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REPÚBLICA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXX- N•002

TERÇA-FEIRA, 4 OE MARÇO DE 1975

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA I' SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1975

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Stnhor Presidente da República
-DE AGRADECIMENTO DE REMESSA DE AUTOGRAFOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS:

- N~> OI J75 (n'~' 666(74, na origem), de 5 de dezembro de
1974, referente ao Decreto Legislativo n'~' 90, de 1974, que aprova
o texto da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda,
firmada entre a República Federativa do Brasil e o Reina da Dinamarca, em Copenhague, a 27 de agosto de 1974.
- No;o 02}75 (n"' 689/74, na origem), de lO de dezembro de
1974, referente ao Decreto Legislativo n" 97, de 1974, que aprova
o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cient1fica
entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado em Brasília, a 24dejulho de 1974.
- N<1o 03(15 (n" 692/74, na origem), de li de dezembro de
1974, referente ao Decreto Legislativo n" 93, de 1974, que aprova
o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos, assinad0
entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Me~
xicanos, em Brasília, a 24 de julho de 1974.
- N., 04/75 (n" 693 f74, na origem), de 1I de dezembro de
1974, referente ao Decreto Legislativo n"' 94, de 1974, que aprova
o texto da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literã~
rias e Artisticas, conforme revista em Paris, a 24 de julho de 1971.
-NO? 05/75 (n9 717/74, na origem), de 19 de dezembro de
1974, referente ao Decreto Legislativo n'~' 95, de 1974, que aprova
os textos da Constituição da União Postal das Américas e Espanha (UPAE), da Convenção da UPAE e respectivo Protocolo
Final, do Acordo .sobre Encomendas Postais e respectivo Protocolo Final e do Regulamento Geral da União Postal das Américas e Espanha, assinados em Santiago do Chile, durante o
X Congresso da União Postal das Américas e Espanha, realizado em novembro de 1971.
- N9 06/75 (n' 718(74, na origem), de 19 de-dezembro de
1974, referente ao Decreto Legislativo n9 92, de 1974, que aprova
o Decreto-lei n'> 1.348, de 24 de outubro de 1974, que reajusta os
vencimentos e salários dos servidores do Poder Executivo, dos
me.mbros da Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e
dá outras providências.

DE AGRADECIMENTO DE COMUNICAÇÃO REFE·
RENTE À ESCOLHA »E NOMES INDICADOS P,4RA CAR·
GOS CUJOS PROVIMENTOS DEPENDEM DE PRtVIA
AUTORIZAÇÃO DO SENADO FEDERAL.'

- N~> 07j75 (n~> 667/74, na origem), de S de dezembro de
1974, referente a escolha do Senhor Sérgio Armando F razão, Mi~
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer~
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo da Es~
panha.
- N~> 08j75 (nv 690/74, na origem), de 10 de dezembro de
1974, referente a escolha dos nomes dos Senhores André Teixeira
de Mesquita, Geraldo de Carvalho Silos, Aluízio Napoleão de
Freitas Rêgo, Lauro Escorei Rodrigues de Moraes, Manoel
Antônio Maria de Pitnente) Brandão e Franch Henri Teixeira de
Mesquita, para e."'lercerem as funções de Embaixadores do Brasil
junto à Repúbli<:a da Áustria, ao Canadá, à República Popular
da China, aos Estados Unidos Mexicanos, ao Reino da Suécia e
a Maurício, respectivamente.
RESTfTUINDO A UTtJGRAFOS DE PROJETOS DE LEI
SANCIONADOS:

-NO? 09/75 (n~' 668/74, oa origem}, de 5 de dezembro de
!974, referente ao Projeto de Lei da Câmara ""' 166/74 (n"'
2.370(74, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos dos
servidores da Câmara dos Deputados, e dã outras providências.
(Projeto que se transformou na lei tt"' 6.155, de 5 de de<::embro de
1974.)
- N' 10f75 (n"' 670f74, na origem), de 5 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 158/74 (n+> 2.232·
B/74, na Casa de origem), que concede pensão especial a José
Fernandes da Luz. (Projeto que se transformou na Lei ·n"' 6.157,
de 5 de dezembro de 1974.)
- N~' 11/7!5 (n+> 67 f/74, na origem), de 5 de de~embro de
~974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 162{74 (n" 2.357B/74, na Casa de origem), que reorganiza os Qyadros de Oficiais
Auxiliares da Marinha, e dá ou1ras providências. (Projeto que se
transformou na lei n'~' 6.1 58, de S de dezembro de 1974.)
,.- N9 12/75 (n"' 673(74, na origem}, de 6 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Leí da Câmara nf 159/74 (n~" 2.JJ8BJ74, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n"' 5.919,
de 17 de setembro de 1973, que autorizou a constituição da
SIDERBRÁS, e dá outras providências. (Projeto que se transfor~
mau na lrei n"' 6.159, de 6 de dezembro de 1974.)
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- N9 13/75 (n9 674j74, na origem), de 6 de dezembro de
t974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 160/74 (n"' 2.3'52B/74,, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao artigo 99
da Lei n\" 4.519, de 2 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre a liquid<~çào, por acordo, das desapropriações efetuadas no Nordeste, e dá outras providências. (Projeto que se transformou 11.a Lei
nY6.160,de6dedezembrode 1974.)
- N~' 14/75 (n"' 675(74, na origem), de 6 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' lS3j74 (n9 2.361B/74, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal"Regional do
Trabalho da 3~ Região, o crédito especial de Cr$ 550.000,00
para o fim que especifica. {Projeto que se t'ransformou na lei n9
6. 161, de 6 de dezembro de 1974.)
- N~ 15/75 (n' 676/74, na origem), de 6 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei do Senado n"' 142/74-DF, que
dispõe sobre a integração de funcíonários públicos do Distrito
Federal nos quadros de pessoal dos órgãos relativamente autônomos, autarquia, empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações, e dá outras providências. {Projeto que se transformou na Lei n~' 6.162, de 6 de dezembro de 1974.)
- N9 16(75 (n"' 677 (74, na origem), de 6 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 155/74 (n"' 2.366B/74, na Casa de·origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Saúde, em favor das Delegadas Federais
de Saúde, o crédito especial de Cri 1.800.000,00. (Projeto que se
transformou na Lei n9 6.163, de 6 de dezembro de 1974.)
- N<:> 17/75 (n9 678/74, na origem), de 6 de dez.embro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 161/74 (n9 2.353B/74, na Casa de origem), que dispõe sobre a transferência da
propriedade de bens imóveis do Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo (SERFHAU), e dá outras p!ovidências. (Projeto que
se transformou na Lei n~' 6.!64, de 6 de dezembro de 1974.)
- N9 18j16 (n9 681/14, na origem), de 9 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 156/74 (n9 2.318B/74, na Casa de origem), que autoriza a doação de terreno situado no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, de propriedade
do lnstituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE). (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.166, de 9
de dezembro de 1974.)
- N~' 19/75 (n~' 682/74, na origem), de 9 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Leí da Câmara n9 154/74 (n9 2.365-

ser a acresc1do de Cr$ 0.30)

.

TrragPm 3 500 e;-.em11lares

Bf14, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a
·abrir à Justiç:t do Distrito Federal e dos Territórios, em favor do
Juizado de Menores, o crédito especial de CrS 235.000,00 para o
fim que especifica. (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.167,
de 9 de dezembro de 1974.)
- N9 20/75 (n9 683/74, na origem), de 9 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 178/74 {n9 2.399B/74, na Casa de origem), que cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), I!' dí1 outras providências. (Projeto que
se transformou na Lei n~ 6J68, de 9 de dezembro de 1974.)
- N° 21/75 (n9 684f74, na origem), de 9 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 177 f14 (n9' 2.322B/74, na Casa de origem). que concede pensão especial a José
Carlos Tedesco. (Projeto que se transformou na lei n~ 6.169, de 9
de dezembro de 1974.)
- NY 22/75 (n9 685/74;, na origem), de 9 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 151 f74 (n9 2.356B/74, na Casa de origem), que autodz:a o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. o crédito especial de CrS 10.200,00
para o fim que especifica. {Projeto que se transformou na Lei n9
6.170. de 9 de dezembro de 1974.)
- N" 23/75 (n"' 687 j74, na origem), de 9 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei dí:l Câm<~ra n9 152/74 (n~ 2.358B/74, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Agricultura, crédito especial até o limite
de CrS 16.761.800,00 para o firn que especifica. (Projeto que se
transformou na Lei n<;J6.172, de 9 de dezembro de 1974.)
- N~> 24!75 (n"' 687-Af74, n<~ origem), de 9 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 157/74 (n~> 2.32lBj74, na C<1sa de origem). que dispõe sobre a aplicação do disposto nos arti'gos 12. alínea a, e 339 do Código de Processo Penal
Militar, nos casos de <tcidente de trânsito, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.!74, de 9 de
dezembro de 1974.)
- N<? 25/75 (n"' 688j74, na origem), de 9 de dezémbro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9J74/74 (n9 2.372Bf74, na ·casa de origem}, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério d<~s Comunicações o crédito especial de Cr$
J.OOO.OOO,OO para o fim que especifiCa. (Projeto que se transformou na Lei nq 6.173, de 9 de dezembro de 1974.)
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- N' 26(75 (n' 688-A/74, na origem), de 9 de.dezembro de

1974, referente ao Projeto de Lei n' 163j74-CQMPLE·
MENTA R, (n'i' 69-B/74, na Casa de origem), que dâ nova tida.;
ção ao artigo 11 do Decreto-lei nv 406, de 31 de dezembro de
J 968, dispondo sobre isenção do imposto sobre serviço. (Projeto
que se transformou na Lei Complementar n9 22, de 9 de dezembro de 1974.)
- N"' 27/75 (n'i' 691 f74, na origem), de 10 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 120/74 (n' 2.002B/74, na Casa de origem), que revoga as leis n's 1.386, de 18 de
junho de 1951, e 2.186-A, de 13 de fevereiro de J954. (Projeto que
se transformou na Lei n' 6.175, de lO de dezembro de 1974.)
- N" 28/75 (n'i' 694/74, na origem), de I t de dezembro de
1974, referente ao ~rojeto de Lei da Câniara nt>\15/74 (n'~' 2.374~
Bf74, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a reali~
zar a subscrição de ações nos aumentos de capital da Companhia
Brasileira de Alimentos, e dá outras provi4ências. (Projeto que se
transformou na lei nt> 6.176, de li de dezembro de J974.)
- Nt> 29j75 (n'~' 695/74, na orígem), de li de dezembio de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 168(74 (n9 2-.373~
B/74, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrír créditos suplementares ao Orçamento da União, aprovado
pela Lei n"' 5.964, de lO de dezembro de 1973. (Projeto que se
transformou na lei n9 6.177, de lt de dezembro de 1974.)

- N9 30/75 (nt> 696/74, na origem), de i I de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei do Congresso Nadonal n'~' 13,
de 1974, que estabelece acréscimo provisório dos beneficios da
previdência social. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.178,
de n de dezembro de 1974.}
- N9 31/75 (n9 697/74, na origem), de 11 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 179/74 (n~> 2.340~
B/74, na Casa de origem), qOe institui amparo previdenciário
para maiores de setenta anos de idade e para invâlidos, e dá ou~
tras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.179, de
11 de dezembro de 1974.)
- N9 32f75 {n9 698/74, na origem), de I J de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei fi9 12/74~CN, que mantém até
31 de dezembro de 1983 o percentual a que se refere o artigo I~',
item I, da Lei n<> 5.824, de J4 de novembro de 1972, e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei nt> 6.180, de 11
de dezembro de 1974.)

- Nv 33/75 (n9 699/74, na origem), de 11 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 172/74 (n"' 2.319~
Bf14, na Casa de origem), que alt~ra o artigo 600 da Consolida~
çào das Leis do Trabalho, amplia a destinação do Fundo de
Assistência ao Desempregado, e dá outras providências. (Projeto
que se transformou na Lei n~> 6.181, de li de dezembro de 1974.)
- N'~' 34(75 (nl' 700/74, na origem), de 11 de dezembro de
I974, referente ao Projeto de Lei n7 11 f74-CN, que fixa a retribuição do Grupo~ Magistério, do Serviço Civil da União e das Autarquias Federais, e dá outras providências. (Projeto que se trans~
formou na Lei n' 6. I 82, de 11 de dezembro de 1974.)

- N>1 35/75 (nP 701/74, na origem), de 11 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9181j74 (n"'2.369Bj74, na Casa de origem), que dispõe sobre os Sistemas Estatisti~
cose Cartográfico Nacionais, e dâ outras providências. {Projeto
que se transformou na Lei n96.183, de l J de dezembro de 1974,)
- N9 36(75 (nl' 702/74, na origem), de 11 de dezembro de
1974, referente ao Projelo de Lei da Câmara n"' 164/74 (n9 2.141~
C/74, na Casa de orígem), que dispõe sobre a integração de fun~
cionârios públicos nos quadros de sociedades de economia mista,
empresas públicas e fundações resultantes de transformação de
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qrgãos da Administração Federal Direta e autarquias; revoga a
Lei n' 5.927, de 11 de outubro de 1973, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n' 6.184, de 11 de dezembro
de 1974.)
- N' 37(75 (n' 703/74, na origem), de 11 <!<dezembro de
J974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'~' 18.~/74 (n9 2.333·
Bj74. na Casa de origem), que dispõe sobre os servidores públicos civis da Administração Federal direta e autárquica, segundo
a Ratureza juridica do vínçulo empregatício, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei 09 6.185, de lJ de
dezembro de 1974.)
-· N' 38/75 (nl' ?04/74, na origem), de 11 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei do Senado n' 64/73, que dispõe
sob~f·.o fornecimento ou dlvulgação, pela Fundação Instituto
Bràifteiro de Geografia e Estatística, aos Municípios 'Brasileiros
interessados, dos dados demogrãficos necessários ao cumpri~
menta do§ 29 do art. 15 da Constituição Federal. (Projeto que se
transformou na Lei n9 6.186, de 11 de dezembro de 1974.)
- N9 39/15 (n" 709/74, na origem), de 17 de dezembro de
1974, referente ao Projetode Lei do Senado n9.95J74-DF, que es~
tima a Receita e Fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exer~
cicio Financeiro de 1975. (Projeto que se transformou na Lei n9
6. 190, de 17 de dezembro de 1974.)
- N9 40/75 (n9 710/14, qa origem), de 17 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei do Senado n9 96f74~DF, que
apiova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Fe~
deral para o triênio 1975/1977. (Projeto que se transforlll.ou na
Lei n9 6.191, de 17 de dezenlbro de 1974,)
- N9 4If75 (n9 711{74, na origem), de 19 de dezembro :te
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n" DJ/74 (n9 2.363~
Bf74, na Casa de origem), que dispõe sbbre restrições a brasi~
leiros naturalizados. e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n"' 6.192, d'e 19 de dezembro de 1974.)
- N"' 42/15 (n9 7i3/74, na origem), de 19 de dezembro de
1974, referente ao ProJeto de Lei da Câmara no J65/74 (n"'2.345~
B/74, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos e salários
dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dâ
outras providências. (Projeto que se tfansformou na Lei n9 6. 193,
de 19 de dezembro de 1974.)
- N9 43{75 (n• 714/74, na origem), de 19 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 184/74 (n"' 2.367Bj74, na Casa de origem), Que dispõe sobre Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via ter~
restre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. (Projeto
que se transformou na Lei n9 6.194, de 19 de dezembro de 1974.)
- N9 44f15 (nv 715f74, na origem), de 19 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Cânlara n' 185/14 (n9 2.384B/74, na Casa de origem), que atribui ao FUNRURAL a conces~
são de prestações por acidente do trabalho. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.195, de 19 de dezembro de 1974.)
- N9 45!75 (n9 716/74, na origem), de 19 de dezembro de
1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 176/74 (n" 2.134~
Af14, na Casa de origem), que altera o artigo 28 e o parâgrafo
único do artigo 35 da Lei n9 5,682, de 21 de julho de 1971 (Lei
Orgânica dos Partidos Políti<:os), e dá outras providências. (Pro~
jeto que se transformou na Lei n~' 6.196, de 19 de dezembro de
1974.)
- N946)75 (n9 Olj75, na origem), de 1 de janeiro de 1975,
referente ao Projeto de Lei n' 182/74-COMPLEMENTAR (n"'
32~8/74, na Casa de origem), que dispõe sobre os convênios para
a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias, e dâ outras providências. (Projeto que
se transformou na Lei n~ 24, de 7 de janeiro de 1975-COMPLE~
MENTAR).
\
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Mensagens do Senhor Presidente da República
ENCAMINHANDO À DELIBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

-Projeto de Lei do Senado fl"' 1/75-DF, que altera a denominação da Central de Abastecimento de Brasília SjA CENABRA.
SUBMETENDO AO SENADO A ESCOLHA DE NOME
INDICADO PARA CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE SUA PRlVIA AQUIESCENCIA:

-

N~>

51/75 (nQ 47f75, na origem), referente à escolha do
Doutor Guido Fernando Mondin para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Victor Amaral Freire.
1.1.1- Aviso do Ministro--Chefe do Gabinete Civil da Presi-

dência da República
- NQ 041-SUPAR/75, encaminhando cópia dos esclarecimentos prestados, pelo Ministério da Saúde, sobre o Projeto de
Lei do Senado n~> 83/?3, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que regulamenta o recànhecimento de teses, teorias, pesquisas ou descobertas científicas no campo da cancerologia e das
doenças transmissíveis, hereditárias, contagiosas ou tida& como
incuráveis.

1.2.3- Oficios do Sr.
ta dos

I

II

.l

)~'~Secretário

da Câmara dos.

Depu~

- N~> 565/74, de 9 de dezembro de 1974, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1974 (nQ 2.024B/74, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da
iodação do sal destinado ao consumo humano, seu controle
pelos órgãos sanitários, e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na l.ei n'~ 6, 150, de 3 de dezembro de 1974.)
- N~> 566/74, de 9 de dezembro de 1974, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara o'~ 145, de 1974 (n"' 2.265·
8 f74, na Casa de origem), que altera o artigo 51 da- Lei n~' 2.851,
de 25 de agosto de 1956, que dispõe sobre a Organização Básica
do Exército, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.148, de 2 de dezembro de 1974.)
- N~' 567/74, de 13 de dezembro de 1974, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n~' 141, de 1974 {n~> 2.113CJ74, na Casa de origem), que dispõe sobre a formação de Oficiais Engenheiros para o Corpo de Oficiais da Aeronáutka, da
Ativa, e dâ m::~tras providências. (ProjetO que se transformou na
. Lei nY 6.165, de 9 de dezembro de 1974.)
- N~ 568/74, de 13 de dezembro de 1974, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nY 167, de 1974 (n? 2.305B/74, na Casa de origem), que extingue o Departamento Nacional de Estradas de Ferro, e dâ outras providências. (Projeto
que se transformou na Lei nq 6.171, de 9 de dezembro de 1974.)
- N9 570/74, de 13 de dezembro de 1974, encaminhando au·
tógrafo do Projeto-de Lei do Senado n~' 155, de 1974 (n~'2.371f74,
na Câmara dos Deputados), que reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal. e dá outras providências. (Projeto
que se transformou na Lei, n<1 6. 156, de 5 de dezembro de 1974.)
- N<.> 001/75, de 31 dejaneíro de 1975, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Senado n"' 54, de 1974-COMPLE·
MENTAR (n' 65-B/74-COMPLEMENTAR, na Câmara dos
Deputados) que altera os artigos I~', 2~' e seus parágrafos, e 3'~ e
seus incisos, da Le( Complementar n~' 2, de 29 de novembro de
1967, que dispõe sobre a execução do disposto no artigo 16, § 2~',
da Constituição Federal, relativamente à remuneração dos Ve·
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r~adores. (Projeto que se transformou na Lei Complementar n'~
23, de 19 de dezembro de 1974.)
- Nç 002/75, de 31 de janeiro de 1975, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara rt9 73/74 (n9 2.026--B/74, na
Casa de origem), que retifica, sem ônus, a Lei n~ 5.964, de 1973,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1974. (Projeto que se transformou na Lei no 6.197,
de 23 de dezembro de 1974.)

1.2.4 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n"~ 2j75, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, que revoga a Leí n9 5.453, de 14 de junho
de 1968, que instituiu o sistema de sublegenda partidária.
-Projeto de Lei do Senado n'l 3(75, de.. autoria do Sr. Senador José Sarney, que dispõe sobre o acesso de mercado-rias
brasileiras a mercados estrangeiros.
-Projeto de Resolução n'~ l/75, apresentado pelo Sr. Senador ltamar Franco, que imprime nova redação ao art. 76 do
Regimento Interno, e adita-lhe parágrafo visando permitir que o
Presidente constitua, durante os períodos de recesso do Congresso Nacional, Comissões Especiais Internas e Externas.
l.l.S - Requerimentos

- N'~ 2f75, subscrito pelos Srs. Senadores Vasco~ce\os Tor·
res e Ruy Carneiro, de transcrição, nos Anais do Senado, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da República, quando da
visita a Sua Excelência, em 20 de fevereiro de 1975, dos Srs. Governadores eleitos, publicado no Jornal do Brasil de 21-2-75.
- N~' 3/75, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
de transcrição, nos Anais do Senado, da Ordern do Dia do Sr. Ministro do Exército, General Sílvio Frota, alusiva à PflSsagem do
309 aniversário das vitórias da Força Expedicionária Brasileira
na ltália, e publícada no Jornal do Brasil em 21-2~ 75.
- N9 4f75, apresentado.pelo Sr. Senador Itamar Franco, de
transcrição, nos Anais do Senado, do discurso proferido pelo
Juiz Carlos Mario Ve\loso, por ocasião da diplomação de S. E~•
junto ao TRE de Minas Gerais.
- NQ 5/75, de autor-ia do Srs. Senadores Benjamim Farah e
Ruy Carneiro, solicitando um voto de louvor e congratulações
ao jornal O Estado de S. Paulo, pelo transcurso do I~' centenário
de sua fundação.

1.2.6- Comunicações da Presidência
-RECEBIMENTO DAS SEGUINTES MENSAGENS,
PELAS QUAIS O SENHOR PRESIDENTE DA REPOBL/CA
SUBMETE AO SENADO PROPOSTAS DO SR. MINISTRO
DA FAZENDA PARA QUE SEJA LEVANTADA A PR0/81ÇÀO CONTIDA NA RESOLUÇÀO N•58/68.do SENADO,

- N'~ 48/75 (n928j75, na origem), de 19-2-75, a fim de que o
Governo do Estado de Minas Gerais possa elevar para CrS
2.040.200.000,00 (dois bilhões, quarenta milhões e duzentos mil
cruzeiros), o montante de sua divida interna consolidada, a fim
de regularizar o seu limite de endividamento, permitindo a colocação de CrS 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta miJhões de
cruzeiros) em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Estadual.
- N~' 49f75 (n~' 29 j75, na origem), de 19-2-75, a fim de que o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul possa elevar em CrS
150.000.000,00 (cento e cinqUenta milhões de cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada.
- N~' 50(75 (n" 39/75, na origem), de 26-2-75, a fim de que a
Prefeitura Municipal de Santa Bãrbara do Sul (RS) possa fixar
em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) o limite de sua dívida consolidada, para contratar empréstimo junto à Caixa Econd-
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mica Estadual do Rio Grande do Sul, de igual valor, destinado à
co~strução de um Centro Administrativo.
-ENCAMINHAMENTO Ã COMISSÃO DE CONSTITU/ÇÀO E JUSTIÇA DO EXPEDIENTE RELATIVO AOS
FATOS QUE ENVOLVERAM A PESSOA DO SENADOR
WILSON CAMPOS, A FIM DE ABRIR OPORTUNIDADE
REGIMENTAL PARA O SEU DEVIDO ESCLARECIMENTO.
'__RECEBIMENTO, DURANTE O RECESSO PARLAMENTAR, DAS SEGUINTES COMUNICAÇOES:

- Do Senhor Senador Wilson Gonçalves, Presidente do
Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, referente à
indicação dos Senhores Senadores Alexandre Costa, Franco
Montoro, Lenoir Vargas, Renato Franco e do próprio Senador,
Presidente do Grupo, para comporem a representação do Brasil
à VH Assembléia Ordinâria do Parlamento latino-Americano,
realizado no mês de fevereiro, na Cidade de Caracas, Venezuela.
- Do Senhor Senador Tarso Dutra, Presidente do Grupo
Brasileiro da União [nterpar!amentar, referente à indicação do
Senhor Senador Lourival Baptista para comparecer à 2• Conferência lnterparlamentar sobre a Cooperação e Seguridade Européias, realizada no período de 31 de janeiro a 6 de fevereiro do
ano em curso, em Belgrado, Iugoslávia.

- Do Senhor Senador Orlando Zancaner, Presidente da
Associação lnterparlamentar de Turismo, referente ao seu comparecimento à Sessão Preparatória da Assembléia-Geral daquela
Associação, realizada em Paris, França, no mês de fevereiro do
ano em curso.
- Do Senhor Senador ltalívio Coelho, referente ao seu com·
parecimento, por indicação do Presidente da Associação Interparlamentar de Turismo, ao 99 Congresso Internacional de Tu·
rismo, a realizar-se em Berlim, Alemanha, no período de l~ a 9
do corrente.
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-Dos Senhores Senadores Saldanha Derz1 e
bral, que se ausentariam do Pafs para breve v1agem ao estrangeiro.
-CONVOCAÇÃO DE SESSÀO DO CONGRESSO NACIONAL A REALIZAR-SE HOJE, ÀS 18 HORAS E 45 MINUTOS, DESTINADA À LEITURA DE.MENSAGEM.PRESIDENC/AL.
1.2.7- Discursos do Ex~iente

SENADORES FRANCO MONTORO e PETRON/0
PORTELLA, como Lideres- PrincípioS que nortearão a ação filosófico-partidária, respectivamente, do MDB e da ARENA, na
presente sessão legislativa.

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-.
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Senador Dinarte Mariz, pronunciado na sessão de
29-11-74.

3- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

4- INSTITUTO DE PREVJDtNCIA DOS CONGRES·
SISTAS

-Ato do Presidente do lPC.
-Balancete do Ativo e Passivo em 31 de dezembro de 1974.
-Demonstração da conta "Receita e Despesa" do mês de
dezembro de 1974.
- Balancete acumulado de 1-4-74 a 31·12-74.
- Balancete acumulado de 1-4-74 a 3 1-l-75.
-Balancete do Ativo e Passívo em 3t de janeiro de 1975.
-Demonstração da Conta "Receita e Despesa" do mês de
janeiro de 1975,
5- MESA DIRIITORA

ATA DA 1•SESSÃO, EM3DEMARÇO DE 1975
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRES!Df!:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Às \4 horas e 30 minutos, acham-se presentes os .srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Evandro Carreira José Esteves - José lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco -Alexandre Costa - Henrique de La
Rocque- José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio Nunes
- Petrónio Portella- Mauro BeneVides- Virgílio Távora- Wil~
son Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé FreireMilton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Wilson Campos
- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Augus~
to Franco - Gi!van Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Euríco RezendeRoberto Saturnino- Vasconcelos Torres -_Benjamim FarahDanton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema -Itamar
Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quêrcia
- Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - Mendes Canale- Leite Cha\·es- Mattos Leão- Lenoi[ Vargas·- Daniel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDEN.TE {Magalhães Pinto) -A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro abe.rta a sessão.
O Sr. /"'~Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento lle remessa de autógraCos de I>Kretos
Legislativos:

N"' 01/75 (n'~~ 666/74, na origem), de 5 de dezembro de 1974, referente ao Decreto Legislativo o9 90, de 1974, que aprova o texto da
Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, firmada entre
a República Federativa do Brasil e o Reino da Dinamarca, em
Copenhague, a 27 de agosto de 1974.
N9 02/75 (n9 689/74, na origem), de lO de dezembro de 1974, re~
ferente ao Decreto Legislativo n~' 97, de 1974, que aprova o tex.to do
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientffica entre a Repúblicá
Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado em
Brasília, a 24 de julho de 1974. ·
N' 03/75 (n'~~692/74, na origem), de ll de dezembro de l974, re~
ferente a? Decreto Legislativo n~' 93, de 1974, que aprova o tex.to do
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Convênio sobre Transportes Marítimos, assinado entre a República
Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, em Brasnia, a
24 de julho de 1974.
NY 04/75 (n9 693/74, na origem), de ll de dezembro de 1974,
referente ao Decreto Legislativo n? 94, de 1974, que aprova o texto
da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literâdas e
Artísticas. conforme revista em Paris, a 24 de julho de 1971.
N9 05/15 (n9 717/74, na origem), de 19 de dezembro de 1974, re·
ferente ao Decreto Legislativo n9 95, de 1974, que aprova os textos
du Constituição da União Postal das Américas e Es?anha (UPAE),
da Convenção da UPAE e respectivo Protocolo Final, do Acordo
sobre Encomendas Postais e respectivo Protocolo Final e do Regulamento Geral da União Postal das Américas e Espanha, assinados
em Santiago do Chile, durante o X Congresso da União Postal das
Américas e Espanha, realizado em novemDro de 1971.
.N"' 06/75 (n? 718/74, na origem), de 19 de dezembro de 1974, re~
fertote ao Decreto legislativo n"' 92, de l974, que aprova o Decreto·
Jeí n1' 1.348, de 24 de outubro de 1974, que reajusta os vencimentos e
salários dos servidores do POder Executivo, dos membros da
M~gistratura e do Tribunal de Contas da União, e dá outras prüvi·
dênclas.
De ax,radecimeoto de comunicaçio refereate a escolha de DOIIles
1

indicados para cargos cujos provimentos dependem de prévia aotorizaçio do Senado Federal~
N 9 01f75 (n9 667/74, oa origem), de 5 de dezembro de 1974, referente a escotha do Senhor Sérgio Armando Frazão, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira: de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Governo da Espanha.
N 9 08f75 (n9 690/74, na origem), de 10 de dezembro de: l974, referente a escolha dos nomes dos Senhores André Teixeira de Mesqui·
ta, Geraldo de Carvalho Silos, Aluizio Napoleão de Freitas Rêgo,
Lauro Escorei Rodrigues de Moraes, Manoel Antônio Maria de
Pimentel Brandão e Franch Henri Teíxeira de Mesquita, para
exercerem as funções de Embaixadores do Brasil junto à República
da Áustria, ao Canadá, à República Popular da China, aos Estados
Unidos Mexicanos, ao Reíno da Suécia e a Maurício, respectivamen-

te.
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sandonados:

NY()9f75 (n9 668/74, na origem), de OS de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 166/74 (n9 2.370f74, na Casa
de origem), que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara
dos Deputados, e dá outras providên<::ias. (Projeto que se transformou na Lei nY 6. I 55, de 5 de dezCmbro de 1974).
Nq l0j75 (n? 670/74, na origem), de 05 de dezembro de l974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 158f74 (n9 2.232·8/74, na
Casa de origem), que concede pensão especial a José Fernandes da
Luz. {Projeto que se transformou na Lei n9 6.157, de 5 de dezembro
de !974).
N~> 11(75 (n9 671 f14, na origem), de 05 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n.,. 162/74 (n"' 2.357-8(74, na
Casa de origem), que reorganiza os Quadros de Oficíals Auxiliares
da Marinha, e dá outras providências. (Projeto -que se transformou
na Lei n9 6.158, de 5 de dezembro de 1974).
N' l2f75 (n'~ 673/74, na origem), de 06 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara nY 159f74 (n~' 2.338-Bf74, na
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n\15.919, de 17 de setembro de 1973, que autorizou a constituição da SIDERBRÁS, e dê.
outras providências. (Projeto que se transftJrmou na Lei n' 6.lS9, de
Qde dezembro de 1974).
N~> 13/75 (nl:' 674/74, na origem), de 06 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câm~~;ra n9 160/74 (n' 2.352-B/74, na
Casa de origem), que acre.scenta parágrafo ao Artigo 9'1 da Lei n9
4·,519, de 2 de dezembro de 1964. que "dispõe sobre a liquidação, por'
acordo, das desapropriações efetuadas· no Nordeste, e dá outras pro-
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vidi:nc1as. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.160, de 6 de
detembro de I 974).

N"' l4J7 5 (n 9 675/74, na origem), de 6 de dezembro de 1974 referente ao Projeto de Lei da Câmara n? 153j74(n9 2.361-B/74, na Casa
de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça do
Trabt~lho, em favor .do Tribunal Reg~onal do Trabalho, da 3•
Região, o crédito especial de CrS 550.000,00 para o fim que especifi. ca. (Projeto que se transformou na Lei o9 6.161, de 6 de dezembro de.
1974.)
N~> 15/75 (n? 676/74, na origem), de 6 de dezembro de 1974, refe~
rente ao Projeto de lei do Senado n9 l42/74-DF, que dispõe sobre a
integração de funcionários públicos do Distrito Federal nos quadros
de pessoal dos órgãos relativamente autônomos, autarquia, empre~
sas públicas, sociedades de economia mista e fundações, e dâ outras
providências. (Projeto que se transfonpou na Lei n• 6.162, de 6 de
dezembro de 1974.)
N" l6j75 (nv 677 j74, na origem), de 6 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara fi9 155/74 (n' 2.366-B/74, na Casa
de origem). que autoriza o '>oder Executivo a abrir ao Ministério da
Saúde, em favor das Delegacias Federais de Saúde, o crédito especial
de Cr$ 1.800.000,00. (Projeto que se transformou na Lei n~ 6.163, de
6 de dezembro de 1974.)
NQ t7f75 (n? 6?8j74, na origem), de 6 de dezembro de 1974, refe·
rente ao Projeto de Lei da Câmara n? 161 f74 (n9 2.353-Bj74, na Casa
de origem), que dispõe sobre a transferência da propriedade de bens
imóveis do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
(SERFHAÜ}, c dà outras providências. (Projeto que se transformou
na. Lei nv 6.164, de 6 de. dezembro de 1974.)
· Nv !8/75 (nY 68 l/74, na origem), de 9 de dezembro de 1974, refererite ao Projeto de lei da Câmara n? 156/74 (nv 2.318-Bf74, na Casa
de origem), que autoriza a doação de terreno sítuad() no Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, de propriedade óo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Êstado (JPASE). (Proje~
to que se transfomwu na Lei n9 6, f66, de 9 de dezembro de l974.)
Nv 19f75 (n9 682/74, na origem), de 9 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n? l54j74 (n9' 2.365-8/74, na Casa
de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça do Disl
lrito Federal e dos Territórios, em favor do Juizado de Menores, o
crêdito especial de Cri 235.000,00 para o fim que especifica. (Proje~
to que se transformou na lei n'~ 6.167, de 9 de dei:embro de 1,974).
N9 l.Of7S (n"' 683j74, na origem), de 9 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 178/74 (n' 2.399-B/74, na Casa
de origem), que cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), e dá outrl.is providências. {Projeto que se transformou na lei
n96,168, de9-dedezembrode 1974.)
NQ l.l/75 (n"' 684/74, na origem), de9 de dezembro de 1974, refereOJe ao Projeto de Lei da Câmara n?177j74 (n9 2.322-B/74, na Casa
de origem), que concede pensão especial a José Carlos Tedesco.
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.l69, de 9 de dezembro de
1974.)
Nq 22/75 (nq 685/74, na origem), de 9 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de lei da Câmara n~> I 51/74 (n9 2.3S6-Bj74, na Casa
de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da
Justiça, em favor do Conselho Administrativo de Defesa Econômica1
o crédito especial de CrS 10.200,00, para o fim que especifica.
(Projeto que se transformou na lei n9 6.l70, de 9 de dezembro de
1974.)
N~> 23/75 (n? 687 j74, na origem), de 9 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 152/74 (n9 2 ..358-Sj74, na Casa
de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da
Agricultura, crédito especial até o limite de CrS 16.761.800,00, para
o fim que especifica. (Projeto que se transformou na Lei nq 6.172, d~
. 9 de dezembro de 1974.)
NY 24/75 (n9 687-A/74, na origem), de 9 de dezembro de J974,
referente ao Projeto de Lei da Câmara fi9 157/74 (nl:' 2.321~8/74, na
Casa de origem), que dispõe sobre a aplicação do disposto nos. Arti-
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gos 12, alínea a, e 339 do Código de Processo Penal Militar, nos ca~
sos de acidente de trânsito, e dá outras pro~idêricias. (Projeto que se
transformou na Lei n9 6.174, de 9 de dezembro de 1974.)
N9 25/75 {nt? 688}74, na origem), de 9 de dezembro de 1974, refe~
rente ao Projeto de Lei da Câmara n9l74/74 (n9 2.372-B/?4, na Casa

de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das
Comunicações o crédito especial de CrS 3.000.000,00, para o fim
que especifica. {Projeto que se transformou na Lei fi9 6.173, de 9 de
dezembro de 1974.)
N 9 26/75 (n9 688-A/74, na origem), de 9 de dezembro de 1974,
referente ao Projeto de Lei n9 163/74-Compiementar, (n9 69-B/74,
na Casa de origem), que dá nova redação ao Artigo 11 do Decretolei n<' 406. de Jl de dezembro de 1968, dispondo sobre isenção do im~
posto sobre serviço, {Projeto que se transformou na Lei Complementar n<' 22, de 9 de dezembro de 1974). ··
N9 27 j75 {n9 691/74, na origem), de 10 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 120(74 (n~> 2.002·8/74, na
Casa de origem), que revoga as Leis n9s 1.386, de 18 de junho de
1951, e 2.186-A, de 13 de fevereiro de 1954. (Projeto que se transformou na Lei n<' 6.175, de lO de dezembro de 1974).
NY 28j75 (n9 694(74, na origem), de ll de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n<' i75j74 (nll 2.374-B/74, na
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a realizar .!t subscrição de ações nos aumentos de capital da Companhia Brasileira de
Alimentos e dá outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei n9 6.176, de li de dezembro de 1974).
N9 29(75 (n<' 695/74, na origem), de 11 de dezernbro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmar.a n9 168j74 (n9 2.373-B/74, na
Casa de origem), que autoriza o Poder EXecutivo a abrir crMitos suplementares ao Orçamento da União, aprovado pela Lei n~ 5.964, de
lO de dezembro de 1973. (Projeto que se transformou na Lei
n"' 6.177,delldedezembrodel974}.
N9 30j75 (nY 696J74, na origem), de tI de dezembro de 1974, re.
ferente ao Projeto de Lei do Congresso Nacional n~' 13, de 1974, que
estabelece acréscimo provisório dos benefícios da previdência social.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 6J78, de 11 de dezembro de
1974).
N9 3 t (75 (n<' 697 j74, na origem), de 11 de dezembro de 1974, rtferente ao Projeto de Lei da Câmara n9 J79j74 {n'il 2.340·Bf74, na
Casa de origem), que institui amparo previdenciário para maiores de
setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6. J 79, de li de dezembro de 1974).
N 9 32/75 {n9 698/74, na origem), de li de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei n'il I2j74-CN, que mantêm até 31 de dezembro de 1983 o percentual a que se refere o artigo ('f, item I, da Lei
n9 5.824, de 14 de' novembro de 1972, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.180, de 11 de dezembro de
1974).
N'>' 33j75 (n9 699/74, na origem), de 11 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 l72j74 {n9 2.319-B/14, na
Casa de origem), que altera o Artigo 600 da Consolidação das Leis
do Trabalho, amplia a destinação do Fundo de Assistência ao
Desempregado e dâ outras providências. (Projeto que se transfor·
mau na Lei n9 6.181, de ll de dezembro de 1974).
N'>' 34j75 (n9 700(74, na origem), de li de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei nY 11/74-CN, que fixa a retribuição do
Grupo-Magistério, do Serviço Civil da União e das Autarquias Federais, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
n? 6.1 82, de li de dezembro de 1974).
N9 3Sf75 (n9 701(74, na origem), de ll de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 l81j74 (n"' 2.369-B/74, na
Casa de origem), que dispõe sobre os Sistemas Estatistico e Cartográfico Nacionais, e dã outras providências. (Projeto que se transformou na Lei nQ 6.183, de li de dezembro de 1974}.
N9 36(75 (nY 702/74, na orígeru), de J I de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 164(74 (n9 2.141-C/71, na
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'Casa de origem), que dispõe sobre a integração de funcionários públi· ·
cos nos quadros de sociedades de economia mista, empresas pUbli~
case fundações r~ultantes de transformação de órgàos da ~dninis·
tração Federa] Direta e autarquias; revoga a Lei nY 5.927, <le H de
i outubro de 1973, e dâ outras providências. (Projeto que se transfor, mou na Lei n'>' 6.184, de li de dezembro de 1974).
N9 37j75 (n9 703j74, na orígem), de IJ de dezembro de 1974, referet'lte ao Pr'ojeto de Lei da Câmara n" 183j74 (n9 2.333-Bj74, na
Casa de origem), que dispõe sobre os servidores públicos civis da
Administração Federal direta e autárquica, segundo a natureza
juridica do vínculo empregatício. e dà outras providências. (Projeto
que se transformou na: Lei n9 6.185, de ll de dezembro de 19?4),
N9 38(75 (n<' 704j74, na origem), de 11 de dezembro de 1974, referente ao Projeto de Lei- do Senado n9 64/73, que dispõe sobre o
fornecimento ou divulgação~ pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, aos Municípios brasileiros interessados, dos
dados demográficos necessârios ao cumprimento do § 2' do Art. 15
da Constituição Federal. (Projeto que se transformou na Lei
n~' 6.186,dell dedezembrodel974).
Nl' 39/75 (n9 709J74, na origem), de 17 de dezembro de J974, re·
ferente ao Projeto de Lei do Senado n' 95/14-DF, que estima a RC<ceita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício F"inancei·
rode t 975. (Projeto que se transformou nà Lei nY 6.190, de 11 de de·
zetnbro de 1974).
N9 40{15 (n9 710(74, na origem), de 17 de dezembro de 1974, re·
ferente ao Projeto de Lei do Senado n9 96J74-DF, que aprova o
Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o
triênio 1975/l-977. (Projeto que se transformou na Lei n"' 6.191, de
17 de dezembro de 1974).
N<' 41/75 (n971Jj74, na origem), de 19 de dezembro de J974, re-ferente ao Projeto de lei da Câmara nY 173/74 (n' 2.368·8(74, na Ca·
sa de origem), que dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados,
e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.192, de 19 de dezembro de
1974.)
.
N9 42/75 (n9 7l3J74, na origem), de 19 de dezembro de 1974, re~
ferenteao Projeto de Lei da Câmara n"' 165(74 (n9 2.345-B/74, na ca.
sa de origem), que reajusta os vencimentos e salários dos servidores
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providên·
cias. (Projeto que se transformou na Lei nY 6.193, de 19 de dezembro
de 1974.)
N9 43(75 (f19 714/74, na origem), de 19de dezerubro de 1974, re.
ferente ao Projeto de Lei da Câmara n' 184/74 (n<~ 2.367-B/74, na Ca.
sa de origem), que dispõe. sobre Seguro Obrigatório de Danos Pes.
soais causados por veículos automotores de. via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou nào.
(Proje!o que se transformou na Lei n9 6.194, de J9 de dezembro de
1974.)
N9 44/75 (nQ 715/74, na origem), de 19 de dezembro de 1974, re.
ferente ao Projeto de Lei da Câm'ara n9185j74 (n"' 2.384-B/74, na Casa de origem), que atribui ao FUNRURAL a concessão de prestações por acidente do trabalho.
(Projeto que se transformou na Lei nY 6.195, de 19 de dezembro de
1974.)
N9 45f75 (tJ9 716/74, na origem);de 19 de dezetnbro de 1974, re.
ferente ao Projeto de Lei da Câmara n9 176/74 (n' 2.134-A/74, na
Casa de origem), que a\tera o Artigo 28 e o par.âgrafo único do Ar·
tigo 35 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e dá outras providências.
(Projeto que se trànsformou na Lei fi9 6.196, de l9 de dezembro de
1974).
N? 46(75 (n9 01/75, na origem), de 1 de janeiro de 1975, referente <1;0 Projeto de Lei nY l82J74-COMPLEMENTAR (n 9 32Bf74, na Casa de origem}, que dispõe sobre os conv~ni()s para a
concessã() de isenções do imposto sobre operações relativas à circula·
çào de mercadorias, e dá outras providências. (Projeto .que se transformou na Lei n9 24, de 7 de janeiro de 1975-COMPLEMENTAR).

0060

Terça~ feira

4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

MENSAGEM
DO SDVIIOR PRESIDENTE OA REPOBLICA, NOS SE·
GU!NIES rtRMOS:

Março de 1975

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçi:io, revogadas as disposições em contrârio.
Brasilia, em
de
de 1975.

LEGISLAÇÃO CITADA
MENSAGEM N• 47, DE 1975
(n9 36/75, na origem)
Excdentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da
Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Er.ce!ênci<.~s, acompanhado de Exposição de MotiVQS do
Senhor Governador do Dis.rito Federal, o anex.o projeto ;de lei que
"altera a denominação <t.t Central de Abastecimento de Brasília S/A
-CENABRA".
Brasília, em 20 de fevereiro de 1975.- Ernesto GeiSel.
,Brasília, 29 de oovembro de 1974
E.M.E.
N' 22/74-GAG

Excclentissimo Senhor
General ERNESTO GEISEL
Oignissimo Presidente da República Federativa do Brasil
NESTA
bcelenti~simo Senhor Presidente da República:
O Governo do Distrito Federal foi autorizado, através da Lei n9
1
5.69 J, de IO de agosto de 1971, a constituir uma sociedade de economia mista, sob' a forma de sociedade por ações, com a denominação
de "Central de Abastecimento de Brasília S/ A- CENABRA", com
o objetivo, dentre outros, de "participar dos planos e programas de
abustecimento coordenados pelo Governo Federal e ao mesmo
tempo promover e facilitar o intercâmbio com as demais Centrai_s de
Abastecimento".
Ao regulamentar o Sistema Nacional de Centrais de Abasteclmcnto de que trata a Leí nq 5.127, de 4 de novembro de 1971, o
Decreto n" 70.502, de 11 de maio de 1972, estatteleceu em seu art.]\\',
parágrafo único, textualmente:

"As unidades integradas, para melhor adequação ao S~s~
lema c uniformidade administrativo-operacional, adotarão a
denominação "Centrais de Abastecimento S.A.- CEASA",
seguida da qualificação regional, estadual ou m~nícipal
correspondente".
Considerando que a denominação da entidade foi
cOnferida por lei, e que somente outro instrumento de igual
hierarquia poderá alterá-la, c ante o propósito da Administração do Distrito Federal de corrigir qualquer possivel distorção para integrar, no todo, a referida sociedade no Siste~
ma Nacional de Centrais de Abastecimento, tenho a honra de
submeter a Vossa Excelênbia, para apreciação do Senado
Federal; nos termos do artigo J 7, § J9, combinado CQm o artigo 42, n.V., da Constituição Federal, o incluso anteprojeto
de lei,, ·dispondo sobre alteração da denominação da Central
de Abastecimento de Brasília S/ A- CENABRA.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha maior estima e elevada consideração. Elmo Serejo Farias, Governador.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• l, DE 1975-DF
Altera a denominaçio da Central de Abastecimento de
BrasOia S/ A~ CENABRA.

O Senado Federal decreta:
ArL I~ A Central de Abastecimento de Brasília SJACENABRA, constituída de conformidade com a Lei n 11
5.691. de 10 de agosto de 1971, passa a denominar-se Central
de Abastecimento do Distrito Federal S/A- CEASA/DF.

LEJ

N~>

5.691, de lO de agosto de t97l

Autoriza o Governo do Distrito Federal a constltulr a
'"Central de Abastecimento de BrasíUa S.A.
CENABRA-'', e dá outras providências.
O Presidente da República

Faço saber que o Senado Federal decreta e eu· sanciono a seguin~
te Lei:
Art. 1"' É o Governo do Distrito Federal autorizado a constituir
uma sociedade de economia mista, sob a forma de sociedade por
ações, denominada "Central de Abastecimento de Brasília S.A., que
usará a sigl~ CENEBRA, com sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, podendo instalar t manter filiais, agências e representações
onde convier.
A_rt. 2.,.. A CENABRA, cuja duração ê por prazo indeterminado, terá por objeto:
a) construir, instalar, explorar e administrar Centrais de AbAstecimento destinadas a operar como um centro polarizador e coordenador do abastecimento de gêneros alimentícios e íncentivador da
produção agrícola;
b) participar dos planos e programas de abastecimento coorde·
nados pelo Governo Fed~ral e ao mesmo tempo promover e facilitar
o inrercâmbio com as demais Centrais de Abastecimento;
c) firmar convênios, acordos, contratos ou outros tipos de
intercâmbio com pessoas fisicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, a fim de facilitar e ou participar de
atividades destinadas á melhoria do abastecimento de produtos agrí~
colas;
d) desenvolver, em caráter especial ou sistemático, estudos de
natureza técnico-econômica capazes de fornecer base à melhoria,
aperfeiçoamento e inovações dos processos e técnicas de comercialização, com vlstas ao abastecimento de gêneros alimentícios.
Art. 3~ O capital inicial mínimo da CENABRA será
de CrS 20,000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), devendo o Distrito Federal subscrever 51% (cinqüenta e um por cento) do total das
ações.
§ I~' A sociedade terá participação acionária de usuários de seus
serviços bem como do Governo Federal através da Companhia
Brasileira de Alimentos, nos termos previstos nos Estatutos sociais
daCENABRA.
§ 2.,.. O capital da CENABRA poderá ser sucessivamente aumentado, desde que o Distrito Federal mantenha sempre, no mínímc, a
maioria de 51% (cinqüenta e um por cento) do total das ações.
§ 3~ O Distrito Federal ou suas entidades de administração
indireta realizarão o Capital subscrito em dinheiro, em bens ou
outros valores suscetíveis de avaliação, pertinentes ao empreendimento, facultado ao primeiro, a utilizaçào para esse fim, dos recursos do Fundo criado pelo art. 209 do Decreto·lei n9 82, de 26 de
dezembro de 1966.
Art. 49 A CENABRA serâ administrada na forma estabelecida por seus Estatutos.
Art. 59 Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e de
outros órgãos da adininístraçào criados pelos Estatutos, assim como
os empregados da CENABRA, ao assumirem as suas funções são
obrigados a prestar. perante a sociedade, declaração de bens, anualmente renovada.
Art. 6.,.. Ficam o Governo do Distrito Federal e a CENABRA,
quando necessãrio à realização dos fins da sociedade, autorizados a
contrair empréstimos e celebrar acordos, bem como aceitar auxflios,
doações e contribuições.
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Parágrafo único.

Para a celebração dos

a~rdos

e financiamen-

tos externos haverâ, em cada caso, e nos termos da Constituição, autorização do Senado Federal.
Art. 79 O regime juridico do pessoal da CENABRA ~ o da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8~> Aplica-se à CENABRA, naquilo que não contrariar a
presente lei, a lei das sociedades por ações.
Art. lfi Esta lei entra em vigor 1}3 data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de agosto de 1971; 1509 da Independência e 83"

da República.- Emílio G. MédJcl.
( Ãs Comüsõe.\' de- Constituirão e Jusriça e do DistFito Federal.)

MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPVBUCA, SUBMETENDO AO SENADO A ESCOLHA DE NOME INDICADO PAR.4 CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE SUA PREVIA
AQV!ESCENCIA
MENSAGEM N•51, DE 1975

(n'47(75, naorlaem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 42, item 111, e paràgrafo 39 do artigo 72,
da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração do Egré-

gio Senado Federal, o nome do Doutor Guido Fernando Mondin
para exercer o çargo de Ministro do Tribunal de Contas da União,
na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Victor Amaral
Freire.
Os méritos do Senhor Guido Fernando Mondin que me in-

duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada funçAo, constam do anexo "Curriculum Vitae ...
Brasília, em 28 de fevereiro de 1975.- EI'HI(o Gehel.
"CURRICULUM VITAE"
Nome: Guido Fernando Mondin
Nasómento: 06 de maio de 1912
Naturalidade: Porto Alegre- RS
Nacionalidade: Brasileira
Filiação: Guido Mondin
Romana Ongaratto Mondin
Cursos:
-Colégio São João Batista de La Salle
-Curso de Pintura- Escola de Belas Artes de Porto A.legre.
-Guarda~ Livros pelo Instituto Israel Torres Barcelos, de Por~
to Alegre.
-Contador- pela Escoia Técnica de Comércio, de Porto Aleg(e.
- Bacharel em Ciências Políticas e Econômicas pela Faculdade
de Ciências Políticas e Econômicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
1- Advldades Prolisslonal.s:
- Chefe de Contabilidade da Federação das Associações Ru~
rais do R.G.Sul (FARSUL).
-Auditoria.
- Professor de Contabilidade Geral.
-Industrial.
- Diretor de Empresa de Construções.
11- Athidades Deconentes:
- Membro do Conselho-da Federação das Associações Cometcíais do R.G.Sul.
-Membro do Conselho Hidroviário (DEPREC)
- Membro do Conselho Rodoviário (DAER do Rio Grande
do Sul).
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111- Atldd"""' So<l•b • Colhd'al~:
- Dirigenle Sindical Comerciário.
,
- Membro de Diretoria da Associação Riograndense de Assistência ao Tuberculoso Crônico.
-Conselheiro da Socieclade Brasileira de Economia.
~Presidente da Associação Riograndense de Artes Plásticas.
-Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do D.F.
- Presidente da União dos Escoteiros do Brasil.
-Conselheiro da Fundação Educacional do D.F.
-Ocupante da Cadeira n" 4 da Academia Brasileira de Arte.
-Membro da Academia de Letras da Fronteira Sudoeste RS.
- Membro Corresp~ndente da Agrupacion C'tasicista de Artes
y Letras- Madrid- Espanha.
- Membro Correspondente do Instituto Americano de Cultura
-Buenos Aires- Argentina.
- Estagiário da Associação dos Diplomados da Escola Supe·
rior de Guerra.

IV- Dbtlnçlles:
- Membro Honorário da Sociedade de Teatro - Pelotas RS. ·
- Sócio Benemérito da Sociedade Brasileira de Geografia.
-Medalha do Sesquicentenário do Arquivo do Exército.
-Honra ao Mérito do Instituto de Belas Artes do Rio Grande
do Sul.
- Doutor "Honoris Causa" da Faculdade Católica de Me··
dicina de Porto Alegre. .
-Medalha Gratidão da Cidade de São Paulo.
-Membro Honorário da União Nacional dos Fiscais Aduaneí·
r os.
-Sócio Honorário ou Benemêrito de dezenas de outras entida·
des .culturais, assistenciais e esportivas.
-Cidadão Honorário do Estado de West Virginia EE UU.
- Comendador da Ordem do Mérito Mal~ José Pessoa.
-Grande Oficial do Gran Ducado de Lu~emburgo,
-Medalha "Mérito Tamandaré".
- Comendador da Ordem do Mérito Aeronáutico.
-Medalha do Pacificador.
V- Missões no E.ttrangeJro:
-Uruguai e Argentina- 1945- Missão Cultural.
-Uruguai e Argentina- 1953 -Intercâmbio parlamentar.
-Grécia- 1960- Delegado do Brasil à Conferência Interpar~
lamentar.
-Iugoslávia- 1963- Idem, idem.
- Tailândia - 1967 - Delegado do Brasil à Conferência de
Governos Locais.
-Estados Unidos- 1968 -Intercâmbio cultural.
-Itália~ 1968- Missão culturaL
-Uruguai, Argentina e Chile- 1969- Missão cultura·\.
- Portuga~ Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, Inglaterra e
França- 1970- Missão cultural.
-ltãlia- 1972- Delegado do Brasil à Conferência lnterpar·
lamentar.

VI- AdvktaftJ Públkas:
-Presidente Municipal de Partido.
-Presidente Regional de Partido.
-Prefeito Municipal em ex.ercícío- Cax.ias do Sui-RS.
- Deputad-o Estadual.
-Deputado Federal.
- Senador Federal (2 mandatos) - Membro das Comissões:
Diretora, de Finanças, do Distrito Federal, de Legislação Social, de
Constituição e Justiça e Relações Exteriores.
-Vice~ Líder.
(À Comissão de Finanças.)

•
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A VISO DO MINISTRO CHEFE 00
GABINETE CIVIL DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA
N"' 04l-SlJPARJ75, de 27 de fevereiro de 1975, encaminhando
cópia dos esclarecimentos prestados, pelo Ministério da Saúde, sobre
o Pi-ojeto de Lei do Senado nl' 83, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que regulamenta o reconhetimento de teses,
teorias, pesquisas ou descobertas científicas no campo da cancerologia e das doenças transmissíveis, hereditárias, contagiosas ou tidas
como incuráveis.

OFICIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~' 565/74, de 9 de dezembro de 1974, encaminhando autógrafo
do PrÓjeto de Lei da Câmara o~> 88, de 1974 {n"' 2.024-B/74, na Casa
de origem), q\le dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal
destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9
6.150, de 3 de dezembro de I 974.)
N"' 566f74, de 9 de dezembro de [974, encaminhando autógrafo
,do Projeto de Lei da Câmara n~" 145, de \974 (nl' 2.26S·BJ74, na Casa
de origem), que altera o Artigo 5 i da Lei n~" 2.851, de 2S de agosto de
1956, que dispõe sobre a Órganização Básica do Exército, e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.148, de 2. de
dezembro de 1974.)
N~" 567/74, de 13 de dez:embro de 1974, encaminhando autó·
grafo do Projeto de Lei da Câmara n~" 141, de 1974 (n"' 2.II3-Cf74,
na Casa de origem), que dispõe sobre a formação de Oficiais Enge·
nheiros para o Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, e dá
outras providências, (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.165, de
9 de dezembro de 1974.)
N'~ 568(74, de 13 de dezembro de {974, encaminhando autógra·
fo do Projeto de lei da Câmara n(> 167, de 1974 (n 11 2.305~8/74, na
Casa de origem), que extingue o Departamento Nacional de Estra·
das de Ferro e dá outras providências. (Projeto que se transformou
na Lei n~" 6.171, de 9 de dezembro de 1974.)
N~> 570/74, de 13 de dez.embro de l974, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei sfo Senado n" 155, de 1974 (n\" 2.371(74, na
Câmara dos Deputados), que reajusta os vencimentos dos servidores
do Senado Federal e dá outras providências, (Projeto que se transformou na Lei n9 6.156, de 5 de dezembro de 1974.)
N"' 001/75, de 31 de janeiro de 1975, (.nca,minhando autógrafo
do Projeto de Lei do Senado n"' 54, de 1974-Complementar (n9 65B/}4, Complementar, na Câmara dos Deputados) que altera os Artigos. 1"'. 29 e seus parágrafos, e 3~> e seus incisos, da Lei Complementar
n"' 2, de 29 de novembro de 1967, que dispõ~ sobre a. ex.ecuçào do disposto no Artigo J 6, § 2~', da Constituição Federal, relativamente à re·
muneração dos Vereadores. (Projeto que se transformou na Lei Complementar nq 23, de 19 de dezembro de 1914).
N<1 002j75, de 31 de janeiro de 1975, encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei da Câmara n~> 73(74 (n9 2.026-B/74, na Casa de
origem), que retifica, sem ônus, a Lei n9 5.964, de 1973, que estinw a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de
I 974. (Projeto que. se transformou na Lei n9 6.197, de 23 de dezetnbro
de 1974.)
O SR. PRESJDENTE (Maaalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. }\"Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADON• 2, DE 19'15
kel'oca • Lei n~"" 5.453, de 14 de jDnbo de 1968, que lnstl~

tituiu o sistema de subteaebtla partid,ria.
O Congr~sso Nacional de<::reta:
Art. l <1 ~ revogada a Lei n" 5.453, de 14 de junho de l968,
imaituidora do sistema de sublegendas nas eleições para Governador
e Prefeito Municipal.
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Art. 2"' Esta lei entrará ern vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrârio.
Justificaçlo

Com a edição do Ato Institucional n~> 2, a vida partidária do
País experimentou radicais transformações, sobretudo pela extinção
das antigas agremiações e o surgimento de outras, nos moldes
preconizados pela legislação revolucionária.
Pretendeu-se, ~r~ças à fórmula artificiosa da Sublegenda, que,
sob uma mesma bandeira, fossem aglutinados adeptos dos partidos
anteriormente existentes, até que se normalizasse a estrutura políticopartidária do País.
Decorridos, porém, quase dez anos da extinção dos velhos partidos, ainda permanece em plena vigência a Sublegenda- responsável
pela desagregação das hastes partidárias, uma vez que, a cada oportunidade de confronto eleitoral, correligionários se digladiam, com
amparo em diploma legal vigorante.
Na legislatura passada, foi tentada, por iniciativa de senadores e
deputados, a revogação da Lei n"' 5.453, de \4 de junho de 1968, insti~
tuidora do si:.tema de Sublegenda para a eleição de Governador e
Prefeito Municipal.
As proposições apresentadas com esse objetivo não lograram
aprovação no Congresso Nacional, permanecendo inalterada a te~
gislaçào pertínente à matéria.
Com a realização, em 1976, de eleições municipais, torna-se
necessária, para resguardo da unidai1e partidária, a revogação da lei
supra-referenciada - defendida, hoje, nao apenas pelos dirigentes
do Movimento Democrático Brasileiro, mas, igualmente, por vultos
preeminentes da Aliança Renovadora Nacional.
Ainda agora, quando do recente Encontro de Governadores elei·
tos, vozes autorizadas como a dos senhores Sinva} Guazelli c Garcia
Neto, escolhidos para governar o Rio Grande do Sul e Mato Grosso,
respectivamente, fizeram-se ouvir contra a existência da Sub legenda,
apontando-a como altamente prejudicial à harmonia do grêmio
situacionista.
É de esperar, por isso, que, com razoâve1 antecipação do próxi·
mo pleito, seja modificada a legislação eleitoral, suprimindo-se a fi.
gura da Sublegenda, malsinada publicamente por arenistas e
emedebistas.
Confio em que a presente proposição, em conseqüência da nova
realidade polítíca brasileira, venha a ser acolhida pela maioria dos senhores congressistas.
Sala das Sessões, em 3 de março de 1975.- Mauro Benel'ides.
LEGISLA ÇÀ O CITADA
LEI N' 5.453, DE 14 DE JUNHO DE 1968

Institui o sistema de sublegendts, e dll outras pro"idênda!.
O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. !9 Os Partídos Jlolíticos poderão instituir, na forma prevista nesta lei, atê três sublegendas nas eleições para Governador e
Prefeito.
Parágrafo único. Consideram-se sublegendas listas autônomas
de candidatos cQncorrendo à mesma eleição dentro da organização
partidária registrada na forma da lei.
Arl. 29- A instituição de sublegendas será concedida pela respec·nVa convenção partidária estadual ou municipal, dentro de 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data fixada para as eleições.
Parágrafo único. Cada sublegenda será qualificada pela
denominação de Partido, seguida dos números 1 a 3, na ordem
decrescente do5 votos com que foram instituídas na convenção,
l)avendo sorteio em caso de empate. .
Art. 3" As convenções a que se refere o artigo anterior serão
·realizadas sob a presidência respectivamente do Juiz do Tribunal Re-

