nJ..\RIO no CO~GnESSO ~:\CIOl\':\L

Se(C'll1hro de 1971

SólJrc as pcrsl'guiC;Ô('li c irrcÇ!;ularielades na Din'toria Rt'gional da ECT
de Rondúnia, leio a carta do Sr,
Waller Luiz cios Sanlos, and!' & 1'('lalado com detalhl's () ('se:1 boroso caso
ele sua esposa l' ao qual j:'l nos referimos na esperanc:a de que sur,iam
]1J'ovid('ncias enérgieas por partl' do
Sr. Minist.ro das Comunicac:ões, extinguindo de vez as i\ljustí<:as no trato
do pessoal daquela Diretoria Regional:
Pórto Velho. 18 de maio de 1971,
SI'. Deputado

Dr. Jeronimo Garcia de Santana
Brasília _. DF.
Com o ]Jre,.;en te venho prestar os
csclarecimentos que scguem, os
quais podl'rüo servir de subsidio
na campanha que V. Ex." vem
empreendendo na Cúmara, :lpontando erros, violi-ncias de :ldministradores e pedindo solucões.
Minha ('spósa. Dirce Maria de
Sant:lna Ribeil'O. é funcion:iria
da EmprPiia Bra.,ileira de Correios e Telé~r:lfos (antigo DCT I
e nessa reparticão desempenhava
as funcôes dI' Chefe da Secáo
Econômica, ear~o que hoje equivale a Chefe do Material. Tendo
adoecido, foi recomendado o scu
I.l'a tamcnto especializado fora da
sedl'. por escassês de rccursos
médicos aqui. A !l1l'sma viajou
a Fortaleza e pasteriormcn te a
Recife, onde ~ofreu intel'vene:!o
cirúl'~iea d<,licadissima I extra(~áo
d<, tumor Ilwlignona mama I ..
Depoi.~ de uma temporada ali.
gTC.'i.~OU el11 convalescenea.

re-

Ch<'gando a PÓl'to Vt'lho. nessas
condic;lies, foi surprcendida com
uma decisüo estúpida do atual
Diretor dos Correios. V<,rificado
um desfalque na Tt'souraria de
eprca de 2 e n1l'io milhôes antigos. o diretor responsabilizou a
Tesoureira (' minha espós;\, alegando que a esta eabia fiscalizar
os atos da Tesouraria, }JrúLic:1
qne ab,.;olutam<,ntt' 11:"10 cabia,
pois a Tesollr:tl'ia n:-IO sofre int,prff'r('ncia d<, Iwnhllma out.ra
rpp:trtic::lO. Ante Os protest.os de
minha (',.;pósa. foi al)l'rto inqui>rito na r<,part.it:üo r ficou provado qu P r<,almente D. Dirce nada
tinha a V(,1' eOll1 o dt'sfalque de
s('los ali I'PI'ific:ldo. temdo a própria Tl'Sc)tlreira dccbrado <'111 ,'ieu
depoilllento que ,jamais aeeitara
qllalqul'r interfl'ri'neia de Outl';l
pe.';soa no spu trabalho. Ma.~ o
alo d<' violi-ncia do Diretor foi
mantido e minha <,spósa forc:ada
a phg:lI', al& sob anwaca dI' priS:-IO. !1wtade do aleanee
I'erifí(':Ido.

E""I'

\'I'X:1I11e \':lIell a minha rsque qua~e a le-

]10S;\ 11l\\ t,r:\\II11:\
vava :~ morte.

o ano pas.~ado, quando ~e
deu essa ocorrénc:ia, que est;( aeamada.
A .vida, Jlort'lll, dú muitas volta.~
e eis que agora sc' verifica um
nóvo desfalque na A!).Pllcia do
DCT em Púrto Velho. Cél'ca de
8 milhô('.~ antigos de entradas de
cinema nacional Isüo adquiridas
agora no Corr('io) evaporaram
da TC'souI'aria . O Dil'pwr, o mesmo daquela época, responsabilizou únieanlPntc a Tesoureira que
foi compelida a pagar a import:l11cla sozinha.
Est.ranha-se. entflo, que o Diretor não tC'nha exigido a fiscaJizal:ào do Chefe da Seção Econômica I hoje Material I, como o
féz da vez anteriol'.
E por que não o fé,z'!
Nat.uralmenteporfjue é dc sua
confianea, ou melhor. de sua simpatia, t o mesmo que a época em
que D. DireI' era Chefe. ocupa\'a a subchefia e chegou a estar
de acôrdo com o Diretor que deveria exi.~I.ir a fiseaJizaeii.o sob a
T('.~ouraria.
.
Por que nüo o fé? a!).ora'?
Por que nüo foi responsabilizado
,iuntamC'nte com a Tesoureira?
E;;t.;i comprovado, então. nue havia interp.~,;e p m:i-fé em prejudicar uma funcionúria. mesmo
q UI' isso lhe va ll'sse a morte como quase 0('01'1'1'. 111a., felizmC'nte
Deus não quis.
Infeliznwnte. Senhor Depulado,
is~o ainda ocorre por aqui. Brul:1lidades como rssa.~ que os docUlllentos anexos exemplificam c
comprov:lll1 ,~iio vislas nestas para !.:ens, praticadas pOl' homens
guindados a cargo,~ para os quais
lllui\.as vi'zcs não c,~tào prepara-

De~de

do,~.

Na C'sprranea de que o aSí>unto
p(l~Sa ser abord:1do por Vos.'a Excelt;ncia em seus reclamos na
Cúmara. ('omo nosso repl'psrn\.:1 I1t C', aprovrito para desC',iar~1111'
felicidadC's.
Era (J que linha a clizt'l'. C\luito
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pela sua. mal1pira de acolher lodos
aquêles que aportam ao Rio Grande
do Sul. É por isso que considero de
exeepcional .importáncia a inicia Uva
da Assembh;ia Legi.~lat.iva do Rio
Grande do Sul, que acaba de proll1ovC'r reunirlo do mai.~ alto in terêsse.
visando a. estimular o tUl'i:<l11o no meu
Est.ado,
Neste particular, rl'cebi o seguinte
convite:
A A.~spmbléia Legislativa do Rio
Grande do Sul tem a honra de
convidá-lo a participar da Conferéncia de DC'senvolvimento do Est,ado, Setor Terciário -- Turismo,
promovida p('la Comissão de Economia e Dcsellvolvimen w.
Data: de 6 a 8 de outul)ro de 1971.
Local: Pal:icio Fa.rroupilha.
Deput.ado 50lano BorÇ!;es, Presidente da Assembléia Legislativa
_. Deputado Valdir 1ol1C'S, Pre,~i
dente da Comis;:;ão de Economia
c DC'senvolvimento.
AComissfto de Economia e Desenvolvimento está a..,,~im constituída:
"Pre~idente: Deputado V a I d i r
Lopes
Vic<,-PrC'sidente: Deputado I vo
,Sprandel
Memhros: Deputado Nolly Joner
DC'putado Moisés Velasqncz
Dl'plltado Affonso Anschau
Deputado Martins Sant.ini.
Convidados Especiais: Deputaclo
Pedro Simon
Deputado FC'l'nando Goncalvr,~
Cool'd('narão: Economista JC'siC'!
dl' Mareo' Gomes
Osvaldo Goidallieh
,,\ssl'ssoria: Jornalist.a Anita Ta,'a res Pin to
Ar.adi>lllico .roão Gilberto Barbo~a Barcellos
:\.o;.,~istentf' Social: Ligia Holmer
Acadpmica Lúcia Vera D'Alô.
E há \'asto pl'o!.:Tanw a ser cumprido e que é o seguinte:
)·ItOG)~i\:\l:\

hC'm!)
O Slt, 1'ltESIIlESTE (Carlos Un-

,P-f<'ira. li de outuhro clt' ]!Jil

Concedo a. palavra ao
nobrC' Drput:ldo Antônio Brcsolin,

15
Sr!'stlo ~olrne de instalacüo,
1)('10 Senhor Pl'esidC'nt<, d:t Assrm-

O Slt, AS'filSIO URESOUS (Selll

bléia, DC'putado Solano Borgl's.
"Turismo uma nC'cpssidadr econômica. so('ial (' cultural", Dl'put:ldo
Valdir Ln)1I'S. Pl'l'sident,p da Comis,'iüo de Economia r D('srnvolv!l11<'n to.
15::W
Conferpl1cia: "..-. EXj1f'l'iência TlIl'i~tiea 1\1 11 11 d i a 1. O
Exemplo Esp:ll1hnl" _. 1':1'011. F.
l\1()na~t<'rio. do ('<IIl,"ol'('io EIl~('\'ixl
Tl'C"nibcl'i:l,
lli::ln
Cnl1l('!'I'IlC"la:"O T'1:1110
R('~ion:t! de Turismo da Rcg'Jào

dt'nht'I'/!,)

Sr. F'resirlenle.
Srs. Deputados. o Rio Grande do SlIl
ofp!'('crexc'l'Ientes conôieões para o
t.uri.'imn, alrlll da,~ bc'lezas naturais
que proporeiona aos t.uristas do mundo in tí'Íro. Telllos cidades mara viIl1osas, bons hot.éis e. além dis.~o, a
largupza do <'"pirito gaúcho, a hospitalidade ela ~I'nte do Rio Grande.
Sinto-lllC d('"v:llwrido. l11\lit.a.~ vê'zrs.
quando. Ill'sta Casa. homcns cios m:lb
diferrntC's Estados da FC'ôC'rae;'lo d<,st.acam a ill1portilllcia elo gaúcho, pelo
sell eS]Jil'ito largo. pela ."ua fidal:::uia,
rt'\'js:-w do 01":111111',) -
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o SR, PRESIDENTE <Carlos Lindcnbel'g) - Tem a palavra o Sr.
Deputado Laerte Vieira.
1!) --CoCJuetel dC' de:>pedidas, ofeO SR. L:\I~ltTE VIElltA (Para en18 - Debates.
recido pela Sr<:retaria de E~tado
c:uninhal' !l. yotac'ào, Sem revisão do
para
Assuntos
do
Turismo
do
RS.
19:30 --- Coquet.1'1 OfCl'ccido pl"la
orador.) - Sr. Pi'esidente. 81'S. ConAsseml)léia Legisla Uva do Estado
Com essa inicí:1t.iva. Sr. Presidente gressistas. na aprC'ciac:ão do Projeto
aos convidados e participantes da e Srs. DC'jJutadus, o Rio Grande do
elo Lei n." 16/71. cumpre fazer re!!;isConfl'réncia.
Sul estará dando mai.<; um passo em
tI'O CJue mp parece indispensável, dafavor
do
incentivo
ao
turismo,
não
da. em primeiro lu!!,'ar. a disparidade
S,a-feira, 7 de outubro de 1971
apel1a,~ naquele Estado, ma.-> no Pais
de tratamento que se atribui aos re9 -Painel: "Infra-estrutura basipresentantes e integrantes do Poder
ea de acesso às zonas turísticas do inteiro. Rcgi.~trando éste fato. qllC'l'emos levar nossas congratula(~ões aos
Executivo e o dispensado aos do PoEstado. "
idealizadores dessa grande ínieíativa.
der Le!!,'islativo. A Constituição Federal
"Turismo c E:;tradas de Rodagrlll"
que trará os lllaiul'C's beneficios ao
determinou. ao cuidar dos Regim<'l1- Cel. Paulo Nunes Leal. Secre- meu 1(,!!;cl1cléirio Estado e ao Bl'a.~il.
tos Internos da~ Cas:l.'i do Congresso,
t.ario dos Transportes do Estado
(Muito bem! I
que cada uma das Càmaras só pode
do Rio Grande do Sul
SP rC'llnir em Sessão extraordinária até
O SR. PREsmESTE (Carlos Lin"O Transporte Rodoviario e o Tu- denbel'l:') - Conccdo a palavra ao 8r. o limite de 8 sessões mensais e também a parte do ,icton é fixada, náo
rismo" - Sr. Willi Fleck. Presi- Deputado F'lorim Coutinho.
pOdendo as sessões extraordinárias ter
dente da Federação dos Tran:;porremuner:leão maior que as ordinárias,
tes Rodoviários do Rio Grande do o SR. DEPUTADO FLORIM COUTIDe forma que se entendeu necessáSul.
NHO PRONUNCIA DISCURSO, QUE
rio fixar na Lei Maior a diretriz que
ENTREGUE A REVI8AO DO ORA"O Papel da Aviação Comercial no
deve ser atendida por rodo o Poder
DOR SER A PUBLICADO POSTETurismo" - Sr. Erick de CarvaLegislativo.
RlORlvIENTE.
lho. Diretor-Presidente da VARIG.
No que coneernC' ao Poder Executi10:45 - Debates.
O SR. PRESHH~:--"'I'E (Carlos tinvo. porém. c:;se projeto evidencia uma
!It'lIlwrg)
A
Prcsidência
recebeu
as
14:30 - Painel: "A prolJlemát.wa
prútica totalmente diversa. Atualmen,cguintf·,~ mellsag(,l1s P1'csidl'neiais:
dos alojamentos turisticos.servite. s<,gundo a própria mensagem reços complementares c formacão
~istra. o Decreto-lei 11.° 81 disciplina
n." 8U71-CN In." 376171. na oride mão-de-obra."
.
a matéria do ,Ícton pela participação
gem I. subll1rLendo a deliberarão
elo Congres~o Nacional o Pro.irto . em órgilos de deliberação coletiva. es"A Hotelaria Nacional C' o Tll!'l.~
tabelecendo que existe um teto de
de l,('í Complementar n.O 2/71
mo no Brasil" - Dl'. Corintho de
'CN I. qUe regul:ullcnt:l o art. 69 40t:; por Sessão sôlJre o valor da J'eArruda .Falcão. Presidente da Fel11u11eraciio do nivel 1. c fixa o ~ 2.°
da Constit uic:iio. e dá outras 111"0deração Nacional de Hotéis e Sique ésses órgãos não poderão reunir-se
viclpnci:ls:
l11ilares e do Conselho dc Turismo
mais do .que oito sessões.
da Confederação Nacional do Co-- n." a:lI71-CN 'nn 377/71. na oriQuais sÜo. portanto. os objetivos do
mércio.
gem I. 'llbmetendo à dcliberac:üo
projet<J que ora se aprecia:' Deixar o
cio
COlJgresso
NaC'ional
o
texto
do
"i\.s Agências de Viagem e o InPoder Exetutivo determinar r01110 enDeereto-lei n.o 1.189, de 24-9-71, tender. sem qualquer norma legal que
crement.o ao Turismo" - Sr. Alque di~pôe sóbre ineentivos il. l'XbertoPinl1o. Presidpnte da A~s()
regule a materia. deliberando, confor11ortacio de produtos manufatuciac.:ão Braliileira de Ap;en tes de
me o art. 1.<1 da jlroposição ora elU
rados.
Viagem.
disc\lSS:IO. que o ,ieton sera fixado
tcndo C'111 vista a importância. o vul"A Importáncia da mão-de-obra
Para leitura elas matérias e demaIS
to <' a complexidade das atril)uições
Especializada na Qualidade da
providcl1<:in.~ iniciais dC' sua tramita<' responsa\)ilídacles dos membros dos
Ofert.a Turistica" - Econ. Mauri- (::10 convoco Se:-isão Conjunta do Concio de Magalhües Carvalho. Dire- gresso Naeio!l:11 a realizar-sr ;unanhi't. órgãos de delib<,ra(.~~1O coletiva. Quais
seriam éssC's órg:ws'! Cita a mensaror-Geral do SENAC.
<lin 30 de sctC'mbro. às !) horas e 30 migem a Comissão Nacional de Energia
nutos. nestL' Plri1ário.
1G:15 - Drbates sôbre n tpJ)J;J rio
Nuclt':n. :1 Casa da Moeda, o ConsePainel.
() SR. Pl{ESIDESTE (Cid'lus Unlho Federal dc Cultura. o ConsC'll1o
cknbcl'~')
Pa:-isa-se-il
6."-feil'a, 8 de outuhru de 1m 1
F<'deral de Educação. o 8ist!'l11:l de
!l -- Conferência: ".'\. Pnlitiea (Ir'
Prl'vidéncia SOda!. a Comissao NaOIWE.'J no m i \
('iOllal d<, :--'101':11 (' Civismo. o ConseTurbmo no Estado do Rio Granlho Naciol1;J] dI' S('l'\'il:O Soeial rtc.
de do Sul"' -- Ec:on. Edi.vlll ChaDI'Cll.'i.'ÜO. em· t.urno ÚllJ(~(). do
ves. Secretario de E"tado para AsE de CJur> forma r) proj<,t.o r<,gula a
Prolrtu dI' Lei !l." 16. de 1971
suntos de Turismo. elo RS.
'CN '. qlie dl,,])(')(' :;úiJre a ~ratlfi
matéria? Dizrndo que, tendo em vista
caI.:;w pela pal'ticip:j(.~;1O ('111 orgãos
essa imporüll1cia. ésse vulto. eSI:i:1 COlll10 :30 -- Deba tes sóbrr () tema da
plrxiclaelr. a gratificac;-ão sera I1HlÍl)l'.
de dcJjlJcr:w:io (·olctiva. tenelo
Conlcrem:la.
Mas nüo hú limite ,1lg'lm jixacQ pr,r
P A H. 1': C E R FII VOR:\ VEL. ,0;0))
l4 _., Cnnfprêncla: "O TUJ'Jsll1o C
circl'<,to. C01110 rntenclC' o Governo.
n."
'i·l.
rie
1
V71
,CN
I.
da
CUllIbs:'1O
CJS
MunIcípios" -- Jorn. M;IJ'l()
Também n:1o 11:'( limite quanto ao nú:\hsla.
Gardelin
l11rJ'r) dr srssôe~. flue liea :1 carg~l elo
Gov(>l'l10 fixar. M'gundo s('u,~ pl..-,prios
Em di:·.I·II.,silO (I JHII.H'\CI. (I'a usa,)
15 .- DelJalr~ .,obre \'I trll1a ;Wlll1'l.
eritérios.
N:w 11,IV{'lldo Cjllrm [jlldl'a c1bcu\.l)n ConfrréneJa: "A EMBR!\lo, d"I,I;II'O-;( (,w·crrada.
TUR (. () Tun.'imo Brasileiro"
Vale diz!'r que ao Poder Lrgislativo
l1;lO cum]1rr mais d('(:ldir t;óbl't' r. criaDr Carln., Alhrrtn de :'lndr;,r!f'.
Em vnl:H':", o P/'o.Il'tO. na Cam:HiI
I:;'to p a rr111\11lf'r:1e:lo de e:lr~ns púPrl·.'ilcll'ntr q;t Empr('~;;j Hr,,,J!Plr,1
rt'l~ D0jlulalUls.
hlÍ!'os. ou sl')bre as gra tifi('a('(lcs. qlle
dE' Tlln.,r'ÍlJ
(I SI'. Larrt!' "i('ira
1O('m ti P:t!:t:;:i.o van l:1>!l'IlS conccclIelas :l Srl'\'lrl, ,r:'s
17 ::\0
Dr>\);üc, sobre (, l·cJlJa d,l
vra para cl1c;\llIll1l1ar a vOt:IC;:10. SI'.
públicos ou a intrgl'antc1; de ore,;lOs
Conlen.:nclil. .
Prc·õldentl'.
dc delibcra~~ao coletiva.
.
Sul" - Dl'. Paulo Affonso de Freit.as Melro, Superintendente da
SUDESUL.

18:30 balho:>.

Encerramento dos tra-

Setemmbro de 1971
Ver1f1ca V. Ex.- a disparidade de
critérios. Enquanto ao Poder Legislativo se impõe, na Lei Maior, matéria
que deveria constar do Regimento Interno das suas Casas, ao Poder Executivo se deixa o critério de deliberar.
totalmente livre, quanto às Importâncias a serem pagas e ao número de
sessões que possam realizar êsses órgãos.
Queremos registrar esta circunstância e dizer que a lei deve disciplinar
vencimento e vantagens do pessoal,
dos servidores pÚblicos integrantes de
órgãos de deliberação coletiva, e que
o Congresso não deve estar delegando
podêres nesta matéria. Por quê? Porque em matéria de funcionários públicos, neste País, está acontecendo
coisa muito rara e até de certo modo
criticável, censurável, mesmo, porque
se estabelecem padrões elevadíssimos
para algumas categorias, enquanto
outros funcionários - a maioria dos
servidores - recebem baixos vencimentos.
Para se fixarem em Importância
elevada as gratificações dos órgãos de
deliberação coletiva, deixa-se o Executivo totalmente livre, permite-se
que o Legislativo não participe da fixação do valor dessas vantagens. É
porque os critérios dêste projeto contrariam as normas que o Govêrno
adota na Constltmção e contrariam o
tratamE'nto que esta dispensa ao próprio Poder Legislativo que nós não poderemos dar-lhe carta branca para fixar como entender os jetons dos membros dos órgãos de deliberação coletiva, da administração direta ou indireta do Executivo. Por isto votaremos
contra o projeto. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg) - Com a palavra o Deputado Homero Santos, para encaminhar a votação.

o SR. HOMERO SANTOS (Encaminhamento de votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, do próprIO
parecer oferecido pela Comissão Mista.
presidida pelo ilustre Deputado Brígldo Tmoco e tendo como um de seus
membros o Senador Benjamin Farah,
consta taxativamente:
"Deseja. portanto, o Executivo, ao
enviar o projeto ao Congresso Nacional, sanar lacuna que em algumas oportumdades p o d e ter

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
criado o constrangimento de que
órgãos de deliberação coletiva da
maIOr importância tenham jetolls
fixados em I{uantias Irrisórias,
comparadas a outros órgãos sem
a menor expressão, com gratificação superior. Em face do exposto, nosso parecer é favorável ao
proj eto na forma encaminhada a
esta Casa pelo Executivo, por ser
oportuna e necessária a sua aprovação"
Tendo em vista, Sr. Presidente. que
os próprios elementos do MDB o
apoiaram e votaram, e que êsse parecer foi aprovado por unanimidade.
nós, da ARENA, com maioria nesta
Casa, estamos mteiramente de acôrdo
com o referido parecer. (Muito bem.>
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Jairo Brum para encaminhar a votacão.
O SR, JAIRO BRUM (Encaminhamento de votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, causa-nos surprêsa que o nobre Líder da Situação
aqui traga, como documento de validade ao parecer, o nome de dois ilustres integrantes da Oposição. um na
qualidade de Presidente, que não vota,
e outro na qualIdade de membro da
Comissão.
Ora, Sr. Presidente, tanto se tem
apregoado nesta Casa Que o voto de
Comissão é técnico, que não posso
compreender como se arvoram agora
em pretender justiflrar o projeto com
o voto de um ilustre e bravo componente da Oposição.
Na Câmara dos Dfputados Sr Presidente, projetos de lei com parecpr
favorável de tôdas as Comissões competentes para opmar na espécie tê'11
sido rejeitados pelo voto da Situacão,
da forma como ela vota - à flexão
de joelhos.
De sorte que não vejo como possam
querer dar validade ou excelênCia ao
projeto que estamos votando, porque
a Comissão foi presidida por um ilustre, sábio e culto membro da Oposição.
O que queremos caracterizar, Sr.
Presidente, e haveremos de caracterizar e estamos caracterizando, é que
para o Poder LegislatIVO se estabelere
na ConstitUIção, na Lei Magna da Repara comparpcimento a essas reUnIões
com jeton fixo, enquanto que para o
Executivo não há fixacão de número
de reuniões, nem há o· valor do jeton
nara compilreCWlt'lltn a e-'r,s rellnlfi':s
É isso que queremos caracterizar, neste instante, e que caracterizado ficará, porque inscrito estará nos Anais
desta Casa. E é preciso que esteja, Sr.
Presidente; estamos acostumados, nos
debates da Câmara, a ouvir paralelos
que se pretende traçar entre o regime
francês e o nosso esqueCIdos de que
lá vigora o regime parlamentarista e
aqui é presidencialista, e esquecidos de
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que lá, o Presidente da RepúbUca era
o General De Gaulle, que não poderão Jamais acoimar de pretender esmagar a vontade do seu povo, porque
êle foi um símbolo mesmo da resistência contra os regimes de opressão.
A nossa tarefa na Oposição está.
sendo cumprida. neste Instante, para
caracterizar êsses aspectos de tratamento ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo.
O projeto pretende, Sr. Presidente,
é o que se constata do parecer, uniformizar, ou melhor, padronizar a. !1xacão dos percentuais de gratificacão, "levando em consideração um
princípio de hIerarquia, a importância, o vulto e a complexidade das
atribuições" .
Ora, o que eu li não uniformiza,
não padroniza e estabelece diferenciacão.
De forma, Sr Presidente, que o Movimento Democrático Brasileiro rejeitará o projeto em tela, procurando
deIxar Inscrito nos Anais dêste Congresso a sua Inconformidade com o
tratamento que se estabelece para o
Poder Legislativo da República.
Era o que tmha a dIzer. (Multo
bem! Palmas.)
O Sr. Cantídio SampaiO - Sr. Presidente. peço a palavra para encammhar,
O SR PRESIJ)ENTE (Carlos Llndellberg) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Cantídlo Sampaio
para encaminhar a votação.
O SR. CANTtDIO SAMPAIO (Encaminhamento de votacão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
embora se trate de um decreto-lei, é
óbvIO que a Comissão Mista que deve
sôbre êle emitir parecer pode discordar de seu contexto. em maioria ou
em minoria; até um simples congressista pode votar em separado, a fim
de que no estudo que necessàriamente se faz da matéria, para preparar
sua votação em Plenário, Já tenha
algo das Comissões Técnicas da Casa,
no caso a Comissão Mista. cujo principal papel consiste exatamente nisto.
Sabemos bem que Deputados e Senadores da ARENA e do MDB perfazem as Comissões Mistas e, como bem
salIentou o nobre Líder Homero Santos. não há sequer uma restrição,
muito menos um voto em separado.
Mas pretende-se fazer uma tempestade em copo d'água. tempestade de
undéCima hora
Na realidade, Sr Presidente, não
há disparidade alguma. Tanto a Cãmara como o Senado só não podem ter
mais de 8 Sessões extraordinárias,
mas têm 30 Sessões ordinárias por
mês. Ora, Sr, Presidente, fixar um
lImite de 8 Sessões para órgãos da
importânCia dOf aqUI assinalados,
principalmente agora que, com a Re-
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volucão, assumiram uma ordem de
grandeza imp:iT, e, realmente, deixar
de remunerar devid:lmente o trabalho désses órgãos de delíbel'at:ão coletiva que exprcell1, Ill'ssas instituições, papel relevant.e e muito seme111:111te, mlltatis mutalldi, ao que
exercemos tanto na Câmara dos
Deput:ldos como no Senado Federal.
O que se visa, Sr. Presidente. é a
uniforll1izacáo, Ésses órgãos, por sua
vez. Se dispõem numa órdem de impOl'túncia. Isso tudo será fixado por
decreto do Executivo, decreto que.
uma vez publicado. poderá merecer
críticas, considerando-se o diploma
legal objetivamente e não a Jlriori,
como se quer fazer neste instante.
Por essa razão, SI'. Presidente, uniformiza-se o tratamento e dá-se 111aleabilidade ao Executivo, tendo em
vista a importãncia dêsses órgãos da
administração, ao fixar o valor da
remuneração de cada um dos jetons,
Portan to, esta Casa está perfeltalllente inteirada da matéria. Não há nenhuma disparidade. Seria ll1uito justo
que depois de 30 Sessões fôssemos
procurar o equilibrio entre ésses órgãos e esta Casa e pudessem éles realizar mais oito Ses.~ões extraordinárias. Ai a equipolência estaria perteita.
Mas a ré':llíz:lrem êles tantas sessões
ql1:mtas torem necessária.> e Sé'ré'm remunerados em apenas 8. sem conta!'
nenhuma sessão ordinária. a disp:ll'idadé' se faz em favor do Legi~lativo, e
não ]l:.tI':1 cumular de privilégios o
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EXt'cutivo. A nobre Lideranca do MDB
prucurou igl1;llar coisas cOlll'pletamente difc'rentes. Omitiu. nas suas doutas
consider:H.'ões, as Sl'ssÕt',; ordinárí:ts
da Càmarac do Sl'nacjo para comparar as 8 ordinúl'ias que lú SI' rt'alizam
com as li extraordinúrias que :-1(' 1'(';1lízam aqui. Portanto, pode e:;ta Ca,~a
\'otar tl'anqiiilan1l'Ilte, S('111 procurar
analugias com o Pal'lanll'n to [mnc':'s,
:1])l'n:\s ,;egl1ra de que u C!'ítl;I'io de 110lwstidad(>, de rigidez administrativa
do Executivo podê seI' mantido nos
futuros decl'etl)s editados para regular a matéria. (:\Iuito bl'/II!)
() SR, J>JU':SI[)ESTE (C;l/'/os Lindt'nber;:) - Os Srx. Deputados que
:lprovam qUeiram pl~r1l\anecer como se
I'nCOll tram. (I'a lisa,)
Aprovado na Cúmaru dos Deputados,
contl'll Q voto do Movimento Democrático Br:l:;ileil'u.
O Sr, J'cdrosII BOI'ta - Sr. Pre.,idente, per o jlL'rmii;i;üo a V. Ex./t para
declarar que as húbeis razões aduzidas pelo nobre Lider Cantidio Sampaio não 11US persu:.ldiram. Entendemos que ig'ualdade é igualdade, e não
di.';)larid~lde. Votamo~. portanto, contra.

O SR, I'RI::SIDESTE (Carlos Lindcnberg') - Em vota(:ão 110 Senado,
OS 51'S. Senadores que o ~lprovalll queiram permanl'cer e01110 se encontram,
( 1';lIIsa,)

Apruvaclll.

Sdt'lIlbl'O de 1971

Aprovado o projeto na CÚl11ara e no
Sen:ldo, :.l matéria vai à ,.;unc.'ão.
f: o sl'!-:uinte o pro.ietoaJlrovado:
PROJETO 1>1<: LEI

s,u 11., dc 19.1 (CS)
DisllCie silhre a I:ra tifica<:ãtl \ll'la JlarticiIJat:i'1O em úr~ã()s de deIiherat:iitl Cllll~ti\':I.
O Congresso Nacional decreta:
AJ'L L" - 0,-; urg:ius de delíbel'aç~üo
coletiv:L da adm!nistraeão federai direta e autárquica seràoelussificados
de acórdo com o principio de hier:uqui a (; tendo {'1l1 vista a impol't:incia.
o vulto e a complexidade das respectivas all'ibuÍl.'õe.; I' n>spunsabilidades.
l'aráKraftl únko - A elassificação
dos órgãos referidos ne:;te artigo, inclusive o:; já regulados 1'01' dispo:;ições
espl'ciais. St'l':i proposta pelo Órgiu
Cl'ntraI do Sistema dl' Pe;,soaI e apru\'ada pOI' dl'cr<:-to. que fixar:'t o valur
da gratificacüo dl' ]ll'l'sença e estabelecerá o máximo de st'ssões men:;:.ü~
remuneradas.
,\rt. 2," -Esta lei entra em vigor
l1a data d(' sua public:teiio.
:\rt. 3," - Rt'vog::lIn-se as dbposI<;ões em con trário.
O SR, PRESIDl~STE (Carlos Lindenbel'lO - Nada mai.,havelldo !l
tratar. encerro a pn'sente St'ssi'w.
/ I.r:'I'(/IIIC1-Sr:' iJ Só.,IiIJ ti., 21 livras e
,/o IllillutOS.1

Sf'tt'mhl'o de 1971
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