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C siderando que o FGTS representa lIoje um disposi
tivo Ie:g l inteirBmente aceito pelos trabalhadores brasileiros. 
constitu do-se: numa verdadeira conquista ·da 1{evoluçAo de 
1964~ em e:neficio dos trabalhadores; 

Con ·derando que s6 mesmo o tcnipo e 05 casos sur
gidos pod massegurar o acerto ou desacerto de .uma·'ei. que. 
revolucion u o siste:ma indenizat6rio.até entAo vigente: 

Consi . rando que ainda é muito gTIJnde () número de 
emprcgudos ue gostariam de optar pelo Fu·ndo de.Gllrantia. 
e que: a lei nà permite por expiração do prazo para tal; 

Con5ide ndo que é nc:ecssário' unia SOlUçA0 para os 
empregados q e enquadràdos no Decreto-lei n' 194. de 24-2
67. tive:ram en rme: prejuízo com o privilégio dado.115 empre
sas com fins fila trópicos: 

Requeiro a .ouvido o Plenãrio. se:jam enviados oficios 
aos seguintes set res e:ncarccc.ndo a rcvosação. doDecreto~ 
lei e providências ara solução dos Casos pendentes: 

Sr. Presidente a Re:púbfica: Sr. Minislro do Trabalho;· 
Srs. Deputados F erais ~ Senadores do Estado de São 
Paulo: principais C aras do Estado: Sindicatos de Classe 
de São Carlos: outro providências qui: a digna .Mesa julgar 
"!,<'rtunas." (As.) J. ir LeÓncio S<;lliavone. Romualdo 
Pozzi t. Or. AlvaroGio 80:. . 

Era o que tinha a dizer. Sr. esidente. (Multo bem! PlllIlaL) 

o SR. PRESIDENTE {WU
 
nobre Deputado Santos Filho.
 

o SR. SANTOS ALHO (w,.1IIIIC1a o .....te dllaana.) Sr. 
Presidente, Srs. Congréssistias: 

Venho à tribuna desta Casa ali· de prestar uma homenagem a . 
um eminente homem púJ,lico do me Estado que pór vontade pró
pria encerra uma longa vida de servi prestados ao Paranâ eao 
Brasil. 

Trata-se do Coronel Francisco de \i1ula Soares. que· atualmente 
preaidiu a JunÚl Consultiva do Instituto Brasile:iro do Care. tendo há 
l'OIlr.o solicitado exoncrac3o destas fUnç!eS em razão de sua avaii- .. 
çada idade. .. . . .. 

Na.,cido no Rio Grande do Sul. na e ade de ·Rio Grande. em . 
1901, l1Iho de Oscar de Paula Soares. que ~idiretor dos COrTeios e 
Telégrafos naquele Estado e de Cc:liJia Obino oares. 

. Cursou 3 Faculdade de Medicina dPotto Alegre. onde' 
concluiu o curso comI 9 anos, especializou- em Manguin hos no 
Rio de Janeiro por dois anos. radicando·se i1pó em Curitiqa. 

Fundou o J' Laboraiório de Clinicas do Pa anã. Sua vida médio
 
ca. atingiu elevado nivel, conquistou a Cãledra d~EnfermidadesTro

p'CJlis e Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade do
 
Paraná, antes dos 30 anos. exercendo esta· funçi até aos S4 anos,
 
quando se aposentou.
 

Foi sccretãrio da Universidade doParariá. t rido contribufdo
 
("m muito par;! a sua rederaliução.
 

Nos primeiros anosdc· sua vidaprofissioiJa •. ing~essou no
 
Corro de Saúde do Exército Nacional. reformando~em 1948. no
 
1'0,;0 <1~ C?rnnc/ Médico. possuindo, além de outras ondecoraçães
 
:l M::!:l!!::l c!: Guerr:!. per relevantes serviços pre5tad ·5 durante a 2'
 
Grande Guerra.
 

Como militar parllclpoU alivame:nte da Revolu o 'de 1930. 
quando lenente: ainda, pessoalmente comandou a su levaçào .do.
 
QUllrtel de. porto· Unlao. pOsSlDllnaJit1o a ·l'lIs5ag..m li trOpu·
 
rcvofucionãrias. por aquele imp.ortante enlroncamento fe ·viflrio.
 

Foi direlor do Hospilal Militar de Curiliba por muitos nos: 
Como Esportista. o Coronel Paula Soares. foi preside e daFe

deraçào Parao:lense por diver~os pcrf.odos. tendo,entretant • tonsa
grudó no selor. o melhor de seus esforços na ConstruÇão do~tIidio 

. queJ~v;Jva oseu nome. naPrcsid~nciado Brilânia ESporteClu .. 

mo homem· público•. também .o .Coronel Pllllla Soares. 
prcst u relevantes ícrviços ao Paranâ e ao Br_i!. Foi Deputádo 
Fedecm 1934•. lendo-se afastado da polftica com o a.dvento da 
Ditadu gctuliana. retornando. porém. à ativa em '1945. como' um· 
dosfun dores da UDN. tendo ocupado as funções de Secl'etlirio· 
Geral daq ela agremiação por muitos anos. 

Ocupo aScçrclliria da FaZenda do. meilEstadQ por duas vczes~ 
nos governOs e Moisés Lupion e Munhoz dllRocha. de cuja c::Jmpa· 

.nha polftic::J fOI mdos grandes llrticu!adori:s. 
Presidente o. Bancá do Estado do Parani por duas Ve'LCI.
 

Diretor do lnsti to Brasileiro· do Café comorc:presclIlallte 19
 
. Paranã e por últi ocupou a presidência da então Junta Adml'
 
nistrativa do IBC.hoJ Junta Consultiva. por mais de 10 an05. 

E o importante, . Presidente. é que o Coronel PllulaSoares, 
honrou e dignificou lod as funções que ellerceu. quer na vjdamé:· 
díca. qucrna vida militar a vida pública. onde os homens mais sào 
elligidoserlSC8lizndos. sJlj tos aos ônus das crlÚW e injúrias. af 
também este gaúcho que o i\raná adotou c que adotou 11 Paraná. . 
deiu um exemplo às gerações)uturas do meu Est:ido. de dignidade. 
probidade,eliciência e aCima d tudo accndràdo amor à. terra· e a 
gente que o acolheu. . 

·Por tudo isto que~ de cxcmplifi ·ntc nos. deilta o COronel Fran· 
cisco de Paula Soares ao afastllr;se d Ylda pública.para.pode:r mere·· 
cidàmente recolher-se ·ao dc:Scanso jun . a.sua companheira a Sra. 
Áurea P. Soares,: seus 11 IiIh.os c nctos. demos em noSso nome e 
temos a certeza quc em riome de todo o Pa ot: a que.cle serviu c·que . 
ama. as nossas homenagens e.onosso rcspcit Er.a só. (Multo beDlI). 
. O SR. PRESIDENTE (Wo- G-eaI'is -Nio h&mais ora-. 
dores inscritos para o pcrlodode breves c:omuni ões. 

Com base no 13' do art. 47 da Constiu.iiçio. oram encaminha
das à Presidéncia as PropostaS de Emenda 11 Constl ·ição ~9s 1I e 12,· 
de 1975..·. .. ... :.: ' :...., .,,:.,.,.;.,,_ •.:' 

Com vistils à leitura das mat~rias e demais provid cias necessá
rias 11. tramitação das propostas. c:onvoc:o s~o conjuill a realizar
se amanlrJ.. lIs dezoito horas e trinta minutos, neste plen4ri 

O.SR. PRESIDENTE (WUioli GoacaJ~).- Pa~-seà . 
. " ...' :... ~.: : 

. ORDEM.DO DIA 

.Ceml: 

Continuação da votaçàodo Projeto de Lei n' 3. del97S
CN. que :I\tm dispositivos da Lei n' 6.015. de ]f de deZl!l11
brcrdc 1973. que dispõe sobre os registros púb\ieós.tendo 

PARECER. sob n' 51. de 1975-CN.da Comissão Mista. 
favorável no Projeto. nos termO$ do Substitutivo qUI: apre
senta. 

. .. 
A Presidéni:ia esclarece quedelermiitou 11 inclusão. no item I da 

Ordem .do Dia da presente Sessão. do Projeto de Lci n' J. de197S· 
CN. uma vez que o prazo para sua aprceil1çi1o. pelo CQng·re:sso Na
cional,csgotar-se-4 no pr6ximo dia 8~ 

Na Sessão .de oritem foi aprovado oSubstiiuljvo, ressàlvado o 
destaquc dele requerido para rejeiçi10 dos §§2' a 6' do art. 57.'· . 

Iniciada li votação du requerimento. foi o mesmo aprovado na 
Câmara dos Deputados. O L1der ·Lacrte Vieira requereu vcl'ificação 
de votação, oCasião· em que foi constatada pela Presidência a falta ~. 
número para deliberaçilo: . 

De acareio I:om oart.. ·Jl7. InCISO VII. ao I\cgimenlo ao 3enado 
Feder.al, primeiro subsidiário do Regimento Comum•. uma vez confir
mada a falta de número. na ·vCTific:açào. 11 votação da matéria ficarâ 

·adillda. devc:odo ser reiniciádllllo voltar à deliberação do Plen6rió. 
·Passa-se. portanto, àvota~o dó re<juerimenlo mi Cámllrp dos 

Deputados. .. 
·Sobre amésà.reguerimentogue serA Iido.pelO Sr~I'~Sêc:retário; 
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E lido c: aprovado o seguinte:; 

REQUERIMENTO N' lO, DE 1975-CN 

Rt411l:iro. nos termos regímentais. a retir.ada do Requerimento 
, li' 9/15·CN. de dcstllquepara rcjeição dai §§ 2' a'6"do art. 57 do 
~ub~tituliv(1. . 

SaJal.lau Sessões. em'S de .iunhode 1975. -AUplo clt CanaJllo, 
L1der dJ A RENA. na Câmara.. 

O SR. PRESIDENTE (WI'- GoaçaJra) - Em conseqUência. 
declaro aprovado o substitutivo e prcjudicados o projeto c as 
emendas a ele apresentadas. indo :l mattria à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (WIIIoa GoDpI...) - Subsc:rit:l pelo Sr. 
Pnrsiral Barroso e outros Srs. Deputados, foi encaminhada à Mesa 
da:l~raÇ'3<] de voto que lerá publicada. 

Ea seguinte a declaração de voto encaminhada à Mesa: 

HECLARAÇAo DE VOTO· 

i:Nnu, ~r. Pfc.~idc"tc! do Congresso Nacional: . 

Os Dcputadm infra·a.uinados. na forma permitida pelo Regi· 
menta Comum. declaram seus votos contrArios à aprovação da 
Emcnd:l n' 31, quando da votação do Projeto de lei nO 3, de 1975
CN. por estatuir a mesma uma inovaçào pcrillosa no DircítoCívil. 
somente admi5slvel se jâ estivesse inltituldo o divórcio no Brasil,. 
~ujo .1t:llIO nào honra. II pureza gramatical d;lS noSsas ordenaÇões 
jurídiCa!. 

\� 

. Sala das Sessões. em ~de junho del97S, - panlfaJ aan-�
E4Ma'do GalU - NaYUnl Vldnr - 1.Il1z Braz .;... ParelIte Frvta ~
 
011I FIlfta.... -M....G.....a.� 

~Il. '-RESIDENTE (WUIOlI GooçaI".)~ . 

11I2: 

Discussão. em primeiro tur~o, da Proposta de Emenda à 
onstiluição n' 7, de 1975. que manda contar inlegralmente 

o empo de serviço público e privado para aposentadoria.. 
Eli ' ando· desigualdades. estende o .preceito . aos 
funcio rios· em geral; dOI Estados. dos Mtúlicfpíos, do 
Distrito deral e dOI Terrilórios, dependendo de Parec:er da 
ComiS!ào ta. ,. 

A presente Propost visa a dar nova redação ao § Jo do art. i02 
da Constiluiçào, . ... . 

A Comissão Misla não a cscntou parecer no prazo ~imenlàJ. . 
CunC\:uo a palavra ao nob Sr. Senador Eurico·R.ezende, Re· 

j.",,, \j~&'~!"ldo. p:.ml proferir o rccar do, órgão· técnico. sobre a 
Propusl,u e 11 Emenda n' I a da oferec a~ 

U Si. l:UR1COREZENDE (P....� 
denre. SI'S, Congressistas:� 

Apre.~ntad3 pelo Senador Franco Mon ro, com númerorcgi•. 
mental de l1.~sinl1turlls. li propolta de Emenda li. onstituição nO 7.. de 
1975. dã nova redaçào ao § 3' do art. 102 da Con 'tuiçio, relativo à 
coniputaçào. para efc:!to de aposentadoria c disponi . idade. dos fun
r.!onjrio~ federais. esuduais e municipais. do tcmpo dc crviço "pres· 

\lIdo em atividade vinculada à Previdência Social". . 
2. AI~ga-se, na justificação, que O Execurivo. em Ex sição de 

Motivos assinada pelo Ministro da Previdência Social•. en inhou 
Projeto de Lei ao Parlamento. ora em tramiraçilo na Câma dos 
Deputado~, assegurando o cõmputo do tempo de scrviço; não SI ui· 
l,j I1C~l. tk atividade:- privada "vinculada li. Previdência Social c O. 
~erclcio de Tuiu:ào pública". advertindo: 

"Tudo Indica que, no I1mbito da legislação ordinária, se
rã. afinal, resolvido o problema." 

Mais adiante, assinala ajustificaÇào:. 

"Resta; entretanto. uma qu~tão da maior importância. 
A lei ordinária federal não terã condiÇões de assegurar· aos 
ervido~es municipais e estaduais, idêntico tralDmento. E I;~sa 
·sillualdade significa c1amorosa'injusllça," ' 

Trata .se·ia; portanlo; de elidir um pressuposto da organização 
federativa rasileira que. delimitando cOmpetén'cias legislativas,. 
impede:l Un o de legislar sobre mattria estritamente afeta à autono
mia dos Estad se Múnlcipios, ex~tl do artigo 13 da Constituiçilo: 

13. Os Estados organizar·se·ão e reger·se·ão· 
pelas con ituiç3es e leis que adotarem. respeitados. dentre 
outros pri ipios estabelecidos nesta Constituição. os se
guintes: 
. . 

, . . 

"V -asn as relativas aos funcionârios púbÚcos, in~ 
c!usive a aplicaçã , aosservidorcs estaduais e municipais, dos 
limites mállimos c, remuneração estabel~cidos eln lei' fe· 
deral,'" 

"li lo Aos Esta os são conferidos todos os podéres que, 
.expHciia ouiniplícita ente. nào lhes sejam vedados por esta 
.ConstituiÇão:' . . . '.... 

O claro propósil~·daEme da ~ tomarimpcralivo., ~os· Estados· 
. Municípios" contar. para efeito' c aposentadoria c disponibilidade. 
n~ forma da lei, o scrViço "prcSt o Ctn atividadevineulada à Prévio 
dêncill S<iciai". DcprcciJde.se que o Se farã ,"na form,a da lei" lnu· 
nicipal ou estadual. eX-,t do art. 2 da Constituição Federal. ' 

Colhe o argumento da imprest iJidadc da· lei ordinâria federal 
pllra. no particular, tornar imperaii o ptiric:ipia à legislllção esta~' 

. cÍlude municipal. Dccerto. a compet ela legislativa rcmllnesc:entc 
dos Estados e Municipios, caractcrlstic do, sistema federativo., nilo . 
.sc podejungir; de nenhum modo, à disci lina'delei feder'al. a menos 
quemcdiaritc Lei Complementar. cJaram te prevista, ou. por .via de 
·cmenda constitucional e '.conscqUente ·in fporação "ao Direito 
Constitucional legi~l~do' dos Estados" (a 200 da Constituição 
Federal). scril ofensa aos arts; ·13 eiS. que a ~urjliTl a autonomia 
daquélas unidades fedt;radas; .. ... . 

4., .Hã.porém, uma alegação que. data nllla. nos parece impro
cedente.nu jústificaçào: "Somente uma Emen ·ConslítucíonaJ 
poder.i assegurar integralmente a contagem de temp de servicopú
blico e privado para fins de aposentadoria". Ora. tairgumenlo s6 

. seria v~lido. à. primeira vista, para0 ãmbito legislati. eStadual c 
muniCipal. dada a previsão do arl. 103 da Coilslituiçilo. w 15:, 

. .' . 
. MArt. 103. Leí Complement:tr; de inicialiva· a' Pre. 

sidente da República. indicarâ quais ~s e~~'~ às ~rlL~· 
cst~belecidas. quanto ao tempo e·naturerd de scrviço; para a 
aposenludoria, reforma. lransfcrcncia para:i inatividude e 
disponíbilidade.",. '. . . . . 

Forçoso· reçonhceer.,porém, q~e u~a emenda co~stitiacional 
pode eslabelecer regras desse teor. para apliqção nas .três esferas 
federalivas.' . . , . 

5. Entrctllnto, valha-nos 'Iembrar.um principio di: ·ecoriominle
gislativ:i: sejá transita, no Congresso, proposição; do' Exc:cuti...o. 
solucionando o problema no ·ãmbito. federal, scria 'oportuno' 
aguardar sua lraÍls·formaçJlo em lei. Nada· irnJiCtlirili que'os Estados c 
Municípios. por via·de lei ordinária. estendeSSem à sua drgan!Znçào, 
burocrática esse benelicio, segunÍio seus peculiares interesses e nos li

, niites da compclência que dei imita lua autonomia. Mesmo porque" 
como,estárcdigida a emenda. a apllca~o do nó~o pl'incCpioconsiitú
cional' proposto se daria "na fomia da lei", isto é, m~iante rcguJa~ 
mentaçào dó Poder' Legislativo Federal e. posteriórmente:, das 
Assembléias' Législ:itivas ou· daSCãmarlis Muriicipai's. PaÍ'écc:.nos 

, qUe essa reSsalva. "lia forma da Ic:i'\ faz deduzir nào ser auto-aplicl· , 
vel odispósitivo conSlitucional com a alteração proposta. 

.. ,' . 


