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C()NGRESSO NACIONAL
ATA DA 21. 0 SEsslo CONJUNTA
EM 4 DE MAIO DE 1971
l.a Sessão Legislativa Ordinária

da 7.a Legislatura

PRESID:í!:NCIA DO SR. PETRÕNIO
PORTELLA
O SR. PRESIDENTE (Senador Pe-

trônio Portella) - Presentes 30 Senhores Senadores e 92 Srs. Deputados.
Há número regimental. Está aberta
a Sessão.
Passamos ao período de breves comunicações. Concedo a palavra ao
Deputado Antônio Bresolin.
O SR. DEPUTADO ANTONIO BRESOLIN (Comunicação. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o Brasil está de parabéns
com suas companhias de navegação
aérea. Não sei se outros países do
mundo reúnem o número de emprêsas
de aviação que o Brasil possui hoje,
com serviço de alta categoria. A
VARIG, companhia pioneira, fundada pelo saudoso e grande gaúcho Rubem Berta, hoje é (i) cartão de visitas
do Brasil, pràticamente em todo o
mundo. O seu conceito cresce à medida que passam os dias.
Mas aí está, ao lado da VARIG, a
Cruzeiro, outra companhia de que o
País pode efetivamente orgulhar-se e
que dispõe, hoje, dos melhores aviões
do mundo e que se recomenda também pelos grandes serviços que vem
prestando.
Temos também a VASP, igualmente muito bem equipada de aviões e
que, nos últimos tempos, se tem agigantado e levado o confôrto e o progresso a todos os recantos da Pátria.
Finalmente, a SADIA, até pouco
tempo modesta emprêsa de navegação
aérea, hoje conta com o famoso "Jatão" . Também vem prestando os
maiores serviços no transporte aéreo

e no desenvolvimento de nossa quede progresso e desenvolvimento,
todos credores de nossos agradecirida Pátria.
mentos."
:Êste meu' rápido pronunciamento
Aqui fica, Sr. Presidente e 8rs, COl1tem, sobretudo, o objetivo de focalizar - como gaúcho que sou - al- gres~istas, êste registro. Congratuloguns dos aspectos do desenvolvimento me com a VARIG e com as demo.is
da VARIG, companhia fundada 'em emprêsas de navegação aérea do Brameu Estado, o lendário Rio Grande sil, formulando os mais sinceros votos
do Sul, e emprêsa que hoje dispõe de de que os diretores dessas organizamais de 70 aviões,
ções, em sintonia com o Govêrno, pro"A alimentação de nossa rêde curem fazer com que suas emprêsa':!,
aérea - diz um comentário -, crescendo sempre, continuem prestando os maiores serviços ao Brasil e, so13. a do mundo ocidental em extensão não duplicada, se proces- bretudo, à população brasileira. (Muisa através de 79 agências em ter- to bem! Palmas.)
ritório nacional e 81 no exterior.
O SR. PRESIDENTE (Senador P"!Atende essa tessitura de linhas a trônio Portella) - Tem a palavra o
72 cidades no Brasil e 22 em -20
Sr. Deputado Edgard Pereira.
outros países, num total de 94 ciO SR. DEPUTADO EDGARD PEdades e 21 países."
REIRA (Comunicação. Lê.) Sr.
Observa-se, pois, o progresso espan- Presidente, Srs. Parlamentares, Minas
toso que vem assinalando o desenvol- Gerais, em sua arrancada para o devimento dessa poderosa emprêsa de senvolvimento, contou com significanavegação aérea. Seu Diretor-Presi- tiva solenidade realizada, no último
dente, Sr. Erik Carvalho, assinalou tal sábado, no Palácio dos Despachos, em
acontecimento com a seguinte nota:
Belo Horizonte: a assinatura do con"Dando continuidade ao progres- trato de constituição do CEAM so que a VARIG vem alcançando, Centro de Abastecimento Mineiro,
o ano de 1971 deverá ser assinalaO Centro de Abastecimento ocupado por duas decisões da maior rá uma área de 900 mil metros quaimportância para o futuro da em- drados, distando apenas 12 km da
prêsa e que lhe abrirão novos ho- Praça Sete, sendo sua área total duas
rizontes e melhores perspectivas vêzes superior à da CEASA, em São
de receita, lucro e produtividade: Paulo, tornando-se, assim, o maior
encomenda de aeronaves de gran- empreendimento em seu gênero, na
de porte (wide-boby) para as li- América Latina.
nhas internacionais, e a abertura
Entrará em sua primeira fase de
de seu capital social, seguida de funcionamento no final de 1972 e terá
subscrição pública de ações. Pa- tôdas as condições de armazenamenra ambas, estamos certos, havere- to, escoamento e mercado livre de
mos de contar, como até aqui, não produtos agrícolas e hortigranj eiros .
só com o indispensável apoio de Sua intervenção se fará sentir na renosso Govêrno, como do público gularização e disciplinação do comérque nos tem distinguido com a cio entre o produtor e o consumidor,
sua preferência, de nossos acio- eliminando intermediários e atuando
nistas e dos quase 11.000 compa- no sentido de estimular os produtores
nheiros de trabalho que, pela sua, a adotarem novas técnicas e métodos
lealdáde e dedicação, têm propor- de cultivo, tendq em .vi.sta a justa recionad~'à VARÍG a sua trajetórh" muneração para o seu trabalho.
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Assinaram o contrato, dentre ou~
IWOS, o Ministro Cirne Lima, o Gover~
,:~oor Rondon Pacheco, o Secretário
-°MHson Paulinelli, da Agricultura, o
Presidente da COBAL e o Prefeito Os~
waldo Plerucetti.
; l.:Ptscursando na ocasião, afirmou o
Mi.rüstro da Agricultura:
l,V.' "Ao assinar êste documento, esta~
.qJ! mos iniciando um empreendimen~
.HI. to da maior importância para a
política de abastecimento do Pais.
,Esta obra se destina, bàsicamente,
a aproximar o prOdutor do con~
sumidor, racioIlalizando a siste~
mática de comercialização dos
produtos agrícolas e hortigranjei~
ros, possibilitando melhores con~
dições de qualificação das mercadorias, melhores condições de
preço, melhores condições de es:, tocagem, escoamento e comercia'lização."
Em seguida, o Governador Rondon
Pacheco relembrou que seu Govêrno
u(~tp. . duas metas básicas: educação e
__ ail'Hf!ultura. o dinâmico Governador
~ffi3:J!laro ao enunciar:
. lfI "Quero afirmar que êste empreendimento vai' aglutinar, como
pólo econômico, mais de 240 municípios mineiros, permitindo me. lhores condições de comercializaJI.""'·ção de seus produtos: Minas Ge.IH,", rais, ~ue tem o maior rebanho
_,I:{ bovino' 'd~ Í=i+liml,' a maior bacia
't·ro·'i.eiteH:-aíAn~~Po segundo produtor
o

o

Tf

o

,:IlM

\<-

de leite, o terceiro produtor de
café, e outros produtos da primeira linha de necessidades, terá,
agora, um centro distribuidor dessas mercadorias. Pode V. Exa.,
Ministro Círne Lima, levar ao
Presidente Médici a certeza de
que Minas cumprirá seu dever
com o programa de desenvolvimento da Revolução de 1964."
Minas está, pois, de parabéns com
a construção do seu Centro de Abastecimento, que terá oportunidade de
prestar uma gama ·enorme de servi~
ÇOfi a tôda a população.'
A respeito do perfeito entrosamento
mantido entre o Gbvêrno estadual e
as autoridades federais, vale a pena
transcrever notáv~l editorial do Esta:'
do de l\Jinas, em sua edição de 1.0 de
maio:
"AOAO INTEGRADA

A presença do ministro Cirne
Lima, hoje, em Belo Horizonte,
representa a oitava visita minis~
terial que o governador Rondon
Pacheco recebe, em seus primei~
ros 45 dias de govêrno. Anteriormente, 'llqui -estiveram o ministro
Reis Velloso, do Planejamento
(duas vêzes, para a posse e para
a cerimônia de i!onstituição da
Arafértíl), o ministro Delfim Netto, da Fazenda, o ministro Costa
Cavalcanti, dQ I:wafjpr, o ministro Adalberto Barros Nunes, da

15.000·exemplares

Marinha, o ministro Dias Leite,
das .Minas e Energia, e o ministro
Mário Andreazza, dos Transportes, que só não se avistou pessoalmente com o governador porque
êste se encontrava acamado. Isto,
sem se falar no general El)nesto
Geisel, pr,esidente da PETROBRÁS, que ocupa posição de nivel
ministerial.
A presença dêsses ministros em
Minas representa, obviamente, a
evidência do perfeita entrosamento entre os governos de Minas e
da República, confirmando, consequenteinente, as afirmações que
o Sr. Rondon Pacheco fizera ao
assumir o govêrno do Estado,
quanto à confiança que depositava no apoio do poder c.entral.
E o que é essencial: cada presença de ministro -em Minas não re~
presenta, apenas, uma demonstração de apreço pelo Sr. Rondon
Pacheco, mas, principalmente, o
estabelecimento de importantes
entendimentos para a solução dos
problemas básicos do Estado .
Amanhã, já estará de nôvo em
Minas o ministro Reis Velloso, do
Planejamento. l!:le vai direto para
Araxá, de onde segue segundafeira para Uberaba, a fim de se
encontrar com o governador Rondon Pacheco e partiCipar da so,:.JwWade de abertura da, XXXVJI
: ~ ,I' _!!)xBfl&i~~9 -Feira
Agropecuária '1 e

Mhio de'1971
: ,
da XIII Exposição Nacional de
Gado Zebu."
Era o que tinha a dizer. (Muito
bem!>
O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portella) - Não há mais oradores inscritos para o periodo de
breves comunicações.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do
Projeto de Lei Complementar n.o
3, de 1970 (CN), que fixa normas
para o cumprimento do disposto
nos arts. 98 e 108, § 1.0, da Constituição, tendo
PARECER sob n.o 20, de 1971
(Cm, da Comissão Mista, FAVORÁVEL ao Projeto e à Emenda
n. o 4; FAVORÁVEL às Emendas
n.os 1, 2 e 5, nos têrmos das subemendas que apresen~a; e pela
REJEIÇAO das Emendas n.os 3

e 6.O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portella) - Estão presentes 30
Srs. Senadores e 95 Srs. Deputados.
Não há número legal para deliberações. Suspendo a sessão por 30 minutos, a fim de aguardarmos a existência de quorum.
(A sessão é suspensa às 10 horas e
15 mznutos.)

As 10 horas e 45 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita
- Flávio Brito - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Milton Trindade - Renato Franco Alexandre Costa - Clodomir Millet Fausto Castello-Branco Petrônio
Portella - Helvídio Nunes - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves Dinarte Mariz - Duarte Filho - Milton Cabral - Ruy Carneiro - João
Cleofas - Paulo Guerra Wilson
Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcanti - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista Antônio Fernandes - Heitor Dias Ruy Santos - Carlos Lindenberg Eurico Rezende - João Calmon Amaral Peixoto - Paulo Tôrres Vasconcelos Torres - Benjamin Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Magalhães Pinto - Carvalho
Pinto - Franco Montoro - Orlando
Zancaner Benedito Ferreira Emival Caiado -.:. Osires' Te1xêlra : Filinto Müller - Matosl LelIl:r-:.;:L Ney
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Braga - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Kr1eger - Guido Mondin.
E OS SRS. DEPUTADOS;
Acre
Joaquim Macêdo - ARENA; Nasser
Almeida-ARENA; Ruy Lino-MDB.
Amazonas
Joel Ferreira - MDB; Rafael Faraco - ARENA.
Pará
Édison Bonna - ARENA; João Menezes - MDB; Júlio Viveiros-MDB;
Juvêncio Dias - ARENA; Pedro Carneiro - ARENA; Stélio MarojaARENA.
Maranhão
Eurico Ribeiro - ARENA; Freitas
Diniz - MDB; Henrique de La Rocque
- ARENA; João Castelo - ARENA;
Pires Sabóia - ARENA.
Piauí
José Pinheiro Machado - ARENA;
Severo Eulália - MDB.
Ceará
Álvaro Lins - MDB; Edílson Melo
Távora - ARENA; Ernesto Valente
- ARENA; Flávio Marcílio - ARENA;
Furtado Leite - ARENA; Hildebrando Guimarães - ARENA; Jonas Carlos ARENA; Leão Sampaio ARENA; Marcelo Linhares - ARENA;
Osiris Pontes - MDB; Paes de Andrade - MDB; Pars,ifal Barroso ARENA.
Rio Grande do Norte
Antônio Florêncio - ARENA;' Djalma Marinho - ARENA; Henrique
Eduardo Alves - MDB; Pedro Lucena
- MDB; Vingt Rosado - ARENA.
Paraíba
Álvaro Gaudêncio - ARENA; Antônio Mariz - ARENA; Cláudio Leite
-ARENA; Janduhy Carneiro-MDB;
Marcondes Gadelha - MDB; Petrônio
Figueiredo - MDB; Wilson Braga ARENA.
Pernambuco
Aderbal Jurema - ARENA; Airon
Rios - ARENA; Carlos Alberto Oliveira - ARENA; Etelvino Lins ARENA; Geraldo Guedes - ARENA;
Gonzaga Vasconcelos - ARENA; Joaquim Coutinho - ARENA; Josias Lei~
te - ARENA; Lins e Silva - ARENA;
ARENA; Marcos
Marco Maciel Freire - 'J!Jrn!3;1 Thales Ramalho MDB.
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Alagoas
Geraldo Bulhões - ARENA; José
Alves - ARENA; Oceano Carleial ARENA.
Sergipe
Eraldo Lemos - ARENA; Fraribisco Rollemberg - ARENA; Raimundo
Diniz - ARENA; Passos Pôrto ARENA.
Bahia
r
Djalma Bessa - ARENA; Edvaldo
Flôres - ARENA; Fernando Maga, lhães .- ARENA; Hanequim Dantas
- ARENA; Ivo Braga - ARENA;
João Alves - ARENA; Manoel Novaes
- ARENA; Necy Novaes - ARENA;
Odulfo Domingues - ARENA; Prisco
Viana - ARENA; Rogério Rêgo - '\.RENA; Ruy Bacelar - ARENA;
rheóduÍo de Albuquerque - ARE~rA;
Tourinho Dantas - ARENA; V\1isco
Neto - ARENA; Walson Lopes MDB; Wilson Falcão - ARENA.
Espírito Santo
Argilano Dario - MDB; Élcio 'Alvares - ARENA: José Carlos Fonsêca
- ARENA; Oswaldo Zanello'- ARENA.
Rio de Janeiro
Alberto Lavinas MDB; Ari
Theodoro - MDB; Brígido Tinoco' MDB; Dayl de .Almeida - ARENA;
Daso Coimbra - ARENA; Hamilton
Xavier - MDB; José Haddad-ARENA; José Sally - ARENA; Luiz Braz
- ARENA; Márcio Paes - ARENA'
Moacir Chiesse - ARENA; Osmar
Leitão - ARENA: Peixoto Filho MDB; Rozendo de Souza - ARENA
Silva Barros - ARENA: Walter Silvo
-MDB.
Guanabara
Alcir Pimenta - MDB; Bezerra de
Norões - MDB; Célio Borja - ARE
NA; Eurípides Cardoso de Menezes ARENA; Florim Coutinho - MDB
José Bonifácio Neto - MDB; JG de'
AraÚJO Jorge - MDB; Léo Simões MDB; Lisâneas Maciel - MDB; 'Bôpu
Coêlho - ARENA; Nina Ribeiro·'ARENA; Osnelli Martinelli-ARENA,
Pedro Faria - MDB; Rubem Medina
- MDB; Waldemiro Teixeira - MDB.
Minas Gerais
Aécio Cunha ARENA; Altair
Chagas - ARENA; Athos de Andrade
- ARENA; Aureliano Chaves - ARENA; Batista Mir3;m\.a --:-t ARENA; Bento Gonçalves ~
'AR~NA;
Bias Fortes
,
..\ '"" 11
- ARENA; Carlos Càtta - MDB;

04'2

Quarta.~feira

5

Delson Scarano - ARENA; Edgard
Pereira - ARENA; Elias Carmo ARENA; Fábio Fonsêca. - MDB; FagUl).d,es Netto - ARENA; Francelino
P(lr~üra - ARENA; Geraldo Freire ARENA; Homero Santos - ARENA;
Hugo Aguiar - ARENA; Jairo Magalhães - ARENA; Jorge Ferraz MnB; Jorge Vargas - ARENA; José
Btlnifácio - ARENA; José Machado
.::... ARENA; Manoel de Almeida ARENA; Manoel Taveira - ARENA;
Murilo Badaró - ARENA; Navarro
Vieira - ARENA; Nogueir!l. de Rezende - ARENA; Padre Nobre - MDB;
Paulino Cícero - ARENA; Renato
Azerado - MDB; Sílvio de Abreu MD:e; Sinv!l.l Boaventura - ARENA;
Tancredo Neves - MDB.

"

São Paulo
(

Aldo Lupo - ARENA; Athiê Coury
- MDB; Cantídio Sampaio - ARENA; Dias Menezes - MDB; Francisco
Amaral - MDB; Freitas Nobre MDB; .Ildélio Martins ARENA;
Oten~ Rodrigues ARENA; Paulo
~lberto - ARENA; Plínio Salgada ARENA; Silvio Lopes - ARENA.
Goiás
Anapolino de Faria - MDB; Brasmo Caiado - ARENA; Fernando
Cmlha - MDB; Henrique Fanstone
- 'ARENA; Jarmund Nasser - ARENA; José Freire - MDB; Juarez
Bernardes - MDB; Siqueira Campos
- ARENA; Wilmar Guimarães
ARENA.
Mato Grosso
Garcia. Netto - ARENA; Gastão
Müller - ARENA; João da Câmara
- ARENA; Ubaldo Barém - ARENA.
Paraná
Agostinho Rodrigues - ARENA;
Antônio Ueno - ARENA; Ardinal Ribas - ARENA; Emílio Gomes - ARENA; FláVio Giovine - ARENA; ítalo
Conti
- ARENA; Mário Stamm
','11/
A~ENA; Túlio Vargas ARENA.
b.
.!,
Santa Catarina
:Asel Avila - ARENA; Adhemar
Ghi$i - ARENA; Albino Zeni - ARENA; Aroldo Carvalho - ARENA; Díb
Cn.erem - ARENA; Francisco Grillo
- ,ARENA; Francisco Libardoni Mll8; Jaison Barreto - MDB; João
LiIÜ'ffi.res - ARENA; Laerte Vieira MDB; Pedro CoHin - ARENA; Ped~,rJNo - 'MliJB! ',lWiIlmar Dallanhol
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Rio Grande do Sul
Alberto Hoffmann - ARENA; Alceu
Collares - MDB; Aldo Fagundes MDB; Amaral de Sousa - ARENA;
Amaury Milller - MDB; Antônio Bre~
solin - MDB; Ary Alcântara - ARENA; Arlindo Kunzler - ARENA; Arnaldo Prieto - ARENA; Cid Furtado
- ARENA; Clóvis Stenzel- ARENA;
Daniel Faraco - ARENA; Eloy Lenzl
- MDB; Getúlio Dias - MDB; Jairo
Brum - MDB; José Mandelli - MDB;
Lauro Leitão - ARENA; Lauro Rodrigues - MDB; Marques Fernandes
- ARENA; Nady Rossetti - MDB;
Sinval Guazelli - ARENA; Vasco
Amaro - ARENA.
Amapá
Antônio Pontes - MDB.
Rondônia
Jerônimo Santana - MDB.
Roraima
Sílvio Botelho - ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portella) - Havendo número
legal para deliberar, está reaberta a
Sessão. Encontram~se na Casa 54 Srs.
Senadores e 216 Srs. Deputados.
. Já foi encerrada a discussão da matéria. Passemos à votação. De acôrdo
com o disposto no art. 59 da Constituição, as Leis Complementares somente serão aprovadas se obtiverem
maioria absoluta de votos dos mem~
bras das duas, Casas do Congresso
Naeional.
Como sabem V. Exas., e de acôrdo
com as respectivas lideranças, a Mesa
deliberou que, nestes casos, desde que
Maioria e Minoria concordem com o
que se vai votar e preViamente tal declaração seja feita, consideraremos
cumprido o dispositivo da Constituição, que exige quorum qualificado
para a votação de leis complementares, comO de resto ocorreria também
na hipótese de emenda à Constituição, ou seja, dois terços.
O Sr. Deputado Cantídio Sampaio
- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portella) - Tem a palavra,
pela ordem, o Sr. Deputado Cantídio
Sampaio.
O SR. DEPUTADO CANTíDIO SAM~
PAIO (Questão de Ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queria declarar à Mesa que,· éom ex~

ceção do destaque que esta Casa deve
apreciar, quanto ao projeto e às emendas há acôrdo de votação entre a
Maioria e a Minoria. De modo que poderia, com exceção dêsse destaque, ser
aplicado o critério da última sessâo
que V. Exa. tornou, para faci~itar
nossos trabalhos e por economia processual, uma regra de procedimento
desta Casa. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Senador Pe~
trônio Portella) - Há sôbre a mesa
requerimento subscrito pelo Líder
Nelson Carneiro, que vai ser lido pelo
Sr. 1.°-Secretário.
Ê

lido o seguint~
REQUERIMENTO
N.o 2, de 1971

Nos termos do disposto no § 2.° do
art. 49 do Regimento Comum, requeremos destaque para votação em separado do § 3.° da Emenda n.D 2 ao
Projeto de Lei Complementar n.O 3,
de 1970 (CN), que fixa normas para o
cumprimento do disposto nos artigos
98 e 108, § 1.°, da Constituição.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1971. - Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador PetrÔnio Portella) - Em votação o requerimento.
O Sr. Senador Nelson Carneiro Sr. Presidente peço a palavra. para
encaminhar a votação.
O SR. PRESlD,ENTE (Senador Pe~
trônio Portella) - Tem V. Exa. a pa~
lavra.
O SR. SENADOR NELSON CARNEIRO (Encaminhamento de votação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Congresso está convocado
para, através de 5 votações nominais,
concluir a apreciação dêste projeto.
Maioria e Minoria acertaram em que
as 4 primeiras votações serão simbólicas, tanto interessa ao funcionalismo d.o Congresso, como ao do Judiciário a não aplicação imediata da Lei
n,o 5.645, ainda mais prejudiCial do
que o proj eto em exame. A divergência entre Maioria e Minoria resulta'
apenas do texto do § 3.° da emenda
do nobre Deputado, da ARENA de São
Paulo, ítalo Fittipaldi.
Ao encaminhar esta votação, cum~
pre-me dizer, Sr. Presidente, que também eu reconheço os defeitos de redação que existem nesta emenàa e
por Msd ~ediria a V. Exa., porque se
tra ta de apreender o mesmo pensa-

Maio de 1971
mento e traduzir os mesmos propósitos de V. Exa., ao presidir a votação
dês te destaque, que o faça nos seguintes têrmos, que daqui sugiro às Comissões de Redação competentes:
"Art. 6. 0 - Até a aplicação efetiva das normas de paridade previstas nesta lei, não se fará ne",
nl1Uma distinção entre os funcionários dos três Podêres no que
tange ao percentual de eventuais
reajustamentos de vencimentos."
É o mesmo pensamento com maior
clareza. Assim se observará, Sr. Presidente, o disposto no art. 51 do Regimento Comum, que diz:
"Concluída a votação, a matéria
voltará à Comissão Mista para
redação final, ficando interrompida a Sessão pelo tempo necessário à sua lavratura, podendo,
entretanto, ser concedido à Comissão, prazo máximo de 24 horas
para a sua elaboração."
Os pOdêres da Comi'ssão Mista agindo como Comissao de Redação são os
mesmos da Comissão de Redação do
Senado Federal, in verbis, art. 115, §
2 o·

"A Comissão de Redação escoimará as proposições, ainda que
não emendadas, dos vicios de linguagem, das impropriedades de
expressão e dos defeitos de téc:'
nica legislativa."
Assim, espero que o Congresso Nacional seja sensível à realidade que
vivemos e não abra as portas para
que partam os funcionários do P.oder
Legislativo e do Poder Judiciário.
Ainda ontem à noite me foi dado
constatar um dado a mais que desejo
trazer ao exame desta Casa. Um motorista da Câmara e do Senado recebe
580 cru:zeiros como salário-base. As
embaixadas que se estão sediando em
Brasília já estão convocando êsses
mesmos servidores para ocupar o cargo de motoristas dos seus funcionários, pagando 1.300 cruzeiros. No dia
em que o funcionário da Câmara, do
Senado e do Poder Judiciário receber
a mesma importânCia que recebe o
funcionário do Poder Executivo, numa
classificação que se anuncia, então,
todos, ou muiros dêles, se transferirão
para o Poder Executivo e voltarão aos
seus Estados de origem, onde encontrarão as suas famílias, os seus amigos e outras possibilidades de ~r.aba
lho.
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DIÁRIP DO CONGRESSO NACIONAL
Temos de verificar que os membros
do Poder Legislativo e do Judiciário
residem em Brasília, onde os funcionários não encontram sequer casa
para alugar, e o Estado não tem moradia para dar a todos. A situação é
diferente daquela que comportasse
uma extensão indiscriminada a todos
os servidores.
Por tudo isso, dando o apoio da
Minoria ao projeto em aprêço e concordando com o ilustre Líder, Deputado Cantídio Sampaio, na votação
simbólica dos quatro primeiros itens,
espero, não como parlamentar da Minona, mas como intérprete de uma
consciência que se generalizou nesta
Casa, de homens da Maioria e da Minoria, que se aprove esta emenda, que
não partiu dos arraiais do MDB, mas,
ao contrário, teve sua origem e inspiração na pessoa do ilustre membro
da ARENA, Deputado ítalo Fittipaldi.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portella) - Está em votação
o requerimento. Permiti, todavia, que
o Líder Nelson Carneiro fizesse a exposição relativa ao mérito do destaque, a fim de que ficasse bem esclarecida a 'posição de ambas as bancadas no concernente à matéria que em
seguida iremos votar,
Os Srs. Deputados que aprovam o
requerimento, queiram ficar como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento, queiram ficar como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será votado, em separado, na ocasião devida, o § 3.° da Emenda n.O 2.
Tratando-se de matéria que depende
de quorum especial, já esclareci que
a votação poderá ser simbólica, eis
que as duas bancadas já se pronunciaram favoráveis.
Está em votação o projeto, ressaIvado o destaque e ressalvadas as
emendas e sub emendas.
OS 81'S. Deputados que o aprovam,
queiram ficar como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Os ,8rs. Senadores que o aprovam,
queiram ficar como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.:< '
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o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 3, de 1970 (CN)
Fixa normas para o cumprimento do disposto nos artigos 98
e 108, § 1.0 , da Constituição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos cargos integrantes
dos Quadros de Pessoal dos órgãos
dos Podêres Legislativo e Judicuirio
da União aplicam-se, no que couber,
os sistemas de classificação e níveis
de vencimentos vigorantes no serviço
civil do Poder Executivo.
Art. 2. 0 - Os órgãos dos podêres
Legislativo e Judiciário elaborarão,
até 30 de junho de 1971, projetos de
classificação e de retribuição dos cargos das respectivas Secretarias e Serviços Auxiliares, observado o disposto
nesta Lei ..complementar.
§ 1. 0 A classificação dos cargos
referidos neste artigo, sem paradigmas no serviço civil do Poder Executivo, será precedida de levantamen, to de suas atribuições, para adequada
avaliação e conseqüente fixação de
seus vencimentos, respeitado o sistema de retnbuição vigorante no Poder
Executivo.
§ 2.0 Independe"á do levantamento a que alude o § 1.0 a classificação dos cargos de denominação
igual à dos cargos do Poder Executivo
que tenham o mesmo grau de respon~
sabilidade e eXIjam a mesma formação profissional.
• Art. 3.0 - Na classificação dos cargos em comissão levar-se-á em conta
o nível hierárquico dos respectivos órgãos, na organização dos Três Podêres da União.
Art. 4. 0 _ Em decorrência da aplicação desta Lei Complementar, nenhum servidor sofrerá redução do
que vem, legalmente, percebendo até
a data da sua vigência.
§ 1.0 _ Aos atuais funcionários é
assegurada, a título de vantagem pessoaI, nominalmente identificáver;" 3:
diferença entre o vencimento dos cargos efetivos de que são titulares e o
vencimento que resultar da nova classificação.
§ 2. 0 - Sôbre a diferença a que se
refere o § 1.0 não incidirão reajustamentos supervenientes, nem se estabelecerá, em virtude dela, discriminação nessas concessões.
§ 3.0 _ A diferença,de vencimentos
referida neste artigo incorpora-se aos
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proventos da aposentadoria e da disponibilidade.
Art. 5.° - As funções gratificadas
necessárias aos serviços dos órgãos dos
P04~es Legislativo e Judiciário serão
cr~ªdas nos respectivos regulamentos
ou. r.egimentos, respeitados os princípios de classificação vigorantes no
PÇlder Executivo.
Art. 6.° - Aplicam-se aos funcionários dos Tribunais de Contas da
União e do Distrito Federal as dispo,
sições desta Lei Complementar.
Art. 7.° - Esta Lei Complementar
entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8.° - ' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Senador PetrAn~() Portella) - Aprovado o projeto; passa-se à votação da Emenda
n.o 4, que tem' parecer favorável da
Comissão Mista. A a p r o v a ç ã o da
-emenda importa a prejudicialidade d&,
Erlienda n.o 3.
às' 8rs. Deputados que aprovam a
enféií'da queiram permanecer como se
ert'Eóntram. (Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que aprovam,
qutliram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovada.
-/i
i,Wrovada a Emenda n.o 4. Está prejudicada a de n.o 3.
1!l a seguinte a emenda aprovada
EMENDA N.o 4
O art. 3.° do Projeto de Lei Complementar n.o 31/70 passa a ter a seguinte redação:
,"Art. 3.° - Os vencimentos dos
cargos em qomíssão do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo, para cargos
de atribuições iguais ou asseme. lhadas."
'4:';
1!l a seguinte a emenda preju~ ~
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EMENDA N.o 3
'Redija-se assim o art. 3.°:
"Art. 3.° - Os cargos em comis. são, na organização dos Três Podêres da União, atendidas as suas
.,,,.atribuições e grau de responsabi'.:lidade, terão os mesmos vencimentos, 'l"es.peitada a autonomia
'B'de cada éJ.:gifXllíl~estruturação de
bBeUS ser'ViQÓs administrativos."

o SR. PRESIDENTE (Senador Pe~
trônio Portella) - Passa-se à votação
da Emenda n.O 6, que tem parecer
contrário da Comissão Mista.
Os Srs. Deputados que a aprovam
queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Rejeitada.
Deixa de ser, portanto, submetida ao
Senado a emenda.
1!l a seguinte a emenda rejeitada
EMENDA N.o 6
Onde convier:
"Art. - As promoções do funcionalismo civil dos Podêres Executivo, LegIslativo e Judiciário,
por antiguidade e por merecimento, serão feitas anualmente, nos
meses de abril e outubro."
O SR. PRESIDENTE (Senador Pe~
trônio Portella) - Votação, da Subemenda à Emenda n.o 5.
Os Srs. Senadores que a apróvarem
queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovarem,
queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Com a aprovação da subemenda,
fica prejudicada a emenda.
1!l a seguinte a sub emenda aprovada
SUBEMENDA A EMENDA N.o 5
• Dê-se à Emenda a seguinte redação:
O art. 4.° passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 4.° - Em decorrência da
aplicação desta Lei Complementar, nenhum servidor sofrerá' redução do que, legalmente, perceber à data da vigência desta Lei."
1!l a seguinte a einenda prejudicada
EMENDA N.o 5
Suprima-se do art. 4.°, in fine, a
expressão "até a data de sua vigência" .
o SR. PRES1DENTE (Senador Pe~
trônio Portella) - Votação da Subemenda às Emendas de n.os 1 e 2, ressalvado o destaque aprovado para o
parágrafo 3.° da Emenda n.o 2 .
OS 81'S. Deputados que aprovam a
subemenlÍa queiram permanecer como
se acham. (Pausa.)
Está aprovada.
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Os Srs. Senadores que aprovam a
sub emenda queiram permanecer como
se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Ficam prejudicadas as Emenda~ n.0 5
1 e 2.
É a seguinte a submenda. aprovada
SUBEMENDA AS EMENDAS N.os 1 E 2
Dê-se às Emendas a seguinte redação:
O art. 2.° passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 2.° - No prazo de sessenta
dias, a contar da publicação do
ato que aprovar a aplicação, no
Poder Executivo, da sistemática
estabelecida pela Lei n.o 5.645, de
10 de dezembro de 1970, em relação a cada Grupo de Categorias
Funcionais, os órgãos dos Podêres
Legislativo e Judiciário elaborarão proje~os de classificação das
correspondentes categorias.
§ 1.0 - Os órgãos a que alude
êste artigo, em igual prazo, a contar da publicação dos atos que
aprovarem os respectivos planos
específicos de retribuição, decorrentes da mesma Il,orma legal,
elaborarão, também, os planos de
retribuição dos correspondentes
Grupos.
§ 2.° - A. classificação dos cargos referidos neste artigo, sem
paradigmas no serviço civil do
POder' Executivo, será precedida
de levantamento de suas atribui- .
ções, para adequada avaliação e
conseqüente fixação de seus vencimentos, respeitado o sistema de
retribuição Vigorante no Poder
Executivo.
§ 3.° - Independerá do levarlta- .
menta a que alude o § 1.0 a classificação dos cargos de denominação igual à dos cargos do Poder Executivo que tenham o mesmo grau de responsabilidade e
exijam a mesma formação proÍlssional."
8ão as seguintes as emendas
prejudicadas, ressalvada a parte
destacada:
N.o 1
0
Dar ao art. 2. a seguinte redação:
"Art. 2. 0 - Os órgãos dos Podêres Legislativo e Judiciário, na
'medida em que forem implanta"Elas lilero Poder' Executivo as du'etrizes para a classificação de caf..
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gos do Serviço Civil da União e
das autarquias federais, elaborarão, no prazo de 00 (sessenta)
dias, proj etos de classificação e
retribuição dos cargos das respectIVas Secretarias e Serviços Auxílíares, observado o disposto nesta Lei Complementar."
N.o 2
. Substitua-se, no art. 2.°, a expressão "até 30 de junho de 1971", pela
redação seguinte, suprimin<1o-se, também, a parte final do § 1.0, a partir
de "respeitado o sistema de retribuição vigorante no Poder Executivo", ~
acrescentando-se mais um parágrafo,
que passará a ser o 3.°:
Art. 2.0 - .. , até 90 (noventa)
dias após a instituição, por lei, do
Plano de Classificação e Retribuição de Cargos do Serviço Civil do
Poder Executivo e suas autarquias, ...
li 1. 0 - A classificação dos cargos
referidos neste artigo, sem paradigmas no serviço civil do Poder
ExecutIvo, será precedida do levantamento de suas atribuições
para adequada avaliação e conseqüente fixação de seus vencimentos.
§2.o- ................. : ....... .
§ 3. 0 - Até a conclusão final dos

projetos previstos neste artigo e
sua transformação em lei, os servidores civis dos Três POdêres,
observadas, no que couber, as
respectivas peculiaq;i.dades, terão
seus vencimentos reajustados na
forma das normas vigentes.
O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portella) - Passa-se à votação
do § 3.° da Emenda n.o 2, conforme
destaque aprovado pelo Plenário.
O Sr. Deputado Ary Alcântara - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. .
O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portela) - Tem Vossa Exce-,
lência a palavra.
O SR. DEPUTADO ARY ALCANTARA (Encaminhamento de votação Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, 81'S. COl1;gressistas, designado
para relatar o projeto de lei complsmental' hoje em votação, procuramos,
dentro de nossas limitações, estudar
tôda a legislação pertinente'i!- matéria~
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Em primeiro lugar, detivemo-nos
em saber quem havia feito os estudos
e quem havia redigido o anteprojeto
remetido ao Congresso Nacional. Verificamos que tanto o Judiciário como
o Legislativo designaram pessoas do
mais alto gabarito para integrarem a
comissão. Fazia parte desta também
um representante do Executivo. Da
parte do Judiciário, foi representante o Dl'. Jayme de Assis Almeida, figura bastante conhecida no Congre3so e no País, Diretor-Geral do Suprpmo Tribunal Federal, assessorado por
outros técnicos do Judiciário; no setor
do LegislatiVO, pela Câmara a Doutôra Atyr Emília de Azev'edo Lucci, pessoa bastante conhecida nesta Casa,
também assessorada por funcionários
de alto gabarito e, finalmente, pelo
Senado, o seu Diretor-Geral, Dout'lr
Evandro Mendes Vianna, igualmente
assessorado por um grupo de técnicos
daquela Casa. Atuou como representante do Executivo o Dl'. Waldyr dos
Santos.
Essa comissão, Srs. Congressistas,
trabalhou durante oito meses. Dêsse
trabalho resultaram sete 'atas e do
seu conJunto um estudo para composição de anteprojeto, encaminhado ao
Executivo, que não sofreu alteração
alguma, sendo posteriormente rem-:-tido ao Congresso Nacional para apreciação.
D~zíamos ontem ao Dl'. Jaime de Almeida, representante do Judiciário,
juntamente com os técnicos do Congresso Nacional, que se a comissão EScolhida exatamente para expor e defender princípios aqui que representavam as aspirações tanto do Judiciário como do Legislativo; tivesse dificuldades, dIante de obstáculos criad0S
pelo Executivo, para a redação dos artigos e parágrafos, deveriam seus
membros na oportunidade renunciar
àquela missão. Respondeu-me o Doutor Jaime que isso não ocorreu.
Ao contrário, todos os artigos e parágrafOS foram aceitos sem alteração
alguma. Pareceu-nos, assim, a mim,
como Relator, apesar de não querermos tirar o dlreito de o Congresso alterar o texto do proj eto que acompanhou a Mensagem, que nos caberia
apenas recebê-lo e aprová-lo. Mas,
procuramos eXfl.n;tinar as emendas
apresentadas Pelos ilustres congressistas e àquelas que nos pareciam jus-
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tas demos parecer favorável. Na ComIssão Mista, levamos quase três ho- .
ras em debates, aceitando as justas
interpelações dos Srs. Congressistas ali
presen tes. E, quando chegamos exatl:t'..:
mente ao destaque que tratava 'db
§ 3.°, da Emenda n.o 2, pareceu-nos
que havia uma preocupação de um
grupo de funcionários quanto a um
"'
processo de congelamento.
Senhor Presidente, Srs. Congressistas, isto não existe em nenhuma 1e- '
gislação. O que eXIste é um acôrdo
feito pela Comissão Mista que elaborou o projeto de lei remetido ao Congresso, na presença do ílustre Deputado Geraldo Freire, quando Presidente da Câmara dos Deputados, do qual
resultou o aumento concedido, de dez
por cento a uma parte dos funcioH~(J
rios e de vinte por cento à outra. .: li
No nosso entender, porém, o § 3.0 ,
como proposta na emenda, é que im;plica congelamento. Por isto, demo~,
parecer contrário. Quando o Congr~s
so recebeu a mensagem, hoje, trap.,s-;
formada na Lei n. ° 5.645, então si,J.11,
cabia fazer as alteraçõl?s. Mas não
houve essa preocupação. Ao chegar,nos a mensagem aconteceu exatamente o contrário. O LegislatiVO e, q
Judiciário não estão impedidos de formular projetos, mudando a nomenclatura dos seus cargos, porque, sabemós,
a maioria das denominações não corresponde, na realidade, ao trabalho
exercido. Cabe, portanto, às duas Casas dar uma solução definitiva e não
artificial ao assunto. Sôbre isto não
temos a menor dúvida.
Estas, Sr. Presidente, as justificativas que desejávamos apresentar, por
têrmos dado parecer contrário ao destaque do § 3.° da Emenda n.O 2. Mantemos nosso ponto de vista e nosso
parecer: Somos contrários à aprovação do destaque. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portella) - Devo reiterar o esclarecimento <!-ado, da tribuna, j:l€lIô"
ilustre Senador Nelson Carneiro. Sugeriu S. Exa. ao PlenárIO que, após a
aprovação do § 3.°, da Emenda n.O 2,
concebiçlo nos têrmos que passo a ler:
"Até a conclusão final dos projetos previstos neste artigo e ·sua
transformação em lei, os servidores civis dos Três 'iPodêres, observado no que cOlUbM;las :réspecttvas
peculiaridades; terão seus venci-
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mentos rpajustados na forma das
normas vigentes."
Seria êsse dispositivo na Comissão
de Redação, que é o órgão competente, vazado em têrmos mais adequados
e com inegável precisão:
"Até a aplicação efetiva das normas de paridade previstas nesta Lei, não se fará nenhuma distinção entre os funcionários dos Três
POdêres no que tange às percentagena eventuais de reajustamento
de vencimentos."
, O que se vota, todavia, não é a sugestã.o apresentada pelo nobre Senador Nelson Carneiro, mas o § 3. 0 da
Emenda n.o 2, objeto do destaque requerido.
O Sr. Deputado Cantídio Sampaio
(fi.m revisão do orador.) _ Sr. Presidente, ouvimos' o relato do ilustre
Relator da matéria, Deputada Ary Alcântara, a respeito do histórico da
preparação d0 anteprojeto, de que reImItou o projeto do Executivo que hoje examinamos.
Realizadas as votações, mediante
acôrdo entre a Mino"ia e a Maioria,
da maior parte do projeto e das emen- ~
das, resta êste destaque para ser'
apreCiado. A simples leitura, do dispositivo que o perfaz leva à conclusão
de que, muito embora a intenção de
S&U digno autor se voltasse para os
interêsses do funcionalismo desta Cas:", e do Judiciário, a redação entretanto, por imprecisão, não atinge absolutamente os seus desígnios. É bastante uma leitura perfunctória. Senão,
vejamos.
Diz o § 3.0 proposto em destaque:
"Até a conclusão final dos projetos previstos neste artigo e sua
transformação em lei, os servidores 'civis dos três Podêres, observadas, no que couber, as respectivas peculiaridades, terão seus vencimentos reajustados na forma
das normas vigentes."
Sr. Presidente, há três requisitos
mgativos neste simples dispostivo.
Embora o autor pretendesse que qualquer ,reajustamento superveniente
vies.se aproveitar, nas mesmas bases,
aos funcioné.rios dos Três POdêres, a
questão foi colocada em têrmos absolutamente diversos, materialmente
impossíveis de atingir êsse objetivo.
Diz aqui:,_ "Observjfdas, no que couber, as re~tf'Zasl\leculiaridades" consideradas ~ "T!Ieculiaridades, evi-
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dentemente, daí advirão restrições na Sem revisão do orador.) - Sr. Prerepartição dos futuros reajustamen- sidente, o ilustre Líder -da Maioria
tos." . .. terão seus vencimentos rea- aeabou de afirmar que estava na injustados" ... - quem tiver 1% de rea- tenção do autor da emenda exatajustamento foi reajustada, estando mente o que objetiva a sugestão que
satisfeito o dispositivo legal.
V. Exa. teve a bondade de ler. PorEsqueceu-se O digno autor de dizer: tanto, o que faltou na emenda foi reReajustados na mesma base ou numa dação apropriada. Se V. Exa. buscar
mesma percentagem, omissão que tor- - e estão ressoando ainda nos nossos
na o dispositivo absolutamente dis- ouvidos as expressões do ilustre Líder
tinto, extreme do desígnio que o hou- da Maioria - verificará que S. Exal"
vera norteado. E, por fim, "na forma mesmo afirma que a itenção do aut.or
das normas vigentes". Ora, não existe da emenda foi assegurar aos funciolei que imponha ao Executivo a con- nários do Legislativo e Judiciário percessão de reajustamentos. Portanto, centagem de aumento igual à do Exeestas expressões genéricas não podem cutivo. Apenas não foi claro, não foi
referir-se a leis. Há, entretanto, um feliz na redação. Pois é esta redação
procedimento recente do Executivo, que precisa ficar clara. E, se as intenquando do último reajustamento, em ções da Maioria são as de assegurar
combinação com esta Casa e o Poder aos funcionários do Legislativo e do
Judiciário, no que tange à concessão Judiciário os mesmos percentuais de
de reajustamentos aos funcionários do remuneração nos aumentos eventuais
LegislatiVO e do Judiciário que ocupam do Executivo, então não haverá divercargos sem similaridade com outros gência entre nós. É preeiso apenas
do Executivo. Receberam êsses fun- aceitar a boa intenção da Emenda
cionários reajustamentos com percen- ítalo Fittipaldi, como S. Exa. acabou
tuais inferiores aos do Executivo. Fo- de ressaltar, com a redação própria
ram essas as normas. A aprovação que lhe é possível dar, não só na. fordêsse dispositiVO implicaria neces- ma fixada no Regimento Comum,
sàriamente à reaplicação dessa nor- como também na expressa na Regima, não podendo, nem esta Casa, nem mento do Senado, que S. Exa. recoo Sr. Presidente da Câmara ou do nhece subsidiário. A Comissão de ReSenado, nem o Chefe do Poder Exe- dação escoimará a proposição dos vícios de linguagem, das impropriedades
cutivo, nem o Chefe do Poder Legisde expressão e dos defeitos de técniea
lativo procederem de modo diverso.
Portanto, Sr. Presidente, infeliz- legislativa.
A quem se pode atribuir culpa pela
mente, nesta altura de nossos trabalhos, não podemos, materialmente, má redação dêsse texto? A exigüidade
em face do Regimento Comum, fazer de tempo que a Constituição impõe aO
qualquer alteração de substância neSSa Congresso para votar lei dessa inlporemenda, ainda que se recorresse ao tâncla. Dispusessem Deputados e Sepróprio Regimento do Senado, que é nadores de mais tempo para apresubsidiário, porque seria dar-lhe outro sentar emendas e subemendas, e ceralcance, outra feição, outro conteúdo. tamente êsses erros de redação, essas
Cremos sinceramente que o dispositi- omissões ressaltadas por S. Exa. não
vo, tal como está redigIdo, é prejudi- existiriam.
Portanto, aeolho, com muita simcial tanto ao funcionalismo do Legisla tivo , como ao funcionalismo do Ju- patia e com agrado, as palavras do
diciário. Por esta estrita razão, Sr. ilustre Líder' da Maioria. S. Exa. rePresidente, a Maioria votará contra conhece que a emenda teve a intenção de nivelar todos 08 possíveiS
ésse destaque.
Era o que tinha a dizer. (Muito aumentos de vencimento do Legislativo, do Judiciário e do Executivo.
bem! )
Apenas o autor da emenda não a reO Sr. Senador Nelson Carneiro Sr. Presidente, peço a palavra para digiu em têrmos claros. Para isso
existe, em todos os Congressos, a Coencaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Pe- missão de Redação, no caso, a Comistrônio Portella) - Tem V. Exa. a pa- são Mista, na forma do Regimento
Comum.
lavra.
Assim, 81': Presidente, a nossa di.
O SR. SENADORt NELSON OARNEIRO (Encaminhaínento de votação. vergência é apenas de lorma.. Eflta~
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mos todos a favor do mesmo nível de
aumento para todos os servidores públicos. Apenas S. Exa. acha que houve
um êrro de redação. Eu também convenho em que, mudada a redação, será
apreendido o mesmo espírito, aceito
o mesmo propósito e estará feita JUStiça aos servIdores do Legislativo e do
Judiciário. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Senador Petl'ônÍo Portella) - Ante a manifestação da Maioria e da Minoria e nos
têrmos da Constituição, vamos proceder à votação nominal, pojs sendo dispositivo referente à Lei Complementar,' exige-se quorum qualificado.
Votação do § 3. 0 da Emenda n. O 2,
começará na Câmara dos 81'S. Deputados. Convoco os Deputados Elias
Carmo e Paes de Andrade para ajudarem a Mesa na chamada dos 81's.
Deputados. A chamada começará do
norte para o sul.
Esclareço que, \em primeiro lugar,
deverão votar os Líderes.
Procede-se à chamada.
Respondem à chamada e votam
sim.os Srs. Deputados:
Padre Nobre - Líder do MDB.
Acre: Ruy Lino - MDB.
Amazonas: Joel Ferreira - MDB.
Pará: Júlio Viveiros - MDB.
Maranhão: Eurico Ribeiro - ARENA.
Piauí: Severo Eulálio - MDB.
Ceará: Alvaro Lins - MDB; Osiris
Pontes - MDB; Paes de Andrade MDB.
Rio Grande do Norte: Henrique
Eduardo Alves - MDB; Pedro Lucena - MDB.
Paraíba: Janduhy Carneiro
MDB; Marcondes Gadelha - MDB;
Petrônio Figueiredo - MDB.
Pernambuco: Marcos Freire
MDB; Thales Ramalho - MDB.
Sergipe: Passos Pôrto - ARENA.
Bahia: Walson Lopes - MDB; Wilson Falcão - ARENA,
Espírito Santo: Argilano Dario
MDB.
Rio de Janeiro: Ario Theodoro
MDB; Brígido Tinoco - MDB; Hamilton Xavier - MDB; Peixoto Filho
-MDB.
Guanabara: Bezerra de Norões MDB; José Bonifácio Neto - MDB;
Léo Simões - MDB; Lisâneas Maciel
- MDB; Lopo Coêlho - ARENA; Pedro Faria - MDB; Waldemiro ..'I'eixeira - MDB.
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Minas Gerais: Carlos Cotta - MDB;
Fábio Fonsêca - MDB; Jorge Ferraz - MDB; Sílvio de Abreu - MDB;
Tancredo Neves - MDB.
São Paulo: Freitas Nobre - MDB.
Goiás: Anapolino de Faria - MDB;
Fernando Cunha - MDB; José Freire - MDB; Juarez Bernardes-MDB.
Santa Catarina: Francisco Libardoni - MDB; Jaison Barreto - MDB;
Laerte Vieira - MDB; Pedro Ivo MDB.
Rio Grande do Sul: Alceu Collares
- MDB; Aldo Fagundes ~ MDB;
Amaury Müller - MDB; Antônio Bresolin - MDB; Eloy Lenzi - MDB;
Getúlio Dias - MDB; Jairo Brum MBD; José Mandelll - MDB; Lauro
Rodrigues - MDB; Nadyr Rossetti MDB.
Amapá: Antônio Pontes - MDB.
Rondônia: Jerônimo Santana MDB.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTA "NÃO" OS SRS. DEPUTADOS;
Geraldo Freir·e - Líder da ARENA.
Acre: Joaquim Macêdo - ARENA;
Nosser Almeida - ARENA.
Pará: Édison Bonna - ARENA;
Juv~ncio Dias - ARENA; Pedro Carneiro - ARENA; Stélio MaroJa ARENA.
Maranhão: Eurico Ribeiro - ARENA; Henrique de La Rocque - ARENA; João Castelo - ARENA; Pires
Saboia - ARENA.
Piauí: José Pinheiro Machado
ARENA.
Ceará: Edilson Melo Távora
ARENA; Ernesto VaIente - ARENA;
Flávio Marcílio - ARENA; Furtado
Leite - ARENA; Hildebrando Guimarães - ARENA; Jonas Carlos ARENA; Leão Sampaio - ARENA;
Marcelo Linhares - ARENA; Parsifal
Barroso - ARENA.
Rio Grande do Norte: Antônio Florêncio - ARENA; Djalma Marinho
- ARENA; Vmgt Rosado - ARENA.
Paraíba: Alvaro Gaudêncio - ARENA; ,Cláudio Leite - ARENA; Wilson
Braga - ARENA.
Pernambuco: Aderbal Jurema ARENA; Airon Rios - ARENA; Carlos
Alberto Oliveira - ARENA; Etelvino
Lins - ARENA; Geraldo Guedes ARENA; Gonzaga Vasconcelos - ARENA; Joaquim Coutinho ARENA;
Josias LeiteJ"'tr A~ENA; Lins e Silva
~ ARENA; J.\!::p;co.~aciel ARENA.
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Alagoas: Geraldo Bulhões - ARENA.
Sergipe: Eraldo Lemos - ARENA;
FrancIsco Rollemberg ARENA;
Raimunck> Diniz - ARENA.
Bahia: Djalma Bessa - ARENA;
Edvaldo Flôres - ARENA; Fernando
Magalhães ARENA; Hanequim
Dantas ARENA; Ivo Braga ARENA; João Alves - ARENA; Manoel Novaes - ARENA; Necy Novaes
ARENA; Odulfo Domingues ARENA; Prisco Viana - ARENA; Rogério Rêgo - ARENA; Ruy Bacelar
- ARENA; Theódulo de Albuquerque
- ARENA; Tourinho Dantas - ARENA; Vasco :t-Teto - ARENA; WIlson
Falcão - ARENA.
Espírito Santo: Élcio Álvares ARENA; Josécarlos Fonsêca - ARENA; Oswaldo Zanello - ARENA.
Rio de Janeiro: Dayl de Almeida ARENA; José Haddad - ARENA; Luiz
Braz ARENA; MárcIO Paes ARENA; Moacir Chiesse - ARENA;
Osmar Leitão - ARENA; Silva Barros - ARENA.
Guanabara: Célio Borja - ARENA;
Osnelli Martinelli - ARENA.
Minas Gerais: Aécio Cunha - ARENA; Altair Chagas - ARENA; Athos
de Andrade - ARENA; Aureliano
Chaves - ARENA; Batista Miranda
- ARENA; Bento Gonçalves - ARENA; Bias Fortes - ARENA; Delson
Scarano - ARENA; Edgard Pereira
- ARENA; Elias Carmo - ARENA;
Fagundes Netto - ARENA; Francelino Pereira - ARENA; Geraldo Freire ARENA; Homero Santos ARENA; Jairo Magalhães - ARENA;
Jorge Vargas - ARENA; José Bonifácio - ARENA; José Machado ARENA; Manoel de Almeida - ARENA; Manoel Tavelra - ARENA; MurUo Badaró - ARENA; Navarro Vieira - ARENA; Nogueira de Rezende
- ARENA; Paulino Cícero - ARENA;
Sinval Boaventura - ARENA.
São Paulo: Cantídio 8ampaio ARENA; Paulo Alberto - ARENA.
ARENA;
Goiás: Ary Valadão Brasílio Caiado - ARENA; Henrique
Fanstone - ARENA; Jarmund Nasser - ARENA; Rezende Monteiro \ ARENA; Siqueira Campos - ARENA.
Mato Grosso: Garcia, Netto - ARENA; Gastão Milller ~ .M.,ENA; João.
da Câmara - ARENA. _ .
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Paraná: Agostinho Rodrigues ARENA; Ardinal Ribas - ARENA;
Emílio Gomes - ARENA; Flávio Giovinê :...... ARENA; ítalo Conti - ARENA;' Mario Stamm - ARENA; Túlio
váfg'all'- ARENA.
San'ta Catarina: Abel Ávila - ARENA; Adhemar Ghisi - ARENA; Albino Zeni - ARENA; Aroldo Carvalho
- ARENA; Dib Cherem - ARENA;
Francisco Grillo - ARENA; João Li-'
nhares - ARENA; Pedro Collin ARENA; Wilmar Dallanhol - ARENA.
ÍtfJ'l -brande do Sul: Alberto Hoffmann - ARENA; Amaral de Sousa
- ARENA; Ary Alcântara - ARENA;
Arlindo 'Kunzler - ARENA; Arnaldo
Prieto - ARENA; Cid Furtado ARENA;, Clóvis Stenzel' -, ARENA;
Daniel Faraco - ARENA; Lauro Leitão - ARENA; Sinval Guazelli ARENA; Vasco Amaro - ARENA.
Roraima: Sílvio Bot'elho - ARENA.
O SR. PRESIDENTE ,(Senador Petrônio Portella) - Votaram sim, 56
Srs. Deputados; votaram não, 132.
Está rejeitada a emenda. Deixa, portanto, de ser submetida ao Senado.
A matéria vai à Comissão Mista, para
a redação final.
Suspendo a Sessão por 10 minutos,
para que providências nesse sentido
sejam tomadas. (Pausa.)
(A Sessão é suspensa às 11 horas e
50 minutos, sendo reaberta às 12 horas.)

O, SR. PRESIDENTE (Senador Petrônro 'Portella) - Está reaberta a
Sessão. ,
Sôbre a mesa, a redação final que
vai ser lida pelo Sr. 1.°-Secretário.
É lido o seguinte
PARECER'
N.o 31, DE 1971 (CN)
Da Comissã.o Mista, Redação
Final sôbre o Projeto de J.,ei Com.pJementar .n.o 3, de 1970 (CN),
que "fixa normas para o cumprimento do disposto nos artigos 98
e ,108, § 1.°" da Constituição (paridade salarial no serviço civil
brasileiro) ".
Relator: Sr. Ary Alcântara
A 'Comissão Mista deSIgnada para
em.itir parecer sôbre o Projeto de Lei
Complementar n.o 3, de 1970 (CN),
que "fixa nOJlTIa..~ para o cumprimento
qO,~~PPª~P.f\f;{~os 98

e 108, § 1.0,

da COlll,.!ltitrtWão (Jíla,ridade salarial no

servlço civil brasileiro)", oferece, em
anexo r a Redação Final da referida
proposição.
Sala das Comissões, em 4 de maio d3
1971. - Senador Paulo Tôrres, Presidente - Deputado Ary Alcântara, Re;lator - Senador Heitor Dias - Deputado Emílio Gomes - Senador Waldemar Alcântara - Senador Carvalho
Pinto - Senador Celso Ramos Deputado Alberto Lavinas - Senãdor
Ruy Santos - Deputado Fagundes
Neto - Deputado Nosser de Almeida
Senador Benjamin Farah - Senador
08ires Teixeira - Deputado Passos
Pôrto - Deputado Henrique de La
Rocque - Deputado Pedro Faria.
ANEXO AO PARECER
N.o 31, DE 1971 (CN)
Fixa normas para o cumprimento do disposto nos artigos 98
e 108, § 1.0, da Constituição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos cargos integrantes
dos Quadros de Pessoal dos órgãos
dos Podêres Legislativo e Judiciário
da União aplicam-se, no que couber,
os sistemas de classificação e níveis
de vencimentos vigorantes no serviço
civil do Poder Executivo.
Art. 2.0 - No prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da publicação do ato
que aprovar a aplicação, no Poder
Executivo, da sistem~tica estabelecida
pela Lei n.O 5 645, de 10 de dezembro
de 1970, em relação a cada Grupo de
Categorias Funcionais; os órgãos dos
Podêres Legislativo e Judiciário elaborarão :projetos de classificação das
correspondentes categorias.
~ 1.° - Os órgãos a que alude êste
artigo, em igu/3.1 prazo, a contar da
publicação dos atos que aIlrçvarem os
respectivos planos específicqs de retribuição, decorrentes da mesma norma legal, elaborarão, também, os planos de retribuição dos correspondentes Grupos.
§ 2.° - ' A classificação dós' cargos
referidos neste artigo, sem paradigmas
no serviço civil do Poder E~ecutivo,
será precedida de levantamento de
suas atribuições, para adequada avaliação e conseqüente fixação de seus
vencimentos, respeitado o sistema de
retribuição Vigorante no Poder Executivo.
§ 3.° Independerá do levantamento a que alude o § 2.° a classificação dos cargóE lidé denominação
igual à dos carg013 Ldo Pocl.ar Executivo

que tenham o mesmo grau de l'es"
ponsabilidade e exiJ am a mesma for~
mação profissional.
Art. 3.° - Os vencimentos dos cargos em comissão do J;'oder LegislatiVO
e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas.
Art. 4.° - Em decorrência da aplicação desta Lei Complementar, nenhum servidor sofrerá redução do que,
legalmente, perceber à dàta da vigência desta Lei.
§ 1,° - Aos atuais funcionários é
assegurada, a título de vantagem 'Pessoal, nominalmente identificável, a
diferença entre o vencimentó dos cargos efetivos de que são titulares e o
vencimento que resultar da nova classificação.
§ 2.° - 8ôbre a diferença a que se
refere o § 1.0 não incidirão reajustamentos supervenientes, nem se estabelecerá, em virtude dela, discriminação nessas concessões.
§ 3.° - A diferença de vencimentos
referida neste artigo incorpora-se aos
proventos da aposentadoria e da disponibilidade,
Art. 5.° - As funções gratificadas
necessárias aos serviços dos órgãos
dos Podê~es Legislativo e Judiciário
serão criadas nos respectivos regulamentos ou regimentos, respeitados us
princípios de classificação vigorantes
no Poder Executivo.
Art. 6.0 - Aplicam-se aos funcionários dos Tribunais de Contas da União
e do Distrito' Federal as disposições
desta Lei Complementar.
Art. 7.° - Esta Lei Complementar
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições' em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Senador PetrônÍD Portella) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Em votação.
OS 81'S. Deputados que a aprovam,
queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) ,
Aprovada. A mat~ria irá à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Senador Petrônio Portella.) - Antes de encerrar
os nossos trabalhos, e tendo em vista
terem)'Il~do publicados e distribuídos
_ e!ljf llJ}fijIsps vários pareoeres Ui ;,Co-

