem como acontecimento cuja focali
zação interesse à divulgação do Brasil e
sirva à cultura nacional.

Art, 2.° A Agência Nacional (AN), com-
preende:

I - Direção Geral (DG)

II - Divisão de Informações (DI)

IrI - Divisão de Telecomunicações
<DT)

IV - Divisão Audio-Visual (DAV)

V - Divisão de Administração (DA).

Art , 3.0 O Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República poderá criar Su
cursais e desdobrar servicos na estrutura
dos órgãos previstos no artigo anterior, pa
ra atender às necessidades da Agência Na
cional (AN), respeitadas as dotacões orca-
mentárías , ..

Art. 4.0 O Direto-Geral e o Diretor da
Divisão de Informações serão jornalístas
profissionais de livre escolha e nomeação do
Presidente da República. Os demais Dire
tores de Divisão serão nomeados pelo Pre
sidente da República por indicação do Che-

'fe do Gabinete da Presidência da Repú
blica.

Art, 5.0 A Agência Nacional terá quadro
de pessoal regido pela legislação trabalhis
ta, aprovado pelo Presidente da República
com a respectiva tabela de salários.

Art, 6,0 Observadas as normas expedi
das pelo Chefe do Gabinete Civil da Presi
dência da República, e à medida que for a
Agência Nacional se aparelhando, caberá
a esta distribuir a publicidade dos órgãos
da administração direta e indireta, ficando
equiparada, exclusivamente para este fim,
às agências ou aos agenciadores a que se
Il.'eferem a Lei n.o 4.680 de 18 de junho de
1965, e o Decreto n.o 57.690, de 1.0 de fe
",ereiro de 1966.,

Art. 7.° Este Decreto-lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, revogadas
às disposições em contrário.

Brasília, 23 de maio 'de 1969; 148.0 da In
dependência e 81.° da República. - A.
COSTA E SILVA - Hélio Beltrão.

DECRETO-LEI N.o 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CóDIGO PENAL

TíTULO XI

.los Crimes Contra a Administraçao
Pública

CAPíTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário
Público Contra a Administração em Geral

Art. 312. Apropriar-se o funcionário
público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que
'tem a posse em proveito ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a 12 anos, e mul
'ta de Cr. 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a
Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros).

~ 1.0 Aplica-se a mesma pena, se o fun
cionário público, embora não tendo a posse
do dinheiro, valor OLl bem, o subtrai, ou
concorre para que seja subtraído, em pro
veito próprio ou alheio, valendo-se de fa
'cíltdade que lhe proporciona a qualidade de
'funcionário.

§ 2.0 Se o funcionário concorre culposa
mente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um
ano.

§ 3.0 No caso do parágrafo anterior, a
reparação do dano, se precede a sentença
Irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe
e posterior, reduz de metade a pena im
posta.

Art. 313. Apropriar-se de' dinheiro ou
qualquer utilidade que, no exercício do car
go, recebe por érro de outrem:

Pena - reclusão de um a quatro anos e
multa de Cr$ 1. 000,00 (um mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000,00 I dez mil cruzeiros).

Art. 314. Extraviar livro oficial ou qual
quer documento, de que tem a guarda em
razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo,
total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos,
se o fato não constítut crime mais grave.

Art. 315. Dar às verbas ou rendas pú
blicas aplicação. diversas da estabelecida
em lei:

Pena - detenção, de um a três meses, ou
multa, de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

Art _ 316, Exigi para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida: (35)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e
multa de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).

§ 1.0 Se o funcionário exige ímpôsto, ta
xa ou emolumento que sabe indevido, ou
quando devido emprega na cobrança, meio
vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Pena - detenção, de seis meses a dois
anos, ou multa, de Cr$ 1.000,00 (um mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzei
ros).

§ 2.° Se o funcionário desvia em proveito
próprío ou de outrem, o que recebeu índe-

vídamente para recolher aos eofres pú
blícos:

Pena - recIusão, de dois a 32 anos e
multa, de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)
a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).

Art. 317. Solicitar ou receber, para si
ou para outrem, direta ou indiretamente
ainda que fora da funcão ou antes de assu
mi-la, mas em razão dela, vantagem inde
vida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de um a oito anos, e
multa de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros)
a Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros).

§ 1.0 A pena é aumentada de um têrco
se em conseqüência da vantagem ou prõ~
messa, o funcionário retarde ou deixe de
!praticar qualquer ato de oficio ou a práti
ca infringido dever funcional (36)

§ 2.° Se o funcionário pratica, deixa de
praticar ou retarda ato do oficio, com in
fração de dever funcional cedendo a pedido
ou ínfluêneía de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano,
ou multa, de ors 400,00 (quatrocentos cru
zeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).

Art. 318. Facilitar, com íntracão de de
'ver funcional, a prática de contrabando
ou descaminho (art. 334): (36)

Pena - reclusão, de dois a cinco anos,
o multa, de Cr$ 1.000.00 (um mil cruzeiros)
a Cr$ 10.000.00 (dez mil cruzeiros).

Art. 319. Retardar ou deixar de prati
car, indevidamente. ato de ofício ou prati-·
cá-lo contra disposição expressa de lei para
satisfazer ínterêsse ou sentimento pessoal:
(37)

Pena - detenção, de três meses a um
ano, e multa. de Cr$ 500.00 (quinhentos
cruzeiros) a Cr$ 2.000.00 (dois mil cruzei
ros) .

Art. 320. DeLxar o funcionário, por in
dulgência, de responsabilizar subordinado
que cometeu infração no exercício do car
go ou, quando lhe falte competência, r-ão
levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente:

Pena - detenção, de 15 dias a um mês,
ou multa de Cr$ 200.00 I duzentos cruzeiros)
a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros),

Art. 321. Patrocinar, direta ou indireta
mente, íntcrêsse privado perante a admi
nistração pública, valendo-se da quahdade
de funcionário:

Pena - detenção. de um a três meses,
ou multa. de Cr$ 1. 000,00 (um mil cruzei
ros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

Parágrafo único. Se o Interesse é ile
gítimo:

Pena - detenção de três meses a um
ano além da multa.

Art. 322. Praticar violência no exercício
da função ou a pretexto de exercê-la:

Pena - detenção, de seis meses a três
anos, além da pena correspondente à vio
lência. (37a)

Art. 323. Abr'lõonar cargo público, fora
dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de 15 dias a um mês,
ou multa de Cr$ 200,00 (duzentos eruzeíros)
a o-s 10. 000,00 (dez mil cruzeiros).

§ 1.0 Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um
ano, e multa, de Cr$ 200,00 (duzentos cru
aeíros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).

§ 2.0 Se o fato ocorre em lugar compre-
fndido na faixa de fronteira:
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Pena - detenção, de um a três anos, e
multa. de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzei
ros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeírost .

Art. 324. Entrar no exercício de funcão
pública antes de satisfeitas as exigência "le
gais, ou continuar a exercê-la, sem autoriza
ção, depois de saber oficialmente que foi
exonerado, removido, substituído ou suspen
so:

Pena - detençao, as ~" uias a um Inês,
ou multa, de Cr$ 200,00 (duzentos cruzei
TOS) a 01'$ 2.000,00 (dois mil erusetrosv.

Art. 325. Revelar fato de que tem cíên
eía em razão do cargo e que deve permane
cer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
.(37b)

Pena - detençao, de seis meses a dois
-anos, ou multa, de Cr$ 2,000,00 (dois mil
cruzeiros) a Cr$ 12.000,00 (doze mil cru
zeiros), se o fato não constitui crime mais
grave,

Art. 326. Devassar o sigilo de proposta
de concorrência pública, ou proporcionar a
terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de três meses a um
'ano, e multa, de Cr$ 1.000,00 (um mil cru
zeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros),

Art. 327. Considera-se funcionário pú
blico para os efeitos penais quem embora
transítóríamente ou sem' remuneração,
exerce cargo, emprego, ou função pública.

Parágrafo único, Equipara-se a fun
cíonárlo público quem exerce cargo, empre
go ou runção em entidade paraestatal.

PROJETO DE LEI
N.o 1.266, de 1973

Institui a codificação dos dispositi
vos legais e normas regulamentares e
dá outras providências.

(A Comissão de Constituição e Jns
tíça) .

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica instituida a codificação elos
diferentes dispositivos legais e normas re
gulamentares sobre determinada matéria
em um ato único.

§ 1.0 Na forma deste artigo, torna-se
obrigatória a republicação, na íntegra, toda
vez que forem modificados artigos, pará
grafo ou ítens, da legislação alterada, man
tendo-se o número da lei original.

Art. 2.° Ocumprtmento desta lei ficará
a cargo do Ministério da Justica em co
ordenação com a Imprensa Naci~nal, que
designará comissão para proceder ao le
vantamento de todas as inovações legais
introduzidas desde janeiro de 1960 e bai
xará as instruções necessárias ao exato e
sistemático cumprimento deste diploma le
gal.

Art. 3.° Incluem-se nos dispositivos des
ta Lei, todos os decretos, decretos-leis, leis
emendas constitucionais, Atos Institucio~
naís e Complementares, Resoluções, bem
como decisões normativas de todos os ór
gãos públicos controlados pela União, ór
gãos de administracão descentralizada e
Fundos geridos pelo -Governo Federal.

Art. 4.° Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Justificação

Existe atualmente, no plano nacional
uma séria dificuldade para se regular ,18
relações econômicas e sociais do Pais. Este
embaraço é provocado pela pletora de leis,
decretos, decretos-leis, portarias, reSJJt" . ~s
e regulamentações, não raro conflitantes.

Existem dispositivos legais contraditórios e
em plena- vigência.

Verifica-se um verdadeiro emaranhado
legislativo tornando dificílima a ciência da
orientação pública. E essa dificuldade tan
to mais de agrava pelo fato de que a maio
l'ia das medidas modifica, apenas parcial
mente, os seus antecessores. :Ê prática legls
'ativa comum baixar-se um dispositivo que
modifica o disposto em determinada alí
nea, ítem ou parágrafo e dar-lhe redação
modificada, conservando, porém, em vigor,
todos os demais postulados. Esse procedi
mento é realmente inevitável em muitos
casos. Mas, para o adequado conhecimento
sobre a legislação em vigor, são necessá
rias trabalhosas pesquisas e até que se con
siga o denomínádor comum, isto é, a nor
ma prevalecente em sua integral expres
são, terão sido feitas numerosas consultas
remissas de inúmeros e dispersos disposi
tivos legais e regulamentares,

Segundo pesquisas que acabam de ser fei
tas, há em vigor no País 110 mil leis, al
gumas ainda dos tempos imperiais, Quer
dizer a vida nacional, em suas múltiplas
facêtas, assenta nesse dilúvio legislativo, do
qual até mesmo os especralístas na maté
ria custam a escapar.

De uns anos para cá - digamos do Es
tado Novo em diante a legislação vem sen
do torrencial

Se analisarmos a legislação de um setor
específico - o ensino, por exemplo -, veri
ficaremos que para um mesmo assunto fo
ram. baixadas várias leis mais ou menos
iguais, no espírito ou na letra, ou confli
tantes. Outras existem, inúmeras, cuidan
do somente das locações imobiliárias.

Já se pensou na memória, nos fichários,
na organização, enfim, necessários aos ad
vogados e à administração pública, a fim
de bem cumprirem suas tarefas?

As relaeões econômicas e sociais do paIs
e a orientação pública não podem ser de
sorientadas por uma atividade leglsferan
te asslstemátíca, conflitante, de difícil aces
so e estudo. 1lJ necessário ordenar e siste
matiza ressa legislação, codificando o di
reito pátrio, civil, penal, processual, o do
trabalho e outros, eis que há um verda
deiro tumulto com a ocorrência de normas
até colidentes. Esse trabalho, indispensá
vel, poderá servir de base às revisões que
se fizerem necessárias, ressalvados os ca
sos especificos em que se faça mister apli
car um procedimento revísíonísta mais ra-
dical

Torna-se imperiosa medida disciplinado
ra quanto ao tratamento na publicação das
normas legais que deverão obedecer a um
sistema coordenador que facilite o seu es
tudo, consulta e o conhecimento de sua in
tegral expressão. Assim sendo, urge seja
promovida a codificação dos diferentes dis
positivos sobre determinada matéria el;n.l1m
ato único B, sempre que houver modífíca
cões de artigos, parágrafos, alíneas ou ítens
de qualquer lei, decreto, regulamentação ou
norma, deverá ser tornada obrigatória a
repubücacão, na íntegra, do dispositivo com
as alterações introduzidas, mantendo-se o
número da lei original, tal como ocorre
em muitos países, inclusive na França. A le
gislação serre numerosas alterações e, em
muitos casos é totalmente modificada, mas
permanece com a data e o número da pri
meira lei, encaixando-se em seu corpo to
das as alterações que, através do tempo,
são promovidas.

ll: obrigação do Poder Público fomentar a
orientação pública de diversas formas. Es
ta é uma à.ela~," tornada indispensável e

inadiável por uma pletora legislativa das
mais intensas e assíatemátlcas.

SMa das Sessões, - Rubem Medina.

PROJETO DE LEI
N.o 1.267, de 1973

Veda a cobrança de qualquer impor
tâncía, para participação em concursos
públicos realizados por órgãos da Admi
nistração Federal, direta e indireta.

(Às Comissões de Constituicão e .Jus
üça, de Serviço Público e de Finan
ças).

O Congresso Nacional decreta .

Art. 1.0 :Ê vedado aos órgãos da Admi
nistração Pública Federal, direta e indire
ta, exigir de candidatos a concurso públi
co, para preenchimento de vagas nos qua
d"os de seus serviços, qualquer ímportãn
cía, como taxa de ínscríeão ou sob outra
forma de contraprestação; seja a que título
for.

Art. 2.0 Esta lei entra em vigür na data
de sua publicação.

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

Justificação

1. O concurso público, por exigência
constitucional, é, regra geral, a forma de
primeira investidura nos cargos públicos
(art. 97 - Constituição Federal de 19691.

2. Enfatizando a verdade contida nesta
diretriz, inserida na Lei Fundamental, o
ilustre Prof, Hely Lopes Meireles assevera
com proficiência, verbis:

"O concurso.,. é o meio técníeo pos
to à disposição da Administração Pú
blica para obter-se moralidade, efici
ência e aperfeiçoamento do Serviço
Público. Por ele se afastam os ineptos
e os apaniguados que costumam abar
rotar as repartições, num espetáculo
degradante de protecionismo ...
(In - Direito Administrativo Brasilei
ro - pág. 364).

3. Não resta a menor dúvida que, na
linha direta destes importantissimos objeti
vos, decorre a imperiosa necessidade de
igualdade de tratamento entre os .candl
datos.

4 .. É, ainda, o Prof. Hely Lopes Meireles
quem sustenta no mesmo teor, verbls:

"Desde que o concurso visa a selecio
nar os candidatos mais capazes, é Inad- .
míssível e tem sido julgado Ineostitu
eíonal, a concessão inicial de vantagens
ou privilégios a determinadas pessoas
ou categorias de funcionários (V.G. os
interinos), porque isto cria desigualda
de entre os concorrentes".

5. Ora, ficando assentado que no siste
ma de ingresso ao serviço público, por con
curso, é impostergável a absoluta igualdade
entre os concorrentes, a exigência, no ato
de inscrição dos candidatos, do pagamen
to de determinada importância, seja a que
título for, revela-se dtscrímínadora, ense
jando uma limitação de ordem econômica,
que recai justamente sobre os que mais ne
cessitam de disputar, e quiçá obter, gra
ças ao concurso, um lugar ao sol: as pes
soas modestas, pertencentes à soírtda clas
se média desta nação.

6. Eis por que somos motivados a apre
sentar tal proposição, de oportunidade ine
quivoca e evidente cunho social.

S~la das Sessões, 10 de maio de; 1913. ""'1
Jose Camargo.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA DIVIS!J.O DE COMISS6ES

PERMANENTES

CONSTITUIÇãO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 1
DE 17 DE OUTUBRO DE 1967

TÍTULO I

Da Organização Nacional

.JAPíTULO V
Do Sistema Tributário

Art. 18. Além dos impostos previstos
nesta Constituição, compete à Uníão, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Muni
cípios instituir:

I - taxas arrecadadas em razão do
exercício do poder de polícia ou pela
utilização efetiva ou potencial de servi
ços públicos especítícos e dívísíveís,
prestados ao contribuinte ou postos à
sua disposição; e

CAPíTULO VII
Do Poder Executivo

SEÇ1l0 VIII
Dos Funcionários Públicos

Art. 97. Os cargos públicos serão aces
síveís a todos os brasileiros que preencham
os requisitos estabelecidos em ler.

§. 1.0 A primeira investidura em cargo
público dependerá de aprovação prévia, em
concurso público de provas ou de provas e
tí tuíos, salvo os casos in dicados em lei.

pROJETO DE LEI
N.o 1. 268, de 1973

Dispõe sobre o uso de marcas de in
dústria ou de comércio pelas entidades
esportivas nos uniformes de seus atle
tas profissionais.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Economia e de Fínanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica permitido às entidades es

portivas o uso de marcas de indústria ou
de comércio nos uniformes de seus atletas
profissionais, em competições, no Brasil ou
aio Exterior.

Parágrafo único. O disposto neste ar
tigo não se aplica às seleções.

Art. 2.0 A presente lei entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 3.0 " Revogam-se as disposições em
contrário.

6ala das Sessões, em de de 1973.
Justificação

Todo comerciante procura estabelecer di
ferenciação entre o seu produto e o similar
de outras procedências. Dal a marca de
indústria ou de comércio, reveladora do tra
balho e da capacidade do seu proprietário.

Nos termos do art. 89, parágrafo 'Único,
do Código de Propriedade Industrial con
sidera-se marca de indústria a que for usa
da pelo fabricante, industrial, agricultor, ou
artifice, para assinalar os seus produtos, e
marca de comércio aquela que usa o co
merciante para assinalar as mercadorias do
seu negócio, fabricadas ou produzidas por
outrem.

Podem essas marcas consistir em tudo o
que não for proibido por lei, e, portanto,
consistir num nome, sinal. denominação,
firma, etc., desde que revistam forma dis
tinta, de modo a não se confundir com
outras. Exemplo: conjunto de letras, al
garismos, denominações, monogramas, em
blemas, figuras, relevos, fotografias, selos,
rótulos, etc.

Não podem ser registradas as marcas que
contravenham a ordem pública e os bons
costumes. os emblemas e armas nacionais
e o da Cruz Vermelha Internacional. as ex
pressões genéricas e sem significação, bem
como tudo aquilo que possa ferir direitos
de terceiros.

A marca de índústría ou de comércio po
derá fazer parte de uma expressão ou sinal
de propaganda, produzindo efeito em todo
o território nacional.

O presente projeto de lei visa so.ucíonar
um grave problema que, no.znomentc, afli
ge a maioria dos clubes esportivos brasilei
ros, ou sej a, aquele que diz respeito a sua
sítuacão eeonõmíeo-rinanceira, particular
mente daqueles que, dentre outras modali
dades de esportes, disputam o futebol pro
fissional.

No desenvolvimento de suas atividades
diárias são inúmeros e onerosos os gastos
que esses clubes têm que dispender nos
seus diversos setores e departamentos, des
de as despesas com manutenção de sede,
empregados. etc., até aquelas efetuadas com
o principal departamento, o de futebol
profissional. Ai, são realizadas as suas
maiores despesas, que se distribuem nos sa
lários pagos aos jogadores (em média um
planteI de 25 profissionais), nos encargos
junto ao INPS, relativos aos mesmos, no
pagamento de "luvas" relativas à renova
ção dos seus respectivos contratos, nos gas
tos com concentrações, nos "bichos" pagos
pelas vitórias, etc.

Se o clube tem em seu elenco jogadores
de primeira grandeza, como os que integram
o selecionado brasileiro, o Que é o caso de
nossas principais agremiações. a situação
se agrava ainda mais, porque a estes são
pagos salários verdadeiramente astronômi
cos. Dá-se, então, o seguinte quadro: ele
passa a ter a sua despesa maior do que a
sua receita, pois a principal fonte de lucro,
as rendas consegutdas nos jogos de fute
bol, não são suficientes para manter o ne
cessário equilíbrio financeiro.

Para resolverem tal sttuacão, os nossos
clubes lançam mão. quase semnre, de suas
alternativas. Ou contraem altos comnro
missas financeiros com os Bancos, através
de empréstimos. ou tendem a se desfazer
dos bens imóveis qU'8 compõem o seu pa
trimônio. tais como, terrenos, campos de
futebol etc. Este é o Quadro reinante nos
nossos dias.

Precisamos, a fim de que não ocorra um
colapso geral, solucionar a difícil situação
econômico-financeira em que se encontram
esses clubes. E isto é o que pretendemos
com a presente proposição, mediante o uso
de marcas de indústria 011 de comércio nos
uniformes dos atletas que os representam,
em competições, salvo quando jogarem em
seleções.

Seria grande, indubitavelmente, o núme
ro de patrocinadores interessados em tal
promoção, pela penetração popular que ela
alcançaria, sobremodo, no futebol, que é
tipicamente o esporte das multidões.

Vejamos, como exemplo, o que é feito no
campeonato mundial de automobilismo de
fórmula 1. Emerson Fittipaldi é o primeiro
piloto da equipe "Lotus Cars Limited" que
tem como principal patrocinador a marca
de eígarros "John Player Special", cuja em-

balagem tem as cores preta e dourada ra
zão por que os carros dessa equipe são 'piu";
tados com tais cores.

A "Johl1 Play-er Special" contrata a Equi
pe de Fórmula 1 da "Lotus Cars Limited"
e essa então passa a competir com a de.
nominação de "John Player Special Lotus
Team", que, destacadamente, vemos escri
to nos seus carros.

Além da "John Player Special" a Lotus
tem ainda como patrocinadores ~ "Good
Year" e a "Texaco", portando em seus
carros os logotipos adesivos de ambos. .

Particularmente, Emerson Fittinaldi tem
contratos pessoais com a "Go"od-Year"
'·Varga", "Bardahl", "Texaco" e "Café Ca":
elque", usando em seu macacão suas mar
cas publicitárias.

No capacete ele usa a marca do café do
Brasil (mC), que também é seu patroci
nador.

O mesmo acontece no automobilismo bra
sileiro onde as nossas equipes possuem os

. seus respectivos patrocinadores,
~ o caso, por exemplo, da Equipe "Z", de

Luiz Pereira Bueno, Anisio Campos e Tite
v,ltapani, que é contratada pela Compa
nhia de Cigarros Souza Cruz e faz em seus
carros a propaganda da marca "Hollywood",

Por que não fazermos o mesmo com os
nossos clubes que disputam modalidades es
portivas profissionais, particularmente no
que toca ao futebol?

Esta seria para eles, sem sombra de dú
vida, uma nova e vigorosa fonte de renda,
capaz de colocar a sua receita muito acima
da sua despesa, l)l"onieiando. assim. a todos,
o tão almejado "equilíbrio financeiro.

Esneramos, pois, o apoio de nossos ilus
tres pares para que o nresente projeto ve
nha a se transformar em lei.

Sala das Sessões, em de de 1973.-
Oswaldo Zanello.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ANEX 4.DA
PELA DIVTSÁO DE COMISSõES

PERMANENTES

DECRTí;TO-LEI N.o 1005
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
CóDIGO DA PJ?OPRIEDADE

INDUSTRIAL

........................................~.~

. )

TíTULO II

Das marcas de indústria, de comércio
e de serviço, títulos de estabelecimento
e expressões ou sinais de propaganda

CAPíTULO I
Das marcas de indústria, de

comércio e de serviço
SEÇ1l0 I

Disposições gerais
Art. 69. Será garantido em todo o ter

ritório nacional o uso exclusivo de marca
de indústria e de 'comércio ou de serviço
ao industrial, comerciante ou profissional
que obtiver ° registro de acordo com o pre
sente Código, para distinguir seus produ
tos. mercadorias ou serviços, de outros idên
ticos ou semelhantes de procedência di-
versa. .

Parágrafo único. O Governo poderá, por
motivo de ordem pública, tornar obriga
tório o registro de marca em relação a de
terminados produtos, mercadorias ou servi
ços.

Art. 70. As marcas de inch""t1, _ de co
mércio podem ser usadas diretamente em
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produtos mercadorias, recipiente, invólu
cros, rótulos ou etiquetas.

Art. 71. Oonsldera-se marca de indústria
aquela que é usada pelo fabricante, indus
trial, agricultor ou artífice para distinguir
os seus produtos, e de comércio a usada
pelo comerciante para assinalar as merca
dorias de seu negócio.

Art. 72. Considera-soe marca de serviço
aquela destinada a distinguir serviços ou
atividades profissionais.

•• # , ••••

CAPíTULO UI
Das expressões ou sinais de propaganda

SEÇãO I

Disposições Gerais
Art. 92. Entende-se por expressão ou si

nal de propaganda toda legenda, anúncío,
reclame, frase, palavra, combinação de pa
lavras, desenhos, gravuras, originais e ca
racteristicos que se destinem a emprego co
mo meio de recomendar quaisquer ativida
des lícitas, realçar qualidades de produtos,
mercadorias ou serviços, ou a atrair a aten
ção dos consumidores ou usuários.

.........................................
§ 2.0 As expressões ou sinais de propa

ganda podem ser usados em cartazes, ta
buletas, papéis avulsos, impressos em geral
ou em quaisquer meios de comunicação.

..... .. .. .. • .. .. .. .. .. .. õ , ..

..................... , ....
DECRETO-LEI N.o 3.199

DE 14 DE ABRIL DE 1941
Estabelece as bases de organil;ação

dos desportos em todo o País.
........................................ u ••••

CAPíTULO V

Das ligas e das associações
desportivas

Art. 24. As associações desportivas. en
tidades básicas da organização nacional dos
desportos, constituem os centros em que os
desportos são ensinados e praticados. As
ligas desportivas, que tém carater faculta
tivo. são entidades cie direção dos despor
tos, na órbita municipal.

••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••

CAPíTULO VII

Das medidas de proteção
aos desportos

................................. , .
Art. 38. A União, o Distrito FederB,l, os

Estados e os Municípios deverão subven
cionar as entidades desportivas filiadas di
reta ou índíretamente ao Conselho Nacional
de Desportos, para o fim de possíbílítar a
manutenção e o desenvolvimento de suas
atividades.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.

CAPíTULO IX

Disposições gerais e transitórias

Art. 48. A entidade desportiva exerce
uma função de caráter patriótico. É proi
bida a organização e tunctonamento de en
tidades desportivas, de que resulte lucro
para os que nela empreguem capítaís sob
qualquer forma.

• '~•.• '_•. ' '! , , •••• 1 .

................................-

PROJETO DE LEI
N.O 1.269, de 1973

Institui o financiamento-educação e
dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 639,
de 1972, nos termos do art. 71, do
Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. L" É instituído o financiamento

educação, destinado a custear os estudos,
nos cursos de grau universitário, de pessoa
carente de recursos.

§ 1.0 O financiamento-educação será
concedido pela Caixa Econômica Federal,
através de uma de suas Carteiras.

§ 2.° Poderá requerer o financiamento
o próprio estudante, se maior ou emanci
pado, que viver de seus próprios rendimen
tos, ou seu responsável legal, nos demais
casos.

Art. 2.0 Será eonsíderado carente de re
cursos o requerente que provar perceber,
anualmente quantia inferior a cento e vinte
salários-mínimos, caso não tenha depen
dentes, ou cento oe oitenta salários-mínimos,
se com um dependente.

§ 1.0 Para os requerentes com mais de
um dependente, ao rendimento mínimo de
cento e oitenta salários-mínimos será acres
cido o valor equivalente a vinte (20) salá
ríos-mínímos para cada um dos dependen-
tes seguintes. ..

§ 2.0 Para os efeitos desta lei o cônjuge
será considerado dependente.

§ 3.° Se o dependente exercer atividade
remunerada, seus rendimentos serão soma
dos ao do requerente para os efeitos deste
artigo.

Art. 3.0 O valor do financiamento será
pago diretamente ao estabelecimento de en
sino onde o estudante-mutuário estiver ma
triculado, em até quatro prestações anuais.

Art. 4.0 Anualmente, ao renovar a ma
tricula, o mutuário-estudante deverá fazer
prova de seus próprios rendimentos ou dos
de seu responsável legal, conforme o caso.

Art. 5." Perderá o direito ao financia-
mento o mutuário-estudante que:

a) trancar sua matrícula;
b) deixar, durante o ano letivo, de
atender à Ireqüêncía mínima obriga-

tória fixada pelo estabelecimento de ensí
no;

c) for reprovado nos exames finais.
§ 1.0 No- caso da letra b deste artigo o

mutuárío-estudante não perderá o direito
ao financiamento se justificadas suas fal
tas através de atestado fornecido por ser
viço médico oficial.

§ 2.0 Se a reprovação se der por falta
de freqüência justificada na forma do pa
rágrafo anterior, o mutuário-estudante
também não perderá o direito ao financia
mento.

§ 3.0 Em qualquer dos casos previstos
neste artigo, o mutuário-estudante é obri
gado a fazer a devida comunicação à Caixa
Econômico Federal, para o fim de cessar o
pagamento do financiamento, sob as penas
do art. B.o desta lei.

Art. 6.° Se ocorrer uma das hipóteses do
artigo anterior, o estabelecimento de ensino
interessado, independentemente das medi
das tomadas pelo estudante-mutuário, é
obrigado a comunicar o evento, em tempo
hábil, à Caixa Econômica Federal, para o
fim de cessar o pagamento do financia
mento, sob pena de devolver em dobro, de
pois de corrigidas monetariamente, as
quantias indevidas que recebeu.

Art. 7.0 Será considerada fraude, puni
vel com pena de detenção de seis meses a
dois anos, prestar declarações falsas com o
objetivo de obter ou aumentar o valor do
financiamento de que trata esta lei.

Parágrafo Único. Incidirá na mesma pe
na o responsável pelo estabelecimento de
ensino que, de qualquer modo, concorrer pa
ra a fraude.

Art. 8.° Nos casos previstos no § 3.0 do
art. 5.° e no art. 7.° desta lei, provada a má
fé, a divida do estudante-mutuário será
considerada vencida, podendo a Caixa Eco
nômica Federal cobrá-la judicialmente, pe
la ação executiva.

Art. 9. A cobrança do empréstimo-edu
cação, excluídas as exceções previstas nesta
lei, obedecerá às seguintes regras básicas:

a) somente será iniciada após o trans
curso de dois anos, contados do dia da
formatura do estudante-mutuária;
b) os juros só comecarão a ser devidos
após a formatura do estudante-mutuá
rio, vedada a cobrança de taxas ou cor
reção monetária;
c) os juros e comissões da mutuante
não poderão ultrapassar, no total, a oi
to por cento ao ano;
d) o pagamento da dívida será feito
em, no mínimo, vinte e quatro presta
ções mensais iguais.

- Art. 10. O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 90 dias .

Art. 11. Os casos omissos serão resolvi
dos pela administração da Caixa Econômi
ca Federal, ouvido, quando for o caso o
Ministério da Educação e Cultura. '

Art. 12. Esta .lei _entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as dispo
sições em contrário.

Sala das sessões, em
Tasso de Andrade

Justifieação

A Constituição vigente dispõe em seu
art. 176:

"A;·t',1,76. A educação, ínspirada no
prll1~lPlO da unídade nacional e nos
ídeaís de liberdade e solidariedade hu
mana, é direito de todos e dever do Es
tado, e será dada no lar e na escola.
§ 1.° O ensino será ministrado nos di
ferentes graus pelos Poderes Públicos.
§ 2.° Respeitadas as dísposíções legais
o ensino é livre à iniciativa "particular'
a qual merecerá o amparo técnico e fi~
nancetro dos Poderes Públicos inclusi
ve mediante bolsas de estudo. '
§ 3.° A legislação do ensino adotará
os seguintes principios e normas;

1- .

II - .

III -: o ensino público será igualmente
gratuito para quantos, no nível médio
e no superior, demonstrarem efetivo
aproveitamento e provarem falta ou in
suficiência de recursos;

IV - O Poder Público substituirá gra
dativamente, o regime de gratrfidade
no ensino médio e no superior pelo sis
tema de concessão de bolsas de estudo
~e~iante restituição, que a lei regula~
ra.

yerifica-se que a preocupação do constí
tuínte, repetindo objetivos já consagrados
nas Constituições anteriores, é facultar aos
estudantes- a possibilidade de independen
temente de seus recursos, cursar umaesco
la. de grau médio e superior..
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Inúmeras foram as tentativas, do legis
lador ou do próprio Poder ExecutivQ, a fim
de que a máxima constitucional tivesse
cumprimento. Algumas das medidas adota
das ainda vígem, sem que, no entanto, seus
efeitos possam ser considerados sequer sa
tisfatórios. Aí está o exemplo das bolsas de
estudo, experiência que não teve o. alcance
pretendido ou esperado, por mo~1Vos que
não nos cabe apreciar, mas que sao do co
nhecimento de todos.

Há alguns anos, em 1950, a Assoeiação de
Educacão Católica Iancou a idéia de se
criar um Banco da Educação. Propagado o
esboço, alguns legisladores, valendo-se de
inspiração própria ou de exemplos exter
nos submeteram à apreciação do Congres
so Nacional proposições, onde se cuidava
da solucão de tão relevante problema, qual
seja o da educação dos estudant;es perten
centes às classes menos favorecIdas.

Esses projetos de lei não vingaram; 'pois
quase todos partiam de bases empmcas,
sem atentar para o fato de que um Banco
da Educacão deveria ser uma empresa, com
estrutura empresarial, e, po~s,. j!l!!1ais deve
ria apresentar balanços deflcltanos.

Assim, a idéia da criação d~ um. Banco
destinado a financiar a educaçao fOI ab~~
donada, ressurgindo. vez ou outra, por .Inl
ciativa de algum parlamentar que, aI?da
preocupado com o assunto, encontr.ava ms
piracão em medidas governamentaIs de al
guma forma ligadas ao problema.

São dessa época as iniciativas dec?rr~l!-
tes dos estudos nrocedidos pelo Mimster}o
da Educacão e Cllltnra para estruturacao
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacão. que administra recursos ext!aor
camentários. originários da arrscadacão .do
ss Iártn-educaeâo e das cotas das loterIas
Esportiva e Federal.

No entanto, dados os existentes Impedi
mentos constitucionais, os trabalhos realI
zados preconizavam a criacão de uma Car
teira de Financiamento da Educacão, su
bordinada à Caixa Econômica Federal ou
ao Banco do Brasil. A idéia mereceu os
aplausos gerais, príncípalmente de altas
autoridades ligadas ao ensino, como, por
exemplo. o Prof. Thompson Flores. do Con
selho Estadual de Educacão, Prof. Celso
Kelly Deputaào Flexa Ribeiro. Cel. Confú
cio P:uuplona, Secretário-Geral do Ministé
rio da .Educação, do próprio Ministro Ja~'
bas Passarinho e da Prol'a. Esther de FI
gueiredo Ferraz. Secretária da. Educação de
São Paulo que chegou a anunciar ter deter
minado um estudo, em nível estadual, para
a críacão de um Banco destinado a captar
recursos e empregá-los no financiamento
de estudantes sem recursos próprios.

Tais idéias, todas elas, morreram no nas
cedouro. Os óbices levantados foram tantos,
que o legislador desistiu de provocá-Ias ou
adotá-las.

Examinando C0111 o cuidado merecido o
assunto, verifiquei que o problema é cru
cial. Ou damos oportunidade para todos os
brasileiros se educarem, ou nosso país não
atingirá as metas preconizadas pelo Go
vemo, por absoluta falta de gente habili
tada.

A questão, se encarada da forma acima,
chega mesmo a interessar à Segurança Na
cional. Deve, portanto, ter uma solução.

Observando os limites de competência do
legislador, conclui que seria impossíveL a
crtacão de um Banco da Educacão ou se
quei de uma Carteira Nacional da Educa
ção, subordinada à Caixa Econômica Fe
deral e ao Banco do Brasil. O recurso seria
trabalhar com os órgãos de crédito e fi
nanciamentos já existentes, dando-lhes um
arcabouço legal que lhes permitisse cumprir
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as finalidades desejadas com viabilidade de
êxito.

Proponho, assim, instituir, para os estu
dantes carentes de recursos, o financia
mento de seus estudos superiores, mediante
a abertura de um crédito próprio na Caixa
Econômica Federal, obedecidas as formali
dades e as cautelas que julguei indispensá
vel.

Assim como há o crédito rural, o direto
ao consumidor, o hipotecário, e outros, ha
verá o financiamento-educação, para um
fim nobre e de real proveito ao país. Não
se criará despesas e nem se tocará em ma
téria financeira.

O projeto define o que deve ser entendido
por pessoa carente de recursos; estabelece
que o financiamento deve ser pago direta
mente ao estabelecimento de ensino onde
o estudante-mutuário esteja matriculado;
esnecifica os casos de perda de direito ao
financiamento; determina a punição de
quem usar de fraude para obter o finan
ciamento; e fixa as regras básicas para a
cobranea do financiamento.

É minha contribuicão para a solução de
problema tão importante.

Sala das Sessões - Tasso de Andrade.

PROJETO DE LEI
N." 1.270, de 1973

Reconhece de utilidade pública o
Serviço de Assistência aos Menores de
Corumbá (SAMC).

(À Comissão de Constituicão e Justi-
ça). .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É reconhecido de utilidade pú

blica o Servico de Assistência aos Meno
res de Corumbá - SAMC - sociedade civil
sem fins lucrativos. com prazo de duração
índetarmlnadr e com sede na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso.

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

Justificação

O Serviço de Assistência aos Menores de
Corumbá - SAMC - foi fundado em 31 de
agosto de 1944, como sociedade civil, com o
objetivo primordial de servir à coletivida
de sem interesse pecuniário.

Suas principais finalidades são: fazer in
tensa propaganda e colaborar com os po
deres públicos e órgãos competentes visan
do prevenir os males sociais, amparando a
infância desvalida e transviada, manter es
tabelecimentos destinados à internação e
educação de menores. vigiar, proteger e co
locar os menores egressos do serviço, pa
trocinar e promover por toods os meios, co
letas de fundos em benefício dos menores
internados, obter recursos oficiais para
custeio de estudo, organizar centro de orien
tação familiar e granjas lares, bem como
incentivar outras iniciativas de assistência
aos menores.

Com tais objetivos e, principalmente, por
se preocupar acima de tudo com os pro
blemas dos menores desamparados, merece,
sem dúvida alguma, a declaração de utili
dade pública o Serviço de Assistência aos
Menores de Corumbá.

Lembre-se, finalmente, que há preceden
te no Legislativo, pois, já foram reconhe
cidas de utilidade pública outras entidades
da mesma espécie.

Esperamos, então, o necessário apoio de
nossos ilustres pares para que seja o pre
sente projeto transformado em lei.

Sala das Sessões - Emanuel Pinheiro.
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LEGISLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA
PELA DIVISA0 DE COMISSõES

PERMANENTES
LEI N.O 91

DE 28 DE AGOSTO DE 1935
Determina regras pelas quais são as

sociedades declaradas de utilidade pú
blica.

O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil:

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

Art. I." As sociedades civis, as associa
ções e as fundações constituidas no país
com o fim exclusivo de servir desinteressa
damente à coletividade podem ser decla
radas de utilidade pública, provados os se
guintes requisitos:

a) que adquiriram personalidade ju
rídica;
b) que estão em efetivo funcionamen
to e servem desinteressadamente à co
letividade;
c) que os cargos de sua diretoria não
são remunerados.

Art. 2.° A declaração de utilidade públi
ca será feita em decreto do Poder Executi
vo, mediante requerimento processado no
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
ou, em casos excepcionais, ex-officio.

Parágrafo único. O nome e característi
cos da sociedade, associação ou fundação
declarada de utilidade pública serão inscri
tos em Iívro especial, a esse fim destinado.

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

Art. 4.° As sociedades, associações e fun
dações declaradas de utilidade pública fi
cam obrigadas a apresentar todos os anos,
exceto por motivo de ordem superior reco
nhecido a critério do ministério de Estado
da Justiça e Negócios Interiores, relação
circunstanciada dos serviços que houverem
prestado à coletividade.

Parágrafo único. Será cassada a decla
ração de utilidade pública, no caso de in
fração deste dispositivo, ou se, por qualquer
motivo, a declaração exigida não for apre
sentada em três anos consecutivos.

Art. 5.° Será também cassada a declara
ção de utilidade pública, mediante repre
sentação documentada do órgão do Minis
tério Público, ou de qualquer interessado,
da sede da sociedade, associação ou funda
ção, sempre que se provar que ela deixou
de preencher qualquer dos requisitos do
art. 1.0

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

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935; 114.°
da Independência e 47.° da República.
Getúlio Vargas - Vicente Ráo.

DECRETO N.O 50.517
DE 2 DE MAIO DE 1661

Regulamenta a Lei D.O 91, de 28 de
agosto de 1935, que dispõe sobre a de
claração de utilidade pública.

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

Art. 1.0 As sociedades civis, associações e
fundações, constituídas no pais, que sirvam
desinteressadamente a coletividade. pode
rão ser declaradas de utilidade pública, e
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pedido ou "ex-officio" mediante decreto do
Presidente da República.

Art. 2,0 O pedido de declaração de uti
lidade pública será dirigido ao Presidente
da República, por intermédio do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, provados
pelo requerente os seguintes requisitos:

a) que se constituiu no país;
b) que tem personalidade jurídica;
c) que esteve em efetivo e contínuo
funcionamento, nos três anos imediata
mente anteriores, com a exata obser
vância dos estatutos;
d) que não são remunerados, por qual
quer forma, os cargos de diretoria e que
não distribui lucros, bonificações ou
vantagens a dirigentes, mantenedores
ou associados, sob nenhuma forma ou
pretextos;
e) que, comprovadamente, mediante a
apresentação de relatórios circunstan
ciados dos três anos de exercício ante
riores à formulação do pedido, promove
a educação ou exerce atividades de pes
quisas científicas, de cultura, inclusive
artísticas, ou filantrópicas, estas de ca
ráter geral ou indiscriminado, predo
minantemente;
f) que seus diretores possuem folha
corrida e moralidade comprovada;
g) que se obriga a publicar, semestral
mente, a demonstração da receita obn
da e da despesa realizada no periodo
anterior.

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

Art. 3.0 Denegado o pedido, não poderá
ser renovado antes de decorridos dois anos,
a contar da data da publicação do despacho
denegatório.

Parágrafo único. Do denegatório do pe
dido de declaração de utilidade pública ca
berá reconsideração, dentro do prazo de 120
,dias, contados da publicação.

Art. 4,0 O nome e características da 0,0

ciedade, associação ou fundação declarada
de utilidade pública serão inscritos em livro
especial que se destinará, também, à aver
bação da remessa dos relatórios a que se
refere o artigo 5.0

Art. 5.0 .As entidades declaradas de uti
lidade 'Pública, salve motivo de força maior
devidamente comprovado, a critério da au
toridade competente, ficam obrigadas a
apresentar, ate o dia 30 de abril de r;:ada
ano ao Ministério da Justiça e Negócaos
Int~riores relatorí,.. circunstanciado dos ser
viços que 'houverem prestado à coletividade
no ano anterior.

Art. 6.0 Será cassada a declaração da uti-
lidade pública da entidade que:

a) deixar de apresentar, ,d:rrante três
anos, consecutivos, o relatono a que se
refere o artigo procedente;
b) se negar a prestar servi~~ compre
endido em seus fins estatutanos;
c) retribuir, por qualquer forma, os
membros de sua diretoria, ou conceclr:r
lucros bonificações ou vantagens a di
rigent~s mantenedores ou associados.

Art. 7.° A cassação da utilidade pública,
será feita em processo, instaurado! ~x offieio
pelo Mínístérío da Justiça e N~gOClOS Irrte
ríores, ou mediante representaçao documen
tada.

Parágrafo único. O pedido de reconsi
deração do decreto que cassar a declaração
de utilidade pública não terá efeito sus
pensivo.

Art. 8.° Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as dispo
sições em contrário.

Brasílía, em 2 de maio de 1961; 140.° da
Independência e 73,0 da República. - Jânio
Quadros - Oscar Pedroso Horta.

DECRETO N.O 60.931
DE 4 DE JULHO DE 1967

Modifica o Decreto n.O 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 confere o artigo 83, item
n, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam alterados a alínea g, do
artigo 2.0 e o artigo 5.° do Decreto n. O ••••

50.517, de 2 de meio de 1961, que passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.0 •••

g) Que se obriga a publicar, anual
mente, a demonstração da receita e
despesa realizadas no período anterior,
desde que contemplada com subvenção
por parte da União, neste mesmo pe
ríodo.
Art. 5.° As entidades declaradas de uti
lidade pública, salvo por motivo de for
ça maior devidamente comprovada, a
critério da autoridade competente, fi
cam obrigadas a apresentar, até o dia
30 de abril de cada ano, ao Ministério
da Justiça, relatório circunstanciado
dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devida
mente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no
período, ainda que não tenham sido
subvencionadas".

Art.2,o Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Brasília, '1 de julho de 1967; 146.0 da In
dependência e 79.° da República. - A.
COSTA E SILVA - Luiz Antonio da Gama e
Silva.

PROJETO DE LEI
N.o 1.271, de 1973

Dispõe sobre as contribuições devidas
ao INPS pelos Estados, Territórios, Mu
nicípios e autarquias, estaduais e mu
nicipais, e dá outras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A contribuição dos segurados,

servidores dos Estados, Territórios e Muni
cípios, quando vinculados ao SIstema do
Instituto Nacional da Previdência Social,
será idêntica à prevista no art. 69, letra b,
da Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960.

Parágrafo único. Os Estados, Territó
rios e Municípios ficam sujeitos a contri
buição idêntica.

Art. 2.0 As empresas públicas, autarquias
e sociedades de economia mista criadas pe
los Estados, Territórios e Municípios, fica
rão sujeitas ao regime previsto nesta Lei,
desde que, comprovadamente, não apresen
tem lucro em suas atividades.

Art. 3.° Os débitos dos Estados, Terri
tórios e Municípios, incluídos os de suas
autarquias, sociedades de economia mista
e empresas públicas, existentes até a vi
gência desta Lei, serão cobrados pelo Insti
tuto Nacional da Previdência Social sem a
incidência de juros de mora e correção mo
netária e poderão ser parcelados de acordo
com a legislação vigente.

Art. 4.° O Poder Executivo, no prazo de
60 (sessenta) dias a partir da vigência des
ta Lei, baixará seu regulamento.

Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na.
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Justificação

Não se desconhece que, presentemente, os
Estados, Territórios e Municípios, a despeito
de um ingente esforço para cumprirem suas
obrigações para com o INPS quanto aos ser
vidores admitidos e contratados pelo regime
da Consolidação das Leis do Trabalho, não
dispõem de condições financeiras para aten
derem às suas responsabilidades. De admi
nistração para administração, os respecti
vos débitos se acumulam, sujeitando o Po
dor Público, em tais condições, a uma si
tuação constrangedora, porque não tem e
jamais terá recursos para efetuar o paga
mento de seus débitos.

O Projeto de Lei que ora tenho a honra
de submeter à alta consideração do Con
gresso Nacional, tem o propósito de con
vocar os representantes do povo para o de
bate da matéria.

Não se pode aceitar, data venta, que o
Poder Público ofereça um tratamento igual
para situação desiguais, como ocorre pre
sentemente. Não é crivcl que os Estados,
Território e Municípios, quando contratam
servidores sob o regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, sejam obrigados a con
tribuir para o Instituto Nacional de Pre
vidência Social em situação idêntica à da.
empresa privada, quando é sabido que aque
le não visa a obtenção de lucro, ao passo
que esta tem, como característica essencial,
o lucro. Portanto, urge que a matéria se
ja estudada e decidida pelo Congresso Na
cional, a fim de que sej a resolvida uma
situação de anormalidade, que, pode-se afir
mar, se verifica em todo o território nacio
nal, atingindo a quase totalidade dos Es
tados, dos Territórios e dos Municípios.

Estou certo de que nenhum prejuízo ad
virá para o INPS com a adoção de novas
regras para o disciplinamento da contri
buição devida por servidores, como a pre
vista nesta propositura.

Espero, portanto, que este Projeto de Lei
venha por fim a uma situação esdruxula
nas administrações nos níveis apontados.

Sala das Sessões. - José Hadad.

LEGISLAQ1i.O CITADA, ANEXADA PELA
DIVISA0 DE COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 3.807
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social.

. ;

TíTULO lU
Das Prestações
CAPíTULO I

Das Prestações em Geral
Art. 22. As prestações asseguradas pela

previdência social consistem em benefícios
e serviços, a saber:

............................... '" .
§ 1.0 Para os servidores das autarquias

federais compreendidas no regime desta lei,
inclusive os das instituições de previdên
cia social, a aposentadoria e a pensão aos
dependentes serão concedidas com as mes
mas vantagens e nas mesmas bases e con
dições que vigorarem para os servidores ci
vis da União, sendo custeada e paga a apo
sentadoria pelos cofres da autarquia e eon-
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cedidas as demais prestações, pelo respecti
vo Instituto de Aposentadoria e Pensões.

..............................................
TíTULO IV
Do Custeio

CAPíTULO I
Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da previdência social
será atendido pelas contribuições:
' .

"bl dos segurados de que trata o ~ 1.0
do art. 22, em porcentagem igual à que
vigorar no Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado,
sobre o vencimento, remuneração ou
salário, acrescido da que for fixada no
"Plano de Custeio da Previdência So
cial";

...........................................
CAPíTULO IH

Da Arrecadacão do Recolhimemo
de Contribuicões e das

Penalidades

............................................
Art. 82. A falta de recolhimento, na

época própria, de contribuições ou de ou
tras quaisquer quantias devidas às institui
ções de previdência, sujeitará os responsá
veis ao juro moratório de 1% (um por cen
to) ao mês além da multa variável de 10%
(dez por ~ento) até 50% reínquenta por
cento) do valor do débito, observado, para
a multa o mínimo de Cr$ 1.000,00 (mil cru
zeiros). '
"' .

IV - O SR. PRESIDENTE (Fernando
Gama) _ Está finda a leítura do expe
diente.

Passa-se ao Pequeno Expediente.
Tem a palavra o Sr. Francisco Amaral.
O SR. FRANCISCO AMARAL (Pronun-

cia o seguinte díscurso.) - Sr. presidente,
81'S. Deputados, a Real Sociedade Portu
guesa de Beneficiência, de Campinas, co
memorou recentemente o seu centenário
de fundação. Isto dito assim, sucinta
mente, parece pouco dizer a todos que me
honram com sua atenção. De fato, dizer
de uma sociedade que fez cem anos, não
é acontecimento comum. É, efetivamente,
evento invulgar. Mas, no caso da Benefi
cência, esses 20 lustros representam um
desfilar refulgente de atitudes nobres. de
renúncias insuspeitadas, de corações aber
tos, de dedicações levadas ao extremo do
sacrifício humano.

O exemplo, bem sabem os Srs. Deputados,
veio de cima: devemos à Rainha D. Leo
nor, de Portugal, a benemerência de haver,
há quase cinco séculos, inaugurado, no
mundo, os primeiros postos de socorros hu
manos - as entidade que, rapidamente,
foram semeadas pelos quatro cantos do
mundo. Elas passaram a existir nas índias,
na China, no Japão, no centro da Europa,
nas Américas. Instituicão lidimamente
portuguesa, a Santa Casâ e, posteriormen
te, a Beneficência de um modo geral, tor
nou-se o ancoradouro certo dos desvali
dos incertos. Onde houvesse uma chaga
a sarar, um corpo combalido a sustentar,
um enfermo a lenir a suas dores - ali
estava uma casa de portugueses para dar
a pão, o remédio e o teto. Em poucas pa
lavras: o conforto humano. E também o
espiritual, pois nesses estabelecimentos de
caridade piedosa nunca faltaram irmãs
compadecidas para tratar de todas as fe
Il'idas do corpo e da alma, nem capelães

amoráveís para dar a um moribundo a bên
ção da extrema-unção.

A Benefíeêncía de Campinas, neste sé
culo de sua existência proveitosa. hauriu o
exemplo que veio das 1)raias da Lusitânia.
Dentro de suas paredes há de haver. ain
da, o eco dos cantos heróicos dos rnarean
tes lusitanos que cruzaram todos os mares
nas fainas dos descobrimentos. E como
onde há aventura, há, de par, o sofrimen
to e a dor, a inquietação e a rebeldia,
dentro da Beneflcêncía, em Campinas de
um século para cá têm ecoado os lamentos
de geracôes que se sacrificaram por alheias
dores. E sofrrmentos balsamízados pela ter
nura que é. ninguém ignora, um trace pre-
dominante da alma portuguesa. -

A Benefícêncía Portuguesa, de Oampma,
começou, timidamente. numa quadra dê
terreno que custou, nos áureos tempos, a
alta soma de oito contos de réis. Depois
foram chegando os tijolos e as traves anô
nimas. os óholos, os donativos, as heranças
jacentes, os dinheirinhos desviados da eco
nomia doméstica para a feitura de uma
notável obra social.

Hoje, a Benefieêncía é um palácio de
curar dores. Lá dentro, no seu interior, os
aparelhos de ciência são inúmeros. Os de
votamentos humanos, de enfermeiros e en
fermeiras, espalham-se. vestidos de bran
co, pelos corredores amplos e coloniais.
E a Medícrna que ali se desenvolve, no
drama do quotidiano. é uma medicina que
iniciada pelo Visconde de São Valentim:
teve continuadores notáveis, como o velho
Armando de Rocha Brito e seus filhos,
Barbosa de Barros. e quantos e quantos
outros cujos nomes não me ocorrem mas
estão gravados na gratidão da gente de
Campinas. Mas, por agora. e homenageando
a equipe médica do grande hospital, que
ro citar o nome do Diretor-clinico atual,
o Dr. Aboim Gomes, cuja atuação eficien
te e zelosa, diuturna e esclarecida, vale por
um testemunho de um século de dedica
ções aos sofrimentos físicos da humani
dade carecida. E cito. como exemplo de
s:;bedoria administrativa, a obra íncompa
ravel desse bacharel que deveria ser mé
dICO, o meu amigo Dr, Alfredo Maia Bo
nato, que, chefiando um elenco de abne
gados companheiros, tem sabido multipli
car os recursos financeiros da Beneficência
para que ela possa continuar a espalhar,
tempos em fora, as suas beuemerências.

Na comemoração centenária, a Benefi
cência reuniu nos seus salões o que há
de mais expressivo no mundo campíneíro
e paulista. Cidadãos ilustres e homens anô
nimos do povo. Mulheres ricas e pobres.
Fardas agaloadas e batinas crístíanís
símas. Pois, nesse mundo aparentemente
heterogêneo, estava, realmente, um século
de existência bem vivida - aqueles que,
no desfiar do tempo, souberam compreen
der o gesto munificente da Raínha D. Leo
nor, Lá estivemos nós, com Ruy de Almei
da Barbosa, a representar um Parlamento
que não pode esquivar-se, jamais, dos
grandes problemas humanos.

Ao fazer este registro, na mais alta tri
buna do Pais, louvo os portugueses e bra
sileiros que, de mãos unidas, fizeram o per
curso de um século para espalhar o bem.
Não conheço destino mais belo do que esse.
(Muito bem!)

O SR. ÉLCIO ÁALVARES (Pronuncia o
seguinte discurso'> - Sr. Presidente, 81'S,
Deputados, realizou-se em Vitória, Capital
do nosso Estado, a H Jornada Universitá
ria Capixaba de Odontologia, promoção
que foi uma iniciativa do Centro Biomé
dico (Curso de Odontologia) da Universi
dade Federal do Espírito Santo, com a co
lªPoração da Sub-Reitoria comunitária.

A Jornada foi apresentada por alunos, e
os trabalhos foram desenvolvidos sob a for
ma de conferência, mesa clínica e comu
nicações de casos clínicos.

Este trabalho, ao nosso sentir, é inédito
no ensino superior do País e vem sendo
realizado no Espírito Santo há dois anos
constituindo-se num mini-Congresso coni
a participacão de alunos de outras ~nida
des da Federação, prmcipalmente Balría.

Entre os temas versados podemos desta
car os seguintes: honorários profissionais
primeira visita ao odontólogo e futuras
conseqüências, casos, implantes nos reím
plantes, endodontia em ápices abertos, téc
nica cirúrgica do retalho deslízante e a
auxiliar de dentista e suas funções.

Registrando a magnífica iniciativa do
Centro Biomédico da UFES, queremos le
var nossus cumprimentos ao seu Diretor
nr, Benito Zanandrea, bem como ao Prof'
Guilherme Rody Soares. que vem sendo ~
Coordenador-Geral desde o inicio das Jor
nadas, reafirmando assim suas qualidades
de homem profundamente identificado com
a profissão e de admirável idealista, volta
do para as nobres causas do ensino supe
rior. (Muito bem!)

O SR. ANTôNIO ANNIBELLI (Pronun
cia o seguinte diseurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, A Folha de Lonrh-ína ma
tutino da cidade que lhe empresta o {'lOme
em sua edição do dia 23 do corrente mê~
traz reportagem sobre a visita que o Go
vernador Emilio Gomes fez à cidade de
Cianorte. no meu Estado, dois dias antes
a C~ll:vite.do Prefeito Nelson Prendln, par~
verificar 111 loco a extensão da destruicão
do .solo pelas enxurradas. É a erosão que
esta a destruir tudo. Que leva consigo, na
cua voragem, a terra roxa mais fecunda do
mundo; que ao abrir enormes fendas na
quela generosa terra, forma valas e abis
mos e destrói casas e avenidas na cidade
de Cianorte e em todo o noroeste para
naense.

Espírito esclarecido e patriótico o Go
vernador Emílio Gomes não só ate'ndeu ao
chamamento elo Prefeito Nelson Prendm
que é do Movimento Democrático Brasi~
l~iro, como recebeu seu memorial e lhe
dísse:

"~refe!to, compreendo a gravidade da
sítuação e de agora em diante este
problema será enfrentado pelo Esta
do e pela Prefeitura. Providências ime
diatas serão tomadas."

Parabéns Governador Emílio Gomes
Es~iJ:ito púb!icp. é isso. Não tem coloraçã~
políttco-parttdárta, mas sim leva em conta
os mais alevantados interesses do Povo.

. O memorial enviado ao Governador EmÍ
Iío GOJ!les pelo Prefeito Nelson Prendin tem
o seguinte teor:

"Excelentíssimo Senhor Governador:

~a oportunidade de sua visita a esta
cidade, cumpre ao seu Prefeito Muni
cipal. trazer ao conhecimento de Vossa
Excelência as ocorrências em nosso ITlU
nícípío no que se refere ao problema de
maior gravidade que vimos enfrentando
principalmente após as constantes chu~
vas dos últimos 15 dias, onde o índíee
pluviométrico atingiu em apenas 12
dias o total de 329.7 mm».

Cianorte, com mais de 60.000 habitan
tes, é dos municípios pólos desta vasta
região, no entanto, torna-se dia-a-dia
célebre por suas áreas erodidas, con
forme descrevemos abaixo:
Zona 2 - área de 1. 951.080,27 m2 
áreas atingidas pela erosão na avenida
América, num total de 35.000 m,
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Zona 3 - Area de 3.308.454, m2 

áreas atingidas: Ruas Jurema e Tapa
jós - 14.000 m"; Rua Araguaia 
145.000 m~.

Zona 4 - Area de 1.188.375 m~ - áreas
atingidas: Rua São Francisco 36.000 m,
avenidas são Paulo e Paraíba 
115 000 m.
ZOna 7 - Area de 2.951. 644 m-' - área
atingida: Avenida Maranhão e Aveni
da Bahia -132.000 m-. A Travessa Sa
turno e Avenida Píauí - 28.000 m-.

O perímetro urbano da cidade de Cía
norte é de 15.044.317,28 mv. Na área de
9.399. 555,56 m~, compreendida pelas
Zonas 2, 3, 4 e 7, tem área erodida de
533.000 metros quadrados, que corres
ponde a 53,3 hectares.
Mesmo a Zona 1, que compreende a
parte central da cidade, já quase que
totalmente pavimentada, e, até a bem
pouco tempo livre da erosão, já comeca
a sentir o seu efeito. com um foco sur
gido com as chuvas dos últímos dias,
em proporções alarmantes.

Nas zonas atingidas, principalmente as
zonas 3, 4 e 7, estão localizadas as pes
soas de menores posses e, por isso, sen
tem mais profundamente o angustiante
problema.

O nosso muntcipío e sede de comarca
de entrância intermediária, sendo a
maior comarca em número de munící
pios (10) ao todo e ainda a 11.a Secção
Judiciária do Estado, compreendendo
as comarcas de Cruzeiro do Oeste, Gol
oerê e Cianorte. É U1U Município que,
seguindo o exemplo do Paraná e do Bra
sil, não para, em busca do progresso
autêntico.

Excelentíssimo Senhor Governador, o
que aflige a nossa população e tem me
recido por parte do Poder Público Mu
nicipal um tratamento todo especial é
o flagelo da erosão. Porém, dadas as
condições da Municipalidade, que não
!foge à regra dos demais municípios
brasileiros, não dispõe dos recursos ne
cessários para enfrentar o temível mal,
que pelas proporções que vem alcan
çando, poderá dentro em breve, trans
formar-se numa catástrofe irreparável.
Se não conseguirmos pelo menos conter
a erosão onde está, alem das famílias
já atingidas, teremos que mudar apro
ximadamente mais 400 residências, que
estão ou estarão à beira dos abismos
provocados pela ação erodida das águas.
Sabedores da preocupação do governo
do Paraná, através de Vossa Excelên
cia, preocupação essa culminada com a
vossa vinda a nossa cidade, mais do
que nunca depositamos nossa confiança
no Governo do Paraná, e sem dúvida
alguma, dentro em breve, estaremos li
vres do fantasma da erosão.

Confiante nas providências que serão
tomadas por V. Ex.a , em nome do povo
cianortense, o nosso mais profundo
agradecimento, louvando a oportuní
dade. queira aceitar nossos protestos de
elevada estima e consideração.

Atenciosament.e, Nelson Prendin, Pre
feito do Município."

Era o que tinha a dizer. (Muito hem.)

O SR. RUYDALMEIDA BARBOSA
(Pronuncia o seguinte díseurso.) Sr. Presi
dente e Srs. Deputados, o governo do Sr.
Laudo Natel tem-se caracterizado pelos
abusos erros e injustiças que comete. ago
ra às escancaras, sem nem a preocupação
de não afrontar a opinião pública.

Que se o examine em qualquer dos seto
res da administracão e se encontrará a pro
va desta afirmativa.

Citemos apenas alguns desses fatos neste
breve pronunciamento:

caso dos retornos e dos postos de ser
vícos existentes ou autorizados no trecho
entre Campinas e Americana é um ates
tado eloqüente da "justiça" de "dois pesos
e duas medidas" adotada pelo governo de
São Paulo.

Em boa hora - chegamos a acreditar 
a administracão determinou o fechamento
das pasasgena rasas ligando as duas pistas
da Anhanguera no aludido percurso, de
vendo, portanto, os usuários utilizar os pon
tilhões nas proximidades das ligações inter
ditadas.

Os aplausos foram gerais quando anun
ciada e iniciada a medida, pois essas liga
ções constituem grave perigo e constante
mente provocam desastres de conseqüências
irremediáveis, com a perda de nnmercsas
vidas humanas e a invalidez de tantas
outras.

Porém, infelizmente, a decepção não de
morou, porque uma dessas pas?agens,. a que
serve ao bairro Nova Aparecida, fOI rea
berta logo abaixo, em local tão ou mais
perigoso, quando seria aconselhável o apro
veitamento dos pontilhões que dão acesso
à estrada D. Pedro I.

Contudo, não foi só isso: pouco além,
perto da Vila Nova Veneza, no quilômetro
119 construiu-se um grande hotel, o "Ho
tel 'e Restaurante Bradesco", e foi conser
vada a Iígação entre as pistas a serviço
exclusivamente do hotel, ignorando-se a
existência da passagem sup~rior pela; qual
se ganha a estrada que vai a PU'acIcaba,
distante do "Hotel Bradesco" somente algu
mas poucas centenas de metros.

Parece até que se deu maior atenção às
conveniências de um estabelecimento hote
leiro - ainda que seja um Bradesco - do
que à segurança de preciosas vidas huma
nas.

E no que concerne a postos de serviços
às margens da rodovia no mencionado tre
cho, a adoção de duplo criterio admínístra
tivo é berrante. Enquanto um modesto 01
dadão pleiteia acesso ao seu posto de gaso
lina localizado à margem da Anhaguera,
na Rua 11, n.O 98, quilômetro 105, e é nega
do o pedido sob a alegação de que esta a
menos de um quilômetro da passagem supe
rior que permite a ligação da Anhanguera
com a rodovia Pedro l, o "Hotel Bradeseo"
anuncia e põe em execução ~ construção de
posto de serviço (gasolina, oleo etc.) loca
lizado precisamente a cem metros do outro
existente, que é antigo. e construído na
mesma margem da rodovia.

E depois de tudo isso e mUi!AJ mais que
denunciamos no passado e contínuaremos a
fazê-lo no futuro, o speaker do Gover~ador
na Assembléia Legislativa do Estado díz que
os Deputados que recusaram o alm<!ço no
Bandeirantes o fizeram por frustraçao. Ou
então lemos a nota do Deputado - mensa
geiro do Governador aqui em Brasília. pro
clamando a sua pretensa e desautonzada
palavra de moral política e~ nome da
união partidária e dos altos ínteresses do
Estado no País; os quais, em boa verdade, o
próprio Governador jamais soube preservar
e defender.

Por que sentarmo-nos à mesa de quem
nunca nos quis ouvir e prestigiar como par
lamentar em função de interesses públicos
e coletivos e cujo governo se marca pelas
ineficiências e injustiças?

Fiquem, pois, os nossos sofregos críticos
na posicão que melhor lhes, sirva junto ao
Governador, porém, não se aventurem a
criticar atitudes de colegas seus, uma vez
que, para tanto, falta-lhes autoridade.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presiden
te. (Muito bem.)

O SR. LAERTE VIEIRA - (Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, há pouco tempo
reclamamos do Ministério da Educação pro
vidências no sentido de dar andamento amo;
processos que se referem ao reconhecímentq
de cursos superiores. O Ministério autoriza
o respectivo funcionamento e, depois, en
quanto não há o reconhecimen~, .0.'1 alu
nos não podem obter transrerêncía para
outros estabelecimentos nem tampouco
registrar os seus diplomas de conclusão de
curso. Por isso apresentamos o seguinte
Projeto de Lei:

PROJETO DE LEI N.o ,de 1973
Introduz alterações nos Decretos-Ieís

n. O S 421, de 11 de maio de 1938, e 464,
de 11 de fevereiro de 1969, que reg\llam~

a autorização e o reconhecimento dos
cursos de ensino superior.
(Do Sr. Laerte Vieira)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Acrescente-se ao art. 6.° do De

creto-lei n.> 421, de 11 de maio de 1938, o
seguinte parágrafo único:

"Art. 6.° .......•.........•.......•••

Parágrafo único. O fato de ser cassa
da a autorização de funcjpnamentc de
qualquer estabeiecimento de ensino su
perior não prejudicará os direitos dos
alunos que o freqüentavam, aos quais
fica assegurado o direito ao registro
dos diplomas ja expedidos e à transfe
rência dos demais, que não concluíram
o curso, para estabelecimento congê
neres."

Art. 2.0 Acrsecnte-se ao art. 2.° do De
creto-lei n.o 464, de 11 de fevereiro de 1969,
o seguinte parágrafo 3.°

"Art. 2.°

§ 3.° Não renovado o reconhecimento a
que se refere o parágrafo anterior, se
rão asegurados aos alunos que já con
cluiram o curso o direito à expedição e
registro dos diplomas e, aos demais, a
transferência para outro estabelecimen
to".
§ 4.° Feito o pedido de reconhecimen
to, o Ministério da Educação terá o pra
zo de um ano para concedê-lo ou ne
gá-lo. Não o fazendo, o reconhecimen
to se opera de pleno direito, pelo sim
ples decurso do prazo, que é reduzido
à metade no caso dos processos já em
andamento, na data da promulgação
desta lei."

Art. 4.° Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

;Justificação

1 - Este projeto foi elaborado tendo em
vista cópia de memorial que recebemos
enviado ao Senhor Presidente da República
pela Associação Nacional de Mantenedo
ras Educacionais, com sede nesta Capital.

Como salienta o documento, um dos ob
jetivos imediatos pleiteados é o de asse
gurar aos alunos que tenham concluído

curso superior oficialmente autorizado a fun
cionar o direito de registrar o seu diplo
ma e, conseqüentemente, exercer a profis
são para a qual se habilitou.
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Evidentemente, se o Ministério da Edu
cacão autorizou determinada Faculdade ou
curso a funcionar é porque oficialmente ve
rificou e reconheceu que o estabelecimento
satisfazia as condíeões mínímas exigidas
pela legislação em 'vigor. Constatado es~e
fato, foi oficialmente outorgada a autorí
zacão.

, Então, o curso se inicia. Faz divulgação.
Instala-se. Faz mvestímento de monta. An
garia alunos. Contrata professores. Os alu
nos afluem ao curso ou à Faculdade sim
plesmente porque o Governo o autorizou
a funcionar. E autorizou porque o estabe
lecimento demonstrou possuir os requisitos
indispensáveis.

Tudo isto feito, decorrido alguns anos, o
Ministério da Educação, seja porque mo
tivo for, resolve cassar a autorização.

As conseqüências desse ato são as piores
possíveis, não só para os alunos, como tam
bém para o País.
~ Os alunos que concluíram o curso au
torizado. mas não reconhecido, após anos
de estudos, esforços e sacrificios, de um
momento para outro perdem tudo: o tem
po, o dinheiro e os estudos. pois não podem
registrar seus diplomas, nem exercer a nro
~issão para a qual se habilitaram.

l1: o que está expresso na lei (D. Lei n.?
421, de 1938):

"Art. 18. O estabelecimento de ensino
superior. em que funcione curso não re
conhecido, não poderá expedir, aos alu
nos deste, diploma ou certificados de

habilitação de qualquer natureza."
Isto constitui verdadeira calamidade
Imagine a situação do moço, já com seus

vinte e cinco anos de idade, que perdê tudo
e tem de ingressar em outra Faculdade, pa
ra recomeçar do primeiro ano. Isto mostra
que a lei é injusta e iníqua. Aliás, por ser
muito antiga, do quase quarenta anos, cer
tamente ela regulou situações que não mais
existem hoje. estando, por isso mesmo, to
talmente desatualizada e em disconformi
dade com os tempos atuais, em que um dos
objetivos nacionais é justamente incremen
tar ao máximo o estudo superior, condicão
fundamental para o desenvolvimento cien
tífico e tecnológíco,

Muitos não terão mais ânimo de reco
meçar. Vão carregar pelo resto da vida o
peso dessa frustração e dessa injustiça.

Por isso mesmo, enfatiza a representação
dirigida ao Chefe do Governo:

"3. O cidadão, na situação do item
anterior, sente-se injustiçado, despro
tegido pela Pátria. prejudicado pessoal
e familiarmente, ficando impossibilita
do de levar maior conforto a seus de
pendentes, direito que deve ser o co
roamento justo e merecido êxito, fruto
dos seus esforços nas lides escolares".

E, ainda:
"7. Um profissional com diploma sem
registro é muitas vezes um perigoso fo
co de frustrações, reclamações e revol
ta contra as instituições, ou um terreno
fértil para a subversão, o que contra
ria principios que interessam à segu
rança nacional".

Outro aspecto que o projeto contempla é
o dos alunos que ainda não terminaram o
curso cuja autorização para funcionar foi
cassada ou cujo reconhecimento não foi re
novado,

É de justiça que se lhes assegure expres
samente o direito de se transferirem para

estabelecimento congênere, para que prossi
gam os estudos, sem perder o tempo que fre
qüentaram no estabelecimento anterior.

Os dispositivos introduzidos pelo projeto
nos Decretos leis números 421, de 1938, e
464, de 1969, nos conduziram evidentemen
te à revogacão pura do art. 18 do primeiro,
que proíbe expressamente aos estabeleci
mentos de ensino não reconhecidos a ex
pedição do diploma aos seus alunos.

Isto se impunha porque a proposição que
ora submetemos ao julgamento do Congres
so estabelecê prazos fatais ao Ministério da
Educação. Assim é que o art. 3.° estatui o
prazo máximo de um ano para o Ministério
da Educação deferir ou não o pedido de re
conhecimento. Se não o fizer, o reconheci
mento se opera automaticamente.

Para os procesos já em andamento, na
data da promulgação desta lei, esse prazo
é de seis meses.

Não se compreende que processos de tal
importância, dos quais dependem o futuro
de tantos milhares de jovens, fiquem nas
gavetas, sem solução, por tanto tempo.

Daí. o dispositivo do projeto que impõe
o reconhecimento automático, para assegu
rar o direito dos estudantes.

Se o Ministério da Educacão autorizou o
funcionamento e nenhuma' irregularidade
encontrou - pois que não cassou a autori
zação - está dando a prova de que o curso
satisfaz os requisitos legais. devendo ser re
conhecido.

Ao entregarmos a proposicâo ao exame
dos nossos ilustres pares, esperamos poder
contar com a colaboração de todos. a fim
de que seja atendida a situação de milha
res e milhares de estudantes em todas as
regiões do Brasil. (Muito beml r

A lei estabelece o prazo de um ano para
que seja reconhecido o curso. O Ministério
da Educação, assim. deveria agir com a ce
leridade Indispensável, a fim de que os
alunos pudessem gozar dos dinreitos decor
rentes do curso que concluíram. O Minis
tério precisa regularizar a situação dos
Inúmeros cursos de ensino superior que es
tão functonando no País. Este o apelo que
deixa, no sentido de que se aprecie o pro
jeto apresentado com a brevidade possível,
para que seja solucionado este problema
com que se debate grande número de es
tudantes em todo o Brasil.

Era o que tinha a dizer. (Muito hemt )

O SR. CESAR NASCIMENTO (Pronun
cia o seguinte discurso.) 81'. Presidente. Srs.
Deputados, esgota-se mais um ano letivo,
quando colégios privados chegaram a aufe
rir lucros inacreditáveis em face das taxas
estabelecidas aos seus alunos.

Nenhuma medida foi tomada pelas au
toridades no sentido de serem contidos os
percentuais dessas taxas, deduzindo-se daí
a circunstância de estarem as escolas par
ticulares se transformando em genuínas
instituições comerciais.

Com a ressalva de colégios religiosos, que
ainda praticam filantropia, estranha-se que
estabelecimentos privados de ensino, inclu
sive escolas de nível superior, não enten
dam a missão social que desempenham.

Seria oportuno, por outro lado, que os se
tores responsáveis já adotassem provídên
,eias visando o controle das anuidades es
colares para o ano de 1974, impedindo que
grupos gananciosos ditassem obrigações fi
nanceiras- proibitivas para freqüentadores
'de taís escolasie.

o Ministério da Educação - que tem
apresentado alguns ângulos produtivos _
comete falha grave, deixando que os pró
prios educandários tratem mais de enri
quecer do que de cumprir seu sacerdóeío
público.

Nunca houve concessões tao ostensivas às
casas de ensino privado, não obstante ha
ver leis que impedem essa corrida de pre
ços.

Ora, a r<.ue escolar privada exerce fun
ção auxiliar junto à rede ele escolas públi
cas, cujo número de vagas está sempre
preen ctudo ,

Enquanto isso, as entidades pedagógicas
de livre iniciativa, que têm o dever de co
brar taxas menos altas, considerando os
seus compromissos junto à sociedade, tra
tam somente de consolidar as suas fortu
nas, além de fazerem jus às subvencões
públicas. . ' .

O Governo está na obrigação indecliná
vel de voltar as vistas para esse problema•.
Por [ustíea e compaixão (Muito bem!)

O SR. JOSÉ CARLOS FONSECA (Pronun
cia o seguinte díscurso.) - Sr. Presrdente,
Srs. Deputados, quero acreditar que sem
pre pensei assim, de principio, inconscien
temente, depois, em plena. consciência: o
funcionário público, seja ele qual for, é uma
peça de extrema importância no mecanis
mo da admmistração e no contexto das
múltiplas atividades da comunidade na
cíonal.

Há de ser, por isso mesmo, considerado
como um trabalhador imprescindível aos
interesses da coletividade. seja qual for o
estágio que ocupe, no campo civil ou na
área militar.

Nada se processa, na vida em sociedade,
sem a presença do servidor público.

Do berço ao túmulo, atravessando todas
as etapas da vida de cada qual, está pre
sente, atuante e digno, mais servindo do
que sendo servido, aquele concidadão que
foi recrutado para o serviço do Estado.

Higiene, alimentação, transporte, saúde,
justiça, segurança. ensino, pesquisa, arre
cadação, pagamento - onde quer que es
praiemos o olhar, ali nos defrontamos com
o compatrício servindo ao interesse comu
nitário.

Nem é mesmo possível entender o Esta
do Moderno na multiplicidade de seus cam
pos de ação, sem a presenca diuturna do
funcionalismo nacional. armado ou inerme,
tão imperiosa quanto imprescindível é a
necessidade de sua atuação, com mão diur
na e noturna.

Todavia - e porque a 28 de outubro de
corre o Dia do Funcionário Público - não
é em louvor de tão nobre e respeitável clas
se, antes tão sofrida e hoje melhor assisti
da, que assumo à tribuna. onde pode falar
o povo pela voz de seus legítimos manda
tários.

Tenho outra intenção, que transformo
já e já em realidade.

Hoje - e porque me lembro que o pre
claro Presidente Emílio Médici completa. a
30 deste mês, o quarto ano de seu manda
to - quero tão-somente cumprimentar o
primeiro funcionário do Pais

Foram os fundadores, tanto os teóricos
quanto os pragmáticos, da República dos
Estados Unidos da América do Norte., que
acentuaram a condição de ó'primeiro fun
cíonárío da República", que toca àquele,
dentre todos, a quem cumpre conduzir a
-nau do Estado,
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Em face do exposto, propõe-se que o re-
.4.'erido Art. 109 tenha a seguinte redação:

"Art. 109. A extinção da punibilidade
do crime que é pressuposto, elemento
constitutivo ou circuntância ªgravante
de outro (crime fim) não se estende a
este. A extinção da punibilidade do
crime fim estende-se ao que é pressu
posto, meio, elemento constitutivo ou
circunstância agravante. Nos crimes
conexos, a extinção da punibilidade de
um deles não impede, quanto aos ou
tros, a agravação de pena resultante
da conexão."

Ao fazer esta proposta, da tribuna desta
Casa, viso a obter dos meus nobres pares a
melhor acolhida possível, tendo' em vista
que esta emenda tem por fim o aperfei
çoamento do nosso Código Penal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
,(Muito bem!)

Õ SR. REYNALDO SANTANA,(Pronuncia
. o seguinte dlscurse.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o problema da emancipação de
jovens brasileiros, para se habilitarem em
cursos de ensino supletivo, atingiu o seu clí
max com a decisão do Conselho Federal de
Educação de impedir que os emancipados
façam as provas finais.

Só na Guanabara, Sr. Presidente, são mi
lhares de jovens que se vêem prejudicados
por essa medida adotada pelo ilustre titu
Iar da Pasta da Educação e Cultura. Segun
do dados que nos chegam ao conhecimento,
de um total de quase 3 mil alunos eman
cipados e inscritos, apenas uns 400 poderão
prestar as provas. ' .

Não queremos, nesta oportunidade, en
trar no mérito da questão nem opinar se
a resolução é um não legal. Uma coisa, no
entanto, nos parece substancial como jus
tificativa para que o MEC reconheça os
emancipados. É que o Brasil, 'tendo uma das
maiores populações jovens do mundo, não
pode impedir que a sua mocidade assuma
responsabilidades maiores, mesmo que seja
pelo caminho da emancipação. Um jovem
no Brasil, juridicamente emancipado pe
ias seus pais, já está quase sempre eman
cipado pelos encargos familiares, pelo tra
balho que exerce e pelas responsabílídades
assumidas apesar da pouca idade. E se um _
rapaz ou uma moça busca escolaridade
através de um centro supletivo 'é porque

. está bastante maduro para entender o sa
crifício que terá de submeter, pois um curso
dessa natureza é difícil pelo simples acúmu
ia ele matérias. São jovens, enfim, que sen
tem a necessidade de contribuir, de pro
duzir para a sociedade, sob pena de fica
rem marginalizados.

Daí, Sr. Presidente, virmos a esta tribuna
para fazer um veemente apelo a S. Ex."
o Ministro Jarbas Passarinho, no sentido de
que reconsidere a sua decisão, permitindo
que os jovens emancipados raeam as pro-
vas do supletivo. •

É o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. ALíPIO DE CARVALHO (Pronun

ela o seguinte díseurso.) - Sr. Presidente,
·Sr:;. Deputados, o Conselho Federal de Edu_
cação acaba de aprovar, na Escola Técnica
,Federal do Paraná, os cursos de Engenha
Tia de Operações, nas áreas de oonstrucão
'Civil, Eletrônica e Eletroténica a se inicia-
tem em janeiro de 1974. '

Foi uma grande vitória para' a referida
'Escola e para a educação no Paraná, a
;qual é a terceira das escolas congêneres no
\Pais a ter suas atividades ampliadas com
'cursos superiores de Engenharia de Opera
:ções. Deve-se essa preferência, sem dúvida,
aos seus altos padrões de ensino, reconhe
cidos em todo o Estado e, de certo, no Mi-:

nistério da Educação. Foi igualmente, fruto
da luta dos seus Diretores, que não se can
saram em buscar todos os meios ao seu al
cance para cumprir as exigências determi
nadas para o funcionamento desses novos
cursos. Necessitava-se de nova área para
a expansão das instalações, e essa área foi'
conseguida do Estado. Necessitavam-se de
recursos para as novas instalações, e esses
recursoso foram obtidos mediante projetos,
os mais especificados, de acordo com as
normas dos órgãos superiores. Mobilizaram
esses Diretores, para o grande objetivo a
atingir, todos os recursos e apoios necessá
rios. Fizeram com que se criasse no Pa
raná a consciência da viabilidade dessas
novas atividades e sua importância como
fator básico para o desenvolvimento do Es
tado.

Todo o Paraná recebeu com o mais justo
júbilo a noticia dessa decisão do Conselho
Federal de Educação. Haverá mais .vagas
para abrigar. centenas de candidatos que
aspiram dar sua contribuição ao nosso País
como técnicos e profissionais competentes.

Nossos agradecimentos, portanto, em no
me de todos os paranaenses ao Ministro
Jarbas Passarinho, aos dedicados, técnicos
do PRODASEN,-ao Diretores e Professores
da Escola Técnica Federal do Paraná e ao
-Governo do Estado, que não regateou o
seu decidido apoio de ordem material e
moral a todos os que lutaram com idealis
mo por essa grande vitória que é do Pais,
do Paraná e da Educação. (Muito bem!)

O SR. ALDO LUPO (Pronuncia o seguinte
díscurso.) - Sr. Presidente, Álvaro Abujâ
mara, à frente da Rede Municipalista de
Divulgação e Imprensa, acaba de prestar
considerável serviço ao Estado de São Paulo,
com a edição do primeiro número do anuá
rio Expo Nacional dos Municípios - 71/72. -.

Trata-se de publicação muito expressiva,
em marrom e ouro, com o retrato de corpo
inteiro dos Municípios paulistas, com a ra
diografia de suas virtualidades latentes, de
suas possíbllídades econômicas, capazes de
atrair investidores, e. acelerar ainda mais
o progresso de nossas cidades interioranas.

Reconhecendo-lhe os méritos, a Assem
bléia Legislativa bandeirante consignou nos
Anais voto do congratulações à' Rede Mu
nicipalista de Divulgação e Imprensa, por
iniciativa do Deputado José Sabino.

Inegavelmente, Sr. Presidente, ao lado de
outros resultados positivos, no que respeita
a sugestões para Implantação de indústrias
1110 interior do Estado - que se afina com
a política prioritária do Governador Laudo
Natel no plano da Interíorízaçâo do expan
sionismo econômico - significará extraor
dinário alento ao municipalismo, reconhe
cidamente um válido motor a gerar a ener-

.gía do desenvolvimento.
O número em referência, especificamente

para -o Estado de São Paulo, apresenta-se
a cores, com aspectos históricos, sociais,
econômicos, turísticos e culturais de cada
comuna bandeirante.

Abre-se com homenagem e retrato dos
Exmos. Srs. Presidente e Vice-Presidente da
República, seguidos de nossos Ministros de
Estado, do Governador e Vice-Governador
de São Paulo, de nossos Senadores e Depu
tados Federais e Estaduais, com breve bío
\grafia de cada um.

No prefácio, enratíza o Editor:
"Além dó aspecto promocional que re
presenta' para o município a inserção
de sua matéria nas páginas da "Expo
Nacional, dos Municípios", avulta o fato
de que esta obra sendo vista e revista
por centena de milhares de pessoas
durante os doze meses de sua vigên
cia, servirá como importante veiculo de

relações públicas não, só perante ao
grande público, como também, e prín-'
cipalmente, junto aos órgãos das admi
nistrações federais e estaduais, que têm
como meta prioritária a. descentraliza-'
ção industrial, que visam com isso não
somente criar condições para um de
senvolvimento mais harmonioso, mas
objetivam com essa medida assegurar
soluções para os graves problemas en
'frentados pela Capital paulista, face
ao congestionamento industrial."

Releva destacar, ainda, Sr. Presidente, ao
bem lançada iniciativa dessa publicação de
veicular, em suas cores naturais, todos os
brasões municipais ora existentes. Vêm es
tes precedidos de elucidativo artigo a res
peito, sob o título "O Município e a Herál
dica", de autoria do Prof. Lauro Ribeiro
Escobar, do Conselho Estadual de Honra
rias e Méritos.

Como sabe V. Ex.a, a Constituição da Re
pública Federativa do Brasil, logo no art.
1.0, faculta aos Estados, Distrito Federal 6
Municípios ter símbolos próprios>

Em nosso Estado, conquanto seja rigo
rosamente respeitado o direito dos Muni- '
cipios de instituir, como queiram, seus si~
bolos, o Governo, a titulo de colaboração,
ofereceu-lhes a oportunidade de submeter
seus brasões e armas a estudo por órgão
especializado - o Conselho Estadual de
Honrarias e Méritos - para correção de
eventuais equivocas, podendo as municipa
lidades que ainda não possuem símbolos
próprios, solicitar sua elaboração, o que é
feito sem quaisquer ônus para o Município.

Em sua manifestação professora! acen- l
,tuou Ribeiro Escobar:

"Talvez, seja este, um primeiro passo
para a compilação do armoríal brasíleí
ro de domínio, e soerguímento deste ra
mo da heráldica, que diz de tão perto
aos sentimentos cívicos de nosso povo."

Como se verífíca, Sr. Presidente, nãó po
dem os paulistas regatear aplausos a ini
ciativa tão feliz, tão oportuna e de tama-.
nha significação principalmente para as
cidades do interior, que necessitam ser Cal
nhecidas para serem procuradas. ,

E se é de alto Interesse para as coletivi
dades interioranas, ávidas de desenvolvi
mento, haverá de sê-lo Igualmente para a
Capital do Estado, onde se concentram 
quase diríamos insuportavelmente - cres
cente população e conglomerados industriais
francamente deslocados, condenavelmente,
erguidos em locais que não lhes possibilita
a expansão desejável. . '

As leis paulistas sobre poluição, que se
multiplicam, andam-lhes no encalço, e a
solução para essas indústrias -' que irá
garantir a despoluição para os paulistanos
..:.. será mesmo o deslocamento para o in
terior, onde a mão-de-obra mais barata
lhes compensará gastos com instalações
modernas senr efeitos poluentes.

Para tais soluções vem concorrer agora
Álvaro Abujãmara, com o primeiro núme
ro de sua "Expo Nacional dos Municipios
71/72", que possivelmente estará propician
do resultados que excederam à sua própria
expectativa.

Consignando', pois, nos Anais da Casa;
fato tão auspicioso para São Paulo, valemo
nos da oportunidade para adensar a fila
dos homens públicos do Estado que se ma
nifestaram traduzindo saísração por mais
esse serviço da Rede Muníeípalísta de Di- '
vulgação e Imprensa aos bandeirantes, que
já lhes merecia reconhecimento e respeito,
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o SR. PARENTE FROTA - (Pronuneía
o seguinte discurso.) Sr. Presidente a União
dos Professores do Espírito Santo, filiada à
Confederação dos Professores do Brasil, por
seus relevantes serviços prestados ao povo
'capixaba, foi declarada entidade de utilida
de pública por lei estadual de 1965, e por
lei municipal de 1967, da Capital espírito
santense,

A propósito da reunião do Conselho Ad
ministrativo da Confederacão dos Profes
sores do Brasil, levada a efeito em Recife,
de 28 a 30 de setembro último, a Presidente
e Diretora da União dos Professores de
nosso Estado, professoras Adelaide Freitas
e Lucília Lamêgo Passos, enviaram-nos có
pia do "Documento de Recife", firmado à
conclusão dos trabalhos.

O Conselho enfatizou encontrar-se volta
do para o alto interesse do binômio Educa
dor-Educando, à oportunidade em que os
Estados brasileiros se empenham na ím
plantacão gradativa da Reforma do Ensino,
estatuída pela Lei n. O 5.692, de 197L

Fundamentado nesse ambicioso diploma
legal, e em Recomendações da UNESCO de
5 de outubro de 1966, destacou o Conselho
no mencionado "Documento de Recife":

"- Constituindo a educação processo
contínuo, deverá verificar-se estreita
integração entre as diferentes catego
rias de pessoal a seu serviço, a fim de
elevar-se a qualidade do ensino e a si
tuação econômica do pessoal docente.
- Tratando-se de educação, nenhum
Estado deve ter como objetivo princi
pal a quantidade, mas a qualidade.
- As autoridades responsáveis pelo
setor, após consulta às organizações do
pessoal docente, deverão favorecer o es
tabelecimento de sistema de institui
ções e de serviços de aperfeiçoamento,
a serem postos ao alcance de todo o
pessoal docente a titulo gratuito. Tal
sistema deverá oferecer considerável
variedade de opções, e contar com a
participação das instituições de forma
ção e das instituições cientificas e
culturais, assim como as organizações
de pessoal docente.
- Ao pessoal docente deve ser assegu
rado tempo suficiente para poder par
ticipar de atividades destinadas a pro
mover seu aperfeiçoamento profissional
durante o exercício do cargo.

- A política de ingresso do pessoal do
cente deverá ser definida em níveis
apropriados - ouvidas as organizações
de educadores - e estabelecer normas
fixadoras de suas obrigações e direitos.

- As promoções devem ser baseadas
em avaliação objetiva das qualificações
do interessado, consoante critérios es
tritamente profissionais, determinados
após consulta às organizações do pes
soal docente.
- O pessoal docente deve ser remune
rado em escalas de salário estabelecidas
de conformidade com as respectivas or
ganizações profissionais.
- Por nenhum motivo deve ser confe
rida ao pessoal docente qualificado 
quando em período de estágio, ou con
tratado temporariamente - remunera
ção inferior à dos educadores efetivos.
- As diferenças de salário deverão ser
determinadas a partir de critérios obje
tivos, como titulação, antigüidade ou
grau de responsabilidade, mas a dife
rença entre o mais baixo e o mais ele
vado deverá corresponder a uma ordem
razoável e moderada.

- As horas necessárias ao trabalho diá
rio e semanal deverão ser estabelecidas
somente após consulta às organizações
de pessoal docente, observados os fa
tores determinantes do volume de tra
balho total, e o número de professores.

- A estrutura da Carreira de Magisté
rio precisa garantir situação condigna
com a responsabilidade e di!'n;dade do
profissional, nos termos expressos da
Lei da Reforma.
- As oportunidades de aperfeicoamen
to do magistério devem ser oferecidas
de maneira amnla e objetiva, abran
gendo, a curto e médio prazos, a toda
sua totalidade."

As Associações de Professores, Sr. Presi
dente, confessam-se pouco esperançadas
quanto à possibilidade de ver tomadas em
eonstderacâo, pelas autoridades educacio
nais competentes, as reivindicações que
apresentam, tendo em vista os superiores
interesses da Educação e do Educador.

A verdade é que a Lei da Reforma pe
remptoriamente consagrou os princípios
que informam o "Documento de Recife",
mas esses não estão sendo inseridos nos
anteprojetos de Estatuto de Magistério em
elaboração em várias unidades da Federa
ção.

Urge, pois, 81'. Presidente, que o Minis
tro da Educação, o eminente Senador Jar
bas Passarinho, que domina mais do que
qualquer outro brasileiro a matéria sujeita.
à sua Pasta, agilize as medidas necessárias
no sentido de que os Estados consignem ex
pressamente, no Estatuto do Magistério, os
altos postulados da lei revolucionária da
educação brasileira!

Esta representa expressiva conquista ar
duamente conseguida, e configura excep
cional obra na qual cooperaram os legisla
dores patricíos, e os mais graduados experts
brasileiros em Educação, de renome inter
nacional.

Era, Sr. Presidente, o que tínhamos para
dizer. (l\'luito bem!)

O Sft. JOEL FERREIRA - (Sem revisão
do orador.) 81'. Presidente, existem fortes
indicios, e há mesmo quem diga que o fato
está comprovado, da existência, em toda
a Amazônia, de extenso lençol petrolífero.
Afirmam alguns que o Governo tem conhe
cimento e está esperando melhor oportuni
dade para lançar-se à exploração.

A PETROBRÁS j á desenvolveu na Ama
zônia, especialmente no Estado do Ama
zonas, atividades de alta rentabilidade.
Depois, quando o petróleo jorrou abundan
temente, em vários poços, não sei por que
foram os mesmos lacrados com cimento, e
a PETROBRÁS ali encerrou suas ativida
des. Isso ocorreu há quatro ou cinco anos.
Agora, reinicia a PETROBRÁS o seu tra
balho no Estado do Amazonas, mais com
objetivos comerciais e de distribuição do
petróleo do que propriamente de pesquisa
ou perfuração. Conheço pessoalmente o re
presentante daquela empresa em Manaus
e o tenho no mais alto conceito, porém
suas atribuições estão limitadas à comer
cialização e distribuição do "ouro negro".
As atividades propriamente ditas de pes
quisa e perfuração estão suspensas. Tenho
usado esta tribuna - e o assunto merece
destaque notadamente nesta hora em que
se fala em racionamento de petróleo 
para reiterar apelo no sentido de que essa
importante empresa nacional e internacio
nal volte a pesquisas e a explorar petróleo
na Amazônia.

Na tarde de hoje, renovo esse pedido ao
Sr. Ministro das Minas e Energia, bem co-

mo ao Sr. Presidente da PETROBRÁS, na
esperança de que atendam aos reclamos
que faço, em nome do meu Estado, em de
fesa da pesquisa do petróleo naquela re-
gião. (Muito bem!)

O 8R. HENRIQUE EDUARDO ALVES 
(Pronuncia o seguinte dlseurso.) Sr. Presi
dente, 81'S. Deputados, aproxima-se o tér
mino do atual Governo e muitas das pro
messas por ele anunciadas à Nacão per
manecem sem solução. Entre elas está a
que diz respeito à contagem recíproca na
ra a aposentadoria por parte dos servido
res públicos e trabalhadores da iniciativa
nrivada.

Trata-se de questão da maior relevân
cia. há muitos anos objeto de exame e, ~e
bate nesta Casa. Arrui transitaram varías
nronosícões dando-lhe solução, uma delas
chegando a ser aprovada e enviada à san
cilo presidencial. Vetado o projeto, o pro
blema permaneceu sem solução, reiteradas
vezes se anunciando o encaminhamento de
mensagem presidencial a esta Casa com a
finalidade de resolver o assunto.

O Ministro Júlio Bar"ta criou um grnno
de trabalho para estudar e propor solu
ção ao problema. Os anos transcorreram
é, apesar das promessas reafirmadas, nada
foi resolvido. Entraves semelhantes ocor
rem à solução de diversos outros probl~
mas de natureza social. na prova Inequí
voca da estagnação - quando não retro
cesso - em que são mantidos os assuntos
sociais. Fácil compreender que esta fase
de declínio democrático, de eclipse para os
direitos flJ.ndamentais da pessoa humana
seja marcada também pelo retrocesso so
cial. A injustiça política e econômica ha
veria de somar-se, como corolário, a social.

Apesar de tudo isto, voltamos a esta tri
buna para lançar novo apelo ao Governo,
especialmente ao Professor Júlio Barata,
a fim de que dê conseqüências às suas pro
messas e nos envie logo projeto dispondo
sobre a contagem recíproca de tempo de
servico. O problema apresenta certa c9lI!-
plexídade, mas de fácil solução. Necessal'lO
apenas que ~eja estudado por 9-llem possua
acertada visao da questão social, escapan
do assim às inúmeras controvérsias que
na'da mai~ são do que armadilhas slabo
radas por um pensamento social :'lnac~o
nico e filosoficamente errado. Aqut reside
a dificuldade atualmente existente para
que numerosas e graves questões sociais
tenham pronta solução. como se dá com a
do direito de estabilidade no emprego e
com a do desemprego de pessoas maiores
de 35 anos.

Infelizmente nenhuma iniciativa é per
mitida ao poder Legislativo. Mai~ d~ que
os obstáculos de natureza constItUCIOnal,
tornamo-nos um Poder inoperante em
decorrência da opressão exercida pela
ARENA não só submissa ao Poder Exe
cutivo ~omo paralisada pelo receio de in
correr no desagrado do sistema.

Resta-nos apenas o que mais uma vez
viemos fazer: apelar para o Chefe do Go
verno e o Ministro do Trabalho, concitan
do-os ao cumprimento de uma promessa
tantas vezes reiterada e tão ansiosamente
aguardada por todos os trabalhadores.
Afinal a solucão do problema é fácil e
dela iI~conveniência ou ameaça alguma de
correrão para o sistema. Apen~B. fará
justiça a muitos milhares de bra~l1ell'os. e
aliviará um pouco a grande tensao SOCIal
que caracteriza o Brasil nestes dias de go
verno forte.

Era o que tinha a dizer. (Muito bemt)

O SR. PAULINO CíCERO (Pronuncia ()
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. srs,
Deputados, o Grêmio Literário Tristão de
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Ataíde, de Ouro, Preto, completará trinta e
cinco anos de fecunda existência no dia 28
<ia corrente mês.

O convite vem subscrito pelo seu Presi
dente, Professor José Benedito Neves, e pelo
seu fundador e orientador, Padre José Men
des Barros. Vejo com satisfação que o GLTA
- sigla que vive na sensibilidade de quan
tos estudaram em Ouro Preto, nomeada
mente no Colégio Arquidiocesano - não é
apenas exemplo de permanência institu
cional. Ainda como tal, não pode prescir.dir
de nota que trinta e cinco anos represen
tam notável continuidade de trabalho para
instituição desta natureza. Mas o GLTA é
a própria condensação de valores que assís
tem indiferentes à iconoclastía dos tempos
modernos.

Conheço o Grêmio, Sr. Presidente. É uma
casa democrática por excelência onde se
'cultiva a liberdade do pensaménto e se
nutre respeitosa unção pelas cristalizacões
de nossa História. Parece até que no ~3eu
'es'p'írito a ínstíttnção é legatária de (101s
atributos fundamentais na fisionomia da ve
ilha Vila Rica: o amor entranhado à Jus1.ica
e à ~iberdade, que explodíu muitas vezes
nas catas, barrancas e grupiaras e outras
tantas assanhou prematuramente no espí
a:ito da nação que se formava o desejo in
controlável da independência. O outro atri
buto é a consciência da atualidade hístôrí
ca, Com o ser a própria coetaneidade do
não-coetâneo - já que representa a in
rter8'eção de planos históricos diferentes,
Ouro Preto é testemunho vivo do processo
de gênese da alma nacional, podendo sem
!pre dar a dimensão de nossa fidelidade às
IUlatrizes do passado.

E assim é também o GLTA: uma casa
onde se buscam as derivações do pensamen
rto sem perder de vista os alicerces de nossa
lformação cultural,

Estes traços fisionômicos, que procuro de
!linear para a entidade, melhor se caracte
eízam quando sentimos que 'I'rístão de A;aí
de não é apenas seu patrono nomenclatu
ll."al. Entre ele e a instituição, ao longo das
Itrês décadas e meia de existência, se fez
'Uma intensa doacão, Foi doacão de amor às
coisas do espírító, doação de amor à ver
Idade, doação de si próprio à renovação
jeultural. Tudo que é visível na multifaria
,!personalidade de Alceu de Amoroso L~lUa
'eonstítut preocupação do Grêmio, como se
~oeste houvera sido imantado pela notável
;tfigura de seu patrono.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
quando aquela instituição, à qual estou vín

.culado por estreitos laços sentimentais, co
:memora o seu aniversário, quero da tribuna
;da Câmara registrar o fato, louvá-lo, apon
1l1;á-lo como exemplo de obstinação e perti
nácia e desejar que o Grêmio Literário Tris

·Itão de Ataíde continue por muitos anos
congregando as novas gerações de estudan
'1Ies da velha capital mineira, a todos inte
grando no seu lema:

"Pela Pátria e por Deus
nossa Luta há de ser
Sob o escudo da Fé
e o valor do Saber."

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. ELIAS CARMO - (Pronuncia lJ se
pinte discurso.) Sr. Presidente, 81'S. Depu
tados, todos aqueles que empregam o me
Ihor de seus esforces em atividades na luta
pela grandeza da' Pátria julgam-se regia
mente recompensados quando verüicam
que os ideais pelos quais batalham vão-se
!tornando realidade, mercê de Deus. Nesse
particular, nós, os mineiros, nos orgulha
'mos ao verificar que o nosso Estado, com
o advento da Revolução de 1964, partiu de
cisivamente em busca do engrandecimento
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Compatível com a era em que vivemos e
com os anseios de sua gente. Estamos sen
tindo, não somente os mineiros, mas todos
os brasileiros que acompanham a vida na
cional, que ° Governador Rondon Pacheco,
nesses trinta meses de Governo, já conse
guiu alcançar em Minas Gerais o maior
índice de progresso do País, fato este reco
nhecido por todos.

Prova mais eloqüente do que digo nos é
dada através o pensamento de um dos ho
mens de maior conceito em nosso meio, o
Deputado Plínio salgado. O ilustre homem
público, jornalista, escritor, professor, so
ciólogo e, acima de tudo, grande patriota,
descreve o que viu em Minas em magnifico
artigo, publicado no Diário de São Paulo
de 21 do corrente, entitulado "Minas Gerais
de Rondon Pacheco", que passo a ler para
figurar em nossos Anais:

Com uma supertíeíe de 574.955 quilô
metros quadrados, superando a da
França em 46.079, Minas Gerais desen
rola o seu território, constituindo di
latado planalto eriçado de serras desde
os lineamentos meridionais da Manti
queira à zona das Chapadas, prolonga
da à cadeia do Espinha!}o às culminân
cias dos Aimorés, na parte oriental, às
ondulações ocidentais da Canastra e da
Mata da Corda. No vastíssimo altiplano
correm os grandes rios das bacias do
São Francisco, do Paraná e dos tribu
tários diretos do Atlântico.
Colocado ao centro do mapa do Brasil,
o Estado estabelece parentesco histórico
e sociológico expressivo nos costumes e
tradições fluminenses, goianos, capi
chabas e, sobretudo, baianos e paulistas,
pois se a penetração no território mon
tanhês iniciou-se no século XVI com a
gente da Bahia que subiu o rio São
Francisco, os séculos seguintes assina
laram as marchas dos bandeirantes de
Piratininga e do Vale do Paraíba, os
quais fundaram as mais antigas cida
des mineiras.
A vida econômica de Minas pode-se re
sumir em três fases: a do ouro e do
e do diamente, no curso do século XVII
diamante, no curso do século XVII até
os fins do XVII; a do algodão e do
trigo na primeira metade do século
XIX; a do café, nos últimos quartéis
do mesmos século, seguida pela pecuá
ria e primeiras iniciativas da explora
ção do ferro.
Nos últimos cinqüenta anos, os mineiros
atravessaram grandes dificuldades, não
correspondendo a situação fínanceira
do Estado às suas imensas possibilida
des econômicas, estas notadamente, no
que se refere às riquezas do subsolo. A
posição geográfica de Mínas Gerais, pe
la proximidade de São Paulo e do Rio
de Janeiro e acessibilade aos portos da
Guanabara, de Santos e de Vitória, es
tava a indicar um necessário surto in
dustrial, como solução a todos os per
calços anteriores.
Seria uma obra de novo bandeírísmo,
integrada no espírito desenvolvimen
tista que assínala os esforco de todos
os países do mundo e particularmente
do nosso. Exatamente há um século, ir
rompeu na Europa e nos Estados Unidos
um movimento no sentido do progresso,
o qual ficou conhecido pela designação
de Em Vitoriana, ou Revolução Indus
trial. No Brasil, tivemos como expoente
desse período histórico, Irineu Evange
lista de Souza, o grande Mauá. E eis
que Minas Gerais, nesta hora de tantas
esperanças, encontrou o seu lider, o seu
realizador, o Impulsíonadcr do seu pro
gresso, bandeirante do século científico
e tecnológico: Rondon Pacheco•.
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Minas já não é o Estado exclusivamen
te da pecuária e da polícultura, con
quanto estas venham sendo animadas
para atingir índices crescentes de pro
dução. Minas está fadada a construir Q

grande centro industrial do Brasil.
Para ser franco, direi que, no tempo de
nossa convivência na Câmara dos Depu
tados, jamais supus que Rondon fosse
homem para tanto. Parlamentar bri
lhante, lider do Governo em nossa Casa
do Congresso, aliava o representante
mineiro, as suas qualidades íntelectuaís,
o dom da convivência amável e a ca
pacidade de atrair simpatias de seus co
legas. Tendo ocupado o cargo de mi
nistro para Assuntos da Casa Civil da
Presidência, numa das horas mais difí
ceis para o Congresso Nacional, fez-se
Rondon o bon, conselheiro, modesto,
simples e afável, paciente no ouvir,
prudente no opinar e orientar. Mas to
das essas virtudes não me autorizavam
a prever o que ele seria como governa
dor de Minas Gerais.
No primeiro ano de governo desse esta
dista da nova geração, o crescimento
industrial do Estado alcançou 13,2%
índice superior à média nacional que foi
de 11,3%. O crescimento da mmeracão
foi de 20%; metalurgia, 13%; aço em
língotes, 11,5%; produtos não-metálicos,
70%; liderança nacional na produção
de cimento (23% sobre a de todo o
País); eletromeeãníea, 12%; químíca,
35%. As previsões para os próximos
anos, no setor industrial, indicam índi
ces promissores em conseqüência da cla
rividente política aceleradora do desen
vimento executado pelo dinâmico go
vernador de Minas, Estado que marcha
com o destino de ser um dos mais pode
rosos centros índustrías da America do
Sul. ..
O panorama geral do progresso mineiro
no governo Rondon Pacheco abrange as
mais variadas questões de importância
vital. No campo da agroindústria, pro
move-se o cultivo intensivo mediante
técnicas modernas, a deduzir-se dos
projetos recentes, ampliação da indús
tria de laticínios e grande escala de pro
dutos alimentícios. Assim, desenvolve-se
a industrialização do soja, do algodão
para óleos, dos produtos oriundos da
fruticultura. No que se refere à meta
lurgia, ativa-se a produção do aço e do
ferro-liga e alarga-se a expansão dos
minérios não-ferrosos, destacando-se o
alumínio e o zinco. Grandes compahias
nacionais e estrangeiras foram atraídas
para o Estado, sobretudo, visando à ex
ploração industrial e comercial de for
jados e fundidos em ferro, aço alumí
nio. Tratando-se dos não-metálicos, ve
rifica-se o alto nivel atingido pelo ci
mento e pela cal, em conseqüência dos
projetos renovadores do Governo. Uma
indústria qu- vinha sofrendo, não so
mente em Mínas, mas em outros Esta
dos, a queda de produção conseqüente
de uma maquinaria utrapassada em fa
ce do aperfeiçoamento técnico moderno
e, em parte, pela deficiência em volume
da matéria-prima, era a da tecelagem.
O atual Governo empreendeu, 'para su
perar a crise e elevar a potencialidade
da indústria têxtil, a modernização dos
equipamentos e a utilização de fibras
síntétíeas, ao mesmo tempo incremen
tando as atividades no setor das confec
ções, devendo, em breve tempo, os ar
tigos confeccionados em Minas atingi
rem 10 milhões de peças por ano...

Aspecto da maior relevância no qua
dro do surto industrial mineiro promo
vido com firme decisão pelo governo
Rondon Pacheco é o da implantação
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de um grande parque produtor de equi
pamentos eletrônicos e mecânicos, nele
incluída a produção de autoveículos,
Grandes empresas, como a Fiat, a Ge
neral Motors, Chalmers, Poclain, Als
thom, Rhein8tahI, dirigem-se atual
mente para Q Estado. No tocante a má
quinas operatrízes, equipamentos para
as indústrias siderúrgicas, químicas e

, de cimento, movimentação e transporte,
grande é a euforia despertada neste
ressurgimento de Minas Gerais. Em
1974, estará concluído o Distrito Indus
trial nas proxímídades de Belo Hori
zonte.
Há, ainda, a considerar o imposto que
vem sendo dado à instalação de usinas
de polpa de papel, no Rio Doce, no Tri
ângulo, no Alto São Francisco, no Alto
Paraíba e no sul do Estado. A maior
fábricas de celulose do mundo '(750 to
nedadas por dia) vai se erguer median
te uma associação da Companhia Vale
do Rio Doce e um consórcio japonês.
Tudo isto vem sendo executado - além
do que se está fazendo no concertente
a fertilizantes, defensivos para, a agri
cultura, indústria farmacêutica, emba
lagens, Iamínados e plásticos, gás na
tural, borracha sintética - sem perder
de vista os problemas da instrução e da
saúde pública.
As iniciativas e trabalhos do operoso
Governo têm como suportes o Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais,
o Instituto de Desenvolvimento Indus
trial, a Superintendêneia de Incentivos
Fiscais, o Centro Tecnológico, a Bude
minas (que integra parte do território
setentríonal no Polígono das Secas) e a
Companhia de Distritos Industriais, que
dívídiu o Estado em setores atendendo
às peculiaridades de cada qual.
A imprecação do parlamentar do Im
pério, quando exclamava: "Estrela bri
lhante e do sul, formosa província de
Minas, por que desmaias no céu de nos
sa Pátria, quando esta precisa de todo
o teu fulgor?", o grande Estado mon
tanhês responde, em nossos dias, er
guendo-se como um astro de primeira
grandeza a resplandecer no horizante
na Nação Brasileira e a prenunciar um
futuro revelador da capacidade e su
perioridade da nossa raça."

Era o que tinha a dizer (Muito bem!)

O SR. ANTôNIO BRESOLIN - (Pronun
cia o seguinte díscurso.) Br, Presidente, Srs.
Deputados, iniciada há largos anos, a cam
panha em favor do ex-combatente conti
nua ganhando terreno, Nem poderia ser
óiferente. Na Alemanha, na França, na
Itália, em Portugal, na Espanha, na In
glaterra e em outras nações que visitei, os
veteranos de guerra têm tratamento condi
zente com sua situação. Dos países adian
tados - quando se fala que o Brasil não
é mais o pais do futuro e sim do presente 
a única Nação que conheço que não cuida
da sorte dos ex-combatentes é a nossa Pá
tria.

A despeito da vasta legislação existente
em favor destes bravos, muitos ex-comba
tentes morreram na míséría, outros "ve
getam", grande número de viúvas e de me
nores continuam na miséria.

As cartas que continuo recebendo dos
mais diferentes rincões do Brasil consti
tuem testemunho vivo desta assertiva.

Até hoje não conseguimos compreender
por que motivo o nosso Governo, que cuida
com especial carinho de tantos outros pro
blemas, não incluiu o ex-combatente em
suas metas prioritárias. Isto surpreende
porque a cada pMSO as uderances do Go-

verno afirmam que a maior preocupação
do ilustre Presidente Médici é o homem.

Ainda agorà recebi a seguinte e honrosa
manifestação de apoio:

"Florianópolis, em 16 de outubro de
1973.

Pi'ezado Deputado
Lendo o brilhante discurso proferido
por V, EX,a nessa Casa, em sessão de
27 de setembro p. p. (Diário n,o 113),
sobre a assistência aos ex-Combatentes,
desejo, através do presente, cumprimen
tá-lo, efusivamente, pela feliz iniciati
va de invocar a solução do angustiante
problema dos nossos ex-pracinhas.
Aproveito o ensejo para externar a V.
Ex.a protestos de elevada e distinguida
consideração.
Deputado Waldir Buzatto."

Os ex-combatentes podem ficar tranqüi
los. Enquanto Deus me assegurar uma ca
deira na Câmara, continuarei ao lado des
tes heróis, das viúvas e órfãos destes bravos
que, com o sacrírícío da própria vida, defen
deram a nossa Bandeira nos Apininos da
Itália. (l\luito bem!)

O SR. FRANCISCO LmARDONI - (Pro
nuncia o seguinte díscurso.) 81'. Presidente,
81'S. Deputados, noticias fidedignas dão
conta de que o Governo tomou a delibe
ração de importar a banha. Sem dúvida,
este é o último absurdo de que tomamos
conhecimento em termos de política eco
nômíca, Os técnicos oficiais perderam, de
ploravelmente, o sentido da missão de que
foram incumbidos. E as regras de estraté
gia comercial do Ministério da Fazenda
passam a ser melancólicas, catastróficas e
inspiradas em humor negro.

O Brasil está entre um elos bons produ
tores de banha no mundo de hoje. As re
servas pecuárias do País, em considerável
expansão, prometem crescimento gradual.
E apesar das dificuldades que se ante
põem aos produtores, decorrentes de fa
lhas na orientação governamental, obser
va-se que o esforço de criadores e indus
triais apresenta resultados razoáveis. Como
entender-se a decisão do Governo, impor
tando a banha? E o que pode esperar-se
dessa atitude?

Evidentemente, a presença de banha im
portada no mercado interno brasileíro pro
duzirá efeitos simplesmente negativos. Por
que o Brasil é auto-suficiente em banha e
a compra no exterior desse produto tende
apenas a forçar estocagens inúteis dentro
do Pais, com graves prejuízos para essa
indústria.

A conclusão a que se chega, inelutavel
mente, é que o Governo não tem mais pla
neíadores, nem economistas e. em último
caso, faltam em seus escalões até mesmo
homens sensíveis.

Importar-se aquilo que vem colidir com
o que se produz em boa escala constitui um
prímarísmo cego. E as esferas fazendárias
assumtriam a responsabilidade pelas con
seqüências desse desatino?

Quero registrar o meu espanto e o meu
protesto por mais esse gesto de imprudên
cia do Governo, cujo mandato tem se ca
racterizado como um rosário de erros. mui
tos dos quais extremamente danosas ao
Pais. (Muito beml )

O SR. DASO COIMBRA -- (Pronunéia o
seguinte discurso.) Sr. Pr~sidenta, Sm:
Deputados, recebemos há alguns dias o Re
latório Anual da Companhia vale do Rio
Doce a, ~pp~ ~MllJ,1nj-!qJ sentimo"w1> na.

obrigação de registrar aqui a nossa admira
ção pelo profícuo trabalho por ela realizado.

O relatório, de excelente apresentação
gráfica, contém dados demonstrativos das
inúmeras atividades daquela empresa.

O saldo dessas atividades é positivo não
só à nação como ao povo brasileiro. Em
presa em contínua expansão, a Vale do
Rio Doce já é um sínônímo de investimento
seguro na Bolsa de Valores. Trata-se de
uma organização matriz com várias subsí
díárías espalhadas por diversas regiões do
País.

Sendo a principal exportadora de miné
rio de ferro participa também como a prín
cipal fornecedora do mercado interno.

Atuando em diversos setores, as ativida
des da Vale do Rio Doce incluem: extra
ção e produção de minério; operações por
tuárias; pesquisas geológicas; pesquisas
tecnológicas; atendimento dos mercados in
terno e externo, além de um projeto que
visa ao melhoramento e conseqüente desen
volvimento da Região do Rio Doce,

Sua participação no mercado de traba
lho é grandiosa, pois oferece trabalho tanto
aos técnicos altamente especializados como
a simples aprendizes de escolas industriais.

Com 12.084 empregados a Vale do Rio
Doce oferece um padrão funcional excelen
te aos seus servidores, atendendo-os con
venientemente em três setores básicos:
saúde, educação e habitação.

As escolas profissionais mantidas pela
companhia encarregam-se de promover a
aprendizagem e o aperfeiçoamento profis
sional. oferecendo inclusive, estágios a alu
nos de outras instituições.

Através de Inúmeros convênios a empre
sa concedeu 221 bolsas de estudo, das quais
70 a estudantes de nível médio e 151 aos de
nível universitário, contribuindo decisiva
mente para o desenvolvimento regional re
ferente à Zona do Rio Doce.

No tocante à habitacão, com o contin
gente de 603 empregados atendidos pela
Fundacão Vale do Rio Doce em 1972, foi
atingido um total de 1.824 atendimentos,
mais de 2,0% da demanda existente à época
da criação da entidade em 1969. Para este
ano está programada a construção de 650
novas unidades destinadas precipuamente
ao pessoal de renda mais baixa.

Essa preocupação pelo bem-estar dos seus
empregados constitui-se em exemplo mode
lar que deveria ser seguido por todas as em
presas que pretendem ser designadas como
grandes empresas.

Através de uma administração descentra
lizada a companhia mantém uma atuação
dinâmica cujos rendimentos são incontes
táveis.

Como parte das grandes obras previstas
na terceira etapa do Programa de Expan
são, foi Inaugurada a primeira fase da Usi
na de Concentração de Itabirito, cuja capa
cidade de produção atinge 9 mtlhões de to
neladas de concentrados, e a Oficina Me
cânica Centralizada do Departamento de
Minas.

'Não obstante a retracão havida no mer
cado mundial no setor de minério de ferro,'
ainda assim, pôde a companhia apresentSill:
um lucro de 449,6 milhões, 5% superior aQ'1
do ano passado, '

Com pouco mais de tri-nta anos de ati
vidades a Companhia Vale do Rio Doce

'cumpriu inúmeras etapas na sua traíetõ
ria vítoríosa que semeia progresso e ríque
za por onde passa.

Organização e planejamento racional são
,(W príneípaís componentes responsáveis pelo
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espantoso crescimento dessa empresa, que
é motivo de orgulho para rodos os bras'Ieí
ros, representando também um marco im
portante e decisivo no desenvolvimentollco
nômico do País. (Muito bem.)

O SR. FRANCISCO PINTO - (Pronuncia
o seguinte diseurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em todo regímen forte o n-aco
é sempre quem sofre. A filosofia do siste
ma se baseia na lei do mais forte. Él 8 lei
das selvas: o forte devorando o fraco. Para
os primeiros não há lei. se ele pode fazê-la
também pode desrespeitá-la. Quem nas di
taduras tem força para exigir o cumpri
mento da lei além do chefe supremo? Assim
o Poder Executivo Federal é soberano e na
sua íntangíbíltdade não dá satísração a
ninguém. Exige, no entanto, que os outros
Poderes que lhe são subalternos, o Jadi
eíárío e o Legislativo, cumpram rigorosa
mente a norma legal. Por sua vez o Poder
!Judiciário, que não ousa contra o Exe
cutivo Federal, firma-se sobre o Legisla sivo,
que de todos é o Poder mais intimidado e
desprotegido do Brasil.

Sabe-se que o Executivo l' ederal tem não
SÓ atrasado, repetidas vezes, a apresenta
ção de suas contas, mas as presta com irre
gularidades gritantes. O que acontece con
tra ele? Absolutamente nada, porque ele
é a força embrutecida, aparentemente in
domável. A uma decisão ou a uma crítica
responde com o simples desrespeito. Cumpre
a deliberação de outro Poder se lhe eon
vier. O Judiciário concedeu Mandado de
Segurança em favor do Jornal "Opinião"
contra a Censura Federal e a sentença
vem sendo descumprida todas as semanas,

Pois bem, o Executivo Federal, com os 1'0
eursos incalculáveis de que dispõe, com téc
nicos de todos os matizes à sua disposição
tem o direito de atrasar a sua contabili
dade. Nada lhe acontece. As pobres Prefei
turas do interior, no entanto, sem recursos
financeiros sem pessoal especializado,
quando atrasa um dia da apresentação de
suas contas são censuradas, seus nomes
são expostos nos jornais. Sofrem os Pre
feitos a afronta de parecer relapsos. Sobre
eles desabam suspeitas e vexames. Sobre a
comunidade os prejuízos e suas conseqüên
cias.

Os municípios estão sujeitos à fiscalização
quer do Tribunal de contas do Estado, quer
da União. Em ambos rejeitam-se contas por
meras irregularidades processuais. A con
seqüência é a suspensão do pagamento das
quotas oriundas dos vários Fundos ou do
lCM. Com isto a máquina administrativa
pára.

Os aspectos formais da prestação de con
tas são enormes. Para cumpri-las os Pre
feitos têm necessidade de contratar técní
eos capacitados fora dos seus municípios,
onerando o orçamento municipal com ser
Viços de assessoria contábil. Mas o mero
atraso justifica intervenção no município.
Isto é, o Tribunal de Contas requerer ao
Governador, e a intervenção é decretada.
Na Bahia, agora mesmo, alguns municípios
estão sendo ameaçados desta intervenção.
Mas quando o Governador do Estado e da
União atrasam nas suas prestações de con
tas, o que é comum, ninguém se lembra de
requerer intervenção. Se se fizesse e ela se
consumasse, se estaria prestando inestimá
veis serviços a Bahia e ao Brasil, porque se
atingiria os verdadeiros relapsos, os que
atrasam as contas porque querem, ao tempo
em que seriam afastados do poder os ini
migos do regímen democrático.

Enfim, Prefeitos de oito meses que nem
tempo tiveram de pôr a casa em ordem,
de se aperceberem, alguns, da dívida que en
contraram, não mereciam a advertência,
que é mesmo um verdadeiro castigo. Seus

nomes em todos os jornais do Brasil como
relapsos quando, em verdade, eles são ape
nas uns desprotegidos, que lutam com difi
culdades enormes para sobreviverem na de
pendência econômica a que estão conde
nados.

Él de se perguntar: onde está a autono
mia financeira dos munícíplos, meta que o
Movimento de 64 se propôs realizar como
fundamenta de sua autonomia política?
Jaz, por certo, entre outras promessas, em
holocausto a hipertrofia do Executivo Fe-
deral. '

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O SR. íTALO CONTI - (Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs ,
Deputados, sempre tive plena convicção de
que o estreitamento das relações Brasíl
Estados Unidos deve ser cada dia maior no
campo econômico, político, cultural e cien
tifico. Quanto mais marcharmos juntos,
mais colaboraremos para o engrandecimen
to de nossas Pátrias e juntos contribuire
mos para que sejam alcançados, a curto
prazo, os altos objetivos da humanidade.

Tomei conhecimento, com grande satis
fação, pela imprensa e, posteriormente,
através do original que me foi enviado para
Curitiba, do discurso que o Embaixador
John Hugh ortmmíns, dos Estados Unidos,
pronunciou na União Cultural Brasil-Esta
dos Unidos, no princípio do corrente mês,
em São Paulo, ocasião em que traçou as li
nhas mestras da política desenvolvimentis
ta do governo norte-americano em relação
ao Hemisfério e, em especial, à América La
tina.

Falando como alguém que tem dedicado
grande parte de sua vida à busca de rela
ções mutuamente benéficas entre os Esta
dos Unidos e seus vizinhos mais chegados,
S. Ex.a mostrou-se exultante quanto ao fa
to de queo Secretário de Estado Henry
Kissinger empenhará seu grande talento a
serviço do revigoramento político da Amé
rica Latina, dedicando-se intensivamente
aos problemas que possam perturbar ou
confundir essas relações.

Entre outras coisas, disse o Embaixador
Orímmíns:

"O Brasil, pelo seu tamanho, pelos seus
recursos, pelo seu dinamismo e pelo
pessoal talentoso e inovador que tem
nos setores econômico e diplomático,
está desempenhando um papel cada
vez mais importante nos esforços para
erigir o novo sistema de bem-estar in
ternacional e paz."
"Este País - frisou - condensa, ainda,
outro elemento que influi na formação
da política norte-americana para com
os países da América, representado pe
la convicção de que as nações deste He
misfério, e principalmente as maiores,
podém, devem e estão decididas a em
prestar uma grande contribuição para
a construcão de um sistema interna
cional quê seja mais equítatívo, mais
aberto e mais pacifico."

Depois de salientar que os atuais elemen
tos de política de que dispomos constituirão
o ponto de partida para a revisão a Ser le
vada a efeito pelo Secretário Kissinger, o
representante diplomático norte-americano
foi bastante preciso e feliz ao afirmar que a
espécie de relacionamento amadurecido que
os Estados Unidos almejavam era exata
mente aquela em que os países da América
Latina assumissem uma responsabilidade
crescente. na qual eles insistiam por idéias,
iniciativas e ações.

E reconheceu que, em muitos aspectos,
esses países assim procederam. Tanto que

"um diálogo aberto teve início na família
das Américas e parece que um relaciona
mento mais equilibrado e saudável pode es
tar tomando forma".

Com relação ao apoio do governo norte
americano a uma associação mais amadu
recida e mais consistente com os países do
Hemisfério, acha o Embaixador que a ado
ção de um estilo que coloca um ponto final
no paternalismo do passado não implica em
indiferença, alheíamento ou abandone do
compromisso de cooperar no esforço indivi
dual ou coletivo que os paises da região de
senvolvem para melhorar a qualidade de
vida de seus povos.

Até porque "a negociação e não o con
fronto é o melhor meio de resolver ou de,
pelo menos, atenuar eventuais conflitos",
com o que estamos de pleno acordo. O diá
logo franco, amadurecido e amístoso, ho
nesta e continuamente procurado, é a pri
meira condição para evitar ou minimizar
qualquer forma de conflito.

De modo geral, Sr. Presidente, o pronun
ciamento do Embaixador Orimmíns veio
trazer um grande alento às esperanças de
revígoramento econômico, político e social
alimentadas pelas nações latínn-america
nas, até certo ponto distanciadas ainda dos
verdadeiros fundamentos da Doutrina de
Monroe. E cresce de importância, quando
ele acentua que um fundamento importan
te de nossa atual política tem sido o res
peito pela soberania e independência de
cada uma das nações da região. Neste par
ticular, S. Ex.a aborda a situação de vinte
e três outras nações abrangidas pela termi
nologia de "América Latina", muitas delas,
pelo estágio de desenvolvimento atingido,
procurando aumentar sua autoconfiança.

A base econômica, cada vez maior, de
monstra o crescente sentido de nacionalis
mo e o desejo de controlar seu próprio
destino.

Os organismos e agências do sistema in
teramerícano oferecem a todos nós os 'ns
trumentos para unirmos forças, a fim de
enfrentarmos problemas especificos ou al
cançarmos objetivos especificos de interes
se comum para os membros da comunidade.
E os mecanismos para a solução de disputa
asseguram a capacidade de resolver as di
vergências e conflitos que. inevitavelmen
te, surgem em uma comunidade de indivi
duas soberanos, de maneira pacífica, res
peitando-se a dignidade de cada membro
individual.

Realmente, os Estados Unidos conferem
valor especial a esses instrumentos 'do sis
tema, devido a seu caráter distinto e à sua
individualidade, como meio essencial de
acomodação das grandes disparidades de
tamanho, níveis de desenvolvimento econô
mico e interesses entre eles e os demais
membros da comunidade.

Mereceram destaque especial os recentes
debates sobre possíveís revisões do Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca,
comumente chamado de "Tratado do Rio
de Janeíro". Para os Estados Unidos, o seu
sistema de segurança mútua concedeu à
comunidade hemísféríca um caráter pacífi
co sem paralelos. Tanto assim, que tem
funcionado como elemento importante pa
ra dar ao Hemisfério situação inigualada
por qualquer outro Continente.

Para o Embaixador Orlmmíns, o Trata
do do Rio de Janeiro e as medidas dele re
sultantes foram e Continuam sendo a base
da atitude norte-americana para com Ha
vana. Como o Governo cubano em nada al
terou sua atitude antagônica e ínterven
cronista em relação às outras nacões do He
misfério, a política americana continua
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inalterada, como inalterado continua o
compromisso de agir apenas de comum
acordo com os membros da OEA - posição
esta, aliás, integralmente mantida pelo
'Brasil.

Ai está, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
'Um quadro geral do muito que poderá ser
melhorado no panorama latino-americano,
'quadro este delineado há algum tempo pelo
grande e inesquecível estadista John Ken~

nedv.
: Concordamos plenamente com o Embai
iXador onmmíns, quando diz que o objetivo
dos EUA é um mundo de paz, cuja estabili
dade repousa não apenas em um equilíbrio
de forças, mas, também, em aspirações
compartilhadas.

Que a América Latina saiba tirar os pro
I-veitos mais sadios de tudo o que de bom
está para acontecer. Com isto, temos cer
tesa, estaremos- de mãos dadas, construin
do um mundo sempre e cada vez melhor.
(Muito beml )

O SR. BRAGA RAMOS (Pronuncia o se
guinte díscurso.) - Sr. presidente, Srs.
Deputados, não sei de assunto mais momen
Itoso do que a questão de limites entre o
Paraná e S. Paulo, cuja decisão vem sen
do protelada há bastante tempo. E. quanto
mais demora, tanto mais se ampliam as
'Possibilidades de desavencas e até de vío
a:ência na região.

Hitoricamente, as fronteiras entre Paraná
e S. Paulo foram fixadas pelas Leís esta
!duais n.o 1. 803, de 29-11-21 e n.o 2.095, de
14-3-22, respectivamente, ambas ratifican
'do o Laudo expedido em 15 de julho de
'1920 pelo Presidente Epitácio Pessoa.

Para melhor definição da linha frontei
~iça,.1 alguns trechos exigiram nova demar
ca9ao, o que foi feito pela Comissão Mista
eríada em !959. Técnicos paulistas e para~
naenses, nao obstante, deixaram dúvidas
joobre o trecho da divisa conhecido por
Serra Negra. Quando, em 1961, o Departa
mento de Geografia, Tenas e Colonizacão
do Paraná editou o Mapa do Estado, sttuan
do a Serra Negra pouco mais ao Sul do
que no~ ~apas anteriores, agravou-se a
controvérsia. Uma Comissão Parlamentar de
Inquérito foi cr}ada pela Assembléia Legís
l~tIva do Paraná, e designado o ilustre cíen
tIsta Prof'. Reinaldo Maack, cujo renome ul
trapassa as fronteiras geográficas deste Pais
para, ela.!Jorar parecer sobre a verdadeir~
l~calIzasao da linha divisória no ponto em
discussão.

As conclusões do Prof. Maack situaram
Serra Negra mais ao Norte da linha tra
çada naquele mapa e diziam ser "consti
tuída de uma cadeia montanhosa bem de
finida e roconhecível". Entretanto os re
presentantes ~e SI. Paulo não as aceitaram,
e nem as comissoes criadas para examinar
o Laudo Maack conseguiram chegar a uma
decisão unânime. Persistiu a controvérsia
e persiste até hoje. '

Embora se trate de área litigiosa, o Go
verno de S. Paulo integrou-a na área do
iParque Estadual de Jacupíranga recente
mente criado, e passou a agir administra
tivamente sobre a região, através de embar
gos, proibições de derrubadas e outras me
didas de que é executora a sua Polícia Flo
(l'estal, num flagrante desrespeito aos direi
tos de cidadãos que ali vivem, aos quais não
cabe a culpa dos desentendimentos havidos
quanto à verdadeira delimitação da linha
divisória entre os dois Estados nem quanto
Ià demora da solução há longo' tempo espe
Il'ada.

Devido ao insucesso dos trabalhos desen
'Volvidos pelas numerosas c-míssões consti
tuídas para exame do problema, ambos os

Governos concordaram em atribuir ao Eltm.o
Sr. Presidente da República a condícâo de
árbitro nessa pendência. O então Gover
nador Parígot de Souza enviou expediente
à Presidência da República em meados des
te ano. Idêntica medida deveria ser tomada
pelo Sr. Governador Laudo Natel. Não sei
se o foi.

As coisas estão assim e, enquanto perma
necem assim, aumentam as possibilidades
de disputas, as violências dos policiais paulís
tas ~te.moriz~m os moradores, problemas
de bítríbutacão estadual já aparecem e o
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
~arar:á afir:na ter em mãos denúncias de
mvasao de areas fora da questionada, per
tencentes ao Paraná. além da construcão
de acampamentos por elementos de São
Paulo.

Estou acrescentando minha voz às vozes
d.os Srs. Deputados Túlio Vargas, !talo con
ti e Arnaldo Busato, que, em brilhantes dís
C!lrSO,S, levantaram o problema no Plená
rIO desta Casa, enfocando-o sob diferentes
ângulos. Praticamente, nada existe a adí
danar a tudo que disseram os meus emi
nentes companheiros de bancada.

Minha presença nesta tribuna tem mais
o sentido de apelar às autoridades no sen
tido de impedirem quaisquer medidas ad
111h 1i.str ativas, procedam elas do Governo
de 8. Paulo ou do Paraná. enquanto não for
def'lrrltívamente identificada e legalizada a
linho de fronteira entre os dois "Estados e
definidos os seus legítlmos donos.

Isso para que se evitem atritos que se
esboçam e podem transformar-se em lutas
fratricidas e sangrentas, como sói aconte
cer nas disputas pela posse da terra.

Era o que tinha a dizer. (Muito heml )
.O SR. LUIZ BRAZ (Pronuncia o seguinte

dISCUrsO.) - Sr. Presidente, 81'S. Deputados
n~ dia de hoje,. o tradicional Município flu~
mm~!1se de MIguel Pereira, encravado na
RegIao Centro-~ul,. entre os Municipios de
Vassouras, !,etropohs, Paracambí e Paraíba
do. Sul, ,e~ta festejando a passagem do 18.°
anrversano de sua emancipacão polítíco-
administrativa. .

C.~nsiderado o maior centro turístico da
regiao, a chamada "Cidade das Rosas" está
n~sta data, desenvolvendo uma bem orga
nízada programaçao, com a participacão dos
rP?deres ,constituidos ':. do povo em' geral.
VIsando as comemoraçoes do acontecimento
e da eremértde tão grata à comunidade doe
meu Estado. .

. C?erto estou _de que todos os municípios
vízínhos estarão representados nas festivi
dades, podendo atestar a hospitalidade. a
lhaneza do trato do povo Miguelense e o
alto grau de desenvolvimento daquele que
rido rincão da Velha Província.

Registrando da tribuna desta Casa o
acontecimento, quero enviar ao bravo e
querido povo os meus cumprimentos pela
passagem de tão auspiciosa data e formu
lar os mais sinceros votos no sentido de
que aquela comunidade continue na mesma
traj.etória de progresso, para a projeção
ímaíor do nosso Estado.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES

(Pronuncia o seguinte díseurso.) - Sr. Pre
sídente, srs, Deputados, uma das prlneí
país tarefas a que deve se propor toda ad
ministração orientada é colocar a ciência
e a tecnologia para trabalhar, dentro dos
horizontes amplos da. sociedade que se de
seja construir. Esta, aliás, foi a tese que o
Ministro do Planejamento do nosso Pais
acaba de apresentar na conferência espe
cializada para aplicação da ciência e tec-

~ologia ao desenvolvimento da América La
ttna, que passou a se denominar CACTAL.

.~ par~i_r dos o~j,:tivos econômicos e so
CIaI~, ~ela necess~1'Io criar os mecanismos
operativos que. assma~e~ ao sistema de ciên
CIa e tecnologla a missoes prioritárias que
l1:e c.abem, em runção das necessidades de
cle~cllnento econõmíco, na indústria, na
agricultura, na. infra-estrutura, no dessn
volvIl?1e~to .regíonal e social, na melhoria
da. dlstnb.UIçao da renda, no controle do
meío-amblente, em síntese, a sua colabora
çao para a humanização da cidade, mor
mente dos grandes conglomerados urbanos
eem que se abra mão da industrializaçã~
das metrópoles.

Enfatizou, na ocasião, o Ministro Reis
. yelloso que nada. mais revolucionário nesta

epoca de revoluções que o efeito da ciência
e tecnologia sobre a vida e a sociedade mo
derna~ Realmente, tal efeito se manifesta
d~ tres formas: pelo crescimento econõ
mico, que tende a ser cada vez mais deter
mlll!3"do pe~o. progresso tecnológico, passan
do a condícíonante fundamental do poder
de competição dos países e das empresas'
depois, as novas indústrias intensivas de
tecnologia, incluindo-se a energia nuclear
pesquisa espacial, eletrônica, índústría aero~
~1áutic.a e química e que tenderão a exigir
tnvestímentos em pesquisas em caráter ma
cíço e de alto risco e a ínovacão tpcnoló
'gica, em número crescente de setores. Tudo'
·tende a oferecer grandes oportunidades dei
economia de escala. e que significa a neces-'
sídadc de fusões de empresas ou de "n"os
1Jl'oi etos em grande dimensão e com lnngo
período de maturacão. Finalmente, em ter
ceiro lugar, os processos realizados na na
vegaçáo marítima e aérea. nas comunica
ções, na criação de sucedâneos sintéticos,
,alteram as vantagens comparativas entre
os povos.

O que importa a nós brasileiros. ainda
segundo o pensamento do titular da Pasta
do Planejamento' é engajar na politica tec
nológica o sistema produtivo, que significa,
a empresa pública ou privada, nacional ou
multinacional. em est.reita articulacâo C0111
o Poder Público e com as inst.1t.uições de
pesquisas, como condição fundamental para
que o desenvolvimento realmente comande
o sistema. 8em tal engajamento, na morír-r
nizacão tecnológica. dificilmente um pais
em desenvolvimento eonseguirá criar uma
economia competitiva e dinâmica e garan
tir continuamente o acesso a estágios mais
complexos de industl'ializacão e comércio
exterior. (Muito bem l)

O SR. ARGILANO DARIO - (Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados. a imprensa de Vitória, do Rio,
de Brasília e de outros Estados tem vei
culado com destaque sintomático que o
Prefeito Samuel Batista Cruz, de Línhares,
Espírito Santo, teria industriado um ex
motorista da Prefeitura local de nome ozo
rio Abreu para assassinar o Líder do Go
verno na Assembléia Legislativa do Estado,
Deputado Emir de Macedo Gomes, seu opo
sítor político. .

Mas o Prefeito Samuel Batista, compa
nheiro do mais alto gabarito moral e pes
soa altamente conceituada dentro e fora
do Municipio e do Estado, por sua inteli
gência e moralidade no encaminhamento
da coisa pública, deixou patente o ridículo
da acusação, e o fez em declaração do se
guinte teor fornecida ao jornal O Diário,
de Vitória, edição de 18 do corrente:

_ "Tanto eu como o Deputado Emir
estamos sendo vitimas de uma vingan
ça torpe partida de um indivíduo sem
escrúpulos que tentou, desta forma,
com acusações falsas e injuriosas, se
vingar de haver sido exonerado de
suas funções."
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o Prefeito Samuel Batista e.n~ontra-se"
atualmente, em partido eontrárío ao do
Deputado Emir Gomes. Entretanto, amb<;>s
sempre foram amigos, e todo o Estado fI
cou consternado com as calúnias levanta
das contra aquele nosso valoroso compa
nheiro.

Mesmo porque no Estado do Eôpírito
Santo as paixões políticas não conduzem,
via de regra, a assassinatos de oposítores,
mas ao diálogo. Todavia, se alguma VIO
lência tem ocorrido - como vem de ocor
rer em Itapemírím e como está em vias
de ocorrer em São Mateus - o MDB 
este fato ninguém tem autoridade para ne
gar - sempre desempenhou o papel de
ovelha na fábula do lobo. O MDB foi sem
pre vitima, pelo menos naquele Estado da
Federação.

Chegou-nos ao conhecimento que as au
toridades competentes já se assenhoraram
da situação, devendo surgir um ponto final
dentro de breves dias.

Isto virá confirmar a honorabilidade de
uma pessoa inatacável, como é o ea.so do
atual Prefeito de Línhares.

Para atentar contra a vida do Dr. Emir
Gomes, o Sr, Samuel teria tido muito tem
po durante a campanha, mas, depois de
eleito e empossado, sobretudo depos de
demonstrar sua capacidade e seu tino ad
mlnistrattvo junto ao povo de Línhares,
não haveria qualquer razão para que desse
motivo a uma acusação como a que se aSSQ
cou contra sua nessoa por parte de um
individuo "sem eíra nem beira", movido
por interesses pessoais e emotivos. com to
tal e absoluta prova de irresponsabilidade
social.

Era o que tínhamos a dizer. (Muito heml )

O SR. JUAREZ BERNARDES -- (Sem
revisão do orador.j Sr. Presidente, Srs.
Deputados, há duas semanas a Comissão
de Agricultura desta Casa, por proposição
do nocrc Deputado Cardoso de Almeida,
enviou dois telegramas aos Exmos. Presi
dentes do Conselho Nacional do Petróleo
e da PETROBRÁS, no sentido de que en
vídassem esforços para evitar a falta de
combustível, prtnctpalmente óleo diesel,
para a lavoura.

Como sabe V. Exa. Sr. Presidente, o plan
tio tem dc ser feito no periodo de outubro
a novembro, quando muito até dezembro.
Já recebemos do sul do meu Estado, "prin
cipalmcntc dc Itumbiara, reclamações
quanto ao abastecimento de óleo diesel em
Itumbiara, Quirinópolis e Rio Verde. Os l~
vradores estão preocupados. porque se nao
realizarem o trabalho agrícola agora, não
há possibilidade de faze-lo posterior
mente.

Dirigimos, então, o mais veemente apel?
ao Conselho Nacional do Petróleo e a
PETROBRÁS no sentido de uma solução,
principalmente para o problema do óleo
diesel. Com o aumento de 17% estabelecido
pelos países árabes, talvez estetam espe
rando - não digo a PETROBRAS - ql1e
aumento equivalente seja autorizado tam
bém em nosso País. É preciso que a
PETROBRÁS tome providências urgentes.
Caso contrário, haverá um colapso na nos
sa produção agrícola com graves prejuízos
para a economia naclonal. (Muito bem!)

O SR. PEIXOTO FILHO - (Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sra.
Deputados o Governador Raymundo Padí
lha, divulgado por sua pujante rede noti
ciosa de promoção pessoal como um a~
mmístrador sereno, generoso, deu mais
uma demonstração de sua formação anti
democrática, que alimenta indisfar'táv_el
:taccionismo. eis que determinou a demíssào
de grande número de servidores da Empre-

$R Estadual de Viação - "SERVE" que ha
viam comparecido à Assembléia LegislatI
va Fluminense para aplaudir os candida
tos do M.D.B. à Presidência e Vice-Presi
dência da República.

A simples presença de dezesseis funclo
nários dessa Empresa na concentraçao
eleitoral do Partido da Oposição "não cons
tituiu o único motivo da punição. As de
missões e suspensões ocorreram, segundo
se divulga, também por outra razão muito
forte: além de participarem da caminhada
cívica pela Avenida Amaral Peixoto, eles
teriam utilizado uma faixa alusiva aos três
meses de salário atrasados que lhes são
devidos pelo "SERVE".

Enquanto isso, nas principais linhas ser
vidas pela Empresa aumentavam as filas
de passageiros. Cansados de esperar pelo
pagamento de vários meses de salário atra
sados, passando sérias privações com suas
familias, os motoristas e trocadores re
cusavam-se a fazer horas extras, alegando
que nunca recebem de acordo com as ho
ras que trabalham.

Sr. Presidente, o ex-Líder da Maioria
nesta Casa, que durante dezoito anos
ocupou esta tribuna decantando a demo
cracia, bandeira de lutas da ex- UDN, da
qual era estrela fulgurante. eliminou mais
cedo do que se esperava a sua trajetória
pelo Parlamento braslleíro, mercê da os
tentação do poder que alimenta odioso fac
otonísmo. apanágio da sua ação adminis
trativa.

O Sr. Raymundo Padílha, que "sempre
sabe o que não deve fazer", implantou no
Estado do Rio o Governo mais contradító
rID, omisso e rancoroso que a História po
litica ríumínense registra.

As denúncias formalizadas pela Oposi
ção, apontando irregularidades nos órgãos
vinculados ao seu Governo não são leva
das em consideração pelo festejado "líder
da Revolução no Estado do Rio", que cos
tumava dizer desta tribuna que "a critica
é o duro ofício de dizer verdades". Dentro
desse critério profllgava ° comportamento
dos governantes, proclamando que "o pre
ço da liberdade era a eterna vígílâncía".

Sr. Presidente, o ato governamental que
puniu dedicados servidores da Empresa

" Estadual de Viação "SERVE", por exigirem
o pagamento de salários atrasados além de
ilegal é rigorosamente desumano: surpre
endendo a opinião pública, que esperava a
abertura de inquérito na empresa para apu
ração das gravíssimas irregularidades de
nunciadas pela Oposição há mais de qua
tro meses e agora renovadas: o nepotismo
reínante no seio da empresa, que se trans
formou em verdadeiro cabide de empregos
para proteger os apaniguados do Governo.

Também foi mostrado como se estabele
cem polpuc1os vencimentos para determi
nados protegidos, além de gratificacões
sumamente exageradas para os afilhados
num verdadeiro festival de liberalidade com:
o dinheiro público. Veio a público ainda a
criação de numerosos cargos na empresa,
muitos com altos proventos, neles sendo
colocados correligionários políticos num
gesto inequívoco de recompensa eieitoral
ou de busca de fnrta.lectrnento partidário.

"Enquanto os funcIonários protegidos
gozam de todos esses privilégios e be
nesses, outros existem dentro da Em
presa de parca remuneração, que se
encontram com os salários atrasados c,
o que é pior, sem o devido recolhimento
das contribuições previdenciárias e do
FGTS.

Foi prognosticado um futuro sombrio
para a Empresa, virtualmente vincula-

da à política partidária, alheia à preo
cupação de bem administrar,
Infelizmente, tudo foi pregado no de
serto. O pior surdo é aquele que não
quer ouvir. As mazelas protecIonistas
e administrativas continuam a minar
a organização, que já começa a desme
tecer-se no conceito público.
Como se não bastasse essa situação
acaba o Governador Raymundo Padr
lha de autorizar a Empresa Estadual
de Viação - SERVE - a adquirir trin
ta ônibus "Mercedes Benz", ano de
1973, ao preço unitário de Cr$ .
135.255,83, flnanciados em 36 meses
pela União Financeira S.A. - segundo
publica o Diário Oficial" do Estado, do
día 24 de abril deste ano.
Para uma operação desse porte não se
podia prescindir das exigências legais,
estabelecendo a licitação pública. En
tretanto. não consta que houvesse pu
blicações de edital de tomada de pre
ços, nem consulta ao Sindicato de fá
bricas de carrocerías. Existem outras
fábricas que constróem o mesmo tipo
de carrocerias, tanto no Estado do Rio,
como em outros Estados.

O aumento da frota, também, determi
nou-se sem a imprescindível pesquisa
no mercado de passageiros, consideran
do-se que existem no gênero, catorze
empresas particulares, com mais de
trezentos e sessenta ônibus, servindo à
mesma linha.
O lançamento na circulação de mais
esse número de veículos, nestas condi
ções, vai aumentar a sua situação de
ficitária.
Além do erro técnico, correspondente à
falta de pesquisa no mercado de pas
sageiros, a operação de compra dos
trinta ônibus vai agravar a situação
financeira da Empresa, pois o saldo
correspondente ao compromisso assu
mido, em 1972, com a aquisição de ôni
bus, ainda não foi liquídado.

A par de todo esse descalabro, os custos
operacionais da SERVE são dos mais
gravosos possíveis. Para uma média de
trinta e cinco veículos em tráfego, exis
tem, em Niterói, mais de setecentos ser
vidores, o que representa vinte homens
por veiculo.
Quando o correto, para uma empresa
equilibrar-se, seria 4,5 homens por veí
cuo, pois para esse índice de custo ope
racional. a despesa de pessoal ultrapas
sa de 40%.
Mas parece que a administração não
leva em conta os elementos aqui apon
tados e contínua na sua rota obstinada.
Dada essa situação, o salário do pes
soal fica, quase sempre atrasado de
três meses. outrossim, não estão sendo
cumpridos os acordos salariais.
Sr. Presidente, essa é a situação real
da Empresa Estadual de Viação, do Es
tado do Rio. O quadro de irregularida
des que acabamos de apontar, em li
geiro bosquejo, traduz a fotografia exa
ta de uma administração.
A Empresa transformou-se num cantei
ro onde se cultiva, com requintes de
protecionismo, o afilhadismo político,
não importando o plano inclinado da
quase insolvência em que se mete aque
le órgão público.
De nossa parte, denunciamos os fatos.
Cumpre, agora, a quem de direito, apu
rá-los, chamando à responsabilidade
os gestores de seus negócios.
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Faltam, ainda, se resgatarem aproxi
madamente vinte e quatro prestações.
O Banco do Estado, que realizou este
financiamento, para receber, diaria
mente envia um funcionário. que re
colhe 25 a 30% da féria, deixando o
restante. O processo é vexatório para a
Empresa.
,Daí verificar-se que o Sr. ®vamadoJ:
do Estado do Rio não podia autorizar
mais compromissos, dada a precária s:l.
tuação da SERVE.
Mais acertado andaria o Governador
se designasse uma auditoria técnica
com objetivo de realizar uma análise
econômico-financeira da vida daquele
órgão.

Essas irregularidades, S1'. Presidente, o
ilustre Governador Raymundo Padí
lha não tem tempo de apurar, ou não
é bem assessorado. ou é omisso mesmo
por natureza."

Sr. Presidente, Já não e precise adítar
novas razões para destacar "a ação dinâmi
ca e a vocação nata de administrador" do
Sr. Raimundo Padilha. Isto basta

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. AMAURY MuLLER - (Pronuncia

o segntrrte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é inaceitável a idéia de que as
pequenas e médias empresas, mesmo nu
ma economia de escala, devam ser margi
nalizadas e absorvidas por grupos de maior
porte.

Países altamente ind ustrlahzados, com
técnica sofisticada. como é o caso do Ja
pão, atribuem destacada importância às
firmas de pequeno e médio porte. Elas re
presentam, nesse país, nada menos de 56%
do emprego industrial e contribuem com
36% do valor da índústria de transformação.

Em outras nações da Europa Ocidental
onde 90% das empresas são pequenas e
médias a sltuacão não é diferente: sua
participação na' formação do produto in
terno e na absorção de mão-de-obra é da
ordem de 50%.

No Brasil, segundo estudo do Ministério
do Planejamento. 98% das empresas que
operam na indústria de transformação são
pequenas e médias, Respondem elas por
63% do emprego e 56% do valor de trans
formação industrial.

A revista "Banas," de 8 de outubro úl
timo, analisando o problema, assinala que
"a comparação entre a situação brasileira,
que pode ser tomada como exemplo de pais
em processo de desenvolvimento, e a das
nações avançadas indica que a moderniza
ção da economia leva, de fato, a uma di
minuição da participação relativa da pe
quena e média empresas".

Para a Confedcracão das Associações Co
merciais, "a intensificação das economias
de escala é um fenômeno que, de maneira
pura, vem sendo observado de forma mui
to acentuada somente nas indústrias de
bens intermediários e em algumas de bens
de capital, por motivo do chamado proces
so con tínuo e da indivisibilidade que carac
teriza os grandes equipamentos".

Assim, as pequenas e médias organizações
poderiam ficar encarregadas da fabricação
de produtos para mercados reduzidos, em
que é maior a exigência de técnica espe
cializada.

Na Alemanha Ocidental - acentua o es
tudo da revista "Banas", o setor de máqui
nas-ferramenta é predominantemente do
minado por pequenas e médias empresas,

que empregam entre 5D e 100 pessoas. Esses
grupos produzem uma ampla variedade de
máquinas altamente especializadas, dei
xando para os grandes grupos a fabrica
ção de equipamentos estandartizados.

Mas, em verdade, essa divisão de traba
lho não se forma espontaneamente.

Para participar de uma economia mo
derna, as pequenas e médias empresas de
vem operar com técnicas e gerências Igual
mente modernas. l1l óbvio que a grande em
presa reúne maiores condíções para absor
ver e utilizar os fatores de produção tecni
camente qualificados. Além disso, para as
pequenas e médias, em razão do volume de
produção menor, mão-de-obra, mllf.flri!ls
primas e tecnologia são evidentemente mais
caras,

Chega-se, diante desse quadro, a uma
conclusão inevitável: as pequenas e médias
organizações necesítam de amplo apoio ofi
cial, de uma polítíca que lhes atribua tra
tamento diferencial.

:É exatamente a falta dessa política de
que queixam os dirigentes de firmas de pe
queno e médio portes.

Muito oportuno, aliás, é o estudo, nesse
sentido, realizado pela Confederação das
Associações Comercais e que, após uma sé
rie de conslderacôes. oferece o seguinte
diagnóstico:

"O tratamento fiscal e trabalhista igual
para empresas sumamente desiguais de
termina uma díscrímínaeâo de fato
contra as empresas de menor porte.
Impõe-se a introdução de medidas de
caráter índtreto. relativas às regras do
jogn que ordenam a participação das
empresas no mercado, com a intenção
expressa de criar uma díscrlmínacão a
favor do extrato de pequenas e médias
empresas. em razão do interesse so
cial atriburdo a sua permanência e
consolidação."

Seja qual for a alternativa apresentada, o
tato " que o Governo Federal não pode
abandonar os pequenos e médios grupos
econômicos, já que, segundo o Ministro Reis
Veloso, "a economia nacional depende. em
grande parte, dessas empresas". (Muito
beml)

O SR. WALTER SILVA - (Sem revisao
do oraüor.) Sr. Presidente, Brs. Deputados,
os jornais de hoje noticiam o fim da guer
ra no Oriente Médio. Preferimos entender,
que esta trégua poderá durar dias, meses
e até anos.

Todavia, o problema que nos traz à tri
buna é o do petróleo. O Brasil esteve tam
bém a pique de determinar o raeíonamen
'to no consumo dos derivados do petróleo.
Os jornais têm insistido na descoberta, pe
la PETROBRAS, de petróleo no litoral flu
minense, mais precisamente no Município
de Campos, no norte do Estado do Rio.
Prosseguem as pesquisas, Sr. Presidente,
mas não há a palavra oficial da PETRO
BRAS. confirmando a existência do petró
leo e a extensão da jazida.

Há poucos dias, fizemos um pronuncia
mento, desta tribuna. reclamando um es
clarecimento oficial a respeito do assunto e
sugerindo que a PETROBRÁS cuidasse de
instalar no Distrito de Santo Amaro. Cam
pos, já tão carente de população, em razão
da estagnação da economia local, uma re
finaria. Também sugerimos a instalacão
de um pólo petroquímtco para dinamizar a
economia regional, aumentar a oferta de
empregos na área, proporcionando melho
res condições de desenvolvimento àquela
zona. O que não é possível é continuar to-

do o norte Fluminense entregue à sua pró
pría sorte, com acentuado êxodo rural e ur
bano. Os que ficam na região passam a
receber salários abaixo do mínimo; alguns,
o mínimo, e uns poucos acima do mínimo..
ti: um problema social agudo, contra o qual
nós ternos batido continuamente. Até agora
não obtivemos resposta das autoridades fe
derais.

A verdade é que a existência de pe ..
tróleo é conhecida desde os idos de 191()i
quando estudos geológicos ali realizados re
velaram veementes indícios de petróleo na
Fa.zenda Boa Vista, no Município de Cam
pos. Resta agora à PETROBRÁS. como Ó1'
gâo executor da polítíea do petróleo do
Governo Federal, instalar ali o pólo Indus
trial que todos reclamam. para aumentar a
oferta de emprego e melhoria o nível de
vida da gente da região. (Muito bemí)

O SR. PADRE NOBRE - (Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, hoje pela manhã
esta Casa foi honrada com a presença do
81', Ministro da Educação. Esforcei-me,
sem duvida, não só para ouvir S. Ex.a, a
quem respeito, mas também cheguei a ins
crever-me para consultá-lo a respeito dos
livros didáticos no Brasil Entretanto, Sr.
Presidente, sequer consegui lugar para fi
car em pé, tanta gente havia para ouvir
o prestigioso Ministro da Educação. Se
nadores e Deputados. eu os vi muito pou
cos. Vi muitos fotógrafos e as cadeiras da
Sala Nereu Ramos cheias de funcionários
e de estudantes. Mesmo querendo homena
geá-lo, foi-me impossível ficar,

A má organização, sem dúvida alguma,
das Comissões de Educacão e Cultura das
duas Casas, impediu-nos 'de permanecer no
recinto, já que lugar não havia. Lamento
profundamente o ocorrido. Fico credor de
S. Ex.a o 81'. Ministro da Educação quanto
à solução do problema do livro didático no
Brasil, eis que nem seria aquele, propria
mente, o ambiente para resolver o assunto.
Ali tinhamos a impressão de que se veri
ficava mais a promoção pessoal de alguém
do que mesmo o objetivo de um Ministro
de Estado em responder a questões tão
fundamentais e importantes para o povo
brasileiro.

Minha divergência com o Sr. Mínistro
da Educação, no setor do livro didático, é
antiga e profunda. Desta forma, voltarei
ao assunto outras e mais vezes, para exigir,
que o Governo da República, através do Mi
nistro da Educação, homem sério e honra
do, propicie aDS pobres pais de família con
dições de poder manter seus filhos estu
dando, sem que sejam escravizados e pre
judicados pelo truste nacional e interna
cional do livro didático. Trata-se de ques
tão de honra para todos nós. (Muito bem!
Palmas. )

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - (Sem
revisão do orador.) 81'. Presidente, srs,
Deputados, tivemos hoje na Comissão de
Agricultura do Senado 'u presença do Pre
sidente do Instituto do Açúcar e' do álcool.
S. Ex." fez uma excelente explanação so
bre a situação do açúcar no País. Afirmou
que,o Brasil, nestes próximos dez anos, po_
dera passar de uma exportação de dois mi
lhões para seis milhões de toneladas de
açúcar. É alvissareiro e ótimo para o nos
so desenvolvimento que tenhamos mercado
para triplicarmos a nossa produção expor
tável - hoje de quarenta milhões de sacas
- sendo de ressaltar também que o con
Sumo do mercado interno aumentará muito.

Então, a ordem é plantar cana. Fiz ver,
porém, ao Presidente do Instituto do Acú
car e do Álcool que, se não for rerormulada
a questão do preço, o Governo não terá de
forma nenhuma a resposta a essa neces-
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sidade de triplicação da nossa produção ex
portável. Disse também a S. Ex.a que, no
momento, um alqueire de cana no Sul do
Brasil produz de 3 mil a 3 800 cruzeiros
brutos, com todas as despesas, quando o
soja produz 7 mil cruzeiros, o milho, cul
tura relativamente mais fácil e com me
nos despesas que a cana de açúcar, pode
atingir 4 a 5 mil cruzeiros, o algodão, a
laranja, enfim, todos os produtos objetos
da atividades agrícola, inclusive aqueles
que lutam com dificuldades, dão melhores
resultados. --

Não é possível imaginar-se que uma to
nelada de cana, vendida a 33 eruzotrcs. a
prestação, pelo produtor, possa resultar em
90 a 100 cruzeiros. já que uma tonelada de
cana produz 90 kg de açúcar. A manter-se
o atual preço, o Brasil não terá posslbíli
(Jade de exportar 6 milhões de toneladas
daqui a 10 anos. É praticamente impossí
vel. E todas as nossas esperanças ele o
Brasil exportar mais de um milhão de dó
lares de açúear não se realizarão.

Muito mais do que isso: vamos ficar a
ver navios. A questão é para agora. O Go
verno tem de conceder um aumento razoá
vel no preço da tonelada de cana. Não é
possível trabalharmos S8m lucratividade.
Não é certo aplicar o dinheiro do confisco
em empréstimos para que usineiros am
pliem suas usinas. É necessário haver lu
cratividade, como ocorre com o comércio
e a indústria. Não podemos imaginar ,j que
se continue a pensar que se possa produ
zir com prejuízo, com dinheiro empresta
<lo a juros baixos, e com 10, 12 anos de
prazo. Isso não levará a coisa alguma. J1:
nece&~ário um reajuste imediato no preço
do açucar e da tonelada de cana, de Norte
a Sul do País. (Muito bem!)

O SR. JOSÉ BONIFACIO NETO - (Pro
nuncia o seguinte díscurso .) Sr. Presiden
te. o desaparecimento do extraordinário
violoncelista Pablo CasaIs, ocorrido há dias,
nos permite certas considerações sobre o
problema da formação dos músicos no
Brasil.

A referência principal queremos fazê-la
nos instrumentistas de corda, que tanto es
casseiam e que são responsáveis. em gran
ele parte, pela beleza dos conjuntos orques
trais.

Não dispomos, ainda, infelizmente, de
uma mentalidade em favor da profissiona
lização dos músicos. Mais de noventa por
cento - a cifra é assustadora, mas verda
õeira - dos alunos que saem das escolas de
~úsica permanecem amadores - não mais
te desenvolvem e não contribuem para o
Ingrandecimento de sua arte.

As autoridades precisam voltar-se para o
assunto, amparando os profissionais, de mo
do a estimulá-los. Suas associações não en
contraram, até hoje. por parte dos Poderes
Públicos, aquela proteção que a Lei Maior
assegura às artes.

A simples manutenção de um ínstrumen
to musical em boa forma representa gas
tos, os quais, aliados aos da aquisição - e
a qualidade da peça tem sempre de ser de
primeira -, se apresentam pesados, exces
sivos, para o músico, que não recebe, em
geral, salário compensador.

Sr. Presidente. o Ministério da Educação
possui um Plano de Ação Cultural. Nele de
ve incluir as medidas em favor da sobrevi
vência das orquestras. Em todos os povos
civilizados, os conjuntos síntônícoe repre
sentam um atestado de cultura e suas exí
bíçõss orgulham os países de que se origi
nam.

Na prátíca, vemos, entre nós, orquestras
tlÍnfônícas, oficiais, às vezes duas ou três,

maiores. num só Estado, mas os seus inte
grantes nào são exclusivos. Na luta pela
vida, tocam aqui e acolá, ao mesmo tempo
integrando vários conjuntos, o que prejudI
ca a sua verdadeira formação.

A propaganda dos instrumentos de corda,
por todo o Brasil, nas Capitais e nas cida
des do interior, junto aos jovens, desper
tando o seu interesse e agitando, entre
muitos. uma vocação aquietada. é providên
cia necessária por parte dos responsáveis
pelo setor cultural.

Quem acompanha a vida e o funciona
mento das orquestras sinfônicas sabe da
importância do número das cordas. Deve
se ser ele maior que o dos sopros. Dai, a re
levância da difusão do violino, do violon
celo, da harpa, do contrabaixo. E é preci
samente nesse terreno que a situação se
apresenta mais grave, pois varetam, ai, os
especíalístas.

Torna-se imprescindível, pois, Incutir na
queles que procuram os bancos dos conser
vatórios e das escolas de música a cons
ciência de que é posisvel viver da música,
isto é, adotá-la não só como um ideal, mas
também como uma profissão.

Todavia, para. isso, é de mister que o PÚ
blico assegure a esses profissionais melhor
situação, seja através de salários mais dig
nos, sei a pelo auxílio na aquisição dos his
trumentos, seja pelo oferecimento de opor-
tunidades. -

Não podemos, Sr. Presidente, descurar
esse aspecto do desenvolvimento, pois é ne
10 cultivo das artes e pela cultura quê a
grandeza de uma nação se mostra sedimen
tada. (Muito bem!)

O SR. NORBERTO SCHMIDT - (Pro
nuncia o seguinte díseurso.) Sr. Presiden
te. 81's. Deputados, se em quase cinco anos
do atual Governo é esta a prímeira vez que
assomamos a esta tribuna para criticar um
setor de um órgão governamental, isto já
quase não parece uma critica, por parado
xal que possa parecer. Mas, exatamente
por pertencer ao partido do Governo - e
em defesa de um direito que é de todos os
Deputados - tenho por dever fazer um re
lato. ao qual não posso. não devo, e não
quero fugir. E o faço com endereço certo,
dirigido a um funcionário de nome Fran
cisco (Técnico em Tributação), Chefe do
Grupo Especial constituído no Ministério
da Fazenda e que funciona sob a sigla
G.A.E., encarregado especialmente para es
tudar os pedidos formulados ao M.F. rela
cionados com os planos de sorteios dos con
cessionários das indústrias automobilísticas
em todo o País, revendedores de automóveis,
pois.

Devemos ressaltar que ditos pedidos são
elaborados de acordo com as instruções pu
blicadas pelo Ministério da Fazenda e não
podem, assím, os processos respectivos, re
Vestir-se de maior sigilo. Nem havia por
que, pois se se trata de coisa rotineira: a
permissão é dada ou não, em face do eum
primento ou não das exigências rormulaüas
pelo Ministério.

Incompreensíveis delongas ocorreram nas
soluções buscadas pelas partes, em visível
prejuízo dos pretendentes que. estabelecidos
sendo, pagando os seus impostos e man
tendo quadro de empregados com despesas
normais correntes, têm, logicamente, ur
gência no atendimento de seus pedidos. Por
isto, buscaram duas empresas da minha ci
dade natal - Santa Cruz do Sul - junto
ao seu representante na Câmara dos Depu
tados, saber a razão dessa demora, o que vi
mos fazendo, infrutiferamente. desde feve
reiro passado, socorrendo-nos, para tanto,
inicialmente, da Assessoria Parlamentar do

M.F. nesta Casa. Nada alcançando, busca
mos fazê-lo pessoalmente, pelo telefone.
Com as evasivas mais variadas nos levaram
até há POU<:lOS dias, quando resolvemos bus
car. pessoalmente, uma informação defmi
tlva para que ambas as empresas pudessem
saber, afinal, pelas quantas andavam os
seus processo"

Para não nos alongarmos por demais
naquilo que seria uma mini-novela se eon
1tada em seus detalhes, quero dizer-lhes
que consegui do dito 81'. Francisco Que me
informasse a data em que os processos ha
viam sido remetidos para o Posto da Re
ceita de Santa Cruz do Sul. informação que,
afinal, se dignou prestar-me: um em 9. do
corrente, quando esteve mais de ano em es
tudos: o outro, em 27 de agosto, também
de longa tramitação, sobre o qual não pos
suo maiores elementos. Logicamente per
guntei-lhe se podia informar-me sobre a
solução havida - se positiva ou negativa
-, ao que me respondeu que não, já que di
ta informação só a propria interessada co
lhería do respectivo processo.

Francamente. Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, fiquei pasmo. Já fui funcionário fa
zendário (fiscal do então Imposto de Ven
das e Consignações): tive contatos durante
decênios com as mais altas autoridades fa
zendárias e instâncias fiscais; com tribu
nais administrativos. Busquei Tribunais de
Justiça, de Recursos, Superiores Tribunais.
E, quando não os buscava, colhia pelas pu
blicações que se fazem de suas decisões os
resultados de seus julgados. Aqui, encontro
pela frente quem nos negou uma simples
informação sobre um resultado final de um
simples pedido de autorização, Eu nem
pretendia saber quais as razões que leva
ram à conclusão que houve. E me disse - o
que me custa a crer - que "não devia pres
tar tal informação". Logicamente, o seria
por "ordem superior". Não creio que haja
isto no Ministério da Fazenda. Os meus
vinte e três anos de mandato popular me
autorizam a duvidá-lo; a não ser que haja
gente errada em lugares certos. Logo no
Mlnístérío da Fazenda, onde se introduzi
ram tantas e valiosas ínovacões buscando
seu aprimoramento, alcançado - [ustlca
Que se diga - uma aberracão destas não
encontra justificativa. Exceção, é claro, o
que honra a regra geral que lá tivemos a.
satisfação de conhecer.

Pois lá encontrei na minha frente uma
pessoa que, permitam-me. não tem a me
nor qualificação para ocupar o posto de
Chefia que lhe confiaram. Pode ser Que se
ja um bom técnico em tributação, mas, pa~
ra o cargo em que o investiram, falta-Iha a
condição necessária.

E eu faço esta comunicação desta tribu
na porque disse ao referido funcionário que
o faria, pois que tinha vindo em razão do
atendimento de pedidos que me haviam si
do feitos em minha condição de Deputado,
e cujas informações - embora há meses
procuradas - eu não conseguira. E se ele,
embora sabendo com quem tratava, pen
sava que estaria cumprindo com o "seu de
ver", eu saberia cumprir com o meu. E o
estou fazendo, já porque outro caminho não
me resta.

Dou notícia do que houve para que che
gue ao conhecimento do Exm.Q Sr. Minis
tro Delfim Netto, da Fazenda. Por certo
não terá sido só com minha pessoa que tal
fato ocorreu. É muito provável que algum
colega tenha tido o mesmo desprazer, pois
são muitas centenas de processos idênticos
que lá tramitam com a mesma finalidade,
com visível preocupação e prejuízos a tan
tos interessados.

Era o que tínhamos a dizer. (Muit<l bem!).
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o SR. OLIVIR GABARDO - (Sem reví
são do oraãer.) 81'. Presidente, 81's. Depu
tados, tive oportunidade de acompanhar,
na manhã de hoje, a palestra de S. Ex.", o
81'. Ministro da Educacão e Cultura. Antes
de passarmos à análise de um aspecto ape
nas da palavra do Sr. Ministro, gostaria,
Sr. Presidente, de deixar aqui consignado
o descontentamento pelo fato de não terem
sido reservados lugares para os 81's. Mem
bros do Congresso Nacional, pois, na ver
dade, a palestra do Sr. Ministra era run
damentaímente para os 81's. Deputados e
Srs. Senadores. Todavia não foi províden
eíado no sentido de que muitos dos mem
bro!! desta Casa tivessem oportunidade de
i\l8IJistir à conferência do Sr. Ministro e pro
vavelmente contribuir para a melhoria do
debate.

Sr. Presidente, 81'S. Deputados, disse S.
Ex.a, o Sr. Ministro, na sua explanação, que
uma das preocupações do Ministério e 
por que não dizer? - do próprio regime
.zevolucíonárto é a universalização do ensino
primário, meta que constou de todas as
Constituições e continua a constar da atual
Constituição, e que está muito longe de ser
atingida. Mas tudo leva a crer, nas expres
sões do Sr. Ministro, que o problema está
praticamente resolvido, com a reforma feita
no papel e que até hoje não foi implantada,
neste Pais, e não sabemos quando o será.' A
verdade é que se fez uma reforma, mas não
se deu condições para que ela fosse colo
cada em prática.

Sr. Presidente, com a experiência que te
nho, no Magistério, saliento aqui apenas um
aspecto da questão. Tenho percorrido a re
gíâo norte do Paraná e lá o ensino primá
rio, ou de primeiro grau, na sua maior
parte, - principalmente nos pequenos Ml;l
nícípíos, na área rural - esta a!eto as
municipalidades. Estas, pelas condições pre
cárias de arrecadação, não têm tido con
dições de expandir sua rede escolar, de dar
o atendimento necessário ao ensino de pri
meiro grau. E esta situação se agrava com
R decisão de que as Prefeituras devem pa
gar salário-mínimo aos professores. Se não
o fizerem, como punição, sofrerão o corte
das verbas federais do Fundo de Partici
pação. Por i880, estão dispensando os alunos
das salas de aula, assim como os proíes
sores.

Sr. Presidente, em sua palestra o Sr. Mi
nistro passou de relance sobre este assun
to, dando a impressão a todos de que está
resolvido o problema da universalização do
ensino de primeiro grau.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O SR. FLORIM COUTINHO - (J,>ronun
da o seguínte discurso.) Sr. Presidente, 81'S.
Deputados, existe, como fato constatado,
falta de matérías-pnmas, algumas de
grande valor e primeira neeesaídade.

:É claro que indústrias importantes estão
ameaçadas, senão de parar, pelo menos de
reduzir o ritmo de trabalho e da produção.

Não é difícil avaliar o que isto pode acar
retar, como o desemprego, a falta de pro
dutos.

Há falta de ferro para a construção civil,
há falta de papel para impressão, que po
dem prejudicar substancialmente não só as
indústrias que deles dependem corno as ne
cessidades em geral.

Mas as explicações para o fato não fal
tam e não tardam, como sempre.

Explicações a.té engraçadas, esquisitas, e
que podem explicar mas não justificam, não
convencem e, sobretudo, não resolvem.
Como algumas, inclusive as do ilustre Mi
nistro da Fazenda, que enfatiza e doutoral-

mente atribui ao desenvolvimento a falta
de matérias-primas.

E dá aulas, citando dados etc., para ex
plicar o evento, como o felil recentemente
para industriais de São Paulo.

Agora, se esses industriais, que sentem
no pelo as conseqüências das faltas que
ameaçam direta e imediatamente as suas
indústrias, ficaram satisfeitos e saíram
contentes e tranquílos da tal aula, é coisa
que não acredito..

Pode ser que alguns deles se sentissem
reconfortados, pois há gente para tudo, até
para plantar feijão.

Então, é o desenvolvimento o culpado
pela falta de matéria-prima, isto é, o de
senvolvimento acaba com as próprias fontes
que o alimentam.

A seqüência pode ser: criam-se fontes
para impulsionar o desenvolvimento; o de
senvolvimento entra em "desenvolvimento"
crescente e auspicioso; depois o desenvolvi
mento, de tanto se "desenvolver", começa a
ameaçar as fontes a cuja custa se "desen
volveu" e pode acabar com elas, aos poucos
ou de uma vez.

Por exemplo: monta-se uma sene ue ins
talações, uma indústria, para exploração e
Industríalízação de madeira em uma grande
área florestal, bem provida de matéria
prima, madeira, no caso.

A indústria se desenvolve, floresce, pro
gride, dá lucros e caminha em franco pro
gresso.

Mas, certo dia, acaba a floresta, acaba a
madeira, isto é, a matéria-prima da fonte.

E a indústria ou pára, ou tem que con
seguir madeira vinda de fora da área.

Houve desenvolvimento? Sim.
Houve falta de matéria-prima? Sim, tam

bém.
Quem é o responsável pela raita de ma

téria-prima que vai parar o desenvolvimen
to da indústria, ou obrigá-la a se manter
em condições difíceis?

O desenvolvimento, é claro, segundo o
ilustre Ministro, que é o culpado. pois se
não fosse ele a madeira não acabava.

Pois não é ele não, Sr. Miuistro.
O culpado é quem não tomou as provi

dências para assegurar a continuidade da
indústria, garantindo a matéria-prima para
que ela pudesse progredir sem o rísco de
sofrer falta da mesma.

Ou seja, o tal desenvolvimento foi feíto
às pressas, atabalhoadamente, no afã de
produzir o máximo no menor tempo, sem
planejamento algum.

Como o reflorestamento da área. por
exemplo.

Não sei bem se este exemplo é convin
cente ou não. Mas, pelo menos, é uma
tentativa.

Afinal, que espécie de desenvolvimento é
esse que, de tanto se "desenvolver" termina
extinguindo, ou reduzindo, ou ameaçando
a existência das fontes que o criam, e o
sustentam e o impulsionam?

Pode ser um tipo de desenvolvimento, um
tanto estranho, é verdade.

Será um desenvolvimento harmônico,
equilibrado, que caminha com as duas per
nas, planejado etc. ?

Não é: Parece mais um desenvolvimento
anarmõníco, desequílíbrado, que corre a
alta velocidade mas com urna perna só,
desordenado e não planejado.

Quando uma perna não aguenta mais,
passa para a outra e quando esta também
não dá mais, arreia no chão.

Um desenvolvímentc perneta, caolho, ca
nhoto e até suicida, pois acaba matando a
si mesmo.

Agora mesmo estamos na iminência de
sofrer todas as conseqüências, e são das pío
res, da falta de petróleo, e, portanto, dos
seus preciosos derivados. Que, como todo o
mundo sabe, é responsável por vitais seto
res do desenvolvimento.

Não só nós, mas outros países, e até gran
des potências, estão seriamente ameaçados.

Petróleo é matéria-prima e das mais ím-
portantes, e vai faltar de qualquer modo.

De quem é a culpa dessa falta?
Do desenvolvimento, segundo o Ministro.
Pois não é não, 81'. Ministro.
A causa é a guerra no Oriente Médio,

quer queira o Ministro ou não.

Pelo menos dessa falta o desenvolvimen
to está absolvido - já tem álibi garantido
- e para as pessoas comuns, que são a
maioria, o negócio é o seguinte: se as in
dústrias estão ameaçadas pela falta de
matéria-prima, e se a causa dessa falta é
o desenvolvimento, não será melhor acabar
com esse desenvolvimento, do tipo "Kami~

k:aze"?
Não seria uma solução?
Para mim, porém, a solução é outra: não

se trata de acabar e nem mesmo deter ou
restringir o desenvolvimento, mesma este
que sofre tão sérias acusações

O desenvolvimento é necessário, é precí
so, e deve prosseguir.

Mas não às pressas, desordenado e às
tontas, mas, sim planejado, equilibrado,
como um todo harmônico, bem articulado
e ajustado, planejado enfim.

Para que não venha a ser acusado de
devorador dos próprios filhos ou de desen
volvimento "Kamikaze".

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. HILDEBRANDO GUIMARãES _

(Pronuncia o seguiute discurso.) - Sr. Pre
sidente e Srs. Deputados, no Art. 109 do
Código Penal - extinção de punibilidade _
verlflea-se claramente que, para o caso de
crime meio (elemento constitutivo) e sua
relação ao crime fim (objeto ou príncípal),
a extinção da punibilidade do primeiro (se
cundário) não se estende ao último (prin
cipal). Contrario sensu a dedução é de que
a extinção da punibilidade do crime fim
estende-se ao delito meio.

De acordo com a lógica e o bom senso
mais elementares, o fim (o objeto) é o prin
cipal, sendo que O' todo é constituído e re
sultado do somatório de meios, elementos
partes e acessórios. Seria um absurdo, uma
alienação e carência de elementar bom sen
so extinguir o principal - o fim - man
tendo-se fora a parte, o meio, o elemento
constitutivo.

Quanto à dedução contrario sensu, con
quanto seja sensata, justa e humana, sua
aplicação é duvidosa para alguns, por se
tratar de dedução.

Realmente. como se trata de uma dedu
ção, e esta, no Direito Penal, é vista com
reservas, e como agora se está emendando
o novo Código em suas omissões, exageros,
contradíçõec, ambigüidades e falhas outras,
é mister, por questão de boa técnica legal,
de sensatez e de justiça bem como de efi
cácia, que, apresentando-se a atual opor
tunidade, ímpar, para emendas, se corrija
tal omissão.



':9OS Sexta-feira 28 DI.ARIO no CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)'
?

Outubro de 1973

Em face do exposto, propõe-se que o re-
;ferido Art. 109 tenha a seguinte redação:

"Art. 109. A extinção da punibilidade
do crime que é pressuposto, elemento
constitutivo ou eírcuntãncía agravante
de outro (crime fim) não se estende a
este. A extinção da punibilidade do
críme fim estende-se ao que é pressu
posto, meio, elemento constitutiv~ ou
circunstância agravante. Nos enmes
conexos, a extinção da punibilidade de
um deles não impede, quanto aos ou
tros, a agravação de pena resultante
da conexão."

Ao fazer esta proposta, da tribuna desta
Casa, viso a obter dos meus nobres pares a
melhor acolhida possível, tendo em vista
que esta emenda tem por fim o aperteí
çoamento do nosso Código Penal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
.(Muito bemt)

O SR. REYNALDO SANTANA (Pronuncia
o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente, srs,
Deputados, o problema da emancipação de
jovens brasileiros, para se habilitarem em
cursos de ensino supletivo, atingiu o seu clí
max com a decisão do Conselho Federal de
Educação de impedir que os emancipados
façam as provas finais.

Só na Guanabara, Sr. Presidente, são mi
lhares de jovens que se vêem prejudica dos
por essa medida adotada pelo ilustre titu
lar da Pasta da Educação e Cultura. Segun
do dados que DOS chegam ao conhecimento,
de um total de quase 3 mil alunos eman
cipados e inscritos, apenas uns 400 poderão
prestar as provas.

Não queremos, nesta oportunidade, en
trar no mérito da questão nem opinar se
a resolução é um não legal. Uma coisa, no
entanto, nos parece substancial como jus
tificativa para que o MEC reconheça os
emancipados. l!: que o Brasil, tendo uma das
maiores populações jovens do mundo, não
pode impedir que a sua mocidade assuma
responsabilidades maiores, mesmo que seja
pelo caminho da emancipação. Um jovem
no Brasil, juridicamente emancipado pe
'los seus pais, já está quase sempre eman
cipado pelos encargos familiares, pelo tra~
balho que exerce e pelas responsabilidades
assumidas apesar da pouca idade. E se um
rapaz ou uma moça busca escolaridade
através de um centro supletivo é perque
está bastante maduro para entender o sa
crificio que terá de submeter, pois um curso
dessa natureza é difícil pelo simples acúmu
ia de matérias. São jovens, enfim, que sen
tem a necessidade de contribuir, de pro
duzir para a sociedade, sob pena de fica
Tem marginalizados.

Daí, Sr. Presidente, virmos a esta tribuna
para fazer um veemente apelo a S. Ex."
Q Ministro Jarbas Passarinho, no sentido dé
que reconsidere a sua decisão, permitindo
que os jovens emancipados racam as pro-
va.s do supletivo. .

Jl: o que tinha a dizer. (Muito bem!)-
O SR. ALíPIO DE CARVALHO (Pronun

eía o seguinte díseurso.) - Sr. Presidente,
Sr~. Deputados, o Conselho Federal de Edu
cação acaba de aprovar, na Escola Técnica
:Federal do Paraná. os cursos de Engcnha
Tia de Operações, nas áreas de Construção
Civil, Eletrônica e Eletroténica a se inicia-
rem em janeiro de 1974. '

Foi uma grande vitória para a referida
'Escola e para a educação no Paraná. a,
:qual é a terceira das escolas congêneres DO
\País a ter suas atividades ampliadas com
cursos superlores de Engenharia doe Opera
'ções. Deve-se essa preferência, sem dúvida,
QOS seus altos padrões de ensino, reconhe
cidos em todo o Estado e, de certo, no Mi~

nístérío da Educação. Foi igualmente, fruto
da luta dos seus Diretores, que não se can
saram em buscar todos os meios ao seu al
cance para cumprir as exigências determi
nadas para o funcionamento desses novos
cursos. Necessitava-se de nova área para
a expansão das instalações, e essa área foi
conseguida do Estado. Necessitavam-se de
recursos para as novas instalações, e esses
reoursoso foram obtidos mediante projetos,
os mais específ'ícaríos, de acordo com as
normas dos órgãos superiores. Mobilizaram
esses Diretores, para o grande objetivo a
atingir todos os recursos e apoios necessá
rios. Fizeram com que se criasse no Pa
raná a consciência da viabilidade dessas
novas atividades e sua importância como
fator básico para o desenvolvimento do Es
tado.

Todo o Paraná recebeu com o mais justo
júbilo a notícia dessa decisão do Conselho
Federal de Educação. Haverá mais .vagas
para abrigar centenas de candidatos que
aspiram dar sua contribuição ao nosso País
como técnicos e protíssíonaís competentes.

Nossos agradecimentos, portanto, em no
me de todos os paranaenses ao Ministro
Jarbas Passarinho, aos dedicados técnicos
do PRODASEN, ao Diretores e Professores
da Escola Técnica Federal do Paraná e ao
Governo do Estado, que não regateou o
seu decidido apoio de ordem material e
moral a todos os que lutaram com idealis
mo por essa grande vitória que é do País,
do Paraná e da Educação. (Muito bem!)

O SR. ALDO LUPO (Pronuncia o seguinte
díseurso.) - Sr. Presidente, Álvaro Abujâ
mara, à frente da Rede Municipalista de
Divulgação e Imprensa, acaba de prestar
considerável serviço ao Estado de São Paulo,
com a edição do primeiro número do anuá
rio Expo Nacional dos Munícípíos - 71172.

Trata-se de publicação muito expressiva,
em marrom e ouro, com o retrato de corpo
inteiro dos Municípios paulistas, com a ra
diografia de suas virtualidades latentes, de
suas possibilidades econômicas, capazes de
atrair mvesttdores, e acelerar ainda mais
o progresso de nossas cidades interioranas.

Reconhecendo-llie os méritos, a Assem
bléia Legislativa bandeirante consignou nos
Anais voto do congratulações à Rede Mu
nícípalísta de Divulgação e Imprensa, por
iniciativa do Deputado José Sabino.

Inegavelmente, Sr. Presidente, ao lado de
outros resultados positivos, no que respeita
a sugestões para implantação de indústrias
no interior do Estado - que se afina com
a política prioritária do Governador Laudo
Natel no plano da ínteríorísacão do expan
sionismo econômico - significará extraor
dinário alento ao municipalismo, reconhe
cidamente um válido motor a gerar a aner
gia do desenvolvimento.

O número em referência, especificamente
para o Estado de São Paulo, apresenta-se
a cores, com aspectos históricos, sociais,
econômicos, turísticos e culturais de cada
comuna bandeirante.

Abre-se com homenagem e retrato dos
Exmoll. 81'S. Presidente e Vice-Presidente da
República, seguidos de nossos Ministros de
Estado, do Governador e Vice-Governador
de São Paulo, de nossos Senadores e Depu
tados Federais e Estaduais, cOm breve bio
grafia de cada um.

No prefácio, enratíza o Editor:
"Além do aspecto promocional que re
presenta para o município a inserção
de sua matéria nas páginas da "Expo
Nacional dos Municípios", avulta o fato
de que esta obra sendo vista e revista
por centena de milhares de pessoas
durante os doze meses de sua vigên
cia, servirá como importante veículo de

relações públicas não só perante ao
grande público, como também, e prin
cipalmente, junto aos órgãos das admí
místrações federais e estaduais, que têm
como meta prioritária a descentraliza
ção industrial, que visam com isso não
somente criar condições para um de
senvolvimento mais harmonioso, mas
objetivam com essa medida assegurar
soluções para os graves problemas en
·frentados pela Capital paulista, face
ao congestionamento industrial."

Releva destacar, ainda, Sr. Presidente, a
bem lançada iniciativa dessa publicação de
veicular, em suas cores naturais, todos os
brasões municipais ora existentes. Vêm es
tes precedidos de elucidativo artigo a res
peito, sob o título "O Munícípio e a Herál
dica", de autoria do Prof. Lauro Ribeiro
Escobar, do Conselho Estadual de Honra
rias e Méritos.

Como sabe V. Ex.a , a Constituição da Re
pública Federativa do Brasil, logo no art.
1.0, faculta aos Estados, Distrito Federal e
Municípios ter símbolos próprios,

Em nosso Estado, conquanto seja rigo
rosamente respeitado o direito dos Muni
cípios de instituir, como queiram, seus sím
bolos, o Governo, a título de colaboração,
ofereceu-lhes a oportunidade de submeter
seus brasões e armas a estudo por órgão
especializado - o Conselho Estadual de
Honrarias e Méritos - para, correção de
eventuais equívocos, podendo as municipa
lidades que ainda não possuem símbolos
próprios, solicitar sua elaboração, o que é
feito sem quaisquer ônus para o Município.

Em sua manifestação professoral acen- i
Ituou Ribeiro Escobar:

"Talvez, seja este, um primeiro passo
para a compilação do armoríal brasilei
ro de domínio, e soerguimento deste ra
mo da heráldica, que diz de tão perto
aos sentimentos cívicos de nosso povo:'

Como se verifica, Sr. Presidente, não po
dem os paulistas regatear aplausos a ini
ciativa tão feliz, tão oportuna e de tama
nha significação principalmente para as
cidades do interior, que necessitam ser co.....
nhecídas para serem procuradas.

E se é de alto interesse para as coletivi
dades interioranas, ávidas de desenvolvi
mento, haverá de sê-lo igualmente para a
Capital do Estado, onde se concentram 
quase diríamos insuportavelmente - cres
cente população e conglomerados industriais
francamente deslocados, condenavelmente
erguidos em locais que não lhes possibilita
a expansão desejável.

As leis paulistas sobre poluição, que se
multiplicam, andam-lhes no encalço, e ao
solução para essas indústrias - que irá
garantir a despoluição para os paulistanos
- será mesmo o deslocamento para o in
terior, onde a mão-de-obra mais barata
lhes compensará gastos com instalações
modernas sem efeitos poluentes.

Para tais soluções vem concorrer agora
Alvaro Abujâmara, com o primeiro núme
ro de sua "Expo Nacional dos Municípios
71/72", que possivelmente estará propician
do resultados que excederam à sua própria
.expectativa.

Consignando, pois, nos Anais da Casa,
fato tão auspicioso para São Paulo, valemo
nos da oportunidade para adensar a fila
dos homens públicos do Estado que se ma
nifestaram traduzindo saísfação por mais
esse serviço da Rede Municipalista de Di
vulgação e Imprensa aos bandeirantes, que
já lhes merecia reconhecimento e respeito,
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pela orientação de seu periódico Folha Mu
nicipalista.

Era, Sr. Pr-esidente, o que tínhamos hoje
para dizer. (Muito bem!)

O SR. JOSE: CAMARGO - (Pronuncia o
seguinte diseurso.) Sr. Presidente, srs.
Deputados, diz a imprensa que o. General
Ernesto Geisel está plenamente íntorma
do e consciente dos inúmeros e graves pro
blemas que terá de enfrentar ao suceder o
General Garrastazu Médici. Através de as
sessores de sua confiança pessoal, já dis
poria de minuciosos dados sobre a realidade
brasileira.

Esse notícíario, se verdadeiro, como
acreditamos, permite à Nação esperanças
de importantes mudanças no cenário na
cional. As especulações da imprensa têm
girado sobretudo em torno dos dilemas de
natureza político-institucional que se co
locarão à frente do futuro governo, logo
nos primeiros meses de sua existência,

Não são apenas questões políticas e ins
titucionais com que se defrontará o Ge
neral Geisel em seu governo. O mesmo se
dá no tocante à situação psicossocial do
País, e, igualmente, no setor econômico
flrianceíro. Neste último, situações de igual
gravidade surgirão. A onipotência com que
há tantos anos o Ministro da Fazenda
manda e desmando. no País, gerou abusos,
males e distorções cuja correção muito nos
custará.

O pior é que a impunidade levou os po
derosos de hoje a agirem de forma ilimi
tada, a tudo ousando. Ainda agora assis
timos, no Estado de São Paulo, à mais au
daciosa investida para organizar um es
quema econômico-político de tamanho po
derio que assegure a sobrevivência e o pre
domínio daqueles que se tornaram donos
do Estado.

A demissão do Prefeito Figueiredo Ferraz
nada mais foi do que um lance desse arro
jado esquema político-econômico. Fácil é
compreender a censura imposta à impren
sa em torno do caso. Não há, em São
Paulo e nesta Casa, quem desconheça que
a separada demissão do Prefeito Fíguel

.redo Ferraz constituiu mera jogada da
~queles que, apesar de um tanto assustados
com o desfecho da sucessão presidencial,
armazenam armas para garantia de seu
predomínio no Estado de São Paulo. O
candidato à sucessão deste coligado do Sr.
Laudo Natel é notoriamente conhecido.
Notório, igualmente, que se não conseguir
ele sua indicação - caso o pleito indireto
seja mantido - disporá do mais formi
dável esquema econômico para impor, des
sa ou daquela forma, solução que lhe seja
doméstica. Isto se dará em último caso,
pois o candidato ao Governo de São Paulo,
desde que foi forçado a abandonar ambi
ções maiores, é, como acentuamos, notório.
Audácia nunca lhe faltou, nem lhe faltará
para o assalto final ao cargo que tanto am
biciona. Por isso e para isso é que assisti
mos à incrível deposição do Prefeito Fi
gueiredo Ferraz e à formação de uma ad
ministração escolhida a dedo, doméstica,
para a Prefeitura de São Paulo. O posto,
de importância que não pode ser exage
rada, se tornou peça no jogo que se trava
para a conquista do lugar ora entregue
a guarda do Sr. Laudo Nate1. A sucessão
no meu Estado, seja direta ou indireta,
será fonte de perigos e ameaças para o
futuro governo, tão grande o esquema ali
montado e tamanho o seu noderto econô
mico.

Situacão mais ou menos semelhante ae
verá ocorrer em todos os Estados, cujos
governos se tornam alvos de ambições ocul
tas e sempre ilegítimas. Em nenhum se
encontrará esquema tão poderoso quanto

o montado em São Paulo, por motivos que,
óbvios, não precisamos expor.

Nada melhor poderia fazer o General
Geisel, a esta altura dos acontecímentos,
do que informar-se, com segurança e dis
crição, da situação real existente no Brasil.
Estará, ao menos, prevenindo-se contra os
terríveis males que terá de enfrentar, com
firmeza, em seu difícil governo.

Era o que tinha a dizer. (Muito beI11.,
O SR. MOACYR CHIESSE - (Pronuncia

o seguinte discnrse.) Sr. Presidente. srs,
Deputados dirijo veemente apelo ao Exmo.
Sr. General Rubens Rosado, Secretário de
Transportes do Rio de Janeiro e ao emi
nente Governador Raymundo Padilha, a
fim de que aquelas autoridades, com a boa
vontade que todos reconhecem, solucíonem
um problema que vem afligindo a cidade
de Barra do Prraí já tendo sido, inclusive,
motivo de várias reivindicacões das auto
ridades e do povo daquele município.

Trata-se da estrada que liga a cidade ~
uma grande indústria de fundição existen
te não muito distante do centro urbano
e que se reveste de muita importância pa
ra a região, tendo e111 vista o fato de que
oferece trabalho e, conseqüentemente, sus
tento para diversas familias. O desenvol
vimento de tal indústria depende total
mente do alargamento e do asfaltamento
da referida estrada, considerando-se que
ali existe apenas uma pista estreita e em
precário estado, que não oferece condícões
para um tráfego pesado, de acordo com as
necessidades da indústria.

Outro problema, que reputo mais fácil ue
solucionar e para o qual também peco a
valiosa atenção de Suas Excelências -é o
da estrada que liga Vassouras a Mendes,
de vital importância para ambas as cida
des e que já se encontra com os trabalhos
de terraplenagem executados, dependendo
unicamente do asfaltamento, a fim de fi
car em perfeitas condições.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou
certo de que o eminente Governador Ray
mundo Padllha e o Exmo. Sr. General Ru
bens Rosado, Secretário de Transportes hão
de tomar as necessárias providências para
a execução daquelas obras, dado o seu
grande significado para o desenvolvimento
de área bastante expressiva do nosso Esta
do do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer. ,Muito bem!)
O SR. HERMES MACEDO - (Pronuncia

o seguinte díscurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, segundo dados estatísticos dis
poníveis, o deficit resultante da importação
de tecnologia pelo nosso País, no ano pas
sado, foi da orei!"m <'I" Mo ",i1hões de dó
lares.

Esse fato, aliado à nnportancía crescen
te da tecnologia como impulsionadora e
sustentáculo de todo o processo desenvolvi
mentista que estamos vivendo, revela a ne
cessidade imperiosa da adoção de uma polí
tica científica e tecnológica - prevista,
aliás, no I Plano Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - em consonân
cia com os altos e ímpostergávels interesses
nacionais, nessa área vital da nossa expan
são sócio-econômica.

É imprescindível, realmente, o fortalec,
menta progressivo do' nosso poder de com
petição em certos setores prioritários, no
tadamente em certas indústrias que de
mandam uma sofisticação tecnológica maír
intensa. Nesse caso, a estratégia adotadr
deverá levar em consideracão a nceessldadr
de suplementar a tecnologia importada com
a adaptação tecnológica que se faça ne
cessária - aspecto em que poderemos con
siderar o Japão como grande paradigma -

bem como de se incentivar o esforco da
críacão dos nossos técnicos e cíentístas.

Dom base nessa premissa, é imperativa a
concentração de recursos financeiros maci
ços em prioridades tecnológicas claras, dada
a impossibilidade manifesta de se poder co
brir todo o espectro das novas áreas tecno
lógicas.

Desse modo, a aceleração e ortentaçao da
transferência de tecnologia poderá ser atin
gida através da operação do sistema finan
ceiro para o desenvolvimento tecnológico,
cujas aplicações, no triênio 72174, deverão
superar um bilhão de cruzeiros.

Dentro desse esquema global, importa
desenvolver e modernizar as ínstíbuíeões
dedicadas à pesquisa cientifica e tecnoló
gica, bem C01110 incentivar a carreira de
Pesquisador, mercê de remuneração com
pensadora que evite a evasão de cérebros
que nos últimos anos tem se verificado,
com prejuízos evidentes para o nosso País.

Por outro lado, é inadiável a incorpora
ção de novas tecnologias, notadamente na
área da energia nuclear, pesquisa espacial
e oceanografia. A área nuclear, de modo
especial, deverá ser objeto de particular
atenção, já que, ao final deste século, de
verão estar em funcionamento em nosso
País diversas usinas atômicas, considerando
que o nosso potencial de recursos hídricos
poderá estar esgotado, ou em vias de esgo
tamento, no início da próxima década.

Não poderá ser esquecido, também, o
desenvolvimento das indústrias tntensívas
de tecnologia, como as indústrias químicas,
ia indústria eletrônica, a siderurgia e a
indústria aeronáutica. Simultaneamente,
mister se faz que procuremos consolidar a
tecnologia de infra-estrutura, notadamente
no que concerne a energia elétrica, petróleo,
transportes e comunicações, sem esquecer,
naturalmente, a pesquisa agrícola, com re
lação às principais culturas, às técnicas de
irrigacão e à tecnologia de alimentos tropi-
cais. - .

Não poderá ser descurada, também, a in
fra-estrutura tecnológica da empresa na
cional, pública ou privada. Nesse contexto,'
a criação de empresas multânacíoriaís bra
sileiras e a modernização tecnológica e ad
ministrativa da empresa deverá merecer
especial atenção.

Finalmente, é ilnportante acêÍf~rar a inte
gração do trinômio Indústria-Pesquisa-Uni
versidade, como núcleo de uma estrutura
nacional integrada de Educação-Ciência
Tecnologia-Empresa.

Em suma: as coordenadas, diretrizes e
parâmenros consignados no I Plano Nacio
nal de Desenvolvimento deverão ser obede
cidos rigorosamente, sob pena de que o
nosso Pais, a médio prazo, venha a enfren
tar um estrangulamento no seu processo
de desenvolvimento econômico, decorrente
da nossa excessiva dependência tecnológi
ca com relação ao exterior. (l\luito bem!)

O SR. LÉO SIMõES - (Pronuncia o se
guinte díseurso.) Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, o crescimento exponencial do avan
ço tecnológico de nossa era tronx~ como
conseqüência direta a concentraçao nos
trabalhadores em geral, de responsabítt
dades e qualificações que, no seu somatório
geral, foram também ampliadas, na mesma
razão do avanço da ciência.

Com relação aos portuários, a recente
ampliação e rsaparelhamento dos portos,
com a conseqüente amplíaeào dos serviços,

< trouxeram novas responsabilidades que se
somam às muitas e ao intenso labor que
esses qualificados trabalhadores sempre
desenvolveram em seu setor de traoalno,
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Nobre
Exa., por
deve ser,

Apesar disso, e da crescente ~efasagem do
seu poder aquisitivo com o ~vllt,:mentçJ d,?s
salários ocasionado pela espiral mfl~c!ona
ria, outros fatores de ordem a~mmISt~.,:
tiva vieram se somar às suas mtranqüi
Iídades.

É sabido o retrocesso que essa sofrida
classe laboral vem sofrendo, mercê de r~
centes legislações e regulamentos nao mui

:~ realistas, emobra bem íntenctonados.
As Federações Nac~onais dos Estiv!3'dor~s

Ie Portuários encammharam ao Mlnlstro
Mo Trabalho documento no qual demons

i!traram a redução de salários das duas cate
Wgorias profissionais em todo os portos do
ljpaís em conseqüência da Resoluçao nume
ro 4.281, da Superintendência Nacional da
Marinha Mercante - !3UNAMAN.

De acordo com o documento, a média
,ponderada da redução salarial é a seguinte:
- 29,37 por cento do Porto de Santo:3

25,6 por cento no Porto da Guanabar~
3852 por cento no Porto de Paranagua
33;76 por cento no Porto de Belém
3852 por cento no Porto de Salvador
33;76 por cento no Porto de Recife

Nos demais portos, a média varia entre
35 e 60 por cento.

As duas Federações consideram que a
nova Resolucão baixada pela SUNAMAN
não trouxe alteração que restabeleça os
díreítos adquiridos pelos trabalhadores d<?s
portos. Além de limitar-se a co~rlgir equi
voca da primeira - dizem os hderes por
tuários - ela tem em vista, prlnctpalmen
te, anular os mandados de segurança Im
petrados por trabalhadores de alguns por
tos sob a alegacão de que a autarquia havia
:alt~rado a tabela de salário-dia dos estiva
dores c consertadores sem ouvir prevíamen
te o Conselho Nacional de Politica Salarial.

Os trabalhadores dos portos não ficaram
satisfeitos com a nova resolução da .
SUNAMAN, a 4.281-A, que revogou em par
te a 4.281, cujos resultados foram con~l

derados negativos quanto a remuneracao
doa esãvadores, conferentes e consertado
res. Entretanto, admitem que "existe), bus
ca de uma solucâo razoável".

Para o Presidente do Sindicato dos Con
ferentes de Carga e Descarga, Nélson An
tunes Mattos, a nova resolução não passa
"de uma manobra. no sentido de ínutllízar
o mandado de segurança impetrado pelos
estivadores contra a resolução anterior".

Diz que houve, apenas, modificações
quanto aos ternos (grupos de estivadores)
salários e tonelagem, mas não em relação

'à taxa de produtIvidade, "que traria de fa-
to uma volta à sítuacâo anterior, restituin
do aos trabalhadores· os seus ganhos de di
reito" .

Segundo um dos assessores técrucos do
Sindicato dos Estivadores, "a SUNAMAN
reduziuo ganho do trabalhador, quando a
intenção original ao setor comentam que
o pagamento dos operários não arsera os
gastos do Ministério dos TransportE-s, uma
vez que são feitos pelas agências de nave
gação.

O advogado do Sindicato dos Estivadores
também acha que a nova resolução não
satisfaz:

"Os termos e o salário-dia voltaram
à sítuacâo antiga, mas não houve mo
dificação em relação à taxa de produ
tividade, que era o ponto mais impor
tante na renda de cada trabalhador".

As duas situações, antes e depois da Re- 
solução n.? 4.281 da SUNAMAN, são exem
plificadas por um dírígente sindical: dez
homens formavam cada terno, que deveria

movimentar quantas toneladas pudesse por
dia.

Além do salário de dez cruzeiros, fixo,
pago a cada trabalhador, o total de carga
movimentado era multiplicado pela taxa
de produtividade, 80 centavos por tonelada.
Ou seja, quanto maior a produção, maior o
ganho dos trabalhadores.

Esse é o real cquaeíonamento da ques
tão.

A visão do atual problema dos portuários
envolve aspectos operacionais e econômi
cos também, pois, como sabemos, a gran
de alavanca de todo sistema é o homem.

O aspecto psicossocial da problemática
apresentada é, país, de suma importância
para o desenvolvimento do sevíço dos por
tos que são uma das chaves do nosso de
senvolvimento econômico.

Ao trazer ao conhecimento e discussão
essa análise e os argumentos em favor do
portuário, o fazemos por um dever inelu
tável e inerente ao nosso mandato popular
e por desejarmos abrir o diálogo sobre o
assunto com as autoridades competentes a
fim de que se consiga alcançar a tão alme
jada jusl;iça social e trabalhista. (Muito
beml)

Deputado Léo Simões.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Gama)

Passa-se ao grande expediente.
Tem a palavra o Sr. Davl de Almeida.

O SR. DAYL DE ALMEIDA - (Pronun
cia o seguinte discurso.) sr- Presidente, Srs.
Deputados, no curso desta e da passada
Legislatura, mais de uma dezena de vezes,
tenho assomado à tribuna do povo para en
focar a sofrida problemática do Rio Paraí
ba, examinando, preocupadamente, o cur
so dos 475 quilômetros e suas águas, em
fluxo dentro do território fluminense. Des
se território, cuja extensão global é de
42_912 km2 , sua bacia abarca pouco mais de
52,66%. ou seja, 22_600 km>,

No solo que ele corta, solo de fácil exaus
tão, embora fértil (como sói acontecer nos
terrenos ortgtnáríos da decomposição do ar
queano), localizam-se mais de dois mil só
lidos estabelecimentos industriais, que re
presentam, aproximadamente, 40% de nos
so parque empresarial, integrado, entre ou
tras importantíssimas indústrias, pela pio
neíra e magnífica Companhia Siderúrgica
Nacional.

Ao lado sul da unidade federativa que me
enviou a esta Casa, o memorável Paraíba,
banha os Munícipíos da Barra Mansa, Bar
ra do Píaraí, Paraíba do Sul, Piraí, Resen
de, Rio das Flores, Três Rios, Valença, Vas
souras e Volta Redonda .-, e na zona se
tentrional, os de Cambuci, Campos, Can
tagalo, Carmo. Itaocara, S. Antônio de Pá
dua. São Fidélis, São João da Barra e Sa
pucaía, banhando, assim, 19 das 63 unida
des administrativas que a integram.

Em 1950, nesses 19 municípios habitava.
37,1% da população do Estado. Em 1960,
30,6%. Em 1970, 22,9%.

No deênío 50-60 o incremento populacio
nal em suas áreas foi de 22,2%. para 13,9%,
de 60 13.70.

Por outro lado, entre 50 e 60, a taxa mé
dia de crescimento demográfico naqueles
municípios foi de 20/1000, enquanto a do
Estado atingiu 30/1000.

Acrescente-se a esses sintomas de crise a
consignação de que, em quase toda a área
em foco. onde havia cafp em abundância.
há hoje, pobres pastagens de criação

pecuária extensiva, e se constante que, nela,
em geral, a agricultura e decadente, por
falta de uso racional de adubos e correti
vos, bem como de irrigação e refloresta
mento.

Além dlsso, ao longo do leito de Paraíba
e de seus principais afluentes, acha-se qua
se extinta a produção extrativa vegetal.
Esse fato se nos afigura grave, por isso que.
nos munícípíos fluminenses de sua bacia,
relativamente aos demais, do nosso Estado,
predominam as populações rurícolas, com
51,71%, em 1960, e 40,4%, em 1970, para.
4,06% e 22,9%, nos que em tal bacia não
se integram_

No Paraná Meridional, Rio das Flores, por
exemplo, possuia em 1960,78,2% de sua po
pulação na zona rural e, em 1970, 69,2%.

A nosso ver, também é grave, sobretudo
para populações carentes de proteínas, que
a pesca, no Paraíba, se tornou insignifican
te como atividade econômica.

Entretanto, quer como manancial de
boa descarga média, quer por seu grande
poder autopurificador, quer por fluir nas
proximidades dos maiores centros de con
sumo do Pais, quer, finalmente, porque seu
vale é servido por magníficas estradas (fe
derais e estaduais), o Rio Paraíba ainda
ocupa, embora não saibamos por quanto
tempo mais, um lugar de relevo mcontes
te e de tnsofísmável importância, na vida
sócio-econômica do Estado do Rio e do
Brasil.

Os engenheiros Armando José de Olivei
ra Ferraz e Léo Ferraz Alves, com a ajuda
do eminente sanitarista Saturnino Brito
Filho, prestigiados pelo não menos ilustre
economista Edgard Teixeira Leite, para ci
tarmos alguns dos que, ao entrar na vida
pública, encontrei lutando com bravura
pela salvação do Paraíba, já demonstraram,
à saciedade, o valor de seu curso, de seu
vale, de sua bacia.

Por isso, inspirado neles e em outros, hu
milde mas decididamente, durante doze
anos na Assembléia Legislativa do Estado
do IÚO, falando e pedindo, pregando e im
plorando, demos ênfase constante a uma,
das metas principais, auto-Impostas a nos
sos esrorcos: a recuueracão progressiva de
sua bacia, de seu vale, de seu curso. a ple
na utilização do rio da nossa história.

O Sr. Rozendo de Souza - Nobre Depu
tado Dayl de Almeida, desejo apenas prestar
um depoimento pessoal. acerca de tato
ocorrido quando era eu Presidente da Co
missão de Aguas e Engenharia Sanitária.
Naquela oportunidade, lembro-me de que
V. Exa. requísltou um processo existente
naquele órgão a respeito de estudos sobre
o Vale do Paraíba, cito este episódio sin
gelo para testemunhar que V. Exa",
não apenas agora, mas há bastante
tempo, sempre E'stev~ verdadeiramente
interessado na solucao dos problemas
não apenas agora, - mas há bastante
que afllgem aquele Vale. Dou-lhe os
parabéns por essa luta, que, não sendo de
hoje, é permanente. Quero também con
gratular-me com o prezado colega, pois sou
daquela região, onde vivo e faço política,
pela permanente luta em defesa do V'lle
do Paraíba e de seus habitantes. O eminen
te colega merece de todos nós apoio e es
tímulo para que continue nessa Inta. De
vemos solicitar ao Governo atenção espe
cial para aquele Vale que, como bem res
saltou V. Exa., já estava poluído df'SC1e
aquela época

O SR. DAYL DE ALi\'IEIDA
Deputado Rozendó de Souza, V.
modéstia - modéstia que não
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para pessoas como o prezado colega, mo
tivo de escusas - omitiu que tem sido,
através de muitos anos, há mais de duas
décadas, também um emérito lutador em
prol da recuperação do Vale do Paraiba.
V. Exa. e outros fluminenses ilustres, co
mo o Deputado Alberto Torres, o ex-Depu
tado Arino de Matos e quase todos os inte
grantes da bancada fluminense, através de
muitas legislaturas nesta Casa, assim como
na Assembléia Legíslatíva do Estado, tem
se empenhado contunta c cooperativamen
te na luta em prol do Paraíba,

Agradeço a V. Exa. o aparte,
Prossigo, Sr. Presidente:
"Chegando à Câmara dos Deputados, em

1967, continuamos a luta. Assim, ioso a 17
de março, apresentamos o Projeto de Re
solução n.? 3, criando, entre os órgãos téc
nicos permanentes da Casa, a Comissão de
Valorizacão da Bacia do Paraiba. Doze dias
depois, ou seja, a 29 do mesmo mês, to
mamos a iniciativa de apresentar projeto
de lei autorizando a criação, na área do
Executivo, de um órgão destmado a estu
dar o aprovettamento de seus recursos. Es
se Projeto teve o número 51. de 1967.

Para nossa alegria, no dia dez de abril
do mesmo ano de 1967, o Diário Oficial da
União publicava uma Portaria do Sr. Mi
nistro do Interior, instituindo Grupo de
Trabalho íncumbído de elaborar planos de
desenvolvimento para o aVIe daquele gran
de rio. Empolgado com a fundamentação
dessa Portaria, de n.? 50, e com os altos e
nobres projetos propostos ao Grupo de Tra
balho por ela instituído, no dia 14 seguin
te dirigimos ao Ministro signatário da mes
ma a seguinte carta:

"Ainda dominado pelo patriótico en
tusiasmo que sentimos ao ler a Por
taria n.? 50, de 29 de março de 1967.
do Ministério do Interior, publicada no
Diário Oficial de 10 do corrente, que
remos, em nome do Povo Fluminense,
agradecer a V. Exa, a iniciativa da
crtacão de um Grupo de Trabalho para
estudar os problemas do Vale do Pa
raíba,
Preocupação constante de nossa vida
núblíca arcamos com o dever de lutar
pela criação de órgãos especiais volta
dos ao estudo de tais problemas.
Nossa primeira fala, da alta tribuna da
Câmara dos Deputados, foi dedicada ao
Rio Paraíba. O primeiro projeto que ti
vemos a honra de apresentar (Projeto
de Resolucão n,v 3, de 1967) tinha por
objetivo instituir uma comissão espe
cial Dara o enfoque da mais importan
te bacia hidrográfica do Brasil. Che
gamos a propor ao Poder Executivo a
criacão de um órgão especial (Proj eto
n.v 51, de 1967), com fins idênticos
àqueles que foram atribuídos por V.
Exa. ao Grupo de Trabalho instituído
pela Portaria n. O 50, que estamos
aplaudindo.
Como, por outro lado, V. Exa. nos ga
rante que criará, em breve, a Superin
tendência do Vale do Paraíba, ex vi do
art. 2. 0 da portaria em causa, num tes
temunho de confiança no Governo Re
volucionário; retiraremos de curso o
citado Projeto de Lei n.? 51, de 1967.

Sem mais, no momento, aproveitamos
o ensejo para apresentar a V. Exa, os
reais protestos de nossa profunda ad
miração e de respeitosa homenagem. 
Day! de Almeida, Deputado Federal 
ARENAlRJ".

Entre outras coisas, rezava essa louvada
portaria:

"que a bacia hidrográfica do Rio Pa
raíba, estendendo-se pelos territórios
dos Estados de São Paulo, do Rio de
Janeiro e de Minas Gerais, está em po
sição privilegiada, o que 111e dá consi
derável importância geoeconõmica e
geopolítica para o desenvolvimento do
País;

"que na sua zona de influência gravi
tam os dois centros industriais mais
importantes da Nação - São Paulo e
Rio de Janeiro - e que no seu interior
florescem numerosas cidades de den
sa população e em grande desenvolvi
mento rndustrial e agrário, animando
de grande circulação as vias de comu
nicação que por ela se estendem, como
a Estrada de Ferro Central do Brasíl e
a Rodovia Presidente Dutra;
"que a região do Vale do Paraíba apre
senta condições excepcionais para o
desenvolvimento da agricultura, da pe
cuária, da indústria pesada, da produ
ção de energia hidrelétrica, de material
bélico, da química e de outras correla
tas. essenciais à segurança nacional;
"que a região assim caracterizada não
dispõe de um órgão federal que, de
acordo com um planejamento global,
coordene e impulsione a ação dos Es
tados que a encerram."

Após tais e tão enfáticas afirmações, con-
clui dizendo da

"necessidade imperiosa do aproveita
mento integral da Bacia do Paraíba
sob os pontos de vísta energético, do
abastecimento de água, do controle das
enchentes, da irrigação, da agricultura
racional, da pecuária, da piscicultura,
do reflorestamento, da criação de con
dições favoráveis à implantação de in
dústrias diversas, da urgência em de
senvolver as obras de regularização de
seus tributários e das condlcões de sa-
lubridade, " -

No dia 10 de maio de 1967 - o ilustre Dr ,
Digney Campos Hesketh - em nome do
Grupo de Trabalho erigido com o respaldo
de tais considerações - apresentava exten
so, profundo e brilhante Relatório, con
cluindo pela necessidade da criacão de uma
Superintendência do Desenvolvimento do
Vale do Paraíba, anexando o indispensável
anteprojeto de lei.

Doze dias depois, como prova de nosso in
teresse pelo assunto, através do Requeri
mento de Informações n,O 1.930, pedimos
ao mesmo Ministério alguns esclarecimen
tos sobre o andamento das providências
determinadas pela portaria em causa, vin
do a saber que a matéria já estava subme
tida ao Exmo. 81'. Presidente da República,

Entretanto, como até o dia 27 de setembro
não havia noticia sobre se o Sr. Presiden
te da República aprovara ou não a criação
de tal Superintendência, redigimos o Re
querimento de Informações n.v 2.677 e o
endereoamos à Casa Civil e ao Ministério
do Interior. Pela resposta a ele dada, fica
mos sabendo que o anteprojeto que propu
'llha a criação da Superintendência do De
senvolvimento do Vale do Paraíba havia si
do enviado ao Ministério do Planejamento
e coordenação Geral, para novo exame.

O SI', Pinheiro Machado - Nobre Depu
tado Dayl de Almeida, V, Ex." hoje abor
da assunto da maior importância, não ape
nas para sua região, Estado do Rio e norte
de São Paulo, como também para o Brasil
inteiro. Sou dos que nesta Casa se têm ba
tido pela criação de órgãos próprios para
as grandes bacias brasileiras. Esta não é

absolutamente uma inovacão na técnica
moderna de desenvolvimento e planeja
mento. Isto foi feito na Rússia, na Euro
pa - Ocidental e Oriental - nos Estados
Unidos, onde a Tennessee ValJey Authorrty
é o exemplo mais clássico do aproveitamen
to de uma bacia para o desenvolvlmento
geoeconômico da região, Nesse sentido
cheguei a sugerir o aproveitamento do Va
le do Parnaíba, que é muito parecido com
o seu Vale do Paraíba. São bacias seme
lhantes, só que a do Nordeste é muito
maior. Felicito V. Ex.a por estar insistin
do nessa tecla. Neste fim de Governo, não
acredito que se possa obter soluções con
cretas para o problema, Acredito. sim, que
o próximo Governo voltará toda a sua
atenção para nossas bacias, que podem e
devem ser melhor aproveitadas, a fim de
que sejam implantados planos de desenvol
vimento, beneficiando não apenas as ci
dades que compõem esses vales, mas so
bretudo a pecuária e a agricultura que ali
se podem desenvolver, mercê da umidade
e da fertilidade desses vales de que o Bra
sil é possuidor. Faço votos de que a idéia
da Superintendência do Vale do Paraíba,
que hoje V. EX,a aborda com tanta fl'lici
dade, venha a frutificar no próximo Go-
verno. '

O SR. DAYL DE ALMEIDA - Profunda.
mente sensibilizado, agradece a V, Ex.a a
solidariedade que seu aparte transmite.

Continuo, Sr. Presiderrte:

No dia 21 de março de 1968, dirigimo
nos ao Ministério do Planejamento e Coar.
denaçâo Geral, por meio do Requerímentc
de Informações n.> 4,444, para saber que
rumo tomara o reexame a ele proposto.

Fomos. então, cientificados de que tudo
voltara a estaca zero: ela não seria criada,
Em seu lugar surgíría outro Grupo de 'I'ra
balho .

Mesmo assim, confiamos em que esse no
vo Grupo de Trabalho teria competência e
força para produzir. de fato, alguma coisa,
em favor do Paraíba.

A esta altura, e na medida em que apro
fundava o estudo da matéria, nossa cres
cente preocupação com o destino desse rio
que, no dizer do poeta Azevedo Cruz, "rola
em meu peito", pouco a pouco se desviava
dos problemas relacionados com seu apro
veitamento energético. Convencíamo-nos
de que a razão estava com o Prof. Satur
nino de Brit{l Filho:

"energia elétrica se produz de várias
maneiras, e em locais diversos, ao passo
que água potável e diluidora de des
pejos"humanos e industriais não se ra
bríca .,.

A poluição e a contamlnaeão é que, de
forma crescente, passava a preocupar-nos,

"Condicionado à natureza violenta em
nome do progresso ou de suas necessi
dades, o homem do Vale do Paraiba
fluminense assiste, Impassível, aos
passarinhos emigrarem para terras de
ar menos poluído pelas chaminés das
fábricas, aos peixes rarearem em suas
águas e nas de seus afluentes. onde são
lançados lixo e esgotos domésticos e
industriais, e às queimadas das matas,
que ocasionam o desequilíbrio pluvio
métrico." (Jornal do Brasil, 28 de ju
lho de 1972.)

De fato, são os sanitaristas que afirmam:
no Estado do Rio, o Paraíba está morrendo,
secando em alguns pontos, liquidado aos
poucos. diante de 19 municípios que dele
dependem e não podem e não sabem sal
vá-lo.
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A Associação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra, que, em 1971, formara
um Grupo de Estudos para o exame dos
problemas sanitários desse rio espoliado e
esquecido, afirmaria, dramaticamente:

- "respirar no Vale do Paraíba está
cada vez mais difícil, por isso que em
apenas 4% da área do Vale há florestas,
quando o mínimo necessário para com
bater a poluição e assegurar o equílí
brio climatológico é de 40%. Sem flo··
restas, superassoreado, o rio está com
seu regime fluvial abalado, experímen
tando regimes (lI' cheias e vazantes ín
controláveis" .

O Sr. Nina Ribeiro - Eminente Depu
tado Dayl de Almeida, permita-me apartear
V. Ex." para louvar, pelo fundo e pela tox
ma, a excelência do assunto e a maneira
pela qual o aborda, trazendo-o à eonsídera
ção de todos nós. Tive a honra, ainda
quando De.plltado Estadual, de propor e
presidir a primeira comissão que se insta..
Iou na Assembléia Legislativa do Estado
para examinar a poluição atmosférica e
das águas. Nesta legislatura, fui o pri
meiro Deputado a apresentar a esta Oasa
projeto que versa exatamente sobre a po
luição. Aponta V. Ex." aspectos comuns a
dois Estados. Entretanto, há outros que in
teressam a toda a Nação bráslJeira. A Baía
da Guanabara, por exemplo, é hoje uma
das mais poluídas de todo o mundo. Preci
samos, sem sombra de dúvida, concentrar
esforços para evitar aqueles males maiore s,
que atingirão, segundo o Instituto ctncí
nattí, as gerações futuras e já são respon
sáveis pelo elevado grau de corrosão dos
prédios. Esse efeito foi medido, de manei
ra concreta, em New York, quando a cha
mada "Agulha de Cleopatra", monumento
que lá está há algumas décadas, sorrcu
maior poluição naquela cidade do que nos
dois mil anos em que esteve às margens cIo
rio Nilo. O que dizer, então, dos males can
sados à agricultura, à pecuária e, principal
mente, ao ente humano? Dada a exigüida
de de um aparte e não querendo tomar
tempo de V. Ex.", desejo parabenizá-lo e
louvar o critério, e profundidade com que
aborda um tema, que interessa a todos nós
e que é da maior importância. Parabéns a
V, Ex."
O SR. DAYL DE ALMEIDA - Nobre Dupu
tado Nina Ribeiro, sou grato a S. Ex." pelo
brilhantismo do seu aparte e pela colabo
ração que trouxe ao meu modesto discurso.

Diz ainda o relatório da ADESG que:
"na maioria das regiões do Vale do Pa
raiba não há qualquer tipo de controle
da poluição das águas e do ar e, o que
é ainda pior, continuam permitindo a
criação de novas fontes de poluição,
sem previsão, deixando como heran ça,
para as gerações próximas, um am
biente insalubre, antiestético, e uma
divida que rlifif'ilnlPnte poderá ser sal
dada" ...

Centenas de indústrias nele lancam, di
retamente, os seus resíduos, ameaçando
destruir-lhe a flora e a fauna, - tornando
suas águas ínutíüsáveís para o consumo ri
beirinho.

já em 1964, um trabalho promovido pe
la Secretaria de Obras Públicas e pela
SURSAN, com técnicos do Instituto de En
genharia Sanitária, do Estado da GURna
bara, registrava o seguinte:

"O Rio Paraiba do Sul representa um
papel da maior importância nos sis
temas de abastecimento de água e
energia elétrica do Estado da Guana
bara"
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- para concluir, depois de arrolar dados
precisos e profusos, de meridiana evidên
cia, que,

"havendo poluição do Vale do Paraíba,
até Santa Cecília, no Estado do Rio,
potencialmente haverá poluição no Rio
Guandu-Aeu, ficando ameaçada a prin
eípal fonte de abastecimento de água
do Estado. Isto porque o abastecimen
to de água da Guanabara se encontra
intimamente relacionado ao Rio Pa
raíba, não existindo outra eolecâo lí
quida superficial que possa substituí
10, para aquele fim".

Ocorre, entretanto, que, para infelicidade
partícular dos fluminenses -: é, justamente
~ partir de Santa Cecília, onde sua vazão
e dlmínuída, em decorrência do lançamento
de 160 metros cúbicos por segundo de água,
para fora de seu curso natural, no antigo
leito do já referido rio - Guandu-Acu 
é, ju.stamente, dai em. diante, que ó Rio
Paraíba entra num verdadeiro estado de
decomposição hidrológica.

Expliquemo-nos.
Em 1964, foi feita, - à Light, - uma

concessão de aproveitamento das águas do
Paraíba, para movimentar uma usina sub
terrânea denominada "Nilo Peçanha", ca
pacitando-a a produzir 330 mil quilowatts.
E para alimentar essa usina a baragem de
Santa Cecília recolheria a água indispen
sável e a lançaria para fora do leito do rio
em volume não inferior a 160 metros cúbi
cos por segundo.

Essa concessão, sem dúvida, é a maís ím
portante das causas diretas da ruína sa
nltárta do Rio Paraíba, em território flu
mmense. Seu curso médio inferior, por cau
sa da pequena descarga, a jusante daquela
b~rragem! está poluído. Entretanto, o Oó
digo de il.g~as determinava expresamente,
em seu artigo 143, que todo o aproveita
m~nto hidro~óglco para geração de energia
seja submetído a medidas acauteladoras
das neeessidades das populações ribeiri
nhas, da ~alubridade pública, da irrigação,
da proteçao contra inundações, da conser
vação e livre circulação dos peixes. do es
coamento e rejíção das águas.

Nada disso, entretanto, foí salvaguarda
do, a partir da referida concessão. Ao con
trário. A Portaria n.O 1.053, de 9 de outu
bro de 1952, fixava em 40 metros cúbicos
por segundo a descarga mínima diária a
ser mantida na barragem de Santa Cecí
lia, além de exigir que, durante 30 segun
dos, cada 24 horas. fossem dadas duas des
cargas de 1.00 metros cúbicos por segundo.
Por fim. impunha-se à empresa concessio
nária a construcão de quatro reservatórios
reguladores da vazão do rio.

Quanto às descargas, nova Portaria, de
n.? 1.425. de 2 de outubro de 1953, baixava
uma, a título precário, para 30 metros cúbi
cos por segundo e eliminava a outra.

Note-se que o Estado do Rio de Janeiro,
à época da famigerada concessão, se opu
sera a que fosse fixada a titulo precário
uma vazão de 40 m:1/seg, conforme consta
do Processo n,o 003/52 - CNAEE - com
"base" no pressuposto de que o limite, para
derivação, em Santa Cecília. deveria ser
o fornecido pelo próprio rio, isto é, 86 m:l /
seg, conforme o valor obtido "através de
longos anos de observação".

Perdemos, no vazio, o protesto e ele foi,
- até mesmo, - degradado, pois o minímo
a que nos opúnhamos se tornou ainda me
nor, como acabamos de ver. Pudera, a fome
de energia elétrica, da Guanabara e de são
Paulo, o interesse comercial da Light, re
flexo de poderosos interesses, acabaram sa
crificando o povo fluminense.

Outubro de 19'71

Como se o desprezo de nosso protesto não
bastasse, ocorrendo nova crise de energia
elétrica, falando a Light em nome dos "in
teresses" das populações do Estado da
Guanabara e da Capital de São Paulo, pa
ra esconder os seus próprios interesses ob
teve nova Portarla, de número 1. 576 (15
de outubro de 1954), reduzindo para 20 me
tros cúbicos, também a título precário e
pelo prazo hipotético de 60 dias, a já defi
ciente descarga permitida ...

Será que hoje há alguém, nesta terra,
que possa dizer a quantos metros cúbícos
por segundo foi, de fato, reduzida a vazão
a jusante de Santa Cecilia? Está sendo
mantida, com regularidade, a descarga in
termitente, cada vinte e quatro horas?

Para nós, do Estado do Rio, de qualquer
sorte, o que se observa é que o rio sofre,
no momento, grave poluição, principal
mente de natureza orgânica. As densida
des bacterranas de suas águas, relativa
mente aos padrões de águas brutas, in
cluem-se, hoje, entre as que exigem trata
mento completo, de preferência com pré
coloração. É o que informam os engenhei
ros químicos do Instituto de Engenharia
Sanitária da Guanabara, no documento há
pouco citado por nós.

Por tudo isso, julgamos oportuna e ne
cessária a instituieionalização no âmbito
p.a~lamentar, de um órgão destinado, espe
CIfICamente, ao estudo d08 formidáveis
problemas da Bacia do Paraíba do Sul,
equacionando-lhes as soluções possíveis 
bem como a imediata criação, na área do
EXecutivo, de um órgão voltado para o seu
desenvolvimento.
P~. regularísação . de vazão - que per

mítíría, com mais ímportante resultado, o
total aproveitamento de seu potencial hi
drelétrico - até o aproveitamento das ter
ras de sua bacia, pela írrtgacão de suas
várzeas e pelo reflorestamento,' tudo impõe
C01110 Indíspensáve!s " inadiáveis as cria
ções referidas.

As várzeas da Bacia do Paraíba locali
zam-se entre três grandes centros consu
midores -v- Rio, São Paulo, Belo Horizonte
- de extraordinário crescimento e de sig
nificativa e crescente importância, interes
sem sobremaneira a mais de 40% da po
pulação nacional - além de integrarem a
única área geoeconômica de inquestionável
valia que, em sua quase totalidade. não
possui qualquer órgão federal de desenvolvi
mento sócio-econômico para assisti-la glo
balmente.

Para tão importante bacia hidrográfica,
sobretudo em terras fluminenses, o que de
sejamos evitar é a dupla poluição, bacte
rlana e química que a corrompe, é fugir à
contaminação por vírus e à infestação, por
parasitas, de suas águas indispensáveis.

O que desej amos evitar é a destruicão de
sua flora e de sua fauna, quer pela -redu
ção do oxigênio pela ínrestacão bacteriana
e química, quer pela presença de conse
qüentes substâncias tóxicas, em suas águas
insubstituiveis.

O que desjamos é planejar e programar
o aproveitamento e a regularização de suas
águas, disciplinando-lhes o uso

O que desejamos é promover e controlar
o aproveitamento eeonómíco dos recursos
naturais de sua bacia, criando condições
~ue po~s~bilitem o. aparecimento de pólos
tndustríals e rurais nas terras que inte
gram.

O que desejamos, enfim, é coordenar
planos, programas. e atividades municipais,
estaduaís e rederais - que, com base cien
tífica e recursos tecnológicos, mobilizam e
integram recursos capazes de viabilizar, in-
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tegradamente, a total recuperação e o com
pleto aproveitamento do Rio Paraíba, de
seu Vale, de sua bacia.

Desejamos tudo isso porque o Paraiba é
para nós o rio de decisiva importância pa
ra a segurança nacional que ainda poderá
servir, como poucos rios brasileiros, ao de
sencadeado processo de desenvolvimento
nacional.

Infellzmente, Srs. Deputados, nosso tem
po é rtndo. Não nos foi possível dizer tudo
o que desejávamos. Mas. para finalizar.
basta dizer o que por mim mesmo já foi
dito. daqui, no dia 17 de março de 1967:
- Queremos, prioritariamente, regularizar
o curso do Paraíba, sanear seu vale, irri
gar suas terras e tornar habitáveis as ci
dades que banha. Queremos salvar-lhe a
flora e a fauna. Queremos, enfim, salvar o
histórico, benemérito e insu"~tituivel Rio
da Civilizaçâo Fluminense ~

Era o que tinha a dizer. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumpri
mentano.)

O SR. FRElTAS DlNlZ - (Sen; revisão
do orador.) Sr. Presidente, Srs. Deputados,
proponho-me, nesta tarde, analisar alguns
aspectos da política adotada pelo Governo
Federal na chamada Amazônia brasileira.

O Programa de Integração Nacional cal
ca-se, todo ele, no argumento da necessi
dade de ocuparmos imediatamente a Ama
zônía, em face da cobiça internacional. Mas,
lamentavelmente, o referido programa,
além de incentivar a cobiça, ofereceu opor
tunidade para que grupos internacionais
se apoderassem das riquezas daquela região.

Essa politica de alienação dos bens natu-
rais da Amazônia segue uma linha traçada
desde 1967, quando foi retormulado o Có
digo de Mineracão. Através do Decreto-lei
n.o 227, criaram-se os dispositivos que per
mitem hoje o reconhecimento geológico. O
art. 91 desse instrumento estabeleceu a pos
sibilidade de uma empresa de mineração
realizar esse reconhecimento. Posterior
mente, a regulamentação do próprio Códi
go não só confirmou o que estava explicito
no Decreto-lei, mas adiantou-se no senti
do de favorecer os grupos alienígenas, os
grupos internacionais, quando fixou novo
direito de prioridade, já que não estava ele
estabelecido no Código de Mineração. Diz
textualmente o art. 42, item IH, do Regula
mento:

"Assistirá ao seu titular "- ou seja,
àquele que tenha o reconhecimento
geclógrco -" o direito de prioridade
para pleitear autorização de pesquisa
na área permissionária."

Ora, quem tem condições de efetuar o
reconhecimento geológico é exatamente a
empresa que dispõe dos meios e recursos
para a realização do aerolevantamento, Es
ta Ieglslaçâc, com essa prioridade, possibili
tou aos grupos internacionais o acrolevan
tamento de áreas de até 1 milhão e 200 mil
hectares. Como a legislação em vigor na
época não possibilitava a feitura de aero
levantamento a empresas, a grupos estran
geiros, apressou-se o Governo Federal, por
intermédio do Decreto-lei n.O 1.177, em re
vogar toda a legislação sobre a matéria,
permitindo que grupos internacionais fizes
sem aerolevantamentos no nosso País, obje
tivando a pesquisa e a lavra de minérios.

A Região Amazônica foi aquela que, de
pronto, mais despertou o interesse dos gru
pos internacionais, exatamente porque era
a área nacional menos conhecida e pesquí
sada pelos órgãos competentes existentes
na época, quais sejam, o Departamento Na
cional da Producâo Mineral e organismos
que cuidavam dós setores de carvão e da
energia nuclear.

Pode-se concluir, assim, que o chamado
Programa de Integração Nacional, utíü
zando-se do aerolevantamento permitido
pelo Decreto-lei n.o 227, ofereceu um tra
çado para rodovias na área amazônica,
muito bem delineadas como caminhos de
serviços para as pesquisas e a lavra do
minério da Amazônia brasileira. E na épo
ca em que se discutia o Programa de Inte
gração Nacional foi dito nesta Casa do Con
gresso que ele nada mais era do que um
Programa de "Entregação" Nacional, de
entrega das riquezas e dos bens naturais
da Amazônia brasileira. Hoje se configura
exatamente esta situação, Sabe-se que os
grupos internacionais, por força desses dis
positivos que atentam contra a soberania
nacional, detém o direito de prioridade e
partem para se apoderar da cassiterita de
Rondônia. da bauxita do rio Trombetas e
do minério de ferro da Serra dos Carajás,
hoje tão conhecido, não só no nosso País,
mas nos Estados Unidos e principalmente
no Japão,

Mas, de relance, desejo oferecer alguns
dados a respeito do chamado Projeto Ca
rajás, que diz muito bem desta realidade
perigosa, desta orientação malévola, desta
determíuacão de levar para grupos interna
cionais as riquezas do nosso subsolo.

Quem primeiro se utilizou do direito ce
prioridade oferecido pelo Código foi exa
tamente a Companhia Meridional de Mine
racão, uma subsidiária brasileira da United
státes Steel. truste internacional do ferro
e do aco. Essa afirmacão baseia-se em de
claraçôes feitas, em 1968, por geólogos da
própria Companhia, Foram realizados, na
quela área, entre as bacias dos rios To
cantins e Xingu, aerolevantamentos, atra
vés de fotografias, com elementos ofereci
dos pelo Departamento Nacional da Pro
dução Mineral, em uma área de 160 mil
hectares, aproveitando-se desse direito de
preferência de pesquisa e posteriormente da
lavra do minério de ferro da Serra dos oa
rajás. Coube ao Governo brasileiro, por in
termédio da Companhia Vale do Rio Doce,
uma posicão humilhante. Admitiu esse
direito, a fim de poder participar de 50%
do chamado Projeto Oarajás, E o Acordo foi
assinado, com discursos e fotografias, no
próprio gabinete do Sr. Presidente da Re
púhlica. Como disse, esta medida governa
mental, com toda a énfase, entregou 50%
das maiores jazidas de ferro conhecidas no
mundo. Esta é a afirmacão da própria Uni
ted States Steel.

posteriormente, foi constituída a chama
da Empresa de Mineração da Amazônia
S,A., que se incumbiria das pesquisas e la
vra do minério de ferro da Serra dos Ca
raíás. A constituição desta companhia é
outro ato de humilhacào. Na composição
do comando da sociedade, caberia à Vale
do Rio Doce e à Companhia Meridional de
Mineração, respectivamente, o direito de
indicarem, cada uma, dois Diretores. Resta
ria o Presidente, que deveria ser indicado
pela Vale do Rio Doce, desde que a Com
panhia Meridional de Mineração entendesse
aceitar o nome designado. :É dentro deste
quadro que está funcionando a Companhia
de Mineração da Amazônia S.A., o que bem
demonstra uma realidade, conseqüência de
um Código de Mineração que veio, só e
exclusivamente, não apenas entregar todas
as riquezas nacionais, mas especificamen
te as riquezas amazonenses.

O Sr. Rozendo de Souza - Deputado Frei
tas Diniz, V. Ex." é um parlamentar estu
dioso, um técnico, e sendo daquela região
tem abordado os problemas da Amazônia
sob os seus vários aspectos. Confesso que
não sou tão estudioso quanto V. Ex." no
que toca aos assuntos que neste instante
analisa. Mas V. Ex." começou dizendo que

o Governo olha a Amazônia como íntegra
cão nacional, e parece-me que a tese de V.
Ex." é exatamente no sentido de que tudo
que se está fazendo ali nada tem de inte
gração nacional, mas de entregaçâo.

O SR. FREITAS DlNlZ - Exato. Não é
integração, mas entregação.

O Sr. Rozendo de Souza - Então, está
certa minha conclusão. Discordo totalmente
de V. Ex." Há pouco falou V. Ex." sobre es~
tudos aerorotogramétrlcos. Votamos. nesta
Casa, projeto nesse sentido e. se não me
;falha a memória, naquela ocasião, o que
se procurou realmente foi resguardar os
interesses nacionais, pois os estudos fica
riam em poder do Estado Maior das Forças
Armadas, especialmente quando eles tlves
sem de ser feitos por empresas estrangeiras.

Por outro lado, com relação aos estudas
aerofotogramétricos, sabemos que empre
sas nacionais, come, é o caso da Cruzeiro
do Sul, também o realizam. V. Ex." abor
dou igualmente o problema de viabilidade
de Carajás. Ora, sabe V. Ex." que os estudos
de viabilidade envolvem um levantamento
de diversas variáveis, muitas delas até de
levantamento indiretos de benefícios e
custos. Por isso mesmo, não quero deter
me na análise dos números, porque não os
.tenh?, mas apenas afirmar a V. Ex." que
jamais me passou pela mente que os homens
do Governo atual sejam ímpatríotas e en
treguístas,

O SR. FREITAS DINIZ - Quando se re
f~riu ao decreto-lei que revogou a legisla
çao sobre aerolevantamentos. V, Ex," quis
dar a entender que aqui estávamos a nos
contrapor ao Estado Maior das Forcas Ar
madas. Ora, o Estado Maior das 'Forcas
Armadas foi apanhado de surpresa, pór
que a ele competia a f'íscalízacâo desses ero
levantamentos. O Decreto-lei ·n.o 1.117 ape
nas Vela encampar os dispositivos do De
creto-lei n.? 227, e restaurar a atribuicão
do Estado Maior das Forcas Armadas' de
fiscalizar os aerolevantamcntos. Mas não se
8.;1terou nada, absolutamente. Esta é a rea
lIdade. Agora nesse meio tempo, ninguém
sabe o que aconteceu. Alguns anos se pas
saram, exatamente de fevereiro de 67 até
junho de 1971. O Estado Maior das Forcas Ar
madas não era competente para fiscalizar o
que estava no Código de Mineracão. Esses
são realmente os fatos. Mas o Decreto-lei n.?
1 117 não alterou em nada, não revogou
em nada n estabelecido no Decreto-Ieí
n.? 227.

O Sr. Jerônimo Santana - Deputado
Freitas Díniz, V. Ex." aborda com profun
didade e propriedade o grave problema da
desna?ionalizaçáo do subsolo da Amazônia.
Em diversas oportunidades, efetuamos 111'0
nunclamentos aqui sobre o mesmo proble
ma, especialmente com referência ao Te
ritórlo de Rondônia. A Nação hoje não des
con~ep;e. que há um loteamento daquele
Terntono a grupos internacionais. Sobre
isso não há mais o que questionar. Está
provado pelos controles acionários. Quando
vem aqui os defensores das multínaeíonaís
deveríamos dizer-lhes: em vez de advoga
rem a entrega dos nossoso recursos natu
rais. aos grupos internacionais, primeiro de
veriam advogar a fixação da sede dessas
multtnacíonaís no Pais. Recentemente. lendo
uma publicação, verifiquei que as multtna
cíonaís estão preferindo fixar suas sedes em
Singapura - onde não se cobra imposto.
Dali lançam seus tentáculos para o mundo.
Sobre o caso brasileiro, consta tamos que há
algum tempo o processo de entrega dos nos
sos recursoso naturais, principalmente mí
-nérlos, era feito de fora para dentro. Os
grupos internacionais montavam aqui um
esquema de relações públicas, de envolvi
mento de suborno para tentarem conseguir
algumas jazidas. Hoje, acontece o contrário.



'1914 Sexta-feira 26 mARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 19'73

Rio Grande do Norte
Djalma Marinho - ARENA; Vingt Ro

sado - ARENA.

Bahia
Edvaldo Flõres - ARENA; Fernando Ma

galhães - ARENA; Francisco Pinto 
MDB; João Borges - MDB; José Penedo

Ceará

Josias Gomes - ARENA (SE); Manoel
Rodrigues - (ARENA); Oziris Pontes
MDB.

Paraíba
Alvaro Gaudêncio - ARENA; Cláudio

Leite - ARENA; Janduhy Carneiro
MDB; Marcondes Gadelha - MDR

Pernambuco

- ARENA; Lomanto Júnior - ARENA;
Luiz Braga - ARENA; Prisco Viana 
ARENA; Ruy Bacelar - ARENA; Tourinho
Dantas - ARENA; Vasco Neto - ARENA;
Wilson Falcão - ARENA.

Espírito Santo

Élcío Alvares - ARENA; José Tasso de
Andrade - ARENA.

Rio de Janeiro
Adolpho Oliveira - MDB; Alair Ferreira

- ARENA; Brígida Tinoco - MDB; Daso
Coimbra - ARENA; Hamilton Xavier 
MDB; José Haddad - ARENA; José Sa1ly
- ARENA; Walter Silva - MDR

Guanabara

Célio Bnrja - ARENA; Flexa Ribeiro
ARENA; José Bonifácio Neto - MDB; JG
de Araújo Jorge - MDB; Marcelo Medei
ros ,- MDB; Miro Teixeira - MDB; Pedro
Faria - MDB; Reynaldo Santana - "mB.

Minas Gerais

Athos Ul:: Andrade - ARENA; Aureliano
Chaves - ARENA; Batista Miranda _
ARENA; Francelino Pereíra c-. ARENA; Hu
go Aguiar - ARENA; Jairo Magalhães _
ARENA; Jorge Ferraz - MDB; José Ma-
chado ARENA; Navarro Vieira
ARENA; Paulíno Cicero - ARENA.

São Paulo

Arthur Fonsêca - ARENA; Athiê Coury
- MDB; Baldacci Filho - ARENA; Braz
Nogueira - ARENA; ítalo Fittipaldi _
ARENA; João Arruda - MDB; José Oamar- 
go - MDB; Orensy Rodrigues - ARENA;
Pacheco Chaves - MDB; Plínio Salgado 
ARENA; Santilli Sobrinho - MDB; Sussu
1l1U Hirata ARENA; Ulysses Guimarães
-MDB.

Goiás
José Freire - MDB; Wílmar Guimarães

- ARENA.
Mato Grosso

Garcia Neto - ARENA; Lopes da Costa
- ARENA; Marcílio Lima - ARENA.

Paraná

Alencar Furtado - MDB; Antônio Anní
belli - MDB; Braga Ramos - ARENA
(SE); Flávio Giovine - ARENA; ítalo Conti
- ARENA; João Vargas - ARENA; José
Carlos Leprevost - ARENA; Mário stamm
- ARENA; Roberto Galvani - ARENA.

Santa Catarina

Albino Zení - ARENA; Aroldo Carvalho
- ARENA; Francisco Grilio - ARENA;
Francisco Libardorri - MDB; João Linhares
- ARENA; Pedro Colin - ARENA.

Rio Grande do Sul
Amaral de Sousa - ARENA; Arlindo

Kunzler - ARENA; Cid Furtado - ARENA;
Daniel Faraco - ARENA; Eloy Lenzi 
MDB; Jairo Brum - MDB; José Mandelli
- MDB; Lauro Leitão - ARENA; Lauro
Rodrigues - MDB; Nadyr Rossetti - MDB.

VI - ORDElH DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)

A lista de presença acusa o comparpeimen
to de 275 srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que tenham pro
posições a. apresentar poderão fazê-lo.

O SE. ALFEU GASPARINl - Projeto
de resolução que dá nova redação ao
art. 38 do Regimento Interno.

O SR. PEIXOTO FILHO - Projeto de
lei que adita inciso ao art. 295 do Có
digo de Processo Penal para estender o
direito à prisão especial a comerciantes
e índustríaís .

ARENA; Josias LeiteAiron Rios
ARENA.

Alagoas

Geraldo Bulhões - ARENA; José Sam
paio - ARENA; Oceano Carleal- ARENA.

Sergipe

Eraldo 'Lemos - ARENA; Luiz Garcia 
ARENA.

Maranhão

Américo de Souza - ARENA; Eurico Ri
beiro - ARENA; Nunes Freire - ARENA.

Piauí

Heitor Cavalcanti - ARENA; Paulo Fer
raz - ARENA.

sibilidade de o Brasil vender urânio enri
quecido. E onde se poderia instalar fábricas
para vender urânio em tais condições? Exa
tamente na Amazônia, onde poderia dispor
de potência de mais de 3 milhões de qui
lowatts. E também preconiza - e isto está
nos jornais - que esses empreendimentos
sejam feitos consorciados com empresas
multinacionais. São declarações do cientis
ta alemão Alfredo Gotscher, que aqui esteve
em 1961. Esta é a realidade, e o Projeto
tramita no Congresso Nacional.

Eram estas as afirmações que desejava
deixar nesta Casa, para que todos meditem
sobre o assunto para que todos levem aos
confins da Pátria essa realidade: a entre
ga aviltante dos interesses e das riquezas
nacionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem. Muito bem. Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Freitas Di
nis, o Sr. Fernando Gama, 29-Vice-Pre
sidente. dei:J:a a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Dayl de Almei
da, 19-5ecretário.

Durante o discurso do Sr. Freitas Di
niz, o Sr. Dayl de Almeida, tv-seeretárto,
deixa a caâeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Carlos Fonseca,
so-secretãrto.

Durante o discUJ'so do Sr. Freitas Di
niz, o Sr. José castos Fonseca, 39-Secre
ttirio, deixa a cadeira da presuiéncia,
que é ocupada pelo Sr. Flávio Marcilio,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) 
Está findo o tempo destinado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.

Comparecem mais os Srs.;

Acre

Ruy Lino - MDB.
Pará

Gabriel Hermes - ARENA; João Me
np?es - MDB.

A "entregação" tornou-se uma instituição.
Os Ministros de Estado, como caixeiros-via
jantes, vão ao exterior oferecer nossos re
cursos naturais. O Ministro Dias Leite, em
recente viagem à Europa, andou oferecendo
nossas jazidas de minérios raros e metais
não ferrosos, que são recursos limitados
e até estratégicos, como o estanho, o cobre
etc. O que estão fazendo com o cobre, na
Bahia, é um escândalo nacional. Aquilo que
os outros países estão querendo eliminar.
porque é uma herança negativa, está sendo
instituído no País. O Sr. Ministro Dias Leite
anunciou que vai ao Japão. Ele não espera
que os japoneses venham aqui para entre..
gar a nossa bauxita e outro.'; minérios. An
teriormente, essas negociações eram condu
zidas sob certo sigilo, hoje, os Srs. Minis
tros de Estado vão ao exterior oferecer
!nossas jazidas de minerais raros. Era a
'contribuição que gostaria de trazer ao dis
curso de V. Ex."

o SR. FREITAS DINIZ - Tem toda a
razão, nobre Deputado Jerônimo Santana"
Infelizmente as afirmacões de V. Ex.a. se
ajustam à realidade. -

Continuando, queria aproveitar a OIlOrLU
nídade para referir-me a chamada política
energética da Amazônia. Como todos sabem,
não possui o Brasil uma matriz energética,
ou seja, um estudo integrado de tocas 8.$

formas de energia utilizada no País, como
a energia hidráulica, o gás natural, o petró
leo, ° óleo de xisto, ° carvão, a energia nu
clear, seja proveniente de materías Iísseis ou
férteis, enfim de outros combustíveis como o
carvão vegetal, o' bagaço de cana, a lenha,
etc. Essa matriz, que dizem está sendo estu
dada, até hoje não veio a público. O que se
sabe é que ela está bem guardada sob as
asas do Decreto n.? 60.417, exatamente
aquele que criou '8 regulamentou os cha
mados documentos sigilosos.

Mas, sem dar a mínima atenção para uma
programação global energética, já porque
não se conhece sequer em que base seria a
matriz, parte ° Governo, com toda a tran
qüilidade e destníbíçâo, para entregar tam
bém o potencial hidráulico hoje sobejamen
te conhecido, da Região Amazônica. Tive
mos, já, o ensejo de examinar proposta do
Poder Executivo, em tramitação no Senado
Federal, que oferece um incentivo aos gl u
pos internacionais que participarem de e:11
preendimentos energétícos na Amazônia.

Ora, Sr. Presidentc e srs. Deputados, pc
der-se-ia admitir a participação de grupos
ou de empresasa internacionais em investi
mentos energéticos, mas, além disso, ainda
se orercer incentivos, parece-me um ato
atentatório à economia brasileira.

Esta aftrmaçâo é r-esultado de um artig-.
que determina que os tttulos da ELETRO
BRÁS, entregues através das suas suhsí
diárias a esses grupos internacionais por
força de participação em empreendimentos,
sejam descontados no exterior. Isso ns.tu
raimen1Je aumenta o endividamento exter
no do nosso País. Ai está; é a própria Na
ção brasileira emprestando recursos para
que grupos internacionais participem de
empreendimentos energéticos na Amazônia.

Esses fatos precisam ser denunciados, O
Projeto esconde a realidade, ao dízer que o
que se pretende é só e exclusivamente des
pertar o interesse de empresas industriais
para que participem de empreeendimentos,
Não. Não é só ísso, O que se pretende é
emprestar, em moeda forte, recursos a es
ses grupos para que participem dos empre
endimentos energéticos necessários à ex
ploração de ferro, de bauxita, de cassrteríta
e de outros minerais.

Ainda poderemos acrescentar um fato,
que nos parece muito sério: preconiza L Co
missão Nacional de Energia Nuclear a pos-
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o SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES
- Requerimento no sentido de que se
ja consignado em Ata, voto de pesar pe
lo falecimento do Prefeito Plínio Müller,
do Municipio de Salvador do Sul, no Rio
Grande do Sul.

O SR. ANTôNIO BRESOLIN - Re
querimento no sentido de que seja con
signado nos Anais da Casa voto de re
gozijo pela passagem do "Dia do Servi
dor Público", criado pelo Decreto-lei n.O
5.936/43 e Lei n,v 1.711/52.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Reque
rimento no sentido de que seja consig
nado nos Anais da Casa voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Carlos Coelho.

O SR. FRANCISCO AMARAL - Pro
jeto de lei que institui prazos para con
clusão de processos administrativos.

O SR. FRANCISCO LIBARDONI 
Projeto de lei que dispõe sobre a apli
cação de correção monetária aos débi
tos relativos a indenizações de seguros
de responsabilidade civil contra ter
ceiros.

O SR. LAURO RODRIGUES - Proje
to de lei que dispõe sobre a profissão
de motorista de empregador doméstico.

O SR. OSIRIS PONTES - Sr. Presiden
te, estou redigindo um requerimento para
encaminhar à Mesa, solicitando seja sus
pensa a sessão do dia 1.0 de novembro, por
ser o "Dia de Todos os Santos". Como já
é tradição nesta Casa, tomei esta iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) 
A Mesa aguarda a entrega do requerimento.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES
Sr. presidente, peço a palavra para uma re
clamação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareilio) 
Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. C}\'.LIO MARQUES FERNANDES 
(Reclamação. - Pronuncia o seguinte ais
curso.) 81'. Presidente, hoj e pela manhã, no
Auditório Nereu Ramos, houve a palestra
do ilustre e atuante Ce!. Jarbas Passarinho,
democrático Ministro da Educação. S. Ex.a
deveria falar aos Srs. Senadores e Depu
tados convidados pela Comissão de Educa
cão do Senado e da Câmara. As 10 horas
da manhã, quando lá tentamos entrar, não
havia mais um lugar sequer. Como há pou
cos dias fizemos um trabalho que conside
ramos sério e completo sobre Politica Edu
cacional, estávamos grandemente interes
sados em ser um daqueles que pretendiam
obter alguns esclarecimentos sobre a Refor
ma Educacional Brasileira. Observando me
lhor constatei que apenas 12 Brs, Congres
sistas estavam sentados nas cadeiras do
auditório; os demais, se acotovelavam nos
corredores e demais espaços que lá existem.
O objetivo que nós todos desejávamos atin
gir, que era dialogar com S. Ex.'1, não foi
possível, em face dos acontecimentos acima
indicados.

Desejamos, em reclamação, solicitar a V.
Ex.a providências objetivas em casos futu
ros, para que os Srs. Deputados possam li
vremente exercer suas prerrogativas regi
mentais, isto é, ter condições normais de
trabalho na sua própria Casa, a fim de po
dermos livremente dialogar com aqueles
que forem convidados a virem à Câmara
dos Deputados prestar esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)
- Informo ao nobre Deputado Célio Mar
ques Fernandes que a reunião de hoje de
manhã não foi da Câmara dos Deputados,
mas das Comissões de Educação da Câmara
e do Senado. Competia, conseqüentemente,
aos seus Presidentes disciplinarem o run-

eíonamento da sessão. É justa a reclamação
feita pelo nobre Deputado, mas a esta Pre
sidência não cabia disciplinar o funciona
mento da reunião conjunta.

O Sr. Célio Marqucs Fernandes - Sr.
Presidente, peço, então, a V. Ex.a que en
caminhe minha reclamação ao Presidente
da Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (FláVio Mareílio)
- V. Ex.a será atendido.

O SR. PRESIDENTE (FláVio Marcílio)
- Vai-se passar à votação da matéria que
está sobre a Mesa e a constante da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio)
- Vou submeter a votos a seguinte

Redação Final

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 126-A173

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.O 126-B/73, que aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica e Científica, firmado entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Bo
lívia, em La Paz, a 10 de julho de 1973.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Acordo

Básico de Cooperação Técnica e Científica,
firmado entre o Governo da República F'e
derativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Bolívia, em La Paz, a 10 de julho de
1973.

Art. 2.0 Este decreto legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.

Comissão de Redação, 25 de outubro de
1973. - Dyrno Pires, Presidente - Freitas
Diniz, Relator - Henrique de La Rocque.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)
- OS 81'S. que a aprovam queiram ficar
como estão. (Pausa.)

Aprovada.

Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)

- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Sen110r Presidente,
Na forma regimental, requeremos a V.

Ex.a a designação de Comissão Especial pa
ra representar a Câmara dos Deputados nas
solenidades da XXXII Exposição Agrope
cuária do Estado de Sergipe, no período de
4 a 11 de novembro próximo.

Sala das Sessões, em 24 de outubro de
1973. - Deputado Luiz Garcia.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)
- Os Srs. que o aprovam queiram ficar
como estão (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)

- Em conseqüência, designo para compo
rem a Comissão Externa os Srs. Luiz Gar
cia, Eraldo Lemos, Passos Porto e Raimun
do Díniz.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) 
Designo, para integrarem a Comissão Espe
cial destinada a estudar e elaborar projeto
sobre tráfico e uso de tóxicos, de acordo
com as indicações das respectivas Lideran
ças, os Senhores Deputados:

Pela ARENA

Manoel Taveira
Parente Frota
Nina Ribeiro
Helbert dos santos
Tourinho Dantas

Suplente: Leão Sampaio
Pelo MDB
Fábio Fonseca
Jaison Barreto

Suplente: Pedro Lucena

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)
Discussão única do Projeto de Decre

to Lcgíslatívo n. O 129-A, de 1973, que
aprova o texto do Acordo para a oon
servação da Flora e da Fauna dos Ter
ritório Amazônicos da República Fe
derativa do Brasil e da República da
Colômbia, celebrado entre os dois pai
ses, em Bogotá, a 20 de junho de 1973;
tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade e boa técnica legis
lativa; e da Comissão de Agricultura e
Política Rural, pela aprovação. - (Da
Comissão de Relacões Exteriores) 
Mensagem n. O 240/73. - Relatores: Srs.
João Menezes, Djalma Bessa e Vasco
Amaro.

O SR. PRESIDENTE (Flávio l\Iarcília) _
Tem a palavra o Sr. Gabriel Hermes, para
discutir o pro]eto,

O SR. GABRIEL HERMES - (Sem re
visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, o Projeto 129-A, de 1973, oriundo do
Executivo, merece realmente a aprovação
,,~sta Casa, porque eorresjionde aos interes-
ses do País. '

Sr. Presidente, somam-se os Acordos os
Convênios remetidos à Câmara pelo Mii:lis
tério das Relações Exteriores, Acordos esses
celebrados sobretudo com pequenos países.
Este, entretanto, foi realizado com um nos
so vizinho da América do Sul, muito inte
ressado na conservaeão da fauna e da
flora. Sr. Presidente, -> o projeto foi muito
bem apreciado nesta Casa do Congresso.
O nobre Deputado João Menezes, Relator
da .matéria, apresentou um trabalho mag
nífíco, que mereceu várias apreciações de
outras Comissões. Por exemplo, diz o Depu
tado Vasco Amaro:

"O Deputado João Menezes, apreciando
a Mensagem, na Comissão de Relações
Exteriores, o fez de forma magnífica
estendendo-se em consideracões qu~
~oncluiram pela apresentação" do pro
Ieto de lei, ratificando o Acordo, de to
do oportuno e que coincíde com o cri.
térío desta Comissão da mais absoluta
intransigência na defesa da fauna e da
flora nacionais ... "

Ora, Sr. Presidente, o perigo da devasta
ção das nossas florestas vem preocupando
há muito todos aqueles que estudam o ob
servam esse problema no País.

Sr. Presidente, quando viajamos, por
exemplo, pelas estradas de rodagem que
atravessam o grande Estado de Minas Ge
rais, verificamos o que resta das antigas
florestas, o que ficou naquele chão pobre
em conseqüência das derrubadas e das
queimadas que, durante séculos, realizamos
com o nosso primitivo processo agrícola,
herdado dos donos destas imensas terras,
ou seja, os índios. São as queimadas que
destroem nossas imensas florestas. Plan
tam, en~ão, roçados de mandioca, que
nada deixam, alguns anos depois, se
não terras secas, pobres, áridas. Foi o
que ocorreu no 8ul e vai acontecer na
Amazônia. Durante longos anos de minha
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vida, na regiao Bragantína, no meu Esta
do, vi o nordestino, em menos de 1/4_ de
séculos, com o machado e o fogo, transfor
mar em capoeira, em região pobre e desér
tica, toda aquela área que vai de Belém
ao Oceano Atlântico, do Guamá até e ou
tra banda do Atlântico.

O Sr. Nina Ribeiro - Eminente Depu
tado Gabriel Hermes, somos testemunhas
do zelo com que V. Ex.a aborda nesta Casa
os temas ligados à Amazônia. Visitando o
Pará, pude observar a sua obra, quer no
interior, quer no litoral, como em outros
pontos daquela vasta região, tudo ouvindo
e sistematizando, para depois brindar-nos
neste plenário ou nas Comissões com mi
nucioso trabalho, bem ilustrado e rico de
conhecimentos, dando-nos uma visão glo
bal do conjunto. Portanto, neste momento,
quero parabenizar V. Ex."', quando ressalta
a importância de protegermos o meio am
biente, de evitarmos o machado predador,
que teima em encurtar nossos dias de vida
sobre o planeta. A falta de proteção 1\ nos
sa flora e fauna importará em falta de
proteção à própria vida humana. De pa
rabéns está o nobre colega, no momento em
que professa doutrina sadia, que, a esta
altura, chega a ser de sobrevivência, como
emérito conhecedor que é da realidade
amazônica.

O SR. GABRIEL HERMES - Nobre co
lega, agradeço a V. Ex" a bondade de suas
palavras. Sou apenas um homem que pos
sui grande vivência com a região. Guardo
mesmo profundo amor por aquela área.

Sr. Presidente, quando pressinto o ca
mínhar do machado destruidor através
das fronteiras do Pará e Goiás, derruban
do florestas centenárias, a fim de se plan
tar capim naquelas áreas imensas muitas
vezes sem nem mesmo o gado utilizá-Ias,
sinto a grandeza e a necessidade deste
projeto. De mais distante vem a voz dos
companheiros de Roraima, da Amazônia,
para relatar a V. Exas. o que já se começa
a fazer nesse mesmo sentido, com a derru
bada de antigos seringais, de enormes cas
tanhais, sob o pretexto de naquelas terras
ee criar o gado e se implantar grandes fa
zendas. Com isso o que teremos serão os
grandes desertes.

Sr. Presidente, é bastante oportuno o
Acordo que o Ministro Mário Gibson Bar
boza nos enviou, e que iremos aprovar, com
o magnífico parecer do Relator João Me
nezes.

O Sr. Freitas Diniz - Nobre Deputado,
sentimos da parte do Governo Federal cer
to açodamento com relação à derrubada da
:floresta amazônica. É o próprio projeto
RADAN que, na pessoa dos seus ',écnicos,
está preconizando a derrubada de imensas
áreas florestais na Amazônia para a ...enda
da madeira e posterior plantio de capim.
Como bem sabe V. Exa., se ao solo amazô
nico não for dispensada técnica especiali
zada, com vistas ao seu aproveitamento
agrícultável, amanhã se tornará um gran
de deserto, para não dizer uma grande cal
çada de lateritas.

O SR. GABRIEL HERMES - Obrigado a
V. Exa.

Sr. Presidente, o nobre Relator teve a
feliz idéia de transcrever longo trecho do
preâmbulo dos Estatutos da União Inter
nacional para a Conservação da Natureza
e Recursos Naturais, de 1972, onde encon
tramos opiniões abalizadas, como a de
Humboldt, cientista alemão que chegou
mesmo a devotar grande amor à Região
Amazônica. São dados impressionantes.
Diz o relatório que, das 200 espécies arbó
reas da selva amazônica, a princípio co-

nhecido somaram-se mais tarde 4.000. E
agora já se afirma que são cerca de 10.000
espécies diferentes. No entanto, muitas de
las foram destruídas. A seguir faz referên
cias ao trabalho de conservação da natu
reza e dos recursos naturais. Dá uma re
lação de animais, destacando 14 espécies
que lentamente vêm desaparecendo. Seus
nomes são sonoros à pronúncia: queixada,
caítetu, veado vermelho, onça jaguatirica,
maracaiá-peludo, ariranha, lontra e ca
pivara - entre os mamíferos - e jacaré
açu, [aeuruxí, [acuraru, iguana e jibóia 
entre répteis. Ali também mostra o que saiu
de peles da Amazônia, entre 1960 e 1964. E
convém lembrar que esses espécimes vêm
rareando, não só em função das caçadas,
mas também em virtude das derrubadas e
das queimadas. E que dizer dos peixes da
pesca desordenada do peixe-boi, das tarta
rugas e tantos outros animais?

Sr. Presidente, poderíamos alongar-nos,
se o tempo o permitisse. Mas queremos ape
nas congratular-nos cem o ilustre Ministro
das Relações Exteriores, Mário Gibson Bar
boza, pelo Acordo oportuno que realizou
com a república irmã, pois tudo aquilo que
realizarmos em defesa da nossa flora e
fauna reverterá em beneficio do Brasil de
amanhã. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio)
Tem a palavra o Sr. Célio Marques Fernan
des, para discutir o projeto.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES 
(Sem revisão do orador.) Sr. Prseidente, 81'S.
Deputados, o projeto de decreto legislativo
da Oomísão de Relações Exteriores, da qual
faço parte, surgiu em face de mensagem
do Poder Executivo, ao remeter o texto do
Acordo para a Conservação da Flora e da
Fauna dos territórios amazônicos, celebra
do entre a República Federativa do Brasil
e a República da Colômbia, em Bogotá, no
dia 20 de junho de 1973.

Em sua Exposição de Motivos, enfatiza o
ilustre Ministro das Relações Exteriores:

"O instrumento em apreço consubs
tancia o empenho dos dois países em
prestarem-se mútua colaboração na
conservação da flora e da fauna ama
zônicas."

Sr. Presidente e Brs. Deputados, este é o
primeiro documento no gênero que o Bra
sil assina. Jamais asínamos antes um acor
do como o que ora se discute nesta Casa,
prevendo o intercâmbio regular de infor
mações entre os dois governos, sob as di
retrizes, programas e textos legais relati
vos à conservação da vida animal e vege
tal nos respectivos territórios amazôníeos.
No ano pasado, tivemos ocasião de sobre
voar grande parte da fronteira da Colôm
bia com o Brasil, convidados pelo Capitão
Frei Oabarl, gaúcho da fronteira sul, Co
mandante da Companhia do Exprcito Na
cional que ali prestou relevantes serviços.
Graças a essa oportunidade tomamos co
nhecimento do que estava sendo feito por
pessoas que, acima de tudo visam a seu
próprio interesse, arrazando totalmente
áreas enormes, destruindo a nossa flora. O
Acordo que discutimos deve ser realçado
neste Plenário, S. Exa. o Sr. Ministro das
Relações Exteriores, Mário Gibson Barbo
za, tem-se preocupado com esse problema,
chegando a minúcias. Ê bem verdade que
tudo isto surgiu em escalões bem menores,
partiu lá da fronteira, de setores que sen
tiram e viram até com certa revolta o que
estava acontecendo. Isto fez com que o Pre
sidente da República enviasse mensagem a
esta Casa, encaminhando este Acordo, que,
tudo leva a crer, será aprovado.

O Sr. Antônio Annibelli - Nobre Depu
tado, sou um homem do interior; de lá.
vim para esta Casa em 1963. Também do
interior fui para a Assembléia do Estado
do Paraná, em 1955. Com acuidade,estou
ouvindo o pronunciamento de V. Exa., que
merece o meu entusiasmo e admíracão. V.
Exa. examina com brilllantismo o proble
ma da preservação da flora e da fauna bra
sileiras. Com a inteligência que lhe é ca
recterístíca, o nobre colega afirma que, pe
la primeira vez, um Governo da República
envia uma mensagem de tamanha inves
tidura, de tão grande profundidade. O
Brasil é quase um continente. No lado Oes
te tem por divisa a Colômbia, o Peru e a
Bolívia, todos 110 Amazonas. Até na Vene
zuela, existe um Estado com o nome de
Amazonas. Meus parabéns a V. Exa. Se o
meu Partido votar contra, apesar de exis
tir uma fidelidade partidária, a ele serei
infiel e acompanharei o ponto de vista de
V. Exa. Muito obrigado.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNANDES 
Sr. Presidente, que outros acordos venham
a esta Casa. Na oportunidade do encami
nhamento de votação do Acordo entre o
Brasil e vários países, sobre entorpecentes
e tóxicos, estivemos também nesta tribuna.
Hoje a ela voltamos em defesa da flora e
da fauna brasileiras. O presente Acordo
proporcionará tanto à Colômbia quanto ao
Brasil o ensejo de realizarem, em conlun
to, a pesquisa científica e o intercâmbio de
formação de pessoal técnico de ambas as
pátrias, com a finalidade de aumentar os
conhecimentos sobre os recursos da flora
e da fauna do território amazônico. Como
se nota, o Governo está com os olhos vol
tados para a Amazônia, e cuidando, em
minúcias, dos problemas que dizem respei
to àquela imensa área integrante do nosso
território.

Disse há pouco e volto a repetir: a idéia
deste Acordo surgiu lá do escalão inferior,
daqueles que trabalham na fronteígra, onde
termina o Brasil e começa a outra Pátria.
Eles assistiam a ocorrências absurdas, que
não, podiam mais continuar. Aos poucos
criaram-se problemas de tal ordem, que
deram origem à constituição de uma Co
míssão, que lá esteve observando as neces
sidades locais.

Sr. Presidente estamos seguros de que, a
esta altura, este Acordo se tornará realida
de. Será. aprovado pelos dois Partidos que
compõem esta Casa. (Muito bemt )

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) 
Tem a palavra o Sr. Antônio Bresolin, para
discutir o projeto.

O SR. ANTôNIO BRESOLIN (Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, poucos projetos por certo têm a im
portância daquele que está sendo díscutído
neste momento. Aqui nesta Casa, possível
mente sou o Parlamentar que mais vezes
tratou da devastação de florestas no Brasil.
Como jornalista, escrevi uns oito ou 10 ar
tigos, divulgados em mais de 20 jornais do
Brasil, entre os quais alguns da capital da
República, de São Paulo e do meu Estado.

Há bem pouco tempo, no Grande Expe
diente, fiz um longo pronunciamento sobre
essa devastação, que se processa de ma
neira violenta, sem que qualquer medida te
nha sido tomada por parte do GOverno.
Na Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, da qual fui presidente, por iniciativa do
eminente Deputado Herbert Levy realizou
se importante reunião sobre o assunto, pra
ticamente um simpósio nacional. Ali estí
veram presentes as mais altas autoridades
do Pais, falando sobre o problema da de
vastação das florestas do florestamento e
do reflorestamento do nosso País. O ilustre
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'Presidente do IBDF também compareceu
à reunião mas lamentavelmente repetiu
com pequenas alterações, palestra que já
havia feito em outras oportunidades. Ape
nas foram alterados alguns dados. Houve,
a rigor, uma 'repetição de palestras, sem
uma visão panorãmíca daquilo que se
passa em nosso País. Para que se te
nha idéia do que ocorre no Ministério
da Agricultura e no rnDF, relativamente à
conservação de nossas florestas, ao reflores
'tamente e ao florestamento do País, tive
oportunidade de bater às portas daqueles
dois órgãos, há pouco mais de um mês, à
procura de semetes de essências florestais
para enviar às Prefeituras de meu Estado,
e não consegui sequer 100 gramas dessas
sementes.

Acho importante elogiar esta iniciativa,
mas a maior colaboração que podemos pres
tar ao Governo, quando se discute projeto
desta natureza. é tornar ciente o Sr. Pre
sidente da República de que tanto o Minis
tério da Agricultura quanto o IBDF são
órgãos praticamente inócuos no tocante à
enorme necessidade de conservacão das
'florestas brasileiras. -

Ainda .hoje, o sábio Burle Marx decla
rou, naquela reunião, que são abatidas no
Brasil, por dia 11 mí lhôes de árvores e não
são plantados sequer 10% desse totaL Para
que se tenha uma idéia do que se passa
em meu Estado, neste parttcular, digo a V.
Ex. as que, em outros tempos, 60% de sua
área terrítóríal era coberta de florestas.
Hoje, entretanto, essa percentagem é infe
rior a 6%. E mais do que isso: para manter
o equilibrio biológico no Rio Grande do Sul
seriam necessários 85. 000 quilômetros de
'terra coberta de vegetação, mas meu Es
tado conta apenas com 15.000. Quanto ao
Paraná, a devastação de florestas processa
.se de maneira aínda mais violenta. Os que
conhecem o problema no Paraná, conforme
denúncias feitas nesta Casa por Deputados
da ARENA e do MDB, não sabem que futuro
aguarda aquele Estado, se não forem toma
das medidas enérgicas, a despeito do tra
balho quo vem sendo realizado por firmas
particulares.
Em São Paulo, onde há mais reflorestamen
to no Brasil, Estado que mantinha as maio
'l"es reservas florestais ao longo de todo '3
litoral, a devastação florestal, conforme rei
teradas denúncias feitas na Comissão de
Agricultura e Politica Rural por represen
tantes bandeirantes. também é simples
mente espantosa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. considero
o Projeto n.? 129-A/73, sobre acordo firma
do entre o Brasil e a Colômbia, de essen
cial importância. Mas é preciso que o Go
verno brasileiro rerormule por completo
nossa política no que diz respeito à conser
vação das florestas, ao tlorestamento e ao
rerlorestamento. Quanto à abertura das
grandes rodovias, como a Transarnazôníca
e a Perimentral Norte, obras da maior im
portância para nossa Pátria, se não forem
adotadas providências cabíveis, representa
rão um desastre no que concernc à conser
vação de nossas matas e de nossa fauna.

As denúncias que estão sendo feitas têm
fundo de verdade, e não podemos acreditar
no contrárío. Que se pode esperara de um
órgão como o rnDF - que não funciona
sequer nos Estados altamente polítízados,
corno São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina - numa região imensa
como a Amazônica? E do INCRA, outro
órgão ineficiente, que não foi capaz de pro
mover a reforma agrária nem no Rio Gran
de do Sul, considerado Estado prioritário?

O Ministério da Agricultura não tem di
nheiro nem sementes. Creio que, ao se dis
cutir tal projeto, a maior contríbutção que

se pode dar ao Governo é falar a verdade,
é dizer (J que não está sendo feito em nossa
Pátria. No livro de Gilberto Freire - "OS
ingleses no Brasil" - desde aquele tempo
de Brasil patriarcal - já eram denuncia
das as devastacões de florestas as grandes
queimadas. Mais tarde, em "Os Sertões",
Euclides da Cunha chamou nossos colonos
de "fazedores de desertos". Na escalada do
tempo não têm faltado jornais, escritores,
deputados, homens públicos de larga visão
que vêm advertindo os poderes competentes
sobre o que se passa nesse setor.

Temos os dias marcados. O próprio papel
já começa a faltar no País. Se permitirmos
a devastação das florestas, da maneira co
mo é feita hoje, sem que sejam determina
das as providências necessárias, mesmo sem
S0r profeta podemos vaticinar aquilo que
acontecerá ao Brasil.

No ano passado, fui estudar o problema
do trigo no México. Por ocasião de meu re
torno estive na Colômbia e depois viajei di
retamente para Manaus, onde permaneci
uma semana. Tive oportuntdadn de atraves
sar toda aquela imensa faixa de terra co
berta de florestas e pantanais. Entendo que
a iniciativa do Governo é digna dos maiores'
elogios e do nosso apoio. Aproveito, porém,
o ensejo ao apoiar com tanto entusiasmo
essa iniciativa, para alertar o Governo so
bre aquilo que é necessário fazer. Se eu
fosse Ministro da Agricultura. por exemplo
tomaria providências junto ao IBDF no sen
tido de não permitir que seu Presidente se
apresentasse em uma Comissão Técnica
para repetir dados já citados várias vezes
e que nada têm a ver com a realidade bra
sileira. Em meu Estado por exemplo, não
existe sequer fiscalização: há devastação
das florestas, e as árvores que ficam são
arrancadas írnpíerlosamente, sem que qual
quer autoridade o impeça.

s!". Presidente e 81'S Deputados, ouvi
C0111 atenção a leitura de magnífica carta,
feita pelo grande sábio Burle Marx à Co
missão de Agricultura e Política Rural. Te
nho-a comigo. ÉÍ um evangelho maravilho
so, capaz de causar inveja ao Evangelho de
Lucas. Tanto num como noutro há verda
des contundentes, que refletem a realidade
brasileira. que espelham o que todos nós al
mejamos para nossos filhos, verdades que
não podem ser encobertas por dados falsos
e propaganda demagógíca. verdades que
devem refletir-se sobretudo nos atos do Go
vsrno, para que não mais se permita conti
nue no Brasil a devastação de nossas ma
tas.

Meu pronunciamento, Sr. Presidente, tem
o sentido de colaboração Não é um dis
curso de um Deputado da Oposição nem de
um gaúcho, mas de um brasileiro que sen
te vivamente esse problema. que merece
maior atenção por parte do Governo, para
que não mais continue a repetir-se o que
aí está e para que o futuro seja aquele que
sonhamos para nossos filhos. (Muito beml )

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcí1io~ 
Tem a palavra o Sr. Nina Ribeiro, para
discutir o projeto. '

O SR. NINA RIBEIRO - (Sem revlsã~
do orador.) Sr. Presidente, srs, Deputados,
a floresta Amazônica tem sido uma fonte
perene de inspiração, cantada em loas de
prosa e verso, fonte ele inspiração de toda
a natureza, quer sob o aspecto sentimental
das lendas, quer sob o aspecto fisiográflco
da maior manifestação de vida sobre o
planeta, quer mesmo levando o gênio par
nasiano de um Martins Fontes a conside
rá-la, por exemplo, na "Fioresta da Água
Negra", como algo de incomparável que
ele só encontrava forcando uma similitude
com a nossa língua mater - a língua por
tuguesa,

Foi também visitando a Amazônia, per
correndo-a, analisando-a, que o grande
gênio de Alexander Von Humboldt ficou tão
vivamente impressionado que, na sua siste
matização de geógrafo, chegou a chamá-la
de "híléía". Outros. com tendencíosídade,
como Rangel, classificaram-na de Inferno
Verde, De qualquer forma, ali está a poten
cialidade do celeiro do mundo,

Já houve quem dissesse que na Amazônia
poderiam ser contidos todos os rebanhos
que hoje abastecem o gênero humano. Para
que nos sirvam no futuro há ali fontes de
natureza mineral que ainda hoje são mal
conhecidas.

Em que pese tudo isso, há uma sombra de
dúvida que paira sob vários aspectos, so
bretudo quando a cada ano e a cada passo
a nossa atenção é convidada, até pelo ele
mentar sent~do da preservação, a proteger
o melo-amble~te. No próprio parecer da
Comissão de Relações Exteriores: cita-se o
seguinte:

"Na Reunião Anual da Sociedade Brasi
leira para o Progresso da Ciência 2.000
cientIstas ouviram, em Curitiba, do
Presidente da Sociedade Professor
Warwick Estevan Kerr, ess~ dramática·
advertência: "A floresta amazônica
deixará de existir dentro de apenas 35
anos, se continuar a ser destruida no
ritmo atual. Atualmente, o Brasil está
assistindo - e prcmovendo - a mais
rápida destruição do meio-ambiente
que já foi feita por qualquer povo, em
qualquer época."

Esta é uma assertiva que nos parece exa
gerada, mas que tem, lamentavelmente,
fundamento em algumas práticas predató
rias, que são testemunhadas por qualquer

. um de nós e não apenas eventualmente por
::ll;' .iles que percorrem a região, como tam
bém por homens com denodo e brilhantis
mo, como os Deputados João Menezes, e
Joel Ferreira, ambos com assento na bri
lhante Bancada da Oposição nesta Casa. e° Deputado Gabriel Hermes, da Bancada
da ARENA, também filho daquela região,

Sr, Presidente, a Amazônia nos preocupa
SObremodo pelo que representa em poten
cialidade para o futuro e pelo dever que se
nos impõe de defendê-la, para que práticas
desse jaez não venham a comprometer in
clusive o equílíbrto ecológico do mundo. Es
tudos já têm sido realizados a respeito do
grau de oxigenação da atmosfera univer
sal, da camada de ar, tão tênue, que en
volve o globo terráqueo e que seria em
grande parte comprometida se a floresta
Amazônica, na sua função vívírícadorn,
fosse amortecida, espoliada ou, em futuro
mais longínquo, e que esperamos não acon
teça, extinta. Seria a ameaça à sobrevivên
cia do gênero humano na face da Terra.
Por isto, sem procurar pintar ou tisnar a
realidade presente com cores mais tétricas,
precisamos salvar aquele verdadeiro pulmão
do continente, ou, quiçá, do próprio mundo.

Qnando vemos cidades que todos conside
ram adiantadas, como Tóquio. postas ante
a necessidade de oxigenação em determina
dos pontos, através do que se procura pre
servar a vida humana lançando mão de
máscaras que possam tonificar e recompor
seres humanos quase sepultados na avalan
cha da poluição atmosférica; quando sa
bemos de outras cidades, já mesmo em
nosso continente, como Los Angeles, que,
por coíncídêucía de fatores climáticos e de
relevo, muitas vezes estão arriscadas como
que a envenenar populações inteiras; quan
do tudo isto já acontece em muitos pontos
da Terra, sobretudo os ditos civilizados,
concluídos que é preciso planejar o futuro,
é necessário aproveitar e desenvolver esta
região, sem jamais comprometer, contudo,
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o seu futuro, que está índíssoluvelmente li!·
gado ao da própría humanidade.

Assim, resumindo consideraçõ~s que p(}~
certo haveriam de nos levar muíto longe, e
de todo oportuno, através do decreto legts
Iatívo que ora discutimos, seja aprovado o
,texto do Acordo para a Conservaçao ela
Flora e da Fauna dos Territórios Amll;zô
mícos da República Federativa do Brasll e
da República da colômbi:;, celebrado .entre
os dois países em Bogota, a 20 de Junho
de 1973.

Por estas e muitas outras considerações,
_ que inclusive, nos permitimos omltír
para que a matéria, por demais conhectda,
não provoque atraso na discussao da Ordem
do Dia de hoje - votaremos favoravelmen
te à proposição nem poderia ser de outra
rorma. (Muito bemt)

O SR. PRESIDENTE (Fláv!: Mareílio) 
Não havendo mais oradores inscritos, de
claro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Mal'cílio)

Tem a palavra o Sr. Mauricio Toledo. para
encaminhar a votação.

O SR. MAURíCIO TOLEDO - (Encami
nhamento de votação. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, o projeto de decreto
legislativo ora em votação, como estabelEce
o art. 1.", visa a defesa e conservação da
flora e da fauna dos territórios do Brasil
e da Colômbia. O assunto, já foi objeto de
proposição com sentido mais amplo, que
recebeu o número 182/71, por mim apre
sentada em 23 de junho de 1971. Preci1:a
mente na data de hoje faz dois anos e
quatro dias que o projeto está naraüsa.do
na Comissão de Justiça.

Se a conservacão da nossa flora, depen
i desse da aprovação desse projeto de mi
nha autoria já não existiria mais nenhu
ma árvore 'no Brasil, porque nesses dois
anos já teriam sido devastadas todas. Mas,
felizmente, existe a Lei n.? 4.771, de 15-9-65,
o Código Florestal, que tem por Ilnalí
dade [ustamente a nrp.ervacão da nO,38a
flora.

Apresentei aquele projeto visando a re
gulamentação do uso de matáría-prfrna
florestal como fonte energética. Ele esta
belece, que nenhuma empresa siderúrgica,
de transporte, ou outras que pretendam
utilizar o carvão vegetal, lenha 011 qualquer
outra matéria-prima florestal como fonte
de energia poderá ser licenciada para Inl
ciar suas atividades.

Torno a repetir que esse meu proj eto está.
paralisado na Comissão de Justiça dols
anos e quatro dias. Em 21 de outubro de
1971 dele foi pedido vista. O Regimento,
neste caso, dá o prazo de uma semana ~)a

ra devolução do projeto. Portanto, não
houve cumprimento do Regimento.

Meu projeto, portanto, impede o abuso
do uso do carvão vegetal, de lenha ou de
qualquer outra matéria-prima florestal co
mo fonte de energia, apesar da existência
do Código Florestal, que disciplina as de
vastações. Mas, apesar de todas as sanções
e penas estabelecidas no Código Florestal,

J verificamos que os fazedores de deserto
prosseguem no nosso Pais. E o acordo que
ora estamos votando, celebrado entre a
República da Colômbia e o Brasil, evita
esses abusos. Assim, Sr. Presidente, acho
que, aprovado este convênro, virá ele ao en
contro das medidas já tomadas. Somos ín
teiramente favorável ao projeto e deixamos
nosso apelo à Oomíssão de Justica para que
dê andamento à proposição de nossa auto
ria que lá se encontra. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareilio) 
Tem a palavra o Sr. Peixoto Filho, para
encaminhar a votação.

O SR. PEIXOTO FILHO - (Encaminha
mento de votacão, Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, -Srs. Deputados, inicialmen
te, reconhecemos a validade do projeto.
Mais uma oportunidade nos é oferecida pa
ra reafirmar o que temos dito desta tribu
na com relação ao Código Florestal, ferido
constantemente pela legislação do incenti
vo fiscal.

No meu Estado, por exemplo, o desmata
mento e a ação predatória do homem se
fazem presentes pela falta de entrosamen
to do Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal com as Secretarias de Agri
cultura.

Ainda no mês passado, ocupei a tIibuna
para denunciar o desmatamento às mar
gens do rio do Braço e do rio Plrai, pre
judicando a represa de Ribeirão das Lages,
com prejuízo flagrante para o Estado da
Guanabara e para mais de 10 municipios
fluminenses, porque é aquela represa que
abastece de energia elétrica o grande F.s
tado da Guanabara. Pois bem, Sr. Presi
dente, fui contestado e, depois de um exa
me acurado para saber por ordem de quem
se fazia esse desmatamento, fomos encon
trar uma autorizacão do Secretário de
Agricultura do Estado de São Paulo, basea
da na legislação sobre os incentivos fiscais.
E tudo isso, quando o Governo se preocupa
com a preservação da fauna e da flora, o
que, pelo menos internamente, na região
sudeste, não se verifica. Não está sendo
respeitado o Código Florestal, e o Instituto
Brnsíleíro de Desenvolvimento Florestal é
tnonerante: as suas decisões são inexeqüí
veis. Não há nenhuma fiscalizacão. As Se
cretarias de Agricultura dos Estados fa
zem o que bem entendem, com fulcro na
Lei de Incentivos Fiscais. Enquanto isso, o
desmatamento prossegue. A ação predató
ria do homem f'Q<) {> contestada nem im
pedida.

Nesta oporturuduue, quero lembrar ao
Governo que, assim como tomou essa ini
ciativa em defesa da Região Amazônica,
preservando-lhe a fauna e a flora, também
adote outras providências para tornar exe
qüível o Código Florestal e, em conseqüên
cia, resolver os problemas que vêm preju
dicando, sobremaneira e de forma mais
acentuada, o Estado do Rio de Janeiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PltESmliNTE (Flávio Mareílio)
Vou submeter a votos o seguinte:

PROJETO
N.o 129-A, de 1973

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Acor

do para a Conservação da Flora e da Fau
na dos Territórios Amazônicos da Repúbli
ca Federativa do Brasil e da República da
Colômbia.

Art. 2.° Este Decreto Legislatívo entra
em vigor na data da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Maremo) _
Os S1's. que o aprovam queiram ficar como
estâo, (Pausa.)

Aprovado.
Vai à redação final.

"ACORDO PARA A CONSERVACAO DA
PLORA E DA FAUNA DOS TERRITóRIOS
AMAZôNICOS DA REPúBLICA FEDERATI-

VA D.O BRASIL E DA REPÚBLICA DA
COLôMBIA"

O Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Co
lômbia,

Conscientes de que a exploração da flora
e da rauna de seus terrítóríos amazônicos
poderá, caso não seja bem ordenada, acar
retar a extinção de espécies, além de ara
tal' o próprio equilíbrio biológico da região;

Convencidos de que a observância de po
líticas racíonaís de conservação da flora fl
da fauna dos respectívos territórios amazô
nicos é medida indispensável ao pleno apro
veitamento do potencial econômico desses
territórios e à aceleracão do desenvolvímen-,
to regional; -

Desejosos de promover a pesquisa cienií~
fica e o intercâmbio de informações e de
pessoal técnico entre as entidades compe
tentes dos dois países, a fim de ampliar os
conhecimentos sobre os recursos da flora e
da fauna de seus territórios amazónícos ;

Persuadidos de que se impõe a coopera-à
çâo bilateral em matéria de fiscalização e
controle, para garantir a eficácia das me
didas conservacíonístas adotadas em cada
lado da fronteira comum.

Resolveram celebrar o presente Acordo,
e nomearam para esse fim os seus Plení-«
potenciários, a saber: ~

Sua Excelência o Senhor General-de-'
Exército Emílio Garrastaztl Médici, Presí
dente da República Federativa do Brasil.

A Sua Excelência o Senhor Embaixador
Mário Gibson Barbosa, Ministro das Rela
ções Exteriores;

Sua Excelência o Senhor Misael Pastra
na Borrera, Presidente da República da Co
lômbia,

A Sua Excelência o Senhor Doutor AI·
fredo Vázquez Oarrízosa, Ministro das Rela-;
ções Exteriores;

Os quais, após haverem exibido reeípro
camente os seus Plenos Poderes, achados
em boa e devida forma, convieram no se
guinte:

Artigo Primeiro

A República Federativa do Brasil e a Re J
pública da Oalômbía estabelecerão, através
dos órgãos que serão para esse fim designa
dos pelos dois Governos, um intercâmbio
regular de informações sobre as diretrizes,
os programas e os textos legais relativos à
conservação e ao fomento da vida animal
e vegetal dos seus respectivos territórios
amazônicos.

Artigo Segundo
Promoverão outrossim pesquisas, conjun j

tas ou não, com a finalidade de colher os
dados básicos para o manejo adequado dos
recursos naturais renováveis daqueles ter
ritórios, inclusive mediante o estabeleci-o
mento de reservas biológicas representati
vas dos diferentes eco-sistemas e unidades
biográficas.

Artigo Terceiro
Tendo em vista os objetivos acima as_1

sinalados, as Partes Contratantes promo-:
verão reuniões de técnicos a fim de lograr
diretrizes tanto quanto possível uniformes
em matéria de:

a) proibições totais ou parciais, tempo
rárias ou não, para caça cientifica e ama
dorista de espécies da fauna ameaçadas de
extinção;

b) uso de métodos químicos de controle
biológico;

c) preservação das florestas e demais for
mas de vegetação natural que, por sua 10·
calízação ou caracterlstícas ecológicas, me
reçam tratamento especial;

d) normas e procedimentos relativos à'
pesca. nas águas interiores;
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e} introdução de espécies estranhas à
região amazônica.

Artigo Quarto

As reuniões de que trata o artigo ante
tior serão promovidas por via diplomática,
mediante solicitacão de qualquer dos dois
Governos, e terão" como sede o pais a quem
couber a iniciativa da convocacao.

Artigo Quinto
Os dois Governos, dentro do espírito de

cooperação que presidiu ao presente Acor
110, e nos termos da Convocação para a
Protecão da Flora, da Fauna e das Bele
zas Ciências Naturais dos Países da América
de que o Brasil e a Colômbia são sígnatá
rros, comprometem-se a coibir nos seus res
pectivos territórios, a importação ou o
trânsito de produtos naturais, originários
de uma das Partes, cuja exportação seja
proibida no território da mesma Parte.

Artígo Sexto
Com vistas à defesa de espécies da flora

e da fauna amazônica de interesse cientí
fico ou possível valor econômico e à sua
eventual industrialização, os signatários do
presente Acordo fomentarão estudos para
a implantação de estações experimentais e
de viveiros e eríaríouros artificiais em seus
territórios, inclusive em áreas próximas à
fronteira comum.

Parágrafo único. Entende-se por viveiro
ou críadouro artificial a área especialmen
te preparada e delimitada, com instalações
próprias, onde as espécies da flora ou da
:[auna tenham condições adequadas para

.se desenvolver.
Artigo Sétimo

O presente Acordo entrará em vigência
provisória na data da sua assinatura, e em
vigência definitiva trinta dias após a troca
dos instrumentos de ratificação, que se
efetuará na cidade de Brasília.

Artigo Oitavo
I A vigência do presente Acordo é indefi
nida e durará até seis meses depois da data
em que for denunciado por escrito por uma
das Partes Contratantes. '

EM FÉ DO QUE, os Plenipotenciários
acima nomeados firmam o presente Acordo.

Feito na cidade de Bogotá, aos vinte dias
do mês de junho de mil novecentos e se
tenta e três, em dois exemplares igualmen
te autênticos, nas línguas portuguesa e es
panhola.

Pelo Governo da República Federativa do
Brasil: a) Mário Gibson Barboza.

Pelo Governo da ReplÍblica da Colômbia:
a) Alfl'edo Vázquez Oarrisosa.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcilio) -
Primeira discussão do Projeto núme

ro 1. 375-A, de 1973, que dispõe sobre a
ísencão da multa prevista pelo art. 3.0
da Leí n.? 4.737, de 15 de julho de 1965,
que "institui o Código Eleitoral"; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, Jurí
dicidade e, no mérito, pela aprovação.
- (Do Sr. Marcos Freire) - Relator:
Sr. Élcío Alvares.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílfo) 
Há sobre a mesa e vou submeter a votos o
seguinte:

REQUERIMENTO
Senhor Presidente:

Na forma regimental, requeiro a V. Ex.a
o adiamento da discussão do Projeto núme

,1'0 1. 375-A, de 1973, por 10 (dez) sessões.

Sala das sessões, em 25-10-73. - l\1arcos
'-.Freire.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) 
Os Srs. que o aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa.)

Aprovado.
Em conseqüência, o projeto sai da ordem

do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) 

Nos termos do inciso II, do artigo 10, do
Regimento Interno, concedo a palavra ao
Sr. Nina Ribeiro. na qualidade de Líder da
Aliança RenOvadol'a Nacional.

O SR. NINA RIBEIRO - (Como Líder.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 81'S.
Deputados, como corolário do fantástico de
senvolvimento do nosso Plano Rodoviário,
do incentivo dado ao setor dos transportes,
que permitiu que nos 10 anos da Revolução
de 64 elevássemos o total das nossas estra
das pavimentadas, de pouco mais de 11 mil
quilômetros, para uma cifra superior a 40
mil quilômetros; como corolário desse acrés
cimo magnífico e verdadeiramente atesta
tório da pujança, da capacidade de plane
jamento e da correta aplicação de recursos;
como corolário, Sr. Presidente, da implan
tação dos corredores de exportação ou, mais
precipuamente, das vias expressas, temos a
enfrentar hoje, em todo território nacional,
notadamente em alguns pontos mais con
gestionados, o grave problema que diz res
peito ao fluxo continuo do tráfego. Inter
ligando as regiões brasileiras, o tráfego vai
se agudizar, vai tantaüaar mesmo, nas
grandes metrópoles, a vida OU a sobrevi
vência dos seus muníeípes. Aqui, há como
que a necessidade de darmos complemen
tação a essa idéia válida, geral, que permi
tiu, no plano nacional, esse acréscimo ver
dadeiramente ciclópico. Há necessidade de
completá-lo, de integrá-lo, para que os
grandes centros não sejam como que nó
dulos impeditivos desse fluxo para onde vai
fluir a seiva do progresso, do transporte, da
realização, da aproximação das várias re
giões geoeconômícas do Brasil.

É o próprio Ministro Mário Andreazza
quem assevera, com a autoridade de ter sido
o grande êmulo dínamízador dessas reali
zações, que o PROGRES poderá financiar
também projetos de crescimento urbano,
como foi publicado: "O Governo F'ederrl po
derá, efetivamente, financiar, in totum ou
parcialmente, o desenvolvimento horizontal
das grandes cidades brasileiras". Afirma
mesmo o Sr. Ministro que as principais ca
pitais do País se desenvolveram sem qual
quer planificação e apresentam as mais
altas taxas de crescimento do mundo.
Tomando, por exemplo. estatísticas de di
ferentes épocas, mostra S. Ex.? que São
Paulo cresce à razão de 100% em cada dé
cada. de acordo com a taxa apresentada
entre 1940 e 1970, quando passou de 1 mi
lhão para 5,2 milhões de habitantes. Se o
ritmo for mantido, a capital paulista, hoje
mais populosa que Paris, superará, em
19BO. Londres ou até mesmo Tóquio e Nova
Iorque,

A complexidade do problema é realmente
enorme, se atentarmos para razões regio
nais. para razões particulares que afetam a
vida de cada um em demanda do trabalho
quotídtano. Até mesmo poderiam, numa
análise mais profunda, ser levado estas con
síderacões a um estudo de ordem estratégi
ca global, invocando-se aspectos da segu
rança, não apenas nacional, mas até he
místéríca ou continental.

Sabemcs, por exemplo, Sr, Presidente,
que, enquanto grandes potências, hoje, no
mundo, como a União Soviética ou a China,
desenvolvem os seus parques industriais e
as suas cidades de forma predominante
mente extensiva, para com isto ocupar va
lidamente grandes porções de seus territó-

rios, para evitar os males do eongestíona
mento e, sobretudo, para escapar a um ata
que termonuclear, vemos que outros países.
outras pessoas jurídicas de díreíto público
externo, como que, num modelo ainda an
tigo ou ultrapassado, concentram em pe
quenas áreas uma alta densidade popula
eíonal. Esse fato, além de outros ínoonve
níentes, vai abrir flanco ao possível adver
sário num conflito termonuelear. Assim,
poucos artefatos seriam suficientes para
eliminar os pólos que se concentram em
Detroit, em Nova York, Pittsburgh ou na
quelas zonas grandemente industrializadas.
Estas, se eliminadas do mapa. tornariam a
capacidade de sobrevívência, em termos in
dustriais, da grande nação americana ou de
outras nações, algo problemática, se não ím
possível. Assim, poucas armas seriam suü
cientes para eliminar Londres do mapa, e,
com esta cidade, o potencial de indústria da
Inglaterra. A eliminação daqueles pontos
citados do território americano, ao lado de
Chicago, tornaria a sobrevivência, dos Es
tados Unidos da América algo bastante di-

, ficHo
Por isto, Sr. Presidente, dentro dessa or

dem de idéias, a nossa observação vai des
de o sentido de uma vida mais bucólica, de
fazer melhor aproveitamento das grandes
extensões territoriais para um contato maior
com a natureza, indicativo, sem dúvida al~

guma, da felicidade proclamada por Rous~

seau na sua "La Nouvelle Héloise", até as
razões de ordem estratégica ou de seguran
ça continental. Por toda essa ordem de ra
ciocinio temos de racionalizar, de discipli
nar os tráfegos de toda natureza, que, de
mandando a urbs ou dela partindo, trazem
como conseqüência a interligação das várias
regiões brasileiras.

Tocamos no caso de São Paulo, Sr. Pre
sidente, e não poderíamos também deixar
de referir matéria recente, publicada no
Jornal do Brasil, e que mereceu mesmo um
editorial desse grande órgão informativo da.
opinião pública. Tal suelto se baseou no
pensamento do eminente engenheiro Ro
naldo Sertã, especializado em transportes
e portador do título de "Master" pela Uni
versidade de Berkley, na Califórr..ia. Ele, ao
lado de Loutz .Quaresma, alertou o grande
publico em geral para o perigo que lhe está
a afligir, tornando cada dia mais graves OS
engarrafamentos, além de contínuos, sls
temáticos. multiplicados e cada vez mais
freqüentes. Três anos, no máximo será o
prazo para as soluções previstas pelo Er:ge
nheíro de Transportes Ronaldo 8erta e
pelo arquiteto Lurtz Quaresma, a fim de
evitar que o tráfego na cidade chegue à
imobilidade. "Em breve teremos engarrafa
mento pela madrugada diante da falta to
tal de planejamento urbano definido no Rio
de Janeiro", é o que afirmam ditos especia
lizados. Lurtz Quaresma sugere mesmo um
concurso de caráter internacional, rorçan
do o trabalho intenso e a pesquisa para sal
var a cidade do caos.

O Jornal do Brasil ainda prossegue sua>
análise:

"Dois anos depois de inaugurada a du
plicação da Avenida Atlântica, com
suas seis faixas de tráfego, seus cons
tantes engarrafamentos indicam a sa
turação precoce; no túnel Rebouças, já
se aproxima o ponto de saturação, em
bora nem esteja pronto o elevado Paulo
de Frontin, que deverá permitir teori
camente o acesso do dobro de veículos
ao túnel; em Botafogo, a ligação da rua
Visconde Silva com a Pinheiro Guima
rães apenas diluiu um pouco os cons
tantes engarrafamentos no bairro."

O Engenheiro Ronaldo Sertã também
alertou para a construção dos novos edírí-
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cios nas áreas mais saturadas como Lo
blon, Tpanema, na ZOna Sul, Grajaú e Tíju
ea, e Méier, na Zona Norte. permitindo ape
nas o crescimento vegetativo.

Afirma, ainda:
"Os grandes investimentos imobiliários,
de acordo com o planejamento, seriam
então dirigidos para áreas novas e de
interesse, como a Barra da Tijuca, im
pedindo-se a excessiva saturação e de
preciação urbana que ocorreu na Gua
nabara."

O tema não é novo, por certo, Sr. Pre,'li
dente, mas merece ser enfocado com CODO
tações novas, com algo que seja factível e
que interesse obviamente a toda Nação;
não apenas a São Paulo, não apenas a
Guanabara, mas a todos os grandes CE·n·
tros, na medida em que tenham ímportãn
cía regional ou nacional. Na medida em
que vão atingindo alto índice populacional,
ou elevado índice de concentraçao urbana,
terão necessariamente de o enfrentar os
mesmos problemas.

Dai a necessidade de se procurar viabili
zar um tom sistemático, um tom progra
mático através do qual, em São Paulo, no
Rio, como em todas as grandes capíí.aís
brasileiras em rápido crescimcnto, se vis
lumbre um forma mais eficiente de corrigir
esses males que posteriormente encontra
ra dificuldades maiores e serão, sem som
bra de dúvida, merecedoras de solução muí
to mais custosa.

O erro, Srs. Deputados, está na ausência
de um enfoque integral, ou Integralízado,
da realidade global. Exemplo disso foi a
construcão também na' Guanabara. de um
edifício~garagem chamado "Menezes Cor
tes", bem no centro da urbs, a tornar ain
da mais acentuados os atravancamentos e
congestionamentos do tráfego.

Por isso, somos contrários à doutrina ho
je predominante em todas as grandes capl
tais do mundo, de se construírem os :)ar
queamentos longe dos centros urbanos. Os
transportes coletivos dignos desse nome de
Vem em verdade ser utilizados pela popu
lação em geral, aliviando o centro da urbs
dessa sobrecarga inútil e, até certo ponto,
egoísta, e que causa, por assim dizer, uma
arteriosclerose nas vias de circulacáo Na
verdade, os engarrafamentos se sucedem, o
que torna enervante a vida dos habitantes
desses grandes centros. Mas às vezes não
faltam as cenas trágicas, quando esses ex
pedientes, malgrado tudo, impedem que
carros de bombeiros apaguem as chamas no
momento azado, que assistências hospita
lares consigam socorrer rapidamente es ví
timas para salvá-ias da morte. E mesmo
em outras ocasiões de emergência o grande
público em geral ou as viaturas em parti
cular ficam impossibilitados, total ou par
cialmente, de lograr atingir os seus oT)jeti
vos finais.

A questão não é nova nem li apenas ine
rente aos grandes centros brasileiros. En
contramos na imprensa francesa, por exem
plo, soluções até pitorescas, que ~er:iam ti
das mesmo como boutades, se nao f·)ssem
piadas versando sobre uma realidade dífí
cít. Assim, Paris, a "Cidade Luz", apesar de
servida por um excelente sistema metro
politano, que agora conta, inclusive, com
um sistema de alta velocidade na zona pe
riférica, vê a imprensa publicar outra solu
ção: os automóveis cujos números de' cha
pa fossem pares sairiam às segundas, quar
tas e sextas, e os que tivessem números ím
pares, às terças, quintas e sábados, reser
vando-se os domingos para o período cha
mado de confusion générale. Isso denota
um estado de perplexidade, um estado de
espírito.

De qualquer forma, na Inglaterra tam
bém vislumbrou-se ° uso de pequenos car
ros elétricos nos centros urbanos, agora
modernamente planejados; de propriedade
da Prefeitura, tais carros seriam utilizados
pela população, indistintamente, no centro
da cidade. Os parqueamentos ficariam aras
tados desse centro. O transporte coletivo
seria sempre usado em preferência aos
transportes individuais, ressalvadas as
emergências. Tudo isso possibilitaria ao pe
destre, no centro geométrico do conglome
rado populacional, a liberdade de andar, a
salvo dos atropelamentos. Esses pequenos
carros elétricos seriam levados até determi
nados limites e ali ficariam para servir a
outros transeuntes.

Com isso teríamos um primeiro descon
gestíonarnento, nas grandes cidades exata
mente das artérias centrais, muitas vezes
tortuosas e íngremes, Projetadas em sé
culos anteriores, obedeceram à topografia
do terreno e, evidentemente, não puderam
ser feitas de outra maneira. Assim, não fo
ram levados em conta aspectos importan
tes que precisam hoje ser enfocados numa
dimensão maior.

No ano passado, em companhia de emi
nentes companheiros da Comissão que es
tudou os veículos, nesta Casa, visitamos os
Estados Unidos e, noaeroporto internacio
nal de Dulles, perto de Washington, pude
mos ver uma série de inovações no campo
dos transportes. Vislumbramos ali, para a
realidade brasileira, algo que está já mais
próximo do que a simples imaginação. Os
recursos da técnica, hoje, estão já ao al
cance das grandes comunidades e rasgam
uma nova dimensão no campo dos trans
portes. Não se trata apenas do automóvel,
do ônibus, do metrô, mas, por exemplo, do
mono-raíl, As medidas ligadas aos chama
dos elevadores horizontais e outras que uti
lizam as vias líquidas, ou as vias flutuantes
- que apenas entredemonstram as largas
possibilidades futuras do transporte - e a
movimentação de esteiras mecânicas que
levam pessoas e até veículos são outros as
pectos que examinaremos, dentro em pouco,
em grau sistematizado e válido para dife
rentes comunidades, a fim de, em seguida,
expor a idéia de um plano de vias eleva
das. Esse plano, aplicado à topografia es
pecífica do Estado que represento, a Gua
nabara, poderá servir como modelo até de
ordem doutrinária para que outros gran
des centros brasileiros fujam do aspecto ar
tificial e condicionante, do aspecto anqui
Iosado que impõe um grau de escravatura
- digamos - com relação a meios supera
dos de transportes e a certos acidentes geo
gráficos, que, em nenhum momento, devem
limitar ou impedir a livre circulação de ri
queza, de homens, de cidadãos que preci
sam locomover-se, mas possibilitar essa mo
vimentação da maneira mais racional pos
sível.

O Sr. João Alves - Quero felicitar V. Ex.a
pelo importante discurso que faz, trazendo
ao conhecimento da Casa matéria de inte
resse nacional. Não há dúvida de que V.
Ex.", com conhecimento de causa, nos mos
tra a necessidade de um plano que venha
desafogar as cidades e trazer mais tranqüi
lidade à população das capitais brasileiras.
Receba, pois, V. Ex." as minhas homena
gens.

O SR. NINA RffiEIRO - Eminente Depu
tado João Alves, V. Ex." tem-se destacado
nesta Casa pelo estudo dos grandes proble
mas nacionais, que realmente importam à
realidade brasileira na atualidade. Recebo,
assim, honrado, o abalizado conceito de V.
Ex.", sobretudo quando tratamos de impor
tante setor ligado até à chamada sobrevi
vência das grandes cidades brasileiras.

Mas diríamos que, com relação a esses
meios de transporte, temos algo que pode
ria ser sistematizado: soluções novas liga
riam os centros entre si de forma mais
rápida e eficiente, e outras modalidades de
transporte circulariam nos limites internos
da urbs. Quando tivermos, por exemplo, a
ligação da Ponte Rio-Niterói, com o au
mento do afluxo de tráfego naquela região,
teremos necessariamente de encontrar, uma
solução, um plano de racionalização, sob
pena de estrangularmos de forma catastró
fica o tráfego dessas duas grandes metró
poles.

Foi por isso que m~ .permiti trazer, por
exemplo, a este plenário, plano elaborado
pelo eminente engenheiro patrío Aroldo Lis
boa da Graça Couto. Inclusive pude con
substanciá-lo sob forma de projeto de lei,
ao tempo em quc militava na Assembléia
Legislativa da Guanabara. Infelizmente, o
~~feridq prc:.ieto foi engavetado. Hoje, aqui,
ja no ãmbíto do Congresso Nacional, ele
serve apenas para enfocar idéias ainda hoje
válidas, ainda hoje realizáveis, algumas, in
clusive, já parcialmente executadas e que,
no seu sentido doutrinário, servirão para
orientar outros nódulos ou núcleos de Con
centração populacional em todo o território
brasileiro.

Na topografia especifica da Guanabara,
Cidade, por assim dizer, esmagada entre o
mar e a montanha, vamos, como que se
guindo aquela máxima do Imperador Mar
co Aurélio, grande corporificador da dou
trina estóica, procurar os obstáculos não
como dificuldades que nos vençam, mas
como alavancas por meios das quais pos
samos atingir etapas ainda mais elevadas.
Assim, a montanha, acidente geográfico que
normalmente afastaria os bairros ou difi
cultaría a sua interligação, deverá ter apro
veitadas as suas encostas por meio das
chamadas vias elevadas ou, usando-se a de
signação técnica hoje válida em todo mun
do, as free ways, isto é: vias livres prefe
renciais.

Este projeto, diga-se de passagem mere
ceu críticas. Disseram até que o Sr, Nina
Ribeiro queria importar para a Guanabara
os jardins suspensos da Babilônia. Mas esta
é a solução válida e efetivamente mais ba
rata do que espraiar o metrô para zonas
que não circunscrevem precipuamente o
centro da cidade. É a que se adota em São
Francisco da Califórnia, porque a constru
ção ao ar livre tem um alcance turístico e
paisagístico muito mais acentuado, além de
ser mais barato. O metrô deve circunscre
ver-se exclusivamente ao centro do Municí
pio. Na medida em que seguimos este pla
no, a filosofia será a de que quem vai de
um bairro a outro não deve atravancar as
ruas intermediárias dos bairros que estão
a meio caminho, podendo utilizar exata
mente a via expressa, a via elevada, a via
que corre pelas encostas ou pelo alto dos
morros. Exemplificando: se da enseada de
Botafogo, na Guanabara, demandássemos
um outro ponto, como o Grajaú ou a Tijuca,
esse percurso, hoje feito de maneira tortuo
sa, difícil e atravancado em cada esquina,
seria feito pelas encostas, passando acima
do morro do Cantagalo e dirigindo-se exa
tamente para o ponto visado ou para de
terminado centro ou núcleo, havendo a dis-'
persâo de vias secundárias ou terciárias, que
demandariam os bairros. Em nenhum mo
mento, portanto, seriam sobrecarregadas as
ruas tntermedárías que separam um bairro
do outro, já que, dirigindo-nos pelo alto e
diretamente ao ponto desejado, poderíamos,
depois, tomando uma das vias secundárias,
descer até o mesmo,

Este plano engloba e absorve o futuro
crescimento vegetativo de uma urbis como
a Guanabara, que emplacá, a cada mês,
cerca de 13 mil veículos, com uma retirada.
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que nem de longe chega à proporção infi
nitesimal deste valor. Isto demonstra um
crescimento constante de veículos que cir
culam nas mesmas artérias, nas mesmas
ruas e, inclusive, usam os mesmos pontos de
estacionamento.

Essa filosofia que aqui vlsualízamos não
é, por certo, a única, Srs. Deputados.

No que concerne ainda à Guanabara, que
obviamente conhecemos mais de perto, te
mos que nos preocupar com o fato de que,
quando estamos a atingir a era do Jumbo
Jet, dos grandes transportadores de massa,
que tornaram o turismo mais democrático
e mais acessível às classes menos favore
cidas, veremos aviões trazendo cerca de 300
ou 400 pessoas, em fluxo constante, aos seus
aeroportos. Esperar que, do Aeroporto Su
persônico do Galeão, demandem ao centro
da cidade, ou a outras cidades circunvizi
nhas, todas essas pessoas, utilizando ape
nas o ônibus ou o automóvel, é algo que de
safia o elementar senso comum. Por que não
utilizar os transportes de alta velocidade
sobre as vias liquidas, a exemplo do que se
faz na Itália ou em outros centros altamen
te desenvolvidos? Trata-se algo que mere
ceria uma consideração toda especial.

Da técnica japonesa nos vêm estudo do
,chamado mone-raü ou monotrílho. Uma
,linha prioritária, feita como objeto de es
jtudo pelos técnicos japoneses, poderia ligar
a Pavuna ao Estácio, de onde sairia o me
,tropolitano até a Praça Nossa Senhora da
Paz, em Ipanema.

jPortanto, a utilização de fluxos de massa
ncíma do nível utilizado normalmente pe
los automóveis, pelos ônibus, pelas outras
'Viaturas, é algo que realmente merece a
'Observação e um pouco da imaginação aplí
'Cada ao setor da técnica que servirá, indu
bitavelmente, para desafogar as grandes ar
térias que, congestionadas, tornam, quer
'em São Paulo, quer na Guanabara, um ver
'dadeíro inferno a vida normal e todos os
dias repetida dos seus cidadãos.

Também negativo é o exemplo que tornos
da administração estadual da Guanabara,
do Sr. Chagas Freitas, a qual, pela sua apa
tia, pelo seu imobilismo, se encontra intei
ramente defasada do grande plano de obras
de realização do setor federal, através do
qual, com o dinamismo de um Ministro An
dreazza, se está construindo a ponte Rio
Niterói, se estão acelerando os corredores
'de exportação, acelerando o progresso, as
ivías expressas, consubstanciando, enfim,
'aquilo que dissemos no início deste díseur
ISO, e que deu ensejo a que, na grande revo
'lução brasileira, se aumentasse o número de
iestradas em 300%.

I Nota-se uma incompreensão total em re
'lação ao problema na nossa Guanabara.
'Nem mesmo os esforços do Ministério da
'Marinha, ao sacrificar próprios seus em 01'
xíem a favorecer a Perimetral, são reeo
mhecidos, pois, em contrapartida, o oover
'no do Estado prefere dormir na sua filoso
'fia acomodatícía e sonambúlíca, que, a esta
'altura, é sinônimo perfeito do retrocesso,
'se não da estagnação. O eminente Minis
ira da Marinha, o Almirante Adalberto de
'Barros Nunes, afirmou que a Perimctral não
'foi concluída, não por culpa da Marinha,
mas do Governo do Estado, que não cum
príuus regulamentações do contrato. Essa
'declaração foi feita durante a assinatura do
'convênio destinado a regular a destinação
'de áreas patrimoniais da Marinha, para
'efeito da construção de via expressa na
Guanabara, de acordo com o Programa Es
'pecial de Vias Expressas. O documento foi
assinado no gabinete do Ministro da Marl
'Ilha, pelo Ministro Almirante Adalberto de
Barros Nunes, pelo Ministro Mário Andreaz-

za e pelo Diretor do DNER, Engenheiro Eli
zeu Rezende, administrador da PROGRESSo

Este 'O fato lamentável que desejamos re
gistrar, no que eoncerne ao Governador do
MDB, que não entende, realmente, o sen
tido da dinâmica da nossa época e que de
veria acordar para esses problemas que,
a rigor, transcendem o seu Estado. mas que
dele dependem, em grande parte, e que
'estão a reclamar, a exigir soluções válidas,
soluções que alcancem o anseio e a espe
rança de todos os munícipes.

Também no que tange, ainda, ao Plano
Viário, não entendemos, Sr. Presidente a
'teímosía do DER da Guanabara em def~n
'der uma filosofia tão simplista quanto ab
'surda, qual seja, a de que uma estrada,
Ipara ser estrada, tem que cortar um cam
pus universitário, ou passar numa sala de
aula, ou destruir um laboratório. Refiro
me à situação da Pontifícia Universidade
Católica da Guanabara. Lá se erígíu um dos
maiores centros de cultura deste Pais; lá
se preparam gerações presentes e futuras
para uma efetiva Integração na civiliza
ção brasileira em seus vários matizes. A1j
a Pontificia Universidade Católica - onde
tenho a honra de ser professor e onde me
formei - desenvolve, sem sombra de dúvi
da, sem exa~ero, um autêntico templo do
saber e da cultura.

Pois bem, o DER da Guanabara teima em
dizer que a única forma de ligar a Rio
Santos é atravessar o campus universitá
rio, quando todos sabemos dos inconveni
entes decorrentes de tf:\l solução. Muito an
tes de se pensar na Rio-Santos, já lá esta
va a Pontificia Universidade Católica, com
as suas Faculdades, .com seus centros de
estudos, seus equipamentos caríssimos e, so
bretudo, com a sua forma de ensinar e di
fundir a cultura e o saber. Hoje, depois que
ela chegou a tal grau de complexidade, que
envolve, inclusive, o grau criterioso siste
mático e pormenorízarío de aparelho; de al
tíssíma sensibilidade, teimam os técnicos
daquele Departamento em fazer passar uma
estrada no meio do campus universitário.
Ainda que esta fosse a única solução, não
queremos que uma estrada se faça ao preço
da cultura e da sobrevivência intelectual
'de uma larga parcela da população. A so
Iução existe. O simples grau de controle
desse campus universitário é algo que está
'a merecer. com base 110 elementar bom sen
ISO, a aprovação válida de que deve existir
um mínimo de boa vontade. O que não po
demos conceber, em nenhum momento, é
\que laboratórios de Física Aplicada, setores
.de estudos como o de Energia Nuclear, com
dnstrumentos caríssimos, importados - al
'guns únicos na América do Sul - sejam tu
multuados na sua atuação, no seu desem
'penha, pelo fluxo constante, pelo tremer,
;pelo trepidar de um tráfego pesado que es
taria a dividir o campus universitário em
duas partes realmente difíceis de serem
'aproximadas até pela seqüência normal do
horário das aulas e do seguimento dos
currículos.

São esses os problemas enfocados pelo
Plano Viário Nacional e que atingem às
culminâncias da excelência e do pro gresso.
Agora vão encontrando, regionalmente,
'dentro dos Estados ou até, com mais par
ticularmente, dentro dos municípios,' dos
grandes centros urbanos, dos grandes con
glomerados populacionais. alguns percal
ços que precisam ser enfrentados, condu
zidos com sabedoria, com propriedade. Isto,
para que todo esse esforço nacional. digno
de nota, que hoje assombra o mundo, que
aproxima brasileiros de brasileiros, que per
mite o fluxo das riquezas nacionais corren
do de um lado para outro, que eleva a to
dos, numa estandardização de vida mais

elevada, não venna, depois, traduzir-se nu
ma vítórra de Pino, naquilo que, por in
conveniência, por impropriedade, por falta
de planejamento, do que é exemplo tipico
o Governo do MDB na Guanabara, estaria
a dificultar ou a tornar realmente menos
eficiente este aproveitamento maior de so
luções novas, que todos reclamamos, para
'ter uma Pátria mais unida e mais progres
sista.

Tenho dito, <Muito! miuto bem! Palmas.)

O SR. CANTIDIO SAMPAIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) _
Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. CANTíDIO SAMPAIO - (Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Pre
sidente, na sessão de ontem, na hora em
que se votava requerimento de convoca
ção do Sr. Ministro do Trabalho, o ilustre
Líder do MDB, depois de realizar a vota- .
lção simbólica, usou da palavra e pediu
'verificação de votação. Tenho a impressão
'de que só ouvi a parte final do que S, Ex.a
'referia e que consistia no pedido de vota
'çiUJ nominal. Não tendo ouvido a primeira
'parte, pareceu-me que S. Ex.a requeria vo
tacãc nominal, o que seria absolutamente
'contrário à letra do Regimento Interno.
Por ter entendido mal, Sr. Presidente, no
'exercício da Liderança, fiz questão de colo
car o problema nos termos do meu enten
'dímento, divergindo, portanto, da ilustre
'Mesa, dirigida - e imparcialmente - por
·V. Ex.a . Já lhe dei, pessoalmente, esta ex
'plícacâo, reconhecendo o meu equivoco.
'V. Ex."', sempre generoso, quis dispensar-me
'de fazer um reconhecimento público. Como
'a nossa divergência foi pública, acho que
'a verdade deve ser dita, para que não haja
nenhuma dúvida quanto ao lado em que ela
se situa. Fiz questão de ocupar a tribuna
para prestar este depoimento e pedir es
cusas a V. Ex.a pelo mal-entendido de .on
tem. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) _
Nobre Líder Cantídio Sampaio, a Mesa re
gistra o pronunciamento de V. Ex.a . Devo
dizer, no entanto. que atitudes como esta
tomada por V. Ex''. no Plenário, somente o
engrandece e o credencio. à nossa estima e
à nossa admiração.

O SR. PRESIDENTE (Flávio lUarcÍlioJ _
Nos termos do inciso lI. do art. 10. do Re
gimento Interno, concedo a palavra ao sr.
João Menezes na qualidade de Lider do Mo
vimento Democrático Brasileiro.

O SR. JOÃO MENEZES - (Como LIdeI'.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e
Srs. Deputados, assunto da maior gravida
de e profundidade o ventilado nesta Casa
pelo Deputado Ildélio Martins, referente à
inviolabilidade parlamentar, depois de atra
vessar pela denúncia ao Deputado Florim
Coutinho o habeas corpus negado pelo Su
premo e a formulação de uma emenda cons-
titucional. \

O capítulo "Reforma Constitucional", no
tópico das imunidades, discutido nesta Ca
sa, representa, a nosso ver, a matéria da
maior importância no ano e111 curso. Não
porque se reporte a um direito dos Congres
sistas, mas, sim, a uma obrigação do Pais
para o mandato outorgado pelo povo aos
seu representantes.

Não procuramos examinar as conotações
jurídicas do trabalho apresentado pelo
Deputado Ildélio Martins e a decisão do Su
premo Tribunal Federal. Aliás, esse assun
to já foi examinado com a maior clarivi
dência pelo Líder Aldo Fagundes, em pro:'
nunciamento f'eito nesta Casa e publicado
110 "Diário do Congresso" de 9 do corrente.
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Desej amos examinar as lígacões políticas
entre a sítuacão do sistema atual que diri
ge o Pais e a' luta pacifica que, com sacri
fício, se tem pela volta ao Estado de Di
reito.

Ninguém pode negar a posição incômo
da que é o exercício de uma cadeira no
Congresso Nacional, para enfrentar a opi
nião pública, extrapolada pela maldade da
queles que pretendem um lugar no Con
gresso, daqueles que pensam que são valen
tes ou dos que pensam que podem, sozi
nhos, consertar o mundo, todos unidos na
'massa dos indiferentes, que não atinam com
os rumos que o País pode seguir.

Sabemos que um sistema dirige () País,
impondo métodos e princípios, sem contes
tação, uma vez que a liberdade de expres
são e o direito ao debate não contam na
atual vida pública.

Fato notório, entretanto, é a posíeão do
candidato ao futuro Presidente da Repú
blica, General Ernesto Geisel, eontactando
com a classe política, auscultando os que
de fato podem fornecer subsídíos valiosos
em busca da verdade. Certamente nesses
contatos S. Ex.a vai indagando por que os
jornais apregoam 12% da inflação neste
País, quando todo o mundo sente H sabe
que esta não é a realidade brasileira. Na
turalmente, 8. Ex.a está interessado em sa
ber como está a política do café. Diz-se até
que estamos comprando café para vendê-lo
a preço de importação à pobre população
brasileira espalhada em todos os quadran
tes do País. Certamente o futuro Presiden
te da República ainda está indagando, nes
ses contatos, quais as razões da subida do
preço da carne, que, apesar das ameaças
e das violências, continua no seu ápice,
sem nenhuma redução, a desafiar as con
testações e tudo aquilo que o Poder Público
lhe antepõe. Certamente S. Ex.a tem pro
curado saber por que o leite desaparece
do lar de todos os brasileiros, qual a razão
por que esse produto essencial para nossa
alímentacão ter desaparecido da nossa me
sa e vai sulJindo gradativamente de preço.
Certamente o futuro Presidente da Repú
blica, nesses contatos, tem procurado saber
quais as razões que têm determinado a nos
sa política de importação e de exportação,
11 polltica de concessão dos subsídios por
que louvamos nosso crescimento econômi
co. Certamente, ainda, tem o futuro Presi
dente procurado saber, nesses contatos, por
que motivo há constante subida de ~)reços

dos livros, o que vem dificultando à mocí
dade brasileira manuseá-los. Certamente o
futuro Presidente vem procurando saber,
nesses contatos, quais as rasões da eleva
cão das anuidades, mesmo nas escolas pú
blicas, que sobem gradativamente de ano
para ano, sem qualquer explicação para
aqueles que necessitam de um pouco de
saber.

Se assim acontece, parece que a posi
ção dos políticos, nesses contatos, precisa
ser firme, serena e capaz, a fim de poder
mos marchar para um futuro melhor. Pre
cisamos dizer que queremos ajudar, cola
borar, mas que não desejamos a humilha
ção, a violência, a subserviência, ou a men
tira.

Que mal pode representar, em contatos
na vida política, a apresentação de uma
emenda constitucional pleiteando, em ter
mos, imunidade parlamentar? Pergunto:
não está, por acaso, prescrito na oonstítuí
çâo que é um direito dos Srs. Congressistas
apresentarem projetos de lei e emendas à
Constituição? Por que, então, antecipar
qualquer dificuldade, ou criar, dentro do
'Congresso, esta atmosfera de medo, que
nos impede exercer nossos mandatos .~ nos
fia função?

Não entendemos por que se diz que o sis
tema de governo vigente não quer que apre
sentemos emendas à Constituição. Não creio
que seja o Governo que não o queira, por
que não há razão para tanto, uma vez que
ele tem assegurada para si, o bojo da Cons
tituição, a manutenção do Ato Institucio-'
nal n.o 5. Pode usá-lo, quando quiser e nas
condições que entender, contra aqueles que
pensam de modo diverso dos que orientam
o sistema governamental. Nestas condições,
lamentamos que se procure impedir, por
ação própria, ou do próprio Congresso, a
livre atuação dos Congressistas.

Por que o Congressista não pode apresen
tar uma emenda constitucional? Represen
ta isso algum crime? Representa alguma
contestação, ou é um fato inerente ao pró
prio exercício do mandato que lhe foi ou
torgado pelo povo?

Para que se pediu aquela emenda consti
tucional? Pleiteava-se certa forma de aco
bertar os 81'S. Deputados para que eles pu
dessem desempenhar seu mandato e rea
lizar aquilo que se quer que o Congresso faça.
Diz-se que o Congresso hoje mudou sua fei
ção, que ele precisa exercer suas funções fis
calizadoras e de crítica. Mas, como vai exer
cer essas funções, se o Congressista não
tem condição sequer de dizer aquilo que
chegou ao seu conhecimento aos responsá
veis pela coisa pública?

O Sr. Aldo Fagundes - Nobre Deputado,
tem inteira razão V. Ex.a na análise que faz
sobre a realidade institucional do País. Tem
igualmente razão, quando insiste numa to
mada de posição por parte dos próprios
Congressistas. Nestes últimos dias, eminen
te Deputado João Menezes, é bom que se
jam destacados alguns pronunciamentos,
especialmente de Deputados da Oposição,
sobre a valorização do Poder Legislativo no
Brasil. Não creio que qualquer valorização
da instituição a que servimos possa ocor
rer através de simples outorga dos grupos
dominantes; ao contrário, deverá ser fruto
de nosso esforço, através de ação pertinaz,
como esta que V. Ex.a vem desenvolvendo
da tribuna que o povo lhe conferiu. O mo
vimento politico-militar de 1964, no contex
to da América Latina, guarda algumas pe
culiaridabdes. Estamos vendo países vízí
mhos sem Parlamento. Se, porém, o Con
-gresso Nacional foi mantido como expres
são da vocação demoerática do povo bra
sileiro. creio ser de nosso dever lutar para
situá-lo verdadeiramente como Poder. ~

indiscutível que, no atual quadro institu
eíonal, há um superpoder - o Poder Exe
cutivo - e dois subpoderes - o Legislativo
e o Judiciário - reduzidos a esta condição,
enquanto perdurar nas mãos do Chefe do
Executivo um instrumento de força, que lhe
permita silenciar um Congressista, ou ain
da afastar do supremo Tribunal -um Sr.
Ministro. Daí porque pronunciamentos co
mo este que faz V. Ex.a são extremamente
necessários, a fim de que a própria classe
política seja convocada a uma ação mais
enérgica, para recuperar não prerrogativas
pessoaís, mas inerentes ao Poder que repre
sentamos. Cumprimento, pois, V. Ex. a pelo
discurso que está proferindo.

O SR. JOÃO MENEZES - Ilustre LideI'
Aldo Fagundes, agradeço a V. Ex. a o apar
te que inseriu em meu discurso. porque ne
le enfocou realmente a essência do meu
pensamento.

Como se pode pensar na valorização do
Congresso? Como se pode pensar numa me
lhor estrutura do Congresso, se ele próprio
não cuida dos seus direitos e dos seus de
veres> De forma alguma é necessário es
tarmos aqui presentes para fazer contesta
~g.~§, pregar desordens, ou lutas dentro do

País. Mas presísamos estar presentes pa
ra pregar a ordem, o respeito e, sobretudo,
a independência dos Poderes. Como se po
de querer a vivência de um Congresso, se
ele está amputado de todas as suas ações?
Como desejar a existência de um Congres
so, se ele não pode representar seu papel?

Ninguém poderá negar o esforço que se
tem feito para recuperar as prerrogativas
do Congresso. Aqui está este prédio magní
fico - com a estrutura de um museu _
para mostrar àqueles que vêm do exterior
o que este País pode construir e realizar.
Mas, aqui dentro, o que se passa? Parece
a té que estamos em uma câmara mortuá
ria, pois não discutimos os assuntos ineren
tes ao mandato que desempenhamos. E há
um exemplo frisante: o nosso eminente
Presidente Flávio Marcílio tem envidado to
dos os esforços para que este Plenário este
ja cheio de vida e de movimento. Devemos
render esta homenagem a S. Elx.a, porque
se o Plenário está vazio, não é por falta d~
.acão do Presidente da Casa. Este Plenário
está vazio pela sua própria falta de aeão.
Ao invés de estarmos examinando leIS e
usando os direitos que a Constituição nos
garante, aqui estamos tratando de assuntos
os mais diversos, até mesmo de transportes
na Guanabara e matérias semelhantes.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é neces
sário que esta Câmara cumpra seu papel e
se capacite de que tem condições de apre
sentar uma emenda constitucional. Disse-me
um Deputado cujo nome eu me reservo o
direito de não declinar: "Mas, Deputado
João Menezes, corno poderemos apresentar
uma emenda corno essa, que poderá redun
dar no fechamento do Congresso?"

V.ejam V. Ex.as a mentalidade que está
dominando os 8:rs. Congressistas. Não acre
d~to que, no cumprimento do dever, na exa
çao daqueles princípios estabelecidos na
Constituição, possamos ser mal interpreta
dos, possamos arrastar esta Casa para ou
tros caminhos. Talvez nossas palavras
ecoem no vazio, já que a Câmara dos Depu
tados, que sempre foi o pulmão, os 01Il0S e
o sangue do País, hoje está reduzida a
uma sala de reuniões, de coníerêncías.

E aqui faço uma pausa para chamar a
atenção dos ilustres colegas: uma dessas
súmulas informava que certo public rela
tions da General Motors compareceu a esta
Casa para fazer uma conferência. Vejam
V. Ex."'s a que ponto chegamos. Que se poli
ciem, pelo menos, essas conferências, reali
zadas nas dependências da Câmara dos
Deputados. É preciso que cada um cumpra° seu dever. ~ necessário que passemos a
praticar aqueles direitos que nos são ine
rentes. Não acredito que, pelo fato de apro
varmos um projeto de lei originário da Câ
mara, ° regime vá cair. E o que se tem feito
é isto: não se aprova um projeto de lei _
diga-se de passagem - que tenha cunho
social, financeiro, econômico ou político.
Proposituras de tal natureza não são apro
vados nesta Casa. Por quê? porque o ple
nário está vazio. O plenário tem de conti
nuar vazio, e ninguém fará ele ficar re
pleto e cheio de entusiasmo. Por quê? Por
que o plenário está morto, porque a ação
do Deputado está morta. Esta é a realidade,
e dela não podemos fugir. Por que então
deixarmos de apresentar um projeto de
emenda constitucional? Porque pode desa
gradar, ou se pensa que pode desagradar.
Que ínrluêncía teria na manutencão do sis
tema a apresentação de uma emenda cons
titucional que conferisse garantias, imuni
dades aos Srs. Deputados, para que possam
usar a tribuna da Câmara, ou do Congres
so, e falar em defesa dos interesses sagra
dos do povo que aqui nos colocou? Esta a
nossa única função. Sem ela, que poderia-
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mos fazer? Fiscalizar o quê e com que ele
mentos, se temos de aceitar tudo, se temos
de aprovar tudo o que vem para o Con
gresso? Temos de aprovar tudo o que vem
para cá. Temos de mudar de mentalidade,
ou este plenário continuará um deserto de
palavras e de pensamentos.

O SR. ALDO FAGUNDES - No que con
cerne à valorízação do plenário, já tenho
exposto meu pensamento a respeito de duas
providências que me parecem essenciais pa
ra alcançarmos esse propósito. A prímeíra
- e sei que o nobre Presidente da casa,
Deputado Flávio Mareilio, vem cuidando do
assunto - diz com a regulamentação do
funcionamento do placar eletrônico, para
que as votações possam ser processadas
com celeridade, com o dinamismo inerente
à vida moderna. E a segunda, meu emi
nente colega, é a supressão do voto do Lí
der por toda a bancada. Dou aqui meu tes
temunho pessoal. ll: profundamente cons
trangedor para mim emitir o voto em nome
dos meus colegas. O Deputado foi eleito
para desempenhar o mandato em nome do
l;Jovo, consoante os ditames de sua consci
ência e as limitações de seus deveres poli
tico-partidários, e não pode exercitar-se no
cumprimento desses deveres, porque seu
voto, sua opinião e seu pensamento não são
levados em consideração. Basta um ato do
Líder, sentando-se ou levantando-se da
poltrona para que toda a bancada, assim,
manifeste seu pensamento. Creio ser difi
eíl, senão Impossível, buscarmos a valoriza
ção do plenário sem alterar esta dísposíção
regimental. Admito o voto de Liderança nas
chamadas questões relevantes ou, segundo
a praxe parlamentar, nas questões fecha
das. Mas nos projetos de rotina o parla
mental' deveria livremente expressar seu vo
to, sem nenhuma censura e sem nenhum
embaraço por parte da Liderança da ban
cada. De forma que, com este depoimento,
me associo a V. Ex.", pelo seu esforço, no
sentido de clamar pela valorização do ple~
nárío da Câmara dos Deputados.

O SR. JOliO MENEZES - Fico muito
grato a V. Ex." pelo aparte. Realmente, a
supressão do voto de Líder e o funcionamen
to do placar eletrônico já viriam material
mente trazer grande melhoria aos trabalhos
desta Casa. Mas, no nosso entender, tudo
isso de nada ou quase nada virá influir
no resultado desses trabalhos, a não ser que
resolvamos tomar uma posição para mu
dar essa mentalidade. Ou o Congresso
exerce sua função, mesmo aquelas míni
mas que a Constituição lhe concede, ou se
esvaziará dia a dia, transformando-se em
casa de conferências de terceira categoria.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, nossa
palavra, neste momento, em nome da Li
derança do Movimento Democrático Brasi
leiro, relaciona-se à emenda apresentada
pelo eminente Deputado Ildélio Martins.
Corajosamente, S. Ex." apresentou, sponte
sua, pedido de habeas corpus perante o SU
premo Tribunal Federal. Depois da senten
ça, anunciou pela imprensa brasileira a
apresentação de emenda, exigindo, embora
com várias restrições, a imunidade parla
mentar, com isso impedindo, de antemão,
que outro Deputado o fizesse. Infelizmente,
por esta ou aquela circunstância, o Depu
tado I1délio Martins enviou seu trabalho,
que já contava com várias assinaturas, a
uma Comissão, que se deve instalar ou que
se está instalando em uma dessas pequenas
salas deste imenso Palácio do Congresso
Nacional. Deveria S. Ex.a tê-lo mandado à
Mesa da Oâmara dos Deputados, para ser
aqui discutido, emendado, aprovado ou re
jeitado, mas nunca, quer-nos parecer, po
derlc ter tido essa saída estratégica, se as
sim me permitem afirmar os srs. Deputados.

o Sr. Getúlio Dias - Acompanho a ma
nifestação de V. Ex.", que é sempre salutar
quando tratamos de assuntos relativos à va
lorização do Poder Legislativo. O que nos
mostra a realidade é que a hipertrofia do
Poder Executivo gerou, conseqüentemente,
a atrofia do Poder Judiciário e do Poder
Legislativo. A classe política vive sob a
ameaça do AI-5, que, como uma espada de
Damocles, rege o destino de cada homem
público neste Pais. O esvaziamento do Le
gislativo, portanto, não se deve à conse
qüência da falta de ação da classe política,
mas a uma ação em termos sempre excep
cionais, em termos de excecâo do Poder
Executivo. .

Lembro que ainda ontem, Deputado João
Menezes, nesta Casa, com muito espírito,
com muita verve, numa linguagem mais
com efeito oratório - estilo de atuação e de
manifestação do Deputado Cantídio Sam
paio - dizia S. Ex.a , por exemplo, que nes
te plenário se pode criticar o Governo; que
este plenário é testemunha de que existe
democracia neste Pais. Ora, diz-se que pa
ra que exista democracia é preciso que o
Parlamento esteja aberto. Mas esta nem
sempre é verdade. Todos sabemos que Par
lamento aberto significa existência de de
mocracia. Não obstante, um dos homens do
sistema, - o General Emilio Garrastazu
Médici - alcançou a Presidencia da Repú
blica porque era Chefe do SN!. Pelo voto
do povo, talvez, jamais S. Ex.a chegaria a
prefeito de Bagé. Mas, porque era General
e porque havia sido Chefe do SNI tinha tí
tulos suficientes para chegar ao Palácio
do Planalto. Não os teria, porém, para che
gar à Prefeitura de Bagé , Apesar das
condições de exceção no País, foi levado à
Presidência da República em face do fale
cimento do então Marechal Costa e Silva.
O próprio Presidente Médici reconheceu não
existir democracia no País, tanto que se
propunha, até o fim de seu mandato, a dar
curso a acontecimentos que estabeleceriam
uma fisionomia democrática no Brasil. Po
rém, não o conseguiu. A própria escalada
da violência, no tocante à censura à im
prensa, às obras de arte, à cultura, é um
testemunho de que S. Ex."' não logrou seu
objetivo e não pôde cumprir sua promessa.
Perdoe-me, Deputado João Menezes, abu
sar da generosidade de V. Ex.a, que vinha
encantando o Plenário com sua manifes
tação, mas queria dizer que temos um can
didato à Presidência da República, no qual
depositaremos esperanças: o Deputado
Ulysses Guimarães, homem de tradição li
beral. Por outro lado, também depositam
grande confiança no General Ernesto Gei
sel. Oxalá o novo indicado, no regime de
exceção do País, para chegar à Presidên
ela da República logre aquilo que não foi
conseguido pelo Presidente Castello Bran
co, pêlo Marechal Arthur da Costa e Silva,
ou pela Junta Militar. Pedro Alcíxo foi
mandado para casa, sem aviso prévio. Fo
então indicados o Presidente Médici e o
Vice-Presidente, Almirante Rademacker.
Assim, nobre Deputado, menos por culpa
desta Casa e da classe política, o esvazia
mento do Congresso é um fato cuja res
ponsabilidade cabe exclusivamente à hi
pertrofia do Poder Executivo, ao regime de
exceção em que vivemos. A classe política
é ameaçada diariamente neste País pelo
Ato Institucional n.O 5. Queremos um re
encontro com a civilização, com o Estado
de direito. Por isso, são sempre oportunas
interferências como a que V. Ex." faz hoje.

O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato a
V. Ex.a pelo aparte. Queremos esclarecer
que não estamos nesta tribuna como D.
Quixote diante dos moinhos dé vento. Es
tamos aqui conscientes, de cabeça fria.
Além dessa ameaça que paira no ar, além'
da violência que por aí existe, achamos
que fato também fundamental para o en-

rraquecímente do Congresso é, muitas ve
zes, o procedimento do próprio Congresso
ll: lastímável afirmar-se isto. Mas, cons~
cientemente, digo que se usarmos aqueles
direitos estabelecidos na Constituicão acei
tos como normas jurídicas, chegaremos
muito maís depressa à porta pela qual en
trará no Pais um novo clima de paz, de
liberdade, de concórdia e progresso, Temo:::
hoje, da vida brasileira, uma impressão de':
formada. O País se apresenta com imagem
deformada para o povo e para seus diri
gentes. Os brasileiros enchem os olhos e
alimentam o espírito com a propaganda or
ganizada, orientada e vigíada, que chega
aos quatro cantos do Brasil. Tenho certe
za de que se os responsáveis pelo sistema
ou pela orientação do Pais tivessem conhe
cimento de muitos fatos que por ai ocor
rem, provídêneíaa tomariam, ou não esta
riam. como estamos, representando o papel
que devem desempenhar na atual conjun
tura política.

O Sr. Nina Ribeiro - Eminente Deputado
.João Menezes, V. Ex." trata de assunto da
maior importância. Não entendi duas coi
sas que não me pareceram tão óbvias e que
mereceriam certo rcnaro. Uma delas: V. Ex.a
disse que esta Câmara se assemelhava a
uma câmara mortuária. Não creio que V.
Ex.a seja 11m esnectro, nem nós outros al
mas penadas que aqui estejamos desen
gaiados dos corpo'! ou de nossa destinacão
terrena para dizer o que nos narece justo,
honrado e honesto. Cabe a V. Ex.", da. Opo
sição, reclamar. Isso concerne a um parti
do não situacionista. E cabe a nós outros
mostrar o que tem sido feito relativamente
ao desenvolvimento brasileiro, dizer qual
tem sido o enfoque dado às realizações eon
eretas, que são insofismáveis. Estranho
também muitíssimo a afirmativa feita pelo
nobre Deputado Getúlio Dias, que, há pou
cos instantes. disse que o eminente Gene
ral Emílio Médici, pelos títulos que tem,
não seria Prefeito de Bagé, mas conseguiu'
ser Presidente da República. Acho que S.,
Ex.a tem títulos bastantes não apenas pa
ra ser Presidente da República, mas tam
bém para pleitear, um dia, se quiser, se!
Prefeito daquela grande cidade. Não con
sideramos isso como menoscabo, pois o pro ..
prío Presidente Castello Branco disse, cer
ta feita, que ao deixar a Presidência, seu
sonho era ser Prefeito de Mecejana. Emi
nente Deputado, quero ponderar ainda a
V. Ex." que, hâ dias, procurava alícereaa
num discurso as considerações entre o ar",
quétipo e o ideal desejado por todos nóS/
e as contingências da prática, no que con
cerne às instituições politicas - não mil.
refiro ao Brasil, mas ao mundo - mas os:
apartes dos eminentes colegas da Oposi
ção me desviaram do leito natural de mi
nhas considerações. Assim como estou fa
zendo agora, com meu aparte, me vi impe
dido. pela escassez do tempo, de dizer o que
pretendia. Em síntese, para não me prolon
gar mais, quero dizer que temos de distin
guir sempre, num juízo de valor. ele hones
tidade intelectual, a diferença entre o as
pecto teórico, entre o sonho, a fantasia. o
ideal a ser perseguido e algo que diz res
peito ao aperfeiçoamento e à dura contín
gêncía prática. Senão vejamos: em que
Ponto da Terra existem instituições políti
cas que não mereçam críticas? Criticamos
o Conselho de Segurança da ONU, que usou
do poder de veto 130 vezes e que. agora,
ao comemorar recentemente seu aniversá
rio, foi impotente e inerme para extinguir
a guerra no Oriente Médio. Criticamos um
organismo internacional, Sr. Presidente. As
instituições políticas sofrem ou não contes
tação nos países circunvizinhos ao nosso?
Porventura, se considerarmos outros, como
a Argentina, o Uruguai, a Bolívia, o Peru,
o Chíle, Sr. Presidente, temos ou não a
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perspectiva de dizer que somos uma ilha
verde de paz, cercada de fogo por todos os
lados? É uma contingência prática, que V.
Ex." tem de reconhecer. E mesmo quanto
àqueles países, apontados como modelos de
democracia, como se democracia existisse
sobre a face da Terra, eu pergunto a V. Ex.":
existe ou não, um conflito latente de pode
res nos Estados Unidos da América? Hoje
em dia, qual é a competência do Poder Ju
diciário? Até onde vai a do Legislativo e a
do Executivo? É algo que não está bem de
finido. Pelo episódio de "Watergate" pode
V. Ex." visualizar que praticamente nem lá
os contornos, as delimitações são tão cla
ras a ponto de evitar as crises políticas,
que insofismaveImente fazem como que
borbulhar as mentes daquela grande na
ção. Veja, 81'. Deputado João Menezes, que
a crítica que fazem às nossas tnstttuíçfies,
pelo menos não são isoladas, porque esta
mos em boa companhia. Não há uma ins
tituição política sequer, sobre a face da
Terra, hoje, que não mereça muitas críti
cas. Desejo, ao encerrar, dizer a V. Ex."
que as nossas instituições políticas funcio
nam segundo a contingência brasileira. Há 
pouco tempo, saímos do caos. Portanto, não
se pode exigir milagres, que do caos pas
semos já ao estágio da perfeição. Aceita
mos que V. Ex." queira exigir um grau de
aperfeiçoamento. Todos o desejamos. Tam
bém concordamos com V. Ex." quando as
pira que o Congresso se reafirme perante
a coletividade, pela sua estatura moral, pe
lo fato de representar um papel insubstl
tuível. Querer de imediato. eminente Depu
tado. que haja perfeição sobre a face da
Terra, o que, a rigor, nunca existiu é de
sejar o quase impossível, principalmente
na exceção que enfrentamos, na contingên
cia brasileira. Seria exigir mais do que a
própria natureza poderia dar. Temos de
reconhecer o relevante esforço dos nossos
governantes para fazer, na dura contingên
cia brasileira, o melhor possível. AlEs. isto
está sendo conseguido, e inclusive está ad
mirando o mundo.

O SR. JOÃO MENEZES - O eminente
Líder da Alianca Renovadora Nacional fi
cou muito admirado por eu haver compa
rado esta Casa a uma cámara mortuáría.
-Não somos almas penadas. Acho que nós,
.que estamos aqui dentro. somos almas pe
nosas. É preciso haver. como disse I) Líder
da Aliança Renovadora Nacional, a verdade
intelectual, porque sem ela não chegaremos
'à realidade. Não acredito que o DEputado
Nina Ribeiro creia que este Congresso, ou
esta Câmara, está representando (o papel
que o povo lhe outorgou. Pode estar repre
sentando o papel que o sistema lhe conce
de, mas nunca o que as normas lhe deter
minam. Então, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados. será muito difícil à classe política
reencontra e mudar o diapasão, principal
mente enquanto houver pensamentos como
o expressado pelo nobre Deputado Nina Ri
beiro. Não é possível que 8. Ex.", que neste
momento representa a Aliança Renovadora
Nacional, queira nos convencer de que este
Congresso está funcionando como deve. Que
diga Isso ao público, lá fora, através do rá
dio e da televisão, mas não a nós, aqui den
tro. Se o disser, estará faltando com o que
chamou de verdade intelectual, porque 8.
EX,a sabe que este Congresso não eatá fun
cionando como devia, sabe que este Legis
lativo não tem condições de funcionar. E
enquanto não houver aqui outra mentali
dade, difícil para nós será encontrar uma
:fresta por onde possamos passar, pata me
lhoria das nossas eondícões de atuação nes
ta Casa.

l!: preciso, Sr. Presidente e 81'S. Deputados,
usar essa verdade íntelectual alegada pelo
Líder da ARENA. É necessário que se possa

dizer a verdade aqui dentro, embora lá fora
ela seja transmitida com outros matizes,
com o propósito de embaír a opinião pú
blica. Aqui dentro precisamos não nos en
ganar, devemos saber e verificar que não
temos condições de apresentar nem pedido
para criação de uma comissão de inqué
rito, que não temos condições para enca
minhar emenda constitucional. Este é um
fato sem defesa, contundente.

É preciso que o nobre Deputado Nina Ri
beiro, que com inteligência sempre defende
os postulados da ARENA, comungue conosco
na luta pela recuperação do Poder Legisla
tivo, dos nossos principias, das nossas nor
mas, daquilo por que viemos para o Con
gresso. Mas o que fazemos? Estamos num
colégio. Viemos para cá na segunda e saí
mos na sexta-feira. Aqui comparecemos
apenas para dar a presença e aceitar as li
ções, as aulas que nos são impostas, sem di
reito a qualquer contestação ou exame.

Sr. Presidente e 81'S. Deputados, gostaria
de continuar a debater este temas, mas
também desejaria - digo-o com o coração
na mão - que nunca mais tivesse oportu
nidade de ouvir afirmativas como a que foi
feita pelo nobre Líder da Aliança Renova
dora Nacional, que disse que está tudo bem,
que estamos saindo do caos. Há 12 anos
estamos saindo desse caos.

É preciso que haja um pouco de serieda
de, um pouco de verdade, sobretudo res
ponsabíüdade no exercício do mandato que
o povo nos outorgou. Devemos nos capacitar
da nossa responsabilidade. repito, e para
isso não é necessário desafiar ou contestar
ninguém, senão apenas usar aquilo que a
lei nos garante, razão pela qual viemos pa
ra esta Casa e estamos nesta tribuna.

Ao finalizar, 8l·. Presidente, queremos as
sinalar que o recuo estratégico do eminente
Deputado Ildélío Martins, não levando ao
estudo do Congresso a emenda constitucio
nal da inviolabilidade, no nosso entender,
representou um ato público, a confissão ex
pressa da situação precária e de sacrifício
em que funciona o Congresso, na luta de
sesperada pela sua sobrevivência.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Muito bem! Palmas.)

VIl - O SR PRESIDENTE (Flávio Mar
cílio) -- Vai-se passar ao período destinado
às Comunicações das Lideranças.

Tem a palavra o Sr. Abel Avila.
O SR. ABEL ÁVILA - (Pronuncia o se

guinte díscurso.) Sr. Presidente. 81'S. Depu
tados, não tendo, como não tenho, o medo
do lugar-comum, afirmo, e sem receio de
contestação, que o Vale do Itajaí é a espi
nha dorsal de toda a economia catartnense,

Os que, como eu, partirem do pressuposto
inegável que o território contido naquele
Vale representa apenas 13% da área do Es
tado, e que ali se congregam 20% da popu
lação "barriga-verde". território e popula
ção que respondem pelo fato de formarem
um todo único que se situa como a mais
importante Região geoeconômica do Estado
de Santa Catarina, não chegarão a conclu
sões diferentes.

Todo o território banhado pelo Itajaí
!Açu, sabidamente o maior rio da Bacia
Atlântica do meu Estado, vive e prospera
da própria existência daquelas águas.

Mas, paradoxalmente, são também as
águas do Itajaí que, não raro, levam as suas
populações aos maiores sofrimentos e mes
mo a tragédias que desafiam a nossa ima
ginação.

A criação de diversas unidades munici
pais. imposição do progresso e da civiliza
ção, apenas decompôs politicamente a re-

giao, mas, obviamente, em nada alterou a
sua própria contextura material.

O Vale, hoje, está dividido em três mi
crorregiões, onde pontificam, em cada uma
delas, os seus pólos naturais, que são Rio
do Sul, Blumenaus e Itajai - munícípíos
sede do comando tripartído.

Mas o problema que criam as águas, quan
do dilúvios imensos descem dos céus, é o
mesmo em todo o Vale. É preciso bel' visto
e ter vivido crises assim para bem compre
endê-las. Relatos, mesmo os mais ardente
mente feitos; fotografias, mesmo as mais
pungentes, não podem revelar toda a ex
tensão dos dramas, das angústias. Eu diria
mesmo dos horrores e das calamidades que
flagelam populações inteiras.

Nada, porém, detém o espírito realizador
daquela ,gente. O trabalho não cessa - se
não que recrudesce, a cada. novo cataclismo.
Tudo ali é esforço coletivo pelo progresso.

No setor primário, malgrado a pulveriza
ção da pequena propriedade, agravada pela
topografia local adversa, ainda o Vale do
.Itajaí contribui com mais de 16% da pro~
dução do Estado, no setor secundário e por
via de grandes concentrações industriais a.
participação da região é destacadíssinla
pois já representa mais de 31% do totai
geral de 8anta Catarina e oferecendo uma
taxa de crescimento industrial que supera
a própria média obtida pelo Estado, na sua
generalidade.

E, se examinarmos a presença do Vale do
Jtajaí no setor terciário, a constante é a
mesma:

Quero par em relevo, ainda, e com sobe
jadas razões, que o Vale é grande exporta
dor, pois sua participação no conjunto das
exportações autorizadas do Estado se situa
em torno dos 80%.

Porque não pretendo me alongar nesta.
tribuna senão pelo tempo necessário a
tr:;;nsmitir a minha mensagem. poupo-me,
e a Casa, da leitura de todos os dados es
tatísticos, de todo em todo irrefutáveis, que
comprovam todas as assertivas que fiz até
agora.

Mas consigno que já se avizinha do mar
co dos 700 míl a população, ordeira e tra
balhadora, que ali está radicada. Gente
que tem visão do futuro e amor ao traba
lho; povo que realiza, pelo fecundo esforço
do trabalho, a grandeza do seu habitat e
que coopera, decidida e constantemente,
para o desenvolvimento e para o progresso.
Homens e mulheres laboriosos e animosos
que ajudam a fazer crescer. e de muito. a
arrecadação de tributos devidos aos Muni
cípios, ao Estado e à União, cooperando pa
ra a grandeza coletiva.

Gente que precisa, porque merece, dos
cuidados do Poder Públíco, pois quando as
águas se avolumam, e as cotas normais são
superadas por margens que de tão grandes
chegam a assustar, então tudo é sofrimento
e dor.

O Sr. Wilmar Dal1anhol - Eminente
Deputado Abel Ávila. desejo trazer a so
lidariedade de toda a bancada catarinense
no momento em que V. Ex.a , situando a
preponderante expressão do Vale do Ita
Iaí em toda a economia estadual, aborda o
sério e grave problema das enchentes. Pe
riodicamente a imprensa nacional tem no
ticiado ocorrências das mais graves e que
preocupam sobremodo toda a população
daquela região e o próprio Estado, eis que
a importância econômica e social do Vale
do Itajaí faz com que todos desejemos, ine
gavelmente, o seu permanente progresso e
desenvolvimento, ameaçados pelas chuvas
e enchentes. Assim, da forma a mais ur
gente, deve o problema ser resolvido atra-
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vés de construção de barragens, objetivo a
que V. Ex.a tem-se dedicado desde o seu
mandato de Deputado Estadual e desde os
idos de seu exercício político na Câmara
de Vereadores de Blumenau. V. Ex.a sem
pre esteve no comando da mobilização de
todas as autoridades em favor da constru
ção das barragens, ° principal e prioritário
problema de todo o Vale do Itajaí.

O SR. ABEL ÁVILA - Agradeço ao nobre
Deputado Wilmar Dallanhol a intervenção,
tanto mais significativa por partir de um
representante do Vale do Rio do Peixe, no
oeste catarlnense, que reconhece que o Vale
do Itajaí, com a sua capacidade produtora,
vem dando real colaboração para o en
grandecimento do Estado e o desenvolvi
mento do nosso Pais.

Prossigo, Sr. Presidente.
Os que não são ribeirinhas não podem

avaliar com justeza, o que seja um cres
cimenkJ de níveis que chega a atingir a
mais de 12 metros acima do comum. É o
rio transformado em mar interior, invadin
do cidades e vilas, alastrando suas águas
que levam a destruição, a morte e o sofri
mento, a angústia e mesmo o terror. Cida
des, campos, várzeas - tudo tomado pelas
águas inundantes que põem a perder, em
minutos, anos e anos de paciente trabalho,
de felizes realizações.

Só neste último período de u meses 
nada mais do que um ano, justo - cinco
inundações alcançaram o Vale do Itajaí.
E na última delas, quando as águas alcan
çaram níveis alarmantes, só na cidade de
Blumenau, e nas zonas de maior concen
tracão urbana da cidade, nada menos do
que" 4.243 unidades imob,iliá!ias foram r~
demente castigadas. Industnas, estabele~l
mentos comerciais, prédios governamentais,
residências sem conta, lavouras c campos
pastoris, tudo sofreu, e sofreu demasiado.

Em termos simplesmente materiais, o
prejuízo da últíma inundação. foi ava~ia.do

em quase 15 milhoes de cruzeiros, Prejuízo
que, obviamente, não alcança todo o ~em
po perdido e toda a obra de recuperaçao a
ser feita.

E é preciso acentuar, para que melhor se
entenda o meu apelo, que a ciência e a tec
nologia já dispõem de recursos e de conhe
cimentos capazes de permitir que se reali
zem obras de contenção, serviço que, con
cluído, eliminará futuras catástrofes.

Mobilizada pelo sofrimento, e solidária
com o seu futuro, a gente do Vale do Ita
[aí partiu para a conquista de uma solu
ção. O Governo Federal não se mostrou
desatento. Ao revés. O Poder Central, por
intermédio do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, já procedeu a um
completo levantamento da situação, com
estudos os mais sérios e os mais apurados.

De tais trabalhos resultou aquilo que é
chamado o Programa de Proteção do Vale
do Itajaí contra Enchentes, programa que
tem partes concluídas, partes em execução
e partes à espera de condições para sua
efetivação.

Todavia, todo o programa é um só cor
po de obras, sem cuja co~clusã:0 final. ~
enchentes periódicas continuarão sacrítí
cando todo o Vale do ItajaÍ e sua laboriosa
população.

Todos os estudos feitos já concluíram,
unanimemente, que o custo de toda o pro
grama é inferior aos prejuízos que as águas
crescidas sempre ocasionam.

Há, pois, vidas a resguardar, trabalho a
não desperdiçar, patrimônios a serem con
servados, produção a ser protegida.

Existe, assim, uma reivindicação - hu
mana e [ustíssíma - por parte da gente
do Vale do Itajaí. ReIvindicação que pode
ser consubstaneíada assim: que o Governa
Federal, atento ao problema determine que
o programa de salvação de toda aquela re
gião seja levado a cabo, com urgência, rea
lizando-se a um só tempo todas as obras
de contenção, de barragem, de retificação,
ou seja, aquele conjunto de providências
que, realizadas, darão tranqüilidade aos ri
beirinhos, paz à autoridade pública, novos
entusiasmos a quem não se cansa do tra
balho porfiado em prol de sua terra.

Realizando um primoroso levantamento,
as Associações dos Municipios do Médio Va
le do Itajaí, dos Municípios do Alto Vale
do Itajaí e dos Municípios da Foz do Rio
Itaja!, presididas, respectivamente, pelos
Prefeitos Félix C. Thciss, João Sotopietra
Neto e Frederico Olindo de Souza, e que
congregam 41 comunas eatarínenses, vêm
de endereçar ao eminente Presidente Emi
Iío Médici um memorial, fartamente do
cumentado, rigorosamente perfeito na ex
posição e na técníca, e pelo qual mostram
ao ilustre Chefe da Nacão a verdade local
e no qual aponta as solucões que devem ser
tomadas em favor da região do meu Estado
e do Brasil.

É para secundar este apelo de todo em
todo justíssimo, que aqui estou.

É para pedir ao Presidente Médici que
determine urgência urgentíssima na con
clusão das obras do programa de salvação
do Vale do Itajaí que ocupo a atenção desta
Casa, convencido de que a sua repercussão
alcançará o Palácio do Planalto.

O Vale do Itajai não pode esperar mais,
sob pena de novos e tremendos sacrifícios.

No caso, vale o velho adágio de origem
latina: "Dá duas vezes quem dá depressa."

Sr. Presidente, srs, Deputados, o Sr. Mi
nistro Costa Cavalcanti manifesta sua sur
presa e sua preocupação pelas dimensões
das últimas cheias do Vale do Itaja! e afir
mou ao Prefeito de Blumenau, não toman
do conhecimento de sua origem política,
que o Ministério do Interior irá tomar me
didas urgentes e- imediatas em face dos
acontecimentos.

Disse, também, que estav, ~J.armado com
os prejuízos advindos das referidas enchen
tes - hoje rotineiras - e impressionado
com a exposição feita pelo Prefeito blume
nauense,

Contudo não entendemos a razão da sur
presa ministerial ao ser examinado o Re
latório da Comissão do Movimento Pró
Barragens, já entregue, em seu original, ao
Presidente Médici, pelo Governador Colombo
Salles, porquanto, po..' várias vezes, compo
nentes da Bancada Catarinense, do Senado
e da Câmara, da tribuna e pessoalmente no
Ministério do Interior, têm exposto, espla
nada e descrito o antigo e cruciante proble
ma, apelando por soluções e sugerindo me
didas a serem tomadas pelo Poder Público
para debelar o grave problema, numa so
lução definitiva e com um planejamento e
cronograma que permitam a execução simul
tânea dessas obras de contenção de modo a
que, ao mesmo tempo em que se ative a
Barragem Sul - em Ituporanga - se cons
trua, de pronto e de imediato, a Barragem
Norte - em Ibirama. Só assim voltará a
despertar novas esperanças no catarinense
que vive no Vale do Itajaí, ao sentir, de uma
vez por todas, estabelecido o equaeíona
mente deste gravíssimo problema, que, a
persistir, provocará, sem qualquer dúvida, o
desistímulo e o desânimo de uma comuni
dade que tanto tem dado de si para aju
dar o crescimento catarínense e o desen
volvimento nacional,

Já se vem tornando cansativo e talvez
maçante a insistência com que abordamos
nesta Casa assunto de tal natureza. Contra
riamos até, por vezes, o pensamento e a tese
de parlamentares que entendem não seja a
tribuna da Câmara destinada a pronuncia
mentos que visem apenas solucões de pro
blemas de ordem local ou mesmo regional,
porque consideram que se deva usá-la, tão
somente, para focalizar temas de âmbito na
cional. Contudo, diante da gravidade do
problema, provocado por essas já habituais
e rotineiras catástrores, não podemos calar
e nos vemos na obrigação inadiável de vir
aqui relatar à Casa a verdadeira e preo
cupante posição em que se encontra aquela
região catarínense que, pelo seu sofrimento,
pela desesperança de uma solução a curto
prazo, vê-se na iminência de se tornar apá
tica, apesar de uma valente e corajosa luta
empreendida e que já se estende por mais
de cem anos.

Não era do propósito deste orador- citar
os dados estatísticos que comprovam a afir
mação que temos feito, da importância eco
nômica, social e política da região do Vale
do Itajaí.

Entretanto não nos podemos rurtar ete
mencionar alguns dados relacionados COm
aquela área do território barriga-verde.

Escolarização

- Das 704.000 matriculas nos cursos de
1.0 e 2.0 graus, 126.200 estão localizados no
Vale do Itajai.

- Das 12.978 matrículas de cursos supe
riores, 3.646 pertencem ao mesmo Vale do
Itajaí.

Arrecadação de Tributos

- Os Municípios do Vale' do Itajai, em
1971, contribuiram para os cofres federais
com a expressiva soma de Cr$ 3.476.969,00,
sendo que Blumenau participou com 59%
desta arrecadação.

Arrecadação de I.C.M.

- Da receita do Estado de Santa Catari
na, no valor de Cr$ 574.633.701,00, em 1972,
o Vale do Itajaí contribuiu com Cr$ .....•
143.223.426,00, ou seja, 25% dessa arreca
dação, crescendo a uma taxa de 35%, no
período de 1971/72, o que evidencia a dinâ
mica do seu desenvolvimento.

Mão-de-Obra Industrial

Dos 71.049 empregos diretos ocupados pe
las 1.228 empresas do Estado de Santa Ca
tarina, que se dedicam à indústria de trans
formação, o Vale do Itajaí emprega 28.858
trabalhadores, o que corresponde a 38% da
mão-de-obra industrial catarinense.

Consumo de Energia Elétríea

Além do elevado percentual do consumo
",e energia elétrica, no Vale do Itajaí, das
atividades relacionadas com o setor comer
cial, é de se destacar o sígníücatívo consu
mo de energia pelo setor industrial. que as
sim se apresenta:

Dos 394.083.917 quilowates-hora, (;111 J.l:/72,
consumidos pela indústria catarínense, o
Vale do Itajaí absorve 174.650,630 KWH, re
presentando o expressivo percentual de ..•:
44,32%.

Faturamento Industrial

Do faturamento industrial do isstado, em
1970, que aponta um total de Cr$ ......•.•
2.019.118.782,00, o que representa impor
tante colaboração no desenvolvimento bra
sileiro, o Vale do Itajaí mais uma vez se des
taca com sua participação de Cr$ .......•
626.890.157,00, 31,Q4% do faturamento' in
dustrial do Estado.
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Paraná
Alberto Costa ARENA; Ferreira do

Amaral ARENA; Maia Netto - ARE-
NA.

São Paulo
Adalberto Camargo - MDB; Adhemar de

Barros Filho - ARENA; Pedroso Horta 
MDB; Pereira Lopes - ARENA; Ortiz Mon
teiro - ARENA.

2
PROJETO N.o 872-A, DE 1972

Discussão única do Projeto n.o 872-A, de
1972, que altera a Lei 11.05.762, de 14 de de
zembro de 1971, que transforma o Banco
Nacional da Habitação (BNH) em empresa
pública; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionali-

Rio Grande do Sul
Arnaldo Prieto - ARENA; Clóvis Sten

zel - ARENA; Victor Issler - MDB.

VIII -- O SR. PRESIDENTE (Flávio Mar
cílio) - Levanto a sessão designando para
amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
Sessão em 26 de outubro de 1973

(SEXTA-FEIRA)

EM PRIORIDADE

Discussão
1

PROJETO DE RESOLUCÃO
N.o 91, DE 1973 "

Discussão única do Projeto de Resolução
n. O 91, de 1973, que autoriza a cessão do Ple
nário da Câmara dos Deputados para a So
ciedade de Ginecologia e Obsl.etrícía de Bra
sília. (Da Mesa.)

Substituto
------

Henrique-Eduardo Alves
Rezende Monteiro
José Camargo
Milton Brandão
Oceano Carleial
Baptista Miranda
Olivir Gabardo
Raimundo Parente
Wilson Falcão
Cláudio r.eite
Furtado Leite
Manoel Almeida
Paulo Alberto
Manoel Ribeiro
Maia Netto
Daso Coimbra
Oziris Pontes

Substituto

Benjamin Y'arah
Magalhães Pinto'
Geraldo Mesquita
Carlos Lindenberg
Eurico Rezende
Amaral Peixoto
José Lindoso
Alexandre Costa
Heitor Dias
Dinarte Mariz
Lourival Baptista
Lourival !3aptista
Cattete Pinheiro
Fernando Corrêa

dade e juridicidade; e, da Comissão de Eco
nomia, pela aprovação. (Do Senado Fe
deral) - Relatores: Srs. Luiz Braz e Hen
rique Eduardo Alves.

AVISOS
PARA RECEBIMENTO OI:; EMENDAS

Em Plenário
1

PROJETO N.o 1.598, DE 1973
Dispõe sobre o controle sanitário do co

mércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos e da outras pro
vidências. - (Do Poder Executivo) - Men
sagem n.o 356/73.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de

Saúde e de Economia, Indústria e Co
mércio) (5.0 Dia).
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PROJETO DE LEI N.o 1.607, DE 1973

Estende aos municípios que menciona, a
jurisdição das Juntas de Conciliação e Jul
gamento de Colatina, no Estado do Espirí
to Santo; de Petrópolis, Itaperuna e Três
Rios. no Estado do Rio de Janeiro. (Do Po
der Executivo) - Mensagem D.O 363173.
(As Comissões de Constituição e JustIça e
de Trabalho e Legislação Social.) (3.° Dia).

CONGRESSO NACIONAL

1

Comisão Mista de Orçamento incumbída
de estudo c parecer sobre o Projeto de Lei
n.o 11, de 1973 (CN), que "Estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o Exercício
Financeiro de 1974".

Presidente: Senador João Cleofas
Vice-Presidente: Deputado Osvaldo Za

nello.

Relator

SENADORES

Geraldo Mesquita
Alexandre Costa
Lourival Baptista
Amaral Peixoto
Dinarte Mariz
Bej amín li'arah
Heitor Dias
Virgilío Távora
José Lindoso
Carlos Lindenberg
Magalhães Pinto
Eurico Rezende
Fernando Corrêa
Cattete Pinheiro

Vinicius Cansanção
Eurico Ribeiro
Jairo Brum
Bento Gonçalves
Ricardo Fiúza
Joaquim Macedo
José Freire
Gabriel Hermes
Manoel Novaes
Furtado L -íte
Cláudio Leite
Carlos Alberto
Mário Mondino
Sylvio Botelho
Osnellí Martinelli
Bias Fortes
Renato Azeredo

RELATORES
DEPUTADOS

Alberto Hoffmann Passos Pôrto
Tlleódulo de Albuquerque Víngt Rosado

Relator

-.... .,;

1. Senado Federal
2. Receita
3. Presidência da República
4. Agricultura
5. Educação
6. Exército
7. Fazenda
8. Minas e Energif
9. Planejamento

10. Trabalho
11. Comunicações
12. Justiça
13. Saúde
14. Encargos Financeiros

Anexo, órgão e Parte

Anexo, órgão e Parte

1. Câmara dos Deputados
2. Tribunal de Oontas
3. Poder Judiciário
4. Aeronáutica
5. Indústria e Comércio
6. Interior - Parte Geral
7. Interior - SUDECO .
8. Interior - SUDAM
9. Interior - SUVALE

10. Interior - DNOS
11. Interior - DNOCS
12. Interior - SUDENE
13. Interior -, SUDESUL
14. Interior - Territórios
15. Marinha
16. Relações Exteriores
17. Transportes (P. Geral

1)NPVm
18. Transportes (DNER e DNEF)
19. Encargos Gerais

Agricultura
Acrescento que 16,10% do que se produziu

em Santa Catarina, em 1972, no setor pri
mário - Cr$ 1. 576.798.583,00 - foram cul
tivados e comercializados pelos agricultores
da região, que a despeito dos óbices que en
contram, pelas condições adversas do so~o
e, ainda, pelos males que acarretam o mi
nifúndio predominante, assim mesmo, tudo
fazem, com denodo e persistência, para dar
sua participação na produção' agrícola do
País.

Diante deste quadro e desta radiografia
apresentada à Câmara dos Deputados, ape
lamos mais uma vez aos altos escalões da
administração federal, a cuja solicitação ro
gamos com respeito e acatamento a aten
ção do Sr. Presidente da República, o emi
nente General Emílio Garrastazu Médici,
para que se dê às obras de contenção das
águas do rio Itajaí-Açu um ritmo igual ao
que vem sendo dado a tantas e tantas obras
nacionais, de forma que se possa, então, dar
a tranqüilidade desejada àquela gente do
Vale e se diga, também, que as construções
das Barragens su; e Norte, fundamentais
para o equacionamento do problema, serão
executadas em ritmo dos Governos revolu
cionários, num lapso de tempo que permita
seja preservado o patrimônio catarínense
daquela produtiva região do nosso Elltado.
(Muito bem! Muito bem!)
(DISCURSO DO DEPUTADO ANTõNIO
BRESOLIN, RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)
Nada mais havendo a tratar. vou levan-
tal' a sessão. -

Deixam de eompareeer os sennores.
Petrônio Figueiredo
Dib Cherem

Pará

Stélio Maroj a - ARENA.

Maranhão

Pires Saboia - ARENA.

Piauí
Severo Eulálio - MDB.

Ceará

Marcelo Linhares - ARENA.

Rio Grande do Norte

Grimaldi Ribeiro - ARENA.

Paraíba

Wilson Braga - ARENA.

Pernambuco

Geraldo Guedes - ARENA; Joaquim
Coutinho ARENA Magalhães Melo -
ARENA.

Sergipe

Francisco Rollemberg - ARENA.

Bahia
Necy Novaes - ARENA.

Espírito Santo

Dirceu Cardoso - MDB; Oswaldo Za
nello - ARENA.

Guanabara

Amaral Netto - ARENA; Eurípedes Car
doso de Menezes - ARENA; Lapa Coe1110-
ARENA. .

Minas Gerais
Aécio Cunha - ARENA; José Maria

'Alkmim - ARENA; Murilo Badaró - ARE
NA; Renato Azeredo - MDB; Sílvio de
Abreu - MDB; Ta11credo Neves - MDB.
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Comissão Mista incumbida de estudo e pa

recer sobre a Mensagem n.o 51, de 1973
(CN), que submete à deliberação do Con
gresso Nacional texto do Decreto-lei n.o
1.286, de 21 de setembro de 1973, que
"modifica a legislação do Imposto de
Renda devido pelas pessoas físicas".

COMPOSIÇãO

Presidente: Senador Cattere Pinheiro
Vice-Presidente: Deputado Francisco
Studart

Relator: Deputado Altair Chagas

PRAZO

Até dia 22-11-73, no Congresso Nacional.
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Comissão mista incumbida de estudo e pa
recer sobre o Projeto de Lei n.? 13, de
1973 (cN), que "regula os direitos au
torais e dá. outras providências".

CAMPOSIÇAO

presidente: Senador Helvidio Nunes
Vice-Presidente: Senador Franco
Montoro
Relator: Deputado Altair Chagas

CALENDÁRIO

Dias 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/10 e 1.°/11.
_ Apresentação das emendas, perante a
Con1.iSSãO;

Dia 8/1.1 - Reunião da Comissão para
apreciação do parecer do Relator, às 16:30
horas, no Auditório do Senado Federal;

Até dia 12/11 - Apresentação do parecer,
pela Comissão; Discussão do projeto em Ses
são Conjunta, a ser convocada tão logo
seja publicado e distribuído em avulso o
parecer da Comissão Mista.

PRAZO

Início, dia 24-10-73; e, término dia 2-12-73.

COMISSÕES TÉCNICAS

Comissão especial destinada a estudar
globalmente o problema da poluição

ambiental

Reunião: Dia 8-11-73.

Hora: 10:00.

Pauta: Comparecimento do Dr. Rubens
oosta

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

"SEMINÁRIO DE MERCADO DE
CAPITAIS"

Reuniões:
Dia 31-10-73: nr. Casimira Antônio Ri

beiro, Presidente da Associacão Nacional de
Bancos de Investimento e Desenvolvimento
- ANBID - Tema: "Bancos de Investimento
e de Desenvolvimento". Dr. José Luiz Mo
reira de Souza Presidente da Associação.
dos Dtretores de Empresas de Crédito. Fti
vestimento e Financiamento - ADECIF.
Tema: "S.-.ciedades Financ!"iras".

COMI3Si\O DE MlN '\S E ENERGIA

Rf'lmião: Dia 8-11-73
Em'a: 10:00

Pauta: Comparecimento do Sr. Ivan
Barreto de Carvalho - Diret()r-Geral
do Denartamento Nacional de Produ
ção Mineral.

COMISSãO DE TRANSPORTES

Reunião: Dia 7-11-73
Hora: 10:00
Panta: Comparecimento do Dr, Elizeu Re

zende - Diretor do Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem.

Comissão do Polígono das secas

Reunião: Dia 30-10-73

Hora: 10:00
Pauta: Comparecimento do Dr. Hilberto

Mascarenhas Alves la Silve - Presidente
do Banco do Nordeste do Brasfl,

Reunião: Dia 8-11-73

Hora: 10:00

Pauta: Comparecimento do Dr. Ernani
Aires Sátiro e Souza, Governador do Esta
do da Paraíba,

IX - Levanta-se a sessão às 18 no
res e 30 minu.tos.

AVISO
PROJETO N.o 1.596, DE 1973

(Não foram oferecidas emendas em
plenário)
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Projeto N.o 1. 597, DE 1973

(Emendas oferecidas em plenário)

11.0 1

Art. 2.0 •••••
§ 1..° A gratificação de que trata a lei

n.o 1.234 de 14 de novembro de 1950 passa

a ser calculada na base de 20% (vinte )'lor
cento) dos respectivos vencimentos fixados
no art. 1.0 desta lei. '

. § 2.° O pagamento das vantagens espe
ctrícadas - neste artigo, bem como de to
das as outras que, até a entrada em vigor
dest~ L~i: venham sendo percebidas pelos
tuncíonáríos, a qualquer titulo, inclusive
sob a forma de abonos, diferenca de ven
cimentos, gratificações de produtdvídade e
complementos salariais, cessará a partir da
vigência dos atos de inclusão dos referidos
runeíonártos no Grupo de Categorias
Funcionais a que se refere esta Lei. ressal
vados, apenas, o salárío-familia e a grati
ficação adicional por tempo de serviço.

Justificação

Sala das Sessões. 25 de Outubro de 1973.
- Rozendo de Souza.

n,? 2

Art. Elimine-se o limite de 35 anos.

Justificação

A oferta de empregos aos que têm idade
mais avançada, está constantemente sendo
limitada, nos diversos setores da atividade
humana, muito embora a sua capacidade de
trabalho não esteja limitada, ao par de pos
suírem experiência e vivencia e serem os
que euíretam maiores responsabilidades
para o sustento de suas famílias.

De outra parte. a Constituição, em seu
art. 102. já fixa, no item lI, a proporcio
nalidade dos proventos da aposentadoria
quando o funcionário contar menos de
trinta e cinco anos de serviço.

Quanto ao fato de que isto poderia limi
tar a capacidade produtiva dos órgãos;
também não acreditamos porque a admis
são se fará por concurso, aproveitando-se
os mais aptos. Haverá. fatalmente inscrição
de bem maior percentagem de jovens, por
que bem maior é a percentagem de jovens
na população brasileira.

Limitada à inscrição aos que apenas têm
a idade limite de 35 anos. não influirá
muito no maior número de idades avanca
das no serviço público. Primeiro porque -há
maior número de jovens na população, se
gundo porque só passarão os capazes, ter
ceiro porque os jovens também ficarão ve
lhos antes de completarem os 35 anos de
serviços.

Sala das Sessões, 25 de Outubro de 19'13_j
."... Rozendo de Souza.
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LIDERANÇAS

Presidente:
Flávio Marcllio

1.0_Vice-Presidente:
Aderbal Jurema

2.°_Vice-Presidente;
Fernando Gama

1.O-Secretario;
Dayl de Almeida

2.o-Secret ario:
Petrónio Figueiredo

3°-Secretano:
Jose Carlos Fonseca

4.o-Secret árlO:
Dib Cherem

Suplentes de Secretário:
lO-Suplente:

VinicIUs Cansanção

2.o-Suplcnte :
Teotônio Neto

:1. '-Suplente:
João Castelo

4."-Suplente:
Jarmund Nasser

ARENA - MAIORIA

Lider:
Geraldo Freire
Vice-Lideres:

Oantidio SampaiO
Daruei Faraco
ClOVIS Stenzei
Joao Lmnares
MarIO Stamm
Cria ve- .narante •
Nina R.IbeIrO
Homero santos
Brasuio Oaiado
l1JiCIO Alvares
Lomanto Jumcr
Magall1aes Melo
GrlmaldJ Ríbeiro
AlClC' Lupo
amenco de Souza
Ehas Carmo
Luiz Braz
Parsita, Barroso
Paulmo CICNO
Raimnndo tnrns
8mvai Guazzelli
Tulio Vargas
Vasco Neto

MDB _ MINORIA

Lider:
Aldo Fagundes

Vice-Líderes:
Alencar Furtado
Joao Menezes
Marcos FreIre
Jose Bonifacio Neto
Lisaneas Maciel
Alceu CoUares
ArgIlano Darío
DIa.<; Menezes
Fernando Lira
Fernando Cunha
Getulio Dias
Henrmue Eduardo
Jose Camargo
J. G. de Araújo Jorge
JoeJ Ferreira
Marcondes Gadelha
Olivir Ganardo
Peíxoto !"ilho
Walter Silva

2) COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Siqueira Campos
Vmgt RQ5ado
Vago
Var>;o
Vago
Vago

TITULARES

ARENA

3) COMISSAO DE COMUNICAÇÕES

Presidente: Salleb Filho - ARENA

Vice-Presidente: Amaral de sousa - ARENA
Vice-PreSIdente: .runo Viveiros - MDB

Brasílio Caiado
Correia Lima

EtelvlllO LII18

Luiz Braga
Maia Neto
MonteIrO de Barros
Ossían Araripe

MDB

Olivir Gabardo
SantlJ!' Sobnnho
VlctoI issier

Presidente: Fernando Fagundes Neto - ARENA
Vice-Presidente: Antônio FlorênClo - ARENA
Vice-Presidente: Alberto Lavínas - MDB

TITULARES

ARENA

REUNIõES

Quarlas e Quintas-feu'as: às 10:00 horas

Local. EdíliciC Anexo II - Sala 11 - Ramal:
621 - 24*3719 I direto)

secretária: Elni Machado Coelho

Drae Menezes
Fernando Cunha
Henrique Eduardo Alves

1) COMISSAO DE AGRICULTURA E POUTICA
RURAL

DEPARTAMENTO DE COMISSOES

COMISSOES PERMANEN1'ES

Paulo fWCha

Local: Anexo II - Ramal 661

Diviséio de (omissões Permanentes

Presidente: Juarez Bernardes - MDB

Oeny Xavier Marques

1.ooal: Anexo n - Telefones: 24-5l79 e
24-4805 - Ramais: 601 e 619

Turma "A,J

VIce-Presidlmte: José Mandeiii - MIlB
Turma "8"

Vice-Presidente: Vasco Amaro - ARENA

Antônio Bresolln
Franclsoo Llba.rdoni

Silvio Lopes
SinvaJ GuazzeIJ1
Ubaldo Barem
Vago
Vago

MDB

Var>;o
Vago

MDB

Aldo Lupo
Amatdo Prieto
sente Gonçalves
Dase COImbra
João 3Uido
Jose da Silva Barros
Manoel I'aveíra

Osvaldo Zllinello
Pedro Collin
Rozendo de Souza

Eloy Leuzl
Vago
Vago

SUPLENTES

ARENA

Garcia Netto
Gonzaga vasconcejos
Luiz Garcia
Nma Ribeiro
Vago
Vago,

MDB

Vago
Vago

SUPLENTES

ARENA

José Tassode Andra.de
Vago
Va!1o
VagO

Aldo Fagundes
Alencar Furtado

Ademar de Bar-
ros Filho

Brasilio Caianr
CorreIa LIma
FlaVIO GIOVlne

GrimaldJ Ribeiro
Hildebrando Guimarães
Mário Mondino
Roberto GalvalÚ
MaurIcio Toledo
sussumu Hirata

Alair Perreira
Ary Valadão
Aureliano Chaves
Batista Miranda
EdIson Bonna
Gabriel' Hermes

Turma "B"
Cardoso de Almeld!l.
DlOgO Nomura
FláVle Giovme
Herbert Levy
Lomanto Júnior
Orensy ROdrIgues
Sebastião Andrade
Vago

MDB

Pacheco Chaves
vímcius cansaaeão

'.r!TULARES

ARENA

Turma "A,J

Antônio üeno
De1son Scarano
Edvaldo FIÔre6
Geraldo Bulhões
NuneE Freire
Paulino t.ope8
Paulo Alberto
Vaga

Peixoto Fllho
Vago
Vago

REUNI6ES

Quartas e QUintas-feirllS: às 10:00 horas

1.ooal: Anello II - Sala 6 - Ramais 6H e lI6S

secretário; AbelardO Frota e Cysne

Aldo Fagundes
Alencar Furttldo
Joel Ferreira

REUNIõES

Quartas e QuintllS-feiras: às 16:00 hOras
Local: Anexo II - Sala - Ramal: 766

Direto: 24-7493
aecretàtía: M'arla Célia Martins de SOUZa

Borges

MD8

Antônio Bresolln Vago
João Arruda Vago
Vago

SUPLENTES

ARENA

J'uvêncio Dillll
Luiz Braga
Manoel Rodrilgues
Mal'cílio LIma
MíIt.on Bramliio
Ruy Bacelar
Sinval Boa.'lOXl~url

Vago

Aldo Lupo
Batista Miranda
Eraldo Lemos
Ha.neqmm Dantas
João Guldo
Joaquim Coutinho
Jorge Vargas
J05é TllSsode Andrade
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'4) COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA

l'residente: Lauro Leitão - ARENA

Turma '''A''

5) COMISSÃO DE ECONOMIA, INDúSTRIA E 6) COMISSÁO DE EDUCAÇAO E CULTURA
COMERCIO

Presidente: Flexa Ribeiro - AR~A

Presidente: Rubem Medina - MDB Vice-Presidente: Mauricio Toledo - ARENA

Vice-Presidente: Joáo Borges - MDB
Turma "A"

Turma. liA" Turma "B"
Turma liA" Turma "&"

Altair Chagas Antônio Mariz

Arlindo Kunzler )1:lclO Alvares
Amaral Neto Alberto HoUmann.0 Borja Hildebrando Guimarães Braz Nogueira Amaral Furlan

Jairo Magalhães
'Djalma Marinho Braga Ramos

Djalma Bessa
. Faria Lima Chaves Amarante

:ttalo Fittipaldi João Linhares

José BonUácio
José Haddad Jonas Carlos

José Alves.'- ............ RUy D'Almeida BarbOSa
José Maria Alkimin Luiz LoSlO

jõiii Sally
Márcio Paes Stélio Maroja

MárIO Mondino Ubaldo Barem

Vago
Sussumu Hiram Vago

Túlio Vargas
vago Vago

Luiz Braz Vago
vJ~'

Vago

Vago

MDB

Turma "R"

Vice-Presidente: Ferreira do Amaral- ARENA

MDB

Henrique Eduardo AI.,.
Juarez Bernardes

Santilli SObrinho

Olivir Gabardo

Vago

Gastão Müller

Jarmund Nasser

Moacyr Chiesse

Murilo Badaró

OCeano Carleial

Parslfal Barroso

Plínio Salgado

MDB

TITULARES

ARENA

SUPLENTES

ARENA

Manoel de Almeida

Necy Novaes

Nasser Almeida

Osnelli Mm'tmelli

Ossran Araripe

Paulo Fel'rl\&

Stéllo Maroja

Vago

Aleir Pimenta

Bezerra de Norães

Fábio Fonseca

Vice-Presidente: Ivo Braga - ARENA

Vice-Presidente: Oziris Pontes - MDB

KEUNIoES

Quartas-feiras, às 10:00 horas,

Local: Anexo II - Sala 9 - Ramal: 36e~

Seeretária: Marta Clélia Orrico.

7) COMISSAO DE FINANÇAS

Presidente: Jorge Vargas - ARENA

Turma "A."

Albino Ze'ni

Antonio Mariz

Arthur Fonseca

Brasllio Caiado

Ildélio Martins

Jarro Magalllães

Luiz Hrll.Z

TITULARES

ARENA

Turma "B'"

Francisco Amaral

J.G, de Araújo Jorge

Nadyr Rossetti

Alfeu Gasparln1

Al-y de LIma

Bezerra de Mello

Daso Coimbra

Emanuel Pinheiro

Euripides Cardo-
so de Menezes

José Pinheiro Machado

José da Silva Barros

JOOas Gomes

Magalháes Mello

Marco Maciel

Mário Mondino

NavalTO Vieira

Osmar Leitão

Pauli!l1o Cícero

Rogério Rêgo

Wilmw' DallanhOl

TITULARES

ARENA

MDB

SUPLENTES

ARENA

Altair Chagas

Antônio Ueno

Batista Miranda

Bento Gonçalves

Cardoso de Almeida

Djalma Dessa

Edvaldo FlOres

Ferreira do Amaral

Hermes Macedo

Januário Feitosa

João Linhw'es

Marcondes GadeUla Sal1tl1li SobrinhO

Taneredo Neves

AntOnio Fontes Arl0 Theodoro

Henrique Eduar- João AlTuda
do Alves

Vice-Presll:lenw: Arthur Fonseca - ARENA

Vice-Presidente: Amaury Müller - MDB

Luiz Losso

Manoel Taveira

Mauricio Toledo

Nogueira de Rezende

Norberto Schmidt

Osmar Leitão

Osnelli Martinelli

Parente Frota

Raimundo Parente

Sinva! Guazzelll

Alceu CoUares

Francisco Pinto

Hamilton Xavier

Severo Eulâlio

SUPLENTES

ARENA

TITULARES

ARENA

Lisâ.neas Maciel

Miro re~eil'a

Sylvio Abreu

Vago

11l1ice-Presldente: Laerte Vieira - MDB

Adhemar Ghlsl

--Alfeu Gasparini

Amal'al de souza

Américo de Souza

Arthur Fonseca

Cantldio aampaío

Cláudio I;;eite
Emanuel Pinheiro

Gonzaga Vasconcelos

Homero Santoo

Jarmund Nasser

José Carlos Leprevost

MDB

:: Terças, QUartas e Quintas-feiras, às 10 hs.

Local: Anexo II - Sala 17"- Ramal: 626.

seeretária: Augusta Naurlcio

REllNÍõES

t$íâ'H9ié Quintas-feiras: M 10:00 JliJPIlI""
Local: Anexo n - Sala 4 - ~,.

~etârio: Angelo da Vlla" J

Turma "&"

Carlos Alberto Oliv_

Dyrno Pires

Fernando Magalháef
J

João Castelo

Leopoldo Peres

OZanan Coelho
~

Vago

Vago

Vago

Vago

NagO

Turma "A"

Aldo Lupo

Arthur Santos

Homero Santos

ndélio Martins

Norberto scbDrldt

Tourinho Dantas

Wilmar Guimarães

Vago

}lago

Adhemar de Bar
l'OS Filho

Jorge Ferrai!

Léo SimõêlJ

Ruy Lino

Victor Issler .~

Vago

MDB

César Nascimento

Dias Men~

Eloy Lenzi

Hàrry Sauer

José BonUáclo Neto

José camargo

Marcelo Medeiros

Ulysses Guimarães

Aleillcar Furtado

Argilano Dario

Eloy Lenzi

Francisco studart

J.G. de Araújo Jorge
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REUNIõES

SUPLENTES

ARENA

SUPLENTES

AH.ENA

Presidente: Dyrno Pires - ARENA

Více-Presidente: SylVIO Botelho - ~A

TITULARES

ARENA

MDB

QUlntas-feiras às 10 horas.

Local. Anexe, LI - Sala n. o 14 - Ramal 61l!!!
secretano: José Lyra Barroso de Ortegal,

REUNIõES

Cantrdío Sampaio

Henrioue de La Hocque

MDB

10) COMISSAO DE REDAÇAO

Ary de'Lima RamlUndo Parente
f'ranclsol H.ollemberg
Prisco VIana

An tõrno Bresolin

11) COMISSÃO DE RElAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Pereira Lopes - ARENA

Turma "A"

VIce-PreSIdente - Manoel raveira - ARENA

Joel Ferreira
Thales ltamalil0
VlnIClUS Cansanção

ARENA

Fernando Fagun-
des Neto

Franctsco Grillo
Ganríeí Hermes
João Castelo
Jose Haddad
Lauro Leitão

Norberto Schmidt
Parente Frota
VagO
Vago

MDB

REUNIõES

9) COMISSAO DE MINAS f ENERGIA

Turma "A"

Quartas e Quintas-feiras. às 10 noras.
Local; Anexo U - Sala n.o ;j - [{amai 665.

secretario: Wllson Rica.rdo Barbosa VIanna,

SUPLENTES

Aécio Cunha
Antônio Florêncio
Arlindo Kunzler
Arthur Santos
Bento Gonçalves
Élcio Álvares
Euripides Cardo-

so de Menezes

Presidente: José Machado - A.l:tENA

Freitas Diniz
.rerõmmo santana
João Menezes

Vroe-Presidente; adulto Dommgues - ARENA

Hugo Aguiar
Januano Feitosa
João Alves
JoaqUlm Macedo
Manoel 'I'aveira
Mário .relles
Milton Brandão
pedro coínn
Plmio Salgado
Roberto Genara
SebastIão Anarade

Paclleco Chaves
PeIXOto Funo
VIDlClUS cansanção
Walt~r Silva

MDB

Harry Sauer

Jairo Brwn
Jllel Ferrel1'a
Vago

MDB

Athiê Coury

Cesar Nascimento
Victor Issler
VagO

Adhemar Ghlsi
Alalr Ferreira
Altair Chagas
Antôruo Mariz

Arlindo Kunzler
Athos de Andrade
Faria Lima
Ferrerra do Amaral
Furtado Leite
Herbert Levy
Hermes Macedo

Adalherto Camargo
DIas Menezes
Flornn Coutrnnc
FreItas Nobre
José Camargo

ARENA

TITULARES

Becretana; Mana Geralda Orríeo, Améríco de Souza
RI"" Fortes
cenoMarques Fernandei
Claudlo Leite
Jose Pinneiro Machado
Marcelo Linhares
Pedro Collm
Raymundo Diniz
Rogerio ltégo
Teotônio Neto

MDB
João Menezes
Padre Nobre
Reynaído Sant'Anna
Thales Ramalho

José Penedo
Leão sampaio
Leopoldo Peres
Marco Mac1el
MunIa Baaaró
Norberto 8cllmidt
Oceano CarlelaJ
Orensy RodrIgues
Ozanam Coelho
ParsltaJ BarrOSO
Wilmar Guimarea
Vago

MDB

Hamílton Xavier
Jarro Brum
JoeJ Ferreira
Oziris Pontell

VIce-PreSIdente; El'lgldo I'moco - MDB

Tl'.l'ULARJJ;S

AJ:tENA

Francisco Studart
José Camargo
Pedro FarIa
Ulysses ouímarãea

Adhemar Ü'lllsl
Arcrdo Canam"
HenrIque rurner
Hermes Macedo
JoaqUIm counnno
José Carlos Leprevost
Josias Gomes
Lins e SIlva
Lopo coeinc
Passos Porto

Turma -t'A.Jt

SUPLENTES

ARENA

Alteu Gasparini
Alvaro Gaudencio
Arnaldo Prteto
Ary VaJadão
Daniel Paraeo
Dlogo Nomura
Farta Lima
Fernando Magalhães
Flexa Ribel1'O
Geraldo Guedes

Adalberta Camargo
Aldo Fagundes
Anapolino de Faria
DIas Menezes
Francisco Pinto

Turma "B"

José Ta&;,:> de Andrade
Nogueira de Rezende
Paulino oíeero
PrISCO VIana
Vago
Vago
Vago

Dirceu Carallllu
Vago

Paulmo Lopes
Roberto Gebara
Rosendo de Souza.
Silvio LOpes

Siqueira Campos
Vasco Neto
Vin!';t Rosado
Wllma: Dallanho]

MDB

MOB

Jorge Ferraz
Lauro Rodrigues
Sílvio de Abreu

TITULARES

ARENA

Turma "A"

Turma "B"

VIc~-r'~~L""mw; Freitas Díniz - JlI1U,H

JerônimO Santana
Vago
Vago

Edilson Melo Távora
FranCISco Grlllo
Jose Sampaio
Marco Macie]

Vago
Vago
Vago
Vago

SUPLENTES

ARENA

Batista Miranda
Francelino Pereira
Garcia Neto
Márcio Paes
Mário Stamm
Nosser Almeida
Oceano Oarleal
Oswaldo Zanello
Parente Frota

Antônio Pontes
Jaison Barreto
JOão Arruda

Athos de Andrade
EurlCo Ribeiro
Em'ique FanswIIe
Josia.s Leite
Manoel de Almeida
Ricardo Fiúza.
V-agO

Turma "IV'

ARENA

,V1ce-Pres.tdente: Jorge Ferraz - MDB

Presidente: Theódulo de Albuquerque _

TUlma "A" - Quartas-leu'as, às W horas,

Turma "B" - QUilltas-terras, as 10 noras,

LocaJ; Anexo n - Sala n,c 16 - Ramais:
642 e 643.

.vioe-Presidente; NOS8er Almeida - ARENA

Furtado Leite
HeItor Cavalcanti
Joaquim Macedo
Manoel Novaes .
Oswald<l Zanello
SinvaJ Guazzelli
Wilson Falcão
Vago

Tunna "A"

18) COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
• TOMADA Df CONTAS

José Bonifácio Neto
Peixoto Filho
Rena.t,(l Azeredo

MDB

Antonio Annibelli
M.arcelo Mederro9

REUNIõES

Quartas-feiras, às lO horas.
LOcal Anexo II - Bala n. 7 - Ramal 6w.
Secretári,,: Helena Riberro da CUIlUa,

REUNIõES

Quartas-feiras. às 10;30 horas,

Local: Anexo fi - Sala 1 - Ramal m.
Secretál'1a; Sylvia CuJ:y Kramer .tseIlJamin

do Canto
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12) COMISSAO DE SAODE
Presidente: Jaison Barreto - MDB

Nlce-Presldente: Pedro Lucena - MDB
(Vlce-Pl'esidente: Marclllo Lima - ARENA

13) COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL

Presidente: Al1pio Carvalho - ARENA
Vice-Presidente Hannecuirn Dantas - AJ:tENA
Yice-Presldente; Ney Ferreira - MD13

REUNIõES

Quartas-teiras. às 10 horas.
Local: Anexo TI - Sala n c 10 - Ramal 682
Secretária: Maria Benedita de Freitas

Brandão.

Mário Mondino
Moacir Chiesse
Monteiro de Barros
Parente Frotta
Passos porto
Rezende Monteiro
Vingt Rosado

MDB

Ruy Lino

SUPLENTES
ARENA

Sebastião Andrade
Vago
Vago
Vago

MDB

José Freire
Victor Lssler

Mário Tenes - ARENA
João Guido - ARENA
Adalbert? Camargo - MD~I

TITULARES

ARENA

Rozendo de SOUZa
Ruy Bacelar
SílVIO Lopes
-:'asco Neto
VagO
Vago

MDB

Léo Simões
Vago
Vago

SUPLENTES

ARENA

Presidente: Juvêncio Dias - ARENA
Vice-Presidente: Nunes Freire - ARENA
Vice-Presidente: Jerônimo Santana - MDB

TITULARES

ARENA

Raimundo Parente
SIQueira :::ampos
Vinicius Câmara

Antônio Pontes
JG de AraújO Jorge

~dison Bonna
Eraldo Lemos
Jarmund Nasser
Leopoldo Peres

Emanuel Pinheiro
Gabriel Hermes
JOaquim l\Ilacedo
Nosser Almeida

Joel Ferreira
Júlio ViveirOS

REUNIôES

Local: Anexo D: - Sala n.o a-A - Rama_
605 606 e 316.

SecreUma: Diva ~edda Veiga de Lem03t

Gilda Amora de Assis Republicano
Local: Anexo II - aamaiS

Seção d~ Comissões de Inquérito
Chefe; Flávio Bastos Ramos.
Local: Anexo TI - aamais 609 610. 6111.

Seção de Comissões Especiais
Chefe: Stel1a Prata da 8Jlva Lopes.
Local: Anexo Il - Sala 8/B - Ramal 604,

Presidente
Víee-Presrdente
Vice-Presidente

MDB

Alberto Lavínas José MandelI1
Amaury Kunzler Nadyr I:l.oss,}tti
FranCIsco Libardoni PeIXOto Filho

REUNIOES

Quartas e QuintalS-teiras às 10:30 noras,
Local: Anexo Il - Sala n.e ~ - Ramal 69Gl
Secretária: Yeda Emilia Hooper.

Dias Menezes
Fernando Lyra

COMISSOES ESPECIAIS
1) COMISSÃO DA AMAZôNIA

16) COMISSAO DE. TRANSPORTES

Alair Ferreira
Edilson Melo Távora
Eraldo Lemos
Garcia Netto
José Machado
José Sampaio
Leão Sampaio
Maia Neto

DIVISÃO DE COMISSOES TEMPORARIAS

Abel Avila
Airon Rios
Alberto Costa
Arnaldo PrIeto
Bento Gonçalves
Juvêncio Dias
MárIO Stamm

MDB

Peixoto Filho
Vago
Vago

MDB

Lauro Rodrigues
Marcos Freire

Francisco Amaral
Francisco Pinto
Getúlio Dias

Argilano Dario
Carlos cotte
Fernando Cunha

SUPLENTES

ARENA

Adhemar G.Ilisi ndélio Martins
Célio Marques Fernandesítalo Conti
Clãudio Leite Joaquim Macedo
Daso Ooimbra José Pinheiro Machado
Fernando Fagun- Josias Gomes

des Neto Mauricio roledo
Geraldo Bulhões Sussumu Hlrata
Helbert dos Santos Túlio Vargas

MDB

Lisãneas Maciel
Pedro Faria
Peixoto Filho

Alvaro Gaudêncio Rezende Monteiro
Daniel Faraco Roberto Galvan:
Henrique de La Rocque Roberto Gebara
João Alves Wilmar Dallanhol
José da Silva Barros Wilson Braga
Osmar Leitão Vago

Vago

MDB

Waltex Sllva
Vago

Francisco Libardoni
Léo Simões
Pedro Lucena

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10 horas.
Local: Anexo II - Sala n,O 15 - Telefone
24-8719
Secretária: AlUa Ji'ellclU .LUl./J.l:IS.

.mUNIúES

Quartas-feiras às 10 horas.
Local: Anexo II _ Sala n,o 12 - Ramal 694.
Secretário: Hélio Alves RibeirO.

15) COMISSÃO DE TRABALHO E LEGISLAÇAO
SOCIAL
Presidente: Cid Furtado - ARENA

Vice-Presidente; Raimundo Parente - ARENA
Vice-PresIdente: Alcir Pimenta - MDB

TITULARES

ARENA

Presidente: Freitas Nobre -- MDB
Vice-Presidente: Bezerra de Norões - MD13
Vice..Presidente: Agostinho Rodngues - ARENA

14) COMISSAtJ DE SERViÇO POBLlCO

Getúlio Dias
José Fre11'o

SUPLENTES

ARENA
Baldacci Filho José Penedo
Carlos Alberto Oliveira José Sally
Cid Furtado Lopo Coelho
Daso Coimbra Ozanan Coelho
Eurico Ribeiro Vímciua Câmara
Hildebrando Guimarães Vago
João Castelo Vago
Jonas Carlos

TITULARES

ARENA

Elias Carmo Vago
Francel1110 pereira Vago
Grimald; RIbeIro Vago
Hugo Aguiar Vago
Necy Novaes Vago
Magalhães Mello Vago
Paulo Abreu
Paulo Ferraz

MDB
Vago
Vago
Vago

MDB

Júlio Viveiros
Marcondes Gadelha
Vago

MDB

Janduhy Carneiro
Vago

TITULARES

ARENA

Mílton Brandão
Osnelli Martinelli
Parente Frota
Silvio Venturolli
Sinval Boaventura
Vinicius Câmara

TITULARES

ARENA

Helbert dos Santos
Leão Sampaio
Navarro VIeira.
Sílvio Botelho
Vago
Vago
Vago

MDB

Laerte Vieira
Vago
Vago

REUNIOES

Quartas-l~11'as. às 10 horas,
Local: Anexo 'n - Bala 13 - Ramal 689.
Secretaria: .Eiaydeé Fonseca Barreto.

Alencar Furtado
Dias Menezes
Francisco Pinto

Florim oounnnc
Ruy Lino

Clóvis 8tenzel
Geraldo Guedes
ítalo Conti
JanuárlO Feitosa
João Vargas
JOSé Penedo
Manoel Rodrigues

Anpolino de Faria
Famo Fonseca

AlbIno Zeni
Amerrco Brasil
Arnaldo Busato
13aldacci Filho
Oantadio Sampaio
Eraldo LemOS
Francisco Rollemberg

SUPLENTES

ARENA

Adhemar de Bar- Magalbães Melo
ros Filho , Roberto Galvani

Agostinho ROdrigues Sa1les Filho
Arnaldo Prieto 8iqueirá Campos
Bento Gonçalves Teotõnio Neto
Célio Marques FernandesVingt Rosado
Eraldo LemOS Vago
Flávio Giovine
João Guído

SUPf,ENTES

ARENA

Airon Rios Juvêncio Dias
, Braga !tamOS Nunes Fre11'e

Daso Coimora Oceano Carleial
Dlogo Nomura Pal'Sifal Barroso
HenrIque Fansto11 Sylvio venturolli
João Alves Tbeódulo de Albuquer-
José Tasso de Andrade que
Josias Leite Vlngt ROSado

r Athiê Coury
Freitas DlniZ
JG de Araújo Jorge
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2) COMISSAO DA BACIA DO SAO FRANCISCO

Presidente: Manoel Novaes - ARENA
Viee-Presidente: José Sampaio - ARENA
Vice-Presidente: Jandully Carneiro - MDB

ARENA

TITULARES

ARENA

4) COMISSAO DO DESENVOLVIMENTO DA RE
GIAO SUL

MDB

Thales Ramalho

Waldemiro Teixeira

SUPLENTES

TITULARES

6) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTU
DAR GLOBALMENTE O PROBLEMA DA Po
LUIÇAO AMBIENTAL

ARENA

Célio Marques Fer
nandes

Presidente: Faria Lima - ARENA

Vice-Presidente: Aureliano Chaves - ARENA

Relator: Monteiro de Barros - ARENA

Ferreira do Anuw:al

Lauro Leitão
Mário Mondino
Pedro oonm
Sylvio Venturolli

Getúlio Dias
.ratson Barreto

MDB

Presidente: João Vargas - ARENA
Vice-PresIdente. Antômo Ueno - A.J:tENA
Vice-PreSidente: Eloi Lenzi - MDB

Adhemar Ghisi
Alberto Hoffmann
Aroldo Carvalho

Francisco l:'ibardoni

Ricardo !"lUza

Rogério, Rego
Vasco Neto

Vinicius Cansanção

MDB

TITULARES

SUPLENTES

ARENA

Bento Gonçalves
Geraldo Bulhões
J osías Leite
Lomanto JUnior

Fl'RDcisco Pinto
Thales Ramalho

3) COMISSAO tSPtCIAL ut DESENVOLVIMENTO
DA REGIAO CENTRO.OESTE

REUNIÕES

Qmntas-feiras, às 10:90 horas.
Local: Anexo II - Sala n.': 3.
Telefone: 24-2493 - Ramal 611.
Secretária' Carlos Brasil de Araújo.

5) COMISSAO DO POLlGONO DAS SECAS

Quintas-feira."!, às 10 horas.
Local: Anexo II - Sala B-B - Ramais 607

e 608.
Secretário: Walter Gouvêa Costa.

MDB

,t-aeneco Chaves

ARENA

Mário Telles

7) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABO
RAR AS MEDIDAS LEGISLATIVAS NECESSA.
RIAS A INTEGRAÇAO SóClO·ECONôMICA E
CULTURAL DOS POVOS DA COMUNIDADI: A
UNGUA PORTUGUESA, BEM ASSIM TORNAR
REALIDADE A COMUNIDADE LUSO·BRASI
LEIRA

REUNiõES

Quintas-feiras: às 10 horas.

Local: Anexo fi - Sala B-A - Ramal 603.

Secretária Maria Tereza de Barros Perezra,

Sinval Guazzelll
Vasco Amaro
Wl1mar Dallanhol
Vago
Vago

MDB

JC de Araújo Jorge
José Mandelli

REUNIõES

SUPLENTES

ARENA

Alencar Furtado
Oesar Nascimento

Abel Ávila
Arthur Santos
1"1ávio Giovme
ítalo Conti

ocuirc Domingues
Passos Porto
Paulino oícero
Vago

MDB

Walter SilvaHennque Eduar
do Alves

Ney Ferreira

Djalma Bessa
Fernando Magalhães
Gonzaga Vasconcelos
Homero santos
Marco Maciel

Presidente: Ary Valadão - ARENA
Vice-Presidente: Emanuel Pinnerro - ARENA
Yice-Presulente: SilviO de Abreu MDB

Presidente: Eraldo Lemos - ARENA
Vice-Presiclente: Oceano Carleial - A.J:tENA
Vice-Presidente: Alvaro LIns - MDB

Presidente: Daso Coimbra - ARENA

Vice-PresIdente: Furtado Leite - A.l:tENA

Relator: João Menezes - MDB

Argilano Dario Juarez Bernardes
Fernando Cunha

SUPLENT.a;S

ARENA

MDB

Américo Brasil
Henrique Fanstone
Paulino Lopes
Siqueira Campos
Wilmar Guimarães

MDB

Alcir Pimenta

Alberto Lavinas

Padre Nobre

TITULARES

ARENA

Plinto Salgado

Sinval Boaventura

Flexa Ribeiro

Oswaldo Zanello

Manoel Taveira

Cardoso de Almeida

João Alves

Eurípides Cardo-
so de Menezes

Vago

SUPLENTES

ARENA :MDB

Vinicius Cansanção
Vago

Josias Gomes
Luiz Garcia
Manoel de Almeida

MDB

SUPLENTES

ARENA

TITULARES

ARENA

Francelíno Pereira
Januârio Feitosa
Jose Alves
José Peneclo

Henrique Eduardo
Alves

Edvaldo Flores José Sampaio
Francisco Rollemberg Pinheiro Machado
Furtado Leite Prisco Viana
Grimaldi Ribeiro Ruy Bacelar
Hildebrando Guimarães

Vago
Vago
Vago
Vago

TITULARES

ARENA

Marcilio Lima
Rezende Monteiro
Ubaldo Barém

Brasllio Caiado
Garcia Neto
Gastão Müller
Jarmund Nasser

Carlos Cotta
Direeu Cardoso

MDB

José Bonifácio Neto
Vago

Fábio Fonseca
Fernando LYl'll.

MDB

Marcos Freirü
severo EuláUo

Stélio Maroja Henrique Eduardo AIVetJ

:REUNIOES

REUNIÕES

Local: Anexo II - Sala 8-B - Ramal 685.
secretário: Romoaldo Fernandes Amoldo.
Qumtas-reiras. à.i lQ boras.

:REUNIõES

Local: Anexo II - Sala 8-A - Rama.! 695.
Secretária: Vânia Garcia Dõrea,
QUintas-feiras: às 10 horas.

Qumtas-feiras: às 9 hora".

Local: Anexo U - Sala 8-A - Rama.! 6IH.'
secretâria: Maria Helena. May Pereira da.

Cunha.
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8) COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A ELABO
RAR PROJETO DO CóDIGO DE ESPORTES

Presidente: Osnelli Martlnell1 - ARENA

Vice-Presidente: Brigldo Tinoco - MDB

Relator: Sinval Guazzelli - ARENA

~lator substituto: Fábio Fonseca. - MDB

TITULARES TITULARES

ARENA

Presidente: Célio Borja - ARENA

Vice-Presidente: Dirceu Cardoso - M:Da

Relator:

MDB

Léo annoesAdalberto camargo
Eloy Lenzi

SUPLEN:J:ES
ARENA

12) COMISSAO ESPECIAL DE SEGURANÇA 1)1,
~}

VEICULOS AUTOMOTORES E TRAfEGO

Presidente: Vasco Neto - ARENA

Vice-Pres1dente: José Mandelli - MDB

Relator: Mário StamDl - ARENA

TITULARES

ARENA

Moacyr Chiesse
Rasendo de SoUSlJ
Ruy Bacelar
Ubaldo Barém

Abel Abel
Célio Marques Fer

nandes

João GUldo

Oswaldo Zanello

Túlío Vargas,

Leopoldo Peres

Lauro Leitão
Navarro Vieira

Alvaro Gaudêncio

Célio Marques Fer-
nandes

Délson Scarano

João Alves

Faria Lima

Luiz Braz

10) COMISSAO ESPECIAL PARA FIXAR DIRETRI
ZES E NORMAS DE LEI PARA O TURISMO
BRASILEIRO

Lins e Silva

Parslfal Barroso
l!:dison Bonna.

Paulo Alberto

JoSé da Silva Ba.n05

Vago

MOB

ARENA

Ruy Bacelar

Mário Tellea

Marclo Paes

Fernando Fagun
des Neto

~zerra de Norões

REU-NIõES

Quartas-feiras, às 15 horas.

Local: Anexo n - Sala 8-B - Ramais 603
e 604.

SecretárIo: Darke Oliveira de Albuquerque.

9) COMISSAO ESPECIAL PARA REVISAO E ATUA·
LIZAÇAO DA LEGISLAÇAO SOBRE DIREITOS
AUTORAIS
Presidente: Norberto Scbmidt - ARENA

:VIce-PresIdente: Florím oounnno - MDB

'Relator: Altair Chagas - ARENA

TITULARES

MDB

Francelino Amariif,
AlceuCOllares
Marcoe Freire
Walter Silva

SUPLENTES

A.REN4.

Jairo Btum
Laerte Vieira.
L1sâneas Maciel
Renato Azeredo

Alberto Lamas

REUNiõES

Qumtas-feiras, às 10:30 horas.

Local: Anexo n - Sala 8-A.

Secretária: Maria Albertina Ribeiro.

Alfeu Gasparini

MDB

13) COMISSAO ESPECIAL DESTINJi"DA A ELAíJUl
RAR PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARQ
A CONSTlTUIÇAO

PreSIdente: Jose SampaIo - AH.ENA

Vice-Presidente: José BonJ.!ácio Neto - :MD1:iI1

Relator; Ildélio Martlns - ARENA

TITULARES

ARENA

Adhemar Ghisi Jairo Magalhães
Arnaldo Prieto Joâo .Lmnares
Arlindo Kunzíer Jose oanos LeprevQfÕ
Célio Marques Fer· Magalhães Melo

nandes Marco MacIel
,~ Claudio Leite Pmneiro MaChadQ,

DJalma Bessa RalIDundo Dlll1Z
EurICO Rlbell'o Túllo VaI'gas
Francelmo Pereira Vago
Hildebrando GUlmarãe.G
Ivo Braga

Necy Novaes

PIÚlio Salg!«10

:MOB

José Camargo

~UPLENTES

ARENA

, SUPLENTES,:

ARENA

Ra.ymundo DIniz

REUNIOES

Terças-feil'as, às 16 horas.

Local: Anexo n - Sala 8-B

secretária: Jacy da Nova AmaJ.'ante.

MDB

Presidente: José SaJly - AREN~

Vice-PreSldente: JG de AraújO Jorge - :MD:B

Relator: Manoel de Almeida - ARENA

TITULARES

ARENA

Peixoto Filho

Alron Rios

Alberto Costa

Mário Mondino

11) COMISsAo ESPECIAL PARA ESTUDAR E
EQUACIONAR O PROBLEMA DO MENOR
ABANDONADO NO PAIS

Alclr Pimenta

Josias Leite

Pedro Faria

MDB

José Bonífáeic .<lIJliiO Getúlio Dias
Pedro Faria

MOB

ARENA

Prísco Vianna

Wllmar GUlIDaráes

zacnarias seíeme

MOB

Dias Menezes

ARENA

SUPLENTES
ARENA

SUPLE-N:J:ES

Vago

Flexa Ribeiro

Mauricio Toledo

Osmar Leitão

"Abel AvUa

,'Argllano Dario

IlUl1iê Coury

MDB

Walter Silva',

REUNIõES

Quintas-feiras, às 9 horas.

Local: Anexo rr - Sala 8.A~a.t603.

Secre~(\.rio.: Antônio ~rnando~orieliM~ ...

MDB

Júlio Viveiros

REUNIõES

Quartas-feiras, às 15 horas.

Local: Anexo II - Sala 8-B.

Seeret~ia; aeJ..ey. CJemente ~!l'P~

Garcia. Neto '
:MOB

FrancJ.seo studm
BE1JNIõES

Terças-feiras, àa 10 horas.

Local: Anexo II - Sala S·A ... Hll5IIf.
eeer.e~9 ç~o eleQlJ.Y~
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As obras editadas pela

SUBSECRETARIA. DE EDiÇÕES TÉCNICAS

(Antiga Diretoria de Informação Leglslativa)

Devem ser solicitadas a essa Subsecretaria

(Senado Federal- Anexo I M .11.0 Andar)

70.000 M Praca dos Três Poderes
~

Brasília .. DF

.. ..



Outubro de 1973

Faça sua assinatura do

DIARIO DO OONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira!6 7935

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

OS PEDIDOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DE CHEQUE VISADO, ORDEU DE

PAGAMENTO OU: VA.LE POSTAL, PAGAVEIS EM BRASíLIA, A FAV:OR DO

CENTRO GRÁfiCO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes

Caixa Postal 1.503

Via-superticte:-'

Semestre •••.•• Cr$ 100,00

Ano •••••• t," Cr$ 200,00

•

PREÇOS DAS ASSINATUllAS

,Brasília - DF

Semestre ••• Cr$ 200,00

Ano •••••••• Cr$ 400,00



centro Gráfico do senado FeiiAlI:I8

Caixa Postal, UiOS

BIasilla. -DJ:,.

EDIÇÃO DE HOJE: 64 PÁGINAS


