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Onde inexistem assembléias populares livres, inexistem
também as liberdades de pensamento, de opinião e de
crítica. Murmura-se apenas, porque o “jus mormurandi”
é incoercível. Onde desaparecem as assembléias
populares, desaparecem também todas as liberdades.
Povo sem parlamento é povo escravo!
(Trecho do discurso da Deputada Suely de Oliveira no encerramento das atividades
da Assembléia Legislativa no prédio antigo. 120.ª Sessão, 18 set. 1967.)
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APRESENTAÇÃO
O século XX já ia pela metade quando a Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, pela primeira vez em sua história já então mais do que secular,
acolheu em plenário a primeira representante do sexo feminino.
Tinha que ser de uma professora, claro, a iniciativa de proporcionar essa
lição à comunidade política sul-rio-grandense. A deputada Suely de Oliveira
chegou ao parlamento estadual ao cabo de uma carreira, por todos os motivos,
surpreendente. Nascida em Osório, no Litoral Norte, diplomou-se como professora
no Instituto de Educação General Flores da Cunha aos 21 anos de idade, em 1936,
sendo nomeada para lecionar em Pelotas. Ali, filiou-se ao PTB, assumiu militância
política, e acabou eleita vereadora da cidade que a acolheu. Era a primeira mulher
a chegar à tradicional Casa Legislativa da Zona Sul. Quatro anos mais tarde,
integrava o Parlamento Gaúcho como deputada titular, cumprindo seis mandatos
consecutivos no período entre 1951 e 1974.
Comprometida com as causas populares, com a temática feminina, que
lhe caía permanentemente nos ombros como representante política singular no
legislativo estadual, Suely de Oliveira foi uma extraordinária militante em favor
da educação e dos educadores, que nela tiveram, durante mais de duas décadas, a
necessária voz e a devida representação.
Entrou para a história por seu pioneirismo, num espaço onde os avanços
femininos sempre foram lentos. Note-se que, entre o acesso da primeira mulher
ao parlamento britânico (Nancy Astor, em 1919) e a primeira eleição de Suely de
Oliveira no Rio Grande do Sul, decorreram 32 anos. Hoje, já em novo milênio,
passados mais de meio século, apenas 19% das cadeiras são ocupadas por mulheres
na Câmara dos Comuns. E apenas 10% das cadeiras têm titularidade feminina na
nossa Assembléia. Há, portanto, um longo caminho a percorrer e desejamos que,
com crescente rapidez, sejam superados os obstáculos à participação feminina no
nosso Parlamento.
Pelo que representou nesta Casa, durante tanto tempo, mediante sua
competência, dignidade e pioneirismo, Suely de Oliveira credenciou-se à inclusão
nesta importante série de nossos Perfis Parlamentares.

Frederico Antunes
Presidente da Assembléia Legislativa
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PREFÁCIO
No antigo prédio da Assembléia Legislativa, o “Casarão da Duque de
Caxias”, conheci alguns dos políticos mais expressivos na história recente da vida
pública do Rio Grande.
Foi no começo da década de 60. Eu iniciava minha carreira no jornalismo
da Capital do Estado, como repórter do Diário de Notícias, de propriedade dos
Diários Associados, do incrível e fantástico Assis Chateaubriand.
Na simplicidade vetusta daquela Casa, em meio a dezenas de homens de exceção,
despontava uma única mulher, a primeira deputada eleita no Rio Grande do Sul.
Recordo bem da sua figura serena, compenetrada, elegante, óculos com
aros negros e uma permanente preocupação: os interesses do magistério, do
funcionalismo público e dos menos favorecidos.
Deputada classista, Suely de Oliveira atuava com discrição nos bastidores,
mas não temia o confronto da tribuna, quando preciso, como se verá na seleção de
discursos reunidos nesta obra. Vejam este curioso embate com Peracchi Barcellos,
mais tarde governador do Estado. Foi a 16 de maio de 1952, discutia-se no plenário
o aumento no preço das passagens urbanas, e ela observou, depois de uma troca de
apartes simultâneos:
“...A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Vamos discutir o problema com calma.
Sempre dizem que eu é que me altero e que sou nervosa. Sempre estão dizendo
que as mulheres é que não se entendem, mas aqui são os homens que não se
entendem.
O Sr. Peracchi Barcellos – O mais difícil é as mulheres se entenderem. Os homens
se entendem sempre, apesar da exaltação. As mulheres não se entendem nunca.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Em parte, concordo com V. Exa. Os
homens, às vezes, se entendem. Se as mulheres tomassem mais interesse pela
política, muita coisa que anda por aí não teria acontecido.”
E, como se lerá no restante do livro, a partir do perfil traçado pelo jornalista João
Carlos Terlera, pelo testemunho de seus antigos colegas de Parlamento e pelas dezenas
de proposições apresentadas ao Legislativo, ela foi uma digna e autêntica representante
do melhor que o Rio Grande produz em quadros qualificados da política.
Sinto-me gratificado, por isso, de estar no comando da Superintendência de
Comunicação Social da Assembléia Legislativa neste 2007 em que se homenageia,
com justiça, a deputada Suely de Oliveira, ano em que, também pela primeira vez,
uma mulher assumiu o cargo maior do Executivo do Estado, a governadora Yeda
Crusius.
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É que esta obra foi idealizada, produzida e concluída inteiramente dentro desta
Casa, no âmbito da Superintendência de Comunicação Social, mais exatamente no
Departamento de Relações Institucionais. Uma qualificada equipe de homens e
mulheres debruçaram-se sobre a farta documentação existente e dela extraíram o
essencial do que se fazia necessário para traçar o perfil de Suely de Oliveira.

Celito De Grandi
Superintendente de Comunicação Social
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INTRODUÇÃO TÉCNICA
O ano de 2007 marca os 40 anos da transferência da Assembléia Legislativa
do Antigo Casarão para o Palácio Farroupilha. Erguido entre 1769 e 1772, o Casarão,
localizado na Rua Duque de Caxias em Porto Alegre, é considerada a construção
mais antiga da cidade, tendo sido sede do Legislativo de 1835 a 1967. Passaram pelo
prédio figuras históricas do Rio Grande do Sul, tais como: Bento Gonçalves, Getúlio
Vargas, José Antônio Flores da Cunha, João Goulart e Leonel Brizola.
Neste prédio, que abrigará futuramente o Memorial do Legislativo e toda a
documentação histórica do parlamento gaúcho, Suely de Oliveira, primeira mulher
eleita deputada no Rio Grande do Sul, proclamou o seu primeiro discurso, em que
se disse disposta a representar o civismo, o entusiasmo e a dedicação da mulher
rio-grandense, em prol da solução dos problemas sociais, econômicos e políticos
do Rio Grande do Sul. Também foi dela, representando a bancada de oposição, o
discurso de encerramento das atividades da Assembléia no prédio antigo.
Suely Gomes de Oliveira abriu as portas da política gaúcha às mulheres em
31 de janeiro de 1951, quando foi empossada após ter sido eleita pelo PTB. Durante
os seis mandatos que exerceu, deixou como marca a defesa pelo magistério e pelo
funcionalismo público, numa época em que Getúlio Vargas passou a valorizar o
servidor, pensando na qualificação do corpo de trabalho do Estado. A ex-Deputada
atuou fortemente, em 1966, na elaboração do plano de carreira do funcionalismo
público e na elaboração do Estatuto do Magistério. Ficou conhecida pela “Lei
Suely”, que concedia um ano sobre o tempo de serviço para aposentadoria a cada
seis anos trabalhados do funcionário público assíduo. Ela deixou a Casa em 1975,
onde na época ocupava uma cadeira pelo MDB.
Este é o 11º volume da coleção Perfis Parlamentares, iniciada em 1997 dentro
do “Projeto Memória do Parlamento”, que já homenageou João Neves da Fontoura,
Getúlio Vargas, Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, A. J. Renner, João Goulart, Carlos
Santos, Leonel Brizola, Bento Gonçalves e Assis Brasil. O Projeto foi um dos pioneiros
no âmbito dos legislativos estaduais a resgatar e a valorizar a trajetória da vida e das
idéias de parlamentares, a partir do acervo bibliográfico, iconográfico e documental da
Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar da Assembléia Legislativa.
O livro é o primeiro da série produzido integralmente por servidores
da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para distribuição
gratuita e destinada especialmente a bibliotecas, escolas, centros culturais e
universidades. Os trabalhos foram coordenados pelo Departamento de Relações
Institucionais – Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar, contando com o
apoio e colaboração do Departamento de Taquigrafia, Departamento de Serviços
Administrativos, Comunicação Social, entre outros. Foi um esforço conjunto de
uma equipe qualificada e envolvida, desde o início, com os objetivos do projeto,
no intuito de contribuir para a preservação da história do Parlamento Gaúcho.
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Procedimentos Metodológicos
O livro reúne os principais discursos de Suely de Oliveira, perfil biográfico,
depoimentos de políticos e jornalistas contemporâneos da Deputada, caderno de
imagens, além de um capítulo com projetos de leis de sua autoria.
O primeiro capítulo - perfil biográfico - é composto de biografia elaborada
pelo Jornalista Político João Carlos Terlera, servidor da Assembléia Legislativa,
que foi Secretário da Comissão de Serviço Público e Assistência Social por 11 anos
consecutivos, dos quais 8 sob a Presidência de Suely de Oliveira. Complementa o
perfil uma cronologia histórica.
No segundo capítulo, estão dispostos depoimentos orais, colhidos pela
equipe da Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar, gravados e degravados
pelo Departamento de Taquigrafia, e editados pela equipe executora da obra. Os
depoentes são familiares, ex-deputados, jornalistas e servidores, que conviveram e
acompanharam a trajetória política da Deputada.
Os discursos parlamentares estão no terceiro capítulo e compõem parte
importante da obra. A fonte principal da pesquisa bibliográfica foram os Anais da
Assembléia Legislativa, tendo sido localizados 164 discursos proferidos pela Deputada
durante os seis mandatos, no período que se inicia em fevereiro de 1951, quando se
apresenta pela primeira vez em Plenário, até o último, proferido em dezembro de 1974.
Destes, 68 foram reproduzidos, digitalizados, transcritos, analisados e categorizados
em temáticas que marcaram a atuação política de Suely de Oliveira.
Na terceira revisão, foram selecionados, dos 68 discursos, 45 que
representaram uma amostra consistente dos temas que defendeu mais fortemente,
assim dispostos, por categorias: “Educação - Magistério”, “Funcionalismo
Público”, “Menor Abandonado”, “Custo de vida”, e “IPE”. Foi formada ainda a
categoria “Discursos Marcantes e Temas Diversos”, para agrupar falas em que
apóia ou rejeita projetos em apreciação ou, por exemplo, agradece a distinção por
ter sido contemplada com o Prêmio Springer, em 1971.
O quarto capítulo reúne Projetos de Lei de autoria da biografada. A
pesquisa deste item foi realizada em colaboração com a Divisão de Protocolo,
Arquivo e Comunicação da Assembléia Legislativa. Foram selecionados e
digitalizados o texto, a justificativa (com a assinatura da Deputada) e as capas dos
processos originados pelos Projetos mais importantes.
No Caderno de Imagens - quinto e último capítulo da obra - estão fotos do
acervo da família de Suely de Oliveira e da Memória Parlamentar da Assembléia
Legislativa, além de artigos e reportagens veiculados em jornais e revistas locais
e nacionais. As imagens foram digitalizadas e tratadas, de acordo com o estado de
preservação dos originais.
Para manter a padronização dos textos, sem, no entanto, abrir mão da
originalidade dos documentos, foram adotados os seguintes critérios para a
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transcrição e a revisão das fontes primárias: - nome parlamentar Suely de Oliveira; grafia e pontuação atualizada segundo as normas gramaticais da língua portuguesa;
- nomes e pronomes de tratamento com inicial maiúscula; - ponto final nos títulos
das sessões plenárias e das ementas; - presidente e orador, nos discursos, em negrito
e caixa alta; - aparteadores em negrito e caixa baixa.
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PERFIL BIOGRÁFICO DE
SUELY DE OLIVEIRA
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PERFIL DE UMA PIONEIRA
João Carlos Terlera∗

Em 5 de março de 1915, na cidade de Osório, nascia aquela que seria
40 anos depois a principal liderança do magistério do Rio Grande do Sul: Suely
Gomes de Oliveira. Filha de Amado Gomes de Oliveira e Maria Gomes de
Oliveira, desde a adolescência manifestava sua vocação para o magistério, tanto
que seus pais a matricularam no Instituto de Educação General Flores da Cunha
onde, em 1936, foi diplomada como Professora. Um ano depois, era nomeada
para lecionar na cidade de Pelotas, onde consolidou a sua carreira profissional,
tanto na sala de aula como na direção de dois colégios estaduais. Isto lhe permitiu,
sobretudo, atrair a atenção dos próceres políticos da época, que lhe deram a
oportunidade de iniciar uma nova e brilhante carreira.
Foi através de um convite para integrar o “Movimento Queremista”∗∗
que a professora Suely abriu, em 1940, uma nova vitrine para exibir a sua
liderança, mesmo dentro de um período sem democracia, mas que, ainda assim,
lhe serviu para maior adaptação a uma atividade que até então desconhecia.
Seu “estágio” na política foi tão exitoso quanto sua atuação no magistério. Isso
fica provado por dois fatos que marcaram o início da sua ascendente carreira
política: foi uma das fundadoras do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e a
primeira mulher a ser eleita para a Câmara Municipal de Pelotas, na também
primeira eleição após a democratização, em 1947.
Como vereadora, Suely ensaiou os seus primeiros passos na função
de legisladora, inicialmente voltados para a área assistencial, em prol dos
mais necessitados, para logo depois abraçar as reivindicações do magistério
	∗ Colunista Político e servidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Foi
Secretário da Comissão de Serviço Público e Assistência Social por 11 anos consecutivos, dos
quais oito sob a Presidência de Suely de Oliveira. A sala dos jornalistas credenciados junto à Assembléia Legislativa recebeu seu nome, em reconhecimento aos 45 anos dedicados à cobertura das
atividades do Parlamento Gaúcho
∗*
Movimento político surgido em maio de 1945 com o objetivo de defender a permanência de
Getúlio Vargas na presidência da República. O nome “queremismo” se originou do slogan utilizado
pelo movimento: “Queremos Getúlio”.
.
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municipal de Pelotas. Começava a despertar, exatamente neste mandato, a
vocação da líder comunitária para com seus colegas professores. Sentindose protegidas pela vereadora, professoras de Pelotas passaram a divulgar nos
municípios vizinhos as suas conquistas, atribuídas à atuação da “VereadoraProfessora”. Este reconhecimento levou o PTB pelotense a incluí-la na
nominata de candidatos a deputado estadual.
Ocorreu então outro fato marcante em sua trajetória: Suely nem chegou a
completar seu primeiro mandato de vereadora (assumiu em 1947 e renunciou em 1950)
porque, em janeiro de 1951, passou a ocupar pela primeira vez uma cadeira como deputada
titular na Assembléia Legislativa do Estado. Para dimensionar a sua liderança, basta
lembrar que se elegeu vereadora já na primeira eleição municipal disputada e elegeu-se
deputada também na primeira eleição estadual de que participou. Assumiu na Câmara
Municipal como a primeira mulher eleita vereadora e também assumiu na Assembléia
Legislativa como a primeira mulher deputada no Rio Grande do Sul.
Como deputada, abria-se um novo horizonte à sua atuação, agora sim voltada
aos interesses do magistério de todos os municípios e, de forma especial, aos interesses
do magistério do Estado. Por desconhecer a mecânica do legislativo, até porque era
debutante, optou por integrar a Comissão de Educação, entendendo que ali estava
o cenário para o seu projeto de representar o magistério. Mesmo eleita como vicepresidente da Comissão, confessou que havia feito a opção equivocada, já que os
projetos que tratavam do magistério não eram relatados na Comissão de Educação
e sim na de Serviço Público. A liderança da bancada do PTB fez um acordo com
outros partidos e cedeu ao Partido Social Democrático (PSD) a vaga na Comissão de
Educação em troca de uma cadeira na de Serviço Público, destinada a Suely, que a
ocupou a partir de dezembro de 1953, permanecendo na legislatura seguinte.
Foi na sua segunda reeleição que galgou a Presidência da Comissão, em 1959,
onde permaneceu até 1961, tendo retornado ao cargo em 1964 e lá permanecido sem
interrupção até 1972. Foram 11 anos de presidência e dois como vice-presidente (1962
e 1963). O recorde por ela estabelecido, de permanência como Presidente de Comissão,
ainda não foi superado por nenhum outro parlamentar. Ela também foi uma das recordistas
em mandatos, alcançando, além da primeira eleição, mais cinco reeleições consecutivas,
somando 24 anos ininterruptos como deputada estadual pelo PTB e pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) ao encerrar sua carreira, em 1975.
Em 1974, já não mais atraída pela política, cedeu aos apelos do MDB e aceitou
concorrer, mas não fez campanha e nem ao menos enviou propaganda. “Alcancei os meus
objetivos, estou cansada e acredito que já cumpri minha missão”, disse ela, ao comunicar
que não pretendia continuar na política. Mesmo assim, naquela eleição fez 10.206 votos.
Nas sete eleições onde concorreu à deputada estadual, Suely de Oliveira
conquistou seis mandatos consecutivos com as seguintes votações:
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Eleição
3 de outubro de 1950
3 de outubro de 1954
3 de outubro de 1958
7 de setembro de 1962
15 de novembro de 1966
15 de novembro de 1970
15 de novembro de 1974

Votação
5.582
4.800
8.198
10.516
12.521
23.466
10.206

% sobre votantes
0,77
0,57
0,67
0,77
0,79
1,15
Não eleita

Partido
PTB
PTB
PTB
PTB
MDB
MDB
MDB

Um Exemplo de Humildade e Fidelidade
Suely de Oliveira encerrou a sua carreira política exatamente como a
iniciou: preservando a humildade, como marca do seu jeito de ser, e a fidelidade,
como um compromisso que assumiu com seu eleitorado. Apesar de toda a sua
liderança, jamais abriu mão da simplicidade. Só em grandes eventos políticos
comparecia maquiada e, ainda assim, de forma discreta. Não tinha empregada
doméstica, apenas uma amiga que duas vezes por semana limpava seu apartamento
na Riachuelo, bem próximo à Assembléia. À noite, a Deputada preparava
pessoalmente a refeição para o dia seguinte e esporadicamente almoçava fora com
o marido, assim mesmo só em fins de semana. Ela própria cuidava das roupas do
casal e, a quem estranhasse seus hábitos, justificava: “o fato de ser deputada não
me tira a condição prioritária de dona de casa”.
Usava roupas simples e não apreciava a vida social. Aliás, nunca freqüentou
lugares badalados ou participou de festas, à exceção de confraternizações em datas
comemorativas ao magistério e ao funcionalismo, ou em homenagem às suas sucessivas
reeleições. Católica convicta, sempre que encontrava um padre amigo pedia que orasse
por ela, pois, embora assídua, nem sempre tinha tempo de freqüentar a missa dominical.
Não abandonava os seus dois hábitos favoritos: o cafezinho “bem forte” e o
cigarro. Aliás, existia uma só funcionária para servir o cafezinho de sete Comissões
Técnicas. Ela encontrou uma alternativa: chamou a funcionária e pagou do seu bolso
uma garrafa térmica e xícaras, que ficavam sempre ao seu lado. Antes, esclareceu
à funcionária que aquela providência não indicava insatisfação com a demora no
atendimento, mas apenas não queria lhe dar tanto trabalho. Com este desinteressado
gesto, arrumou uma eleitora e cabo eleitoral, segundo a própria funcionária revelou.
Suely era casada com o Dr. Wolfran Abreu de Oliveira, que ela considerava
seu “cabo eleitoral número um”. Mas, na prática, ele também era o seu principal
assessor. Renomado advogado, foi aprovado em concurso para o Ministério Público
e investido na função de Promotor. Wolfran era, por isso, o seu assessor jurídico.
Todos os projetos apresentados pela Deputada somente eram protocolados depois
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de um parecer sobre a sua legalidade, emitido pelo marido.
A sua fidelidade ao eleitorado pôde ser demonstrada em três oportunidades.
Com sua característica visão política, Leonel Brizola, eleito deputado estadual
juntamente com ela em 1950, a convidou, já como governador, para assumir uma
Secretaria de Estado. Publicamente, não foi revelada a Pasta oferecida, embora se
saiba que foi a da Educação, área de especialidade da parlamentar. Brizola disse à
Deputada que estava admirado com a sua “vertiginosa ascensão, o que lhe garante
uma sólida bagagem política para o exercício da função no Secretariado”. Suely
respondeu de pronto: “Não tenho bagagem política, só uma valise de mão”. Valise,
aliás, da qual nunca se separava.
Pouco depois, foi indicada como candidata do PTB à Prefeitura de Pelotas.
Também não aceitou. Já no seu terceiro mandato, foi pressionada a concorrer à
Câmara dos Deputados para dar condições ao partido de eleger um representante
da Zona Sul. Rejeitou. Nas três situações, usou o mesmo argumento para recusar
os convites: “Não quero burlar a confiança do meu eleitorado, que me colocou na
Assembléia para representá-lo. Aqui onde eles me colocaram é que devo e vou
permanecer enquanto meus eleitores quiserem.” Agregou mais uma justificativa
para permanecer no Legislativo Estadual: “Também seria uma burla eu sair para
dar lugar a um suplente. O suplente nunca seria o que o meu eleitor espera. Ele
votou na minha proposta. Não na do suplente.”
A dedicação ao Parlamento era tamanha que, ao longo dos 24 anos de
sucessivos mandatos, licenciou-se apenas 20 dias. Mesmo nos anos de campanha
eleitoral, permanecia na Assembléia. Esporadicamente, viajava nos fins de semana
ao interior para contatos com a sua base. Fazia campanha através do envio de material
de propaganda para seus fiéis grupos de apoio, que tinha em praticamente todos os
municípios, que se encarregavam de angariar votos para ela. Seria dispensável dizer
que tais grupos eram formados por professores e servidores públicos.
Durante os seus mandatos, colocou em prática o que usou como justificativa
para não ceder a convites para outras funções públicas. Ao todo, apresentou 26
projetos concedendo vantagens ao magistério, dos quais 25 foram convertidos em
lei. Também foi autora de outros 20 projetos beneficiando o funcionalismo, dos
quais 16 foram convertidos em lei. Boa parte dessas leis ainda estão em pleno
vigor. As não mais vigentes, ainda assim, preservam vantagens, adquiridas durante
a sua vigência, para aquelas categorias.
Dentre seus projetos, os mais destacados foram o da aposentadoria dos
professores aos 25 anos de efetivo exercício do cargo em sala de aula, o que
possibilitou a aposentadoria de milhares de integrantes dos quadros do magistério,
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até a Reforma da Previdência, no governo de Fernando Henrique Cardoso.
Outra lei de sua autoria, também de grande repercussão, beneficiou os
demais servidores públicos. Conhecida como “Lei Suely”, acrescia 1/6 ao tempo
de serviço para aposentadoria do servidor sem falta não justificada. Com isso, a
cada seis anos ininterruptos de trabalho, o funcionário somava um ano na sua grade
de contagem de tempo à aposentadoria, benefício que vigorou por mais de 10 anos,
sendo revogado em 1969.
Foi dela o projeto que regularizou a situação das então denominadas
“domésticas” das escolas, hoje as auxiliares que executam serviços de limpeza,
merenda e outras funções. O projeto, transformado em lei, determinou o pagamento do
salário mínimo para a categoria que trabalhava recebendo apenas 50% daquele valor.
Também é de sua autoria a lei que estendeu ao magistério o direito à
licença-prêmio, até então apenas assegurado aos demais servidores públicos.
Além da apresentação dos projetos, ela liderou movimentos que resultaram na
conquista de benefícios. Um exemplo foi o caso da elevação dos percentuais e fixação
de novas regras para o pagamento da Gratificação de Difícil Acesso aos professores,
lotados em estabelecimentos de ensino sediados em locais cujo nome da gratificação
por si já justificava. Esta gratificação, agora atualizada, permanece em vigor.
Como presidente, centralizou na Comissão de Serviço Público daAssembléia
as articulações que permitiram acordos para melhorias em vários projetos que
regulamentaram setores do serviço público estadual. O mais importante deles foi
a implantação de alterações no Plano de Classificação de Cargos, o que levou
Suely a permanecer duas semanas no Rio de Janeiro conhecendo o Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão que tratava da política de
quadros, promoções e vencimentos dos servidores federais. Assim, parte da lei
estadual contempla dispositivos da legislação federal.
Ela também conseguiu fixar uma política de carreira para os Guardas
Portuários, à época servidores vinculados ao Departamento Estadual de Portos, Rios e
Canais (DEPREC), além de ter participado da mobilização do legislativo que garantiu
direitos aos funcionários já aposentados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, até a
data em que a mesma foi incorporada à Rede Ferroviária Federal, hoje privatizada.
A última atuação de destaque, como deputada, se deu durante as
negociações para permitir alterações, por emendas de consenso com o governo, na
discussão e aprovação do Plano de Carreira do Magistério. Boa parte das emendas,
que acabaram sendo incorporadas à lei, foram da sua autoria.
O seu perfil como parlamentar demonstra que ela, embora legalmente não
pudesse ser assim considerada, foi na prática uma “deputada classista”, mesmo
que eleita depois de ter sido extinta aquela categoria de representação popular,
criada pela Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1935.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA ∗ 
1915 - Suely nasceu, em 5 de março, no município de Osório, no Rio Grande
do Sul. Filha de Amado Gomes de Oliveira, pequeno proprietário rural, e Maria
Gomes de Oliveira, dona-de-casa. Sua infância foi passada entre irmãos e primos
nas propriedades da família Gomes, nos municípios de Osório e Gravataí. Sempre
foi muito dedicada aos irmãos e à família. Desde essa época manifestava vocação
para ensinar, ministrando aulas particulares gratuitas a quem necessitasse. Foram
tempos alegres que ela adorava recordar.
Década de 30 - Com a mudança da família para Porto Alegre, ingressou no curso
de formação de professores no Instituto de Educação General Flores da Cunha.
1936 - Seu primeiro emprego foi na Viação Férrea do Rio Grande do Sul, onde
ingressou por concurso público. Lá veio a conhecer seu futuro esposo, na época
funcionário da instituição, Wolfran Abreu de Oliveira Filho, que mais tarde viria a
ser Promotor de Justiça. Formou-se professora primária.
Década de 40 - Casou-se na igreja das Dores em Porto Alegre. Iniciou sua carreira
de professora em uma escola primária estadual de Minas de Butiá. Como mestra,
seus ensinamentos iam além da sala de aula, pois também ensinava os alunos a
plantar e, nos finais de semana, ajudava a lavar e cortar os cabelos das crianças da
região, a fim de combater e evitar a proliferação de piolhos. Nesse município teve
seu primeiro filho, Henrique, o qual faleceu antes de completar dois anos, devido
à meningite. Posteriormente, o casal transferiu-se para o município de Rosário
do Sul, onde Suely lecionou na Escola Primária Marçal Pacheco. Em Rosário
do Sul, começou a se interessar por política partidária, fazendo parte da fundação
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no município. Getulista por convicção,
admirava a doutrina trabalhista do Senador Alberto Pasqualini. Já militante
partidária, transferiu-se para a cidade de Pelotas, sempre acompanhando o esposo,
onde trabalhou na Escola Estadual Assis Brasil.
1945 - Participou do Movimento Queremista.
1947 - Elegeu-se - primeira mulher - vereadora na cidade de Pelotas, sendo
∗ Fontes:
Referente às informações anteriores à vida parlamentar e outros dados pessoais:
- Marlene Knackfuss, irmã de Suely de Oliveira,
- Maria de Lourdes Gomes de Oliveira, filha de Suely de Oliveira
Referente à vida parlamentar:
- Acervo documental da Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar.
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empossada em 02/12. Não chegou a completar o mandato devido a sua eleição
para deputada estadual.
Governador do Estado: Válter Só Jobim (1947-1951).
1950 – Em 03/10 elegeu-se - primeira mulher - deputada estadual do Rio Grande do
Sul, pela sigla do PTB, com 5.582 votos. Legislatura: 31/01/1951 a 31/01/1955.
1951 – Em 08/02, foi eleita Vice-Presidente da Comissão de Educação e Saúde
Pública.
Governador do Estado: Ernesto Dornelles (1951-1955).
1951/1952 - Participou de campanhas memoráveis, como: “O Petróleo é Nosso” e
aderiu à luta pela aprovação do divórcio, conduzida pelo insigne político Nelson
Carneiro.
1953 - Foi designada membro da Comissão de Serviço Público e Assistência Social.
1954 – Em 03/05, foi designada, mais uma vez, membro da Comissão de
Serviço Público e Assistência Social. Dia 16/12, foi eleita Membro da Comissão
Representativa.
1954 – Em 03/10 reelegeu-se deputada estadual pelo PTB, com 4.800 votos.
Legislatura: 31/01/1955 a 31/01/1959.
1955 - Em 31/01, foi empossada e compromissada na cadeira de deputada. Na
mesma data foi eleita 2.ª Secretária da Mesa.
Governador do Estado: Ildo Meneghetti (1955/1959).
1956 / 1957 / 1958 - Foi designada membro da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social.
1958 - Em 03/10, reelegeu-se deputada estadual pelo PTB, com 8.198 votos.
Legislatura: 31/01/1959 a 31/01/1963.
1959 - Em 31/01, foi empossada e compromissada na cadeira de deputado. Em
18/02, foi eleita, pela primeira vez, Presidente da Comissão de Serviço Público.
Governador do Estado: Leonel de Moura Brizola (1959-1963).
1960 - Em 03/05, foi reeleita Presidente da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social.
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1961 - Em abril, foi reeleita Presidente da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social.
1962 - Em maio deixou a presidência da Comissão de Serviço Público e Assistência
Social e passou à Vice-Presidência da mesma.
1962 - Em 07/09, reelegeu-se deputada estadual pelo PTB, com 10.516 votos.
Legislatura: 31/01/1963 a 31/01/1967.
1963 - Em 31/01, foi empossada e compromissada na cadeira de deputado. Em
abril, foi eleita Vice-Presidente da Comissão de Serviço Público e Assistência
Social.
Governador do Estado: Ildo Meneghetti (1963-1966).
1964 - Em 07/04, foi eleita Presidente da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social.
1965 - Em 01/04, foi reeleita Presidente da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social.
1966 - Em 06/04, foi reeleita Presidente da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social.
1966 - Em 15/11 reelegeu-se deputada estadual pelo MDB, com 12.521 votos.
Legislatura: 31/01/1967 a 31/01/1971.
Governador do Estado: Wálter Peracchi Barcellos (1966-1971).
1967 – Em 31/01, foi empossada e compromissada na cadeira de deputado. Em
01/03, foi eleita Presidente da Comissão de Serviço Público e Assistência Social.
Em 22/11, passou a integrar a Comissão Especial para elaborar um Anteprojeto de
Estatuto do Funcionalismo da Assembléia Legislativa.
1968 - Em 18/04, foi reeleita Presidente da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social. Em 06/05, foi designada para participar da Comissão Especial
para elaborar um Anteprojeto do Estatuto do Funcionalismo da Assembléia
Legislativa. Em 30/08, foi eleita Vice-Presidente da Comissão Especial Parlamentar
Para Estudo do Problema Penitenciário.
Em 17/10, foi eleita Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
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Para Apurar Irregularidades e Espancamentos no Presídio Estadual.
1969 - Em 27/03, foi reeleita Presidente da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social.
1970 - Em abril, foi reeleita Presidente da Comissão de Serviço Público e
Assistência Social. Em 30/07, foi designada membro da Comissão Especial para
Estudo do Desenvolvimento Agrícola, Pecuário e Industrial da Área Circundante
e Ilhas da Lagoa Mirim.
1970 - Em 15/11, reelegeu-se deputada estadual pelo MDB, com 23.466 votos.
Legislatura: 31/01/1971 a 31/01/1975
1971 - Em 31/01, foi empossada e compromissada na cadeira de deputado. Em
09/03, foi designada membro da Comissão de Constituição e Justiça. Em 24/08,
foi agraciada com o “Prêmio Springer por um Rio Grande Maior” (categoria
Comissões).
Governador do Estado: Euclides Triches (1971-1975).
1972 - Em 12/04, foi eleita Presidente da Comissão de Serviço Público e Redação
Final.
1973 - Em 21/03, foi designada membro da Comissão de Serviço Público e Redação
Final, deixando a presidência da Comissão.
1974 - Em 15/11, concorreu, pela última vez, a uma cadeira na Assembléia
Legislativa, sem esforço de campanha pessoal, apenas para fortalecimento do
partido, MDB. Com 10.206 votos, não conseguiu se reeleger. Após 24 anos de
mandato, retirou-se da vida pública, recolhendo-se ao lar.
1977 - Falece o esposo. Após este fato, passou a contar com sua filha Maria de
Lourdes, com quem compartilhava o dia-a-dia e viajava.
1994 - Faleceu em 24/04, em Porto Alegre. Deixou a filha Maria de Lourdes Gomes
de Oliveira.
Suely sempre foi considerada uma referência na família, como uma espécie de
conselheira a que todos consultavam antes de tomar qualquer atitude. Sempre se
manteve bem informada do que acontecia no país e no mundo, era amiga dos livros
e lia todos os jornais da Região Sul e de São Paulo.
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DEPUTADO ALBERTO HOFFMANN∗
Fui eleito deputado estadual, pela primeira vez, no final de 1950. Esta era
a segunda legislatura, após o fim do Estado Novo, pois a anterior tinha sido a da
Constituinte Estadual de 1947. Nossa posse foi em 31 de março de 1951. Naquele
tempo a Casa era pequena: tínhamos apenas 92 funcionários.
A Assembléia Legislativa contava então com 54 homens e uma mulher.
A deputada Suely defendia sempre os professores, até porque ela era professora e
havia sido vereadora em Pelotas, provavelmente com o apoio de sua categoria. Ela
não cuidava somente de Pelotas e das professoras mas também, com muito esmero
e carinho, dos municípios de toda a Zona Sul do Estado. Batalhava por Arroio
Grande, por Jaguarão e por outros municípios daquela região.
O Parlamento do Rio Grande do Sul vivia os problemas da época. Naquele
tempo, o sistema tributário brasileiro era diferente. Não existia ICM, mas o Imposto
de Vendas e Consignações – IVC –, taxa cobrada sobre todas as vendas e sobre o
produto final de qualquer fatura. Foi justamente naquele período que consegui uma
grande vitória, a da reforma tributária no Rio Grande do Sul.
Quando o governador Ildo Menegheti sugeriu a criação de uma taxa de
transporte para as rodovias estaduais, que seria de 20% sobre todos os impostos
estaduais para constituir um fundo a ser utilizado na construção e no asfaltamento
de grandes rodovias, nós, na condição de municipalistas que conhecíamos de perto
os verdadeiros atoleiros que ligavam os municípios, propusemos a transferência de
50% dos recursos arrecadados para a administração municipal.
Depois de longos debates e de uma grande batalha parlamentar, a matéria
foi aprovada em novembro de 1955 com 28 votos favoráveis e 27 votos contrários.
O deputado Hélio Carlomagno, líder do PSD, disse que o governador Ildo
Meneghetti iria vetar o projeto. Respondi-lhe que se assim fosse nem o governador
nem os municípios levariam nada, porque, desta forma, os recursos não estariam
previstos para o orçamento de 1956. O governador Ildo Meneghetti mandou um
emissário com a seguinte mensagem: Cinqüenta por cento é demais, pois o Estado
terá que arcar com a despesa para fazer esta arrecadação e vocês querem dar
a metade dos recursos para o outro lado. Em conseqüência da manifestação do
governador, concordamos em reduzir a alíquota para 40%. E finalmente o projeto
foi aprovado por unanimidade. O saudoso Wilson Vargas da Silveira soube muito
bem coordenar a sua bancada [PTB].
Por ocasião da criação desta taxa dos transportes, a deputada Suely foi
solidária, acompanhou-me com toda firmeza e é preciso registrar que foi uma
batalha tremenda, pois os deputados foram pressionados por todos os lados.
∗

Foi Deputado Estadual pelo Partido de Representação Popular (PRP) nas legislaturas de 19511955, 1955-1959 e 1963-1967. Foi Deputado Federal (PRP/ARENA/PDS) por cinco legislaturas:
1959-1963, 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983.
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O governador Ildo Menegheti, que propôs a criação da taxa de transporte,
ele próprio começou a formar grupos de pressão. A pressão era tão grande que até
pessoas de Ijuí, minha terra, me diziam: Deixa disso, porque o governador vai fazer
o asfalto entre Ijuí e Três Passos com este dinheiro. Sim, já que ele havia retido 60%
dos recursos, poderia ter feito a metade do trecho, mas nem ele nem seus sucessores,
nem mesmo o governador Leonel Brizola, o fizeram. Somente no governo Amaral de
Souza, após 1979, é que foi inaugurado o asfaltamento daquele trecho.
A realidade é uma coisa; o sonho, outra. As pessoas nos pressionavam e
nos diziam que se não votássemos com o governo perderíamos o asfalto, todavia,
não perdemos coisa nenhuma. O Município tinha os recursos para fazer as suas
estradas, e foi o que aconteceu. Isso deu um grande resultado, pois a taxa dos
transportes durou 11 anos, de 1955 a 1966. Em 1967 foi implantada a reforma
tributária geral federal com a criação do ICM, etc. O ICMS, no Rio Grande do
Sul, hoje, obedece à filosofia da antiga taxa de transporte no que diz respeito à
distribuição da parte destinada aos municípios.
A deputada Suely foi uma ótima colega, além de muito ativa. Observando
os anais da época, verificamos que ela falava diversas vezes ao longo de um
mês, enquanto outros deputados sequer se manifestavam. Cultivava um grande
espírito público. Atuava de forma determinada. Existem aquelas pessoas que são
volúveis, que ficam em cima do muro, mas ela tinha o mérito de se definir e de ter
posicionamento firme. Se tivesse que votar sim, desta maneira votava; se tivesse
que votar não, assim votava.
Naquele tempo cultivávamos um grande coleguismo na Assembléia
Legislativa, como deve ser ainda hoje, embora, agora, haja muitas pessoas, e isso
torna mais difícil o bom entendimento. A deputada Suely se fazia respeitar e era
bem considerada pelos parlamentares em geral. Deteve cargo de 2º Secretário da
Mesa Diretora, em 1955, e eu presidi a Casa em 1957.
Havia uma fotografia [nos jardins do Palácio Piratini], a qual mandei
para a sua filha, onde a deputada Suely aparecia com o deputado Nestor Pereira,
2º Vice-Presidente da Assembléia Legislativa em 1952 e em 1953, onde os dois
parlamentares aparecem rodeados por militares. Deve ter sido alguma data
comemorativa militar, como o Dia do Soldado, etc., em que ela e o deputado Nestor
Pereira representavam a Assembléia Legislativa. Somente estes dois parlamentares
estavam presentes à comemoração: a deputada Suely e o deputado Nestor no meio
de generais e de coronéis. É impressionante! Ela cumpria bem a missão social de
representar a Assembléia Legislativa.
A deputada Suely Oliveira participou da Mesa Diretora, em 1955, por
apenas uma gestão, pois sua grande luta era pelos direitos dos professores como
contagem de tempo de serviço, efetividade, aposentadoria, etc. Ela era muito
decidida e, indiscutivelmente, obtinha muitas vitórias, pois conseguia mexer com
o espírito público de todos os representantes.
Nós, do Partido da Representação Popular – PRP, procurávamos votar
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com justiça, dentro da realidade. Sempre acreditei que não deveríamos prometer
vantagens que não pudessem ser cumpridas. Era neste sentido que pautávamos
nossos posicionamentos. Os partidos da época eram o Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), o Partido Social Democrático (PSD), o Partido Libertador (PL), a União
Democrática Nacional (UDN), o PRP, o Partido Social Progressista (PSP) e o
Partido Socialista Brasileiro (PSB). A soma das bancadas fazia com que nós, do
PRP, que tínhamos 4 deputados, fôssemos o fiel da balança. Quando perdíamos, a
votação chegava em 28 votos. Havia o grupo do PTB e o do antigo PSD, que tinha
como líder o deputado Hélio Carlomagno. O PTB, na primeira legislatura em que
exerci o mandato [1951-1955], teve como líder o deputado Leonel Brizola e, na
seguinte, foi o deputado Wilson Vargas da Silveira.
Toda vez que havia uma decisão de bancada, o deputado votava de acordo
com o que tinha sido resolvido pelo partido e pela bancada. Não acontecia essa
volubilidade incrível como temos observado recentemente. Hoje, cinco ou seis
deputados se reúnem em uma sala, 4 votam favoravelmente a um projeto e 2 votam
contrariamente. Os dois derrotados mudam de legenda ou fundam outro partido.
Lamentavelmente, é isso que está acontecendo atualmente no Brasil. Na atualidade,
não há mais aquela linha de coerência pela qual se votava segundo o que a legenda
ou os companheiros acordavam. O sistema democrático prevê os acordos.
A deputada Suely se relacionava bem com todos os parlamentares, era
respeitada pelos adversários e pelos companheiros. Foi inédito para nós, 54 homens,
termos uma mulher no nosso meio, mas é preciso registrar que ela tinha muita
linha, muita discrição e recato, sabia se fazer entender e dialogar conosco. Na
época do governo do PTB, do general Ernesto Dornelles, a deputada Suely tinha
que dialogar, com habilidade, com o próprio Poder Executivo. Posteriormente, foi
governador o Dr. Ildo Menegheti.
Os pronunciamentos que ela proferia eram interessantes não somente para
os professores, mas também para os municípios que representava. Referia-se muito
a Arroio Grande e a Jaguarão, que se situam na Zona Sul do Estado.
A Suely era uma idealista. Hoje em dia o idealismo anda como “manga
de colete”.
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DEPUTADO ALUIZIO PARAGUASSU FERREIRA∗
A deputada Suely de Oliveira foi uma mulher tão fantástica, autêntica e
preparada que, em qualquer lugar em que fosse e por mais que o ambiente fosse
machista, afirmava-se pela cultura, pelo conhecimento, pelo trabalho. Tratava-se
de uma grande colega. Possuía um conhecimento sobre funcionalismo público
muito superior a deputados federais que a esta área se dedicavam. A Suely de
Oliveira sabia tudo sobre o funcionalismo.
Quando, no meio de um atendimento, alguém falava que era funcionário
público, municipal, estadual ou federal e dizia: Paraguassu, tenho tal problema.
Eu respondia: Esse problema poderás resolver com a deputada Suely de Oliveira.
E a Suely, com todo o atendimento de comissões, de trabalho, de tribuna – e era
uma grande tribuna – procurava atender às pessoas que lhe procuravam.
É importante registrar que a Assembléia Legislativa não dispunha de
cobertura como tem atualmente. Hoje existe a TV Assembléia... É muito bom
que existam canais de comunicação, pois o nosso povo fica conhecendo os
parlamentares por meio da TV. É uma pena que a deputada Suely não mais esteja
viva e que não tenha um mandato nesta Assembléia Legislativa contemporânea.
Imagino a contribuição que ela poderia dar, como o fez por intermédio do rádio. Ela
se sairia muito bem, sem dúvida alguma, já que era uma mulher com imagem, uma
mulher elegante. Falava um português muito bom, era comunicativa e agradável.
Ela dedicava-se integralmente a tudo o que fazia.
Naquele tempo os partidos políticos eram a Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A deputada Suely e
eu éramos filiados ao MDB, e o Pedro Simon era o líder da nossa bancada. Em
determinado momento, veio do Palácio Piratini um projeto de aumento para o
funcionalismo. Discutia-se muito o assunto na imprensa. E é claro que a oposição
sempre considerava pouco o aumento. Já a situação entendia que era o que o
governo podia pagar, como é até hoje. Todavia, naquele tempo se radicalizava mais
e a Assembléia não podia modificar... Então a deputada Suely de Oliveira expôs
na Bancada o seu pensamento, dizendo: Olha, eu não concordo em negar esse
percentual de aumento. Acho que é pouco, e é pouco, mas é preferível pouco do
que nada. Virou-se para o deputado Pedro Simon, que era o líder, e disse: Simon, se
continuares impondo o nada à bancada, hoje está chovendo e trouxe a sombrinha,
vou usá-la além dos meus argumentos. O deputado Pedro Simon ficou pensando,
parou ali, e foi aprovado o aumento proposto pelo Palácio Piratini.
Ela dava cópia do projeto, da lei e explicava quantas vezes fosse necessário
a fim de que os que a procuravam pudessem entender, cultivava uma paciência,
∗

Foi Deputado Estadual pelo MDB na legislatura de 1971-1975 e Deputado Federal (MDB/PDT)
nas legislaturas de 1975-1979 e 1979-1983.
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uma simpatia e se esforçava para que as pessoas entendessem. Era uma parlamentar
cumpridora do horário, e nunca ouvíamos dizer que tivesse faltado a uma reunião
porque estivesse doente. Nunca! Jamais ouvíamos esse tipo de comentário.
Normalmente usava o cabelo curtinho, escuro, sempre sobriamente trajada,
muito elegante e desenvolvia uma vida política exemplar... É certo que um mandato
tem muitos envolvimentos, e ela, além de enfrentar as dificuldades naturais, sendo
a primeira e única mulher na época, tinha que ser ainda melhor do que os outros
– e sei que todas as deputadas continuam procurando agir assim.
Não lembro de ela ter sofrido algum tipo de discriminação por ser mulher,
já que foi aceita em conseqüência de sua competência e conhecimento. Qualquer
assunto que abordasse, qualquer discurso que proferisse, lembro-me de que recebia
apartes de apoio, pois era muito profunda em suas exposições. Guardava consigo
os documentos das reformas, dos aumentos do funcionalismo e das reclassificações
das categorias de trabalho. Tinha conhecimento de diversos projetos complexos
em âmbitos federal, estadual e municipal e tinha vivência daquelas leis. Muitos
deputados federais, muitos vereadores e muitos prefeitos a consultavam a respeito
de vários temas, principalmente sobre reformas.
Cada político tem uma meta. O nosso gabinete, praticamente, fazia uma
triagem para a Suely, que tinha um atendimento mais especializado. Chegava
alguém em nosso gabinete que queria saber sobre sua reclassificação em concurso
público, dizíamos: Isso aí é com a Sueli. O deputado, no atendimento de massa,
tinha de redistribuir o trabalho para a equipe... Então havia pessoas designadas
para tratar cada assunto. Quando nos procuravam apresentando problemas ligados
ao funcionalismo municipal, estadual ou federal, explorávamos a deputada Suely
de Oliveira. Todas as questões relativas ao funcionalismo ficavam ao encargo dela.
Quem ouvia e orientava o Sindicato dos Professores era a Suely de Oliveira e era
também quem representava os seus problemas perante a Casa.
A deputada Suely de Oliveira era combativa – uma professora que veio
para o Parlamento com didática – tinha vivência e paciência para explicar, tanto
em nível individual quanto coletivo, por meio dos discursos. Atualmente não tenho
ouvido muito os pronunciamentos das nossas deputadas, mas é verdade que foi
aberto o precedente e a mulher está vindo para o Parlamento a fim de atuar.
O trabalho, naquele tempo, abrangia muitos assuntos. Além de toda
essa parte técnica, havia também o caso das perseguições políticas. Atuei depois
de 1964. Havia muita perseguição política. Todos os problemas de pessoas
perseguidas ou de familiares perseguidos eram trazidos para o Legislativo, e o café
era o refúgio de muita gente. Essas pessoas vinham até a Assembléia Legislativa
pedir aos deputados que atuassem nesse sentido. A deputada Suely também atuava
nessa área: telefonava para autoridades, pedia e reivindicava em favor dos que
precisavam de ajuda. Era realmente fantástica. Tenho isso na memória como se a
estivesse vendo ali sentada.
Ela foi uma parlamentar que, durante todo o período em que desempenhou
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mandato, valorizou a Instituição, a Casa. Por que está todo mundo escandalizado
com o que está acontecendo em Brasília? Não sei, penso que os parlamentares
perderam a noção das coisas. O Parlamento é uma Instituição que deve ser zelada
por todos os deputados e deputadas que nele atuam.
A deputada Suely de Oliveira participava de muitos encontros em escolas,
em universidades, em diversos locais do Estado e era convidada a participar de
congressos, de encontros onde eram debatidos os problemas do funcionalismo
público, e em conseqüência disso conseguia a reeleição. Seu desempenho atingia
muitas pessoas em todo o Rio Grande do Sul em decorrência de sua atuação em
prol do funcionalismo. Qual é o grande capital de um político? É o conhecimento
e a vivência dos problemas. A deputada Suely era uma pessoa que tinha fluência
sobre qualquer assunto, isto é, a respeito de aumento dos funcionários federais,
de correções salariais, de cassações dos políticos e de profundas mudanças, pois
vivíamos na ditadura militar.
Semanalmente ela estava presente nas reuniões da Comissão de Serviços
Públicos e aquelas audiências estavam sempre repletas de funcionários públicos
e de professores. O trabalho da deputada Suely era constante, observávamos que
estava sempre trabalhando. Reuníamo-nos na bancada, deputados e funcionários
da Casa, e havia convívio harmonioso. Outro assunto sério que nos atingia era o
fato de que nunca sabíamos quando terminaria o nosso mandato, apenas a data
em que havíamos iniciado... E a deputada Suely cultivava uma dedicação total ao
mandato, e isso também envolve entusiasmo.
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DEPUTADO E JORNALISTA CÂNDIDO NORBERTO∗
Pessoalmente, posso dizer que a deputada Suely de Oliveira era uma excelente
pessoa, muito amável, cuja convivência era agradável. Como deputada, marcou o seu
tempo, sobretudo pela sua fidelidade ao magistério, com o qual tinha todos os vínculos, uma
vez que era professora e como tal foi eleita, tendo sido grande defensora da sua classe.
Era uma lutadora, uma peleadora, brigava quando se tratava do magistério.
Dedicou a maior parte da sua atividade parlamentar exatamente às questões do
magistério e a tudo o que dizia respeito ao tema da educação. Decorrido tanto
tempo ainda recordo vivamente a boa convivência que tivemos.
Estive com ela por quatro legislaturas menos seis meses, quando tive a
honra de ser cassado, juntamente com mais outros três deputados. Embora eleito
pela quarta vez, fui afastado desta maneira. Na ocasião lembro que subi à tribuna
e disse que não aceitava pêsames.
Naquele momento, os militares da época queriam – e por sinal conseguiram –
eleger para governador uma pessoa da sua confiança e afinidade, o Sr. Peracchi Barcellos.
A eleição que tínhamos pela frente era indireta, isto é, povo fora, Parlamento sim.
A deputada Suely de Oliveira, repito, foi uma pessoa de fácil convivência
e cordialidade com todos os deputados e não lembro sequer de uma vez em que ela
tenha se comportado mal, entregando-se a exageros. Portava-se, sempre, de maneira
moderada, exceto quando estava em jogo a situação funcional do magistério.
O problema do professorado, especialmente o das escolas públicas, era um tema
importantíssimo que dependia de decisões do Legislativo. Mesmo quando fiel ao partido
que estava no governo, era uma lutadora e usava das armas que se fizessem necessárias.
A Suely era uma excelente pessoa para se conviver. Todos a respeitavam e
se fazia respeitar, principalmente pela fidelidade que mantinha para com a categoria
a que estava vinculada.
Na época, o partido que estava no governo era o PTB e ela o enfrentava para
defender sua categoria. A professora Suely se comportava como uma profissional
que representava sua classe. Se necessário, em um debate, ela se transformava em
adversária aguerrida. Nunca me opus a nenhuma de suas pretensões.
O deputado Mendes Sá, talvez um dos melhores que a Assembléia
Legislativa já recebeu em seu quadro e que posteriormente foi ministro e senador,
brincava dizendo que, se quisessem acabar com a educação no Brasil, bastaria
nomear a Suely para o Ministério da Educação, tais eram as reivindicações que
fazia. Ela estava sempre reivindicando. Tinha um excelente caráter e mantinha
uma fidelidade a toda prova para com o magistério. Foi uma professora no sentido
exato da palavra durante os seus 16 anos de mandato.
∗
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DEPUTADO HÉLIO FONTOURA∗
Sou natural de Porto Alegre. Nasci em 30 de maio de 1928, portanto, no ano
que vem, completarei 80 anos. Passei a minha infância e adolescência lá na Tristeza,
nadando nas límpidas águas do Guaíba. Sempre fui filiado ao velho PTB. O meu pai foi
um dos fundadores do PTB no Bairro Tristeza. Eu, desde garoto, com treze, quatorze
anos, fazia política, colava cartazes e ajudava nossos companheiros do PTB. Meus
primeiros passos na política se deram por intermédio do governador Leonel Brizola.
Em 1953, quando o General Ernesto Dornelles era governador do Estado,
convidou o deputado Leonel Brizola para assumir a Secretaria de Obras Públicas.
Então, o Dr. Brizola me requisitou e eu me apresentei na Secretaria.
Em 1963, quando o Dr. Brizola terminou o seu mandato no governo do
Estado e se elegeu Deputado Federal pelo Rio de Janeiro, elegi-me deputado estadual.
Todos os seus secretários de Estado se elegeram deputados, inclusive eu, que era
secretário particular. Na legislatura iniciada neste ano, o PTB elegeu 27 deputados.
Tratava-se de uma enorme bancada, combativa, gente de grande experiência, sendo
que a maioria havia colaborado com o governo do Dr. Brizola no Estado.
Quando me elegi deputado, a Suely de Oliveira já estava em seu quarto mandato
na Assembléia Legislativa. Fui um dos integrantes da Comissão de Serviço Público
que era presidida por ela. A deputada era professora e a referida comissão lidava com
os problemas do funcionalismo, tendo sido aquele um período de muita luta e de muito
trabalho. A deputada Suely era muito influente no nosso partido, o PTB.
Exerci apenas dois anos e meio de mandato. Em 1966 fui cassado, de
maneira que não completei a legislatura, mas durante o tempo em que atuei na Casa
observei que a deputada era uma pessoa muito prestigiada no partido. A Sibylla,
minha irmã, que trabalhou como secretária dela, conta um episódio que pouca
gente sabe. A deputada Suely compareceu a um comício lá em Pelotas no qual o Dr.
Getúlio Vargas era a principal figura, ele a ouviu e recomendou ao partido: Vocês
coloquem essa professora na chapa, porque certamente vai se eleger deputada.
Isso foi em 1950, quando o Dr. Getúlio se elegeu presidente da República.
Suely de Oliveira relacionava-se bem com os colegas e reivindicava
sistematicamente melhorias para o magistério, pois os professores sempre receberam
baixos salários, assim como continuam até hoje. Ela lutava constantemente por
melhores salários e por melhores condições de trabalho para os professores.
A Deputada visitava seguidamente o Palácio Piratini, uma vez que o Dr.
Brizola normalmente recebia os deputados. A administração dele era diferente da
de agora. Para tudo o que pretendia fazer, para todas as posições que desejava
tomar, enfim para todas as decisões governamentais, convocava a direção do
partido e os deputados para discutir os problemas. Nunca resolveu os assuntos
∗
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sozinho, apesar de que tinha a fama de ditador. Sim, sabia resolver os problemas e
dialogava bastante com os deputados.
O nosso convívio na Comissão de Serviço Público sempre foi muito
bom. Quanto à deputada Suely, constantemente fazia reivindicações em favor dos
professores. Era uma lutadora, aguerrida, peleava bonito em favor do magistério e do
funcionalismo em geral. Os funcionários públicos e o magistério sempre receberam
baixos salários. Lutávamos para que os técnico-científicos conseguissem melhoria
salarial, bem como para que os taquígrafos parlamentares também obtivessem
melhores salários, já que estes igualavam-se àqueles. Sempre pleiteamos para que
essas categorias profissionais recebessem um salário digno.
Todos os assuntos relativos ao funcionalismo tinham que passar pela
Comissão de Serviço Público, assim como hoje tem que passar pela Comissão de
Constituição e Justiça, para que os parlamentares verifiquem se o projeto é ou não
constitucional. A deputada Suely conhecia todas as leis. Antes não existia a figura
do concurso público. De repente um funcionário que tinha mais de dez anos de
carreira, em determinado cargo, poderia ser promovido. E aí se davam os conflitos
entre a deputada e o governo... Os assuntos relacionados ao funcionalismo público
sensibilizavam os deputados e nenhum deles queria apresentar posição contrária
publicamente. Os que discordavam, o faziam com reservas.
Embora vários deputados tivessem sido cassados, a deputada Suely de Oliveira
foi poupada porque lutava mais pelo funcionalismo e pelas professoras, enquanto eu e
outros deputados combatíamos muito os militares: o regime da ditadura. Hoje, relendo
meus discursos, fico apavorado. Deveriam ter-me tirado à tapa da tribuna.
O que acontecia é que eu não me conformava com as situações que estavam
ocorrendo. Era muito vinculado ao Brizola, aos funcionários do DAER, e então, a
cada violência sobre a qual tomava conhecimento, ia para a tribuna da Assembléia
Legislativa e fazia um discurso incendiário. Os militares estavam me cuidando.
Tanto que, quando fui cassado, a minha mala já estava há dois meses no Uruguai.
Sabia que ia ser cassado por causa dos meus discursos.
O senador Pedro Simon, que foi meu colega, a cada discurso dizia:
Fontoura, pára com isso. Vão te cassar. Respondia: Não faz mal. Eu não nasci
deputado. Não me conformava com a violência. Não me conformo até hoje. A
Suely, além de ser mulher, era mais moderada. Nós estávamos mais no meio da
luta, ajudando os companheiros que eram cassados. Nossa luta era mais política.
A deputada Suely era muito bem quista – e inclusive tinha bom entrosamento
com os deputados da oposição –, era muito jeitosa, uma pessoa admirável. A
verdade é que naquela época havia mais fraternidade entre os deputados, mesmo
que se encontrassem em fileiras opostas.
Como o meu mandato foi de apenas dois anos e meio, em decorrência de
toda essa luta que mencionei, realmente convivi menos com a deputada Suely, que
era uma pessoa formidável, sensacional.
Depois de 1964, quando tive meu mandato cassado, passei um período
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na clandestinidade. No final de 1966, foi dada a oportunidade para que um grupo
de pessoas realizasse curso de guerrilha em Cuba. Inscrevi-me e lá realizei uma
experiência muito interessante. Digo para os meus amigos que sou subversivo de
1966, diplomado internacionalmente. Logo depois que fui cassado não tive mais
contato com nenhum deputado, pois andava na clandestinidade. Ia seguido ao
Uruguai; ficava lá. Nunca mais falei com a deputada Suely. Só recebia notícias
dela através da minha irmã, a Sibylla, que tinha ligação com ela.
Eis um pouco da minha história. Tudo isso que estou referindo, conto em
meu livro Quarenta anos ao lado de Brizola, que lancei na Feira do Livro, em
1995, no qual conto muitas peripécias da minha vida, inclusive o período em que
estive na clandestinidade, após 1964, quando tive meu mandato cassado.
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DEPUTADO LAURO HAGEMANN∗
Os anos em que estive na Assembléia Legislativa foram os anos de chumbo.
Estive apenas naquele período. Foi quando encontrei a deputada Suely de Oliveira,
figura muito conhecida não só dos nossos tempos mas também daqueles tempos.
Ela era professora, tinha participado do Centro dos Professores do Estado do
Rio Grande do Sul e atuava como a porta-voz do magistério rio-grandense no cenário
político estadual. De sorte que tive a ventura de ser colega da deputada Suely por um
curto período, é verdade, porque não me deixaram esquentar a banca, pois fui cassado.
A deputada Suely era muito conhecida por todos nós do MDB – partido
pelo qual fui eleito deputado estadual. Aquele período foi muito fértil porque
aprendemos muito uns com os outros. Aprendi muito com a deputada Suely nesta
questão relativa à organização do magistério. Devo dizer que toda minha vida foi
dedicada à organização das categorias a que pertenci.
Tratei de organizar os radialistas. Já os jornalistas, estavam organizados.
Então, apenas entrei e lá participei mais ativamente da luta. Eu não sou professor,
mas ajudei a construir o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul
(Cpers) – e esta foi uma tarefa comum a todos nós. Como membro do Partido
Comunista eu tinha esta obrigação, segundo orientação da nossa direção partidária,
de ajudar a construir as categorias profissionais, a elaborar os estatutos, a manter
vivas as organizações. Conseqüentemente, consumi largo tempo da minha vida e
da minha atividade parlamentar nessa função.
Não teria outro sentido também. O que iríamos fazer em um parlamento
como aquele? Depois de uma cassação, de um período discricionário, o que se
poderia fazer a não ser organizar as categorias para que elas sustentassem na base
a rebelião ao processo ditatorial que estava por cima?
Lembro-me de que, quando ocorreram as cassações, com o golpe de 64,
eu era o único deputado classista que atuava na Assembléia Legislativa, os demais
estavam esparramados, cassados, presos ou expurgados. Então, saí por aí, com a
mala na mão, a organizar a sociedade.
A Suely era uma mulher de muito valor, possuía a formação de professora
e pertencia a uma categoria muito diferente daquela com que estávamos habituados
a conviver, a dos jornalistas, a dos homens de comunicação. A nossa categoria
portava-se de forma mais aberta, enquanto que a dos professores – naquele tempo
– mantinha uma posição fechada, não tinha abertura suficiente para se misturar
com outras categorias, como faz o atual Cpers, que atua em todas as frentes e, por
ser grande, acreditava que se bastava.
Os professores só procuravam outras categorias quando precisavam, isto
é, só lembravam de Santa Bárbara quando trovejava. Tratava-se de uma categoria
∗
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exclusivista, voltada para os seus interesses particulares. Não agiam como o fazem
atualmente, pois não estavam inseridos na sociedade. Eram essencialmente corporativos.
A deputada Suely, fruto deste tipo de atitude, batalhava pelas prerrogativas
do magistério, pois seu eleitorado originava-se desta categoria. Por meio desta
sobrevivia e buscava seu respaldo político. Isso atrasou, em certos aspectos, a luta
geral da sociedade, o que é facilmente compreensível, já que tínhamos que ter uma
inserção mais ampla. O professor, até hoje, é um elemento norteador da sociedade,
pois atua não somente junto aos estudantes, mas também aos pais – e isso tudo
tem uma relação direta. A Suely fechava-se com o magistério, não abrindo para
entrosamento com outros setores, o que dificultava um pouco a sua convivência
com deputados classistas.
A Suely desenvolveu um papel reservado em nossa história, porque
cultivava a tradição de luta em prol de sua categoria que, já naquele tempo,
apresentava-se numerosa e atuante. Quem não se lembra do professorado daquele
tempo? É importante registrar que os professores sempre foram uma categoria
muito determinada.
Anteriormente à existência do Cpers, teve início a organização do
professorado, que, como organismo ainda não existia no tempo da Suely. Algumas
antigas professoras, que organizaram o Centro de Professores, foram companheiras do
partidão. As primeiras dirigentes do professorado eram comunistas. Hoje, dizemos isto
estufando o peito, mas naquele tempo tal afirmação poderia gerar uma temeridade, já
que a polícia estava lá para coibir qualquer manifestação político-partidária.
A Suely era centrista, mas isso não vem ao caso agora. A contribuição que
procurou dar, e deu, foi notável. Ela possuía um perfil muito particular. Tínhamos
que conviver da melhor forma possível dentro do MDB, pois nos encontrávamos
sob o império de uma ditadura e tínhamos que nos safar das situações de qualquer
jeito. A luta era constante e diária, até mesmo pela sobrevivência de cada um de
nós. Arcávamos com pesadas conseqüências quando éramos apanhados pelas
autoridades – deputado ou não caíamos no porrete do mesmo jeito. Não havia
refresco. Tínhamos que nos safar das enrascadas e sair das situações do jeito que
pudéssemos. Mas, muitas coisas ficaram nos subterrâneos. Por exemplo, cito o
episódio em que os estudantes foram para a frente da catedral para se proteger. Este
episódio está relatado no livro da ex-deputada Terezinha Irigaray.
A gurizada foi espaldeirada – para usar o termo clássico – na frente da catedral.
Nós estávamos na Assembléia Legislativa, vimos lá de cima a pauleira e descemos para
interferir, para não deixar a gurizada apanhar. Apanhamos juntos. O pau sobrou para
todo mundo. A gurizada entrou na catedral para se esconder. Tinha gente acomodada
atrás do altar e em todos os lugares. O pároco da catedral chamou os repressores da
Brigada Militar e apontou os lugares em que a gurizada estava escondida.
Nesta ocasião estávamos em poucos deputados: a Terezinha, o Sanfelice
e eu. A Suely se associou à nossa ação porque fazia parte desta entourage do
magistério, do meio estudantil. Conseqüentemente teve que assumir esta posição, e
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a assumiu. Não sei se ela chegou a ir para a frente da catedral, todavia manifestouse a favor dos estudantes e contra a repressão. Isso ficou claro. Na época, a maioria
dos deputados não demonstrou posição a respeito do ocorrido, com medo de
represálias e por medo de apanhar.
Nós éramos uma minoria contestadora de deputados que enfrentava esta luta,
nas ruas, contra a ditadura. Não foi por outra razão que fomos cassados. A Suely dava
apenas o apoio material e logístico, não fazia proselitismo, não ia para a rua gritar.
Não me lembro de alguma vez isso ter acontecido. Pode ser até que em determinadas
circunstâncias tenha feito isso, mas não presenciei. Não quero ser injusto, mas este perfil
não lhe pertencia. A Suely era uma mulher de gabinete, que produzia a legislação do
magistério na quietude do seu gabinete, e na posição que ocupava defendia a categoria.
Mas estávamos em uma época em que só isso já não bastava. Por ocasião da invasão
da catedral, estávamos vivendo sob o governo Peracchi Barcellos.
Não exagerando, devo dizer que, naquela época, havia uma certa discriminação
em relação a deputada Suely. Minha formação política não permitia isso, e para mim
tratava-se de uma parlamentar igual aos demais. Mas, sentíamos que havia no ar
uma restrição ao fato de ela ser dirigente de uma categoria na condição de mulher.
Não havia outra pessoa que pudesse exercer essa representação relativamente àquela
categoria. Tudo isso se reconhecia, mas devo dizer que havia um laivo machista no
fundo de certos episódios, o qual não se verificava de forma visível, mas sempre
havia este componente. Ela se impunha como mulher e como dirigente classista. O
restante dos parlamentares tinha que baixar a crista, gerando uma situação não bem
aceita. Isso tudo era subjacente, não posso citar um episódio em que isso tenha ficado
claro. Ninguém se atreveria a agir às claras neste sentido.
A Suely sempre foi afastada do convívio da direção partidária por ser mulher.
Nunca foi cogitada para cargos, muito menos para assumir a direção da Assembléia
Legislativa. A deputada Suely ocupou o cargo de 2ª-secretária da Mesa Diretora, mas
nunca foi manda-chuva. Naturalmente que ela exerceu a presidência da Comissão de
Serviço Público durante muito tempo, uma vez que isso não lhe poderia ser tirado.
Só que não passava disso. A deputada foi prejudicada pelo fato de ser mulher.
A presidência das principais Comissões da Assembléia nunca lhe eram
dadas, então exercia a presidência da Comissão de Serviços Públicos, e não
poderia ser diferente, pois se tratava de uma líder do magistério. Afora isso, ficava
de lado nas outras comissões. Vamos ser claros, dizendo que o velho sentimento
machista ainda predominava. A Assembléia gaúcha espelhava o espírito dominante
do machismo que vigorava em nosso Estado por várias razões, no entanto isso não
exclui certos episódios de muita grandiosidade ocorridos neste processo.
A Suely ajudou a segurar muita coisa contra o macharedo da Assembléia
Legislativa do Estado pela condição de mulher e de dirigente do magistério. A
história deverá pinçar estes fatos um a um para podermos fazer uma análise mais
criteriosa. A deputada Suely cumpriu um papel destacado na formação do nosso
atual conceito político.
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DEPUTADO NEY ORTIZ BORGES∗
Conheci a ex-deputada Suely Gomes de Oliveira antes da política, ainda
quando era jovem - por sinal muito bonita -, pois ela era sobrinha do casal Ramiro
e Inácia Boeira, que foram meus sogros. Ela nasceu e criou-se, até mocinha, no
Distrito de Passinhos, em Osório. Depois, perdi a Suely de vista. Consta que ela,
como professora, trabalhou em várias localidades do nosso Estado, inclusive em
Pelotas, onde foi vereadora. Neste período não tive contato com ela.
Lembro depois, em 1950, quando ela foi candidata à deputada estadual pela
primeira vez, fazendo dobradinha com o Dr. João Goulart, candidato a deputado
federal e posteriormente, em 1951, Secretário da Pasta de Negócios do Interior e
da Justiça do Rio Grande do Sul. Nesta mesma eleição, também o Dr. Brizola era
candidato a deputado estadual.
Tinha um relacionamento muito bom com o Dr. João Goulart e com o Dr.
Leonel Brizola e foi eleita deputada estadual com mais de 5 mil votos. Naquela
época, isso representava muito, mais ou menos 0,7 ou 0,8 do eleitorado votante.
Tratava-se de uma votação expressiva para a época. Lembro-me de que ela teve
essa significativa votação porque fez um bom trabalho, inclusive distribuindo
santinhos. Naquele tempo se falava em santinhos para designar os panfletos que eram
distribuídos à população com as fotografias, os nomes e os partidos dos candidatos.
E nesta primeira eleição ela aparecia nos santinhos com o Dr. João Goulart e, por
conta disso, colheu muitos votos; ela não aparecia com o Dr. Brizola porque ele era
concorrente, uma vez que também era candidato a deputado estadual.
A Suely tinha uma votação que não era propriamente partidária, embora
pertencesse ao antigo PTB. Tratava-se de uma votação em que recebia votos
de todos os locais do Estado, porque era professora. A própria categoria tratava
de fazer um bom trabalho em seu benefício. Assim, ela sempre se elegia. Em
1954, novamente obteve uma votação expressiva. O trabalho que fazia não era
propriamente partidário, e sim em benefício de sua classe.
O seu trabalho foi desenvolvido com muita luta. Recordo-me de que,
certa vez, quando o Brizola era governador e eu era deputado estadual, colega
dela, realizamos uma reunião de bancada na qual a Suely lutava por melhorias
salariais para a sua classe, isto é, para os professores. Tenho lembrança de que ela
enfrentava o Dr. Brizola, quase sempre lutando pelos interesses da classe. Era uma
verdadeira batalhadora. A Suely foi fantástica em seu desempenho em benefício
dos professores e não media palavras, fosse com quem fosse. Lembro-me da
Lei Suely [Lei nº 4585 de 1963], que veio a beneficiar milhares de funcionários
estaduais durante muitos anos.
∗

Foi Deputado Estadual pelo PTB na legislatura de 1959-1963 e Deputado Federal pelo PTB na
legislatura de 1963-1967.
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Mas também era uma pessoa de partido e seguia à risca a orientação partidária
do antigo PTB. Por exemplo, na época da Legalidade, era minha colega. Naquele tempo,
eu era vice-líder, e o Sereno Chaise era o líder. Lembro-me de que comandávamos a
bancada no sentido de um apoio integral àquele movimento, e ela nunca deixou de nos
apoiar. Pelo contrário, era uma das primeiras a lutar pelos interesses do partido. Os
princípios que o partido defendia, assumia-os sem nenhuma restrição.
Por isso digo que sua atuação não se restringia somente à luta pela classe. É
bem verdade que atuava como deputada classista, disso não há dúvida, mas além de
fazer tudo o que era possível em benefício de sua classe, também trabalhava para o
desenvolvimento do partido. Nunca deixava de acompanhar as ações da bancada do
seu partido, pelo menos na época em que fomos colegas deputados estaduais.
Neste período, ela já estava no seu terceiro mandato. Em 1962, quando
fui candidato a deputado federal, ela continuou candidatando-se a deputada
estadual. Inclusive fizemos dobradinha. Lembro-me de que fizemos até santinhos
juntos, pois, na época, era a principal propaganda nos quais apareciam a fotografia
dos candidatos. Recebi muitos votos por meio da publicidade com ela. Elegime deputado federal e a Suely se reelegeu deputada estadual. Havia [nestas
dobradinhas] um interesse recíproco, porque ela possuía aquela liderança junto ao
magistério e muitos candidatos a deputado federal queriam aparecer próximo a ela
para obterem uns votos naquela classe.
A Suely era uma mulher muito vistosa, muito bonita, muito elegante, uma
lutadora, que brigava com qualquer um em benefício da sua classe, o magistério.
Chamava muito a atenção, exatamente porque naquela época não existia nenhuma
mulher deputada. Não me lembro de haver outras candidatas, a não ser ela. Foi a
primeira deputada, e isso a destacava não somente porque era aguerrida, lutadora,
trabalhadora, mas exatamente por ser uma pessoa do sexo feminino no meio de
homens, enfrentando todos os parlamentares que se opunham aos seus argumentos.
Lembro-me de que todos a admiravam por sua luta, seu trabalho e sua inteligência.
Lutava sempre pela classe do magistério e por ser uma lutadora veemente
em benefício de sua classe, muitas vezes seus próprios colegas de partido não
concordavam com os posicionamentos que defendia ou apresentavam restrições
aos seus projetos. Mas ela continuava a lutar pelo que entendia correto, muitas
vezes indo contra os próprios companheiros. Lembro-me de que, em uma ou duas
ocasiões, ela brigou com o Dr. Brizola, que era governador, defendendo os interesses
da sua classe. Ela não ocupava muito a tribuna para discursar. Todavia, sempre que
se manifestava, fazia bons pronunciamentos, especialmente em torno de assuntos
ligados à classe do magistério. Trabalhava muito em comissões, exatamente para
poder defender os direitos da sua categoria profissional. Para isto, apoiava-se muito
na ajuda de seu marido, o Dr. Wolfran Abreu de Oliveira Filho, que era promotor
público e depois procurador de Justiça. Prestava-lhe alguma ajuda, sobretudo de
natureza jurídica, porque como advogado, promotor e procurador de Justiça era
uma pessoa muito capaz. Ambos tinham um relacionamento muito bom. Como se
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diz, eles se adoravam. Pessoas ligadas à deputada Suely contavam que, depois do
falecimento do marido, ela ficou muito abatida e não teve mais gosto nenhum pela
política, tanto é que nas eleições de 1974 e de 1978 nem se elegeu. Provavelmente
a morte dele provocou uma comoção muito grande na esposa.
Perdi o contato com a deputada Suely a partir do golpe de 1964, pois
terminaram os partidos que existiam naquela época, o PTB, o PSD, a UDN, e o PL.
Foram extintos e criados apenas dois partidos, que eram a Arena, partido oficial
de apoio ao governo, e o MDB, o partido considerado de oposição. A Suely ficou
no MDB e ainda se elegeu por mais duas legislaturas. Eu fui cassado no dia 10 de
abril de 1964. Fui um dos cem primeiros parlamentares cassados no País e lembrome de que naquela época os governantes consideravam aqueles cem primeiros
parlamentares cassados como inimigos da pátria. Então eu era um desses, um dos
inimigos da pátria.
Como fui cassado em 1964, fiquei alguns anos morando fora do Rio
Grande do Sul, quando tive quee trocar de nome e passei para a clandestinidade.
Sofri uma prisão, porque fui envolvido naquele seqüestro dos embaixadores e,
inclusive, fui mandado para o exterior, para a Iugoslávia, onde residi alguns anos.
Em conseqüência de todas essas mudanças perdi o contato e nunca mais falei com
ela. Nunca mais tive contato. Apenas fiquei sabendo da sua atuação, e fiquei muito
triste quando me disseram que, depois de1974, ela não conseguiu se eleger. Aquilo
me deixou muito triste.
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SENADOR PEDRO SIMON∗
Quando cheguei nesta Assembléia Legislativa, em 1º de janeiro de 1963, a
deputada Suely de Oliveira dava continuidade a sua trajetória política com um novo
mandato parlamentar. Fomos contemporâneos na Assembléia Legislativa de 1963
a 1975. Foi a primeira deputada deste Estado, empossada em 1951, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), e reeleita mais cinco vezes, permanecendo no mandato
até o encerramento da 7ª legislatura [atualmente designada como 43ª legislatura], em 31
de janeiro de 1975. Iniciou sua vida política como vereadora [em Pelotas] e começou
sua militância no Movimento Queremista. Quando terminou o PTB, nós dois estávamos
juntos, ela ingressou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e eu também.
A deputada Suely de Oliveira sempre esteve voltada para as causas dos
professores e do funcionalismo público. É importante registrar que ficou conhecida
pela Lei Suely, que foi muito debatida na época, pois garantia uma conquista aos
servidores públicos, e pelo projeto da aposentadoria aos 25 anos de serviço para
o magistério. Essa foi uma tese de debate em nível nacional que, posteriormente,
parou no Congresso Nacional, tendo sido durante muito tempo uma das grandes
conquistas do magistério brasileiro.
Acho importante destacar que a Suely foi a primeira mulher deputada, mas,
na época em que foi deputada, a sociedade cultivava outros costumes. Tratava-se de
um tempo no qual as mulheres ainda não tinham abertas as possibilidades de projeção
pública. Não me lembro de que houvesse alguma mulher que exercesse a função de
juíza, ou de desembargadora, ou de promotora, ou de diretora de um grande órgão
público ou privado quando a Suely foi eleita deputada pela primeira vez; assim como
não me lembro de nenhuma mulher que tenha sido secretária de Estado naquela época.
Portanto, a Suely foi uma pioneira no mais absoluto sentido do termo.
Uma das grandes falhas da humanidade foi esse tempo imenso em que
as mulheres ficaram no ostracismo, pois eram apenas donas-de-casa e mães de
família, ou seja, as mulheres não tinham chance de absolutamente nada. Nos
séculos em que isso aconteceu, o quanto a humanidade perdeu na cultura, na
literatura, na música, na ciência, já que 50% da humanidade – as mulheres – não
participavam dessas atividades desenvolvidos pela sociedade. Hoje, é possível
observarmos essa evolução, principalmente nas universidades. Quando cursei
Direito, na minha turma de estudantes havia apenas duas mulheres. Em toda a
Pontifícia Universidade Católica, a PUC, deveriam estudar umas 10 mulheres.
Hoje, em qualquer faculdade, geralmente há mais mulheres do que homens. Nos
concursos feitos, atualmente – principalmente para a magistratura – os primeiros
lugares são obtidos pelas mulheres.
∗

Foi Deputado Estadual pelo PTB na legislatura de 1963-1967 e pelo MDB nas legislaturas de
1967-1971, 1971-1975 e 1975-1979. Atualmente, é Senador da República (PMDB), desde 1991.
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Hoje, uma mulher que adentre em qualquer lugar, em um debate, em um
clube, em uma reunião ou em uma discussão, vai encontrar um contingente imenso
de mulheres participando. A Suely atuava sozinha, mas representava, na minha
opinião, com muita dignidade, esse papel de pioneira e o preservava, em primeiro
lugar, pela credibilidade, pela seriedade e pela firmeza de caráter. Passou um grande
período sendo a única deputada e só mais tarde vieram outras mulheres.
Foi sempre muito fiel às suas idéias e princípios e, com independência, se
fazia respeitada. Lembro-me de que quando o Brizola governava o Rio Grande do
Sul, a deputada Suely ocupava uma posição quase que de independência e o Brizola
a respeitava. Contavam que era um dos parlamentares de quem o Brizola tinha mais
medo, na época em que governava o Estado. Quando ele pretendia apresentar um
projeto, dizia a seus companheiros: Olha, vamos ver como convencer a Suely para
esse projeto. Na condição de parlamentar cultivava um sentido de independência
realmente profundo, portava-se de forma aguerrida e dizia o que pensava. Uma
única mulher entre tantos homens apresentava idéias as quais nós não tínhamos
coragem de externar.
Desde a Revolução de 1964, quando foi implantada a ditadura militar e
quando ocorreram as cassações, o deputado Siegfried Heuser ficou na presidência,
e eu, na liderança da bancada do MDB. A Suely sempre apresentou-se como uma
mulher excepcional, inclusive naquela hora em que havia momentos de terror.
Foram impostos o AI-1, o AI-2, depois o AI-5, que permitia a cassação de deputados
em qualquer momento. A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul foi muito
atingida – a mais atingida do Brasil – pois tivemos as cassações iniciais já em
1964. Começaram a ocorrer as cassações para eleger o Walter Peracchi Barcellos
governador do Estado. Fizemos uma aliança partidária para apresentar a candidatura
do professor Cirne Lima a governador do Estado. Tínhamos 32 deputados e a
Aliança Renovadora Nacional (Arena), 23. Cassaram tantos deputados quantos
foram necessários para eleger o Peracchi Barcellos e, quatro anos depois, aconteceu
o mesmo para eleger o Euclides Triches, ambos a governador do Estado.
Posso afirmar que a Suely nunca teve nenhum temor de expor o que
pensava, nem de debater e de analisar os acontecimentos deste período. A gente
comentava que, na época de muda, passarinho não canta, pois ela cantava o tempo
todo com muita coragem. Durante o período da ditadura militar, no período em
que o Peracchi Barcellos era governador do Estado, os pronunciamentos dela
eram interessantes, uma vez que debatia temas de relevância para a sociedade,
analisava-os com coragem, com uma linguagem elegante – jamais apresentou uma
linguagem vulgar – todavia, dizia muitas vezes aquilo que os homens não tinham
coragem de dizer.
A deputada sobreviveu às cassações porque o governo não tinha condições
de tirá-la devido a sua dignidade, a sua correção, a sua seriedade. Também, outro
fator que a diferenciou foi o fato de que não teve participação em reuniões do
grupo dos onze, já que somente participava de reuniões do partido, de movimentos
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de fora, não. A sua atuação se dava dentro do Parlamento. Então nunca passou pela
cabeça de ninguém que pudesse ser cassada.
Atuou, por exemplo, por muito tempo na Comissão de Serviço Público da
Casa. Talvez fosse na época a mais importante, onde aconteciam os mais sérios
debates e discussões. Ela a presidiu durante 10 anos, ali sendo soberana. Conhecia
tanto e estava tão por dentro dos temas de que deveria tratar – não havendo no
Rio Grande do Sul alguém que conhecesse mais a matéria do que a Suely – que
ninguém se aventurava a concorrer à presidência, tanto que a sua escolha ocorria
por unanimidade, sem discussões. A cada ano, se discutia quem iria presidir a
Comissão de Finanças, a Comissão de Constituição e Justiça, etc., mas a Suely
sempre era reconhecida como hors concours.
A deputada Suely gostava muito de falar em plenário, proferia discursos
e fazia apartes – e havia apartes dela que alguns parlamentares não gostavam de
receber. Também costumava sentar à mesa do cafezinho e assumir o comando
da conversa, dos debates. Lembro de ocasiões e de episódios em que deixou
parlamentares constrangidos por questões de comissões que necessitavam
levantamento ou por graves erros que haviam cometido. Por vezes, a deputada
chegava a um colega e lhe dizia: Olha, estão dizendo que fizeste isso ou aquilo.
Estou te defendendo. O que tens para dizer?
Como parlamentar, contribuía, totalmente, com o partido e com a bancada.
Atuava no sentido coletivo, a começar pelo fato de que sua ligação, primeiramente,
se dava com os professores, em segundo lugar, com os funcionários públicos e,
finalmente, com o partido. Representava o velho PTB, pertencia ao getulismo e ao
trabalhismo por convicção. Não se tratava apenas de uma mulher que ingressou
na política, mas de uma defensora do trabalhismo, que entrou na política para
defender essas idéias. Se examinarmos os anais da Casa, verificaremos em vários
de seus pronunciamentos o conteúdo eminentemente ideológico-social. Sua paixão
pelo professorado e também pelos funcionários públicos era notória, todavia, tinha
sensibilidade social e preocupação com o conteúdo geral da sociedade.
Mas, o que mais chamava a atenção na deputada Suely era a paixão que
demonstrava pelo magistério e, na condição de professora, o respeito e o carinho
pela sua classe, pois pertencia àquela geração que defendia o que apreciava.
Hoje, com toda a franqueza, não é mais assim. Ela pertencia àquela geração de
professores a qual os nossos filhos devem grande parte do que são, especialmente
as suas primeiras professoras. Quando eu e meus irmãos éramos crianças,
depois adolescentes, dependíamos do colégio, da igreja e da família. Essas três
instituições nos ensinavam, nos orientavam, pois não havia emissoras de televisão.
Naquela época, nossas professoras assemelhavam-se às mães. Atualmente, o
magistério é uma profissão e muitas delas são gestoras de suas famílias, pois com
o seu salário sustentam os filhos. Naquele tempo, as professoras eram esposas,
conseqüentemente sustentadas pelos maridos, e o salário não significava o ponto
mais importante de sua carreira. Não havia um debate tão intenso a respeito de
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salário. Portanto, as professoras formavam uma classe que recebia da sociedade
respeito e uma admiração fantástica – esse era o tipo de reconhecimento.
Suely trouxe isso de sua origem, pois havia sido criada em uma família
com essa formação e havia lecionado nesse estilo. Na condição de aluna e depois
de professora, trazia para o grande debate essa bagagem de consideração pela
sua categoria. Conseqüentemente, foi a grande valorizadora do magistério. Nós
passamos a respeitar o magistério. É verdade que tínhamos carinho e respeito
pela professora, considerada quase como uma santa, no entanto, quanto à
remuneração, o assunto parecia secundário, primeiramente pela quantidade, pois
se tratava de um considerável número de profissionais. Os professores sempre
formaram uma categoria com número elevado. Depois do governo Brizola,
quando foram construídas muitas escolas, aumentou consideravelmente o
número de professores. Então, no momento de dar aumento, começou a ficar
difícil a decisão. Por exemplo, dar aumento para os promotores, para os juízes,
para os servidores da Fazenda ficava mais fácil, pois eram categorias pequenas,
agora, os professores formavam grupos de 50 mil, de 60 mil ou de 70 mil pessoas
e isso aumentava as folhas de pagamento.
A deputada Suely lutou nesse sentido e valorizou a sua classe. Foi ela, por
exemplo, a grande vencedora da lei que propiciava a aposentadoria aos 25 anos de
serviço para o magistério, a qual foi estendida à parte do funcionalismo estadual que
desenvolvia atividades especiais. Foi uma grande batalha. Equivocávamo-nos ao
pensar que os professores trabalhavam apenas aquelas horas em que ministravam
aulas na escola. A deputada Suely demonstrava que, para cada aula, os mestres
tinham que se preparar em casa. Quer dizer, uma professora de Química ou de
Matemática, que fosse ministrar uma aula, antes de entrar em sala de aula deveria
preparar-se, estudando, pesquisando para fazê-lo da forma mais correta possível.
Essa foi uma luta que a deputada Suely suportou sozinha. Votamos no seu projeto
uns por carinho, outros por respeito, outros por medo, mas a lei foi aprovada.
A deputada Suely portava-se como uma parlamentar séria, ética e digna.
Havia parlamentares que cometiam alguns deslizes, e na biografia dela, ao lermos
seus discursos, percebemos que, em determinados momentos, agia com dureza,
interpretando e cobrando posicionamentos dos seus colegas. Ninguém encontrava
na vida dela nenhuma vírgula que não fosse de dignidade, de seriedade e de firmeza.
Eu tinha muito carinho pela deputada por ser ela a mais antiga na Casa. Havia
desenvolvido mais experiências e, desde o início, nos identificamos muito bem,
porque, também, desde o início de minha carreira, me baseei nos princípios de
austeridade, de responsabilidade, e isso nos aproximou e me fez cultivar admiração
e respeito por sua atuação.
Creio que ainda não lhe foi concedido o destaque que merecia pelo que
representou como parlamentar, nem de parte do governo do Rio Grande do Sul, nem
de parte desta Assembléia Legislativa, uma vez que, repito, a Suely foi deputada
durante 24 anos, tendo iniciado seu mandato na década de 50. Foi pioneira, a
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mulher que se destacou e que se impôs ao respeito da sociedade. Atualmente, ao
observarmos o Congresso Nacional, verificamos que, cada vez mais, as mulheres
estão sendo eleitas para aquela Casa Legislativa. Têm sido aprovadas leis que
possibilitam a entrada de mulheres em muitos setores nos quais em outros tempos
não podiam trabalhar.
Hoje, há mulheres desempenhando funções no Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, há mulheres exercendo a função de juiz, há mulheres fazendo
carreira na Brigada Militar – há algumas quase em posto de coronel. Esse papel
de pioneira foi muito bem desempenhado pela Suely. Por isso, digo que a Suely
merece esse reconhecimento. Precisamos, sim, fazer uma homenagem para a
Suely não apenas como deputada, mas como pioneira. A grande mulher pioneira
na política, na vida pública e como destaque na sociedade do Rio Grande do Sul
e do Brasil.
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SRA. SIBYLLA RIBEIRO ∗ 10
Quando vim trabalhar na Assembléia Legislativa, desenvolvi atividades,
durante um período, na Taquigrafia, e a deputada Suely de Oliveira já estava aqui
há algum tempo. Tão logo me conheceu, requisitou-me para secretariar a Comissão
de Serviço Público. O Dr. Valdez, Diretor da Taquigrafia, cedeu-me para trabalhar
com ela. Isso aconteceu antes de ser construído este prédio [Palácio Farroupilha].
Trabalhei com ela muito tempo. Quando o Parlamento mudou-se para a nova sede,
deixei de trabalhar com a deputada e voltei para a Taquigrafia. Posteriormente, fui
transferida para a Procuradoria da Casa.
Lembro-me de que, naquela época, o Victor Faccioni e outro amigo, que
também se tornou deputado e já é falecido, eram estudantes e costumavam pedir
verbas para o centro acadêmico que dirigiam, pois a Comissão de Serviço Público
também fornecia verbas como forma de auxílio. A Comissão era muito procurada
porque, por meio dela, os deputados podiam apresentar emendas para contratar
mais funcionários. Então, na sua porta sempre havia um enxame de pessoas pedindo
coisas. As comissões, naquela época, trabalhavam mais atendendo a reivindicações.
A deputada era bem acessível, eu a considerava muito justa. Quando entendia
que uma proposta estava correta, ajudava, mas, também, quando entendia que não
era correta, portava-se de maneira radical, durona e não cedia. Relacionava-se bem
com os demais componentes da Comissão de Serviço Público e tinha liderança
sobre os seus colegas. Na Comissão, criou a chamada Lei Suely.
Trabalhei um longo tempo com ela nesta Comissão e quando saí o jornalista
João Carlos Terlera foi quem me substituiu. É importante registrar que ela mesma
era quem redigia seus projetos. Eu trabalhava como única servidora na Comissão
de Serviço Público, onde secretariava e auxiliava a deputada e os demais membros,
quando me solicitavam ajuda.
Embora ela redigisse muitos documentos, ordenava-me o que queria que eu
executasse. Havia reuniões da Comissão todos os dias pela manhã e à tarde havia
as sessões plenárias. Naquele tempo não compareciam convidados nas reuniões, às
vezes, vinha algum funcionário público para falar com a deputada, entretanto nem
todos tinham a iniciativa de procurar os parlamentares para dialogar.
Ela elaborava os projetos de lei, mas enviava para plenário somente
quando tinha a certeza de que seriam aprovados. Como se relacionava bem com
todos os partidos, conversava com os diversos líderes e, quando tinha a certeza
de sua aprovação, então apresentava o projeto para apreciação. A deputada não
costumava se manifestar sistematicamente em plenário, mas quando falava, faziao de improviso e com profunda liderança. Defendia não apenas os professores, mas
também o restante do funcionalismo.
∗
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A deputada Suely contava que havia sido o Dr. Getúlio Vargas, em 1950,
durante a sua campanha para presidente da República, quem havia determinado
que ela fosse candidata a deputada, por ocasião de uma visita dele a Pelotas. Ela
trabalhava como professora e era líder política naquele Município. Não tenho
certeza de que já era vereadora, mas sei que fazia e acontecia lá.
O Dr. Getúlio ouviu-a falando – já lhe tinham dito que ela lutava muito
pelo PTB, que era líder do magistério e do funcionalismo – e lhe disse que se
candidatasse, assim como orientou à população do Município que a apoiasse e
foi a primeira mulher que se elegeu. Ela queria muito bem ao Dr. Getúlio Vargas.
Todavia, dialogaram por pouco tempo, pois ela foi eleita em 1950 e em 1954 ele se
suicidou. Foi um convívio rápido.
Com o Governador Brizola, a convivência da deputada Suely
normalmente era tranqüila, mas se ele não concordasse com o que ela propunha
eles brigavam feio, porque ela não se submetia ao que o Governador queria impor.
Determinados projetos tinham sérias repercussões financeiras e nesses casos eles
se desentendiam.
Naquela época, a pessoa era promovida se os deputados votassem projetos
para a classe ascender sem concurso. Isso causava muita briga. Se o deputado que
estava reivindicando tivesse prestígio, o projeto passava. Por exemplo, o governo
mandava um projeto de aumento para determinada categoria e, se os deputados
tivessem um conhecido entre aqueles servidores, acrescentavam emendas e a
matéria era levada à votação. Atualmente, para ingressar no serviço público há a
necessidade de realização de concurso.
O deputado Cândido Norberto, por exemplo, era duro e gostava de
bombardear os funcionários. Não aceitava muitas matérias que iam para votação.
Sempre se manifestava contrário ao aumento de salário para os funcionários.
Ele tinha pavor do Brizola. Com a deputada Suely até se relacionava, mas não
concordava com ela no que tangia a aumento de salário para o funcionalismo.
Os deputados podiam discordar da deputada Suely, mas não havia nenhum
que, em particular, a bombardeasse. O senador Pedro Simon era o líder do PTB
e, às vezes, ele e a deputada divergiam quanto a posicionamentos. Nunca ouvi a
deputada Suely dizer que houvesse alguma discriminação contra ela – e ela jamais
admitiria isso.
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DEPUTADA TEREZINHA IRIGARAY ∗ 11
Vim para a Assembléia Legislativa [1967] e aqui já encontrei a primeira
mulher deputada que se chamava Suely Gomes de Oliveira. Sua figura engloba sua
condição como deputada, na época, e sua condição de símbolo do funcionalismo
público. Como professora, conseguia reunir o eleitorado de todo o magistério e de
todo o funcionalismo público do Estado. Era, na realidade, uma digna, consciente
e respeitabilíssima líder do funcionalismo público. Devemos à deputada Suely de
Oliveira várias leis que beneficiaram à classe do magistério público do Estado. Eu
também era professora.
Lembro-me de que, quando entrei na Casa, éramos 55 deputados e a bancada
do MDB tinha uma representação de 28 deputados, dentre os quais me encontrava. A
bancada do MDB situava-se como bancada de oposição ao regime que estava instalado
no País, e a outra bancada era a da Arena, com uma representação de 27 deputados...
Naquela época, a presença feminina não era bem recebida dentro dos partidos políticos,
pois as mulheres não faziam o seu caminho natural dentro da política. Elas não se
introduziam em partidos políticos. Até afirmo que eram mal vistas quando entravam
para um partido político, porque se tratava de um núcleo onde o elemento formador
era quase exclusivamente de homens. A presença do elemento feminino nos partidos
políticos causava descaso. Os homens não davam muita confiança, olhavam meio de
lado, nem acreditavam muito no que a gente dizia.
A deputada Suely de Oliveira já havia sido vereadora na cidade de Pelotas.
Portanto, já tinha experiência no legislativo municipal e veio para a Assembléia
Legislativa com esse poderio, pois já era a líder do movimento dos professores.
Então, a deputada Suely já se impunha. Quando cheguei, procurei-a porque era
mulher e uma figura simpaticíssima. Uma mulher bonita, de bela aparência, falava
muito bem, sempre com o foco no magistério.
Cheguei, como jovem professora e, naturalmente, pedi orientações à
deputada Suely de Oliveira. O plenário em que trabalhávamos ficava no prédio
antigo da Assembléia Legislativa, na Rua Duque de Caxias. Consegui tomar alguns
cafezinhos com a deputada Suely e nesses encontros lhe pedia algumas instruções.
Lembro-me de que, em determinado dia, quando estávamos tomando um cafezinho
no prédio da antiga Assembléia, a deputada Suely me disse: Terezinha, toma
atenção em certas coisas. Eu lhe perguntei no que deveria prestar a atenção. Então
me disse: Tu fizeste uma grande votação, menina – ela era um pouco mais velha
do que eu. Eu lhe respondi: Sim, fiz 51.416 votos. Continuou: Essa é uma grande
votação. Então, tu tens – e me disse rindo – que ser a nossa presidente... Tu vais ser
a nossa presidente, porque o normal da Casa é eleger para a presidência, sempre,
no princípio das legislaturas, o deputado que tiver feito a maior votação. Mas isso
∗

Foi Deputada Estadual pelo MDB na legislatura de 1967-1971.
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não aconteceu. Todavia, nunca esqueci essa história, porque a única pessoa que
falou que eu poderia ser a presidente da Casa foi a professora e deputada Suely de
Oliveira.
Sempre falei sobre ensino no Rio Grande do Sul e sempre que eu falava
alguma coisa a deputada Suely me escutava e me dizia que eu estava indo bem.
Elaborei um projeto que dispunha sobre a contagem para fins de aposentadoria
do professor primário, do tempo de serviço prestado em estágio. Esse tempo de
serviço prestado em estágio poderia ser em estabelecimento de ensino público ou
particular. Mostrei o projeto para a deputada Suely de Oliveira e esta o achou
muito interessante. Agora, em 2007, a gente ouve os novos deputados estaduais e
federais falarem sobre o aproveitamento do tempo de serviço em estágio.
Juntas, procurávamos estabelecer um ambiente de harmonia e afastar um
pouco a grande diferença que havia entre os homens e as mulheres, tanto fora da Casa
quanto dentro. Lembro-me de ter sido barrada, muitas vezes, na entrada de reuniões
de comissões, na apresentação de projetos, e a deputada Suely de Oliveira também.
Em determinada época, a Deputada foi presidente da Comissão de Serviço Público,
conseqüentemente, tinha autoridade. Aí, então, eu tinha a oportunidade de falar.
Tenho em meu livro [À sombra da revolução: “estórias de um cotidiano”]
uma foto da última reunião que realizamos do MDB, a qual foi presidida pela
deputada Suely de Oliveira. Foi nesse período que perdi o mandato. Essa reunião
aconteceu alguns dias antes da minha cassação, que ocorreu no dia 13 de março de
1969, através do Ato Institucional nº 5. Lembro-me dos momentos de despedida
na Assembléia Legislativa, quando a nossa bancada se reuniu, todos choravam e a
deputada Suely de Oliveira abraçou-me, externou seu sentimento de mágoa pelo
que ocorreu e registrou que ficaria sozinha. Seria a única mulher deputada entre os
homens. Todavia, enfrentou sozinha, com muita galhardia, com muito entusiasmo,
com muito respeito, porque era uma figura respeitabilíssima, extremamente
qualificada e preparada para o cargo de deputada.
A luta das mulheres daquela época é a mesma luta de agora. Não há muita
diferença. A Suely de Oliveira brigava por seu lugar ao sol como parlamentar,
primeiramente como vereadora da cidade de Pelotas, posteriormente na Capital,
onde conseguiu demonstrar que o magistério tem a maior importância em toda e
qualquer política, em nível municipal, estadual ou federal.
A Suely de Oliveira foi um exemplo de abnegação, um exemplo de
trabalho e um exemplo de austeridade. É lamentável que uma mulher com tantos
predicados não tenha conseguido sobreviver por mais tempo para auxiliar nessa
luta que a gente trava por igualdade e por fraternidade entre homens e mulheres.
Naquela época, éramos duas parlamentares. Acredito que, até a época atual, não
tenha evoluído muito a participação feminina, porque há somente cinco mulheres
no Parlamento Gaúcho. Isso prova que ainda não há conscientização de parte das
mulheres sobre o seu verdadeiro valor.
Vim parar na Assembléia Legislativa porque representava um voto político
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de inconformismo com as cassações. O voto da deputada Suely de Oliveira era um
voto de classe. A deputada Suely era uma liderança classista, pois representava uma
categoria profissional e falava em prol daquela classe. Tratava-se de uma digna
representante do magistério. Eu a acompanhava porque também era professora e
me sentia orgulhosa disso. Em decorrência de que éramos professoras, entre nós
havia uma cooperação, mas a deputada Suely de Oliveira já atuava como presidente
da Comissão de Serviço Público e era autora de vários projetos, dentre os quais
a Lei Suely [Lei nº 4.585 de 1963, que dispunha sobre a contagem do tempo de
serviço do servidor público do Estado para efeito de aposentadoria].
Ela conseguia atingir seus objetivos porque tinha o dom de fazer com que
as pessoas se agrupassem ao redor do seu trabalho... Era firme, enérgica e agressiva,
porque, na realidade, tinha que assim se posicionar, já que era a representante de
uma classe e a primeira mulher que pisou na Assembléia Legislativa na condição
de parlamentar. Cheguei a este raciocínio muitos anos depois, porque, na época,
não entendia muito bem o porquê de certas atitudes... Mas eu sentia que havia todas
essas diferenças, uma vez que as mulheres não eram habituadas a fazer política.
Não era costume das mulheres participarem de um partido político ou de uma
reunião política.
A deputada Suely de Oliveira ficou 10 anos na Comissão de Serviço
Público, da qual foi presidente. Era rígida na condução dos trabalhos, demonstrava
bastante energia e era capacitada. De outra forma, não teria ficado todo aquele
tempo na presidência da comissão. Para vencer esses preconceitos de homem e
mulher, como eu já disse, a parlamentar tinha que ser extremamente qualificada. E
essa luta segue até hoje.
Lembro de outro fato que a deputada Suely de Oliveira acompanhou, no dia
12 de maio de 1967, quando houve um protesto de estudantes em frente à Catedral
Metropolitana de Porto Alegre. Nós estávamos no prédio antigo da Assembléia
Legislativa e descemos, eu e os deputados Lauro Hagemann e Flávio Ramos, para
acompanharmos os estudantes. Bateram muito nos estudantes. O Secretário de
Segurança era o general Ibá Ilha Moreira, que ordenou aos policiais que descessem
os cassetetes nos estudantes e em quem quer que estivesse junto. Estávamos dentro
da Catedral Metropolitana. Quando conseguimos sair, a deputada Suely de Oliveira
e mais alguns deputados vinham em direção à catedral e nos encontramos em
frente ao Palácio Piratini. A deputada Suely de Oliveira, juntamente com outros
dois ou três colegas, desceu para nos dar o apoio. Foi um acontecimento muito
triste e muito desagradável que ocorreu dentro da Catedral Metropolitana de Porto
Alegre. Naquela época, acontecia o fechamento dos grêmios estudantis e, então,
reuniram-se todos para fazer um protesto em frente à Catedral. E a polícia tinha
ordens de coibir a manifestação. Era uma violência normal para a época... uma
época negra.
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2.ª SESSÃO EM 8 DE FEVEREIRO DE 1951
Presidência do Sr. Procópoio Duval, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
protestando contra as expressões usadas
pelo Deputado Mem de Sá sobre o novo
secretariado do Governo do Estado.
O SR. PRESIDENTE - Vou conceder a palavra à deputada Suely de
Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
(Lê o seguinte discurso).
A minha presença nesta Casa - a primeira mulher que nela toma assento
em toda a história política do Rio Grande como parte do Legislativo - devo,
sem dúvida, a aprovação do eleitorado gaúcho a um dos mais democráticos
princípios da Constituição - a igualdade de direitos políticos atribuída a ambos
sexos. É desnecessário justificar as razões desse dispositivo a que se opõem,
atualmente, apenas os indivíduos manifestamente reacionários, cuja existência
é preferível ignorar.
Vem pois, nobres e ilustres representantes do povo, a mulher riograndense, por meu intermédio, trazer-lhes a sua cooperação, o seu civismo, o
seu entusiasmo e a sua dedicação à solução dos problemas sociais, econômicos
e políticos do Rio Grande.
Todos nós, creio eu, conscientes das nossas grandes responsabilidades,
estamos sinceramente dispostos a servir ao povo, de quem somos representantes,
da melhor maneira possível. Divergimos politicamente, isto é, quanto aos
meios e formas, mas não quanto ao fim visado. Há nisto motivo suficiente para
que, deixando de lado o nefasto partidarismo de oposição sistemática a todas
as iniciativas do adversário, comunguemos, na harmonia desta Casa, com o
progresso do Rio Grande e o bem-estar da coletividade.
É por assim pensar e desejar que não encontro razões de qualquer ordem
para justificar e, menos, para aprovar o ataque prematuro e velado feito a um
dos órgãos do governo que recém se inicia, sob os aplausos, com as esperanças
e com o apoio de esmagadora maioria do povo.
Quero referir-me apenas a uma das palavras do líder da bancada libertadora,
o ilustre Deputado Mem de Sá, que classificou de modesto o secretariado do
governo, qualificativo que considero injusto, ofensivo e prematuro, pois importa
em prejulgar a ação e o valor dos seus componentes.
O Sr. Lima Beck - V. Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Lima Beck - O adjetivo não visou de modo algum diminuir o se
cretariado. O adjetivo foi mesmo adotado pelo representante da bancada do PTB,
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pelo Sr. Wilson Vargas.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Eu discordo do adjetivo empregado
pelo nobre Deputado Mem de Sá. Quanto à interpretação da palavra “ modesto”,
creio que só poderia ser dada pelo nobre Deputado que a empregou, que é o nobre
líder da bancada de V. Exa.
O Sr. Leonel Brizola - V. Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Leonel Brizola - O ilustre Deputado Lima Beck incorreu num
pequeno engano, ao interpretar o trecho do discurso do meu companheiro de
bancada, em que S. Exa. fez referência ao qualificativo empregado pelo nobre
Deputado Mem de Sá, relativamente ao novo secretariado do Rio Grande do Sul.
De fato, ele pegou no ar esta palavra.
O Sr. Lima Beck - Parece que estava até escrita.
O Sr. Leonel Brizola - Digo de passagem que foi dita pelo nobre Deputado
Mem de Sá com certa má fé.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Muito bem.
O Sr. João Caruso - Em termos pejorativos.
O Sr. Leonel Brizola - E o nobre colega a empregou num bom sentido,
porque, para aqueles que desejam emprestar a sua colaboração decidida à
coletividade, este qualificativo de modesto assenta muito bem ao novo secretariado.
Modestos foram os maiores homens públicos do Rio Grande.
O Sr. Wilson Vargas - Até Jesus Cristo foi modesto quando disse: “Deixai
vir a mim os pequeninos”.
O Sr. Leonel Brizola - Aí está um, o Dr. Borges de Medeiros, o exemplo
de maior modéstia, Júlio de Castilhos, também, este homem de uma severidade
invulgar; e naturalmente até esta Casa é modesta.
De maneira que a classificação no bom sentido serve. Agora encarando-a
com má fé, como foi, é que nós a rebatemos e devolvemos ao Partido Libertador.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e nobres colegas. (Len
do) - Por que modesto? Por que não foi constituído por nomes aureolados pela
co-participação de governos anteriores? Por que lhes falta cultura? Por que lhes
falta civismo? Ou simplesmente por que não saíram das fileiras da partido do Sr.
Raul Pilla?
O Sr. Flores Soares – O Sr. Anibal Di Primo Beck, atual Secretário das
Obras Públicas, já foi secretário de outro Governo. No Governo do Sr. Flores da
Cunha ocupou a pasta da Agricultura.
A SRA. SUELY OLIVEIRA - Portanto, não é um dos motivos.
O Sr. Adail Moraes - O Sr. Antônio Brochado da Rocha, Secretário da
Fazenda, também foi titular da Educação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É uma pergunta que faço e estão os
Srs. Deputados respondendo.
O Sr. Flores Soares - Vai indo por exclusão.
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O Sr. Leonel Brizola - Quer dizer que a acusação do nobre Deputado
Mem de Sá foi dirigida a um único, porque, numa das edições do “Estado do
Rio Grande”, num editorial da autoria do ilustre Deputado, ele elogiou estes dois
secretários. Quer dizer que só resta um e este também representa um prejulgamento,
que não se justifica.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. não tem razão.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo).
Que outros motivos, senão estes, teriam impelido o nobre líder do Partido
Libertador a essa manifestação de menosprezo ao secretariado do Sr. Ernesto
Dornelles?
Não me posso conformar com a aleivosa insinuação do nobre Deputado e
venho contra ela trazer o meu protesto.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. permite um aparte?
A SR. SUELY DE OLIVEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Flores Soares - O que importa, sobretudo, é que em nosso regime,
que é o regime presidencial, o responsável pelos negócios públicos perante o povo
e demais poderes é sempre o Governador do Estado. Os secretários são meros
auxiliares da confiança de S. Exa. e, por isso mesmo, nomeados livremente e de
missíveis “ad nutum”.
O Sr. Lima Beek - As palavras tem que ser interpretadas pela sua verdadeira
significação. O adjetivo “modesto” não é pejorativo e não é ofensivo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Em se tratando do secretariado, eu o
considero pejorativo. Modesto no sentido de humilde, não pode ser, porque todos
os seus membros são figuras de projeção em nosso meio social.
O Sr. Lima Beck - Eu acho até que a palavra “modesto” constitui sempre um
elogio para a pessoa que a recebe. V. Exa. sabe até que a modéstia é uma virtude.
O Sr. Flores Soares - Uns são modestos, outros são cândidos. (Risos).
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Nós, trabalhistas, não nos servimos
para cândidos. (Muito bem).
O Sr. Flores Soares - Evidentemente, cândido é com o P.S.B. (Risos).
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Considero o termo “modesto” como
ofensivo e as ofensas devem sempre ser repelidas, porque a ofensa está sempre
onde nunca esteve o bom senso, a verdade e a justiça. É por isso que sempre
repelirei as ofensas e os ataques pessoais, porque estes nada mais são do que a
arma vil e covarde que se pode usar quando faltam os argumentos.
O Sr. Odalgirio Corrêa - Eu não vejo motivo, nobre colega, para tanta
celeuma em torno do emprego do qualificativo “modesto”.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Porque não lhe diz respeito, por isso V.
Exa. acha que não há motivo para tanta celeuma. Mas se fosse aplicado à bancada
de V. Exa., V. Exa. seria o primeiro a estar aqui a protestar.
O Sr. Lima Beck - Eu agradecerei sempre que V. Exa. chame à nossa
bancada de modesta. Ficarei muito grato.

65

A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. receberia o adjetivo porque
a ironia não me é peculiar, como é ao líder de V. Exa. Eu digo a V. Exa. que
admiro muito a ironia, mas uma ironia fina, não a ironia rude que é sempre
vulgar e ofensiva. Eis por que, Srs. Deputados, lamento que, neste momento,
o nobre líder do Partido Libertador não esteja presente para poder aqui refutar
o que estou afirmando.
O Sr. Lima Beck - Ele responderá a V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu, neste plenário, responderei a toda
e qualquer ofensa, parta ela de onde partir.
O Sr. Porcínio Pinto - V. Exa. deve então começar em responder às
palavras do companheiro de V. Exa., proferida na hora do expediente de hoje.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Devo dizer que não estou de acordo
com elas e é testemunho o meu nobre companheiro de bancada que tem assento
ao meu lado, pois, no momento em que elas eram proferidas, declarei-lhe que
delas discordava profundamente. Não estou de acordo que se traga para este
plenário, para este egrégio plenário, questões pessoais e ofensivas que só dizem
respeito às pessoas.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. conta com o nosso aplauso.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Isso eu já declarei no início da minha
carreira de vereadora em Pelotas, quando disse que sempre responderia com
veemência a todo e qualquer ataque pessoal, que sempre qualifiquei como a arma
mais vil, mais covarde que se possa usar.
O Sr. Odalgirio Corrêa - V. Exa. permite que eu termine o aparte? Eu
dizia que o emprego da palavra “modesto” não trazia nenhum tom de ironia, ainda
mais partindo do Deputado Mem de Sá. Quando acadêmico, assisti a uma prova do
Dr. Mem de Sá sobre humorismo e o atual Deputado foi reprovado. . . (Risos).
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Quando se trata de falar sobre um
secretariado, que é um órgão constituído, devemos falar com respeito e não com
humorismo. Para fazer humorismo, então passemos para a sala de cafezinho,
que é muito adequada àqueles que não vem aqui com o intuito de trabalhar.
Passem à sala do cafezinho, vão fazer humorismo, contar anedotas, mas não
neste plenário. Eu neste plenário exigirei que isso não seja feito e assumo a
responsabilidade daquilo que digo.
O Sr. João Caruso - Havia pedido um aparte a V. Exa. A palavra modesto
foi empregada no sentido de não estar o secretariado à altura das responsabilidades
que lhe foram deferidas pelo povo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Muito bem. (Lendo). Os auxiliares
do novo governo têm todas as qualidades para um brilhante desempenho de suas
funções. A nenhum deles falta a necessária cultura. Sobra-lhes até. São todos de
reconhecida proibidade. Tão dedicados, como poucos, ao serviço público e perten
centes a uma geração ainda não corrompida pelo virus das paixões políticas, que
em todas as épocas da nossa história republicana abalaram a estrutura da nossa
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sempre incipiente democracia. Possuem ainda com. . .
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. formulou um convite a este plenário
para tratar desapaixonadamente dos assuntos e, ao mesmo tempo, disse que, na
sua opinião, sendo aleivosa a expressão do nobre Deputado Mem de Sá, ela
não podia ser aplicada porque o novo governo não tinha ainda dado provas da
sua eficiência ou da sua não eficiência, de maneira que seria prejulgar contra.
Também lembraria a V. Exa., para ficar coerente com o seu discurso, que não
deveria prejulgar a favor.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas aí levo em conta, nobre
Deputado, a vida particular de cada cidadão. Esse é um elemento para julgarmos
os indivíduos.
O Sr. Hélio Carlomagno - Mas a vida privada não estava em jogo quando
da expressão do nobre Deputado Mem de Sá. Aqui só tratamos da vida pública dos
cidadãos. Jamais poderíamos tratar da vida particular.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Jamais um cidadão poderá ser um
bom homem público senão for um bom chefe de família. Conhecendo perfei
tamente os homens que compõem o novo Governo, confio neles e devo prejulgar
que a sua ação será muito eficiente, senão pelo brilho teórico das palavras, pelo
menos quanto à sinceridade de propósito, pela vontade firme e serena de servir
ao povo do Rio Grande.
O Sr. Hélio Curlontagno - Nós estamos analisando estes homens como
mandatários de um Governo, para a execução de um plano governamental.
O Sr. Leonel Brizola - Tenho a impressão que é pacifico, que é
absolutamente pacífico que um Governo que se instala sob os melhores auspícios,
como o do Sr. Governador Ernesto Dornelles, a ninguém será licito jogar “a priori”,
sobre ele, quaisquer acusações. Em tese, e tanto pode ser um governo trabalhista,
como de qualquer outro partido, em princípio, nós temos obrigatoriamente de
admitir que ele atenderá aos reclamos e necessidade do povo.
O Sr. Hélio Carlomagno - E, neste sentido, as esperanças do povo do Rio
Grande são as mais alvissareiras possíveis.
O Sr. Leonel Brizola - E quando este governo errar - e pode acontecer
que muitos dos secretários errem - quando esses secretários errarem devem, então,
merecer nossas críticas, como também nossos aplausos quando agirem com acerto
e de acordo com as necessidades do povo.
O Sr. Hélio Carlomagno - E os aplausos não poderão ser regateados por
todos aqueles que tenham boas intenções.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo).
Todos estão dispostos, pelo seu trabalho e dedicação, a demonstrar, na
prática, ao Rio Grande e ao Brasil, a excelência dos postulados trabalhistas,
triunfando, apesar de qualquer oposição, onde até agora fracassaram os governos
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anteriores, isto é, colocando o povo, representado pelo seu expoente máximo o
trabalhador, no lugar que lhe cabe por direito no seio da sociedade.
O Executivo, Srs. Deputados, estou certa, e a opinião pública receberão
com acatamento e agrado toda crítica construtiva e aplaudirão com entusiasmo a
defesa intransigente do direito e da justiça. Não, porém, a virulência de ataques
solertes, sem razão nem fundamento, cuja finalidade única seja a de perturbar o
respeito e a cooperação que se devem reciprocamente os órgãos do governo.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. englobou todos os governos
anteriores?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Governos anteriores, porque V. Exas.
não consideram o governo do Sr. Getúlio Vargas governo do povo. Estou falando
do governo do povo pelo povo, que tanto V. Exas. criticam. Estou me referindo a
governos anteriores.
O Sr. Hélio Carlomagno - Foram governos, sob uma forma ou outra. V.
Exa. não especificou. Daí o aparte.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Justamente por isso, porque V. Exas.
consideram o governo de 37 um verdadeiro caos. Mas foi justamente durante esse
período que o trabalhador viu seus direitos...
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. está traçando a opinião de outros,
porque nós não emitimos essa opinião.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Da manifestação dos líderes aqui na
Casa se vislumbrou isso.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. deve estar enganada, porque o líder do
P.S.D. não se referiu, de forma, alguma, neste sentido.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Estou falando em tese, estou falando
de um modo geral. Se V. Exa. achou que a carapuça lhe servia... (Risos).
O Sr. Hélio Carlomagno - Ao contrário, eu quis é tirar a carapuça de V.
Exa. Ao contrário, pedindo especificação de quais eram os governos, eu estava
auxiliando V. Exa. a retirar a carapuça de sua própria cabeça.
O Sr. Adail Moraes - V. Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Adail Moraes - V. Exa. falou com tanto carinho no governo do Sr.
Getúlio Vargas. V. Exa. afirmou que esse regime, um regime discricionário, é que
realizou as reivindicações trabalhistas...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Muito bem.
O Sr. Adail Moraes - V. Exa., com isso, parece que dá a entender que o
regime discricionário é mais adequado para essas realizações, para essas aspirações
populares.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não é o mais adequado, mas foi nesse
período que se realizou isso.
O Sr. Leonel Brizola - Registrou o fato, simplesmente.
O Sr. Flores Soares - Perdoe-me V. Exa. Também a esse respeito não
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assiste inteira razão a V. Exa. As grandes reivindicações, mesmo as reivindicações
trabalhistas...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Ah! Já sei. São da U.D.N. (Risos).
O Sr. Flores Soares - A Sra. não pode adivinhar o meu pensamento. V.
Exa. não é pitonisa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Foi o General Flores da Cunha...
O Sr. Flores Soares - V. Exa. não vai adivinhar meu pensamento, porque
não é pitonisa.
Quero dizer a V. Exa. que as grandes realizações e as grandes reivindicações
trabalhistas, especialmente, nós as devemos ao Congresso Nacional. (Muito bem). Se V.
Exa. analisar as leis feitas pelo Congresso. (Muito bem). Se V. Exa. analisar as leis feitas
pela ditadura, encontrará um saldo muito favorável ao Congresso Nacional e eu assumo
compromisso de honra com V. Exa. de o provar, num balanço especificado, lei por lei.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas tudo sob a orientação de que foi
planificado de 37 a 45.
O Sr. Leonel Brizola - (Dirigindo-se ao Sr. Flores Soares) - Pois eu repto
V. Exa. desde já a provar.
O Sr. Flores Soares - Vou provar. É só ler o discurso que fez na Câmara,
recentemente, o Sr. Aliomar Baleeiro.
O Sr. Leonel Brizola - Eu me proponho a outra prova. Proponho-me a
provar neste plenário que o Congresso Nacional, em que pese todos seus grandes
serviços à coletividade noutros setores, perderá numa simples comparação entre o
que está inscrito na Constituição e o que realmente ele legislou, como legislatura
ordinária, em benefício dos trabalhadores.
O Sr. Flores Soares - V. Exas. falam tanto em liberdade sindical e em
direito de greve e, no entanto, a ditadura negou liberdade sindical e o direito de
greve!
O Sr. Leonel Brizola - Vamos ficar em tese. V. Exa. vai provar que o
Congresso Nacional fez mais do que o Governo do Sr. Getúlio Vargas em matéria
de legislação trabalhista e eu provar que o Congresso Nacional fez menos como
legislador ordinário do que como constituinte inscrevendo apenas na Constituição.
..
O Sr. Flores Soares - Não especifico este ou aquele caso. Eu me refiro ao
Congresso em geral.
O Sr. João Caruso - Este mesmo Congresso existia antes de 1930 e nada
fez pelos trabalhadores.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. não tem razão. As primeiras leis trabalhistas são...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Era apenas na letra.
O Sr. Flores Soares - Fruto de uma época.
O Sr. Hélio Carlomagno - A lei do acidente do trabalho é de 1919 e nunca
ficou só na letra.
O Sr. Croacy de Oliveira - V. Exa. permite um aparte?
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A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Eu queria saber se, dessa competição
entre componentes de diversas bancadas, surtirá algum resultado benéfico para
o povo do Rio Grande do Sul. Se não resultar em beneficio para o povo do Rio
Grande do Sul, seria interessante que se desfizesse essa emulação e esse repto...
O Sr. Hélio Carlomagno - Fortalece as convicções democráticas do povo
brasileiro e isso é o maior benefício que ele pode usufruir.
O Sr. Leonel Brizola - A nobre colega de minha bancada não tem razão neste
ponto, porque esse repto não é um repto nesse sentido tradicional, não é duelo.
É apenas um convite para um debate público, para um confronto de idéias,
para um exame de teses e de assuntos que realmente interessam. Estamos julgando
os governos passados e os parlamentos como intérpretes do sentir do povo.
Devemos examinar e julgar os antepassados, não para retaliá-los nem para
condená-los (muito bem), mas para que deles colhamos o que nos tenham dado de bem.
O Sr. Croacy de Oliveira - Parece que não me fiz entender quando
formulei esse aparte e quando externei o meu ponto de vista. Eu me referia ao
compromisso assumido pelo nobre Deputado, senhor Flores Soares, quando se
propôs a fazer um confronto, lei por lei, decreto por decreto, porque isso seria
fastidioso para nós. (Não apoiado).
O Sr. Hélio Carlomagno - Seria ilustrativo.
O Sr. Croacy de Oliveira - Mas não nesta Assembléia, pois seria roubar
tempo dos senhores Deputados.
O Sr. Hélio Carlomagno - Em última hipótese, nossas realizações iriam
favorecer os sonhos que outros não realizaram.
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar as campainhas) - Está com a
palavra a Sra. Deputada Suely de Oliveira. Peço aos nobres Deputados que não
aparteem sem sua licença.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Ouvi dizer que as mulheres é que
eram nervosas, mas aqui se está verificando o contrário. (Lendo).
A crítica aleivosa e destrutiva foi sempre e ainda é, aqui, como em qualquer
parte, fator de descrédito do legislativo tido entre nós como órgão paritário do
poder público cuja função precípua consiste em combater o Executivo e contra ele
predispor a opinião pública.
Aceitaremos a critica como colaboração quando originada pela prática de
atos atentatórios à ordem, à segurança ou à economia pública. Neste caso, posso
assegurar, a bancada trabalhista participará da crítica ao Executivo para lhe chamar
a atenção sobre as faltas ou abusos de seus auxiliares. Na hipótese contrária, porém,
levantaremos a luva para repelirmos com a necessária energia quaisquer ataques
feitos aos nossos correligionários, mesmo aos mais obscuros.
Desejamos a cooperação de todos para o êxito da tarefa que nos propomos,
não aceitamo-la, porém, de nenhum modo, em troca da nossa dignidade que
estamos dispostos a defender a qualquer preço.
Tem muita razão o ilustre líder da União Democrática Nacional, o nobre
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Deputado Victor Graeff, em afirmar que há órgãos legislativos, estadistas e políticos
que desserviram e desservem à Democracia. Esse desserviço porém a meu ver não
é conseqüência da falta de tirocínio político ou do marasmo da vida discricionária
do Estado Novo, bode expiatório de todos os erros de um governo mal orientado
e, por que não dizer, positivamente incapaz. Posso assim afirmar porque a grande
maioria dos de servidores públicos, notadamente os líderes de todas as correntes
políticas, são veteranos, pertencentes à velha guarda, não se lhes podendo,
consequentemente, escusar por falta de tirocínio ou inexperiência. Os males de que
se resente a política nacional são outros e peculiares a cada indivíduo: - a uns falta
o senso de responsabilidade; sobre outros pesa desmedida ambição pessoal; estes
são falhos de iniciativas; aqueles estão imbuídos de ser o responsório do saber e da
cultura e, por isto, se limitam exclusivamente à crítica do trabalho alheio.
Senhores Deputados!
É tempo de modificarmos, pela nossa atuação, o conceito que, mercê dos
desserviços de muitos, a opinião pública formou de todo Legislativo. Esqueçamos
neste mister as rivalidades políticas, deixando de lado o ceticismo e a prevenção
infundados e infecundos. Conjuguemos nossos esforços no bom desempenho
da nossa investidura. Façâmo-la cheia de realizações, de produtividade intensa
impregnada de civismo, de respeito à opinião alheia e à ordem pública e de resguardo
aos interesses coletivos. Unamo-nos no trabalho para a completa realização de
nossas atribuições e, desta maneira, cumpriremos o nosso dever para com o povo
que representamos. A consciência de tê-lo cumprido e a satisfação íntima de poder
manifestá-lo, renovará a nossa fé nas instituições e em nós mesmos e nos animará a
prosseguirmos na luta pelas idéias de liberdade, igualdade e humanidade, herança
gloriosa de antepassados imortais. (Palmas).
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88.ª SESSÃO, EM 15 DE JUNHO DE 1951
Presidência do Sr. Derly Chaves, 2.º Vice-presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
sobre a desapropriação, pelo Estado, dos
principais prédios da cidade de Piratini
a fim de incorporá-los ao Patrimônio
Histórico e Cultural do Estado.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a nobre deputada Suely de
Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lê o seguinte discurso):
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O Estado adquirirá ou desapropriará os principais prédios históricos da
cidade de Piratini a fim de restaurá-los e conservá-los devidamente, incorporandoos no patrimônio histórico e cultural do Rio Grande. É o que determina o artigo
45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Estadual de 8 de
julho de 1947.
Bem se vê que não falta à 3.ª Constituinte o amor às tradições históricas
do Rio Grande, representadas nos monumentos de Piratini, onde viveu a imortal
república de Souza Netto os seus dias de maior glória e heroísmo.
Não obstante a disposição constitucional, decorridos quase quatro anos,
perdura ainda a situação de abandono em que se encontravam os prédios em
questão, exceção feita ao edifício em que funcionou o presídio.
Esse prédio, porém, em lugar de ser restaurado como devia, foi apenas
reformado, sendo utilizado como Cadeia pública local, quando, incorporado ao
patrimônio histórico e cultural do Rio Grande, deveria ter outra finalidade. O povo
de Piratini, ao qual, penso, se junta o protesto unânime do Rio Grande, clama contra
essa reforma desarrazoada e pede seja efetivamente restaurado o prédio em questão
e dali retirada a cadeia pública, para que lhe seja dado destino mais nobre.
O Sr. João Caruso - V. Exa. permite? Uma das coisas que mais me
impressionaram em matéria desse teor, foi a visita que fiz ao monumento de
Ipiranga em São Paulo. Tive o desprazer de verificar que a casa à margem da qual foi
dado o Grito do Ipiranga está ocupada por uma família de pobres, completamente
à margem da sociedade. Crianças nuas e homens cheios de farrapos são os que
habitam aquela casa que é um próprio nacional de máxima importância no Brasil.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradecida a V. Exa. pelo aparte, que
vem corroborar com o meu trabalho. Creio, aliás, que esse assunto interessa a
todos aqueles que desejam salvar as nossas tradições.
(Lendo) - Com respeito aos demais prédios, nada foi feito até agora.
O prédio onde funcionou o Ministério da Guerra está em ruínas. Ruirá
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completamente à falta de imediatas providências. Não resistirá em pé aos ventos do
inverno que se avizinha. A sua situação é a mais precária. Desaparecerá pelo desleixo
dos que têm obrigação de conservá-lo e, desta tribuna, venho responsabilizá-los
ante a opinião pública do Rio Grande.
Em melhor situação, mas também em péssimo estado, se encontra o
Palácio do Governo, propriedade particular, atualmente ocupada por um hotel.
O seu proprietário está impossibilitado de fazer os reparos necessários à sua
conservação, por ser um monumento histórico; o governo, infelizmente, não toma
as providências que deveria tomar e, assim, pouco a pouco, mais se agrava a sua
situação.
Srs. Deputados!
Representantes do povo do Rio Grande, não podemos deixar sem reparo
essa calamitosa situação de abandono em que se encontram os prédios históricos
da cidade de Piratini e o desleixo dos responsáveis para sua conservação.
Assim peço a V. Exas. unicamente, como dita o nosso patriotismo, o nosso
amor ao Rio Grande e às suas tradições, façamos um veemente apelo ao Executivo
a favor do integral e imediato cumprimento das disposições constitucionais citadas,
para que, ouvido se for o nosso apelo, sejam salvos da destruição completa esses
prédios já em ruínas, mas que, mais do que simples ruínas, são os últimos vestígios
dos heróicos farroupilhas, nossos antepassados, que ali estabeleceram a imortal
República, a maior das nossas glórias de rio-grandenses e todo o nosso orgulho de
patriotas! (Palmas. O discurso não foi revisto pela oradora).
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39.ª SESSÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1951
Presidência do Sr. Olivé Leite, 1.º Vice - presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
tecendo considerações sobre o Projeto de
lei n.º 86-51.
SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lê o seguinte discurso):
Sr. Presidente, Senhores Deputados:
Nenhum Deputado pode se dizer, neste Plenário, representante desta
ou daquela classe. As classes não tem representação, nesta Assembléia. Somos
todos, sem distinção, unicamente representantes do povo do Rio Grande, por
cujos interesses, e só por eles, nos devemos interessar. É certo que todos nós,
pessoalmente, nos interessamos por este ou aquele setor da vida social, mas
este interesse não deve chegar a ponto de por ele sacrificarmos os princípios de
igualdade e de justiça, apanágio dos parlamentos verdadeiramente democráticos.
É sob a evocação desses princípios que venho a esta tribuna para me manifestar
favorável, com algumas restrições, ao Projeto de lei que visa atribuir um valor
mínimo à propriedade imóvel rural para efeitos fiscais.
Esquecidos os seus interesses particulares e tendo em vista a não existência
de representação de classe neste legislativo, ninguém poderá afirmar de boa fé
que o valor atribuído atualmente a essas propriedades é o que realmente possuem.
Daí a necessidade inadiável de uma revisão desses valores, sem o que persistirá
a situação de desigualdade entre proprietários urbanos e rurais na maneira do
pagamento do imposto territorial devido ao Estado.
O Sr. João Caruso - V. Exa. deve conhecer que o próprio Secretário da
Fazenda, no seu discurso de posse, se comprometeu a fazer uma revisão...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - De forma que o projeto vem ao encon
tro do nosso Governo.
O Sr. Lino Braun - V. Exa. permite. Aliás, o Poder Executivo, quer
me parecer, pode fazer essa revisão do valor venal das propriedades para
efeitos fiscais.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mesmo sem lei?
O Sr. Lino Braun – Mesmo sem lei.
O Sr. Cândido Norberto – O que não impede que a Assembléia, regule a
matéria, fixando o “quantum” mínimo para efeitos fiscais.
O Sr. João Caruso – Muito bem.
O Sr. Cândido Norberto - Se o Executivo pode fazer, já deveria fixar há
muito tempo, porque a situação de injustiça data de um período remoto.
O Sr. João Caruso - V. Exa. me permite mais um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.

74

O Sr. João Caruso – Realmente queria acrescentar que a lei que regula o
imposto territorial estabelece que os próprios coletores estaduais são obrigados, no
primeiro semestre de cada ano, a fazer a revisão de imposto territorial.
Entretanto, desde 1942, nenhuma revisão foi feita, o que mostra a
necessidade de uma medida legislativa, se for possível, para estabelecer o mínimo
abaixo do qual não seja possível nenhum lançamento, assim teremos contribuído
para que a injustiça cesse no setor onde se verifica.
O Sr. Cândido Norberto - Se V. Exa. permitir um pequeno aparte, quero
recordar, sem pretender contrariar o ponto de vista de V. Exa., com relação ao
problema de classes que é outra história complicada. Quero dizer, com toda a
sinceridade e sem pretender magoar ninguém, que o fato de até hoje não se ter
processado o levantamento do imposto territorial poderá ser tomado também como
uma proteção excessiva à classe dos grandes proprietários de terras.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Muito bem, pois é justamente isso que
estou visando, e, na continuação do meu trabalho, V. Exa. verá.
O Sr. Cândido Norberto - Mas a minha declaração não diz respeito com
o seu ponto de vista. A conclusão, a que ia chegar, era esta, e não se relaciona ao
trabalho de V. Exa., mas é de que realmente houve uma classe que, ocupando a
maioria dos postos do Governo, a maioria, não raro, em determinadas classes de
funções legislativas, conseguiu proteger a si mesma, isso não se pode negar.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. aguarde que chegarei até lá.
(Lendo) Ambas devem ser tributadas relativamente ao seu justo valor:
a propriedade urbana e a propriedade rural. Importa essa desigualdade não só
no que poderemos chamar de “sonegação legal” do imposto territorial, senão
também do imposto de renda devido à União, que incide sobre o valor venal das
terras registradas nas repartições estaduais para efeito da cobrança do imposto
territorial”.
Se de fato, a propriedade imóvel rural tem valor superior ao que lhe é
atribuído atualmente, tem este Legislativo o dever de, por lei, lhe atribuir o justo
valor para efeitos fiscais, se não quiser se tornar conivente com os proprietários,
na sonegação dos tributos devidos ao Estado e à União.
O funcionário, o comerciante, o comerciário, o industrial e o industriário, todos
pagam os seus impostos sobre o valor real dos seus haveres. Por que essa proteção
descabida ao proprietário rural, justamente o que, pela detenção de um bem de que
bem poucos aproveitam, é, justamente, o que menos serviço presta à coletividade?
É pensamento de muitos, notadamente os ruralistas, de que há necessidade
da permanência da situação atual, tendo em vista que uma revisão de valores
acarretaria um aumento considerável na arrecadação do imposto sobre a renda,
arrecadação essa que deveria levar, para fora do Estado, elevadas somas que aqui
poderiam ser aplicadas. De fato, é essa a situação. Mas esse fato, longe de justificar
a burla de um preceito legal, torna, por isso mesmo, mais necessária e urgente a
revisão prenunciada. Acontece mais, o imposto de renda assim arrecadado será

75

distribuído em benefício da coletividade, aqui ou em qualquer outra parte do Brasil,
e as importâncias conservadas no Estado, com a sonegação desse tributo, reverterão
única e exclusivamente em beneficio do próprio sonegador - o proprietário rural.
Nada mais justo, pois, do que essa revisão de valores das propriedades
imóveis rurais, de que é objeto o Projeto de lei 86-51, da autoria do Deputado
Cândido Norberto.
Por coerência com os mesmos princípios de igualdade e justiça a que
me referi, - discordo das disposições previstas nos artigos 7.° e 8º do projeto em
questão, que tem em mira, pura e simplesmente, a redistribuição de terras.
O Sr. Cândido Norberto - V. Exa. me concede um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Cândido Norberto - Em primeiro lugar, quero dizer a V. Exa.
que a distribuição de terras, que não deve ser tomada no amplo e salutar
espírito socialista, no caso, atende perfeitamente a um reclamo constitucional
que prevê a distribuição de terras não só do Estado, mas também desapropriada
a agricultores, para que, estas terras trabalhadas, resulte em riqueza social e
resulte, ainda, em barateamento do custo da vida. Não há nisso, quero chamar
a atenção para este ponto, sequer um ligeiro prurido socialista. Está previsto na
Constituição, art. 173, se não me falha a memória.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Ali diz distribuir, não diz como. Minha
opinião é esta, que o Estado não pode dispor do dinheiro do povo para comprar
terras e dá-las a um grupo. Acho que não é princípio de justiça tirar de Pedro para
dar a Paulo. Isso é comunismo.
O Sr. Cândido Norberto - V. Exa. me perdoe, por continuar insistindo.
O fato do Estado desapropriar uma faixa de terra, nas proximidades dos grandes
centros urbanos, e entregá-la para que agricultores e suas famílias trabalhem estas
terras não deve ser tido absolutamente, e seria mesmo injustiça esta interpretação,
como espoliação, isto é, tirar de um e entregar a outro. Absolutamente, não.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - O projeto de V. Exa. visa a isto.
O Sr. Cândido Norberto - É a desapropriação com o inevitável paga
mento. Há retribuição ao proprietário. Ninguém vai tirar nada ao proprietário da
terra. Digo mais a V. Exa. - agora é um ponto de vista pessoal - se tirássemos as
terras de certos indivíduos, seria de grande alcance social: Não é o caso de tirar de
Pedro para dar a Paulo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. propôs a desapropriação mes
mo que sejam terras cultivadas e, neste ponto, pelo contrário, devemos ser pela
desapropriação das terras não cultivadas.
O Sr. João Caruso - Das terras improdutivas.
O Sr. Cãndido Norberto - A Constituição prevê o caso das
desapropriações.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. vê o caso isolado. A nossa
Constituição prevê o combate à propriedade improdutiva por meio de impostos
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elevados e desapropriação.
O Sr. Cândido Norberto - Se o Governo resolver tributar pessoalmente
as terras improdutivas, não vai haver grande importância. O proprietário tratará de
tirar a diferença nos arrendamentos. Só os atuais arrendamentos bastam para pagar
este acréscimo de imposto.
Vou citar aqui um período: “Precisamos de uma nova lei agrária que, nos
termos da Constituição vigente, condicione o uso da propriedade a uma finalidade
social. O direito de propriedade da terra ficará, assim, subordinado ao bem-estar e
ao progresso social. O latifúndio, que é uma terra improdutiva, não aproveitada, à
espera de valorização, deve ser desapropriado pelo Estado para fins de utilização
econômica. Mas, quem for proprietário de terras e não puder aproveitá-las, por
falta de recursos, precisa receber financeiramente para poder produzir”.
Estas são frases do Sr. Getúlio Vargas.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – O que prevê o projeto de V. Exa. não
é isto.
O Sr. Cândido Norberto - Exatamente isto.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. não distingue de terra cultivada
ou não.
O Sr. Cândido Norberto - Se o Executivo cumprir a Constituição,
respeitará a terra cultivada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - De que convenha o Estado
desapropriar.
O Sr. Cândido Norberto - Nós confiamos que o Estado cumpra a
Constituição.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Então, nesta parte, o projeto fere a
Constituição.
O Sr. Cândido Norberto - Fica à escolha do Governo desapropriar as
terras e eu creio que escolherá as terras improdutivas.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. se referiu à zona rural e se
depreende que sejam terras cultivadas.
O Sr. Cândido Norberto - Não há grandes áreas de terra nessa zona que
são improdutivas, às margens das grandes estradas, próximas à Capital, existem
grandes propriedade de terra nessas condições.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Estou inteiramente de acordo com
V. Exa. em que se faça a desapropriação das terras que não são aproveitadas
para a agricultura. E justamente por isto que venho à tribuna manifestar o meu
pensamento.
O Sr. Rubem Alves - V. Exa. permite? É uma grande medida do Estado
em desapropriando a terra para cedê-las aos trabalhadores que não não têm recursos
para adquiri-las. Agora, o meu receio vem do fato de achar que o Estado não tem
recursos para proceder à desapropriação por que o Estado, que não pode nem pagar
condignamente os seus servidores, não terá dinheiro para desapropriar essas terras
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ao preço atual, conforme manda a lei de desapropriacão.
O Sr. Cândido Norberto - Peço licença a V. Exa. para responder ao
aparte do nobre Deputado trabalhista. Eu sou daqueles que pensam que não se
deve, no Legislativo, pedir providências que não podem ser executadas.
Isto é, não se deve propor realizações impossíveis. Não foi por acaso
que tive a oportunidade de apresentar dois projetos juntos. Um, sugerindo a
revisão do imposto territorial e, outro, criando as granjas cooperativas, medida
de grande alcance que constitui uma síntese preciosa do muito que se prometeu
no período pré-eleitoral, ao povo, isto é, barateamento do custo da vida, que até
agora não se conseguiu, antes pelo contrário, se agravou. Não foi cheque sem
fundo o que emiti. Isso é com Svirsky.
O Sr. Bento Alves - V. Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Bento Alves - Com relação ao aumento do imposto territorial,
creio que a receita que advirá desse aumento não será suficiente para cobrir
o “deficit” orçamentário do Estado e que continuará o Estado, portanto, sem
recursos para aumentar os salários dos seus servidores.
O Sr. Cândido Norberto – Assim não saíremos nunca dessa situação.
Nunca.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Vou seguir. (Lendo)
Sou favorável à desapropriação de terras próprias para cultura unicamente
na hipótese de não serem elas devidamente aproveitadas pelos seus proprietários,
pois, neste caso, constituem um entrave ao desenvolvimento econômico do
Estado. Ainda assim, sou contrária a que essas terras sejam redistribuídas
gratuitamente. O Governo não pode dispor da renda pública para presentear este
ou aquele grupo, sem visar a uma finalidade grandemente social. A meu ver, as
terras desapropriadas com a finalidade de cultivo podem ser vendidas a longo
prazo, sem juros, pelo seu justo valor, àqueles que as quiserem cultivar e de fato
as cultivarem. Vendidas, não doadas.
Desta maneira, sugiro a supressão dos artigos 7.° e 8.º do Projeto de lei
86-51.
Com referência ao Projeto 87-51, da autoria do mesmo Deputado, julgo
uma medida útil e oportuna, que virá contribuir para a solução do problema do
desemprego, pois, estabelecidas as Granjas Cooperativas, só não trabalharão os
que de fato não quiserem e, além disto, trará, de certo, novas perspectivas para o
barateamento dos gêneros de 1.ª necessidade. Manifesto-me, assim, favorável à
aprovação dos projetos referidos, com as restrições já apontadas. (Palmas)
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18.ª SESSÃO, EM 16 DE MAIO DE 1952
Presidência dos Srs. Alberto Hoffmann, 1.º Secretário e
Nestor Pereira, 2.º Vice-presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
rebatendo declarações do Deputado
Peracchi Barcellos, na sessão anterior,
sobre a greve dos tranviários.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lê o seguinte discurso)
Cometeu ontem, neste Plenário, o ilustre Deputado Peracchi Barcellos
uma grande injustiça contra a bancada do Partido Trabalhista na Câmara
Municipal desta Capital ao lhe atribuir a culpabilidade da deflagração e da
continuidade da greve dos tranviários.
Preliminarmente, as afirmações do nobre líder do Partido Social
Democrático são improcedentes. Afirma, S. Exa., que o Governo Trabalhista
concedeu um aumento de vencimentos aos empregados da Carris. A realidade é
outra. O Governo não concedeu nenhum aumento de vencimentos a quem quer
que seja, pois não poderia fazê-lo, visto que os empregados da Carris não eram,
como não são, empregados do município. Quem lhes deu o aumento em questão,
abono especial, foi a própria Carris, mediante empréstimo contraído num dos
nossos estabelecimentos bancários, com aval do Governo.
O Sr. Peracchi Barcellos - V. Exa. permite um aparte? Quero declarar a
V. Exa. que, se o Governo não concedeu aumento nenhum, aqueles documentos
que eu li são todos apócrifos. Os documentos que li caracterizam exatamente isso:
a intervenção do Governo na Companhia, aumentando os vencimentos!
Devo dizer, ainda, a V. Exa. o seguinte: não é verdade que a Companhia
concordou com o aumento dos vencimentos. Há documentos, na Prefeitura Municipal,
que eu exibirei na próxima semana perante V. Exa., que provam que a Companhia Carris
respondeu àqueles documentos que eu li ontem neste plenário ao Governo, dizendo
que absolutamente não concordava com aquela decisão, mas o Governo manteve-a.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – O Governo apenas deu aval ao
empréstimo que a Companhia fez.
O Sr. Peracchi Barcellos – Não. A Companhia não fez empréstimo,
porque não se sujeitou ao aumento dos vencimentos.
O Sr. Siegfried Heuser - V. Exa. permite?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Pois não.
O Sr. Siegfried Heuser - Acredito que este aumento com o qual a Prefeitura
concordou, de acordo com os documentos lidos ontem neste plenário pelo Deputado
Peracchi Barcellos, se referia às sobras dos saldos oriundos das Leis 27 e 1524.
Somente. Nada mais.
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A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não. A prefeitura concedeu apenas o
aval para o empréstimo e isto só não se efetivou porque, a última hora, surgiram
questões de ordem jurídica. (Lendo) - Entre uma coisa e a outra há muita diferença.
No recente empréstimo contraído pela Prefeitura, o Estado deu o aval. O que de
nenhuma maneira quer dizer que o Estado tenha dado alguma coisa à Prefeitura.
Da mesma forma, o aval do Governo dado ao empréstimo, contraído pela Carris
para pagamento dos seus empregados, não importa em que esse aumento tenha
sido dado pelo Governo. Isto foi o que aconteceu quando prefeito o Sr. Eliseu Pa
glioli. Com o atual Governo municipal, o caso é outro. O ilustre prefeito municipal,
Dr. Ildo Meneghetti, notificado pela Carris de que esta iria suspender o pagamento
do aumento anteriormente dado por falta de recurso, PAGOU-OS pelos cofres
municipais, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA.
O Sr. Hélio Carlomagno - Não.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Tenho aqui os documentos que provam
ter o senhor Ildo Meneghetti pago sem autorização.
O Sr. Peracchi Barcellos - Está certo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exas. dizem que não!
O Sr. Hélio Carlomagno - Ninguém disse isso.
O Sr. Peracchi Barcellos - Negamos a afirmação de V. Exa. Vou dizer a V.
Exa. o seguinte: quando o governo tomou essa atitude com relação aos empregados
da Carris. . .
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Qual governo?
O Sr. Peracchi Barcellos - O Governo trabalhista, o Governo do Estado e
o Governo do Município. Quando o Governo tomou essa atitude com relação aos
empregados da Carris, assegurou que daria, logo após as eleições, o aumento do
preço da passagem de bonde! Iria pagar assim e, se fosse aumentado o preço da
passagem do bonde, a Companhia indenizaria a despesa que o município estaria
fazendo! Como o aumento da passagem de bonde não foi dado, a Companhia se
negou a assumir essa responsabilidade.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Respondendo ao aparte de V. Exa.,
afirmo que isso em nada modifica a atitude da Câmara Municipal que, como é do
conhecimento de toda a populacão de Porto Alegre, é radicalmente contrária ao
aumento da passagem. De forma que se o senhor Eliseu Paglioli tinha intenção de
aumentar a passagem, não o tinha a Câmara Mucipa1.
O Sr. Siegfried Heuser - O que não é verdade.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - O que não é verdade.
O Sr. Peracchi Barcellos - Depois das eleições não é verdade, mas antes, era.
O Sr. Siegfried Heuser - Digo que não é verdade.
O Sr. Peracchi Barcellos - O leite também não ia subir.
O Sr. Hélio Carlomagno - O problema da carne, então, é mais frisante.
O Sr. Peracchi Barcellos - Nada sobe de preço.
(Trocam-se apartes simultâneos).
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A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Vamos discutir o problema com calma.
Sempre dizem que eu é que me altero e que sou nervosa. Sempre estão dizendo
que as mulheres é que não se entendem, mas aqui são os homens que não se
entendem.
O Sr. Peracchi Barcellos - O mais difícil é as mulheres se entenderem. Os
homens se entendem sempre, apesar da exaltação. As mulheres não se entendem nunca.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Em parte concordo com V. Exa. Os ho
mens, às vezes, se entendem. Se as mulheres tomassem mais interesse pela política,
muita coisa que anda por aí não teria acontecido.
O Sr. Vieira da Cunha - Por aí onde? Esclareça melhor.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. seria, então, candidata à Secretaria de
Educação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Declino do convite.
O Sr. Peracchi Barcellos - V. Exa. tem o meu voto.
O Sr. Fonseca de Araujo - Seria mil vezes melhor do que o Sr. Júlio
Marino.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V . Exa. está sendo injusto.
Sr. Presidente. Para conhecimento da Casa, trouxe os processos que foram
encaminhados pelo Sr. Ildo Meneghetti à Câmara. Tenho aqui o processo n.° 1852, em que comunica que pagou 630 milhões...
O Sr. Fonseca de Araujo - Não é para interromper V. Exa., mas como
conseguiu estes processos?!
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Consegui como qualquer Deputado
conseguiria.
O Sr. Fonseca de Araújo - Trazer os próprios processos da Câmara!
O Sr. Marques da Rocha - Mas como?!
O Sr. Peracchi Barcellos – V. Exa. não é vereadora.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pedi vistas. (Risos). Gosto de trazer as
provas. Sabem V. Exas. que não falo em vão. Não sou de muita conversa. Gosto é
de provar. Como é que V. Exa. (dirigindo-se ao Sr. Fonseca de Araujo) consegue
certas provinhas para fazer denúncias pelo “Estado do Rio Grande”? Isso é outra
conversa, não?
O Sr. Fonseca de Araujo - Peço certidões.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Aqui está o processo n.° 31-52, em que
o prefeito comunica à Câmara que pagou 575 milhões aos tranviários.
O Sr. Peracchi Barcellos - 575 milhões?!
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Não, não, 575 mil cruzeiros.
O Sr. Peracchi Barcellos - Com 575 milhões daria para comprar a Pre
feitura.
A SRA. SUELY OLIVEIRA - A Prefeitura Municipal de Porto Ale
gre comunicou que autorizou o pagamento de Cr$ 605.000,00 à Carris Portoalegrense.
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Como se vê, o Sr. Ildo Meneghetti fez o pagamento antecipadamente e
depois comunicou à Câmara.
O Sr. Peracchi Barcellos - O Sr. Ildo Meneghetti pagou exatamente
esta importância em face dos compromissos que encontrou assumidos pelo Sr.
Eliseu Paglioli. Se não me engano, S. Exa. falou com o Sr. Ildo Meneghetti a esse
respeito. O Sr. Prefeito o fez ad referendum da Câmara, porque esta estava em
recesso e, como eram compromissos assumidos pelo Governo passado, não podia
em absoluto, o Sr. Ildo Meneghetti, pensar que houvesse qualquer oposição de
parte da bancada trabalhista. No entretanto, o vereador Sereno Chaise achou que
era imoral e pretendeu até responsabilizar o Prefeito por esta sua conduta.
O Sr. Siegfried Heuser - A prova de que não houve nenhuma dúvida
a respeito é que a Câmara autorizou e sancionou estes pagamentos feitos pelo
Prefeito Ildo Meneghetti.
O Sr. Peracchi Barcellos - Vou deixar V. Exa. continuar o seu discurso e
depois responderei ao Deputado Siegfried Heuser.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – (Lendo) . . .como determina a lei.
Posteriormente, comunicou ao Legislativo Municipal uma, duas, três vezes que
havia, por sua própria autoridade, “autorizado o departamento competente da
Prefeittura a entregar à Cia. Carris Porto Alegrense, a quantia de seiscentos e cinco
mil cruzeiros” para que fosse pago, aos empregados da referida empresa, o abono
especial. Há como se vê, uma grande diferença entre os atos do governo trabalhista
anterior e o governo atual. Aquele deu apenas o seu aval, com autorização da Câmara
de Vereadores. Este, ao contrário, exorbitou de suas atribuições, mandando entregar
à Cia. Carris, sem nenhuma autorização, a importância total de UM MILHÃO
E OITOCENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS, logo após o que encaminhou o
Projeto de lei 8-52, solicitando abertura de crédito especial de TRÊS MILHÕES
E DUZENTOS MIL CRUZEIROS, para atender as despesas dos pagamentos que
já havia autorizado mais as relativas aos que seriam feitos em abril e maio. Essa
medida não encontrou, ao contrário das afirmações do ilustre Deputado Peracchi
Barcellos, nenhuma oposição por parte das bancada trabalhistas, tanto que o
próprio sr. Ildo Meneghetti escreveu.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
“É do amplo conhecimento dos nobres membros do egrégio Poder
Legislativo, pelos informes e esclarecimentos que lhes prestei em mensagem de
fevereiro, março e abril corrente, completados no relatório que lhes apresentei
em data de 5 deste, a Companhia Carris Porto Alegrense, alegando impedimento
financeiro, interrompeu, a partir de janeiro, o pagamento do abono que vinha sendo
concedido, desde junho do ano passado, aos seus servidores.
Face às justas reclamações dos tranviários, a administração municipal
teve de interferir na divergência entre a concessionária e seu pessoal para evitar
a paralisação do tráfego de bondes, o meio de condução mais popular, mais
barato e mais seguro, por cujas linhas se processa o maior volume do serviço de
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transporte coletivo na cidade. Assim agindo, em consonância, aliás com a atitude
idêntica assumida pela anterior administração, cujo ilustre titular, professor
Elyseu Paglioli, com aprovação do eminente Sr. Governador do Estado, assume
com a classe o formal compromisso de que seria mantido o abono, não tive outra
direção a seguir senão a já estabelecida. De vez que a empresa se confessara
incapacitada financeiramente de atender aos justos empenhos em que se debatiam
seus auxiliares, conforme longa exposição que me fez em 16 de janeiro e de que
dei conhecimento aos nobres senhores Vereadores.
Forçado por ponderosas razões de interesse público, por mim expostas
antecipadamente à digna Presidência e aos dignos membros dessa douta Casa,
razões que mereceram concordância e aprovação do preclaro Sr. Governador do
Estado, entregou a Prefeitura à Cia. Carris, para pagamento do abono de janeiro,
fevereiro e março, as importâncias de Cr$ 630.000,00, Cr$ 575.000,00 e Cr$
605.000,00, respectivamente, num total Cr$ 1.810.000,00, entregas essas de
que dei ciência aos nobres Senhores Legisladores pelos ofícios n.ºs 148, de 7
de fevereiro, 275, de 4 de março e 344, de 5 do atual, correspondentes a cada
suprimento efetuado.
Sem embargo das providências que serão tomadas para a recuperação do
numerário fornecido à concessionária ao ser em definitivo assentada a solução
que venha dar fim ao estado atual de desorganização dos transportes a seu cargo,
cumpre regularizar a situação das contas respectivas, dando-se-lhes a legalização
necessária, ao encontro, assim, da recomendação do colendo Corpo Legislativo,
em indicação aprovado pelo plenário.”
Aqui peço a especial atenção do nobre Deputado Peracchi Barcellos.
O Sr. Peracchi Barcellos - Vou ouvir V. Exa. com muita atenção.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo). Na exposição de motivos
do referido projeto, afirma que a medida mereceu concordância e aprovação do
preclaro Sr. Governador do Estado”
O Sr. Peracchi Barcellos - V. Exa permite? Qual a medida que mereceu a
concordância do Sr. Governador do Estado?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Esta de fazer o pagamento aos
funcionários da Cia. Carris.
O Sr. Peracchi Barcellos – Mas, que havia concordância do Governador
do Estado está fora de dúvida. O que está em discussão é a atitude da bancada
trabalhista na Câmara Municipal. Segundo estas informações, o Sr. Governador
do Estado deu instruções à bancada trabalhista para que aprovasse esta atitude do
Prefeito Ildo Menegheti. Entretanto, a bancada agiu diferentemente.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não é verdade. V. Exa. foi mal
informado.
O Sr. Fonseca de Araujo - O Governador não dá instruções a bancadas,
recebe-as.
O Sr. Peracchi Barcellos - Mas, o Governador não é trabalhista!
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O Sr. Fonseca de Araujo - Ele assinou a ficha?
O Sr. Peracchi Barcellos - Ele não assinou.
O Sr. Vieira da Cunha - Não compareceu à convenção...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Como Governador não podia comparecer.
O Sr. Vieira da Cunha - Mas, compareceu a todos os comícios! (Risos).
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Peço aos nobres Deputados que não
perturbem o meu trabalho.
O Sr. Vieira da Cunha - Realmente, o aparte foi perturbador.
O Sr. Peracchi Barcellos - As manifestações de todos nós são uma prova
do apreço que temos por V. Exa., procurando tirar da gravidade do assunto um
pouco dessa mesma gravidade e dar um pouco de hilariedade no debate.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Quando V. Exa. usou da palavra, ontem,
não houve hilariedade. V. Exa. tomou posição de sentido e com toda a austeridade
atacou a bancada trabalhista, da Câmara Municipal. (Risos).
Portanto, V. Exa. não tem agora o direito de brincar quando procuro de
fendê-la. V. Exa. se refere a uma questão levantada pelo vereador Sereno Chai
se, mas esta foi de ordem contabil. Quem levantou a ilegalidade do pagamento
que a Prefeitura havia feito aos funcionários da Carris foi o vereador do PL, o
Sr. Manoel Braga Gastal.
O Sr. Fonseca de Araujo - V. Exa. está enganada, este é um ato posterior
à manifestação do Sr. Sereno Chaise que ameaçou de responsabilizar o Prefeito se
continuasse a efetuar o pagamento.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Admito que o Sr. Sereno Chaise
quisesse aplicar o “impeachment”, mas o líder da bancada trabalhista, que dá ori
entação politíca aos seus liderados, apresentou o projeto, aprovando o pagamento
já efetuado. Isso V. Exas. não podem negar. A atitude do Sr. Sereno Chaise é pessoal
e não traduz a orientação da bancada Trabalhista.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. podia informar quem é o lider da
bancada, se esse Sr. Sereno Chaise ou outro?
SRA. SUELY DE OLIVEIRA – É o Sr. Geraldo Otávio Brochado da
Rocha.
O Sr. Hélio Carloinagno - Geraldo Otávio Brochado da Rocha? Ah!
Obrigado a V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Tenho aqui um pronunciamento do Sr.
Ludolfo Boehl, que atesta a elevada posição do lider do PTB. Concluindo, o Sr.
Ludolfo Boehl: (Lendo)
“Sr. Presidente. Srs. Vereadores. No momento em que é decidido por esta
Camara Municipal um assunto de tão grande importância para a vida de nossa
Capital, porque relacionado com o problema de transportes de Porto Alegre, e
quando este Legislativo, pesando a sua responsabilidade, tomou a decisão, levado
pelo espírito de bem acertar e de bem decidir na sua deliberação, não me é lícito
silenciar. Neste instante, peço a palavra, Sr. Presidente, para me congratular com
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todas as bancadas que examinaram o assunto despidas de qualquer preocupação
politica e tendo em vista, única e exclusivamente, salvaguardar o bom nome da
Administração Pública. Quero externar neste instante que o dia de hoje foi um dos
mais trabalhosos da atual Legislatura, uma vez que as Comissões se entregaram
com toda energia a uma atividade permanente e pertinaz para encontrar uma decisão
que correspondesse aos anseios gerais. É de justiça também que, neste instante,
levemos as nossas palavras de congratulação a todas as bancadas e, permitam-me
os nobres colegas, que eu destaque a atividade do nobre líder da bancada do PTB,
que soube colocar, nas justificações de apresentação do substitutivo da Comissão
de Finanças, em termos elevados.”
Pergunto de que partido é esse vereador Ludolfo Boehl?
O Sr. Peracchi Barcellos – É da UDN.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - De forma que as palavras do ilustre
vereador...
O Sr. Peracchi Barcellos - Me merecem absoluta fé.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - ... põem por terra tudo quanto V. Exa.
afirmou ontem de sua tribuna.
Sr. Peracchi Barcellos – Não põem por terra nada. Responsabilizei a
bancada trabalhista pela greve e vou continuar responsabilizando. V. Exa. sabe que
isso aí é um fato posterior à atitude da bancada trabalhista e, consequentemente,
a atitude também do próprio líder a que V. Exa. está se referindo, que fez um
discurso violentissimo contra a atitude do Prefeito Ildo Meneghetti. Devo dizer que
se a bancada trabalhista quisesse realmente facilitar ao Prefeito Ildo Meneghetti a
solução do problema da Carris, deveria não só ter aprovado esta despesa como
ter concedido crédito por mais sessenta dias, que ele havia pedido a fim de que o
Prefeito municipal, neste espaço de tempo, desse solução a este caso. E a bancada
trabalhista foi ao ponto de, tendo uma maioria ocasional, constranger as demais
bancadas a adotar esta decisão, admitindo que, posteriormente, eles examinariam
a proposta do Sr. Ildo Meneghetti.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Vou concluir o meu trabalho e, depois, os,
senhores Deputados do Partido Social Democrático terão os apartes. Agora estou lendo
as provas que não deixam dúvidas quanto à atitude do PTB, na Câmara Municipal.
O Sr. Helio Carlomagno - Então está mal o debate.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É muita má vontade de parte de V. Exas.
O Sr. Helio Carlomagno – Mas V. Exa. não quer permitir apartes!
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Permito os apartes. O que não desejo
é que sejam longos - discurso dentro meu trabalho.
O Sr. Peracchi Barcellos – Tenho aparteado sempre V. Exa. com a sua
permissão, estou procurando justificar a atitude dos demais colegas. Mas, para que
V. Exa. continue fazendo o seu discurso, pedirei até a prorrogação da sessão. Mas
faço um apelo aos colegas para ouvirmos primeiro a Deputada Suely de Oliveira,
no que ela está pretendendo versar, e depois então nós apartearemos.
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A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradecida a V. Exa.
Continuo, Sr. Presidente.
Nesta posição, favorável à aprovação integral do pedido do Sr. Prefeito,
manteve-se a bancada trabalhista até que o nobre vereador Manoel Braga Gastal,
brilhante e destacado membro da bancada do Partido Libertador, levantou a questão
da ilegalidade de pagamentos que estavam sendo autorizados pelo Prefeito, no
que foi apoiado pela maioria da Casa. A esta altura dos acontecimentos, o líder
da bancada trabalhista, o nobre vereador Geraldo Otávio Rocha, propôs que a
Casa, ao menos, concedesse sua aprovação para os pagamentos que já haviam
sido efetivados, na importância de UM MILHÃO E OITOCENTOS E DEZ MIL
CRUZEIROS. Isto evidencia a disposição da bancada trabalhista em cooperar,
mais do que qualquer outra, com o atual Governo Municipal. Sobre o fato, são
bastante expressivas as palavras do nobre vereador Ludolfo Boehl dizendo naquela
oportunidade que pedia a palavra “para se congratular com todas as bancadas que
examinaram o assunto despidas de qualquer preocupação política e tendo em vista,
unicamente, salvaguardar o bom nome da Administração Pública”. Confrontando
as palavras do Sr. Ludolfo Boehl com as do nobre Deputado Peracchi Barcellos...
O Sr. Peracchi Barcellos - V. Exa. vai me permitir um aparte, para não
perder a oportunidade. Este fato que V. Exa. está referindo é posterior à primeira
atitude da bancada trabalhista, condenando o procedimento do Prefeito.
Foi depois dos fatos consumados, e na constatação de que havia errado no seu
procedimento, que a bancada trabalhista à última hora resolver conceder aprovação.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa.Permite?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Não permito, porque V. Exas. não se
querem conformar...
O Sr. Helio Carlomagmo – Então não é debate.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – É debate, mas V. Exas. estão querendo
perturbar.
O Sr. Helio Carlomagno - Queremos apenas esclarecer.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Para não perturbar meu trabalho,
quero ler as provas sem interrupção e, após isso, darei os apartes que me forem
solicitados.
O Sr. Peracchi Barcellos - Vou pedir 10 minutos para cedê-los a V. Exa.
Queria declarar a V. Exa. o seguinte: Cheguei aqui com o propósito de sair as 4
horas, pois que tinha um compromisso. Entretanto, como V. Exa. me chamasse
pedindo-me que ficasse porque ia tratar de assunto de interesse, naturalmente
entendi que V. Exa. desejaria debater o assunto. Se V. Exa. não o quer, escutarei
em silêncio, sem dar mais nenhum aparte.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Tem o aparte, mas que seja breve. V.
Exa. toma todo o meu tempo com seus discursos.
Sr. Peracchi Barcellos - Mas é preciso que explique meu pensamento e
não tenho o poder da síntese.
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O Sr. Fonseca de Araujo - Mas tem o poder da espada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo)
Não fica dúvida sobre a improcedência das acusações feitas à bancada
trabalhista no Legislativo Municipal. Estou informada de que, ainda esta tarde,
o nobre vereador Braga Gastal, numa dessas atitudes que são tão próprias de seu
caráter, definirá claramente a sua situação nos acontecimentos, desfazendo, assim,
quaisquer dúvidas sobre a atitude da bancada trabalhista que, como é de ver, sendo
minoritária em relação à da Frente Democrática, não podia fazer prevalecer o seu
ponto de vista.
A questão do problema dos tranviários já podia estar solucionada. A Câ
mara já indicou o único caminho a seguir: a intervenção, da qual está procurando
fugir o Sr. Ildo Meneghetti, que se diz inclinado pela encampacão.
O Sr. Peracchi Barcellos - Mas tem uma Frente Popular na Câmara. Não
funciona a Frente Popular?
O Sr. Helio Carlomagno - Tem até presidente, etc.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Porque V. Exa. não acusa a Frente De
mocrática?
O Sr. Peracchi Barcellos - Porque a origem foi da bancada trabalhista.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. deve acusar os outros partidos
também.
O Sr. Helio Carlomagno - O mal de quem dirige.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - A Bancada Trabalhista não dirige os
trabalhos da Câmara. As bancadas atuam sempre com muita independência.
O fato é que o problema ainda não foi resolvido.
O Sr. Peracchi Barcellos - V. Exa. não perde por esperar.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - O Prefeito está esperando que a solução
venha da Câmara de Vereadores. S. Exa. é um político e político muito hábil e
experimentado. É o que está demonstrando com o caso da Carris.
O Sr. Fonseca de Araujo - V. Exa. está sendo injusta para com o Sr. Ildo
Menegheti.
A SRA. SUELY OLIVEIRA - O que S. Exa. quer é que a Câmara decrete
o aumento das passagens.
O Sr. Helio Carlomagno - Ele não tolerará aumento de passagens.
O SR. PRESIDENTE - Lembro aos Srs. Deputados que os apartes só po
dem ser dados com licença do orador.
A SRA. SUELY OLIVEIRA - Não tolerará, mas, se partir da Câmara,
aceitará.
O Sr. Peracchi Barcellos - Eu disse que não apartearia mais V. Exa., mas não
posso deixar de aparteá-la. O Prefeito vai fazer uma série de proposições à Câmara e
a bancada trabalhista vai ter oportunidade de desfazer tudo aquilo que eu disse.
O Sr. Siegfried Heuser - O que o nobre Deputado Peracchi Barcellos
disse está desfeito pelas provas que V. Exa. trouxe. Se a bancada trabalhista é
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minoritária e se o resultado da votação deu uma maioria de 22 contra 21, tenho a
impressão de que a Assembléia Legislativa não deve nem sequer entrar no mérito
deste problema, que é um problema municipal.
O Sr. Peracchi Barcellos - V. Exa. está enganado. É muito fácil prometer
para não cumprir. O que desejo ver é realizar.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Já que estamos falando sobre a encam
pação, tenho aqui, e não vou ler para não perdermos tempo, a opinião do Sr. Ildo
Meneghetti contra a encampação, quando era vereador. Hoje, como Prefeito, está
pela encampação. Creio que só se deveria pensar em encampação depois de saber o
que existe lá dentro da Companhia e se for conveniente para o município fazer...
O Sr. Peracchi Barcellos - É evidente que o Prefeito tem que cuidar do
seu município.
O Sr. Hélio Carlamagno – V. Exa. Permite? Queria apenas dizer a V. Exa.
que devemos levar para o terreno prático toda esta discussão e também informar a
V. Exa. que a despesa, que está sendo causada à Prefeitura pela greve, já é maior
do que o crédito que o Sr. Ildo Menegheti solicitou à Câmara de Vereadores, para
dentro de 60 dias deliberar definitivamente sobre o problema da Cia. Carris.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Isso não vem ao caso.
O Sr. Hélio Carlomagno – Vem ao caso, sim. Por isso é que acontece o
que se vê, neste País tudo fica em sonhos, em devaneios, quando o prático é o que
o Sr. Ildo Menegheti queria fazer. S. Exa. é um homem prático.
O Sr. Siegfried Heuser – A solução sugerida não foi da Bancada trabalhista
...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Quero concluir a leitura de meu
trabalho e depois, então, darei com muito prazer os apartes.
O Sr. Vieira da Cunha – V. Exa. permite? Queria dizer, com a licença de V.
Exa., ao nobre Deputado Siegfried Heuser, que está saindo melhor que a encomenda;
o nobre Deputado Teobaldo Neumann já respondeu ontem essa parte.
A SRA. SUELY OLIVEIRA – Não respondeu. O nobre Deputado
Teobaldo Neumann condicionou as suas afirmações.
O Sr. Fonseca de Araujo – Quem teve a iniciativa de não pagar foi Sr.
Sereno Chaise.
O Sr. Hélio CarIomagno - Exclusivamente o Sr. Sereno Chaise.
A SRA. SUELY OLIVEIRA - (Lendo) - Esta medida, porém, é no momento
inexeqüível e desaconselhável. A Prefeitura não dispõe de verbas para isso e não
poderá, de forma alguma, se meter na aventura de adquirir o que não sabe em que
estado se acha. A intervenção, que já tem pareceres favoráveis dos nossos juristas,
desde o governo do Sr. Walter Jobim, é de fato a única possível. Nada custará aos
cofres públicos, solucionará imediatamente o problema dos transviários, dando,
além disso, oportunidade ao Governo Municipal de verificar o estado exato da Cia.
Carris. Essa empresa é concessionária de um serviço público que há muito deixou
de atender satísfatoriamente. Terá que devolvê-o à Administração Pública até que
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fiquem definitivamente restabelecidas as suas normalidades. Com esta medida,
sobre que vacila o Sr. Prefeito Municipal, já estaria há muito solucionada a greve
e, ao mesmo tempo, resguardados os interesses municipais.
Tenho aqui um recorte de jornal...
O Sr. Hélio Carlomagno - Precauções. Não vacilações. Há uma grande
diferença.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - ... de hoje, que anuncia um parecer do
Sr. Francisco Campos - qual o valor do parecer do Sr. Francisco Campos no caso?
O Sr. Hélio Carlomagno - Um grande jurista!
O Sr. Fonseca de Araujo - O seu parecer possivelmente atinja 23 grandes
Companhias. Vamos indo aos poucos para o verdadeiro terreno a que deveremos chegar.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – (Lendo) - Posso assim dizer, ao
finalizar, que as vacilações do Sr. Ildo Meneghetti, e não a atitude da bancada do
Partido Trabalhista no Legislativo Municipal, é que tem alimentado a greve atual
que, estou certa, vai perdurar até que o Sr. Prefeito resolva dar um passo à frente e
intervir na Cia. Carris Porto Alegrense.
O Sr. Fonseca de Araujo - V . Exa. perguntou por que o Prefeito não
procedeu à intervenção na Carris. Quero dizer a V. Exa. que talvez pelos mesmos
motivos do Sr. Eliseu Paglioli, que quando mandou examinar o assunto pediu
parecer a quatro juristas - ao professor Ruy Cirne Lima, ao professor Darcy
Azambuja e a mais duas outras autoridades em Direito, que no momento não me
ocorrem, e os quatro pareceres...
O Sr. Peracchi Barcellos - Inclusive ao consultor jurídico da Companhia
Energia Elétrica!
O Sr. Fonseca de Araujo - ... e os quatro pareceres foram contrários à
intervenção, dizendo que não era conhecida em Direito essa figura e que, com a
intervenção, se cometeria uma ilegalidade, se assim se procedesse.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Devo declarar que eu não vim a esta
tribuna para defender o senhor Eliseu Paglioli, se tomou ou não essa atitude em
face do problema da Carris, eu não estou informada. Ele não pagou, isto eu sei,
os funcionários da Carris com dinheiro da Prefeitura. Concedeu apenas o aval à
Companhia Carris para o pagamento dos empregados.
O Sr. Fonseca de Araujo - Ele não vacilou. Ele não podia intervir na
Companhia, quando existia quatro pareceres jurídicos contra a intervenção.
A SRA. SUELY OLIVEIRA - Senhor Presidente. Agradeço a tolerância
de V. Exa. e dou por concluído o meu trabalho. (Palmas).
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52.ª SESSÃO, EM 8 DE JULHO DE 1958
Presidência dos Srs. Adalmiro Moura, Presidente,
e Onil Xavier, 2.º Vice - presidente.
A Deputada Suely de Oliveira encaminha
a dissussão do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça ao Projeto de lei
34/58.
O SR. PRESIDENTE - Discussão especial em primeiro dia do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de lei
34/58, de autoria da nobre Deputada Suely de Oliveira. Dispõe sobre a efetivação
de professores interinos ou contratados. do ensino médio, não chamados a concurso
no prazo estabelecido em lei e dá outras providências.
Só poderão falar na discussão especial um orador por bancada e mais o
autor do Projeto.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra a nobre Deputada Suely de
Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Vou iniciar o meu trabalho fazendo a leitura do parecer da douta Comissão de
Constituição e Justiça ao Projeto de lei 34/58:
(Lê):
“A proposição é daquelas que, da simples leitura de seu conteúdo, ressalta
a sua inconstitucionalidade.
A investidura em todos os cargos, de carreira ou não, efetuar-se-á mediante
concurso público, salvo as exceções da lei (art. 201 da Carta Estadual).
Da estabilidade dos servidores públicos, nos fala o art. 203 da mesma
Carta Magna do Estado.
Diante de tais óbices constitucionais, somos pela rejeição do projeto.
É o nosso parecer.
Sala Maurício Cardoso, 12 de junho de 1952.
(ass.) Carlos Bertoia, Relator; Temperani Pereira, Presidente; Justino
Quintana, Vencido; Abelardo Nácul; Jairo Brum; João Caruso, Poty Medeiros;
Solano Borges; Lamaison Pôrto.”
Esse parecer foi aprovado pela maioria da douta Comissão de Constituição
e Justiça.
Não me surpreendeu, Senhor Presidente e Senhores Deputados, e não
me poderia surpreender, o parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça
manifestando-se pela inconstitucionalidade do Projeto de lei 34/58, que dispõe
sobre a efetivação dos professores interinos e contratados, do ensino médio, não
chamados a concurso nos prazos estabelecidos em lei.
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Não me surpreendeu porque já são tradicionais os pareceres da referida
comissão em proposições semelhantes - registrando-se uma única exceção: o Projeto
de lei 34/51, de origem governamental, depois Lei 1.439, de 16 de fevereiro de
1951. Por essa Lei, em conseqüência da aprovação de uma emenda apresentada pelo
Deputado Fonseca de Araujo, foram considerados regularmente investidos nos cargos,
em caráter efetivo, os professores catedráticos da Universidade do Rio Grande do
Sul nomeados em caráter efetivo, embora sem concurso, antes de setembro de 1946
e, ainda, os professores da Faculdade de Filosofia de Porto Alegre e demais institutos
universitários quanto às cadeiras de que eram ocupantes, por qualquer titulo, à data
do reconhecimento federal daquela faculdade e demais institutos. Dessa forma legal
de investidura sem concurso, como a que se pretende para o magistério do ensino
médio pelo Projeto 34/58, procedida depois da vigência da atual Constituição do
Estado, em 1951, aproveitou grande número de professores interinos e contratados
dos diversos institutos universitários, entre os quais o muito ilustre professor Carlos
de Brito Velho, atual candidato a senador pela Frente Democrática.
Não ponho em dúvida, de qualquer maneira - nem isto jamais me ocorreu - a
reconhecida capacidade do professor Brito Velho a quem, pessoalmente, muito admiro.
Registro o fato apenas para evidenciar que a efetivação de professores, independente de
concurso, desde que comprovada sua capacidade, sua eficiência, sua honorabilidade,
nenhum prejuízo resultará para o ensino, e que se essa forma excepcional de investidura
não foi inconstitucional para os professores em 1951, do mesmo modo não poderá ser
inconstitucional para os professores do ensino médio em 1958.
Dizia, Senhor Presidente e Senhores Deputados, que não me havia
surpreendido com o parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça, não
porque julgasse inconstitucional o Projeto 34-58, mas, simplesmente, porque é regra
firme e assentada daquela comissão, aferrada intransigentemente à letra do texto
constitucional, decidir-se sempre, sistematicamente, pela inconstitucionalidade da
efetivação de funcionários independente de concurso, ainda quando, como no caso
do Projeto 34-58, essa providência de caráter excepcional tenha a finalidade de
restabelecer a normalidade do serviço público.
Não se afastou desse ponto de vista o parecer dessa comissão quando
chamada a apreciar a emenda 106, do Plenário, ao Projeto 445-49, depois artigo 318
do Código de Organização Judiciária do Estado, Lei 1.008, de 12 de abril de 1950.
Não foi diferente, também, o parecer da maioria de seus membros, contra
a opinião do Deputado Flores Soares que votou pela constitucionalidade, quanto
ao Projeto 55-50, de autoria do Deputado Lino Braun, que veio a ser a Lei 1104,
de 14 de setembro de 1950.
Não divergiu, ainda, quando se manifestou pela inconstitucionalidade
do Projeto 543-51, de autoria do Deputado Unírio Machado, Lei 1.724, de 31
de dezembro de 1921; manifestando-se, finalmente, da mesma maneira quanto ao
Projeto 321-52, de autoria do Deputado Hélio Carlomagno, posteriormente Lei
1.950, de 15 de dezembro de 1952.
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Todos esses projetos, Senhor Presidente e Senhores Deputados, como
o Projeto 34-58, tiveram a finalidade de, mediante lei permissiva dessa forma
de provimento, efetivar funcionários, independente de concurso A todos eles,
transformados que foram em leis, deu a maioria deste colendo Plenário a sua
aprovação. Justo me parece, em face disto, seja aprovado, também, o Projeto 3458, de que depende a merecida efetivação de muitas centenas, senão mais do que
isto, de alguns milhares de professores do ensino médio, cujos direitos desde há
muito vêm sendo postergados.
Senhor Presidente e Senhores Deputados! Não obstante o desfavorável
pronunciamento da douta Comissão de Constituição e Justiça, aprovado por simples
maioria, tenho como perfeitamente constitucional o Projeto 34-58, robustecendo
a minha convicção às reiteradas e inequívocas manifestações deste Plenário, da
maioria desta veneranda Assembléia, justa que tem sido sempre em todas as suas
decisões quanto à constitucionalidade de proposições semelhantes
Entendo, também, Senhor Presidente e Senhores Deputados, que
tendo esta augusta Assembléia julgado constitucionais as proposições citadas,
todas transformadas que foram em leis, a constitucionalidade do Projeto 3458, a elas semelhante, não comporta mais discussão. É MATÉRIA VENCIDA,
“jurisprudência firmada”, como diriam os senhores juristas, ao arrepio da qual não
é possível decidir sem prejudicar as decisões anteriores.
Entendo ainda, Senhor Presidente e Senhores Deputados que, POR
EQUIDADE, se, anteriormente, já na vigência do regime estabelecido pelo artigo
201 da Constituição do Estado, citado pela douta Comissão de Constituição e
Justiça, se possibilitou a efetivação de servidores públicos de todas categorias,
como auxiliares da justiça, ferroviários, autárquicos, professores-fiscais,
professores universitários e outros, investidos em caráter interino, probatório,
experimental, precário ou provisório, de adição ou lotação, não há como negar
idêntico tratamento aos professores do ensino médio portadores de títulos de
habilitação, não concursados unicamente pela não realização dos concursos que
deveriam ter sido realizados em cumprimento de determinações legais. Além disto,
a efetivação pretendida para os professores do ensino médio pelo Projeto 34-58,
equivale perfeitamente a um concurso. É um concurso! Os rótulos exigidos para
a concessão de efetivação são os mesmos necessários à aprovação em concurso,
isto é, aprovado o projeto, transformado em lei, só serão efetivados os professores
que, se tivessem sido realizados os concursos nas épocas devidas, há cinco ou seis
anos ou mesmo depois, teriam sido aprovados, classificados, investidos e, desde
então, estariam desfrutando as vantagens que lhes são atribuídas por lei, as quais,
injustificavelmente, lhes vêm sendo sonegadas.
O que se pretende com a aprovação do Projeto 34-58, Senhor Presidente e
Senhores Deputados, não é pura e simplesmente a efetivação de professores, mas,
mais do que isso, além de integrá-los em seus legítimos direitos, regularizar uma
situação caótica criada no magistério pelos governos que se têm sucedido, que

92

negligenciaram a realização dos concursos.”
- Esta parte merece um reparo, pois o Sr. Deputado Mariano Beck foi o
único Secretário da Educação que providenciou na realização de concursos para as
cadeiras vagas no setor do ensino secundário. (Lendo)
“Volto, Senhor Presidente e Senhores Deputados, a expor a VV. Exas.
os motivos, as razões, os fundamentos por que, no meu entender de leiga, é per
feitamente constitucional o Projeto 34-58, que, pretendo demonstrar, se amolda, de
modo exato, ao texto e ao espirito da Constituição de 8 de julho.
Pela letra do texto do artigo 201 da Lei Básica, com que a douta Comissão
de Constituição e Justiça fundamenta o seu parecer, “a investidura em todos os
cargos, de carreira ou não, efetuar-se-á mediante concurso público, salvo naqueles
em que a lei, no ato da criação, declarar de comissão ou de confiança.” Por ele,
a única forma, a única natureza de investidura em qualquer cargo, salvo os de
comissão ou confiança, se processará mediante concurso; não há outra maneira.
Ninguém, sob qualquer título, salvo as exceções ali previstas, poderá ser investido
em cargo público. Não admite a letra do texto, do dispositivo constitucional citado,
outra forma, outra maneira de investidura: unicamente mediante concurso.
Considerado isoladamente o texto do artigo 201, é esta, sem dúvida, a sua
interpretação exata, contra a qual jamais me insurgi, pelo que a admito, a aceito,
como perfeita e incontestável.
Mas, Senhor Presidente e Senhores Deputados, é primário em direito tanto que até eu não desconheço - que, na interpretação das leis, as suas disposições
devem ser consideradas sempre em conjunto, como um todo harmônico, correlatas
e interdependentes. São todas relativas; nenhuma é realmente absoluta.
Outra coisa, Senhor Presidente e Senhores Deputados, não ensina o
celebrado jurista conterrâneo, CARLOS MAXIMILIANO, luminar intérprete das
leis pátrias, quando, em seu trabalho de “Hermenêutica e Aplicação do Direito”,
assim se expressa, indagando e respondendo ao mesmo tempo: “Que é lei clara? É
aquela cujo sentido é expresso pela letra do texto. Para saber se isto acontece, é força
procurar conhecer o sentido, isto é, interpretar. A verificação da clareza, portanto,
ao invés de dispensar a exegese, implica-a, pressupõe o uso preliminar da mesma.
Para concluir que não existe atrás de um texto claro uma intenção desnaturada por
expressões impróprias, é necessário realizar prévio labor interpretativo”.
“Demais - prossegue – se, às vezes, à primeira vista se acha translúcido
um dispositivo (como é o caso do artigo 201), é pura impressão pessoal, contin
gente, sem base sólida. Basta recordar que o texto da regra geral quase nunca
deixa pressentir a existência de exceções; logo, o alcance de um artigo de lei se
avalia confrontando-o com outros, isto é, com aplicar o processo sistemático de
interpretação.”
Não observou esta regra, ao que parece, ao elaborar o seu lacônico parecer,
a douta Comissão de Constituição e Justiça que, fugindo ao labor interpretativo
do texto geral, restringiu-se apenas, à compreensão da letra do texto do artigo
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201. Fosse mais longe, analisasse com vagar os dispositivos seguintes, levasse um
pouco além sua indagação, teria constatado desde logo a procedência, a exatidão
do afirmado pelo eminente jurista citado quando ensina que “o texto da regra geral
quase nunca deixa pressentir a existência de exceções”.
Realmente é assim, Senhor Presidente e Senhores Deputados, o texto da
regra geral, no caso o do artigo 201, não deixa pressentir a existência de exceções
à forma de investidura por ele prevista. Não obstante, elas existem - o que pretendo
demonstrar.
Dando elasticidade à aparente rigidez do texto do dispositivo constitucional
citado, o artigo 205, inciso II, referindo-se a “OCUPANTES DE CARGOS DE
PROVIMENTO EFETIVO, INDEPENDENTE DE CONCURSO, NELES
INVESTIDOS NA VIGÊNCIA DE LEI PERMISSIVA DESSA FORMA DE
PROVIMENTO”, deixa incontestavelmente clara, embora não expressamente, a
possibilidade de investidura diversa da prevista no artigo 201.
Dir-se-á, Senhor Presidente e Senhores Deputados, que o dispositivo em
questão, o artigo 205, inciso Il, da Constituição do Estado, não se refere à forma ou
natureza de investidura, mas, unicamente, como pensamento da douta Comissão
de Constituição e Justiça, ao tempo de aquisição de estabilidade. Perfeitamente.
Pergunto então: se, conforme dispõe o artigo 205, inciso I, são estáveis depois
de dois anos de exercício apenas os ocupantes de cargos de provimento efetivo,
mediante concurso, e se, como afirma, por assim entender, a douta Comissão de
Constituição e Justiça, todos os cargos - sem exceção - SÃO DE PROVIMENTO
MEDIANTE CONCURSO, quem são os ocupantes de cargos de provimento efe
tivo, INDEPENDENTE DE CONCURSO, a que se refere o inciso II, do artigo
205, senão aqueles que neles foram investidos “na vigência de lei permissiva dessa
forma de provimento”?
Se o nobre Deputado Carlos Bertoia me responder a esta pergunta, eu dou
por encerrado o meu trabalho, a esta altura.
- Quem são os ocupantes de cargos de provimento efetivo, independente
de concurso?
O Sr. Carlos Bertoia - Na oportunidade responderei a V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Desejaria que V. Exa. me respondesse
agora, porque então eu encerraria o meu trabalho. Se V. Exa. me responder quais
são os funcionários ocupantes de cargo de provimento efetivo, independente de
concurso, que adquirem a estabilidade depois de 5 anos de serviço - eu encerraria o
meu trabalho. Quem são eles? V. Exa. não admite outra forma, a não ser mediante
concurso!
O Sr. Carlos Bertoia – V. Exa. terá a resposta, lendo a Constituição, nos
artigos...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Desejaria que V. Exa. me respondesse,
ou outro Deputado que tenha estudado o assunto também poderia me dar a respos
ta, dizendo quais são os ocupantes de cargo de provimento efetivo, independente
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de concurso e que são estáveis depois de 5 anos?
V. Exa. foi relator, estudou muito o assunto, esgotou a matéria, deve,
certamente, estar com a resposta na ponta da língua.
O Sr. Carlos Bertoia - Esta parte está dedicada à Comissão de Serviços
Públicos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Em absoluto. É o artigo 205, a que
V. Exa. faz referência no seu parecer. É matéria da competência da Comissão de
Constituição e Justiça.
O Sr. Braga Gastal - V. Exa. permite? A Casa está ouvindo com toda a
atenção o trabalho de V. Exa. Agora, não me parece razoável que V. Exa. queira
expor o nobre Deputado Carlos Bertoia, que foi quem teve a árdua missão de
relatar o Projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, ao ridículo, nesta Casa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA- Eu não estou expondo S. Exa.
ao ridículo. Eu não sou bacharel e por isto faço a pergunta a S. Exa., que é um
bacharel.
O Sr. Braga Gastal - Não. V. Exa., neste momento, é um bacharel. E com
láurea.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Absolutamente. Eu estou despendendo
um enorme esforço para fazer a defesa desse Projeto, do qual sou autora.
O Sr. Braga Gastal - Estes reparos que V. Exa, está fazendo à atuação do
nobre Deputado Carlos Bertoia, no caso, ficariam melhor se dirigidos à Comissão
de Serviços Públicos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas, se o Deputado Carlos Bertoia
responder satisfatóriamente à pergunta que lhe estou formulando, eu prometo re
tirar o Projeto 34-58.
O Sr. Braga Gastal - V. Exa. está disposta a isto porque a pergunta que faz
é tão difícil, como aquelas que faz uma professora quando quer reprovar o aluno.
(Risos).
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não. S. Exa., é relator da matéria na
Comissão de Constituição e Justiça, e portanto cabe a pergunta, neste Plenário,
para que possamos nos orientar.
O Sr. Mariano Beck - V. Exa. permite? Quero, também, como V. Exa.,
reforçar a pergunta que está fazendo ao nobre relator da Comissão de Constitui
ção e Justiça, e dizer ao Sr. Presidente dessa Comissão que esta não é matéria
da minha Comissão da qual V. Exa. também faz parte. A Comissão de Serviços
Públicos vai examinar o mérito do assunto, opinar sobre a constitucionalidade da
matéria é da competência única e exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça,
principalmente do Relator do Projeto neste órgão Técnico.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - O Deputado Carlos Bertoia citou o
artigo 205, no seu Parecer e o artigo 205 diz: “São estáveis, depois de cinco anos, os
ocupantes de cargo de provimento efetivo, independente de concurso”. Pergunto,
então, quem são os ocupantes de cargo de provimento efetivo, independente de
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concurso, que são estáveis depois de cinco anos.
O Sr. Carlos Bertoia - V. Exa. permite?
São os que foram nomeados em caráter efetivo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Independente de concurso?
V. Exa. terá que convir comigo que a modalidade de investidura mediante
concurso não é a única, pode haver outras formas de investidura.
O Sr. Carlos Bertoia - No caso que estamos discutindo, não há professores
nomeados em caráter efetivo, são professores interinos ou contratados.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Foi por isto que apresentei o Projeto
de lei 34-58.
O Sr. Carlos Bertoia - Somente depois de dois anos de concurso é que
pode ter efetividade.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - E os outros depois de cinco anos.
O Sr. Carlos Bertoia - Sim. Mas, V. Exa. não conhece...
O SR. PRESIDENTE - A Mesa solicita silêncio no Plenário.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - A investidura, independente de
concurso, é o que pretende o Projeto de lei 34-58. V. Exa. diz que não. Vou ler o art.
205 da Constituição: “São estáveis, depois de dois anos de exercício, os ocupantes
de cargo de provimento efetivo, mediante concurso, que tenham satisfeito essa
exigência.
2.°- Depois de cinco anos de exercício, os ocupantes de cargos de
provimento efetivo, independente de concurso, neles investidos na vigência da Lei
permissiva desta forma de provimento”.
O Sr. Carlos Bertoia - Na lei permissiva. Se eles já estavam investidos e
a lei anterior permitia.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas quem são eles?
O Sr. Carlos Bertoia - A nobre Deputada quer efetivar sem concurso
aqueles que foram investidos, quando existia uma lei que permitia fossem nomeados
em caráter efetivo.
A SRA SUELY DE OLIVEIRA – Mas, a Lei 1008 não é uma lei
permissiva?
O Sr. Carlos Bertoia - Aí a nobre Deputada quer argumentar com
orientação daquela época que divirjo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas afinal, é uma lei permissiva? V.
Exa. não concorda que a Lei 1008 e 1004, etc., são leis permissivas?
O Sr. Carlos Bertoia - Mas foram efetivados, sem que existisse uma lei
efetivando funcionários que não prestaram concurso.
Disse a V. Exa. e à comissão de professores que me procurou que a minha
orientação na Comissão tem sido uma só.
A minha orientação, na Comissão de Constituição e Justiça, tem sido
sempre esta de seguir, de respeitar o que a Constituição exige e, portanto, temos que
cumprir a Constituição. Em todas ocasiões, foi este o voto vencedor na Comissão,
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como já o foi quando da votação do Projeto de autoria do Deputado Wilson Vargas
e outro Projeto de autoria do Deputado Lamaison Pôrto, ambos os Projetos julgados
inconstucionais. Não vejo, portanto, motivo para mudar da orientação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não estou pedindo a V. Exa. para mudar
de orientação. Respeito o ponto de vista de V. Exa. Apenas quero perguntar a V.
Exa. se a Constituição permite a investidura sem concurso, por que a Constituição
prevê a estabilidade de servidores admitidos sem concurso?
O Sr. Carlos Bertoia - Antes da Constituição existiam casos e então houve
a regulamentação, na própria Constituição, para os casos existentes anteriormente
à Constituição.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Quer dizer que V. Exa. entende que a Lei
é para atender aos casos anteriores à Constituição? É este o ponto de vista de V. Exa.?
O Sr. Carlos Bertoia – É este o ponto de vista.
A SRA SUELY DE OLIVEIRA - Então V. Exa. ganhou, mas ganhou uma
boa lição que eu vou ter o prazer de lhe dar ao final do meu trabalho. Sr. Presidente
e Srs. Deputados, a resposta do Deputado Carlos Bertoia não me satisfaz. pelo
contrário, até me surpreende.
(Lê):
“Indago ainda: quais são as “leis permissivas” a que se refere o mencionado
dispositivo constitucional, senão aquelas votadas por este Plenário e anteriormente
citadas
Interrogo mais: teria, caso, o legislador constituinte se expressado mal,
referindo-se, inadvertidamente, a “cargos de provimento efetivo, independente
de concurso”? Teriam os demais constituintes assentido em desfigurar o texto
constitucional com disposições sem sentido, dado que não tenham finalidade?
O mesmo questionário se aplica aos dispositivos semelhantes da
Constituição Federal.
Para ambos, as respostas são evidentes; não admitem sofismas.
No conjunto, Senhor Presidente e Senhores Deputados, o texto
constitucional é claro. À interpretação diversa, só poderão chegar os que se
ativerem exclusivamente a letra do artigo 201, porque, analisando, pesquisando e
interpretando o todo constituído pelo título referente aos servidores públicos, a lei
é de relativamente simples compreensão, ao alcance mesmo de pessoas como eu,
cujo conhecimento de leis não vai além do adquirido no convívio diário com VV.
Exas.
O Sr. Lima Beck - V. Exa permite? O que é verdade é que leis e atos
do Governo e desta Assembléia tem, constantemente, derrogado e desmoralizado
princípio constitucional.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - A Assembléia não demoralizou nem
derrogou; a Assembléia sempre agiu acertadamente e isto vou provar, pretendo provar.
O Sr. Lima Beck - Este meu aparte até é no sentido de fortalecer a tese
de V. Exa. de que os que são encarregados de interpretar e executar a lei não o têm
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feito como devia ser, e dão motivo, justicação, a que se pleiteie medidas como esta
que V. Exa. está pleiteando.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Obrigada pelo aparte de V. Exa.
(Lê):
“Em síntese, Senhor Presidente e Senhores Deputados, a meu ver, a
interpretação racional, lógica e - com a devida licença dos senhores bachareis perfeitamente jurídica, dos artigos 201 e 205, inciso II, da Constituição do Estado,
que atende à letra e ao espírito dos textos em discussão, é a seguinte:
NORMALMENTE, a investidura em todos os cargos, de carreira ou não,
salvo os de confiança ou comissão, efetuar-se-á mediante concurso. É a regra geral.
É a norma do artigo 201:
EXCEPCIONALMENTE, “na vigência de lei permissiva dessa forma,
de provimento”, a investidura poderá ser feita independente de concurso. É a
exceção que “a regra geral - no dizer de Carlos Maximiliano - quase nunca deixa
pressentir”, mas que, não obstante, existe. É a norma do artigo 205, inciso II”.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa comunica que o tempo de V. Exa. está
esgotado.
O Sr. Braga Gastal - Nobre Deputada. A esta altura, regimentalmente,
como toda a Casa sou obrigado a considerar o aspecto constiucional do projeto.
Estamos debatendo sobre o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Acho,
nobre Deputada, que o mérito do projeto de V. Exa. é evidente, é translúcido. Há uma
necessidade mesmo para corrigir casos, do passado, que esse projeto seja aprovado.
É o meu pensamento. Mas, do ponto de vista constitucional, nobre Deputada, acho
que a Comissão de Constituição e Justiça, embora o laconismo do seu parecer, tem
razão. V. Exa. mesmo está demonstrando aí, na leitura do artigo 205, que diz no
seu ítem primeiro: “Depois de dois anos de exercício, os ocupantes de cargo de
provimento efetivo mediante concurso que tenham satisfeito esta exigência”, e, no
ítem segundo, que diz: “depois de cinco anos de exercício, os ocupantes de cargos
de provimento efetivo, independente de concurso, neles investidos na vigência da
lei permissiva...” Mas, nobre Deputada, por lei permissiva, na hora de ingressarem
no serviço público.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Mas, não seria o caso se fosse aprovado
o projeto?
O Sr. Braga Gastal - - Não. Seria daqui para o futuro.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não. Se for aprovado o projeto teremos
a lei permissiva a que fez referência a Constituição.
O Sr. Braga Gastal - Para os atuais ocupantes seria necessário que no
tempo do ingresso houvesse uma lei permissiva.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não foi isto que esta Casa fez ao votar
as Leis 1008, 1104, 1724, etc.
O Sr. Braga Gastal - Não.
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O Sr. PRESIDENTE - Está esgotado o tempo de V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Como autora do projeto, Sr. Presidente,
pergunto se não tenho direito de pedir prorrogação do meu tempo?
O SR. PRESIDENT E – A Mesa já havia examinado a hipótese. O artigo
89 não permite que, no caso de discussão do parecer e não de projeto, se prorrogue
o tempo do orador. A Mesa lamenta não poder conceder prorrogação a V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Peço a V. Exa. um minuto para
concluir.
O SR. PRESIDENTE - Pois não.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo)
Normalmente, isto é, na ausência de “lei permissiva” de outra forma
de provimento, a investidura se processará sempre mediante concurso; nenhum
cargo, de carreira ou não, será provido de maneira diversa. Entretanto, se, ao
contrário, houver “lei permissiva dessa forma de provimento”, a investidura se
dará independente de concurso, naqueles cargos a que a lei permissiva se referir.
Leis permissivas foram, sem dúvida, a 1.009, a 1.104, a 1.439, etc., na
vigência das quais, diversamente da maneira prevista pelo artigo 201, foi investido,
independente de concurso um elevado número de servidores públicos, inclusive
professores.
É incontestável que, efetivamente, o artigo 205 e seus incisos se referem
expressamente a estabilidade, ao tempo de adquiri-la. Nem por isto, entretanto,
deixam de prever implicitamente, a forma de provimento independente de concurso.
Se esse dispositivo expressamente determina que são estáveis depois de cinco
anos de exercício “os ocupantes de cargos de provimento efetivo, independente
de concurso”, é porque, evidentemente, há ou haverá alguém investido ou a ser
investido nos cargos a que a lei se refere, independente de concurso, pois não
é admissível, mesmo compreensível, se cogitar de estabilidade sem antes se
pensar em investidura, o que seria um contrasenso”.
E agora peço ao nobre Deputado Carlos Bertoia que preste atenção, pois
vou dar a resposta àquela observação que fez de que esse dispositivo prevalece
para os admitidos anterioriormente à Constituição.
(Lê:)
Não faltará quem diga, irrefletidamente, que o artigo 205, inciso II, no
qual baseio a constitucionalidade do Projeto 34-58, refere-se, exclusivamente,
àqueles servidores admitidos sem concurso antes da promulgação da carta
de 8 de julho e, assim, consequentemente, sem aplicação desde 1952.
Para quem não conhece a técnica legislativa, o argumento vale por um
ponto final às pretensões do magistério. Entretanto, senhor Presidente, e senhores
Deputados, para quem não a ignora, como VV. Exas., afeitos ao trato diário das
leis, é, de modo absoluto, improcedente. Esse dispositivo tem vigência atual
e duradoura. Não fosse assim, se não tivesse caráter permanente, se fosse de
aplicação transitória, ao invés de entranhado no contexto da Lei Magna, estaria,
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indiscutivelmente no devido lugar: O ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS,
onde se enfeixam aquelas disposições que, segundo Pedro Calmon, tem prazo curto
de realização, ao contrário das normas constitucionais própriamentc ditas, que são
permanentes e inalteráveis até a reforma ou a revisão do texto”.
Foi, certamente, Sr. Presidente e Senhores Deputados, por interpretar de
maneira semelhante os dispositivos constitucionais a que tenho feito referência,
que este augusto Plenário, na sua independência, na sua soberania, no seu liberal
modo de pensar e de agir, tem decidido sempre favoravelmente às proposições,
congêneres do Projeto 34-58, manifestando-se pela constitucionalidade de cada
uma delas, embora contrariando os pareceres da douta Comissão de Constituição e
Justiça, para, abraçando a causa mais justa e mais humana, seguir a melhor doutrina
que é indubitavelrnente, a liberal interpretação das leis.
Estou plenamente convencida que VV. Exas., Senhor Presidente e Senhores
Deputados, vão mais uma vez fazer justiça, julgando constitucional, como realmente
é, o Projeto 34-58, senão pelos argumentos do meu modesto trabalho, apenas por
equidade, tendo em vista as decisões anteriores nesta Colenda Assembléia.
Finalizando, Senhor Presidente e Senhores Deputados, entrego à
consciência, ao julgamento e à decisão de VV. Exas. uma causa nobre e justa, que
representa as reivindicações legítimas e as esperanças do digno e culto magistério
do ensino médio do Estado que espera desta Casa e que há muito reclama: Justiça,
nada mais do que Justiça”. (Palmas).
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20.ª SESSÃO EM 14 DE ABRIL DE 1964
Presidência dos Srs. Heitor Campos, 1.º Vice-presidente,
Synval Guazzelli, 2.º Vice - presidente e Darcy Conceição, 4.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
protestando contra atitude da polícia riograndense, negando passaporte e à Sra.
Neuza Goulart Brizola.
SR. PRESIDENTE (Adolfo Puggina) ‑ O orador inscrito é o Deputado
Pedro Simon que cedeu o seu tempo à Deputada Suely de Oliveira
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Desde que eclodiu em nosso País o movimento revolucionário, que
culminou com a derrubada do Governo constitucional e a cassação das liberdades
democráticas pelas forças vitoriosas, decidi, Sr. Presidente, não assomar a esta
tribuna para falar. Este meu silêncio, entretanto, Sr. Presidente e nobres colegas,
não poderá de maneira alguma representar qualquer ato de covardia ou qualquer
manifestação de medo. Não tenho medo Sr. Presidente e Srs. Deputados, de cousa
alguma. A única cousa que temo e sempre peço a Deus que dela me livre é de uma
injustiça, a injustiça, no meu entender, fere mais, é mais cruel do que a própria
morte. Mas, Sr. Presidente, se me mantive em silêncio é porque encaro com muita
realidade acontecimentos como este que estão se desenrolando em nossa Pátria.
Aprendi, Sr. Presidente, que, quando as Forças Armadas se unem para aniquilar o
poder civil, toda a estrutura jurídica que o sustenta cai por terra e o que prevalece
é a vontade dos vencedores e a força das armas. É por isto, Sr. Presidente, que,
como vencida, só teria um caminho a seguir: sujeitar‑me à imposição das armas
vitoriosas acomodar-me no regime que me foi imposto pela força.
No entanto, tudo tem um limite, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quando
esta vontade descamba para o lado da vindita pessoal, ferindo em cheio os sagrados
e fundamentais direitos da pessoa humana, direitos que não são do Brasil, mas que
são do universo, e que constam na Carta das Nações Unidas, então, Sr. Presidente
e nobres colegas, não é mais possível calar, porque o silêncio, então, é covardia,
não sou covarde e, por isso, aqui estou para protestar com veemência, com toda a
força da minha alma, contra as perseguições que se estão desencadeando, em todo
o território nacional pelos agentes da autoridade, que dizem falar em nome do
Comando Revolucionário vitorioso. Estou aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
para protestar perante V. Exas., perante o III Exército, perante o Governo da
República – e, porque não dizê-lo também, perante o mundo democrático...
O Sr. João Caruso ‑ E todas as consciências...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - ...e perante todas as consciências
democráticas, contra todas essas injustificáveis invasões de lares da família
brasileira, que vêm ocorrendo em todo o território nacional.
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Quero protestar também, Sr. Presidente e nobres Srs. Deputados, contra a
atitude das autoridades policiais do Estado, negando a Dona Neuza Goulart Brizola
e a seus filhos o passaporte de que carecem para viajar para fora do País.
Quando, na República Argentina, após a queda de Peron, as forças
revolucionárias, na impossibilidade de prender o ditador deposto, profanaram
bestialmente o cadáver de sua esposa, houve no Brasil uma voz vigorosa e nobre
que se elevou na tribuna da Câmara Federal, para protestar contra tão inominável
ignomínia. Era a voz de um preclaro rio‑grandense: o Gen. José Antônio Flores
da Cunha. Era a voz do tradicional cavalheirismo dos brasileiros que nunca, até
então, haviam, nas suas lutas, feito sentir a prepotência contra mulheres e crianças
indefesas. Hoje, Sr. Presidente e ilustres Pares, infelizmente, os tempos são
outros. A inglória vindita dos agentes da autoridade, ansiosos em demonstrar aos
vencedores o seu zelo pela causa revolucionária, deslustra séculos de tradição e
honra, exercendo sua força contra uma mulher indefesa e seus filhos inocentes
que, podendo ir tranqüilamente para o exterior antes de vitoriosa a revolução, aqui
preferiram continuar, confiando na nobreza dos vencedores que, agora, se revelam
menos nobres e até, lamento dizer, desumanos.
Além do meu protesto, Sr. Presidente e nobres Deputados, dirijo desta
tribuna, em nome da mulher rio‑grandense, um caloroso apela à dignidade, à
nobreza, ao cavalheirismo, à razão e ao espírito de humanidade das forças armadas
vencedoras, no sentido de que não maculem a honra do glorioso Exército de Caxias
com atos dessa natureza. Concedam a Dona Neuza Brizola e seus filhos o passaporte
de que carecem. Honrem com esse gesto de nobreza as tradições do nosso povo. Não
vinguem em inocentes crianças e mulheres o que consideram ser erros de seus pais e
maridos. Sejam justos, sejam rigorosos, não sejam, porém, desumanos.
Sr. João Caruso ‑ V. Exa. permite? (Assentimento do orador).
Quero dizer, à nobre Colega, que estou profundamente chocado pela sua
intervenção corajosa, digna, mais do que de Parlamentar, de criatura humana.
E quero dizer, dizendo também aos nobres Pares e ao Rio Grande do Sul, que
não compreendo a atitude das autoridades. Essa senhora, com seus filhos, foi
praticamente escorraçada do seu lar.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Justamente.
O Sr. João Caruso ‑ Está proibida de entrar sua casa, não pode sair à rua,
porque se sair será mal interpretada, só pode obter apoio dos amigos e demonstração
de hostilidade de seus inimigos. Essa senhora não tem outra alternativa além de
retirar-se até que serene novamente o clima político e social da nossa Pátria. E é
esta senhora, a vítima da mais cruel injustiça de que jamais tive ciência, desde
que me conheço, no território rio-grandense. Nunca ouvi dizer que mesmo nas
revoluções de antanho se fizesse a culpa passar além da pessoa do réu, e agora se a
mantém, como ocorria apenas no III Reich, como refém, detida, para obter efeitos
outros. Mas, assim estão agindo violentamente, injustamente, inqualificavelmente
contra uma esposa, contra uma mãe e contra crianças indefesas, nascidas no solo
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do Rio Grande.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Agradeço o aparte, de V. Exa. que vem
de maneira brilhante reforçar as minhas palavras. E, aqui, quero ainda alimentar
esperanças de que tal não se venha a consumar, que a autoridade policial do Estado
forneça à Dona Neuza o passaporte que ela precisa para se afastar do nosso País,
porque não há clima para que ela aqui permaneça, principalmente tendo em vista
que sua própria casa foi confiscada. Ela não tem nem sequer onde morar, portanto
é justo que se dê a ela oportunidade de se retirar daqui enquanto não houver um
clima propício para que volte à sua pátria, ao seu Estado.
Espero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que as autoridades policiais não
cometam tal ignomínia que irá, por certo, deslustrar as gloriosas tradições do nosso
povo. Era o que queria dizer, Sr. Presidente. (Palmas). (Discurso não revisto pela
oradora).
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120.ª SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1967
Presidência do Sr. Ivo Sprandel, 2.º Vice - presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
sobre o encerramento das atividades da
Assembléia no prédio antigo.
Tenho, por isso a honra de conceder a palavra a nobre Deputada Suely de
Oliveira, que falará em nome da oposição. (Palmas).
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Falar depois de José Diogo Brochado da Rocha é, sem dúvida alguma,
tarefa muito difícil. Mas, como aqui estou por determinação de minha Bancada,
não tenho outra alternativa: Terei que falar; pedindo antes, a este augusto Plenário,
que perdoe a minha Bancada por não ter feito uma melhor escolha, para momento
tão significativo para a vida democrática do Rio Grande do Sul.
(Lê:)
Os povos do mundo, à medida que evoluem, têm procurado sempre,
por todos os meios, estabelecer para si formas de governo que, simultaneamente
com o progresso, a tranqüilidade e o bem-estar, lhes assegurem, também e
principalmente, como direito primordial, a liberdade. A História da Civilização
outra coisa não é senão o relato da luta milenária, contínua e sem tréguas, pela
conquista e pelo resguardo desse inalienável direito do homem, cerceado ou
ameaçado, continuamente, pelo despotismo, pela ambição, quando não, como
vimos nos dias que antecederam a Segunda Guerra Mundial, pela megalomania de
ditadores e usurpadores do poder. Da luta árdua pela liberdade, para deter os abusos
do absolutismo, resultou o aparecimento dos primitivos colégios legislativos: os
conselhos dos anciãos nos estados-cidades da Grécia antiga, o elevado povo romano,
o parlamento da Inglaterra medieval, constituídos, unicamente, por membros da
classe dominante, aristocratas, patrícios e lordes. Com o desenvolvimento da
classe média, notadamente a partir do século XVIII, os privilégios, de que até então
só desfrutavam os nobres, vulgarizaram-se e os parlamentos - assim chamadas
genericamente as casas legislativas - foram também se popularizando, passando
os povos a escolher livremente os seus representantes, de seu próprio meio.
No Brasi1, o parlamento, sob a denominação de Assembléia Geral, surgiu,
praticamente com a independência e o Império. Foi criado pela Constituição de
25 de março de 1824. A sua primeira sessão foi instalada em 1826 e daí até 1839,
funcionou regularmente. Era composto de duas câmaras: a dos Senadores e a dos
Deputados. Tanto os membros de uma como os da outra eram eleitos indiretamente
pelos delegados-eleitores das Assembléias Paroquiais, os primeiros em listas
tríplices sobre as quais o Imperador escolhia o terço na totalidade das listas. Foram
criados, também, os Conselhos Gerais de Província, denominação que perdurou
até 1834, quando, pelo Ato Adicional de 12 de agosto, foram transformados em
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Assembléias Legislativas Provinciais. Seus membros eram eleitos pelo mesmo
processo e na mesma ocasião, com os Deputados e Senadores. A primeira sessão
do Conselho Geral da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, a sessão de
instalação, ocorreu em 1.º de dezembro de 1828. Teve a presidí-la o Conselheiro
Manoel Alves dos Reis Louzada. Foi Secretário o Padre João de Santa Bárbara
que, mais tarde, em 1842 seria um dos Deputados constituintes escolhidos para
elaborar a Constituição da República Rio-Grandense. Nessa primeira sessão, foi
decidido solicitar ao Governo da Província, 21 exemplares da Carta de Lei de 27
de agosto de 1827, o Regimento para os Conselhos Gerais de Província, e “um
relógio grande que na sala desse as horas, para por ele reger-se o Conselho”. O
Conselho Geral da Província, a partir de 1834 com a denominação de Assembléia
Legislativa, salvo durante a Revolução Farroupilha, funcionou regularmente
desde a sua instalação até a Proclamação da República. Vultos proeminentes da
nossa história política, oradores vigorosos e brilhantes, homens de letras, militares
e homens de negócios, engrandeceram a nossa representação popular de então.
Destacaram-se entre eles, Gaspar Martins, Andrade Neves, Paula Soares, Ramiro
Barcelos e Felix da Cunha, cujas memórias são reverenciadas com admiração
pelos seus pósteros. Com a República, o território da Província passou a ser
designado por Estado. A Assembléia dos Representantes sucedeu à Assembléia
Legislativa Provincial. Desapareceu a eleição indireta. Os Deputados são eleitos,
pelo sufrágio direto dos eleitores. Em 14 de julho de 1891, foi promulgada a 1.ª
Constituição Republicana do Estado. Essa Constituição teve vigência até a época
dos Decretos Lei do Governo Provisório instalado no País depois da Revolução
de 1930. Foi esse, sem dúvida, o período áureo do nosso Legislativo. Figuras
eminentes aqui surgiram e daqui se projetaram com inexcedível fulgor, no cenário
político nacional. Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, João Neves
da Fontoura, Lindolfo Collor, Maurício Cardoso e Victor Russomano se desta
caram entre outros de igual estirpe e grandeza, membros desta Casa que tanto
tem contribuído para a formação dos homens públicos do Rio Grande e do Brasil.
De duração efêmera foi a Constituição promulgada em 29 de junho de 1935. O
Estado Novo, pondo fim às liberdades democráticas, em 10 de novembro de 1937,
dissolvendo o Congresso Nacional e declarando extinta a Constituição Federal
de 1934, extinguiu, também, as constituições dos Estados. Deste curto período
legislativo, destacamos, como os que tiveram maior influência na vida pública
do Estado e do País, Raul Pilla, Coelho de Souza, Loureiro da Silva e Guerra
Blesmann, políticos de atuação profícua e oradores de palavra fácil e brilhante.
Nessa época, como inovação constitucional, surgiram os Deputados classistas: A.
J. Renner, pelos empregadores, e, pelos empregados, o nosso atual Presidente, o
nobre Deputado Carlos Santos. Restaurada a democracia, pela Constituição Federal
de 18 de setembro de 1946, em 8 de julho do ano seguinte era promulgada a nova
Carta Constitucional do Rio Grande do Sul. Emendada pouco depois, por decisão
judicial, foi recentemente reformada por imposição da Lei Magna Federal.
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De lá para cá, os atos e os fatos, sendo relativamente recentes, não
necessitam ser lembrados. Dois acontecimentos desta fase, porém, devem ser
mencionados, um pela sua significação democrática e o outro pelo seu aspecto
negativo de agressividade aos Direitos Fundamentais do Homem. Refiro-me a
Defesa da Legalidade, em 1961, e à cassação, na legislatura passada, dos mandatos
de Deputados. O primeiro, com a participação ativa de todos os membros desta
Casa, culminou com a posse do Presidente João Goulart; o segundo, com o
afastamento drástico de vários Deputados, membros ilustres e dignos deste Po
der. Não lhes foi dada, sequer, oportunidade de defesa. Consagrado pelos povos
civilizados, o direito de defesa é assegurado a qualquer criminoso vulgar. Em
Nurenberg e em Israel, o que no Brasil se negou aos Deputados, foi concedido aos
criminosos de guerra, responsáveis pela tortura e pela morte de muitos milhões
de seres humanos, homens, mulheres, velhos e crianças. A verdadeira Justiça não
se faz pela metade. A ela tem direito tanto a vítima como o ofensor. Mesmo na
França, nos dias do Terror, ninguém foi condenado sem defesa. De 1946 até a
presente data, dos Deputados que aqui atuaram, merecem destaque, pela projeção
alcançada na esfera estadual e no âmbito federal, os senhores: João Goulart, Leonel
Brizola, Fernando Ferrari, Mem de Sá, Daniel Krieger, Tarso Dutra, Francisco
Brochado da Rocha, Brito Velho, José Diogo Brochado da Rocha e Siegfried
Heuser. Instalada em 1.° de dezembro de l828 com denominações sucessivas de
Conselho Geral da Província, Assembléia Legislativa da Província, Assembléia
dos Representantes e Assembléia Legislativa do Estado, esta Casa irá, em breve,
completar 140 anos de existência. Neste quase século e meio, o seu objetivo tem
sido sempre o bem servir à coletividade, propugnar pela continuidade do processo
democrático da representação popular, através de eleições livres e diretas, e, como
porta-voz da opinião pública, protestar, sempre com veemência, contra os abusos
do poder, contra a opressão contra os cerceamentos dos direitos e das liberdades
constitucionais. Os duros ataques que por vezes sofre injustamente, dos ingênuos,
dos adversários do regime representativo, dos filototalitaristas, não enfraquecem
jamais a sua ação. Torna-a, ao contrário, mais ativa, mais intensa, mais dinâmica.
Nunca esmorecer poderia ser o seu lema. Conservar as conquistas democráticas do
povo, ampliá-las, pela escolha livre e direta de seus governantes e representantes,
é a sua luta. Onde inexistem assembléias populares livres, o arbítrio é lei e todas as
violências são legítimas. Onde inexistem assembléias populares livres, a imprensa
é amordaçada, ou a sua liberdade limitada à vontade dos que detêm o poder. Onde
inexistem assembléias populares livres, inexistem também as liberdades de pensa
mento, de opinião e de crítica. Murmura-se apenas, porque o “jus mormurandi” é
incoercível. Onde desaparecem as assembléias populares, desaparecem também
todas as liberdades. Povo sem parlamento é povo escravo!
Esta Assembléia Legislativa, que tem sido por mais de um século o
receptáculo da vontade e das aspirações populares, vai, amanhã, transferir-se para
o novo edifício. Como sua bagagem principal irão os ensinamentos, a fé inquebran
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tável nas instituições democráticas e toda uma tradição de atitudes impolutas e
varonis que nos legaram ou transmitiram as legiões de homens públicos que nos
antecederam. Esse patrimônio, glorioso e imensurável a nós confiado pelo povo,
temos a obrigação de transmiti-lo aos nossos sucessores, se não avolumado, pelo
menos intacto e imaculado como o recebemos. Se não pudermos por nossa deficiên
cia dar maior brilho às tradições que nos foram legadas, não podemos também
deslustrá-las. É o que esperavam de nós os que passaram e é, também, o que esperam
de nós os que virão. Despedindo-nos deste venerável Casarão que por tantos anos
abrigou a representação popular do Rio Grande do Sul, no Império e na República,
levaremos na nossa memória e na nossa saudade, os momentos de alegria e de
ansiedade que nele vivemos: a recordação das lutas em que nos empenhamos pela
sobrevivência dos nossos princípios e dos nossos ideais; dos debates que travamos
na defesa das causas que abraçamos e, não podemos esquecer, da fraternidade que
a todos uniu, companheiros e adversários, na compreensão de que acima das nossas
disputas políticas, estão a Grande e Amada Pátria Brasileira e este Rio Grande dos
nossos corações.
(Palmas). (Discurso revisto pela oradora).
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∗
178.ª SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1968 12
Presidência dos Srs. Carlos Santos, Presidente;
Pedro Nunes, 1.º Secretário e Renato Souza, 3.º Secretário.

Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
discutindo o Projeto de lei n.º 81-67,
que dispõe sobre a organização da
administração estadual e estabelece
diretrizes para a reforma administrativa,
oriundo do Governo.
O SR. PRESIDENTE - ..............................................................................
...................................................................................................................................
Em discussão. Com a palavra a nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Esta Casa
vai hoje tornar uma decisão muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul.
Desde há muito que a administração estadual estava a exigir uma reforma
de grandes proporções.
Em 1959, durante a administração trabalhista, tendo à frente o Engenheiro
Leonel de Moura Brizola, deu-se um grande passo neste sentido. Pela primeira
vez, com relação à administração pública, se falou, no Rio Grande do Sul e por
que não dizer no Brasil, em planejamento e coordenação centralizada e execução
descentralizada. Foi realmente um grande passo em favor de uma reforma
administrativa para o Rio Grande do Sul.
Infelizmente aquilo que foi iniciado em 1959 não só não foi ampliado como
não foi consolidado. E por quê? Porque não houve continuidade da administração
trabalhista. O Governo que a sucedeu não deu nenhuma importância para que
se implantasse de uma vez por todas uma reforma à altura dos interesses e das
necessidades da administração pública do Rio Grande do Sul.
Agora, com o Governo do Sr. Peracchi Barcellos, volta-se a falar em
reforma e não só se fala em reforma como o próprio Governo encaminhou a esta
Casa uma mensagem propondo uma reforma administrativa para a administração
estadual. A iniciativa por si só, repito, a iniciativa merece realmente os aplausos
de todos quantos conhecem, têm consciência do que representa uma administração
com base naqueles princípios já consagrados pela ciência da Administração.
Entretanto, com relação às normas propostas, às normas que irão disciplinar
a reforma administrativa no Estado, não nos parecem as mais recomendáveis.
Queremos dizer aos Srs. Deputados, isso sem nenhuma preocupação de
crítica ao Governo, que o projeto, realmente, merece grandes reparos. O projeto
é incompleto, é insuficiente, é confuso, é contraditório, isso no que diz respeito à
∗
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estrutura que se pretende implantar à administração.
Sobre a orientação de Governo que essa reforma - e aí chamamos a
atenção da Casa - irá proporcionar, ainda é muito mais grave porque a reforma
administrativa, tal qual será prevista no projeto do Poder Executivo, vai dar
oportunidade de se implantar no Rio Grande do Sul um Governo unipessoal, um
Governo de características ditatoriais. E foi justamente este aspecto do problema que
mais preocupou a Comissão de Serviço Público e também, a Bancada do MDB.
E creio, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que depois de esclarecidos estes
pontos, esta Casa na sua totalidade também irá discordar do que pretende o projeto.
Esta Casa não pode de maneira alguma adotar para o Rio Grande do Sul um
Governo unipessoal, um Governo de características ditatoriais, porque esta Casa
é sem dúvida a expressão maior e melhor do regime democrático, este regime que
todos nós defendemos e representamos.
O Sr. Ariosto Jaeger - V. Exa. permite? (Assentimento da oradora).
Nobre Deputada. Possivelmente, não irei apartear V. Exa. durante sua
exposição porque, evidentemente, o aparte inclusive prejudica, às vezes, o bom
desenvolvimento de uma exposição.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Apartes como os de V. Exa. são sempre
recebidos com a maior satisfação.
O Sr. Ariosto Jaeger - Obrigado. No entanto, devo dizer a V. Exa., desde
logo, que não concordo com os conceitos que V. Exa. tem emitido a respeito
do sentido do projeto do Governo e, em especial, que através disto o Governo
receberia poderes não condizentes com o sentido democrático do regime em que
vivemos e do qual esta Casa é expressão e V. Exa. também o é. Com a devida
atenção irei acompanhar o discurso de V. Exa. e mais tarde terei oportunidade
de falar sobre o assunto, ocasião em que irei manifestar meu ponto de vista,
discordando frontalmente de V. Exa. e contestando os argumentos que V. Exa. está
expendendo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. sem dúvida poderá discordar.
No entanto, esta sua discordância não prova nada em contrário do que se contém
no projeto. O projeto realmente tem tendência centralizadora. Não queremos dizer
que o Governo adote, mas que o projeto proporciona um Governo unipessoal, de
características unipessoais, não temos a menor dúvida. Isto o projeto prevê. E,
sobre essa particularidade do projeto, é oportuno ler aqui o que diz o Sr. Hélio
Beltrão, atual Ministro do Planejamento, considerado, atualmente, uma das maiores
autoridades sobre o assunto. Diz o Sr. Hélio Beltrão: “Uma reforma administrativa
não é basicamente um problema de técnica de administração, é muito mais do
que isto, é um problema de política ou de filosofia de administração. Antes de nos
lançarmos a definir uma nova estrutura de organização, teremos que definir a nossa
concepção de administração pública e a maneira como entendemos que ela deva
funcionar. É necessário conceituar sobretudo o estilo de Governo que desejamos
praticar.”
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Realmente, tem razão o ilustre e nobre Ministro do Planejamento ao assim
se manifestar. Antes de pretendermos dar uma nova organização ao Rio Grande
do Sul, devemos pensar, e pensar muito, sobre qual a modalidade de Governo
que desejamos implantar. Se implantarmos uma organização administrativa com
comando único, é lógico que não estaremos dando ao Poder Executivo meios
para exercer um governo democrático. Essa foi, sem dúvida, uma das grandes
preocupações da Comissão que temos a honra de presidir e também, como dissemos
de inicio, uma preocupação constante da nossa Bancada ao examinar o projeto do
Executivo e o nosso substitutivo.
Isto posto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vamos passar, à análise do
Projeto n.º 81/67.
Cremos que, sobre esta matéria, não há nada de novo a dizer. O assunto está,
por assim dizer, esgotado, tendo em vista os debates que antecederam à sua discussão
em Plenário. Aliás deveria ser assim mesmo, o assunto merecia ser estudado
com muita antecedência, no Plenário não há oportunidade para tanto. Portanto,
temos muito pouco a dizer com relação ao projeto do Executivo e ao substitutivo
apresentado pela Comissão de Serviço Público. O projeto, como dissemos de
início, é deficiente, incompleto, confuso, contraditório. Em determinados pontos
o projeto consagra os chamados princípios fundamentais da Administração, em
outros, estabelece a centralização através das chamadas Administrações Regionais.
Por isto é que afirmamos que o projeto é contraditório, embora adote os princípios
fundamentais da Administração, é realmente de tendência centralizadora.
Os artigos 1.º e 2.º não tiveram acolhida no Substitutivo que apresentamos
porque como se observa é uma reedição daquilo que se contém na Constituição
Estadual. Senão, vejamos:
Artigo 1.º - O Poder Executivo é exercido pelo Governador, com auxílio
dos Secretários de Estado.
Artigo 2.º - O Governador e os Secretários de Estado exercem as atribuições
de sua competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos
que compõem a Administração Estadual
Quanto ao artigo 3.º- Mereceu grandes reparos porque, como está redigido,
representa para o Governo uma das maiores delegações de poderes. Ele não só
iria dispor sobre a estrutura e funcionamento dos órgãos, que seriam criados pelo
projeto que institui a Reforma, como, também, poderia extinguir todos aqueles
serviços que foram criados por lei. A Comissão de Serviço Público, por exemplo,
teve a preocupação de fazer um levantamento dos serviços que tinham sidos
criados por lei e constatou que são muitos e da maior importância, como é, no
caso, o Departamento Estadual do Abastecimento do Leite, da Loteria do Estado,
de Compras, enfim, uma série de serviços, que, pela sua importância, foram objeto
de lei.
Julgamos não ser conveniente que se dê ao Poder Executivo a atribuição
de extinguir qualquer serviço, desde que a seu critério exclusivo considere
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incompatível com os principios estabelecidos pela Reforma. O aconselhável
será implantar a Reforma por etapas, a exemplo do que está sendo feito na esfera
federal.
O Projeto do Executivo é de caráter geral, aliás, deve ser assim, tanto é
que o Substitutivo mantém essa característica, isto é, estabelecer apenas as normas
gerais que irão disciplinar a Reforma que se pretende. Não defendemos projeto
que cuide até de organizar diretorias, serviços. Não. Mas, entendemos que se deve
fazer com que o Poder Executivo, à medida que pretenda extinguir um serviço,
criado por lei, o faça, encaminhando proposta a esta Casa, para que seja examinada
com cuidado.
Se aprovarmos, como disse de início, o Artigo 3.º do projeto, estaremos
delegando ao Sr. Governador do Estado amplos poderes para pôr e dispor sobre
os serviços públicos, desde que seu critério seja considerado incompatível com o
espírito da reforma. Pelo projeto original, estão previstas onze Secretarias de Estado
que serão permanentes: Administração, Agricultura e Economia, Desenvolvimento
e Bem-Estar Social, Educação e Cultura, Energia, Transporte e Comunicações,
Fazenda, Governo, Interior e Justiça, Obras Públicas, Saúde e Segurança Pública.
E dois Secretários Extraordinários.
Duas importante Secretarias, a de Economia e a de Transporte serão
extintas. Isso foi justamente um assunto que causou o maior interesse. Pelos
estudos que fizemos e pelos debates que foram travados em torno da matéria, ficou
provada a necessidade de serem mantidas essas importantes Secretarias.
Sobre a organização das Secretarias de Estado queremos ler, aqui,
para os Srs. Deputados, a opinião da Sociedade de Engenharia e da Sociedade
de Economia. Essas duas entidades, como sabem os senhores, tiveram, pela
reforma administrativa do Estado, o maior interesse. Logo que o Governo deu
publicidade da sua proposta, essas duas entidades apresentaram sugestões que
reputamos das mais valiosas e que muito serviram para que a Comissão de Serviço
Público pudesse, inclusive, traçar o seu esquema de trabalho para tão importante
matéria. Foi justamente com base neste estudo que a Comissão de Serviço público
resolveu viajar ao Rio de Janeiro para, junto aos Ministérios, estudar a estrutura da
administração federal.
Vejamos o que dizem as Sociedades de Engenharia e de Economia:
“Por duas razões, principais, seria recomendável que a reforma
administrativa do Estado guardasse, no máximo possível, sinonímia com a
reforma recém implantada pelo Governo Federal. Primeiro, porque prevendo a
Reforma Federal inter-relação com as administrações das Unidades Federadas e
havendo, no trato contínuo do interesse público, uma interdependência constante
entre os federais e estaduais, seria interessante que a estrutura da Administração
Estadual guardasse, tanto quanto possível e atendidas as peculiaridades existentes,
correspondência com a estrutura federal, o que facilitaria os contatos por
especialização, o exercício de delegações para execução pelo Estado, previstas
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na Reforma Federal, e soluções principalmente de ordem financeira. Segundo,
porque os princípios fundamentais avocados na reforma Federal são princípios
básicos consagrados na Ciência da Administração, sem a observância dos quais
seria difícil compor um organismo de grandes proporções.
Pretendendo o Governo Federal delegar aos Estados todos aqueles
serviços que são de interesse exclusivo do próprio Estado, há necessidade de que a
organização administrativa e a estrutura da administracão sejam, como muito bem
dizem as Sociedades de Engenharia e de Economia, quanto possível e guardadas
as peculiaridades, semelhante à Administracão Federal.
O Sr. Lino Zardo - V. Exa. permite um aparte? (consentimento da
oradora). Queremos nos congratular com o pronunciamento da nobre Deputada
Suely de Oliveira e trazer-lhe a nossa colaboração e o nosso apoio, reafirmando
que realmente tivemos a oportunidade de, junto com a dinâmica Deputada, quando
designada a Comissão para visitar os Ministérios e os órgãos federais, onde estava
sendo implantada a Reforma Administrativa Federal, e, em duas turmas presididas
pela nobre Deputada, realizar um trabalho árduo e meticuloso, visitando os doze
Ministérios Federais. Assim, o resultado deste trabalho é o substitutivo de V. Exa.,
um trabalho que não tem aspectos de ordem partidária. É uma reforma que servirá,
para o presente e para o futuro distante, às administrações partidárias, como
dizíamos. Por isso, a Bancada da ARENA, em especial, deve ater-se ao estudo
técnico do assunto, porque é um substitutivo, uma reforma que defende os altos
interesses administrativos do Rio Grande do Sul e em consonância com a Reforma
Administrativa da Lei n.º 200, Reforma Federal, a ser implantada e já em fase de
elaboração neste País.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradeço o aparte de V. Exa. e aproveito
a oportunidade para agradecer a sua valiosa colaboração ao nosso substitutivo.
O SR. PRESIDENTE - Nobre Deputada. Está esgotado o tempo de V.
Exa. Mas, V. Exa. poderá se valer de dispositivo regimental, requerendo mais dez
minutos para permanecer na tribuna.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Requeiro, Sr. Presidente, mais dez
minutos.
O SR. PRESIDENTE - Em votação o requerimento da nobre oradora,
solicitando mais dez minutos para permanecer na tribuna. Os Srs. Deputados
que concordarem, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado - V. Exa.
poderá permanecer na tribuna por mais dez minutos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Obrigada, Sr. Presidente.
Prosseguindo, queremos dizer ainda, com relação a organização das
Secretarias de Estado, no que se relaciona com a Secretaria de Economia e a
Secretaria de Transportes, que o estudo que foi feito pela Comissão de Serviço
Público contou, desde o início, com a colaboração da Sociedade de Engenharia,
da Sociedade de Economia e da Sociedade dos Engenheiros do Departamento
Autônomo de Estrada e Rodagem.
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Sobre transportes temos aqui, por escrito, a opinião de um homem público
que integra, atualmente, o Governo do Estado e que é, sem dúvida alguma, uma
opinião abalizada, pois é um estudioso do assunto. Refiro-me ao General João
Batista Santiago Valle:
(Lê)
“Conforme solicitação de V. Exa., quando da reunião das representações
das Sociedades de Engenharia e Economia com essa respeitável Comissão, tenho
o grato prazer de lhe apresentar meu ponto de vista pessoal do Projeto de Reforma
Administrativa referente à aglutinação da Secretaria dos Transportes na de Energia
e Comunicações.
Na oportunidade da reunião acima referida, tive o ensejo de dizer que
julgava imprescindível a Secretaria dos Transportes como órgão autônomo da
Administracão Estadual, pois vejo que ela poderá, indiscutivelmente, constituirse num instrumento efetivo para o dcsenvolvimento harmônico de nosso Estado.
Parece-me, que a aglutinação da Secretaria dos Transportes, como está previsto,
não atende a um dos princípios fundamentais constantes do Projeto, qual seja o da
descentralização, pois que fundiu numa mesma Secretaria de Estado assuntos não
correlatos (Energia, Transportes e Comunicações).”
Esta é outra particularidade do projeto sobre a qual quero chamar a
atenção da Casa, e ela é lembrada aqui pelo ilustre General Batista Valle. É que foi
mantida a Secretaria dos Transportes, mas o Sistema Viário deveria ficar afeto à
essa Secretaria, mas ficou afeto à Secretaria de Obras Públicas.
“Em contraposição, separou assuntos específicos de transportes por duas
Secretarias: na própria de Energia, Transportes e Comunicações e na das Obras
Públicas.
Vê-se, assim, que, já de início, haveria dificuldades para o esabelecimento
de uma das mais importantes funções a serem desempenhadas por uma Secretaria
dos Transportes, qual seja a de “coordenaçao dos transportes”. Aliás, essa função
nem consta como atribuição da prevista Secretaria de Energia, Transportes e
Comunicacões.”
Os Srs. poderão observar que na Secretaria de Obras Públicas se encontra o
Sistema Viário. Nem sequer será objeto da Secretaria de Energia e Comunicações,
dado que o Sistema Viário ficará afeto à Secretaria de Obras Públicas.
“Julgo indispensável a existência de um órgão de cúpula do Governo
Estadual para estabelecer e dirigir a política estadual de transportes, coordenando
os diferentes meios e entrosando essa politíca na que for estabelecida pelo Governo
Federal.
Por outro lado, há necessidade de que sejam mantidos constantes contatos
com os órgãos federais, para que a política federal de transportes melhor atenda
aos interesses do Estado no que se refere aos diversos meios de transportes. Ainda
mais, dada a situação geográfica do Rio Grande do Sul e levando em conta os planos
do Governo Federal, no que se refere à integracão dos transportes com os países
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do Prata, julgo imprescindível à existência de órgão específico, com força política
suficiente, a fim de representar o Governo do Estado em todo o desenvolvimento
desses planos e de outros similares.”
Sobre a Secretaria de Economia também temos o depoimento da Sociedade
de Economia. Cremos que não é necessário lê-lo, porque tivemos oportunidade de
distribuir aos Srs. Deputados o trabalho dessa entidade que, também faz a defesa
da manutenção da Secretaria de Economia, embora com outra denominação,
Secretaria da Industria e do Comércio.
Com relação a estas administrações regionais, este também é um ponto
do projeto que mereceu estudo da Comissão de Serviço Público. Chegamos à
conclusão de que, realmente, as administrações regionais, tal qual está previsto no
projeto, são perfeitamente dispensáveis, eis que o Governo deve dar preferência
as administrações municipais que são também uma forma de descentralização. As
administrações municipais foram criadas e, hoje, constituem objeto da Constituição
Federal e da Constituição Estadual, porque, realmente, são instrumentos de
descentralização da administração.
Com relação a estas administrações regionais, a Sociedade de Engenharia e
a Sociedade Economia também têm o mesmo ponto de vista. E aqui está a opinião,
sobre esse assunto, dessas duas importantes entidades.
A supervisão global da Secretaria do Governo sobre as “Regiões
Administrativas”, embora sem prejuízo das atribuições das Secretarias que, como
já foi dito, são apenas de orientação normativa, caracteriza-se, ao que nos parece,
como o comando, e realmente tem razão a Sociedade de Engenharia ao dizer que
supervisão global é comando. E aí, então, que se caracteriza o governo unipessoal,
o governo ditatorial, e é ainda um órgão do Governo que planeja, que coordena e
que, controla a execução, através das chamadas “Administrações Regionais”, sob
a coordenação global.
Daí, prossegue a Associação, a possivel dualidade de canais de opinião
e de decisão e as dificuldades de coordenação que poderiam surgir em âmbito
superior.
Mesmo nos órgãos de administração direta - vejam os Srs.- haveria o risco
de interpenetração de canais de decisão, de autoridade e orientação possíveis, no
caso de intervenção, de dificuldades de um e outro lado, por força da dinâmica
própria dos processos administrativos, a partir de decisões diferenciais.
O SR. PRESIDENTE - Esgotado o tempo de V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Já vou concluir, Sr. Presidente,
Como vêem, Srs. Deputados, grandes reparos devem ser feitos ao Projeto
de origem executiva e que dispõe, sobre a reforma administrativa. Tão grandes
são estes reparos que a Comissão de Serviço Público não teve outra modalidade
para corrigir senão apresentando um Substitutivo. Substitutivo este que consagra
também os chamados princípios fundamentais da administração e institui, por
outro lado, uma estrutura que, se aplicada, poderá funcionar em perfeita sintonia
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com a administração federal e, o que é mais importante, assegurará ao Governo do
Rio Grande do Sul, uma estrutura administrativa democrática em que todos podem
colaborar, sugerir e criticar.
Concluindo, fazemos votos para que esta Casa, na sua alta sabedoria, dê
aos Rio Grande do Sul uma reforma administrativa capaz de fazer com que o nosso
Estado ingresse no campo do desenvolvimento social e econômico. (Palmas).
(Discurso revisto pelo orador).
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SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DOS PRÊMIOS SPRINGER
“POR UM RIO GRANDE MAIOR” EM 24 DE AGOSTO DE 1971
Presidência do Sr. Solano Borges, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
contemplada com o Prêmio Springer
pela sua atuação na Comissão de Serviço
Público e Assistência Social, agradecendo
a distinção.
O SR. PRESIDENTE - Foi contemplada com o prêmio “Springer” a Sra.
Deputada Suely de Oliveira, considerada a sua atuação na Comissão de Serviço
Público e Assistência Social da Assembléia Legislativa. Para fazer a entrega
do troféu convido o Sr. Deputado Antônio Correia, Presidente da Assembléia
Legislativa de Pernambuco.
(O Sr. Antônio Correia entrega o troféu à Sra. Suely de Oliveira).
(Palmas)
Concedo a palavra à Senhora Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Governador do Estado, Sr.
Representante do Presidente do Tribunal de Justiça, Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco,
Sr. 1.° Secretário da Assembléia. Legislativa da Bahia, Sr. Prefeito Municipal
de Porto Alegre e demais autoridades aqui presentes. Srs. Diretores da Springer
Admiral, Srs. Jornalistas integrantes da Comissão de Seleção do Prêmio “Springer”.
Senhoras, Senhores. Meus ilustres Pares.
Recebemos com indizível satisfação o Prêmio Springer por Um Rio
Grande Maior. Ele representa para nós, antes de tudo, a afirmação de que o nosso
trabalho nesta Casa, ao longo de mais de vinte anos, tem contribuído para o
engrandecimento do nosso Estado.
É este o entendimento que temos da honrosa distinção que nos foi
conferida.
Não basta ao Deputado ser atuante e desenvolver intensa e profícua
atividade no desempenho do cargo. É imperativo, também, que as posições por
ele assumidas visem, exclusivamente, ao bem público. Neste sentido, temos a
plena consciência do dever cumprido, pois toda a nossa ação legislativa teve e terá
sempre como objetivo o bem-estar da nossa coletividade.
Membro e presidente que fomos da Comissão de Serviço Público deste legislativo,
nos dedicamos inteiramente e com devotamento ao estudo dos assuntos atinentes à
Administracão Pública, como nos competia, por ser atribuição daquele órgão.
Para mencionarmos apenas um dentre os numeroso trabalhos que alí
executamos nesta área, citamos o nosso projeto substitutivo de reforma admi
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nistrativa, cujas disposições, vetadas a princípio, foram posteriormente adotadas
pelo Governo na sua quase totalidade.
Dependendo, o desejado e procurado desenvolvimento econômico e
social do Estado, do perfeito funcionamento e entrosamento de seus órgãos, a
Administração Pública deve ser, sem dúvida, a meta prioritária do Governo. O
seu aperfeiçoamento deve constituir a preocupação constante dos governantes,
e de quantos detenham qualquer parcela de responsabilidade pelo bem-estar
do povo, pelo enriquecimento do seu patrimônio e pelo aprimoramento de suas
instituições.
“A Administração Pública - como já foi definida - é a gerência de homens
e materiais destinada à realização dos fins do Estado”.
“Fins do Estado”, nos países democráticos, são o bem-estar e a felicidade
de seus povos”.
“A Administração Pública, pela natureza de seus poderes e processos,
exige sua inclusão no campo da Ciência Política, pois eminentemente políticos são
os seus fins, os seus métodos e os seus problemas”.
É primário, portanto, considerar-se a Administração Pública como mera
técnica gerencial. No Estado em que prepondera a técnica gerencial, no chamado
Estado Empresa, florescem apenas o desenvolvimento material e econômico, para
os quais o Governo canaliza sua maior atenção, tornando-se, com o correr do tempo,
insensível às aspirações e ideais populares, relegados a um plano secundário.
A Administração Pública - ensina Hélio Beltrão - tem relação íntima com
outros problemas de profundidade: como o da liberdade e da democracia.
Esclarece que, se a Administração Pública traz no seu bojo uma filosofia de
governo, deve liberar a iniciativa dentro de sua área de competência, assim como
se busca, nos regimes democráticos, liberar a iniciativa no campo econômico,
social e político.
O nosso trabalho na Comissão de Serviço Público se caracteriza pelos
estudos dos assuntos da Administração e, de modo especial, dos assuntos dos
servidores públicos, responsáveis diretos pelo êxito de toda ação governamental.
A nossa posição, infelizmente, nem sempre tem sido bem compreendida,
sendo muitas vezes alvo de críticas infundadas de observadores desatilados e
pouco perspicazes.
Hoje, entretanto, por nossas atividades à frente daquela Comissão, estamos
recebendo este magnífico galardão que é o Prêmio Springer Por um Rio Grande Maior.
Avulta, o significado desta distinção, o fato de ter sido o nosso nome
indicado por um grupo de cultos e ilustres jornalistas que integram, com muito
brilhantismo, a classe intelectual do nosso Estado.
A eles, a quem somos muitíssimo e inesquecivelmente gratas, queremos
manifestar, nesta solenidade, o nosso profundo reconhecimento por nos terem
ensejado estes momentos de viva e acalentadora emoção.
Aos dirigentes da Springer-Admiral, de modo não menos efusivo,
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endereçamos também os nossos agradecimentos, mais do que pelo honroso troféu
de tão significativo valor, pelas atenções que nos dispensaram quando da indicação
do nosso nome para integrar, com os nobres Deputados Victor Faccioni e Hugo
Mardini, a nominata dos parlamentares que, por suas atividades nesta Assembléia
Legislativa, receberiam o cobiçado Prêmio Springer Por um Rio Grande Maior.
Não há porque negar o nosso contentamento nem porque esconder o nosso
orgulho.
Sentimo-nos contentes por vermos reconhecido o nosso trabalho e por
termos sabido cumprir com as obrigações decorrentes do nosso mandato.
Sentimo-nos, porém, muito mais orgulhosos por termos servido, com
desvelo, ao povo desta nossa bem amada Terra Farroupilha.
(Palmas).
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14.ª SESSÃO, EM 26 DE FEVEREIRO DE 1951
Presidência dos Srs. Procópio Duval, Presidente, e
Derly Chaves, 2.º Vice-presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
focalizando o problema do ensino primário
e do amparo aos professores.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lê o seguinte discurso):
Poucos dentre os servidores do Estado prestam tantos e tão relevantes
serviços à coletividade quanto os professores primários. A sua missão é a que
comporta maiores sacrifícios e renúncias e dela, como de nenhuma outra, depende
o porvir da nacionalidade. A grandeza espiritual e moral de cada geração se
inicia à sua orientação quando os espíritos recém despertam para a vida. Formar,
corrigir e aperfeiçoar caráter, e não apenas combater o analfabetismo, eis a tarefa
precípua do professor primário, na realização da qual emprega a sua atividade
total, nos mais distantes e obscuros recantos do Estado. Ao professorado primário
não basta o simples conhecimento das matérias que leciona. Exige-se-lhes mais
- antes de tudo, a vocação - e, no exercício da função, uma dedicação extremada,
sem a qual nenhum professor atingirá o seu objetivo: educar e instruir. Trabalhar
material vivo e, além disto, inquieto, turbulento e desinteressado - quase sempre,
como soe acontecer com as crianças - não é tarefa de improvisamento. A poucos
ocorre imaginar o esforço necessário para manter a sua serenidade durante um
curto período de aula. Não é simples, nem fácil, ter sob controle trinta ou quarenta
crianças de origens e costumes diversos, interessá-las pelo estudo e avivar-lhes
o espírito de disciplina, de ordem e de cooperação, necessários à subsistência da
classe. É um trabalho exaustivo ao máximo, de grandes perdas de energias, que
se repete sempre, acumulando fadiga até, às vezes, ao completo esgotamento.
Permite a ignorância de muitos que se forme um juízo errado a respeito do
professor primário atribuindo-lhe apenas quatro horas de atividade escolar. Na
realidade, quando ainda não leciona em horário desdobrado, sobra-lhe trabalho.
Há as correntes dos temas escolares, o preparo das lições para o dia imediato, o
preparo de testes, os planejamentos, os estudos necessários à adaptação constante
e renovadora de métodos, sem contar as relações que devem manter com os pais
e os trabalhos extraclasse que compreendem as chamadas instituições escolares,
entre as quais a “Caixa Escolar” de onde sai o numerário indispensável à compra
de fardamento, calçados, livros e cadernos aos alunos cujos pais não dispõem de
recursos para adquiri-los. Aí está, em síntese, o trabalho do professor primário,
para cuja realização, na palavra autorizada de Coelho de Souza, o maior e melhor
Secretário de Educação que já teve o Estado, se exige “uma mística de ação que
desconheça confortos, horários de trabalho, repouso, regalias regulamentares”.
Que lhe dá o Estado em troca de tantos sacrifícios? Paga-lhes apenas o necessário
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para alimentação, se tanto. Falo a V. Exas. por experiência. Com onze anos de
serviço ininterrupto no magistério, o meu salário normal é de apenas mil e duzentos
cruzeiros.
Que dizer dos que se iniciam na carreira? Destacados para aulas isoladas,
em lugares longínquos, onde não há hotéis, onde a condução é difícil, sem nenhuma
assistência, sem nenhum conforto, sem ajuda de custo, sem adiantamento de
vencimentos, sem nada, enfim, a não ser uma portaria de nomeação que lhes dá
direito a receber na Exatoria mais próxima a quantia de oitocentos e cinqüenta
cruzeiros, incluindo o desconto do Instituto de Previdência, com a qual devem pagar
todas as despesas feitas, iniciando-se na carreira já em regime deficitário, do qual
dificilmente sairão. O problema da educação primária não consiste apenas em criar
escolas. É necessário melhorar as já existentes e as condições de ensino, dando maior
assistência aos professores, salários condizentes com a dignidade de suas funções,
construindo prédios com dependências para os professores que vivem agora em
pensões e hotéis sem higiene, sem conforto, quando não, sem o respeito de que se
deve cercar. É pensamento do Executivo, segundo me informou o senhor Secretário
de Educação, o ilustre doutor Júlio Marino de Carvalho, como medida preliminar
das reformas que pretende introduzir neste setor da administração pública, reajustar
vencimentos atuais do professorado. Tal iniciativa nada mais é do que um ato de
justiça há muito esperado por esses abnegados servidores do Estado que tudo dão
de si e em troca recebem tão pouco. Senhores Deputados, trago a V. Exas. o meu
apelo no sentido de que, tomadas em consideração as modestas razões expostas nas
palavras que lhes dirigi, V. Exas. não neguem o indispensável apoio a esta iniciativa
e às esperanças de todo o magistério que é ter uma vida com menores preocupações
pessoais para voltá-la inteiramente ao serviço da população escolar do Rio Grande.
E antes, Srs. Deputados, de deixar esta tribuna, quero dizer ainda que
não vai neste meu sincero apelo apenas a preocupação de melhorar a situação do
sacrificado professor primário, vai também a preocupação que é a de todos os que
compõem este colendo plenário: a de servir o Rio Grande, porque, como muito
bem disse um emérito educacionista, cujo nome não sei precisar neste momento,
que disse com grande sabedoria:
“Educação deve ser o primeiro cuidado de um povo livre, educação
deve estar antes dos problemas políticos, econômicos, financeiros, comerciais e
industriais, porque é pela educação que chegamos à destinação humana”. Muito
bem, muito bem. (Palmas). (O discurso não foi revisto pela oradora).
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169.ª SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1951
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
Discurso da Dep. Suely de Oliveira, tecendo
consideração sobre o Projeto de Estatuto
do Magistério Público.
O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
nobre Deputada Suely Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA (Leu o seguinte discurso):
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Determina o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
promulgado com a Constituição do Estado a 8 de julho de 1947, que, a partir
daquela data, dentro de trinta dias o governador do Estado nomearia comissões
mistas encarregadas de proceder à elaboração de projetos ou à revisão dos estatutos
dos funcionários públicos, extranumerários, magistrados, ministério e magistério
públicos, ferroviários, serventuários da justiça e empregados de autarquias em
conformidade, com o disposto no art. 198 da Constituição.
Feitos os necessários estudos no período governamental passado e na
legislatura anterior, aos poucos, com os cuidados que a relevância do assunto exige,
vai agora tornando forma definitiva e concreta aquela disposição constitucional.
Tramitam por esta Assembléia Legislativa, já em sua fase final, os estatutos
dos funcionários públicos, da Brigada Militar e dos ferroviários, aos quais vem se
reunir agora um novo projeto, o projeto dos estatutos dos professores públicos.
Chega-nos justamente hoje, não por simples coincidência, mas porque
S. Exa., o Sr. Governador do Estado, enviando-o nesta data - dia do professor,
quis com essa coincidência homenagear o magistério rio-grandense, no qual vê o
fator preponderante do desenvolvimento educacional e cultural do Rio Grande do
Sul que, neste setor, se destaca entre os primeiros, figurando num plano de relevo
entre os demais estados da União. Recebendo-o também nesta data, associa-se
o Legislativo a essa homenagem, cuja iniciativa se deve, em última análise, aos
constituintes de 1947 que determinaram, no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, fosse elaborado esse projeto. Associa-se ainda a essa homenagem
a bancada do meu partido - Partido Trabalhista Brasileiro, escolhendo-me como
professora que sou pertencente ao magistério público primário, para portador da
Mensagem Governamental com que o Executivo encaminha à Casa o referido
projeto.
O que significa para o magistério público possuir estatuto próprio
sintetiza-se no que já tive oportunidade de dizer desta tribuna virá pô-lo ao
abrigo das injunções políticas a que estava sujeito, libertando-o assim do arbítrio
dos Secretários da Educação e consolidando num único diploma todos os seus
direitos e deveres, atualmente discriminados num sem número de leis, decretos e
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regulamentos esparsos, dos quais a maioria é desconhecida pela quase totalidade
dos professores.
Posso afirmar, como professora, que o magistério recebe com a mais viva
satisfação esta homenagem do Poder Público, que assim se dispõe a atender às justas
reivindicações do professorado, reivindicações estas sempre prometidas, sempre
adiadas, mas que agora, ao que parece, vão se concretizar definitivamente.
Sob o ponto de vista técnico, o projeto encaminhado agora pelo Executivo
é o que se pode desejar. Não obstante, sob o ponto de vista objetivo muitos dos
seus dispositivos não respondem às necessidades do magistério, nem se adaptam
a um regime de perfeita equidade entre os professores, porque, da forma em que
foram concebidos, dão margem ao protecionismo e à coação, cujos efeitos são,
nada mais, nada menos, do que o servilismo abjeto e a irresponsabilidade. Refirome, neste ponto, à maneira de se fazerem as promoções, pelo chamado sistema de
merecimento.
Se em alguns casos é perfeitamente justa a promoção por este sistema,
é, por outro lado, na sua grande maioria, a resultante de simpatias pessoais, às
quais escapam quase sempre os méritos reais do professor. Estou certa de que,
na sua totalidade, deseja o magistério que o sistema de promoções permaneça
na forma atual, que é promoção automática após determinado período de serviço.
Tal realidade poderá, é verdade, premiar imerecidamente alguns professores, mas
jamais deixará de fazer justiça àqueles que sabem cumprir o dever. Como este,
há, no projeto em questão, inúmeros outros pontos a serem modificados, mas o
momento não comporta enumerá-los. Devem ser objeto de profundas considerações
e estudo por parte deste Legislativo a quem cabe a tarefa de estabelecer normas
justas, compatíveis com os nossos princípios democráticos e atendendo ainda às
necessidades reais do magistério.
A missão do professor, como disse Coelho de Souza, em circular dirigida
ao Magistério em 1940, “exige uma consagração total à sua atividade, uma
mística de ação que desconheça conforto, horário de trabalho, repouso, regalias
regulamentares”. É essa efetivamente a verdade. Ninguém ingressa no magistério
por comodidade ou para fazer fortuna, mas unicamente por vocação e idealismo.
Isto, entretanto, não impede que reivindiquem para si melhores condições de
trabalho e remuneração que lhes possibilitem viver com dignidade e sem outras
preocupações além dos seus afazeres escolares, aos quais têm dedicado sempre
todo o seu desvelo, a sua capacidade de realização e o seu idealismo. É com o firme
propósito de continuar, trilhando o mesmo caminho, dentro desse mesmo padrão
de sacrifício e abnegação, que o professorado deseja possuir o seu próprio estatuto,
desejo este já em vias de realização com a homenagem que vem de receber do
Poder Público.
Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vejo ainda nesta homenagem
prestada ao magistério no dia de professor, “a mais significativa e a mais oportuna
de quantas possam ser prestadas ao professorado gaúcho”. Faço votos para que ela
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seja o ponto de partida do reconhecimento e da dignificação dos serviços prestados
à coletividade pelo magistério, cuja dedicação e desinteresse têm sido tantas vezes,
louvados neste plenário. Constitui também esta homenagem um forte estímulo
para a classe e uma grande esperança de que os seus méritos serão reconhecidos
e dignificada a sua missão, pois “a dignidade do magistério se elevará quando
a consciência social prestigiar a significação do seu valor”. Sr. Presidente e
Srs. Deputados, desejo formular um requerimento para que se consigne na ata
dos trabalhos um voto de congratulações pela data que hoje transcorre, o dia do
professor.
O Sr. Lino Braun - Eu quero que a nobre colega insira, também, neste
voto de louvor uma homenagem ao magistério particular do Rio Grande do Sul
pelo muito que tem feito pelo ensino,
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Este aparte vem de uma maneira
toda expressiva ampliar a homenagem que se prestará ao magistério público do
Rio Grande, homenagem que é extensiva também aos professores particulares.
(Palmas). (Não foi revisto pela oradora).
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
5.ª Sessão, em 16 de janeiro de 1952
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
A Deputada Suely de Oliveira
encaminha e justifica emendas ao
Projeto de lei n.º 920.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lê o seguinte discurso).
Emenda ao Projeto de lei n.º 920
Retire-se do Projeto de lei 920 o art. 6.°, referente ao Serviço de Educação,
a fim de que os serviços e grupos educacionais constituam, nos termos regimentais,
um Projeto de lei a parte.
A preocupação precípua do Governo, ao apresentar os Projetos de Lei 920
e 921, outra não foi senão propiciar ao funcionalismo melhores vencimentos à
medida em que maior for o seu tempo de serviço. Os vencimentos básicos de cada
grupo serão tão baixos quanto possível, a fim de dar ao Governo oportunidade de
melhor remunerar os funcionários mais antigos, dentro do critério de aumentos
periódicos por anos de serviço, de vez que foi constatada a inconveniência de au
mentos gerais que sempre atingem, na mesma proporção, tanto os funcionários
antigos quanto os recém-admitidos.
No magistério não pode ser adotado o mesmo critério. O professor
primário, por exemplo, que se inicia na carreira, é, por força da organização do
próprio magistério, designado para servir nos lugares mais remotos do Estado não
sendo, por conseguinte, um cargo que atraia desde logo muitos interessados se
não for melhor remunerado do que nos grandes centros onde todos se querem
fixar. Não havendo maior incentivo para esses cargos difìcilmente os professores
quererão preenchê-los, se afastando assim das cidades onde, além de haver as
comodidades e as atrações naturais dos grandes centros, há também inúmeras
oportunidades. Desta maneira, cremos que o critério de vencimentos do Projeto
de lei 920 não poderá prevalecer para o magistério sem grandes prejuízos para
o ensino, principalmente o primário, cujos vencimentos básicos devem ser mais
compensadores à medida do afastamento das escolas dos grandes centros, única
maneira de se atrair para lá maior número de professores de cuja falta grandemente
se ressente atualmente o magistério. A maioria dos que atualmente conquistam
um título de professor prefere ficar nas cidades empregando-se nas repartições
públicas ou em empresas particulares onde, por sua aptidão, conseguem sempre
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vencimentos e salários mais elevados.
Por outro lado, o regime de trabalho e as atribuições do professorado
diferem completamente dos de quaisquer outros funcionários, não devendo, por
isto, já que não podem obedecer o mesmo critério de remuneração, ficarem sujeitos
ao mesmo código de vencimentos. O próprio Projeto de lei 920 estabelece padrões
diferenciais para o Grupo de Magistério, o que evidencia a necessidade de um código
de vencimentos à parte para o professorado, no qual o padrão de vencimentos se
adapte às pecualiaridades do ensino, tal como se vai fazer com o estatuto.
É necessário que se dê ao magistério um código de vencimentos, não só
compatíveis com os seus méritos, mas que, em benefício do ensino, sejam também
um estímulo a que maior número de professores queiram servir no interior, para
onde há sempre dificuldades em consegui-lo em número suficiente a atender às
necessidades do ensino.
Aprovada que seja a presente emenda, sugerimos que seja designada a
Comissão de Educação, órgão técnico da Casa, para elaborar um projeto de código
de vencimentos para o magistério no qual a par do reajustamento do professor, se
atenda também, o que é de vital importância, à melhoria do serviço educacional.
Sala das sessões em 16 de janeiro de 1952.
(a.) Suely Oliveira, Ariosto Jaeger, Wilson Vargas, Adail Morais e Cândido
Norberto.
O Sr. Lima Beck - V. Exa. permite um aparte? V. Exa. parece que
pretende, pela sua emenda, destacar do atual projeto o que se refere ao magistério
para constituir um projeto aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Exatamente.
O Sr. Lima Beck - Parece que é regimental, de modo que V. Exa. vai pedir
à comissão competente que elabore esse projeto?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Perfeitamente. A emenda é a seguinte:
(Lê a emenda, encaminhada à Mesa).
Para esta emenda conto com o apoio desta Casa.
O Sr. Croacy de Oliveira - V. Exa. permite, apenas para um
esclarecimento?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não
O Sr. Croacy de Oliveira - Não haverá demora na organização do
projeto?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Não. Basta a aprovação da emenda e,
ainda mais, a Lei 920 não vai ser aprovada nesta sessão extraordinária que estamos
realizando.
O Sr. Vieira da Cunha - V. Exa. permite? Quero trazer o meu integral
apoio às palavras que acaba de proferir.
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A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradecida a V. Exa. Aliás, conto
com a sua assinatura e, se não a havia ainda solicitado, era por não ter havido
oportunidade.
Espero que a Casa apóie essa emenda que visa a atender, também, às
necessidades do ensino pois, se não procurarmos melhorar a situação das professoras
primárias, que são destacadas para os lugares mais distantes e isolados do nosso
Estado, jamais conseguiremos prôver as nossas escolas do Interior e nos veremos,
como agora, na contingência de utilizar professoras após um curso intensivo de um
mês, com graves prejuízos para a população escolar do nosso Estado.
O Sr. Theobaldo Neumann - V. Exa. permite?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Theobaldo Neumann –Creio que a falta de professorado no Interior
poderia ser resolvida se esse professorado fosse tirado do próprio meio ambiente onde
são organizadas as escolas, com a criação de escolas normais rurais, porque mesmo
com vencimentos mais condignos ou realmente condignos com o cargo, ainda assim
será difícil que moças que vêm da cidade, de um ambiente completamente diferente,
com uma educação completamente diferente, venham a se adaptar a esses lugarejos
do Interior e aí se radicar para lecionar nessass escolas.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Isto já é assunto de um Projeto de lei que tramita
nesta Assembléia, que visa, justamente, à criação de escolas normais regionais,
para preparar professoras nas zonas em que residem. Mas, atualmente, devemos
também, na reestruturação, melhorar a situação das professoras destacadas para o
Interior do Estado, porque, do contrário, continuaremos com essas escolas fecha
das e superlotadas as das grandes cidades. (Palmas). (Não revisto pela oradora).
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1952
Presidência do Sr. Victor Graeff, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
encaminhando a discussão do Projeto de
lei n.º 399-52.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a nobre deputada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Leu o seguinte discurso).
Senhor Presidente, nobres Deputados.
O dia de hoje é de júbilo para o Magistério Público do Estado. É que,
respondendo aos justos anseios e aspirações do professorado, depois de exaustivo
trabalho das Comissões, este Legislativo, desejoso de bem servir à coletividade,
votará a lei de reestruturação. Também, Senhor Presidente, é de jubilo para
nós porque, atendendo à proposta governamental que lhe deu origem, após
consciencioso estudo e uma reforma quase radical, vamos dar ao magistério
público um novo quadro de vencimentos, senão à altura real de sua missão e de
suas responsabilidades, pelo menos, moldado, como é, nos princípios de perfeita
justiça e eqüidade. Este nosso trabalho, em que pese sermos a relatora, não tem
caráter pessoal. É o resultado da ação conjunta e harmoniosa deste Legislativo e do
professorado que, por seus órgãos representativos, o acompanhou permanentemente,
sugerindo, quando necessárias, as modificações que lhe pareciam convenientes. A
Comissão de Serviços Públicos, sob a orientação eficiente e segura do seu presidente,
nobre Deputado Lima Beck, ouviu uma a uma, demoradamente, em todos os pontos,
as diversas classes que compõem o magistério público, atendendo a todas as suas
reivindicações de ordem geral, dentro das possibilidades da Fazenda Pública,
condicionadas, ainda, ao interesse do ensino. Também, Sr. Presidente, a Comissão
de Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça mantiveram idêntico e exemplar
procedimento, congregando seus esforços para que atingíssemos com maior perfeição
o objetivo. Apresenta-se, pois, o nosso trabalho sem foros de personalismo, porque
constitui, em realidade, um perfeito trabalho de equipe, enriquecido pelas emendas
apresentadas neste plenário, rejeitadas, algumas, mas não por isto menos meritórias,
já que ensejaram, com a sua discussão, um perfeito esclarecimento da matéria,
possibilitando a adoção de medidas realmente justas, como todos desejamos. Das
emendas apresentadas, apenas duas, se aprovadas, desfigurarão completamente a
estrutura do nosso trabalho. São as emendas de números 13 e 15, já rejeitadas, por
isto, nas comissões a que estiveram sujeitas a estudo.
Como relatora, distinção com que fui honrada, no momento em que
vamos traçar as linhas definitivas da nova lei, estamos confiantes e certos de que
entregaremos ao Magistério Público do Rio Grande do Sul um trabalho digno,
justo e perfeitamente condizente com as suas aspirações
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Este trabalho não diz respeito unicamente à melhoria de vencimentos. Mais
do que isto, traz, nas suas diretrizes, reparações de injustiças e a extinção total de certos
privilégios odiosos, repudiados que sempre foram pela maioria do professorado,
notadamente por aqueles que lideram, no Rio Grande, um movimento para que se
crie no magistério uma verdadeira consciência de classe. Foi justamente em atenção
a este movimento, sentindo a sua grandiosidade e prevendo os benefícios que dele
advirão para o ensino e para o magistério, que procuramos reunir, separadamente
dos demais funcionários, num único quadro, todo o professorado público do Estado,
dando-lhe assim um tratamento especial e criando-lhe uma posição de destaque, sem
precedentes em nenhum outro Estado da União.
Tivemos oportunidade, Senhor Presidente, de verificar o quanto os
legisladores, sem distinção de cores político-partidárias, compreendem a
dignidade do magistério, como consideram e como avaliam a responsabilidade
do mestre no desempenho de sua nobre e patriótica missão. Por isto, Senhor
Presidente, querermos manifestar o nosso profundo reconhecimento a todos os
Senhores Deputados, e as diversas comissões que, com sua eficiente cooperação,
possibilitaram a realização deste trabalho, nas bases com que o apresentamos agora
à aprovação deste Plenário, e, particularmente, ao ilustre Presidente da Comissão
de Serviços Públicos, o nobre Deputado Lima Beck, e ao nobre Deputado Hélio
Carlomagno, que sempre nos acompanharam e apoiaram neste Legislativo e, por
vezes, fora dele, nas assembléias promovidas pelo magistério.
Finalizando, podemos afiançar à Casa que, aprovado em suas linhas gerais o
projeto que vai ser submetido à discussão, terá este Legislativo correspondido
plenamente à confiança que nele depositam os servidores públicos do Estado que
se dedicam ao ideal sublime de instruir e educar, fazendo de cada escola um dos
esteios sobre o qual assenta o futuro e a grandeza da nacionalidade. (Palmas).
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91.ª SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1953
Presidência dos Srs. João Caruso, Presidente, Mário Lampert, 4.º Secretário,
Lima Beck, 1.º Vice - presidente, e Alberto Hoffmann, 1.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
protestando contra uma portaria do
Ministério da Educação que determinou
o fechamento dos cursos de alfabetização
de adultos - sobre o assunto, encaminha à
Mesa requerimento.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a nobre deputada Suely de
Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Estamos sempre a afirmar que a educação deve ser o primeiro cuidado de um povo
que deseja ser livre e soberano Compreende-se perfeitamente que isto não significa
estabelecer o privilégio para o problema educacional, ou melhor, a exclusividade.
Não, pelo contrário. Na educação, nas suas elevadas finalidades de formação
integral da personalidade do indivíduo, está, indubitavelmente, a fonte onde iremos
buscar todas as soluções para todos os problemas que afligem uma coletividade.
Estamos sempre, Sr. Presidente, proclamando e defendendo estes sábios
conceitos. Mas, quando penetramos no terreno prático das realizações, vemos
sempre o exemplo contrariando a doutrina; justifica as minhas palavras, o ato do
Ministério da Educação determinando que se fechasse, no meio do ano letivo, o
curso de alfabetização de adultos. Esta medida tão injusta e tão impatriótica foi
recebida no Rio Grande do Sul sem um único protesto, com a maior indiferença
por parte de Secretaria da Educação e Cultura.
O Sr. Lima Beck - Junto ao protesto de V. Exa., o meu, com muita
honra.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradeço o aparte de V. Exa. que muito
me conforta e me faz saber que não estou só neste plenário.
O Sr. Peracchi Barcellos - Qual é a data da portaria?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É recente, não sei precisar a data.
O Sr. Romeu Scheibe - Ontem estive na Secretaria de Educação e Cultura
colhendo dados a respeito para ter uma informação segura a fim de vir protestar também
contra esta medida, de maneira que estou plenamente solidário com V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradeço o esclarecimento dado por
V. Exa. A Secretaria, como estava dizendo, limitou-se a transmitir aos interessados
as determinações superiores recebidas. Apenas, Sr. Presidente, um grupo de
estudantes gaúchos, interpretando fielmente o idealismo e o são patriotismo de
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nossa mocidade, é que protestou e, ainda mais, está tomando providências no
sentido de fazer com que os cursos supletivos não sejam interrompidos e não sejam
assim prejudicados aqueles que desejam aprender um pouco mais e tornarem-se
cidadãos úteis a si e à sociedade em que vivem.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. me concede um aparte?
Queria declarar a V. Exa., que é uma economia irrisória que se pretende
fazer com a educação, pois que pagando o poder público apenas Cr$ 350,00
mensais para as professoras dos cursos supletivos e havendo no Rio Grande do
Sul mil e poucos desses cursos, em dois meses seriam Cr$ 700.000,00, isto para
24.000 alunos; para 60 e tantos mil alunos no país seriam ao redor de dois milhões,
é o que custa um único avião a jato, conforme estou informado. Como vê V. Exa.,
a economia é feita de forma totalmente errada sobre a educação, quando podíamos
ter começado noutro setor.
O Sr. Unírio Machado - V. Exa. permite? Quero dizer a V. Exa. que
efetivamente esses cursos supletivos foram grandemente benéficos aqui no Estado.
Agora, que estamos às vésperas da posse do novo secretário da Educação, Dr. José
Mariano de Lima Beck, pretendemos conversar com S. Exa., assim que S. Exa.
assumir a Pasta da Educação e tiver examinado os problemas relativos à educação,
procurando estabelecer sua orientação.
Quero, encerrando este aparte que dou a V. Exa., aproveitar esta oportunidade
em que V. Exa. aborda assunto relacionado com o problema educacional do Estado,
para me congratular, já que não devo fazer em discurso, com a presença nesta
Casa de estudantes do Curso Ginasial do município de Erechim, da terra do nosso
ilustre amigo e presidente, Dr. João Caruso, que se encontram na Casa, em visita
à Assembléia Legislativa do Estado. Sem dúvida, a visita de todos os estudantes à
Assembléia Legislativa do Estado é de real interesse porque proporciona às novas
gerações oportunidade de conhecerem como agem e trabalham os poderes que
constituem o governo do Rio Grande do Sul.
O Sr. Wilson Vargas - V. Exa. permite? Ao ensejo da intervenção de V.
Exa., quero congratular-me com o governo do Rio Grande do Sul pelo convite que
fez ao Sr. Dr. José Mariano Beck para titular da Secretaria da Educação e Cultura
do Rio Grande do Sul, moço cujos vínculos com o nosso Partido, membro que é do
Diretório Estadual e já experimentado em duas campanhas eleitorais...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - E irmão do Deputado Lima Beck...
O Sr. Wilson Vargas - ... e com toda sua dedicação, no setor educacional,
se nos afigura um elemento em grandes condições para prestar inestimáveis
serviços ao setor educacional rio-grandense.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradeço o aparte de V. Exa., declarando
que também sou da mesma opinião, com referência ao novo titular da Pasta da
Educação e Cultura. Como dizia, Sr. Presidente, a atitude dos jovens estudantes
do Rio Grande constitui deveras uma lição, uma grande lição, para os que são
responsáveis pelo setor educacional. Merece também o nosso entusiástico aplauso
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e o nosso integral apoio. Nós compreendemos perfeitamente que a campanha de
alfabetização dos adultos não pode de maneira alguma morrer. Pelo contrário.
Devemos intensificá-la cada vez mais e mais. Uma luta sem tréguas, devemos
desencadear contra o analfabetismo e a ignorância popular que é, como se sabe, a
origem de todas as misérias e de todo servilismo.
Estou certa de que, se o Sr. Ministro da Educação tivesse uma larga visão
dos nossos problemas sociais, econômicos ou políticos e compreendesse o alcance
e a profundidade de tão meritória campanha, teria superado toda e qualquer
dificuldade, mesmo de ordem financeira, para que o curso de ensino supletivo não
sofresse solução de continuidade.
O Sr. Derly Chaves - V. Exa. permite? O grande homem que foi Miguel
Couto, filho da favela do Rio de Janeiro e que se tornou depois uma das figuras
mais proeminentes do Brasil, que conheceu perfeitamente o valor da educação,
disse que o problema número um do Brasil era a educação do povo.
Acho que nenhuma autoridade neste país poderá ter a lembrança de extinguir
uma grande e benemérita obra, qual seja a do ensino supletivo dos adultos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Portanto, Sr. Presidente, desejando
colaborar. . .
O Sr. Peracchi Barcellos - Mas o curso supletivo não foi extinto.
O Sr. Derly Chaves - Como não foi extinto?
O Sr. Peracchi Barcellos – Suspenderam apenas o seu funcionamento,
aliás com o que não estou de acordo.
O Sr. Derly Chaves - Se suspenderam o funcionamento...
O Sr. Peracchi Barcellos - Mas há uma distinção entre extinguir e
suspender.
O Sr. Derly Chaves - Aceito o reparo de V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas se hoje se suspende, amanhã
ou depois poderão extingui-lo. Não, se admite que o curso de ensino supletivo
seja interrompido, justamente durante o mês de agosto, isto é, na metade do ano
letivo.
O Sr. Peracchi Barcellos - V. Exa. pode me dar uma informação? Essa
portaria dá as razões por que suspenderam o funcionamento do curso?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É justamente o que pretendo saber, e
como é um assunto que interessa a toda a Casa, formulei um pedido de informações
ao poder executivo em que pergunto quais as razões que levaram-no a essa medida
e quais as providências que serão tomadas.
O Sr. Peracchi Barcellos - Foi suspenso em todo o território nacional ou
só no Rio Grande?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Em todo o país. Senhor Presidente,
desejando colaborar com os estudantes do Rio Grande do Sul na campanha de
alfabetização dos adultos, vou encaminhar um pedido de informações que está
assim redigido:
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(Lê o requerimento).
“Sr. Presidente,
Requeiro, na forma regimental, que a Mesa desta Assembléia se dirija ao
Poder Executivo, solicitando as seguintes informações:
1) - Quais os motivos que determinaram o encerramento antecipado do
ano letivo do curso de alfabetização de adultos?
2) - Quais as providências que a Secretaria de Educação e Cultura
tomará no sentido de contornar a situação criada para o ensino supletivo, com as
determinações do Ministério da Educação?
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1953”.
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112.ª SESSÃO, EM 20 DE JULHO DE 1955
Presidência do Sr. Victor Graeff, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
contra o veto do Governador ao Projeto
de lei n.º 141/55, que institui abono de
permanência ao Magistério Público
Estadual.
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra a Sra. Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Duas
foram as razões apresentadas pelo Sr. Governador do Estado, ao redigir veto
ao Projeto de lei 141-55: “inconstitucionalidade” e “contrário aos interesses do
Estado”. A primeira tem ponto de vista respeitável, embora não possamos com ele
concordar. A segunda, isto é, “contrário aos interesses do Estado”, nós consideramos
como um verdadeiro atestado de profunda ignorância do Sr. Governador de Estado
para com os problemas educacionais.
O Sr. Wilson Vargas - O Governador vem de declarar que só será
governador depois das eleições de 3 de outubro. Antes, a preocupação eleitoral irá
absorver completamente as suas atividades de governador.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sabem os nobres colegas que o
professor é o único servidor do Estado que trabalha com o material vivo mais
importante que possuímos - ou seja, a criança; e, para este trabalho lhe é exigido
um perfeito equilíbrio na sua maneira de agir, de pensar e de ser. Sr. Presidente, um
professor que vive sacrificado, numa vida de sacrifícios, de angústias, de misérias,
muitas vezes revoltado, não pode apresentar as condições indispensáveis que a
solução do problema educacional exige.
O professor mal pago será sempre um mau professor.
O Sr. Waldemar Rodrigues - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - V. Exa. tem a palavra pela ordem.
O Sr. Waldemar Rodrigues - Solicitaria a V. Exa., Sr. Presidente, fosse
prorrogada a sessão por mais meia hora, a fim de podermos proceder à votação.
O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Deputados que aprovam a prorrogação da
sessão par mais 30 minutos, queiram conservar-se sentados. (Pausa) Aprovada.
Continua com a palavra a nobre deputada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Nobres colegas. Enquanto o professor
continuar empenhado na luta pela sua própria sobrevivência, jamais poderá dedicar
o seu tempo à solução do problema educacional. Por isto, Sr. Presidente, o Projeto
de lei 141-55 jamais poderia ser considerado pelo ilustre Governador do Estado
como contrário aos interesses do Estado.
Não pensa S. Exa. como pensam os eminentes educadores que vem
afirmando, em todos os tempos e em todas as épocas, que não é política, nem
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finanças, nem indústria, nem comércio, mas educação que deve ser o primeiro
cuidado de um povo livre e soberano.
Isso, no entanto, não equivale a estabelecer a exclusividade para o
problema educacional, porque da solução deste depende a solução de todos os
demais problemas que afligem uma coletividade, que afligem um povo. Sabemos
que tudo está em função da inteligência, que esta só se pode cultivar através do
processo educativo. É, portanto, lamentável, que o Sr. Governador declare que
um projeto desta natureza é contrário aos interesses do Estado. É lamentável, mas
de maneira alguma, nobres colegas, constitui surpresa para nós, porque os fatos
estão aí mesmo a provar que o Governo atual desconhece tudo que diz respeito
aos problemas educacionais de nosso Estado. Aí está o marasmo da Secretaria da
Educação. Nada se tem feito para desenvolver o ensino em nosso Estado, e nada se
fará para socorrer as professoras que atualmente estão atravessando uma situação
difícil, em face da alta do custo da vida.
O Sr. Paulo Mincarone - Vou discordar de V. Exa. A Secretaria fez muita
coisa: paralisou várias obras do Estado.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Só se faz remoção a pedido de chefes
políticos do interior do Estado. É professora para lá, professora para cá, e
nada mais.
O Sr. Vieira Marques - Tiram professoras de uma escola que tem mais de
cem alunos para transferi-la para outra que tem vinte alunos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Professoras há que chegam a receber a
sua demissão da direção escolar por recados de terceiros. Esteve aqui uma diretora
que me disse que não se importaria de ter sido demitida, se pelo menos o Sr.
Secretário se dirigisse a ela em ofício ou telegrama, em vez de mandar-lhe recado
por um cabo eleitoral do seu partido.
O Sr. Paulo Brossard - V. Exa. quer declarar o nome da professora?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Para persegui-la mais? Em absoluto. Não
declinarei o seu nome. As perseguições tem sido muitas, na Secretaria de Educação.
O Sr. Paulo Brossard - V. Exa. acabou de dizer que uma professora foi
demitida por recado de um cabo eleitoral. Entendo que é um procedimento altamente
censurável; e, para que seja efetivamente censurado o Secretário, é preciso que
o caso seja suficientemente esclarecido. Se V. Exa. não quiser esclarecer o fato
devidamente, vai permitir que eu não leve em consideração a denúncia.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pode não levar, nobre Deputado.
A mim não interessa o conceito que V. Exa. tem do Deputado que fala
neste momento. Estou aqui para defender os interesses da minha classe. V. Exa.
age politicamente e eu, sinceramente.
O Sr. Paulo Brossard - Não senhora. Politicamente não ajo. Agiu
politicamente V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Embora V. Exa. não me tenha em alto
conceito...

136

O Sr. Paulo Brossard - Não se trata do conceito de V. Exa. Trata-se de um
fato que a Assembléia deveria investigar. Se V. Exa. não deseja investigar o fato
para esclarecê-lo, não deve referi-lo apenas aereamente.
(Trocam-se apartes simultâneos. O Sr. Presidente comprime as
campainhas).
O SR. PRESIDENTE - Está com a palavra a deputada Suely Oliveira.
O Sr. Wilson Vargas - V. Exa. permite, nobre deputada Suely Oliveira?
Há até o caso de uma professora que pertence, por sinal, à minha família,
e que foi transferida. Buscando uma explicação para esse fato foi-lhe dito pelo
diretor geral da Secretaria que era porque pertencia ao Partido Trabalhista. E depois
de resolvida a questão, foi-lhe imposta a condição de só ser tornada sem efeito a
transferência, se renunciasse ao Partido Trabalhista Brasileiro. Em virtude disso é
que não foi tornada sem efeito. E não é só este o caso, deputada Suely de Oliveira.
São centenas de casos que já temos trazido aqui para esta tribuna, inclusive temos
formulado pedidos de informações ao Governo sobre o assunto. Nunca a Secretaria
da Educação desceu tanto para perseguir humildes professores, pelo único crime
de não comungarem com as idéias do Partido do Governo.
(Trocam-se apartes simultâneos. O Sr. Presidente comprime as
campainhas).
O Sr. Wilson Vargas - Pediria, Sr. Presidente, que solicitasse ao vice-líder
da bancada da Frente Democrática que fosse um pouco mais cortês.
O Sr. Ariosto Jaeger - Tanto quanto V. Exa.
O Sr. Wilson Vargas - ... porque o Deputado Wilson Vargas não tem medo
de arreganhos, nem é corrido a grito da tribuna.
(Trocam-se apartes simultâneos)
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não desejo afastar-me do meu objetivo
portanto, lamento muito, nobres colegas, mas não vou conceder mais apartes.
Quem quiser brigar, que vá brigar lá fora.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. permite um aparte, nobre colega?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. não vai agravar a agitação do plenário?
O Sr. Hélio Carlomagno - Evidentemente, não vou agravar. Eu queria
apenas dizer que extremou-se na sua opinião o nobre Deputado Wilson Vargas.
O Sr. Secretário de Educação tem agido rigorosamente com imparcialidade. (Não
apoiados). E quero dar um exemplo: vamos... (Apartes simultâneos). Vamos
atender ao apelo da deputada Suely de Oliveira, não vamos tumultuar o debate.
Quero dar um exemplo: foi nomeada para chefiar o serviço de colônia de férias
da Superintendência de Educação Física uma professora do Partido Trabalhista, a
professora Edi Pinto, me parece, de maneira que parece fruto de uma exacerbação
momentânea a atitude do Deputado Wilson Vargas, que não fez a análise dos fatos.
Não há qualquer preocupação de ordem partidária, vamos fazer justiça ao Sr.
Secretário de Educação.
O Sr. Wilson Vargas - Isto é estratégia política.
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(Trocam-se apartes simultâneos).
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente. Solicito que V. Exa. me
mantenha a palavra.
O Sr. Hélio Carlomagno - Agora mesmo acaba de ser nomeada, sabe o
Deputado Mariano Beck, para diretora do Grupo Escolar de Tupanciretã, a esposa
de um líder trabalhista.
O Sr. Cândido Norberto - V. Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Tem o aparte V. Exa.
O Sr Cândido Norberto - Aproveito a oportunidade para caracterizar,
mais uma vez, a inversão de papéis ocorrida da legislatura passada para esta.
Parece-me que ainda foi ontem que eu escutava o Deputado Hélio Carlomagno,
que hoje defende o Sr. Secretário da Educação do seu Governo, enquanto que no
Governo passado era o inverso.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É de se lembrar o caso da professora
de Alegrete, a Sra. Maria Amorim, que teve na pessoa do nobre Deputado Hélio
Carlomagno um grande defensor. Agora que está no Governo, quando poderia fazer
uma reparação às perseguições alegadas, não toma iniciativa alguma O Partido
Libertador...
O Sr. Wilson Vargas - Calou.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não. Não concordou que ela fosse
reintegrada, no seu cargo de Diretora de uma Escola Normal.
O Sr. Paulo Brossard - Não é verdade, contesto a assertiva de V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É verdade. V. Exa. pode contestar, mas
é exato.
O Sr. Paulo Brossard – V. Exa. está faltando com a verdade.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não apoiado. Como V. Exa. sabe que
não é verdade?
O Sr. Paulo Brossard - Porque sei é que estou afirmando.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Então o Governo não é coletivamente
responsável?
O Sr. Paulo Brossard - Deploro a noção que V. Exa. tem do que seja
Governo coletivo.
O Sr Paulo Mincarone - V. Exa. vai dar aula?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - O Partido Libertador também não faz
parte deste Governo?
O Sr. Paulo Brossard - V. Exa. declarou que o PL se opunha à reintegração
da professora Maria Amorim. Eu contesto esta declaração.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Então, a pessoa que vetou o nome da
professora Maria Amorim não agiu de acordo com a orientação do seu partido.
Entretanto, penso que enquanto essa pessoa ocupar um alto cargo na Secretaria de
Educação, representará a opinião do partido a que pertence.
O Sr. Paulo Brossard - Assenta aí o engano de V. Exa.
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Um funcionário não representa o pensamento do partido, cumpre o seu
dever no termo da lei; representantes do partido são os representantes políticos, os
Secretários de Estado. Acreditava que V. Exa. soubesse disso.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não se trata, nobre Deputado, de um
funcionário, mas de uma alta autoridade escolar que segue a orientação do partido
de V. Exa.
O Sr. Paulo Brossard - Words, words, words...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente. Não satisfeito, o Sr.
Governador em vetar o projeto de lei por julgá-lo inconstitucional, alega ainda
que o mesmo faz discriminação, dando preferência a uma classe em detrimento
de outras. Não pensava assim S. Exa. quando encaminhou a esta Casa o projeto
de lei 80-55, que propõe substancial aumento de vencimentos a meia dúzia de
funcionários escolhidos a dedo para ocuparem cargos de sua imediata confiança.
Como se vê, o Sr. Governador não tem autoridade para julgar o nosso projeto como
parcial e injusto.
O Sr. Braga Gastal - V. Exa. permite? O Sr. governador tem autoridade
constitucional para vetá-lo, a não ser que V. Exa. queira desligar a Constituição da Moral.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É claro que me refiro à autoridade
moral. O Sr. governador pretendeu tirar a sua casquinha política quando declarou
que não estava de acordo com abono para o magistério porque o Estado não
poderia concedê-lo aos demais funcionários. É preciso não esquecermos, nobre
colega, que o magistério é uma classe que conta com mais de doze mil professores
e, portanto, superior em número aos funcionários do Estado. É classe que recebe os
vencimentos iniciais mais baixos. Nenhum funcionário categorizado recebe o que
um professor primário está percebendo, atualmente. V. Exas. sabem que mesmo os
serventes desta Casa, como os do Palácio do Governo ou do Tribunal de Justiça,
recebem vencimentos iniciais superiores aos de professor primário.
O Sr. Braga Gastal - Entendo eu que a discussão de um veto, veto esse
que se fundamenta em duas inconstitucionalidades, deve ser feita num plano de
combate às inconstitucionalidades.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não foi eu quem se desviou do
assunto.
O Sr. Braga Gastal - Eu posso dizer a V. Exa., porque conheço o pensamento
de todos os Deputados da Frente Democrática, que se V. Exas. demonstrarem que
há licitude constitucional na iniciativa e se demonstrarem, principalmente, que há
cobertura para a despesa, nós hoje rejeitaremos o veto.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. sabe que, quando votamos
o projeto de lei 141-55, existia o recurso apontado, o saldo de 154 milhões do
Orçamento de 1954, mas o Sr. Alcides Flôres Soares, mais conhecido por Sidoca,
muito a propósito, transformou esse saldo em um déficit de 180 milhões. Considero
a iniciativa do Sr. Secretário da Fazenda como um golpe traiçoeiro à maioria desta
Casa, que antes havia aprovado o projeto dando como recurso o saldo em referência.
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Sr. Presidente. Ao encerrar estas minhas considerações, dirijo um apelo aos meus
nobres colegas de magistério no sentido de que não desanimem ante a má vontade
do Governo atual e prossigam na luta reivindicatória, porque mais tem Deus para
lhes dar que o Sr. Ildo Meneghetti para lhes tirar. (Palmas). (Este discurso não foi
revisto pelo orador).
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37.ª SESSÃO, EM 15 DE JUNHO DE 1956
Presidência dos Srs. Hippolyto Ribeiro, 1.º Vice - presidente
e Braga Gastal, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
fazendo uma exposição dos assuntos
tratados na Assembléia geral do magistério
rio-grandense, efetuada no Teatro São
Pedro.
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra a nobre Deputada Suely de
Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Senhor Presidente e senhores
Deputados.
O Magistério do Rio Grande, na tarde de ontem, no Teatro São Pedro, reuniuse em assembléia geral para deliberar sobre assunto de interesse geral da classe.
Foi., sem dúvida alguma, uma assembléia magnífica, vibrante, vigorosa, atuante,
ficando nela evidenciado o firme propósito da classe de lutar desassombradamente,
sem tibieza, sem esmorecimentos, até ver concretizadas as suas reivindicações.
Nela, Sr. Presidente, ficou também evidenciado que o Magistério, daqui para o
futuro, não mais aceitará situações constrangedoras como a que, atualmente, está
vivendo. Nela ficou decidido que o Magistério não mais pedirá, não mais implorará.
Exigirá, isto sim, aquilo que por direito ou por justiça lhe deve ser atribuído. O
conclave de ontem à tarde revestiu-se da máxima importância e foi, sem dúvida
alguma, de uma significação muito expressiva, pois que abriu novos rumos, novas
perspectivas para os destinos do Magistério rio-grandense.
O meu objetivo nesta tribuna, Sr. Presidente, é dar cumprimento a uma
missão que me foi confiada pelo Magistério do Rio Grande, isto é, trazer ao
conhecimento desta augusta Assembléia o que lá foi deliberado.
O Sr. Lamaison Pôrto - V. Exa. permite? Quero aproveitar a tribuna para
me congratular com o professorado do Estado do Rio Grande do Sul pela iniciativa
de justiça e gratidão, escolhendo o nome de V. Exa. para Presidente do Congresso
ontem realizado.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Obrigada a V. Exa.
Ao iniciar-se a discussão da matéria que seria submetida à apreciação
do plenário, a ilustre Presidente do Centro de Professores Primários, Senhora
Professora Anfilóquia Assis, teve a oportunidade de assim se expressar: (Lendo).
“Ao reiniciarmos a campanha em favor de nosso aumento de vencimentos,
adotamos como reivindicação mínima da classe a tabela elaborada em 1954.
Depois de estudarmos o assunto em todos os seus detalhes e de conhecermos
melhor as possibilidades financeiras do Estado, chegamos à conclusão de que a
referida tabela representava o máximo que poderíamos pleitear.
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Entretanto, chegando ao nosso conhecimento que as demais tabelas de
vencimentos, também elaboradas em 1953, aos diversos setores da administração
pública, seriam atualizadas, face ao alto custo de vida, iniciu-se no seio da classe
um movimento no sentido de ser também atualizado o nosso plano de vencimentos,
tendo, em vista as mesmas causas.
Não foi a ambição desmedida que nos levou a assim proceder. Não. A nova
atitude com relação ao assunto constitui, sem dúvida alguma, uma legítima defesa
das nossas reivindicações.
Não desejamos, é óbvio, depois de tantos sacrifícios, ver a nossa melhoria
salarial completamente anulada por um violento aumento de custo de vida provocado
por elevados aumentos de vencimentos a determinada classes de servidores.
Se o Governo pode melhorar as propostas de aumento de vencimentos,
elaboradas em 1954, que o faça de um modo geral e equidoso para que todos os
servidores possam suportar as conseqüências desse mesmo aumento que, sabemos,
terá por base a elevação dos impostos.
Se não pode, se a situação financeira do Estado não comporta tal revisão,
os servidores públicos devem se conformar com o pouco que lhes foi prometido.
Esta é a nossa opinião, a opinião da Diretoria do Centro de Professores do
Ensino Primário e que será submetida à consideração desta augusta assembléia”.
(Após a leitura).
Esse ponto de vista esposado pela Diretoria do Centro de Professores
Primários teve plena acolhida pelo plenário da Assembléia Geral das professoras,
ontem realizada no Teatro São Pedro, quando aprovou uma proposta apresentada
mais ou menos nos seguintes termos:
- que o Magistério aceitará a proposta de aumento de vencimentos
elaborada em 1954, contanto que o Governo não atualize as demais tabelas
elaboradas também em 54;
- que a lei que instituirá os novos níveis de vencimentos para o Magistério
deve vigorar a partir de 1.º de julho deste ano.
O Sr. Lamaison Pôrto - Eu entendo que este ponto é pacífico, porque o
Governador prometeu a uma comissão de professoras que o aumento teria vigência
a partir de julho. Acho que isto é do conhecimento de V. Exa. não?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Creio que ainda está de pé a promessa
do Sr. Governador, de enviar a mensagem até 30 de junho e que este aumento
deverá vigorar a partir de 1.º de julho do corrente ano, dentro dos 18 meses, prazo
aqui fixado pelo então Líder da Bancada do PSD, o Sr. Peracchi Barcellos.
O SR. PRESIDENTE - V. Exa. tem dois minutos.
O Sr. Mariano Beck - V. Exa. permito um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Mariano Beck - O Magistério público rio-grandense, manifestandose de acordo com a tabela de 1954, realmente dá provas de um grande espírito
público, pois que aquela tabela, que foi submetida à apreciação desta Casa, em
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fins de 1954, de fato, diante da elevação do custo de vida e dos índices atuais de
salário, está realmente desatualizada. O magistério público deu, desta maneira, um
exemplo e uma prova de alto espírito público.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Muito obrigada a V. Exa. São estas as
conclusões a que chegaram os professores ontem reunidos em Assembléia Geral,
conclusões muito justas e muito razoáveis, conclusões que contam com o nosso
integral apoio. Quando se discutir o problema do aumento geral para os servidores
públicos, nós teremos a oportunidade de defendê-los intransigentemente. Era o
que tinha a dizer, Senhor Presidente (Palmas). (O discurso não foi revisto pela
oradora).
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44.ª SESSÃO, EM 26 DE JUNHO DE 1956
Presidência dos Srs. Affonso Anschau, 1.º Secretário,
Hipólito Ribeiro, 1.º Vice - presidente e Braga Gastal, Presidente.
Discurso da Deputada Suely Oliveira,
rebatendo os conceitos emitidos pela
Superintendente do Ensino, em parecer
publicado na imprensa desta Capital, sobre
as professoras casadas e estudantes.
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra a nobre Deputada Suely de
Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Em
primeiro lugar, quero agradecer ao nobre Deputado Múcio de Castro a possibilidade
que me deu de ocupar a tribuna para tratar de assunto que considero de alta
importância. (Lendo).
Sr. Presidente e Srs. Deputados:
Sinceramente, não consigo alcançar o objetivo que teve em vista a Exa.
Superintendente do Ensino Primário, a professora Alda Saldanha Teixeira para,
sob a invocação de Deus, de Sua Santíssima Mãe e do Espiríto Santo, investir
graciosamente contra as professoras casadas e estudantes qualificando-as,
num parecer publicado na imprensa desta Capital, de “ressalvando as honrosas
exceções, constituírem elementos negativos e até mesmo perniciosos à educação”.
Permito-me crer, porém, que a razão de tão incongruente pronunciamento outra
não é senão a de desprestigiar o Magistério na hora presente, abatendo-lhe a
moral, para enfraquecê-lo na luta pela reivindicação de melhores vencimentos.
Não logrará entretanto, o seu intento. O Magistério tem consciência do valor do
seu trabalho, da dedicação com que o exerce e não se deixará embair com tão
solerte trama. A professora casada, embora mãe, cuida, como as solteiras, com
desvelo, suas obrigações de educadora, o mesmo acontecendo com as professoras
estudantes. O fato de serem casadas ou estudantes não as incompatibiliza para
o exercício do magistério. O que realmente lhes dificulta esse exercício são as
preocupações decorrentes dos baixos vencimentos, preocupações com que também
lutam as professoras solteiras. A Senhora Superintendente do Ensino Primário,
antes de atacar publicamente e de maneira tão crua o Magistério, com o inegável
beneplácito do Exmo. Sr. Secretário de Educação e Cultura, deveria estudar as
causas que compelem o professor a lutar desesperadamente por melhores posições
das quais possa auferir maiores meios de subsistência”.
O Sr. Ariosto Jaeger - V. Exa. permite? V. Exa. tem base para afirmar que o Sr.
Secretário da Educação concorda com os termos da informação que lhe foi dirigida?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não posso crer que a Superintendência
do Ensino Primário desse à publicidade uma informação sem a aquiescência do Sr.
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Secretário da Educação.
O Sr. Ariosto Jaeger - Posso afirmar a V. Exa. que o Sr. Secretário não
tinha conhecimento de que seria dada à publicidade a informação, nem está de
acordo com os termos da mesma.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Então o Sr. Secretário da Educação só
tem um caminho: demitir a Sra. Superintendente do Ensino Primário.
O Sr. Ariosto Jaeger - Permite V. Exa.? É matéria da decisão do Sr.
Secretário, de decisão do Poder Executivo. V. Exa. pode pensar como desejar,
mas nós emitimos nosso pronunciamento e V. Exa. não tem elementos e não está
autorizada para negar idoneidade e veracidade ao que estamos afirmando.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não estou negando autoridade em
V. Exa. Apenas estou dizendo que ninguém me faz crer que o Sr. Secretário da
Educação não tenha tido conhecimento daquela nota.
O Sr. Cândido Norberto - V. Exa. permite? Eu pretendia não me envolver
no debate, porque acho que o assunto até constrange as pessoas que o discutem.
Mas quando o Deputado Ariosto Jaeger vem dizer que o problema da exoneração,
da demissão ou o que for da Superintendente do Ensino Primário é um problema do
Executivo sou obrigado a discordar de S. Exa. para declarar que, no meu entender,
não é mais um problema do Poder Executivo, é um problema que diz com todo
o Rio Grande do Sul. Se há algo que me constrange no momento, que me causa
preocupação, que me entristece, é pensar na situação do Secretário de Educação,
Sr. Liberato Salzano Vieira da Cunha.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo) “Se estudasse a fundo a situação
atual do Magistério, o que não é só seu dever mas obrigação decorrente do cargo
que exerce, estaria hoje, como nós, professores, lutando por melhores condições
de vida. Os insignificantes vencimentos atribuídos ao professor são a causa
única dos males de que sofre o Ensino. Boa vontade e idealismo nunca faltaram
e não faltam aos professores, casados, solteiros ou estudantes, os quais, posso
afirmar com pleno conhecimento, sempre se dedicaram à solução dos problemas
educacionais. Entretanto, agora, dada a situação de quase miserabilidade a que os
obriga o elevado custo da vida, estão quase vencidos. O desespero os leva à luta,
como está levando todos aqueles que vivem do trabalho próprio. É uma questão
de sobrevivência, pois mesmo os professores não podem viver de puro idealismo.
A luta em que está empenhado o Magistério constitui um esforço supremo para
afastar de si as preocupações de ordem doméstica, durante as horas de trabalho,
a fim de se dedicar inteiramente aos misteres de sua profissão, aos problemas
educacionais, à escola. É este o espirito que anima o Magistério. Não tem outro
sentido a sua campanha. Não deseja apenas ganhar mais ou, como diz a professora
Alda Saldanha Teixeira, “obter lucros fáceis”, que não é tão fácil assim ganhar
DOIS MIL E CEM CRUZEIROS para lecionar 50 ou 60 e às vezes mais crianças.
Não. O Magistério deseja, isto sim, condições de vida que lhe possibilitem cumprir
com as finalidades de sua missão, porque “lucros fáceis” só os obtêm os velhacos
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e os trapaceiros e não os que vivem honestamente trabalhando.
Ao investir contra o Magistério não deixou a Exma. Sra. Superintendente
do Ensino Primário de aguilhoar também esta Assembléia Legislativa, acusandoa de ter elaborado “uma Lei unilateral” cujas disposições dão margem a que as
professoras casadas e gestantes se tornem “simplesmente pensionistas do Estado
que geram novos pensionistas”, pelo que é de se concluir que, no seu entender,
o celibato deve ser instituído para o Magistério, ou então se deva consagrar o
aborto como instituição capaz de restabelecer o ensino conturbado pelo amparo
que a legislação instituiu para a maternidade, para as professoras casadas e para
as professoras estudantes. O amparo às professoras casadas e aos professores
estudantes não constitui, de modo algum, prejuízo para o Ensino. O legislador riograndense, ao discutir e votar o Estatuto do Magistério, teve sempre presentes os
altos interesses do Ensino. A prova disto é o capítulo das remoções, assunto não
previsto no projeto de origem governamental. As remoções foram cuidadosamente
tratadas pela Assembléia Legislativa, regulamentando o assunto de tal forma que
não permitisse protecionismo e consequentemente prejuízos ao ensino, indo até à
minúcia de prever remoções fora do período de férias escolares, somente tendo em
vista o interesse do ensino. Foi esta sempre a nossa preocupação. O que há é que
a lei não está sendo cumprida. É tal a nossa preocupação neste sentido que, a fim
de possibilitar à Secretaria de Educação o máximo aproveitamento dos elementos
mais capazes, elaboramos um Projeto de Lei dispondo sobre o provimento das
direções dos Grupos Escolares, transformando-os em cargos de confiança, e, assim,
de livre nomeação e demissão do titular daquela Secretaria, no qual prevíamos a
impossibilidade de se permitir que professores de escolas de entrância inferior
servissem como diretores em escolas de entrância superior, o que demonstra o
nosso objetivo de não estimular a fuga do Magistério dos pequenos para os
grandes Centros, não se podendo, infelizmente, dizer o mesmo do Executivo,
que, recentemente, desclassificou escolas de 4.ª para l.ª entrância, num flagrante
desrespeito ao disposto pelo Estatuto do Magistério. Esta é a verdade”.
O Sr. Ariosto Jaeger - V. Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Ariosto Jaeger - O interesse do Ensino é que determinou que assim
se procedesse e V. Exa., como professora, sabe disso e somente a paixão poderá
turbar o equilíbrio de V. Exa. para fugir ao assunto que a trouxe a tribuna, qual seja,
a defesa do professorado, investindo, agora contra o Executivo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA
Não se trata do interesse do Ensino. Trata-se de um dispositivo legal. Se
a Lei determina assim, se o Sr. Secretário não estivesse de acordo o que deveria
fazer era se dirigir a esta Assembléia, pedindo modificação da Lei, mas nunca
desrespeitá-la, criando escolas de 1.ª entrância, nos distritos de Porto Alegre, para
dar acolhida àquelas professoras que são portadoras de cartões dos chefes políticos
do Interior.
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O Sr. Ariosto Jaeger - Não é verdade, nobre Deputada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Esta é a verdade. (Lendo).
“As leis atualmente em vigor não são “demagógicas”, como afirma
categoricamente a Exa. Sra. Superintendente do Ensino Primário; são, ao contrário,
muito justas e humanas, ajustando-se perfeitamente à realidade e às necessidades
ditadas pela nossa vida social, pelo fato social, como diriam os doutos. O dispositivo
estatutário, que possibilita à professora casada servir na localidade onde seu
marido fixou residência, não data de hoje, mas, de há muito. Não é, por outro
lado, compulsória mas facultativa, permitindo à Secretária de Educação e Cultura
conciliar os interesse do Ensino com os da professora. As licenças aos professores
estudantes para realização de provas não constituem privilégio. É um direito
assegurado a todos os servidores do Estado, sendo de interesse que os funcionários
melhorem cada vez mais seus conhecimentos, com os quais poderão, por sua vez,
também melhor servir ao Estado: A despesa decorrente das substituições feitas
para esse fim são sempre compensadas pela conseqüente melhoria do serviço, que
advirá com a elevação do nível intelectual dos seus servidores, principalmente no
setor educacional. Não são, como se vê, leis “demagógicas” que causam prejuízos
ao ensino. As causas são outras e bem conhecidas. Só não as apanha quem não quer
ou quem não está à altura do cargo que ocupa na alta administração do Ensino.
As causas são, como já afirmamos, os baixos vencimentos e a absoluta falta de
assistência ao professor. Por que, em vez de atacar o Magistério e um dos poderes
do Governo, não propõe a Superintendência do Ensino Primário medidas capazes
de sanar a desorganização que diz existir no setor educacional do Estado? Por
que, já que se referiu às professoras casadas, não propõe a criação de creches, a
exemplo da que existe no Instituto de Educação, para que os filhos das professoras
não fiquem entregues aos cuidados de empregadas ou de vizinhos? É natural, é
humano, que as professoras que deixam seus filhos em casa ou em casas alheias
- sem nenhuma segurança, se mostrem intranqüilas e preocupadas durante as horas
de trabalho. Essa intranqüilidade, essa preocupação, porém, não justificam sejam,
por isso, taxadas de “elementos nocivos e até mesmo perniciosos ao Ensino”;
antes, pelo contrário, mais as recomendam ao exercício das funções que exercem,
pois é evidente que quem não se preocupa com os próprios filhos, muito menos
se preocupará com filhos de outrem. Quem não é boa mãe, não pode, de forma
alguma, ser boa mestra. É lamentável que não pense assim a Sra. Superintendente
do Ensino Primário que, além de mulher é professora e, possivelmente, mãe. É,
pois, de se repetir neste final, aplicando-se perfeitamente ao caso, a Palavra Divina:
Perdoai Ela não sabe o que faz”.
(Palmas).
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SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DE FUNDAÇÃO
DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO GENERAL FLORES DA CUNHA
EM 23 DE ABRIL DE 1969
Presidência do Sr. Octávio Germano, Presidente
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
tecendo considerações e enaltecendo o
Instituto de Educação, seu corpo docente
e discente.
O SR. PRESIDENTE - Para expressar o pensamento da Bancada do Movimento
Democrático Brasileiro, concedo a palavra à nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados; Sr.
Presidente do Tribunal de Justiça; Sr. Secretário da Educação; demais autoridades
educacionais aqui presentes; Sra. Diretora do Instituto de Educação; Professores,
alunos; meus Srs., minhas Sras.
O Instituto de Educação “General Flores da Cunha”, por ser, sem favor,
o baluarte do ensino normal no Rio Grande do Sul, constituiu-se em motivo de
orgulho para quantos ali exercem sua atividade, de modo especial, e de modo geral
para todo o povo rio-grandense.
É o maior estabelecimento do gênero no sul do País.
Acolhe em suas inúmeras salas de aula, diariamente, em turnos diurnos e
noturno, mais de 3.600 alunos.
Orientam-lhes a educação 360 professores de comprovada capacidade e
idoneidade profissional, que, auxiliados por mais de uma centena de funcionários
dedicados e conscienciosos, preparam as nossas crianças e a nossa juventude para
enfrentar com segurança o amanhã da nossa evoluente civilização.
Constituem o Instituto de Educação “General Flores da Cunha” uma
creche, uma escola maternal, dois Jardins de infância, seis escolas primárias, sendo
quatro de prática e duas de observação, dois ginásios, um diurno e outro noturno,
e o curso normal de II ciclo.
Nele funciona também um Departamento de Estudos Especializados com os
cursos de Administração e Supervisão Escolar, Orientação Educativa na Escola Primária,
Planejamento e Pesquisa, Especialização de Professores do 6.º ano, Administração de
Escola Primária, Didática de Matemática Moderna e Atualização em Português.
Conta com mais os seguintes órgãos técnicos especiais, técnicos
administrativos e instituições escolares: Centro de Pesquisa, Gabinete de
Psicologia e, Serviço de Orientação Educativa, Serviço de Assistência Escolar,
Serviço de Material Audiovisual, duas bibliotecas, Congregação de Professores,
Departamentos Pedagógicos do Curso Normal e dos Cursos Diurno e Noturno,
Conselho de Alunos, Orfeão Artístico, Orfeão Geral, Orfeão do Ginásio Noturno,
Teatro Jornal Falado, Cooperativa Escolar, Grêmio dos Professores, Associação
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de Ex-Alunos, Grêmio Esportivo das Alunas do Ginásio e Clube de Cultura do
Ginásio Noturno.
Criado pelo Regulamento do Curso de Estudos Normais, de 5 de abril
de 1869, como Escola Normal da Província de São Pedro do Rio Grande do
Sul, Escola Complementar em 1906, e Escola Normal em 1929, só pelo decreto
governamental de 5 de janeiro de 1939 obteve o Instituto de Educação a sua atual
denominação.
Cem anos de fértil e pertinaz trabalho de um renovado corpo docente, de
qualificada cultura e homogênea capacidade educativa, transformaram a incipiente
e modesta Escola Normal da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul no,
hoje, modelar Instituto de Educação “General Flores da Cunha”.
Tendo a orientá-lo e a dirigi-lo os mais elevados valores do magistério,
como Clemente Pinto, Paula Soares, Souza Lobo, Guerreiro Lima, Alcides Cunha,
Emílio Mayer, Florinda Tubino Sampaio, Olga Acauan Geyer e Mary Acauan
Titoff, outro não poderia ser o resultado.
A essa magnífica metamorfose também não estiveram alheias nem a valiosa
contribuição de sua idealista e vibrátil população estudantil nem a cooperação
proficiente dos pais dos alunos e dos amigos da escola.
No decorrer deste seu primeiro século de afanosa existência, o Instituto de
Educação “General Flores da Cunha”, além de suas atividades normais, participou
ativa e eficientemente da solução do processo educacional em nosso Pais.
A Reforma do Ensino Normal, de que foram artífices principais as
professoras Anéris Fortini Albano, então Sub-Secretaria do Ensino Normal e Eloat
Brodt Ribeiro, erigiu-se como um dos mais significativos e brilhantes capítulos
da sua história: elevou o Estado à condição de pioneiro no plano educacional,
contribuiu de modo positivo e profícuo para o aprimoramento da formação do
professor; influiu no ajustamento das atividades da escola primaria às condições da
vida contemporânea, que ensejou à criança uma orientação vocacional.
Com a Reforma do Ensino Normal, não pôs o Instituto de Educação ponto
final as suas grandes e proveitosas realizações.
Se ali já se fez o possível, é certo que o impossível também se fará.
O Instituto de Educação, “General Flores da Cunha” não pode parar.
A sua atual diretora, a professora Maria Luiza Roth que alia à sua inteligencia
e grande cultura um não menor idealismo e invulgar capacidade realizadora, tem
já em mira um novo objetivo: o Curso de Formação de Professores para o Ensino
Normal, “por que, disse ela, não basta ao professor do Curso Normal ser professor
do educando de um curso de nível médio e profissional. Precisa, além disso, estar
voltado para o aluno do curso primário”.
Realmente, a verdadeira educação deve objetivar não apenas a preparação
profissional do individuo, mas, principalmente, a sua humanização, preparando-o
e criando-lhe condições para a construção de um mundo melhor, em que impere o
espírito de liberdade, justiça e solidariedade.
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(Interrompendo a leitura)
A educação válida, reafirmam sempre os grandes educadores, é aquela
capaz de criar no indivíduo um ser novo, consciente da sua humanidade, daí por
que estamos inteiramente solidários com este movimento que vem desenvolvendo
o Instituto de Educação para que seja incluído, na estrutura daquele educandário, o
Curso de Formação de Professores para o Ensino Normal.
(Lê)
Desnecessário se faz enumerar os relevantes e inestimáveis serviços
prestados pelo Instituto de Educação “General Flores da Cunha” à coletividade
rio-grandense no decorrer de um século de laboriosa existência.
São do conhecimento público.
Em reconhecimento, homenageia-lhe a Assembléia Legislativa com esta
Sessão Solene, pela qual expressa o caloroso agradecimento do povo e a sua
profunda admiração por essa brilhante parcela do magistério gaúcho que constitue
o seu corpo docente.
Congratula-se de modo especial com a sua direção, seus professores,
alunos e funcionários, estendendo essas congratulações a todos aqueles que, direta
ou indiretamente trabalharam para o engrandecimento dessa festejada instituição.
Ao finalizar, faço votos, em nome da bancada do Movimento Democrático
Brasileiro e em meu próprio, como ex-aluna, para que o Instituto de Educação
“General Flores da Cunha” prossiga pelos séculos, como até aqui, “dirigindo todo
o seu esforço no sentido de educar a mocidade e prepará-la para o futuro”.
(Palmas). (Discurso não revisto pelo orador).

150

SESSÃO ESPECIAL DE HOMENAGEM
AO DIA DO PROFESSOR, EM 15 DE OUTUBRO DE 1969
Presidência do Sr. Alexandre Machado, 2.º Vice-presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
sobre o transcurso do “Dia do Professor”.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Machado) - Falará em nome da Bancada
do MDB, saudando o Professor, a nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente. Sr. Representante do
Governador do Estado; Sr. Presidente do Tribunal de Justiça; S. Eminência, Cardeal
Vicente Scherer; Sr. Representante da Quinta Zona Aérea; Sr. Representante da Secretaria
do Interior e Justiça; Sr. Representante da Secretaria de Agricultura; Sr. Representante do
Prefeito Municipal; Srs. Presidentes das entidades de classe do magistério; autoridades
Educacionais; meus ilustres colegas de magistério e meus ilustres Pares.
Estamos vivendo momentos decisivos para o destino da humanidade!
Pondo em xeque a paz mundial, os povos econômicamente pobres,
inconformados com o subdesenvolvimento avassalador, querem, não sem razão,
desfrutar, também, do bem-estar social e do progresso de que gozam os ricos e
mais desenvolvidos.
- Como, porém, alcançar esse tão desejado objetivo?
- Pela violência, a curto prazo, com resultados incertos ou efêmeros, ou
pelo desenvolvimento progressivo mais lento, porém mais sólido e duradoiro?
Sem a devida preparação, sem o conhecimento técnico indispensável,
sem o aperfeiçoamento sistemático e profícuo do indivíduo, nenhum povo
poderá jamais encontrar e permanecer por longo tempo no caminho do progresso,
usufruindo, simultâneamente, da inalienável liberdade de que não abrem mãos os
povos democráticos.
O desenvolvimento econômico só é possível tendo a alicerçá-lo a educação,
no seu sentido mais amplo e profundo: a preparação do homem - principalmente
da juventude - para enfrentar com sucesso a complexidade da técnica operacional
moderna, que vai desde a fabricação de um simples parafuso até à complicada
montagem das gigantescas naves espaciais.
A educação, hoje, tendo como escopo o desenvolvimento dos povos,
deixou de ser considerada mera tarefa optativa de responsabilidade individual,
para se transformar em obrigação coletiva sob a tutela do Estado.
Já em 1.776 na Inglaterra, Adam Smith considerava a educação não apenas
como encargo social privado, mas como uma das responsabilidades precípuas
do Governo, tão importante quanto era, na época, criar e conservar as vias de
comunicação. Dizia que as instituições educacionais, revertendo em benefício de
todos, deveriam ser custeadas pela contribuição geral da sociedade.
Alfred Harshall, outro economista inglês, no século passado, considerava
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a educação como “um investimento nacional”; nada menos do que isso.
Entre nós, na década de 30, Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que
aconselhava o plantio do trigo, vendo na educação a senda única do desenvolvimento
e do progresso, dizia categórico: “Todo o nosso esforço deve ser dirigido no
sentido de educar a mocidade e prepará-la para o futuro”.
Quase dois séculos decorrem desde as sábias considerações de Adam Smith!
Só agora, porém, esse conceito de educação, como fator de desenvolvimento,
vem empolgando os economistas; só agora se proclama, com toda ênfase, que a
educação, no contexto desenvolvimentista, representa um processo social; só agora
a educação está sendo considerada não apenas como fator de desenvolvimento,
mas como fator essencial do desenvolvimento.
No Brasil - país que não pode ser considerado como subdesenvolvido,
mas como em processo de desenvolvimento é, apesar disto, tão grave o problema
educacional que, no dizer do Deputado João Calmon, constitui “uma verdadeira
calamidade pública”. Citando dados fornecidos pela UNESCO, o ilustre Parlamentar
patrício diz que “o Brasil está colocado em penúltimo lugar na América Latina em
percentagem do orçamento Federal destinado à Educação”, e que, em decorrência
dessa deficiência orçamentária, o nosso País conta ainda com cerca de 25 milhões
de analfabetos - total superior ao da população da República Argentina.
Preocupado com a gravidade do problema, que entrava a aceleração do
nosso desenvolvimento, lançou a Campanha Nacional de Alfabetização em massa,
utilizando para tanto de todos os recursos materiais e humanos disponíveis.
A aplaudida e patriótica iniciativa é um magnífico trabalho em favor do
ensino. Terá, contudo, de ser oportunamente complementado pela educação dos
alfabetizandos, a cargo de verdadeiros professores.
Faz-se necessário que se estabeleça, de uma vez por todas, a diferença entre
ensino e educação no sentido atual. A simples alfabetização, conquanto seja um passo
à frente, não soluciona a questão. A solução está em educar o indivíduo, preparando-o
para enfrentar a trama de interesses em que o envolve, diuturnamente, a vida coletiva.
O Governo, ciente e consciente do fato, pelas suas autoridades educacionais
- a partir do combate sistemático e tenaz ao analfabetismo - está vivamente
empenhado na reformulação urgente e total de sua política educacional.
Essa reformulação deverá ser feita no sentido de atender plenamente à
vinculação do sistema educacional com o econômico, na preparação do elemento
humano para o mercado de trabalho, tendo em vista a permanente e crescente
exigência de técnicos especializados, bem como as relações entre a Sociedade e a
Universidade, no atual estágio da civilização.
Os estudos para as reformas dos nossos sistemas de ensino já foram
iniciadas pelo Ministério de Educação.
Aos encarregados de realizar tão importante tarefa cumpre ter os olhos
voltados para a realidade brasileira, ouvindo e considerando, como subsídio
indispensável à concretização do seu objetivo, a opinião experiente dos responsáveis
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pela execução dos programas educacionais: os professôres.
Críticos de algibeira, vez por outra, vêm a público creditar graciosamente
ao professor as deficiências dos nossos sistemas de ensino.
No que se relaciona com o ensino superior, atribui-se a sua estagnação à
vitaliciedade dos professores que, garantidos em seus cargos, não se interessam mais em
acompanhar o avanço da ciência e se descuidam em atualizar seus métodos didáticos.
Essa não é, evidentemente, a regra; poderá, quando muito, ser rara
exceção.
Para o professor ODORICO MACHADO, da Universidade de São Paulo,
nem a vitaliciedade, nem o regime de cátedra são responsáveis pela estagnação do
ensino universitário.
“Pela minha experiência de 39 anos de atividade dentro de uma
Universidade - diz o emérito professor - sou forçado a discordar das criticas,
ouvidas com freqüência ao professor vitalício. Melhor seria indagar antes das
condições de trabalho que lhe são oferecidas para avaliar se realmente ele
poderia ter realizado mais do que fez. Dê-se à Universidade o que ela necessita
em instalações, equipamentos e corpo técnico; selecione-se rigorosamente o seu
corpo docente, dando-lhe remuneração condizente com sua elevada missão e os
resultados positivos logo surgirão, qualquer que seja a estrutura”.
Das condições enumeradas pelo ilustre paulista para maior eficiência
do ensino, destacamos a última - a remuneração do professor, para algumas
considerações que julgamos oportunas.
A remuneração que se costuma atribuir ao professor, de qualquer grau e
ramo do ensino, pelo exercício do magistério é insignificante, e, em muitos casos,
constrangedora. Decorre daí a necessidade que ele tem de se dedicar a outros afazeres
para obter os meios de que carece para equilibrar o seu orçamento doméstico. Não
são também raros os casos em que, tangido pela falta de recursos, emigra para outros
países em busca de melhores condições de trabalho e remuneração condigna.
As preocupações de ordem econômica, que o impedem de se dedicar com
exclusividade ao seu magistério, retiram do professor as condições ideais para o
desempenho de sua missão.
O pior é que essa situação tende a se agravar!
A errônea interpretação e aplicação do disposto pelo § 4.°, do artigo 66,
da Constituição Federal, que fixa em “cinqüenta por cento das respectivas receitas
correntes a despesa do pessoal da União, Estados ou Municípios”, impossibilitam
os governantes, por insuficiência de recursos, atribuir ao professor remuneração
mais elevada,
Entendemos que a “despesa de pessoal” a que se refere essa norma
constitucional, diz respeito única e exclusivamente, ao pessoal administrativo.
Nela não se inclui o magistério.
O certo, o lógico, o razoável, seria enquadrar nos Orçamentos de
Investimento as despesas oriundas da manutenção do magistério e as decorrentes
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da aplicação dos programas educacionais.
Enquanto os professores estiverem sujeitos às limitações impostas pela
interpretação que se dá ao texto constitucional, enquanto a educação não for
colocada em plano prioritário, nada de alcance e profundidade será realizado em
favor do nosso progresso e do nosso desenvolvimento.
É oportuno que, neste dia consagrado ao professor, propulsor anônimo
da nossa grandeza, lembremos e reverenciemos o seu trabalho e a necessidade
de sua valorização.
A ele, manifesta a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro todo o
seu reconhecimento e lhe tributa as suas mais afetuosas homenagens, de que se faz
merecedor pelo que fez, faz e fará pelas sucessivas gerações.
Soldado das letras e da ciência, é no campo da educação que trava a
sua batalha e demonstra, no ardor da luta, o seu acendrado amor e desmedido
devotamento à grande Pátria comum.
Com a nossa homenagem, os votos de que, em 1970, - Ano Internacional
da Educação, veja atendidas todas as suas justas e nobres reivindicações!
(Palmas prolongadas)
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SESSÃO ESPECIAL DE HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR,
EM 15 DE OUTUBRO DE 1970
Presidência do Sr. Octávio Germano, Presidente
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
prestando homenagem ao magistério
gaúcho em nome do MDB.
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, a nobre Deputada Suely de
Oliveira que falará em nome da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro.
A SRA. SUELY OLIVEIRA - Sr. Presidente; Sr. Secretário de Educação
e Cultura e demais autoridades educacionais aqui presentes; Sra Presidente da
Federação dos Professores Públicos do Rio Grande do Sul; Sr. Presidente do
Centro de Professores Técnicos do Rio Grande do Sul; Sra. Presidente do Centro
de Professores do Ensino Primário do Rio Grande do Sul; demais dirigentes de
classe do magistério, professores, minhas senhores, meus senhores, ilustres Pares.
A ninguém que detenha, por pequena que seja, uma parcela de responsabilidade nos
destinos de uma Nação, ou de uma simples parte da coletividade, é lícito ignorar
que, na época atual, a missão e os encargos reservados ao professor são cada dia
mais difíceis, cada dia mais complexos, de maior dimensão e maior profundidade.
O seu magistério vai muito além de alfabetizar ou de transmitir conhecimentos:
A ele cabe a tarefa ingente de preparar para o futuro as novas gerações. Sobre
ele - dos jardins de infância aos bancos acadêmicos - pesa a responsabilidade,
profissional e cívica, de orientar, com desvelo e carinho, o caráter em formação da
criança e do adolescente, de indicar aos jovens o melhor caminho para o ingresso na
vida em sociedade. Hodiernamente, a luta pela sobrevivência, obrigando homens
e mulheres ao trabalho remunerado, num esforço comum para a manutenção da
família, deixa aos que são pais muito pouco tempo para a educação dos filhos. Daí
a transferência de grande parte daquela responsabilidade do lar para a escola, dos
pais para o professor. A influência do professor, conseqüentemente, repousa menos
na sua capacidade intelectual do que nas suas qualidades e virtudes pessoais, na
sua dedicação, na sua força moral, na sua fé e no seu entusiasmo. Face à luta
que também o professor enfrenta para sobreviver, face às preocupações de ordem
econômica que o obriga a desviar para outros setores parte de sua atenção, de
seus cuidados e de suas atividades, é de se perguntar: - Pode o professor se
dedicar inteiramente à escola se, para garantir sua própria subsistência, é forçado
a desdobrar o seu trabalho exercendo outras atividades? - Pode o professor ter
força moral para orientar seus educandos no sentido do cumprimento dos deveres e
obrigações a que estão sujeitos, se ele próprio muitas vezes não dispõe de condições
para atender seus compromissos por carência de recursos materiais? - Pode o
professor transmitir aos seus alunos a fé nos princípios da Justiça se ele próprio se
sente injustiçado? - Pode o professor conservar, indefinidamente, aquele caloroso
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entusiasmo com que iniciou a sua carreira, se o exercício do magistério só lhe
impõe sacrifícios sem que, ao menos, lhe seja garantido o mínimo essencial a uma
existência digna, embora modesta? A resposta, em todos os casos, é negativa.
O professor é um ser humano e, como tal, sofre as conseqüências das
situações difíceis que lhe são impostas. E os seus problemas, como é natural, se
refletem em todo o processo educacional. Portanto, pouco adiantarão as freqüentes
reformulações dos métodos e das técnicas de ensino, a construção de modernos
prédios escolares, se o professor continuar numa vida de sacrifícios. É necessário,
é indispensável, pois, que se encare esse aspecto do problema educacional com a
devida seriedade, com bom senso, com objetividade.
Os tempos atuais não são bons para o professor. O futuro não parece ser
menos sombrio. E, a continuidade dessa situação prejudicará fatalmente o exercício
do magistério. É imperativo, pois, que ao professor, não só pelo aspecto humano
da questão, mas também pelo que ele representa na elevação do nível intelectual
e moral da sociedade e no aperfeiçoamento do homem brasileiro, seja dado um
tratamento que lhe possibilite o pleno e eficiente exercício de suas funções e lhe
assegure uma vida com dignidade. O “Dia do Professor” que hoje transcorre deve
ser um dia festivo, dedicado à cultura, ao saber e à inteligência. Vamos esquecer,
por isto, momentâneamente, as injustiças para, com renovadora esperança, pensar,
otimistas, em dias melhores e de melhor compreensão para os problemas da classe.
Senhor Professores.
A Bancada do Movimento Democrático Brasileiro presta, neste dia e nesta
oportunidade, ao Magistério do Rio Grande do Sul, que aqui se faz representar
com o brilhantismo de seus mais destacados expoentes. as suas homenagens pelo
transcurso desta data a ele consagrada, reverenciando a memória de seus vultos
eminentes do passado e se congratulando com os do presente pelo que de bom e
de útil tem feito ao povo e à Pátria. Essas homenagens são extensivas, também,
ao Centro de Professores do Ensino Primário que, neste ano de 1970, comemora
o seu Jubileu de Prata - um quarto de século de fecundo trabalho em favor do
magistério do ensino primário e da Educação. O Centro de Professores no Ensino
Primário foi fundado, a 21 de abril de 1945, por uma Comissão de Professores que
sentiram a necessidade de congregar o magistério do ensino primário para lutar
pelos direitos inerentes a eles, para lhes proporcionar constante aperfeiçoamento
de seus conhecimentos didáticos. A Comissão que lançou as bases desse grandioso
empreendimento era constituída pelos professores: Célia Argollo Ferrão, Suely
Schroeder Goulart, Maria Paula Dias Pacheco, Oscar De Camilles Filho, Arnio
Saraiva, Celia Braga, Anita Braga, Carmen Pinto, Maria Messias Corrêa, Indiana
do Valle Matzembacker, Horacina Lague e Cecília Torcelli Corrêa. Presidiram
a entidade, sucessivamente: Clélia Argollo Ferrão, Maria Messias Corrêa, Hilda
Formel, Haidée Guaragna, Maria Luiza Vieira Campani, Ana Maria dos Santos
Amantino, Anfilóquia Magnus Assis, Oscar De Camilles Filho, Lucy Monteiro
Moreira, Thereza Noronha Carvalho, Judith Therezinha Rossi e a sua atual
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Presidente, eleita pela segunda vez, a Professôra Thereza Noronha Carvalho.
Os objetivos fundamentais do Centro são:
I - promover a união dos professores do ensino primário do Estado;
II - defender, perante os Poderes Públicos, autoridades administrativas ou
judiciárias, os interesses da classe e, individualmente, os interesses dos associados,
relacionados com sua vida funcional;
III - facilitar o desenvolvimento cultural da classe;
IV - colaborar com o Estado no estudo e solução dos problemas
educacionais;
V - adotar medidas de assistência social; e
VI - manter intercâmbio com associações congêneres.
Para o cumprimento de seus objetivos, o Centro vem desenvolvendo um
trabalho de grandes dimensões e profundidade. No que diz respeito à união da
classe, desmedidos esforços tem sido empregados para ampliar o seu já grande
quadro social. O número elevado de associados - mais de 16 mil - e a existência
de vários núcleos no interior do Estado, em pleno funcionamento, comprovam o
dinamismo e a eficiência de sua ação neste sentido.
A par disto, o Centro promoveu a função de diversas outras associações
representativas do magistério, tais como: o Clube do Professor Gaúcho, a Federação
dos Professores Públicos do Rio Grande cio Sul e a Confederação dos Professores
do Ensino Primário do Brasil. Nas lutas reivindicatórias credita-se a seu favor as
maiores conquistas alcançadas pela classe.
No plano cultura, inúmeras são as suas iniciativas: cursos intensivos,
simpósios, palestras. sessões ele estudos, conferências, encontro, mesa redonda
e organizações de bibliotecas; no plano assistencial, presta relevantes serviços
de assistência funcional e social a todos os seus associados, encaminhando
os assuntos de interesse da classe, informando por meio de seu Boletim,
ou mantendo serviço odontológico em sua sede própria. As atividades de
intercâmbio com associações congêneres também merecem destaque. A
realização do III Congresso Nacional de Professores do Ensino Primário, em
1958, nesta capital; a sua participação ativa nos congressos realizados em
outros Estados da Federação e a representação que fez o Brasil na Assembléia
Geral da Confederação Mundial das Organizações dos Profissionais do Ensino,
em Paris, evidenciam o dinamismo dessa entidade e a colocam entre os mais
importantes órgãos de classe do País.
Por isto, hoje, estamos aqui reunidos nesta Sessão Solene para
homenagear, além do Professor, essa grande e modelar organização, orgulho
da classe, na pessoa de sua dinâmica e inteligente Presidente atual, a professora
THEREZA NORONHA CARVALHO, idealizadora do Clube do Professor
Gaúcho, um monumento representativo da força da união do magistério, e na
de quantos, no presente e no passado, colaboram, de uma ou de outra forma,
para o seu engrandecimento.
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Queira, pois, aceitar os cumprimentos que, por meu intermédio, lhe traz
a bancada do Movimento Democrático Brasileiro pelo transcurso do Jubileu de
Prata do Centro de Professores do Ensino Primário do Rio Grande do Sul, com os
nossos votos, de que, no futuro, como no presente. e no passado, continue sempre
identificado com as aspirações da classe que congrega. (Palmas). (Discurso não
revisto pelo orador).
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11.ª SESSÃO, EM 18 DE OUTUBRO DE 1972
Presidência dos Srs. Solano Borges, Presidente
e Affonso Tacques, 4.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
comentando os principais problemas que
afligem o magistério rio-grandense.
GRANDE EXPEDIENTE
que será em homenagem ao Magistério.
Com a palavra a nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Estamos vivendo uma época em que se procura dar especia1 ênfase aos problemas
educacionais. A Educação, felizmente, nos dias de hoje, está sendo considerada,
não apenas como fator de desenvolvimento, mas como fator essencial do
desenvolvimento de um país. O governo brasileiro ciente e consciente desse
fato - a par do combate sistemático ao analfabetismo - está procurando aplicar a
reformulação proposta em sua politica educacional. Essa reformulação está sendo
feita no sentido de atender plenamente a vinculação do sistema educacional com o
econômico, na preparação do elemento humano para o mercado de trabalho, tendo
em vista a permanente e crescente exigência de técnicos ou especializados. Por
outro lado, procura-se, também, imprimir uma nova mentalidade nas relações entre
a Comunidade e a Escola, visando facilitar a tarefa do Governo na concretização
dos objetivos da Reforma do Ensino. Mas, para tão grande empreendimento, o
Governo deve ter sempre presente que o elemento básico, fundamental, ou como
diria Coelho de Souza, a viga mestra de toda a estrutura educacional, é o Professor.
Sem o professor não se pode conceber nada em termos de educação. No entanto,
o que se observa no desdobrar do movimento reformista dos nossos métodos
educacionais é que o professor está sendo colocado em plano secundário, ou
melhor, está sendo marginalizado. O professor, dado o tratamento injusto que vem
recebendo, é, hoje, um angustiado, sem condições ideais para o pleno desempenho
de suas atividades profissionais. Aqui, em nosso Estado, os problemas do magistério
são muitos e merecem destaques para estudos de soluções satisfatórios e imediatas.
Na Comissão de Serviços Públicos temos procurado debater o assunto, inclusive
com algumas entidades de classe do magistério.
Dentre os problemas que mais afligem o professor - ou porque impõe-lhe
uma vida sacrificada, ou porque lhe dificultam o exercício da profissão destacamos
os seguinte:
I - Baixo salário;
II - Regime de trabalho inadequado;
III - Precárias condições, de trabalho;
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IV - Falta de oportunidade para aperfeicoamento;
V - Revogação da Lei de Aposentadoria Especial; e
VI - Estatuto desatualizado.
1 - BAIXO SALÁRIO - Dos problemas mencionados, o que mais
preocupa o professor é, fora de dúvida, o do salário.
A insuficiência salarial, além de provocar o desinteresse e o desestímulo
pela carreira do magistério, gera gravíssimas preocupações de de ordem econômica,
que afetam, inclusive, o próprio exercício da profissão.
As estatísticas não são precisas, mas calcula-se que é grande o número
de professores que, desestimulados e desesperançados, abandonam o magistério.
O número de candidatos aos cursos de formacão de professores é cada dia mais
reduzido. Para se ter uma idéia da deterioração dos vencimentos do professor basta
lembrar que, em 1965, era esta a situação:
1 - Professor do Ensino Primário - 2,4 do salário mínimo
2 - Professor do Ensino Médio - 3,2 do salário mínimo
3 - Técnico científico (padrão 15) - 3,5 do salário mínimo.
Hoje, infelizmente, o tratamento pecuniário dado ao professor é bastante
inferior. Vejamos:
1 - Professor do Ensino Primário - 1,7 do salário mínimo;
2 - Professor do Ensino Médio - 2,4 do salário mínimo;
3 - Técnico científico (padrão 15) - 4,8 do salário mínimo.
Como se pode observar, enquanto o técnico científico padrão 15 teve seus
vencimentos elevados de 3,5 do mínimo para 4,8. O Professor do Ensino médio
teve o seu reduzido de 3,2 para 2,4 e o Professor do Ensino Primário, de 2,4 para
1,7. A redução que se ultimou no vencimento do professor, de 1971 para cá, é
bastante acentuada, tão acentuada quanto o desmedido e incontrolado custo de
vida. Como decorrência natural desse estado de coisas, a situação econômica do
professor é realmente muito difícil; calamitosa a do professor do ensino médio e
sem comentários a do professor do ensino primário.
Buscando um solução para o problema, as entidades de classe do Magistério
Público passaram a reivindicar um salário profissional, isto é, 3 salários mínimos
para o professor do Ensino Primário e salário de técnico científico, padrão 15, para
o Professor do Ensino Médio, com formação de nível superior.
O salário profissional para o professor é, no nosso entender, muito justo e
oportuno. Aos membros do magistério, a exemplo do que foi feito com os membros
do judiciário, deve ser assegurada uma vida econômica estável, que lhes permita
ensinar, educar e preparar para o futuro as novas gerações.
2 - REGIME DE TRABALHO - Pela reforma do Ensino, como se sabe,
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o curso primário e o curso ginasial foram integralizados para se constituir o que se
convencionou chamar de Ensino Fundamental ou ensino de 1.º grau.
Esse fato deu ensejo ao aproveitamento dos professores do ensino
primário, com formação universitária, nas últimas séries do mencionado estágio
de aprendizagem A medida em si não apresenta nenhum inconveniente. O
inconveniente, o condenável, é o tratamento dispensado a esses professores. Isto é,
o regime de trabalho de 22 horas semanais, com vencimento de Cr$ 440,00. O que
a lei assegura para o trabalho dessa natureza é o regime de 10 a 12 aulas semanais,
com vencimentos de Cr$ 600,00, ou até 18 aulas semanais, com vencimentos
de Cr$ 900,00. Qualquer outra modadlidade de pagamento, fora desses limites,
constitui desrespeito à lei, abuso sem precedentes na administração estadual.
3 - CONDIÇÕES DE TRABALHO - As condições de trabalho
oferecidas ao professor, salvo raras exceções, são precarissímas. Para minorar
um pouco as deficiências dos prédios escolares, a falta de material, merenda,
uniforme e, inclusive, material de limpeza, o professor se vê obrigado a realizar
permanentemente campanha de ordem financeira. Perde assim, com essa atividade
extra-classe, precioso tempo que poderia ser empregado nos planejamentos.
4 - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA APERFEIÇOAMENTO
- Uma das grandes reivindicações do professor é, sem dúvida, a instituição da
carreira do magistério. Para tanto seria necessário, antes de mais nada, que fosse
assegurada, indistintamente, oportunidade, de aperfeiçoamento para os que estão
no exercício de suas funções.
Para o professor que trabalha em locais afastados dos grandes centros é
difícil, senão impossível, a realização de cursos para completar ou complementar
a sua formacão profissional.
Nem mesmo os estudos adicionais, nas esco1as normais e institutos de
educação, pleiteados pelos professores do Ensino Primário, visando à qualificação
para lecionar nas 5.ªs e 6.ªs séries do Curso Fundamental, foram asseguradaos.
Face a isto, a grande maioria dos professores vê passar o tempo, sern oportunidade
de melhorar seus conhecimentos para iniciar uma carreira dentro do magistério e,
conseqüentemente, melhorar também, as suas condições de vida.
5 - APOSENTADORIA ESPECIAL - A revogação da Lei que instituía
a aposentadoria voluntária após 25 anos de serviço para os professores do ensino
primário e após os 30 para os professores do ensino médio, sem distincão de sexo,
foi uma medida drástica, antipática, que nada acrescentou de positivo em favor do
ensino.
Obrigar o professor a reger classe por mais de 25 anos é impor-lhe, no fim
da carreira, uma vida pesada, injusta e cruel.
6 - ESTATUTO DESATUALIZADO - Promulgado em 1954, o Estatuto
do Magistério, desde há muito, está a exigir uma revisão geral para assegurar ao
professor um regime jurídico completo e atualizado.
Em 1967, quando da reforma constitucional, conseguimos a aprovação
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de uma emenda às Disposições Transitórias, garantindo urgência para a revisão e
atualização de todas as leis estatutárias dos servidores públicos. Tal dispositivo,
infelizmente, não foi acatado pelo Poder Executivo. Até hoje o problema não
teve solução. Arrasta-se na Secretaria de Administração, surda às constantes
reclamações das entidades de classe
CONCLUSÃO - Os problemas a que nos referimos devem merecer
especial atenção do Governo, principalmente no que se refere ao Baixo Salário,
pois foi justamente no atual período governamental que a situação econômica do
magistério se agravou. O plano de pagamento vigente foi elaborado em fins de
1970, ao término do governo anterior, de acordo com as instruções do governador
eleito.
Portanto, ao atual Governo cabe retificar as distorções praticadas contra a
remuneração dos professores. É, oportuno que, no momento em que registramos a
passagem do dia consagrado ao professor, além de reverenciarmos o seu nobilitante
trabalho, destaquemos, também, a imperiosa necessidade de sua valorização, em
termos de remuneração condigna, melhores condições de trabalho, perspectivas
para realizacão plena de uma carreira. (Palmas)
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27ª SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1974
Presidência dos Srs. Hed Borges, 1.º Vice - presidente;
Rubi Diehl, 1.º Secretário, Antonino Fornari, 3.º Secretário
e Oscar Westendorff, 4.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
encaminhando a votação do Projeto de lei
113/73 que estabelece o Plano de Carreira
do magistério Público Estadual.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Numa reunião que tivemos ontem, com o Sr. Secretário da Educação,
tivemos a oportunidade de dizer a S. Exa. que tudo aquilo que o Governo havia
assegurado de vantagens para os professores, no que se relacionava com a chamada
“remuneração condigna”, havia sido inteiramente anulado pelo Plano de Pagamento,
porque ninguém, de sã consciência, poderá dizer que Cr$ 760,00 é vencimento
condigno, se nem sequer é suficiente para a manutenção do professor naquilo que
lhe é vital. Havíamos dito, inclusive, que o Governo que havia assegurado como
princípio a remuneração condigna, portanto já havia dado com uma mão, havia
tirado com as duas no Plano de Pagamento.
E mais, os casos a que fez referência o nobre Deputado Getúlio Marcantônio
são mínimos, são insuficientes, são insignificantes. E para que os Srs. Deputados
tenham uma idéia do que representam essas grandes vantagens anunciadas pelo
Deputado Getúlio Marcantônio, vou ler aqui os dados fornecidos pela própria
Secretaria de Educação e Cultura: Regente do ensino primário, apenas 205 é
que passarão de quinhentos e poucos cruzeiros; professor do ensino profissional,
97; professor do ensino rural, 76; professor do ensino médio, 1,81 e professor
supervisor estagiário, 1. Então se faz um Plano de Carreira para beneficiar uma
parcela insignificante, quando temos diante de nós uma classe numerosa que vai ao
redor de sessenta mil professores. Mas, temos ainda que convir que, para o professor
alcançar as classes mais elevadas terá que se sujeitar a uma corrida de obstáculos,
ele terá que se sujeitar a atravessar o funil mais apertado que eu conheço, na escala
de estabelecer promoção por meio de merecimento e antigüidade. O professor,
além de ter que se submeter a todas essas exigências para alcançar as classes mais
elevadas, terá ainda que perder os seus avanços trienais que foram, como dizem
os professores, - batizados com gratificações adicionais; ficaram apenas sujeitos
às promoções por merecimento e antigüidade, dependendo de vaga. Isso é um
processo, como já tive oportunidade de dizer, totalmente superado; não funciona
sequer para as classes que abrigam pequenos grupos de funcionários, como é o
caso da Magistratura, do Ministério Público, da Polícia, da Brigada Militar que, não
agüentando a espera de longos e longos anos, tiveram que exigir, e conseguiram, o
chamado sistema de quinqüênios. No entanto, para o Magistério retiraram-se seus
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avanços trienais e deram-lhe apenas promoção por merecimento e antigüidade.
E não lhe foi dado, a exemplo dos outros cargos de carreira, o chamado sistema
qüinqüenal. Daí porque considerar este plano de pagamento insuficiente e, mais
do que isso, decepcionante, porque o Governo passou dois anos trombeteando aos
quatro cantos do Rio Grande do Sul que ao Magistério seria assegurada remuneração
condigna, e agora [vem] com meia dúzia de cruzeiros para representar o chamado
vencimento básico da classe do magistério. Tenho dito. (Palmas). (Não revisado
pelo orador).
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28.ª SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1974
Presidência do Sr. Affonso Anschau, 2.º Vice - presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
discutindo o Projeto de lei 114/73 – Estatuto
e Plano de Carreira do Magistério Público
do Estado
Com a palavra a nobre deputada Suely de Oliveira
SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
O Projeto de lei 114/73, consubstancia duas importantes matérias: o
Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira.
Pelo Estatuto temos, então, as normas para que o provimento e a vacância
dos cargos, a distribuição do pessoal do Magistério, a fixação dos direitos, as
vantagens, as normas para o regime de trabalho e para os deveres e responsabilidades
dos professores a serviço do Estado. No sistema de provimento e vacância dos
cargos, o Projeto ora em discussão apresenta duas modificações: primeira – institui o
provimento mediante promoção; essa modalidade de provimento decorre, é lógico,
é evidente, do sistema de carreira para os cargos de Magistério e a outra inovação
é a que diz respeito à eliminação do instituto de readmissão. O atual estatuto
assegura ao professor que se demite por motivos que são de seu interesse, e que
depois, pretendendo retornar à carreira do Magistério, solicita a sua readmissão,
contar o tempo de serviço prestado anteriormente. Pelo novo Estatuto este instituto
desaparecerá. No que se relaciona com a vacância dos cargos, o Projeto mantém
todas as modalidades atualmente em vigor e acrescenta mais duas, ou seja, a
vacância por decorrência de promoção e a vacância por motivo de readaptação do
professor para outro cargo no serviço público. Na distribuição do pessoal, também
há grandes modificações com relação à legislação em vigor. Pelo sistema vigente,
o professor, ao ser nomeado, recebe lotação para uma determinada escola. Para
efeito de promoção, os estabelecimentos de ensino público são classificados em
entrâncias. Na situacão futura, as lotacões em unidades escolares e o sistema de
entrância desaparecerão. Os professores passarão a ser lotados nas Delegacias de
Ensino, com designação para os estabelecimentos de ensino.
O sistema de lotação nas Delegacias ampliará consideravelmente os limites
de sede do trabalho do professor.
Com o acautelamento no que diz respeito à movimentação de professores,
e justamente neste particular, é que o Magistério se mostrou muito preocupado,
porque sentia que com uma designação ex-offício poderia ser jogado de um
município para o outro. Daí, porque, foram apresentadas pelas entidades de classes,
com muita insistência, modificações no sistema do professor.
Quanto aos direitos e vantagens: o Projeto consusbstancia todos os
direitos e vantagens atualmente em vigor, mas com grandes modificações no
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que diz respeito a vencimentos, gratificações adicionais, que serão de 5% do
vencimento, por triênio de serviço, ao invés de 15 e 25% correspondente a 15
e 25 anos de serviço. Gratificações por regime especial de trabalho que ficarão
restritas às correspondentes ao regime de 44 horas semanais, no valor de 100% do
vencimento, desaparecendo as de 50% relativas ao regime de 18 horas semanais.
A acumulação remunerada assegurada pela Constituição será substituída por uma
gratificacão de 100% do vencimento. Os avanços trienais desaparecerão para dar
lugar às chamadas promoções por merecimento e antiguidade. As férias, que eram
para o professor o período de recesso escolar, passarão a ter o limite máximo de 30
dias, ficando abolido completamente o regime de férias correspondente ao recesso
escolar. As justificativas de faltas, que eram de 36 por ano, ficaram limitadas em
10. Sobre isto, o Deputado Getúlio Marcantonio declarou-me que era necessário
que desaparecesse essa vantagem assegurada pelo Estatuto do Magistério, porque
se tratava de um privilégio que nenhum outro servidor gozava e que, portanto,
precisava ser corrigido no Estatuto.
Não é isto. O nobre Deputado Getúlio Marcantonio desconhece o
Estatuto do Funcionário Público do Estado, que no seu Artigo 167, inciso 5.º,
diz: “Moléstia devidamente comprovada até três dias por mês. observado o que
estabelece o artigo 75”.
Vejamos o que diz o Artigo 75 do referido Estatuto: “O funcionário
que por doença não puder comparecer ao serviço ficará obrigado a fazer pronta
comunicacão ao seu chefe imediato para o necessário exame médico e atestado”.
Daí por que repito nesta oportunidade que a concessão da justificação de três faltas
ao mês não se constitui um privilégio, mas uma vantagem assegurada a todos os
servidores públicos do Estado.
Das alterações a que fizemos referência, a gratificacão especial por regime
de trabalho, a acumulacão remunerada e o período mínimo de férias acarretam,
é evidente, grandes prejuízos ao professorado. Atualmente, grande número
de professores que exercem suas atividades no chamado Plano “B” de seis a
dezoito horas semanais, tem a gratificação correspondente a 50% incorporada
ao vencimento. Pelo Projeto, essa vantagem cairá e o professor ficará sujeito a
um regime de 44 horas semanais, com uma gratificação de 100% sobre o seu
vencimento. Regime de trabalho: dois são os regimes que serão estabelecidos de 22 horas semanais e de 44 horas. Ao de 44 horas semanais, como já tive a
oportunidade de dizer, corresponderá uma gratificação de 100%. Os professores,
na sua grande maioria, na sua quase totalidade, consideram o regime de trabalho
de 44 horas semanais incompatíveis com as funções do Magistério. Realmente, em
nosso entender, a jornada de 44 horas semanais já está sendo condenada até para
os que trabalham na estiva. Num dos últimos congressos realizado em Genebra
sobre trabalho, a jornada de trabalho até para os trabalhadores da estiva, até para
os trabalhadores braçais, de 44 horas semanais, foi condenado. Pois, muito bem,
agora, aqui no Rio Grande do Sul, a jornada de trabalho de 44 horas é imposta ao

166

Magistério. Estamos “evoluindo”
“Deveres e responsabilidades:”
As normas relativas aos deveres e responsabilidades do professor a serviço
do Estado, em nada, ou quase nada, difere das normas em vigor.
Esses são os comentários que achamos necessário fazer, nesta oportunidade,
no que diz respeito à estrutura do novo Estatuto para o Magistério.
Passamos, agora, à outra parte, ou seja, o chamado Plano de Carreira para
o Magistério:
O Plano, como devem saber os Srs. Deputados, se estrutura em princípio,
classes, as quais contém níveis de habilitação. Quais são os princípios básicos
estabelecidos para a Carreira de Magistério: profissionalização. O que é a
profissionalização? É a garantia das condições necessárias ao pleno exercício
do Magistério, representada pela formação adequada, remuneração condigna e
ambiente apropriado para o trabalho. Paridade de remuneração com a de outras
profissões, ocupantes de cargos em que se exija qualificação análoga ou equivalente,
respeitadas as particularidades e o regime de trabalho.
Progressão na carreira - mediante promocão por merecimento e
antiguidade.
Valorização da qualificação, por meio de cursos ou estágio de formação,
aperfeiçoamento, especialização ou atualização. A profissionalização mediante
remuneração condigna representa reivindicação maior e mais sentida de nosso
Magistério. Entretanto, o princípio aqui estabelecido já está ameaçado antes mesmo de
ser convertido em lei e, agora, já não se trata mais de uma ameaça; com a aprovacão do
plano de pagamento, hoje à tarde, a remuneração condigna foi totalmente comprometida.
A paridade de remuneração é outra grande reivindicação dos professores e para este
particular eu chamo a atenção do douto Plenário, porque se trata de um princípio
fundamental da Carreira do Magistério e, no entanto, como ele está redigido, não
passa, Srs. Deputados, de uma grande farsa, objetivando querer enganar o Magistério,
porque o que está disposto, aqui, como princípio fundamental, é como diz o vulgo - um
verdadeiro risco n’água - não tem sentido, não tem nenhuma razão de ser, porque não
atende de maneira alguma aos objetivos visados pelo nosso Magistério.
Que pleiteia o Magistério, Sr. Presidente e Srs. Deputados? Vencimentos
iguais a de outros servidores que ocupam cargos para o qual se exige o mesmo
grau de formação, tendo, assim, o inciso II do Art. 3.º do Projeto dispondo sobre
paridade de remuneração como a de outros profissionais que possuem quafificação
análoga ou equivalente, ou seja, qualificação semelhante. O de igual valor não
atende, é lógico, é evidente, aos objetivos visados pelo Magistério. Análoga e
equivalente só podem ser o exercício de magistério por um professor para um
cargo de magistério. E não é isto que o Magistério deseja; o Magistério deseja que
o cargo de magistério que exige curso superior seja equiparado também aos demais
cargos técnico-científicos, que também exigem a formação de mesmo nível e de
mesmo grau.
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Promoção por merecimento: para progressão na carreira, é um processo,
como já tive oportunidade de dizer a esta Casa, totalmente superado. A coleta
de dados para apurar o mérito por critérios mais objetivos é difícil, é onerosa. E
em conseqüência disso, prevalecem sempre os critérios subjetivos. O sistema de
promoção por merecimento, mesmo nas classes que agrupam poucos funcionários,
não tem se processado satisfatoriamente. Já citei, hoje à tarde, como exemplo, a
Magistratura, o Ministério Público, a Polícia, a Brigada Militar. Para essas classes,
o sistema de promoção por merecimento não tem funcionado. Tanto não tem
funcionado que foram obrigados a pleitear uma promoção por tempo de serviço,
denominada de quinqüênios. São promoções de cinco em cinco anos, automáticas,
independente de existência de vagas para promoção, por merecimento e antigüidade.
Portanto, é uma c1asse numerosa em exercício nas mais variadas regiões do Estado.
Como é, no caso o Magistério, as perspectivas de êxito desse sistema são bastante
desalentadoras. A valorização da qualificação profissional é, sem dúvida, a parte
positiva dos princípios básicos estabelecidos para a organização da carreira de
Magistério.
Uma formação profissional adequada, além de contribuir para melhorar
efetivamente o nível de ensino, assegurará, dentro do sistema preconizado, um
melhor tratamento pecuniário para os professores.”
“As Classes”.
Já comentamos os princípios fundamentais da carreira. Agora, passemos
às classes. A carreira do Magistério, como sabem V. Exas., será estruturada em
seis classes dispostas gradualmente. Cada uma das classes abrangerá determinado
número de níveis de habilitação profissional, num máximo de seis. O que é
“classe”? Esse é outro ponto para o qual eu chamo a atenção do Plenário, porque
o Plenário hoje vai decidir. E, como tenho dito ao Magistério, este Projeto de
lei, enquanto não for aprovado, é de responsabilidade do Poder Executivo; mas
depois que ele for aprovado pela maioria desta Casa, a responsabilidade será desta
Casa. Portanto, os Srs. Deputados não tem o direito de dizer que nada podem
fazer em favor do Magistério, porque, a Constituição lhes veda. Em absoluto! Uma
Assembléia na qual há uma maioria, tem força; se não pode vencer pela lei, pode
vencer pela pressão. Nós, quando éramos maioria aqui, conseguíamos todas as
vantagens reivindicadas pelo Magistério e pela classe dos Funcionários públicos.
Hoje, também se disse aqui que o Governo não dava mais porque não
podia. Pois se não pode é porque não tem condições, é porque, não tem capacidade
para administrar. Porque no tempo do Gen. Ernesto Dornelles, nós tivemos
uma revisão salarial para o Magistério, superior a 100%; ao tempo do Sr. Ildo
Meneghetti, também foi dada uma revisão salarial superior a 100%. E nenhum
desses Governadores proclamou que seria dar ao Magistério vencimento ou
remuneração condigna; apenas dizíamos que era oportuno e justo fazer-se uma
revisão, um reajustamento salarial para a classe do Magistério. Portanto, se este
Governo só pode dar vencimentos pequenos, é porque pequena é a sua capacidade
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administrativa. (Palmas. “Muito bem” - da Bancada do MDB.)
Mas eu quero chamar a atenção deste colendo Plenário para o que diz
respeito às “Classes” e aos “Níveis”, para que os Srs. Deputados saibam o que estão
votando, e para que não se limitem, apenas, a votar naquilo que o Governo pede.
“Classe” - constitui a linha de promoção por merecimento e antigüidade;
nível é relativo ao grau, de forma que se constitui numa vantagem pessoal e a
sua concessão, consequentemente, será automática, portanto não faz sentido o
dispositivo estatutário que exige, no mínimo, dois anos para a professora passar do
nível 5 para o nível 6. Tempo de serviço é o fator que deve orientar na promoção por
antigüidade e não nos níveis. O nível, como diz o Estatuto, é a linha de habilitação
do professor, é uma vantagem pessoal e a sua concessão é automática. Portanto,
devemos excluir do corpo da lei aquele dispositivo que obriga o professor a marcar
passo durante dois anos, depois de conseguir a sua habilitação. Onde está o estímulo
para o professor procurar melhorar os conhecimentos, se depois que ele consegue
o seu título de pós-gradução, de doutorado ou de mestrado, terá que ficar marcando
passo, aguardando uma vaga durante dois anos?
Ingresso na Carreira: aqui, então, se situa o ponto nevrálgico da questão:
o ingresso na carreira. Os critérios estabelecidos para ingresso na carreira são, no
meu entender, absurdos, injustos, desumanos e acarretam grande prejuízo para a
maioria do nosso Magistério.
SR. PRESIDENTE - (Antonino Fornari) Nobre Deputada, o tempo de V.
Exa. está esgotado.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Senhor Presidente, não tem
prorrogação?
O SR. PRESIDENTE - V. Exa. pode requerer 10 minutos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Só 10 minutos?
O SR. PRESIDENTE - A Presidência submete ao Plenário o Requerimento
da oradora que requer mais 10 minutos, prazo regimental para usar a Tribuna.
Os Srs. Deputados que concordam, queiram ficar sentados. (Pausa). Aprovado. V.
Exa. tem mais 10 minutos para ocupar a tribuna.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Segundo as disposições do Projeto,
só ingressará na carreira do Magistério o professor que possuir uma das seguintes
habilitações: “de 2.º grau obtido em três séries; de 2.º grau obtido em 4 séries ou
em três seguidas, de estudos adicionais correspondentes a um ano letivo. De grau
superior representada por licenciatura do 1.º grau obtido em curso de curta duração,
seguida de estudos adicionais de, no mínimo, um ano letivo; de curso superior
de formação específica de professores específicos, de educação correspondente
à licenciatura plena.” Caso prevaleçam esses critérios, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, apenas a metade dos professores efetivos, num total de 46.699, estarão
habilitados a ingressar na carreira do Magistério. Quanto aos especialistas de
educação, a situação é ainda mais grave. Dentre os 238 especialistas de educação
que se acham em pleno exercício de suas funções, apenas 17 serão aproveitados
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na carreira do Magistério. O resto ficará para ser liquidado no chamado quadro de
extinção.
As exigências previstas para o ingresso na carreira levam ao absurdo de
considerar inabilitados os professores que portam diplomas de curso superior de
Faculdade de Filosofia, de Escola Superior de Belas Artes e ainda os professores
com registro definitivo fornecido pelo Ministério de Educação e Cultura.
Como se pode observar, o desrespeito aos direitos, adquiridos pelo
professor, mediante disposições legais, federais, estaduais, é uma constante no
chamado Plano de Carreira.
Inativos. Outra questão que deve merecer a atenção deste Plenário para
que não se cometa uma injustiça aos nossos velhos mestres que estão gozando do
prêmio merecido da aposentadoria. Estranhamos, Sr. Presidente e Srs Deputados,
a exclusão dos professores inativos do “Plano de Carreira” para o Magistério na
esfera federal. Prestem bem atenção V. Exas. que o Governo sempre se apressa em
aplicar as normas federais que prejudicam os nossos servidores, mas quando se trata
de aplicar as normas, como dizia, o Governo fica surdo, fica mudo, fica cego, e não
dá a mínima atenção para as chamadas disposições expressas pelo Governo Federal
no que diz respeito a servidores públicos. Na esfera Federal, dizia eu, os servidores
aposentados serão beneficiados com um novo sistema de classificação de cargos.
Eles cometeram, inclusive, o absurdo de exigir concurso para os inativos! Entretanto,
durante a realização do Congresso, esse problema foi resolvido, e foi testemunha
disso o nobre Deputado Ilha Moreira, que comigo compareceu ao II Congresso
de Servidores Públicos, realizado no Estado da Guanabara. Pois bem, durante a
realização do Congresso, o Diretor do Departamento de Pessoal compareceu naquele
Plenário e declarou que o Governo havia reconsiderado o assunto e determinado
que aos inativos seria dado tratamento igual aos atribuídos aos cargos sob regime de
nova classificação. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, peço que seja dado aos
nossos professores inativos, como de resto a todos os inativos do Estado, o mesmo
tratamento que será dado aos servidores federais.
Sendo assim, concluímos nós, não pode o Governo, por eqüidade e
por justiça, deixar os professores inativos à margem das vantagens do Plano de
Carreira. A aposentadoria, como se sabe, não é castigo; ao contrário: é descanso
merecido aos que dedicaram os rnelhores anos de suas vidas ao serviço do Estado
e das nossa coletividades.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, como viram V. Exas., as grandes falhas
do Projeto ora em discussão residem exatamente nos dois últimos tópicos do nosso
Parecer, ou seja: Ingresso na Carreira do Magistério e Exclusão dos inativos do
Plano de Carreirra.
Na parte referente aos requisitos para ingresso na carreira, eu chamo a
atenção para este detalhe.
O Projeto encontra-se inteiramente desvinculado da nossa realidade, e
sobretudo contrário ao princípio que norteia a reforma do ensino. Não atinamos,
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até o presente momento, quais as razões que determinaram, que levaram o Governo
a dividir o nosso Magistério em dois grandes grupos: de um lado os inabilitados e
de outro os habilitados Aos primeiros serão consignadas, atribuídas, remunerações
indignas: ao 2.º grupo, remuneração condigna, no entender do Governo. Essa divisão,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, além de arbitrária e injusta para com uma grande
parcela dos nossos professores, é altamente, prejudicial ao ensino. O professor que
se sente injustiçado, marginalizado, ferido nos seus direitos, diminuído perante os
seus colegas e perante os seus alunos é, conseqüentemente, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, um professor que não possui aquelas condições ideais para o exercício
de sua nobre missão. Portanto, se há alguém que não deveria estar interessado em
não humilhar, em não depreciar uma grande parcela do Magistério, deveria ser,
sem dúvida, o Secretário de Educação. Mas como ele é um elemento estranho ao
nosso meio, ele não sabe que o nosso Magistério, embora tenha sempre recebido
remuneração insignificante, sempre foi respeitado, sempre foi considerado, ele
nunca foi, em tempo algum, rótulado de inabilitado. A insensibilidade para com
os nossos professores, sem dúvida, só, poderia partir de elemento estranho ao
nosso meio. Um gaúcho jamais faria isto com a nobre classe do Magistério do Rio
Grande do Sul. Elemento estranho ao nosso meio, indiferente à história, as nossas
tradições, é que poderia fazer isto que se pretende fazer com o chamado “Plano
de Carreira do Magistério”. Uma das características do ensino previstas pela
reforma é a sua tendência profissionalizante. No entanto, pelo Plano de Carreira
do Magistério, que o Governo considera instrumento hábil para a implantação da
reforma, os professores responsáveis diretos pela parte profissionalizante do nosso
ensino ficarão, na quase totalidade, inteiramente marginalizados.
O Plano de Carreira, ao estabelecer os requisitos de provimento dos
respectivos cargos, no engano grosseiro, se fixou, apenas, nos professores de Cultura
geral, nos professores de Ciências e Letras, esquecendo-se, completamente dos
professores de Cultura Técnica e dos professores especializados. Os professores
que dão embasamento ao ensino de nossas escolas técnicas, como a Parobé, Ernesto
Dornelles, Protásio Alves, Escola Agrícola, bem como os do ensino especializado,
serão grandemente prejudicados com a instituição do Plano de Carreira. E vejam
que citei aqui estabelecimentos de ensino que, por lei votada por esta Casa, foram
considerados estabelecimentos de ensino padrão no Rio Grande do Sul.
Para atender às necessidades do ensino, a colaboração desses professores é
válida, só deixa de ser válida quando se trata de dar melhor remuneração.
Vejamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, algumas opiniões das entidades
de classe do Magistério, no que diz respeito às exigências para ingresso na Carreira
do Magistério. Vou citar aqui apenas um final do trecho de um memorial da entidade
de classe que congrega os professores da Escola Técnica Protásio Alves. Diz o
seguinte: Outra verdadeira fuga de vidência é o caso de inúmeros professores
catedráticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que lecionam, também,
a mesma cadeira no Ensino Médio, principalmente o Técnico: esses professores
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não entram no chamado “Planec”, da Secretaria de Educação. E ele cita, como
exemplo, o professor Luzardo de Almeida, professor de Economia da URGS,
catedrático e professor de Economia do Colégio Protásio Alves, que não tem vez
no Plano de Carreira: o professor Sílvio Silva, catedrático de Inglês na URGS e
professor de Inglês no Colégio Protásio Alves e o professor Nascimento, professor
de Contabilidade da URGS e de Contabilidade no Colégio Protásio Alves.
Procedendo-se ao exame dos Projetos de Lei n.ºs 113/73 e 114/73,
verificaram que , optando pelo Plano de Carreira do Magistério Estadual - e agora chamo a atenção do nobre Deputado Getúlio Marcantonio, que vive aqui a
proclamar a excelência do Plano de Pagamento - seriam enquadrados no nível um,
ferindo, desta forma...
O SR. PRESIDENTE (Affonso Anschau) - Nobre Deputada! Solicito a
V.Exa. que conclua, porque seu tempo está esgotado.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Então, Sr. Presidente, por falta
de tempo, deixarei de referir o memoria1 que iria ler agora, mas passa-lo-ei à
Taquigrafia. Direi, no entanto, que para os especialistas de música também não
deram vez no Plano dos Professores com registro definitivo, o mesmo acontecendo
com os Regentes do Ensino Primário e dos inativos.
Ao concluir, Sr. Presidente, desejo tão somente dizer que pela leitura dos
memoriais observamos que o clamor é geral e que em face desse descontentamento
generalizado, os professores - através das suas entidades de classe, ou seja,
do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, a Associação
dos Professores do Ensino, as agremiações estaduais das escolas técnicas e
especializadas - apresentaram como sugestão às Comissões Técnicas desta Casa
uma série de emendas, sendo que dessas emendas aprovamos, na Comissão de
Serviço Público, 19 e 4 que envolviam matéria de ordem constitucional, legal
e jurídica encaminhamo-las à douta Comissão de Constituição e Justiça, para o
devido exame.
Para essas emendas, Sr. Presidente, peço a máxima atenção dos Srs.
Deputados, a fim de que, dentro de nossas possibilidades, amenizemos um pouco a
situação difícil em que se encontra uma grande parcela do nosso Magistério.
Agradeço, Sr. Presidente, a V. Exa. e aos Srs. Deputados, a tolerância,
pedindo excusas pelo excesso de tempo em que ocupei esta tribuna. (Palmas).
(Não revisado pelo orador)
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59.ª SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1955
Presidência dos Srs. Rubem Alves, 1.º Secretário e
Braga Gastal, Vice - presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
tecendo considerações sobre o Projeto de
lei n.º 80/55; apresenta emendas visando
melhorar os vencimentos dos professores.
O SR. PRESIDENTE - Ainda na pimeira parte do expediente tem a
palavra a nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs Deputados. Depois
que todos os meus colegas fizeram as suas estréias neste plenário, estréias que
ficaram registradas nos anais da Casa, com belos discursos, trabalhos brilhantes
[que] pontuaram os mais variados e atualizados assuntos, eu vou me permitir fazer
também a minha. E o faço, nobres colegas, em circunstância muito especial, pois é
a primeira vez que falo neste plenário como Deputada de oposição. Confesso que
me sinto perfeitamente à vontade nesta minha nova posição e isso se deve, ta1vez,
à atitude de coerência que sempre mantive neste plenário. A minha atitude aqui na
ala esquerda da Mesa será a mesma que mantive na sua ala direita, quando tive a
honra de pertencer à bancada situacionista do Governo passsado.
O Sr. Waldemar Rodrigues - V. Exa. atuava na ala direita como meia
esquerda.
O Sr. Braga Gastal - E já com alguma tarimba de oposição.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Aliás, a minha formação política foi
delineada na oposição.
O Sr. Hipólito Ribeiro - Com uma boa e respeitável tarimba, eu que o
diga.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa.se recorda de iniciarmos a
nossa luta como representantes do povo pelotense na Câmara de Vereadores. Srs.
Deputados, coerente eu fui na legislatura passada: coerente eu também desejo ser
na presente legislatura. Jamais alguém me encontrará nesta tribuna para opinar
hoje de uma maneira e amanhã de outra completamente diversa. Jamais, por
exemplo, me encontrarão aqui fazendo a política do consumidor da carne verde e
ao mesmo tempo defendendo a elevação do preço do custo do boi vivo. Jamais aqui
me encontrarão responsabilizando o Sr. Governador do Estado pelos desmandos,
pelas arbitrariedades do Instituto de Carnes e isentando de culpa aquele grupo de
fazendeiros que há muito se apoderou daquela autarquia para dela tirar proveitos
pessoais. Jamais aqui, Srs. Deputados, V. Exas. me encontrarão fazendo a defesa
dos interesses do Rio Grande e, ao mesmo tempo, dando apoio ao governo do Sr.
João Café Filho, que tem procurado por todos os meios asfixiar o progresso e o
desenvolvimento do nosso Estado. Ninguém que seja coerente poderá dizer que
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está ao lado dos interesses do Rio Grande este governo, que já classificamos de
governo de traição nacional. Mas, Sr. Presidente, o tempo é curto e a tolerância dos
meus nobres pares não é inesgotável, por isto vou passar diretamente ao assunto
que me trouxe à tribuna, assunto que reputo da maior importância e para o qual
solicito a especial atenção desta Casa (Lendo).
“Sr. Presidente e Srs. Deputados.
O Projeto de lei 80-55, de origem do Poder Executivo propõe a fixação
dos vencimentos do Secretário do Governo, do Diretor da V.F.R.G.S e do Chefe
de Polícia do Estado em Cr$ 17.000,00; dos Diretores dos Departamentos de
Estatística, de Compras, do DES, do D.P.M., dos Diretores gerais das Secretarias
de Estado e do Subsecretário do Governo em Cr$ 15.000,00.
À vista do encarecimento sempre crescente das utilidades, nos dias que
correm, temos como muito razoáveis e oportunos os novos vencimentos que se
pretende atribuir aos cargos referidos.
Há, entretanto, um reparo a fazer. Não concordamos, por contrários às
medidas de exceção, que a majoração proposta beneficie apenas um determinado
grupo. As vantagens propostas devem ser atribuídas, também. a todos aqueles
cargos e funções providos por comissionamento. O Subsecretário do Governo, por
exemplo, além dos vencimentos a serem fixados, percebe uma gratificação de Cr$
1.200,00, a título de representação, o que dará um total de Cr$ 16.200.00.
Tomando-se por base os vencimentos e gratificação desse cargo cujas
atribuições são mínimas, em face de existir na Secretaria do Governo o cargo
de Diretor Administrativo, perguntamos: será razoável deixar o titular da
Superintendência do Ensino Primário, que representa mais de 70% do serviço da
Secretaria de Educação e Cultura, apenas com uma gratificação de Cr$ 1.500,00
e com vencimento nunca superior a Cr$ 5.000,00? Perguntamos ainda, será justo
deixar o Diretor do Instituto de Educação, estabelecimento de ensino modelo do
Estado, com vencimentos mensais de Cr$ 3.600,00?
O Sr. Hippolyto Ribeiro - V. Exa. permite?
Quero dizer que, conhecendo a divisão do ensino primário, desde
logo concordo com V. Exa. Entendo que esta Casa deve procurar por todos
os meios reparar a injustiça que ainda se faz com o professor primário, que
precisa ser melhor pago para que tenha maior atração e melhor possa servir à
nobre missão a que se destina.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Recebo o aparte de V. Exa. com
muita satisfação e desde já conto com o apoio de V. Exa. para o movimento que
pretendemos promover neste plenário, em favor de melhores vencimentos para o
magistério e para todos os servidores públicos do Estado.
(Lendo):
Será justo atribuirmos ao Diretor do Instituto Parobé, único no genero,
a ridícula gratificação de apenas Cr$ 500,00 mensais? Será justo perceber um
Delegado Regional do ensino uma gratificação mensal de Cr$ 1. 000,00? Será
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justo que uma Diretora de Escola Normal, de Ginásio ou de Grupo Escolar como o
“Paula Soares”, e tantos outros nas mesmas condições, recebam gratificações não
superiores a Cr$ 1.000,00 mensais? Evidentemente, não.
Nós, Srs. Deputados, os representantes do povo, que sabemos não
terem sido revisadas as remunerações dos cargos em comissão e das funções
gratificadas, quando, na legislatura passada, se procedeu à revisão geral dos
cargos públicos, de provimento efetivo, não podemos, de maneira alguma,
concordar com a disparidade de tratamento que se quer dar aos ocupantes desses
cargos e funções, pelo Projeto 80-55, que visa melhorar a situação, apenas de um
pequeno grupo, justamente os já melhor remunerados.
O Projeto 80-55 é injusto.
Nos moldes em que o apresentaram, não merece e não pode ser aprovado
por esta Casa. Foi, pretendendo reparar, em parte, o esquecimento havido com
o professorado ocupante de cargos em comissão ou de funções gratificadas, que
apresentamos algumas emendas elevando as vantagens a eles atribuídas de molde
a lhes fazer justiça.
Não tomamos iniciativa idêntica com relação aos demais cargos e funções
do setor administrativo, porque essa iniciativa cabe aos Srs. Deputados que melhor
o conheçam, mas temos certeza de que ninguém ficará esquecido e esta Casa
saberá, como sempre soube, cumprir com seu dever: fazer justiça.
Sem a aprovação destas emendas, o Projeto de lei 80-55, que, como
dissemos, visa melhorar a situação de uns poucos, em relação ao grande número de
funcionários, nas mesmas condições, será, se aprovado, uma lei de exceção e por
isso odiosa, contrária aos princípios que sempre nortearam a ação deste parlamento.
Somos, por conseguinte, de parecer que, aproveitando a iniciativa do projeto, deve a
Casa proceder a uma revisão geral das vantagens ora atribuídas aos cargos providos
por comissionamento. Esta providência será o primeiro passo que esta Assembléia, na
presente legislatura, dará em favor dos servidores públicos, atualmente atravessando
um período assaz difícil em face do elevado custo de vida.
Devemos formar na primeira linha junto com os servidores públicos, no
movimento, em articulação, por melhores e mais razoáveis vencimentos, como
também devemos dar o nosso apoio integral à reforma da lei do salário mínimo
pretendida pelos trabalhadores, já que o salário mínimo atual não é mais suficiente
à satisfação de suas necessidades primárias de subsistência. Esses movimentos,
quer com respeito aos funcionários quer com relação aos trabalhadores, não tem o
caráter subverso que muitos espertalhões lhes pretendem atribuir. São movimentos
naturais provocados pela reação, pela ganância desenfreada dos que vivem, como
sempre viveram, e como pretendem continuar vivendo, à custa do trabalho e da
miséria alheias e com o beneplácito dos governantes.
O magistério público do Estado, Srs. Deputados, apesar da melhoria,
de vencimentos que obteve no governo passado, continua sendo a classe mais
sacrificada no momento atual. Dos servidores categorizados, são os professores os
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que tem os vencimentos mais baixos: Cr$ 2.100,00, pouco mais do que o salário
mínimo, para os professores do ensino primário a Cr$ 3.100,00 para os professores
do ensino médio.
O movimento que atualmente articula e galvaniza o professorado, no
sentido de conseguir vencimentos mais compatíveis com suas funções, conta com
a simpatia de grande número de representantes; deverá, porém, contar com o apoio
da unanimidade da Casa.
A esse momento hipotecamos nossa incondicional solidariedade.
Compreendemos a situação de sacrifícios que experimentam os professores,
incapazes de fazerem frente com os salários atuais, à avalanche de aumento que
dia-a-dia se verifica no preço das utilidades.
E, Srs. Deputados, solidários com esse movimento, apelamos ao Sr.
Governador do Estado, o ilustre engenheiro Ildo Meneghetti, para que encaminhe
sem demora a mensagem necessária ao atendimento de tão justas reivindicações
dos professores e do funcionalismo.
O Sr. Milton Dutra - V. Exa.permite?
Alias, o Sr. Governador pode fazer isto desde logo, porque o que ocorre
com relação ao professorado não é o que sucede com o restante do funcionalismo.
O professorado não está dependendo de um novo estudo quanto à classificação de
cargos. Trata-se somente de um novo plano de pagamentos. Nada impede que ele
envie esse plano de pagamentos à Assembléia.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. tem razão. Este é um argumento
que poderá ser usado.
O Sr. Hipolyto Ribeiro - V. Exa. permite um aparte? Quem como V. Exa.
e eu, acompanha a evolução dos nossos processos educacionais, pode verificar
que, até 1930, praticamente, não havia uma sistematização no que diz respeito ao
ensino. Em 1930 é que vamos encontrar o ponto de partida para essa reforma que
se vem processando, e verificamos que de uma certa forma o ensino secundário
e o ensino superior tem se avantajado o bastante em relação ao ensino primário.
Quer dizer, o ensino primário, que é o básico, não tem tido por parte de todos os
governos, a atenção que deveria ter em relação ao ensino de graus médio e superior.
E tanto é de se lamentar que assim seja quando se sabe que o ponto de partida do
excepcional progresso e desenvolvimento da nação argentina se encontra na lei
Alberdi, que deu impulso - amparo - ao professor primário.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - A tendência é essa: nivelar os
vencimentos do professor primário aos dos outros graus de ensino. Essa medida já
foi adotada em São Paulo e no Rio.
O Sr. Hipolyto Ribeiro - Entendo até que se fosse possível dentro dos
preceitos constitucionais, o professor primário deveria receber mais, porque maior
é a dose de sacrifícios que dele se reclama.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Deveria ganhar mais aquele professor
que se prontificasse a servir nos lugares mais distantes. A gratificação deveria
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aumentar à medida que a escola se distanciasse dos grandes centros. Aliás, este
critério é adotado em São Paulo e com grandes resultados para o ensino e para o
magistério também, que vê, assim, seu trabalho e o seu sacrifício recompensados.
(Lendo):
Não é possível esperar 18 meses para lhes concedermos o aumento de
vencimentos de que tanto necessitam na hora presente.
A situação atual não comporta demoras. É necessário irmos ao encontro
daqueles que tanto esperam dos seus representantes, dando-lhes o apoio
indispensável na luta pela sobrevivência.
Alguma coisa deve ser feita para minorar os sacrifícios. Uma solução
deve ser encontrada. Não é admissível dizer-se que nada se pode fazer por falta de
recursos, porque, se é esta a causa, os recursos, então, devem ser encontrados pelo
governo, tanto por este Legislativo como pelo Executivo - quando falo em governo
aqui incluo Poder Executivo e Poder Legislativo.
(Lendo).
De qualquer forma, pois se não conseguirmos os recursos de que
necessitamos para a solução dos problemas do povo, o povo os encontrará mais
cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro modo.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas). (O discurso não foi revisto pela
oradora).
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ATA DA 153.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA,
EM 17 DE SETEMBRO DE 1959
Presidência dos Srs. Milton Dutra, 1.º Vice-presidente,
Harry Sauer, 4.º Secretário e Domingos Spolidoro, Presidente.
A Deputada Suely de Oliveira fala sobre o
Projeto de lei n.º 228-59.
O SR. MILTON DUTRA (Na Presidência) - Concedo a palavra ao
seguinte orador inscrito, nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Sabemos que o abono de Cr$ 2.000,00 mensais não resolverá, em caso
algum, a situação difícil em que se encontram os servidores do Estado, situação
essa que é decorrência dos baixos vencimentos que percebem para enfrentar o alto
e sempre efervescente custo das utilidades. Mesmo assim, o Projeto 228-59, que
institui o referido abono, tem a sua significação, tem o seu mérito. É, sem dúvida
alguma, um índice positivo do clima de compreensão que existe entre o Estado
e os seus servidores. Ele demonstra, claramente, de maneira insofismável, que o
Poder Executivo não ficou alheio às justas reivindicações de seus servidores. O
que ele podia fazer, dentro de suas possibilidades, fez. Os servidores públicos, em
aceitando um abono assim, tão modesto, também demonstram que compreendem,
perfeitamente, a situação difícil por que também atravessa o Estado.
O Projeto, Sr. Presidente, tem mérito porque vai restabelecer o plano de
pagamento aprovado em 1957 para os servidores públicos, plano esse que foi
profundamente alterado pela implantação pura e simples do novo salário mínimo
regional.
O plano de pagamento possuía uma tabela composta de sete padrões. Pela
implantação do salário mínimo, ficaram reduzidos em número de cinco, sendo
que o primeiro no valor de Cr$ 5.000,00 para classificar diferentes categorias
funcionais, que vai de servente até professor. Os demais padrões não sofreram
nenhuma alteração.
A situação injusta que se criou, com a aplicação pura e simples do salário
mínimo, gerou grande descontentamento entre os servidores públicos.
De forma que, instituindo-se um abono no valor de Cr$ 2.000,00, o plano
de pagamento ficará restabelecido: sete padrões - Cr$ 5.200,00, Cr$ 6.200,00,
Cr$ 6.800,00, Cr$ 7.500.00, Cr$ 9.200,00 e Cr$ 12.000,00. São estes padrões que
vigorarão até 31 de dezembro para classificar todos os cargos que compõem o
QUADRO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS do Estado.
Por isto, Sr. Presidente e nobres colegas, nós, da Comissão de Serviço
Público, não podemos acolher e Emenda de autoria do nobre Deputado Ariosto
Jaeger, que visa a estabelecer um vencimento mínimo para o Estado, de Cr$
7.000,00. Esta emenda, se aprovada, colocará os servidores na mesma situação
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em que se encontram categorias funcionais diferentes classificadas num mesmo
padrão de vencimentos, como sejam serventes e professores.
O Sr. Lauro Leitão - V. Exa. me concede um aparte? V. Exa. diz que a
Comissão rejeitou a Emenda do Deputado Jaeger por isso que desejava aguardar
aquela hierarquia. Perguntaria, então, se não é pensamento do Poder Executivo, já
no início do próximo exercício, encaminhar a esta Casa um Projeto de lei contendo
a reestruturação dos vencimentos dos servidores públicos do Estado do Rio Grande
do Sul.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Tenho absoluta certeza de que o novo
plano de pagamento será encaminhado para ser votado a tempo de ser posto em
vigor a partir de janeiro de 1960. Tenho absoluta certeza de que não vai acontecer,
nobre Deputado, como aconteceu no Governo passado, que prometeu um aumento
após dezoito meses da sua posse e depois não cumpriu com a palavra empenhada.
O Sr. Lauro Leitão - E o aumento dos professores que seria dado este
ano?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Ninguém prometeu aumento para 1959,
nobre Deputado. V. Exas. levaram dois anos para dar um aumento de vencimentos,
ao passo que o Governo atual, com apenas oito meses, já vai conceder um abono de
Cr$ 2.000,00. V. Exa. deve estar lembrado de que, em 1955, muito lutamos por um
abono de emergência de Cr$ 1.000,00 e nada conseguimos. Até o Teatro São Pedro
para que o Magistério realizasse uma reunião com a finalidade de discutir as suas
reivindicações, foi negado. Entretanto, justiça seja feita, foi nos dada permissão
para realizar a reunião naquele Teatro, depois que falamos com o Sr. Secretário de
Educação de então, o Dr. Salzano Vieira da Cunha.
O Sr. Lauro Leitão - V. Exa. permite um aparte? V. Exa. também deve
estar lembrada que, no final da Legislatura atrasada, esta Casa votou um Projeto de
lei instituindo o abono familiar, que foi pago pelo Sr. Ildo Meneghetti. De modo
que, quando o Sr. Ildo Meneghetti assumiu as rédeas do Governo, já teve que arcar
com o pagamento do abono familiar.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não. O abono familiar foi votado ao
tempo do Governo Dornelles. Agora, quero dizer que não desejo levar a questão
para esse terreno. Entretanto, se V. Exa. levar, também o farei. Não quero discutir
o problema sob esse aspecto, porque não traz nenhum benefício. Não esclarece o
Plenário para a apreciação deste Projeto. V. Exa. sabe que sou de pouca conversa e
de muita ação, mas, se for preciso falar, eu falarei.
Prosseguindo, Sr. Presidente, quero reafirmar que a Comissão de Serviço
Público não pode acolher a Emenda da autoria do nobre Deputado Ariosto Jaeger
porque, se aprovada por este Plenário, o plano de pagamento dos servidores
públicos continuará na mesma situação. Não vamos, de maneira alguma, melhorar
o sistema de pagamento. Continuará a situação anômala que se criou com a
instituição do novo salário mínimo, a qual gerou grande descontentamento no seio
do funcionalismo estadual.
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0 nobre Deputado Ariosto Jaeger alega que deveremos dar um salário
mínimo de Cr$ 7.000,00 aos servidores públicos porque o salário mínimo de Cr$
5.000,00 já está desatualizado, não representa mais o mínimo essencial que cada
indivíduo tem direito para a sua subsistência. Realmente, o nosso salário mínimo
regional está desatualizado. Mas, não será defendendo um salário de Cr$ 7.000,00
para os servidores do Estado, enquanto vigora para toda a região o de Cr$ 5.000,00
que estaremos fazendo justiça. Pelo contrário, estaremos criando um privilégio,
que irá dificultar mais ainda a situação daqueles que ficam à margem desse mesmo
privilégio. Portanto, se desejamos um novo salário mínimo, devemos fazer o que
está fazendo o nosso ilustre Governador do Estado. Vamos à praça pública, mas
pleitear um reajustamento geral para todos aqueles que vivem de salários. Aí sim,
estaremos contribuindo para que a nossa organização social repouse em bases
justas, humanas e generosas.
O Sr. Cândido Norberto - Concordo plenamente com o que acaba
de afirmar V. Exa., apenas acho que o lugar adequado para o Deputado fazer
reivindicações não é a praça pública, é aqui, é junto ao Ministério do Trabalho,
junto ao nosso Governo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - A maneira não interessa, o que vale é
a intenção. Vamos convidar os nobres Deputados Porcínio Pinto e Heitor Galant e
vamos à praça, pública pleitear um novo salário mínimo para os trabalhadores.
O Sr. Cândido Norberto - Vamos logo ao Ministério do Trabalho.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Vamos, estou inteiramente às ordens
para chegar ao Sr. Ministro do Trabalho e pleitear um aumento para o salário
mínimo.
Concluindo, Sr. Presidente. Como presidente da Comissão de Serviço
Público, recomendo à este Plenário a aprovação do Projeto nas bases em que ele
foi concebido, apenas com as Emendas apresentadas pelo Plenário e aprovadas
pela Comissão de Serviço Público, que procuram completá-lo, aperfeiçoá-lo.
Votando assim, o Projeto terá o seu mérito, isto é, o de restabelecer o plano de
pagamento dos servidores públicos, estabelecendo desta maneira, também, a
hierarquia funcional.
Era o que tinha a dizer. (Palmas).
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19.ª SESSÃO, EM 18 DE MAIO DE 1960
Presidência dos Srs. Mariano Beck, 1.º Vice-presidente no exercício da
Presidência, Alcides Costa, 2.º Secretário, Guilherme do Valle, 4.º Secretário
e Poty Medeiros, Deputado mais idoso presente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
discutindo o Projeto de lei nº 26-60, de
sua autoria, que dispõe sobre a contagem
de tempo de serviço, para efeito de
aposentadoria de servidores públicos.
O SR. PRESIDENTE - Esgotada a matéria a ser considerada em Ordem
do Dia, passa-se à parte da sessão destinada à
DISCUSSÃO PRELIMINAR OU SUPLEMENTAR
Tem a palavra a nobre Deputada Suely Oliveira
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Apenas por algum minutos, vou ocupar a atenção dos Senhores Deputados
para falar sobre um Projeto de lei que tive a honra de apresentar à consideração
desta Casa. Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao Projeto de lei que dispõe
sobre a contagem de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria dos servidores
púb1icos. Com a aprovação deste Projeto, teremos instituído a aposentadoria aos
30 anos de serviço,
Como sabem os Srs. Deputados, a aposentadoria aos 30 anos de serviço
público constitui uma das mais antigas reivindicações dos servidores públicos.
No entanto, até o presente momento, nada se fez no sentido de torná-la realidade.
Apenas algumas classes foram atendidas, como é o caso do Magistério Primário,
da Polícia Civil e aqueles servidores que desempenham suas funções nos locais
considerados insalubres.
Em 1958, depois do advento da Lei Federal, que instituiu a aposentadoria
aos 30 anos de serviço, com 55 anos de idade, para os trabalhadores do Brasil, o
nobre Deputado Mariano Beck apresentou à consideração desta Casa uma Emenda
Constitucional, visando, a estabelecer aposentadoria aos 30 anos de serviço.
Esta Emenda não logrou aprovação, por falta de “quorum” especial. Em 1955,
o nobre Deputado Adalmiro Moura apresentou uma Emenda no mesmo sentido.
Entretanto, esta Emenda nem sequer veio a Plenário para ser discutida e votada.
Na presente legislatura, para incluir esta importante matéria na Pauta de nossos
trabalhos, poderíamos apenas pedir destaque naquela iniciativa, mas, assim não o
fiz, porque desejo apresentar um outro Projeto de lei, instituindo a aposentadoria
aos 30 anos de serviço, em moldes completamente diferentes.
E por que o fiz, Srs. Deputados? É para esse ponto que chamo a atenção
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dos meus ilustres Pares, pois não quero que paire dúvida nenhuma quanto à
possibilidade de que esteja eu com a preocupação de me locupletar com os
resultados de iniciativas anteriormente tomadas. Em absoluto. Apresento o novo
Projeto de lei porque, depois de muito estudar o assunto, cheguei a conclusão de
que a aposentadoria simplesmente aos trinta anos de serviço, ou condicionada aos
55 anos de idade, não consulta nem aos interesses do Estado nem aos interesses dos
servidores públicos e contraria radicalmente o espírito da nossa Legislação. Sabem
os Srs. Deputados que a nossa Constituição, bem como todas as leis estatutárias,
atualmente em vigor, estabelecem duas modalidades de aposentadoria: uma, a que
chamamos compulsória, que o servidor público adquire ao completar setenta anos
de idade, e a outra, de caráter facultativo, que o servidor adquire ao contar trinta e
cinco anos de efetivo exercício na função pública. Portanto, se agora estabelecermos
uma aposentadoria condicionada ao tempo de serviço e à idade do servidor, nós
estaremos estabelecendo uma nova modalidade, que contraria toda a Legislação
atualmente vigorante. Aliás, ainda, contraria os interesses do Estado, porque não
convém a ele dar aposentadoria aos trinta anos a servidor que não merece sequer
essa aposentadoria aos trinta e cinco anos, pelo simples fato de contar ele trinta
anos quando foi feito o Projeto.
Prejudica, por outro lado, os funcionários zelosos, porque esses, embora
tenham trinta anos, pelo fato de terem iniciado a carreira mais cedo, não estarão
sujeitos a esses benefícios. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, movida
apenas por este objetivo é que apresento este Projeto de lei, que tomou o n.º 26-60,
que dispõe sobre a contagem do tempo de serviço, procurando dar ao servidor a
vantagem de 1/6 sobre os vencimentos, desde que não tenha falta não justificada,
nem pena disciplinar, e, mais, procurando combater esse expediente, usado por
muitos servidores, para fugir ao trabalho, que é o das chamadas “licenças frias”.
O Projeto prevê o não acréscimo do tempo de serviço quando o funcionário
estiver em licença, excetuados aqueles casos em que julgarmos não dever o
funcionário ser privado de qualquer vantagem a que possa fazer jus, quais sejam,
os casos de licença-prêmio, licença à servidora gestante, ou licença concedida ao
funcionário por acidente no serviço público ou por moléstia adquirida no exercício
de sua profissão.
Além disso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, visa, ainda, o Projeto, à
adoção de uma outra medida que irá estimular o funcionário a permanecer em
serviço enquanto suas condições físicas o permitirem. É o caso da gratificação de
15%, que, aliás, já está em vigor, mas será concedida ao servidor que completar
trinta e cinco anos de serviço e permanecer na função. Ao reduzirmos o tempo de
serviço de 35 para 30 anos, deveremos, concomitantemente, reduzir o prazo para
a concessão da gratificação.
Desde que foi dada publicidade ao Projeto, os servidores públicos têm-se
manifestado de pleno acordo com seus termos. Encontra-se essa proposição em
pauta há cinco dias, sendo hoje o último. Ao que me consta, nenhuma emenda
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foi apresentada, nenhuma manifestação foi feita, em Plenário, contrária à medida
proposta. Quero acreditar que o silêncio em torno de tão importante matéria não
signifique desinteresse, mas sim sanção - plena aprovação ao Projeto de Lei que
tive a honra de apresentar.
Era, Sr Presidente, o que eu desejava dizer. (Palmas). (O discurso não foi
revisto pelo orador).
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86.ª SESSÃO, EM 21 DE AGOSTO DE 1963
Presidência dos Srs. Adolpho Puggina, 1.º Secretário
e Heitor Campos, 2.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
discutindo o Projeto de lei n.º 178/62.
O SR. PRESIDENTE (Adolpho Puggina) - Com palavra a Deputada Suely
de Oliveira, para discutir o projeto: Poderá ocupar a tribuna por vinte minutos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Antes de entrar na apreciação do Projeto de lei n.° 178-62, que será
submetido ao julgamento dos Senhores Deputados na presente sessão, desejo fazer
um pequeno histórico sobre a tramitação deste Projeto, na Assembléia Legislativa.
Isto se faz necessário, porque a maioria dos Senhores Deputados ocupa, pela
primeira vez, uma cadeira nesta Sessão Legislativa, e portanto desconhecem a
luta que vimos mantendo neste Plenário, a fim de que se dê cumprimento a um
dispositivo constitucional, ou seja, ao art. 218 da nossa Constituição.
O assunto, meus ilustres colegas, não é novo, embora o projeto em tela
date de 1962. Os estudos sobre este problema se iniciarem aqui, nesta Casa, em
1958, logo após ter o Congresso Nacional votado a Lei n.º 3385-A, de 13 de maio
de 1958, instituindo aos segurados de todos os institutos de previdência social no
País, a aposentadoria facultativa aos trinta anos de efetivo serviço.
Sabendo que a vantagem prevista nesta lei...
Sr. Presidente. Desejava que V. Exa., usando de sua autoridade, pedisse
silêncio no Plenário, pelo menos enquanto se discute matéria de tão relevante
importância como esta.
O SR. PRESIDENTE (Adolpho Puggina) - A oradora [que] se encontra
na tribuna e a Taquigrafia solicitam aos senhores Deputados que estão no Plenário
que se mantenham em silêncio, a fim de que não só a Taquigrafia possa apanhar
todo o trabalho, como também a oradora possa desenvolver a sua argumentação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Solicito apenas silêncio, já que não
posso contar com o interesse dos Srs. Deputados.
Mas, como dizia, sabendo que as vantagens provindas da Lei a que há
pouco me referi deveriam ser extensivas a todos os servidores públicos do Estado,
por força do Art. 158 da nossa Constituição, o nobre Deputado Mariano Beck,
então Presidente Comissão de Serviço Público e Assistência Social, apresentou
uma Emenda Constitucional modificando o que dispõe o Artigo 210 da mesma
Constituição, que prevê a aposentadoria somente aos 35 anos de efetivo serviço
público. Essa Emenda teve tramitação normal nesta Casa e recebeu, inclusive,
parecer favorável da Comissão competente. Mas, ao ser apreciada por este
Plenário, a Emenda foi rejeitada. Em 1959, o nobre Deputado Adalmiro Moura,
também amparado no mesmo dispositivo constitucional, ou seja no artigo 210,
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houve por bem renovar a emenda “Mariano Beck”. Essa, como a primeira, também
foi rejeitada pelo Plenário. Mas, então, pergunto aos Srs. Deputados quais as
razões apresentadas aqui contrárias à reforma do Artigo 210? As razões - e aqui
chamo a atenção do Plenário, as razões foram sempre as mesmas: prevaleceram
para a primeira e também para a segunda, discussão da Emenda Constitucional,
referente ao Artigo 210. Afirmava-se, naquela oportunidade, que não seria justo
que se atribuísse, indistintamente, a aposentadoria facultativa a todo o servidor
público do Estado, porque, diziam eles, o benefício referente a esta modalidade
de aposentadoria, concedida aos trabalhadores em geral, estava condicionada a
várias exigências, entre as quais se destacava, como fundamental, a assiduidade
ao trabalho.
Pois muito bem. Levando em consideração as razões aqui apresentadas,
quando foi rejeitada a Emenda Constitucional resolvemos fazer um reexame do
assunto e, depois de vários meses de estudo, apresentamos um Projeto de Lei que
tomou o n.° 126-60.
(Muito barulho no Plenário)
Sr. Presidente. Não é possível continuar, não estou aqui para falar às
paredes.
O SR. PRESIDENTE (Adolpho Pugigna) - A Mesa faz um apelo aos Srs.
Deputados para que colaborem, mantendo-se em silêncio, a fim de que a oradora
que se encontra na tribuna possa desenvolver seu raciocínio e fundamentar suas
razões. Solicito, pois, a colaboração dos Srs. Deputados.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Mas, como dizia, aquele projeto
mereceu, desde logo, o apoio integral de todas as instituições que congregam os
servidores públicos para a defesa dos seus direitos. Aqui na Assembléia, o Projeto
também teve tramitação normal, mereceu Parecer favorável de todas as Comissões
competentes para o exame do assunto, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça
e a Comissão de Serviço Público e Assistência Social. Foi Relator, na Comissão,
o ilustre Deputado Pio Müller da Fontoura, integrante da Bancada do Partido
Social Democrático. Aquele ilustre Deputado apresentou um parecer bastante
fundamentado e, pela sua leitura, verifica-se o cuidado como tratou do assunto,
inclusive nos informando que 14 Estados da Federação concedem aposentadoria
facultativa aos seus servidores, e entre eles está o nosso pequenino e vizinho Estado
de Santa Catarina. O Parecer do nobre Deputado Pio Müller da Fontoura também
recomenda a aprovação do nosso Projeto por ser - diz ele - a medida mais justa e
mais adequada para a concessão da aposentadoria facultativa aos 30 anos.
Pois bem, Srs. Deputados, o Projeto de lei, assim instruído, veio a este
Plenário para ser discutido e votado, na Sessão Legislativa do ano passado e,
qual não foi a nossa surpresa, quando o Projeto, rejeitado na votação, acusou 23
votos a favor e 24 contra. Mas, a maior surpresa foram as razões apresentadas
para combater o Projeto. Afirmava-se, naquela ocasião, que era injusto o que se
pretendia com o Projeto, dar aos funcionários uma aposentadoria sem qualquer
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exigência, a não ser aquelas previstas nas Leis estatutárias.
Então ficou evidenciado, claro, aqueles que combateram as Emendas e,
posteriormente, o Projeto, usando ora uma argumentação ora outra, que os seus
propósitos não eram sinceros. O que desejavam era impedir, sob qualquer pretexto,
a implantação da aposentadoria facultativa aos 30 anos de trabalho, embora isto,
em princípio, já esteja assegurado pelo Artigo n.º 218 da nossa Constituição.
Esse fato não nos desanimou. Pelo contrário, reforçamos as nossas
atividades e fizemos um movimento aqui neste Plenário e conseguimos, dentro da
mesma Sessão Legislativa em que o Projeto foi derrotado, por paradoxal que fosse
isso, o apoio de 33 Srs. Deputados para apresentar o Projeto. Infelizmente, não
pudemos apreciá-lo no final da Sessão de 1962. Somente agora é que poderemos
apreciá-lo. Hoje se encontra, felizmente, incluído na Ordem do Dia, justamente
na mesma data em que o Senado Federal, por feliz coincidência, discute e aprecia
a Lei, votada pela Câmara, instituindo a aposentadoria facultativa aos 30 anos de
serviço público a todos os servidores da União.
O nosso Projeto, entrando na análise desta matéria, atende a dois objetivos:
de um lado, ao que dispõe o Artigo 218 da nossa Constituição e, de outro,
resguarda os interesses do Estado, procurando estimular, entre os seus servidores,
a assiduidade ao trabalho e o fiel cumprimento dos seus deveres.
Para que os Srs. Deputados tenham uma idéia exata do que nele se contém,
vou apresentar três exemplos que ilustrarão perfeitamente os objetivos e o alcance
do Projeto, caso for aprovado e transformado em lei e o que ele representará na sua
aplicação. Por isto, vou me permitir usar o quadro-negro.
O primeiro exemplo: um funcionário que completar 30 anos de efetivo
serviço nas suas funções e, ao mesmo tempo, a sua ficha funcional não registrar
falta sem causa justificada, pena disciplinar, licença remunerada - salvo aquelas
que o projeto exclui - este funcionário tem, como prêmio, 30 anos mais 30 sobre
(6 (30))/6- total 35: terá sua aposentadoria justamente aos 30 anos.
O segundo exemplo: o funcionario que, também, conte com o mesmo
número de anos de serviço - 30 anos - mas acusar na sua ficha funcional 6 anos
comprometidos com faltas não justificadas, com penas disciplinares ou com
licença remunerada, este funcionário terá, apenas, 24 anos beneficiados com 1/6;
tem conseqüentemente 24 + 24 sobre (6 (24))/6 - total 28; com 6 que completam,
igual a 34 anos. De forma que este funcionário não se aposentará aos 30, sim aos
34 anos porque terá compensados os 6 anos que ele negligenciou, que não cumpriu
com os seus deveres ou porque entrou em licença para tratamento, inclusive de
saúde. Procuro mostrar aos senhores Deputados que o projeto está bem dosado e
equilibrado.
Terceiro exemplo: Outro funcionário que conte, também, 30 anos de
serviço, mas tenha nesse período 12 anos comprometidos com licenças, faltas não
justificadas ou penas disciplinares, terá, beneficiados, entre 18 anos. Terá mais 18
sobre 6, que lhe dá 21, mais 12 não beneficiados, que são 33. Portanto, ele, terá
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que compensar o Estado com mais dois anos de serviço. Então, a aposentadoria
facultativa se efetuará, nesse caso, aos 32 anos.
É assim que funcionará a Lei na sua aplicação, caso este Projeto seja
transformado em lei.
No nosso entender, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta é, de fato, a
melhor fórmula para se conceder a aposentadoria facultativa em tempo inferior a 35
anos. Entretanto, a última palavra está com o Plenário. Se os Senhores Deputados
apresentarem outra modalidade, - seja a melhor do que esta - quero dizer a V. Exas.
que me renderei à evidência dos fatos, porque não estou aqui para fazer prevalecer
pontos de vista. Em absoluto. Meu desejo, meu único objetivo, é dar cumprimento
ao artigo 218 da nossa Constituição. Isto é lógico, é evidente, sem perder de vista,
sem deixar à margem os altos interesses do Estado.
Vou dar por encerrada esta minha intervenção prometendo voltar à tribuna,
caso sejam necessárias mais algumas explicações para que o Plenário possa votar
com pleno conhecimento de causa.
O Sr. Marcírio Loureiro – V. Exa. permite? (assentimento do orador).
Perguntaria, a V. Exa., se a aprovação do Projeto de sua autoria não equivaleria
ao nivelamento geral do funcionalismo do Estado, com referência ao direito da
aposentadoria, e quero me referer, especialmente, àqueles que já gozam do beneficio
da vantagem de um sexto por motivo de periculosidade? Segundo me parece, o
artigo 3.° do Projeto de V. Exa. só permite a aplicação ou concessão dos benefícios
àqueles que não gozem outros benefícios assegurados por leis anteriores. Então,
seria o caso desses que gozam da contagem de um sexto por exercerem funções
consideradas perigosas ficarem em nivelamento com os beneficiados com o Projeto
em apreciação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Entendo, nobre Deputado, que essa
parte não correria o risco quanto ao nivelamento a que V. Exa. se refere, porque o
Projeto exclui todos aqueles servidores públicos que já gozem benefícios especiais
no que diz respeito à aposentadoria.
De forma que se conta, por exemplo, dois quintos porque exerce a sua
atividade em lugar considerado insalubre, contará essa vantagem a que ele tem
direito enquanto lá permanecer mas, uma vez que ele abandone essa função, indo
exercer os seus deveres em outro setor, ele escapa da primeira vantagem, ficando
com a segunda que lhe garante um sexto.
Aliás, existe uma emenda que acho muito oportuna e que evitará dúvidas,
apresentada pelo nobre Deputado Henrique Henkin, que diz que um acréscimo
de tempo atribuído por uma determinada circunstância exclui a outra. Não pode
contar dois quintos ao mesmo tempo em que conta também um sexto.
O Sr Marcírio Loureiro – Entendi a explicação de V. Exa e vejo que tinha
razão mesmo quando pensava que, a partir do momento em que for aprovado o
Projeto de V. Exa., todos ficarão nivelados.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não, porque há ressalva. Se não
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houvesse ressalva, sim. Então seriam revogadas as leis que tratam da matéria para
predominar apenas esta.
O Sr. Marcírio Loureiro - Quer dizer que todos os funcionários, a partir
da data da aprovação da lei, passarão a ter direito a um sexto de acréscimo de
tempo...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Excluindo, de acordo com o Projeto,
aqueles que gozem de vantagens já expressas em leis especiais atinentes à
aposentadoria.
O SR. PRESIDENTE (Adolpho Puggina) - Sra. Deputada. A Presidência se
permite interrompê-la, para informar-lhe que seu tempo está esgotado. No entanto,
na forma regimental, V. Exa. poderá requerer prorrogação por dez minutos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Muito obrigado. Como já informei,
vou dar por encerrada a minha intervenção. Voltarei à tribuna, se forem necessárias
maiores explicações sobre a matéria que ora está em debate. (Palmas). (Discurso
não revisto pelo orador.)
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170.ª SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1963
Presidência dos Srs. Cândido Norberto, Presidente;
Synval Guazelli, 2.º Vice-presidente, Adolpho Puggina, 1.º Secretário,
e Heitor Campos, 2.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely Oliveira,
discutindo o Projeto de lei n.º 293/63.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Campos) - Para discutir o Projeto de lei n.º
293, com a palavra a Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e, Srs. Deputados.
O nobre Deputado Ari Delgado, num aparte que deu quando da intervenção
de um nobre membro da sua Bancada, afirmou que não tivemos o cuidado de
alterar o dispositivo da lei que fixa a data para a revisão salarial.
Quero dizer aos Srs. Deputados que, no ano passado, quando aqui se
discutia o plano de pagamento do funcionalismo público, tivemos a intenção
de modificar esse dispositivo, porque sabíamos que os servidores públicos, de
maneira alguma, poderiam resistir, com os vencimento públicos, de maneira
alguma, com os vencimentos atuais, até seis meses depois da revisão salarial, já
que, Srs. Deputados, logo após implantado o novo salário mínimo, o custo de vida
sobe astronomicamente. Quer dizer que o funcionalismo vai chegar ao fim deste
ano com os seus vencimentos completamente reduzidos, tendo em vista o custo de
vida. Como poderão, então, enfrentar com os mesmos vencimentos até julho de
1964? Mas, naquela oportunidade, o Governo que aí está e, que não havia, ainda,
assumido o Poder, já ameaçava através da imprensa escrita, falada e televisionada,
que não daria cumprimento à lei que esta Casa iria votar. Em face disso, procuramos
apenas melhorar as tabelas, deixando a fixação da aplicação da revisão salarial
para posterior exame. E, agora que o nobre Deputado Flávio Ramos apresenta este
oportuno Projeto de lei, devemos encarar o assunto com muita seriedade e não
ficar fazendo o jogo da constitucionalidade ou inconstitucionalidade; deveremos
encaixar o problema de acordo com a realidade presente.
O nobre Deputado Ari Delgado anuncia que o Governo vai encaminhar a
esta Casa um abono de emergência até a implantação dos novos níveis salariais.
Quer dizer, Srs. Deputados, que deveremos aprová-lo, o que não impede a
aprovação deste, de autoria do nobre Deputado Flávio Ramos, porque, se votarmos
apenas o abono de emergência e negarmos a aprovação do Projeto Flávio Ramos,
estaremos lesando os servidores públicos, porque os Srs. sabem que as revisões
salariais agora serão de quatro em quatro meses. O novo salário mínimo estará
em vigor a 1º. de janeiro e, se em abril o custo de vida for superior a 5%, e é
lógico que vai ser, talvez poderá ser superior a 50%, as classes assalariadas terão
nova revisão tendo por base, rigorosamente, os índices do custo de vida apurados
naquela época, em abril.
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Quando chegar em agosto, novamente, será feita outra revisão, com base
também nos índices do aumento do custo de vida, e assim sucessivamente, depois
de agosto a dezembro.
Se nós dermos um abono ao funcionalismo, apenas o abono, os funcionários
públicos terão revisão em janeiro e posteriormente, em julho, porque a lei vai ficar
como está, não será modificada. Então, com este abono de seis meses, o Governo
vai lesar o funcionalismo público em duas revisões anuais, não apenas em 64,
mas em todos os anos em que se verificar revisões salariais. Quer dizer que o
abono é um engodo, é apenas para impedir a aprovação deste Projeto. Mas nós não
devemos nos assustar com este abono. Ele deve ser votado, e nós devemos votálo, mas votar também o Projeto do Deputado Flávio Ramos, e se de fato o Poder
Executivo está empenhado em dar salário correspondente ao custo de vida, para
que os funcionários possam agüentar o custo de vida, ele deve acatar a decisão
desta Casa, quando modifica a data para a vigência desta lei.
Portanto, não pensam os Deputados da Situação que nós vamos nos assustar
com o tal abono. O abono é para impedir que esta Casa queira vincular a reajuste
salarial dos funcionários à revisão salarial para as classes assalariadas. Isto é o que
deve fazer a Casa, e se não fizer estará lesando os funcionários públicos.
Era apenas isto, Sr. Presidente, o que queria dizer aos colegas. Não se
impressionem com o abono
Votem o Projeto Flávio Ramos e vamos votar o “abono” do Sr.
Governador.
(Palmas). (Discurso não revisto pela oradora).
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171.ª SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1964
Presidência do Sr. Solano Borges, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
manifestando
desconformidade
pela
maneira como foram orientados os
trabalhos para apreciação do Projeto de
lei n.º 174-65.
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra a nobre Deputada Suely de
Oliveira, para discutir o projeto.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Antes de entrar no debate do assunto que hoje está na Ordem do Dia, para
ser discutido e votado, quero aqui manifestar a minha desconformidade pela maneira
como foram orientados os trabalhos para à apreciação do Projeto de lei n.º 174-64,
que envolve o interesse de aproximadamente cem mil servidores do Estado. Como
os Srs. Deputados devem estar lembrados, o Projeto de lei n.º 174-64, só foi dado ao
conhecimento dos Srs. Deputados a 9 de novembro do ano em curso. Portanto, há
cinco semanas apenas que ele segue a tramitação regular, nesta Casa. Destas cinco
semanas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, duas semanas foram destinadas ao Período
de Pauta, para que os Srs. Deputados pudessem apresentar emendas; uma semana
para a Mesa fazer a triagem das emendas que julgasse inconstitucionais; uma semana
para a Comissão de Constituição e Justiça apreciar o recurso que os Srs. Deputados
autores das emendas utilizaram para que as suas emendas não fossem retiradas do
projeto e pudessem ser postas à consideração deste Plenário; uma semana mais,
portanto, a última semana, para a Comissão de Constituição e Justiça apreciar o projeto
sob o aspecto constitucional. Portanto, pergunto, Sr. Presidente e nobres colegas,
que tempo sobrou para que a Comissão de Serviço Público e Assistência Social,
órgão técnico da Casa, apreciasse matéria desta natureza? Nenhum, Sr. Presidente.
Nem tempo sequer, e aqui chamo a atenção da Casa para esta particularidade, nem
tempo sequer para que o processo que capeia o Projeto n.º 174-64 desse entrada na
Comissão de Serviço Público e Assistência Social.
A Comissão de Serviço Público apreciou este projeto, tendo apenas por
base os avulsos e as cópias das emendas que ela mesma providenciou para que
lhe fossem entregues, a fim de que as pudesse apreciar. Estou, Sr. Presidente, há
quatorze anos aqui nesta Casa e, pela primeira vez, voto matéria dessa natureza
e dessa importância em condições tão precárias. Por isso, quero, aqui, antes de
entrar no debate deste assunto, deixar registrada a minha desconformidade e mais
do que isto, o meu protesto, porque isto que se cometeu para as comissões técnicas
da Casa, no que diz respeito a este projeto, é um atentado ao Regimento Interno,
é uma violência às nossas instituições técnicas. Esta Casa vai decidir sobre este
projeto sob pressão. Não me conformo que um órgão soberano, como esta Casa,
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decida sob pressão da Secretaria da Administração. Se este Legislativo não podia
estudar o projeto até o dia de hoje, que prorrogasse esta Sessão, dando tempo para
que as Comissões pudessem examiná-lo em toda a sua extensão e profundidade,
não votar um Projeto de lei de noventa artigos, com mais de cem parágrafos, incisos
e letras sem um pleno conhecimento, sem o exame e o cuidado que matéria dessa
natureza requer.
Hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ainda tive oportunidade de receber
o trabalho que foi elaborado pela Comissão Especial que revisou o Código de
Organização Judiciária. Pelo simples manuseio do trabalho que me foi apresentado
posso notar o cuidado, a preocupação, o zelo com que foram tratados os projetos
que dizem respeito à Magistratura, ao Magistério Público, aos serventuários da
justiça. Pergunto, então, a esta Casa: por que esse mesmo cuidado e esse mesmo
zelo e essa mesma preocupação não foram dispensados aos projetos que dizem
respeito a mais de cem mil servidores públicos? Esta Casa tem o direito de dar
preferência a determinados projetos em detrimento de outros? Não! Por isto aqui
estou a registrar a minha desconformidade e o meu protesto.
Isto posto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, passamos, então, à análise do
projeto ora objeto de discussão.
O Projeto de lei n.º 174-64, como se sabe, trata de dois importantes assuntos
da reorganização dos quadros de funcionários que integram o serviço civil permanente
da administrarão centralizada e do sistema de classificação de cargos.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Vou encerrar estas considerações, porque
estou observando que nem sequer neste momento, o último e derradeiro que
temos para apreciar esta matéria, nem mesmo neste momento os Srs. Deputados
estão interessados em debater esta matéria. Tenho absoluta certeza de que os Srs.
Deputados nem tiveram tempo de ler o projeto, nem o Parecer da Comissão de
Serviço público, não estando a Casa interessada em examinar este projeto, quer
apenas votá-lo para se ver livre do problema que acham incômodo, porque aqui
vieram dezenas de comissões de funcionários fazer reivindicações, fazer apelos no
sentido de que o injusto que lhes foi dado fosse pelo menos aqui nesta Assembléia,
como em última instância examinado
Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, já que não há interesse da Casa
em examinar o projeto em discussão, mas única e exclusivamente, interesse em
votar para se ver livre desta matéria, encerro as minhas considerações. (Palmas)
(Discurso revisto pelo orador).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o projeto.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Peço a palavra, Sr. Presidente, na
qualidade de Relatora Geral do Projeto.
SR. PRESIDENTE - A nobre Relatora pede novamente palavra, o que o
Regimento não permite porque V. Exa. já falou. Não obstante a Mesa vai abrir uma
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exceção e vai dar a palavra à nobre relatora.
O SR. SIEGFRIED HEUSER - Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento
do Sr. Presidente)
Apenas para confortar a solicitação feita pela minha nobre colega de
Bancada, eis que naquele instante em que S. Exa. desenvolvia seu raciocínio e fazia
registros importantes a respeito de tão importante matéria, realmente o Plenário
estava um pouco tumultuado.
O SR. PRESIDENTE - Fica assentado, portanto, que a nobre Relatora
só fará por tolerância da Mesa, porque o Regimento Interno permite que o Relator
encaminhe as Emendas e a nobre Deputada já falou na primeira parte. Está,
portanto, com a palavra a nobre Deputada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Havia me proposto não discutir mais o projeto, reservando-me para as
Emendas, pois observei, de início, que a Casa não estava interessada na exposição
que vinha fazendo como Relatora Geral da Matéria. Mas, atendendo ao apelo de
minha Bancada, volto novamente ao debate deste projeto, principalmente tendo
em vista o pronunciamento do nobre Deputado Ari Delgado, Líder do Governo. S.
Exa., na sua exposição, procurou dar destaque às áreas de acesso às modalidades
de recrutamento ao estágio de preparação.
Quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que isso são pequenos
detalhes da lei, são vantagens que poderão ser usufruídas por uma minoria dos
servidores públicos. O que interessa ao servidor público, porque a todos atinge
indistintamente, é, sem dúvida alguma, a classificação e esta, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, como tivemos oportunidade de demonstrar em nosso parecer, ou seja,
o sistema de classificação de cargos proposto pela Secretaria de Administração, é
falho, é desatualizado porque ele se alicerça em dados incompletos, desatualizados.
O projeto que vamos votar não corrige os erros e as injustiças consagradas pela
atual legislação. Aqui nunca defendemos a excelência das leis, atualmente em
vigor, no que diz respeito aos servidores e a classificação de cargos. Pelo contrário,
sempre procuramos demonstrar, na Comissão de Serviço Público, a necessidade
de se fazer uma revisão de todas as leis que dizem respeito a pessoal. Basta dizer
que a Lei 920, que estabelece a especificação de classes, para classificação de
cargos, data de 1949. Portanto, há quinze anos está em vigor a lei que estabelece a
especificação de classes para os cargos que compõem o quadro geral dos servidores
públicos. Posteriormente a isto, centenas e milhares de cargos foram criados, sem
que se fizesse a correspondente especificação de classes. É a própria Secretaria de
Administração que, na sua exposição de motivos, declara que as especificações de
classes estão desatualizadas e, em muitos casos, inexistem. Portanto, o sistema que
a Secretaria da Administração propõe só pode ser falho, desatualizado.
Qual o elemento que serve de base, para estabelecer-se um sistema
classificado? Qual o ponto de partida para se estabelecer um sistema classificado?
Qual é, meus Senhores? Não é saber qual o conteúdo ocupacional de cada cargo?
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Quais são os seus deveres e as suas atribuições? Quais as exigências para que esse
cargo seja provido? Pois muito bem, se essas especificações são incompletas, se
estão desatualizadas, como é que, então, podemos proclamar aqui a excelência do
sistema de especificação de classes ora proposto pelo Projeto n.º 174/64? Não é
possível. O projeto não corrige as injustiças consagradas pela legislação. Há um
caso que ilustra perfeitamente o que acabo de dizer. Há poucos dias compareceram
aqui diversos funcionários, todos eles funcionários que já estão às portas da
aposentadoria. São funcionários que passaram o melhor de sua existência servindo
o Estado, no Arquivo Público. Por incrível que pareça, o Arquivo Público é a
única repartição que não possui arquivista. Todos os servidores que ali estão para
atender o arquivo não são arquivistas, todos eles são oficiais escreventes. Por isso
é que afirmo que antes de se estabelecer um sistema de classificação de cargos é
imperioso um levantamento da situação funcional do servidor. Há necessidade de
saber quais são de fato as funções que exerce cada servidor para enquadrá-lo de
acordo com o serviço que ele realmente presta ao Estado. Isto, no entanto, não
foi feito. Não foi feita, sequer, a revisão das especificações de classe existentes.
É a própria Secretaria da Administração que assim declara na sua exposição de
motivos. Portanto é a própria Secretaria que forneceu os elementos para que
esta Casa pudesse concluir que o sistema a ser adotado é desatualizado, porque
desatualizados são os dados de que se serviu para propor o Plano que afirma ser a
salvação para o servidor público.
Reconhecemos que o sistema proposto pelo Poder Executivo é falho, é
desatualizado. No entanto, nada poderemos fazer, pois o projeto nem sequer deu
entrada na Comissão de Serviço público. O que poderia fazer a Comissão de Serviço
Público para aperfeiçoa-lo? Nada. Somos obrigados a votar o projeto com todas
as suas deficiências para não privar o servidor público de um imediato aumento de
vencimentos. Nesta hora não podemos estar aqui estabelecendo polêmica sobre o
assunto. Temos, isto sim, que lutar, desesperadamente, para que o Poder Executivo
conceda um aumento de vencimentos não inferior aos índices do custo de vida e
eles aí estão: 185% durante o ano de 1964. O que realmente interessa ao servidor
público é um aumento com base nos índices do custo de vida. Nada mais.
Apenas procurei debater o assunto para que não passasse em julgado, para
que a Secretaria de Administração não fique pensando que a Comissão de Serviço
Público não possui condições para examinar projeto dessa natureza, e que também
não tenha recursos para aperfeiçoa-lo. Não! Temos recursos para aperfeiçoá-lo,
temos condições para apresentar um trabalho relacionado com a classificação de
cargos. Perfeito, desde que para tanto seja dado tempo à Comissão de Serviço
Público, desde que para tanto seja fornecida à comissão de Serviço Público as
especificações de classes, perfeitamente, inteiramente atualizadas e completas.
Tendo isto como ponto de partida, o trabalho se torna fácil. Como foi feito,
não. Parte de uma premissa falta e, portanto, é um sistema que não resiste à mais
superficial análise.
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Isto posto, Sr. Presidente, quero dizer que, nós agora, nesta altura dos
acontecimentos, só temos uma alternativa: aprovar o projeto e esperar que o Poder
Executivo compense as deficiências do sistema com um substancial aumento de
vencimentos.
O Sr. Marcírio Loureiro - V. Exa. permite? (Assentimento da oradora)
Os esclarecimentos que V. Exa. está trazendo à Casa, na oportunidade em
que se discute este projeto tão desconhecido de nós todos, Deputados, realmente
são utilíssimas, não só para nós, que deveremos votá-lo nesta oportunidade,
como para que o povo rio-grandense tenha conhecimento de que estamos face a
uma opção, porque o Poder Executivo praticamente condicionou a remessa do
Plano de Pagamentos à aprovação “a priori” do Plano Geral de Classificação.
Realmente, então, não há outra opção para nós, que tememos, nesta oportunidade,
em que os funcionários estaduais vivem as agruras do momento presente, deixar
de propiciar pelo menos o lenitivo de uma pequena melhora decorrente do Plano
de Pagamentos que todos esperamos venha ao encontro das necessidades dos
servidores rio-grandenses. Está sendo, portanto, muito útil o esclarecimento que
V. Exa. está dando à Casa, das razões por que estamos votando “no escuro” e
obrigados a votar “no escuro”.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - O nobre Deputado Ari Delgado na sua
exposição também deu destaque aos níveis, dizendo que é uma inovação. É uma
inovação, mas uma inovação que vai retirar desta Assembléia a competência de
legislar sobre a classificação de cargos.
O projeto prevê quatro níveis mas nesses quatros níveis são classificadas
as mais variadas classes para atender à hierarquia funcional, sem a preocupação
de aglutinar classes correlatas e afins, o que equivale dizer que estes níveis serão
desdobrados em padrões, e padrões, sabem os senhores, também apresentam níveis.
Tanto assim é que na esfera federal nível corresponde a padrão de vencimentos. A
esta Casa, portanto, cabe apenas a decisão sobre uma terça parte da classificação de
cargos. O plano estabelece 4 níveis, e esses níveis serão desdobrados em 12 padrões.
Portanto, dois terços da classificação ficarão ao arbítrio do Poder Executivo. Assim,
é bom que os Senhores funcionários saibam que agora, quando vierem os níveis
desdobrados em 12 padrões, esta Casa nada poderá fazer, tendo em vista o que
dispõe a Emenda 10 da Constituição. Esta Casa, Srs. Deputados, foi cerceada,
foi golpeada nas suas mais autênticas e legitimas atribuições: legislar. Aliás, isto
foi feito muito a propósito, porque se o sistema classificatório fosse apresentado
à consideração dos servidores e a esta Casa, completo, o funcionalismo não teria
dado seu apoio à aprovação do mesmo. Mas não está completo. Todo o cargo
classificado fica sob um código e o elemento fundamental deste código onde está?
Está engavetado na Secretaria de Administração. O projeto estabeleceu apenas que
o código será acrescido de um 5.º elemento que corresponderá ao Padrão.
A Secretaria de Administração, com esta modalidade de proposta, iludiu,
golpeou o funcionalismo público. Se o funcionalismo conhecesse o código com
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todos os seus elementos, especialmente com aquele que é fundamental, que é a
fixação do vencimento, não teria dado apoio a esse sistema de classificação.
O Secretário de Administração saiu por aí oferecendo “tudo isto e o
céu também” e os servidores públicos, na esperança de verem melhorada a sua
situação, concordaram com o projeto. O que está por vir ninguém sabe. Dois
terços da classificação não se conhece ainda. O Plano de pagamento está sendo
elaborado secretamente, sigilosamente, dentro da Secretaria de administração.
Por isso é que afirmo e continuarei afirmando que este sistema de classificação
não resiste à mais superficial análise. Mas a esta altura dos acontecimentos,
só temos é que aprová-lo para que os funcionários, bem ou mal classificados,
tenham de imediato, um aumento salarial.
Era o que tinha a dizer a respeito do sistema de classificação de cargos,
que propõe o executivo pelo Projeto de Lei n.º 174/64. (Palmas). (Discurso revisto
pela oradora).
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80.ª SESSÃO, EM 4 DE AGOSTO DE 1966
Presidência dos Srs. Synval Guazelli, 2.º Vice-presidente,
Antônio Mesquita, 1.º Secretário; Adolpho Puggina, 2.º Secretário;
Júlio Brunelli, 3.º Secretário; Alberto Hoffmann, Arlindo Kunzler,
Larry Faria e Reinaldo Cherubini, Deputados mais idosos presentes.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
tecendo considerações sobre a elevação
do custo de vida e a situação dos
servidores estaduais; apresenta Projeto
de lei que dispõe sobre a situação
funcional dos servidores contratados
para o Serviço Permanente, submetidos
a concurso público.
Está inscrita a Deputada Suely de Oliveira a quem concedo a palavra pelo
espaço regimental.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Depois que se instalou o Governo que se diz salvador da Pátria, o custo
de vida tem sido elevado em cifras alarmantes e, se continuar nesse ritmo, levará
o povo ao desespero, transformará os lares dos trabalhadores num recanto de
miséria, de tristezas, de angústias e de dor. Aqui em nosso Estado, para agravar
ainda mais esta situação desoladora, o Governo, através de uma política de pessoal
que no meu entender é a mais injusta, a mais cruel e a mais desumana, procura,
Sr. Presidente, por todos os meios ao seu alcance, dificultar a vida daqueles que
colaboram com a administração estadual.
Aí está a lei que institui o novo plano de pagamento e que foi votada por
esta Casa em dezembro de 65, por proposta do próprio Governo e que até hoje não
foi cumprida. Os servidores públicos aguardam a revisão dos seus proventos desde
abril do corrente ano e até agora o Governo não se manifesta no sentido de dar
cumprimento a este dispositivo legal que está em pleno vigor.
No que diz respeito ao salário mínimo, a situação ainda é mais grave e,
meus nobres colegas, pasmem os Senhores, o Estado até hoje não deu cumprimento
à lei que fixa as novas bases do salário mínimo, está pagando apenas Cr$ 70.000,00
para os seus servidores que tem atualmente direito ao salário mínimo vigorante
na região. Paga apenas Cr$ 70.000,00 e, para agravar ainda mais esta situação, o
Governo faz descontar dos miseráveis Cr$ 70.000,00, 4% da “Lei Peracchi”, que
lhes assegura a aposentadoria, quando eles não têm sequer a estabilidade, e ainda
mais uma contribuição que, diz, é devida.
Ainda uma outra situação muito mais grave é a que diz respeito às
domésticas do Estado, tão maltratadas, que já são conhecidas como as escravas
brancas do Estado. Destas, sabem os Srs. Deputados, é exigido um regime de

199

trabalho muito variável, de 4 a 8 horas de trabalho. Mas a lei que foi votada por
esta Casa lhes assegura o salário mínimo correspondente às horas de trabalho
realizadas. Pois bem, para as domésticas que trabalham de 4 a 6 horas, está sendo
pago Cr$ 30.000,00; não atingem, sequer, 50% do salário mínimo que seria, no
caso, o salário pago para uma servente e correspondente a um expediente de 4
horas. Isto é o que diz respeito à chamada política salarial. Quanto à estabilidade,
a situação também é a mais grave e a mais alarmante possível. Aí está, Sr.
Presidente, o problema dos contratados, tão debatido e discutido nesta Casa e
que, no entanto, apesar dos nossos esforços, não conseguimos, sequer, fazer com
que o Executivo desse um tratamento mais justo e mais humano para a solução
de tão importante problema de Estado.
Há poucos dias tive conhecimento, estava ausente, encontrava-me
doente, de que Deputados da oposição fizeram desta tribuna um apelo ao Governo
para que desse uma nova oportunidade a esses milhares de servidores que serão
dispensados das suas funções, simplesmente porque foram mal sucedidos nos
concursos, que nós, sempre e sempre, julgamos justos e adequados para o ingresso
na função pública. Por isto, animada com tais manifestações dos Deputados da
situação, é que volto à minha tribuna para iniciarmos o debate sobre o problema
dos funcionários contratados. E quero fazê-lo de uma maneira prática e objetiva,
apresentando um Projeto de lei que, espero, seja recebido como uma colaboração
para a solução do problema.
É o seguinte o Projeto de lei;
(Lê):
Dispõe sobre a situação funcional dos servidores contratados para o
Serviço Permanente e submetidos a concurso público.
Art. 1.º - Os servidores públicos contratados para o Serviço Permanente
continuarão sob contrato até que sejam nomeados de acordo com a respectiva
ordem de classificação do concurso a que se submeteram e pelo qual foram
considerados habilitados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica também ao servidor
contratado aprovado em curso cuja inscrição foi declarada facultativa.
Art. 2.º - Aos servidores contratados, aprovados em concurso e julgados
pelo Serviço de Biometria como incapazes para a função pública, é assegurado novo
exame médico, no prazo de 180 dias, a contar da data da publicação desta lei.
Art. 3.º - Aos servidores contratados que se submeteram a concurso sem
alcançar classificação é assegurado contrato até a realização de novo concurso.
Art. 4.º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A Assembléia Legislativa, como é do conhecimento público, lutou
desesperadamente para que se desse aos servidores contratados, do Serviço
Permanente, tratamento justo e humano ao ser regularizada a sua situação funcional
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mediante concurso público.
As Leis n.ºs 4755-65 e 5145-65 são os resultados positivos desta luta.
A primeira assegurou a permanência do servidor sob contrato até que lhe
fosse dado enquadramento definitivo, enquanto a segunda procurou valorizar o
tempo de serviço como título, abolindo, por outro lado, o caráter eliminatório da
prova, nos concursos nos a que seriam submetidos os servidores contratados.
Entretanto, o Poder Executivo resolveu, arbitrariamente, não dar
cumprimento a essas leis, preferiu submeter todos os servidores a um concurso
inadequado, injusto e, sobretudo, falho na sua aplicação prática.
Os resultados negativos dos concursos públicos, realizados nos moldes
exigidos pela Secretaria da Administração, vêm comprovar que esta Casa sempre
esteve com a boa causa, quando se tratou de dar solução ao problema dos
contratados.
Nesta hora em que o custo de vida leva ao desespero as classes assalariadas,
é doloroso saber-se que milhares de servidores em nosso Estado serão demitidos
de suas funções.
E o fato ainda se torna mais doloroso e revoltante, quando se sabe que serão
atingidos servidores que envelheceram na função pública, viúvas que contam com
seu emprego como único meio de garantir o alimento de seus filhos, servidores que
não conseguiram passar no exame médico porque adquiriram moléstias ou foram
acidentados em pleno exercício de suas funções.
Diante desse quadro, esta Casa não poderá ficar indiferente.
A luta em favor dos contratados deve ser reaberta e o assunto colocado em
termos claros e objetivos.
É neste sentido o incluso Projeto de lei que temos a honra de apresentar como
colaboração à solução de um dos mais graves problemas que temos diante de nós.
Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1966.
(a) Suely de Oliveira
Compareceram mais os Srs. Deputados:
Alexandre Machado, Alfredo Hofmeitssler Antonino Fornari, Alberto Hoffmann,
Arlindo Kunzler, Antonio Mesquita, Dario Beltrão, José Sanseverino, Otávio
Cardoso, Reinaldo Cherubini, Romeu Scheibe, Synval Guazzelli, Solano Borges,
Aldo Fagundes, Ayrton Barnasque, Carlos Santos, Flávio Ramos, Henrique
Henkin, Moab Caldas, Marcirio Loureiro, Siegfried Heuser, Suely de Oliveira e
Paulo Brossard.
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45.º SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 1967
Presidência do Sr. Carlos Santos, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
encaminhando à votação a Emenda V,
sobre os funcionários públicos.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa consulta a nobre Deputada Suely de
Oliveira se, como autora da emenda, deseja encaminhar a votação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Desejo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - Tem V. Exa. a palavra pelo espaço de dez minutos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Nas discussões que se vem travando neste Plenário em torno da Reforma
Constitucional, tenho observado que a constante nos pronunciamentos dos Representantes
situacionistas é, sem dúvida alguma, a adaptação. Fora da adaptação, para os Srs.
Deputados da ARENA, não há salvação. Tudo deve girar em torno do Artigo 188 da
Constituição Federal, e tudo aquilo que for além do que nele está disposto, está, afirmam
eles, condenado irremediavelmente, condenado porque é flagrantemente inconstitucional.
Para os Srs. Deputados da ARENA, o artigo 188 da Constituição Federal é o principio, é
o fim de tudo aquilo que se relaciona com Reforma Constitucional.
A prevalecer, Sr. Presidente e nobres Colegas, o ponto de vista defendido
pelos Srs. Deputados da situação, depois que fizemos a adaptação da nossa
Constituição com base no artigo 188 nada mais se poderá fazer no que diz respeito
à modificação, ampliação ou simplificação da nossa Constituição Estadual, porque
tudo deve girar em torno do artigo 188 da Constituição Federal.
Mas, quero dizer aos meus ilustres pares que esses argumentos de maneira
alguma me impressionam, me preocupam ou me confundem, porque aprendi nesta
Casa, e aprendi com os Srs. Deputados, especialmente com aqueles que sempre
se dedicaram ao estudo das leis e do Direito, aprendi que é um erro grosseiro,
mas grosseiro mesmo, querer interpretar uma lei ou uma constituição tendo por
base exclusivamente um artigo. Dizem os entendidos que toda lei obedece a uma
sistemática e, assim sendo, quando se quer saber o seu alcance, quando se quer saber
quais as normas de conduta que se deve abraçar para tomar uma decisão, temos que
examiná-la em todos os seus aspectos, sob todos os seus ângulos. Daí por que, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, estou tranqüila não só quanto à posição que assumi
ao apreciar a reforma da Constituição, mas sobretudo com a posição que vem de
tomar a minha Bancada, isto é, aproveitar a oportunidade da adaptação de nossa
Constituição para também revisar ou mesmo inovar, tendo em vista a situação
presente, a situação real que estamos vivendo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
entendo que todas as Emendas que tive a oportunidade de apresentar ao Projeto
de Constituição são legítimas e não podem, de maneira alguma, sofrer qualquer
restrição, porque elas estão dentro das limitações que a própria Constituição
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Federal assegura a esta Casa. As atribuições desta Casa não se restringem apenas
ao que dispõe o Artigo 188, mas sim, como bem disse há pouco o meu nobre
Líder, ao Artigo 13 da Constituição Federal. O Artigo 13 prevê para esta Casa o
mesmo processo legislativo, o famoso processo legislativo do Congresso, que os
Srs. Deputados da situação querem que seja adotado integralmente.
Muito bem! Dentro desse processo, existe o poder de emenda à Constituição.
Portanto, podemos emendar. E sabem V. Exas. que a emenda pode ser parcial ou total.
De forma que nada há a estranhar, quando aqui se pretende introduzir
dispositivos que, diga-se de passagem, já são objeto de lei ordinária.
Diz o nobre Deputado Ari Delgado que não vale a pena institucionalizar o que já
está previsto em lei. Pergunto, então: Valeu a pena o Congresso institucionalizar os Atos de
força e de prepotência do chamado “Governo Revolucionário”? Não! Portanto aqueles que
não protestaram e mesmo aplaudiram a inclusão desses dispositivos, desses atos de força na
nossa Constituição, a Constituição do Brasil, não têm autoridade para criticar o Representante
do povo que deseje incluir na Constituição Estadual dispositivos já consagrados em lei.
E por que assim procedemos, Sr. Presidente e Srs. Deputados?
Porque a situação mudou, mudou muito. Esta Casa, agora, jamais poderá alterar
qualquer projeto de lei que disponha sobre vantagens ou vencimentos de servidores públicos.
Quem poderá assegurar que o Poder Executivo não encaminhará a esta Casa um
projeto de lei retirando dos servidores públicos vantagens asseguradas por lei ordinária?
Ninguém poderá garantir isto, porque, aqui, quando se discutiu - e os Srs. Deputados
que pertenceram à Legislatura passada sabem disto - o último plano de pagamento,
grande número de vantagens, que representavam conquistas dos servidores públicos
foram retiradas e nós, nesta Casa, nada pudemos fazer, absolutamente nada, porque a
Constituição proíbe apresentação de emendas que importam em aumento de despesas.
E tivemos que nos conformar e assistir, passivamente, aqui, serem retiradas dos
servidores público aquelas vantagens que lhe eram atribuídas porque desempenhavam
atividades profissionais com risco de vida ou com risco de saúde. Isto foi retirado pela
Lei 4.937. É por isso que agora estamos solidários com o nobre Deputado Brusa Netto
que, aproveitando este ensejo, quer institucionalizar todas as vantagens que devem ser
asseguradas àqueles que são escalados para atividades perigosas ou penosas.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quem não sabe que o abono familiar está cada
dia mais ameaçado pelo não cumprimento da lei que o instituiu? O abono famílar já nada
representa mais. Pergunto aos Srs. Deputados: que representa NCr$ 1,80 por mês? Nada.
Não chega para pagar a gorjeta do cafezinho! Pois este é o abono familiar que o Estado
paga aos filhos dos seus servidores, os servidores que percebem os menores salário.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, concluindo, espero que este
dispositivo seja aprovado, não apenas pela minha Bancada, mas pela totalidade dos
Srs. Deputados, porque ele representa, na hora crucial que estamos atravessando, o
mínimo de justiça que se pode fazer àqueles que ganham salários miseráveis, que não
dão sequer para o seu sustento, quanto mais para o sustento da sua própria família.
Era o que tinha a dizer. (Palmas). (Discurso não revisto pela oradora).
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46.ª SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 1967
Presidência do Sr. Carlos Santos, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
encaminhando à votação a Emenda n.º
96 do Título I, cap. III, Seção V – Dos
Funcionário Públicos
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Solicito a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra V. Exa., por dez minutos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Os argumentos, usados pelos nobres Deputados da ARENA, para combater as
emendas que tivemos a oportunidade de apresentar ao Capítulo “Dos Funcionários
Públicos”, são de que todas estas emendas contém matéria que já são objeto de lei. A
prevalecer este argumento, Sr. Presidente, então devemos, por coerência, eliminar
todo o Capítulo destinado aos funcionários públicos, porque tudo o que nele já
se contém, no projeto original, já é objeto de Lei. E cito, como exemplo, aqui, a
exigência da sanidade física, da boa conduta pública e privada já consignadas no
projeto original e que, no entanto, já são objeto de lei, constam do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado. Dirão certamente os Srs. Deputados da
ARENA que isso é fundamental, que são obrigações, deveres dos funcionários
públicos para com o Estado e, portanto, devem permanecer na Constituição
Estadual. Mas, direi que não são apenas os funcionários que tem obrigações, que
tem deveres para com o Estado. O Estado também tem deveres e tem obrigações
para com seus servidores e, portanto, aquilo que é fundamental para a garantia,
para os direitos, para as vantagens dos servidores públicos, deve também figurar
na Constituição Estadual.
Argumenta a Bancada da ARENA justamente o contrário: devem figurar
na Constituição apenas os dispositivos já constantes do projeto original. É um
ponto de vista contrário, mas que respeitamos e devemos respeitar, como muito
bem disse o nobre Deputado Ari Delgado. Quero dizer nesta oportunidade que
respeito, e assim sempre o fiz. O que não aceito, o que repudio, são imposições
e normas de conduta para reforma da Constituição. O que não aceito, e repudio
com toda a veemência, são as insinuações veladas feitas pelo nobre Deputado
Ari Delgado durante o encaminhamento das votações neste Plenário. A essas
insinuações, nobre Deputado Ari Delgado, respondo dizendo à Casa, ao povo do
Rio Grande, que não esqueçam nunca, que não esqueçam jamais, que não fomos
nós do MDB que encomendamos a cassação de mandatos, do mandato de sete
Representantes do povo do Rio Grande do Sul, para poder fazer a abordagem do
Palácio Piratini. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
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77.ª SESSÃO, EM 27 DE JUNHO DE 1969
Presidência dos Srs. Otávio Germano, Presidente;
Hed Borges, 1.º Vice-presidente; Fernando Gonçalves, 1.º Secretário
e Adolpho Puggina, 3.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
discutindo o Projeto de lei 28/69, que
institui novos níveis salariais para cargos
integrantes de nível superior do quadro
geral dos funcionários públicos.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Gonçalves) - Continua em discussão
o Projeto de lei 28/89. Para discuti-lo, tem a palavra a nobre Deputada Suely de
Oliveira, pelo espaço de vinte minutos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Finalmente, depois de um ano, depois de uma longa e angustiante espera
por parte dos técnicos científicos, vamos hoje aprovar um novo plano de pagamento
para os servidores de nível superior, classificados atualmente no padrão 15.
Esperávamos que, dado o longo espaço de tempo com que o Executivo contou
para fazer os estudos necessários sobre o assunto em referência, fosse enviada a esta Casa
uma proposta se não ideal pelo menos satisfatória. No entanto, fomos surpreendidos com
uma proposta modesta, muito modesta mesmo. Isto para não dizer uma proposta injusta,
discriminatória, falha e, em alguns dispositivos, ferindo direitos já adquiridos.
Sabem os Srs. Deputados que a Constituição do Brasil de 1957 estabelece,
para servidores públicos do Estado, as mesmas normas estatutárias adotadas para
os servidores públicos federais.
Portanto, se aos funcionários do Estado são atribuídos os mesmos
direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações, também no que diz respeito
ao tratamento pecuniário as bases também deveríam ser as mesmas. No entanto,
só aqui no Rio Grande do Sul isto não está acontecendo. Enquanto o Governo
Federal paga, atualmente, para os técnicos científicos de nível superior em regime
de dedicação exclusiva, vencimentos superiores a NCr$ 3.000,00 por mês, aqui no
Estado o Sr. Governador vem propor, para os mesmos técnicos científicos de nível
superior, apenas NCr$ 1.260,00.
Admitimos, mesmo, que o Sr. Governador não propusesse o mesmo
vencimento atribuído pelo Governo Federal a essa categoria funcional, mas, pelo
menos, um vencimento que representasse 2/3, ou, na pior das hipóteses, 50%. Mas
tal não acontece. Apenas NCr$ 1.260.00!
E os Srs. Deputados da ARENA, por maior que seja a sua obediencia
ao Poder Executivo, tem que convir que se atribuir a um técnico científico, para
trabalho de pesquisa, NCrS 1.260.00 por mês é, sem dúvida alguma, uma proposta
modesta para não dizer ridícula.
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Além disso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como dizia ao início, a
proposta é discriminatória porque exclui não apenas os técnicos científicos do
padrão 14 mas os técnicos científicos que estavam em igualdade de condições
com estes que são relacionados, pelo artigo 1.°, ou seja, os médicos, os
engenheiros, os agrônomos, como é o caso dos professores catedráticos, como é
o caso dos técnicos em educação. Só isto basta para se salientar aqui o espírito
discriminatório dessa proposição.
Além do mais, temos a considerar as falhas do Projeto. Pelo Projeto,
todos os regimes de trabalho, ou seja, 22 horas semanais, 33, 44, dedicação exclu
siva, todos esses regimes de trabalho, para que o funcionário possa exercer seu
cargo num deles, é necessária a convocação.
Pergunto, então, qual será a situação de um funcionário de nível superior
relacionado no artigo primeiro do projeto ora em discussão, que não for convocado?
Qual será o seu vencimento mensal? Qual o seu regime normal de trabalho?
Dêem-me a resposta: se for convocado para regime de 22, 33, 44 horas semanais,
com dedicação exclusiva, e, posteriormente, como manda o artigo segundo, for
desconvocado? Qual será a situação desse funcionário? Qual será o seu vencimento
fixo? Qual será o seu regime normal de trabalho? Isto o projeto não prevê.
Apresentamos uma emenda neste sentido e, no entanto, a Comissão de Finanças
resolveu por bem rejeitá-la. Estou certa que aqui no Plenário, contando a Comissão
de Finanças com aquela mesma maioria que conta no seio da representação da
ARENA, essa emenda não será aprovada pela Casa. No entanto, fica a pergunta:
quero saber qual será a situação de um funcionário que não for convocado ou, no
caso de convocação, for desconvocado. Qual será o seu vencimento mensal? Qual
será o seu regime normal de trabalho? Poderiam argumentar que o funcionário que
não for convocado ficará no padrão 15, com NCr$ 360,00 mensais, ou então que
todos serão convocados para 22 ou para 33 horas semanais. Mas, então, por que o
dispositivo dizendo que o Sr. Governador do Estado poderá a qualquer momento
desconvocar esses servidores? Então, deveria dizer que todos serão convocados
e que, em hipótese alguma, seriam desconvocados. Mas, na hipótese de o Poder
Executivo poder jogar com esses funcionários, a situação de insegurança em que
vamos lançar os técnicos científicos do Estado é muito grande. É um projeto
que irá dar margem a uma política discriminatória de graves conseqüências. No
entanto, a Comissão de Finanças e Orçamento houve por bem dizer apenas que
irá aumentar a despesa. Não sei o por que? Não há qualquer aumento de despesa.
considerando o regime de 22 horas semanais como regime normal de trabalho e
o vencimento normal aquele mesmo proposto pelo Poder Executivo, ou seja, 508
cruzeiros novos por mês. Portanto, não vejo aqui qualquer aumento de despesa,
apenas o resguardo da situação dos funcionários que não forem convocados ou
que, convocados, venham futuramente a ser desconvocados. Então ele saberá que
pela regime de 22 horas semanais terá o vencimento fixo de 508 cruzeiros novos.
Além dessa emenda apresentamos outra, que diz respeito ao cálculo dos
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avanços e gratificações trienais. Como sabem os Srs. Deputados, os avanços, ou
seja, as gratificações trienais e gratificações adicionais, são direitos adquiridos
pelos funcionários públicos, são direitos adquiridos pelos funcionários
públicos a duras penas, depois de suadas lutas. No entanto, agora, o critério
estabelecido pelo projeto cria um precedente muito perigoso e ninguém mais
vai ter assegurada as suas promoções trienais e suas gratificações adicionais,
calculadas de acordo com os vencimentos percebidos, calculados de acordo
com os vencimentos atribuídos ao cargo.
Ficará a critério do Poder Executivo determinar em projetos futuros
qual será a base para o cálculo das promoções trienais e gratificações
adicionais. Isso, sem dúvida alguma, é um precedente muito perigoso e que
vai tumultuar todo o sistema de pagamento atualmente em vigor no Estado.
Lamento profundamente que o Poder Executivo tenha aberto esse precedente
e que tenha enviado um projeto a esta Casa, nos termos em que foi proposto
o Projeto n.º 28/69.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Com esses reparos, encerro aqui a
minha intervenção durante a discussão do Projeto n.º 28/69 e vou aguardar a
decisão soberana do Plenário. Muito obrigada. (Palmas). (Discurso não revisto
pelo orador).
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 42.ª
LEGISLATURA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1969
Presidência do Sr. Octávio Germano.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
discutindo o Projeto de lei n.º 15669 que altera vencimentos e dá outras
providências.
O SR. PRESIDENTE (Adolpho Puggina)
Com a palavra a nobre Deputada Suely de Oliveira, que dispõe de vinte
minutos.
SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Ainda temos presente o grande movimento, articulado pela Federação dos
Servidores Públicos Estaduais e pela Federação dos Professores Estaduais ao
Rio Grande do Sul, que objetivava, com base nos elevados índices do custo de
vida, um reajustamento de vencimentos para as suas classes asssociadas.
O coroamento do mencionado movimento reivindicatório foi a entrega,
em agosto do ano em curso, no Palácio Piratini, de um memorial que, em síntese,
diz o seguinte:
“Sr. Governador: - Na qualidade de presidente das Federações dos
Servidores Públicos Estaduais e dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul,
tomamos a liberdade de nos dirigir a Vossa Excelência, com a finalidade de solicitar
melhoria salarial ao funcionalismo estadual.
Vossa Excelência, colega nosso que é, sabe perfeitamente que a nossa
classe é uma eterna sofredora e que muitos de seus integrantes enfrentam situações
de extrema dificuldade e até de desespero.
Há quinze meses que não tem os servidores seus vencimentos reajustados.
Entretanto, durante esse mesmo período, os preços das utilidades subiram, quase
diariamente.
Em face disto, muitos funcionários, principalmente os de categoria mais
humilde, estão em situação de quase miserabilidade - sem crédito no comércio
para adquirir o próprio alimento, aluguel da casa em atraso, falta de numerário para
transporte ao local de trabalho, etc., em conseqüência do baixo vencimento que
percebem para enfrentar o alto custo de vida.
Acresce ainda, Sr. Governador, que em novembro próximo vindouro
estarão concluídos os pagamentos correspondentes às parcelas de aumento de
vencimento, concedido em maio de 1968.
Tal fato visa a reduzir ainda mais os poucos recursos financeiros de que
dispõem, atualmente, os servidores estaduais.
É oportuno salientar, também, que com o advento do novo salário mínimo
regional a hierarquia salarial, estabelecida pela classificação de cargos, ficou
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esfacelada, eis que os três padrões da tabela de vencimentos foram nivelados,
ferindo, assim, direitos adquiridos por tempo de serviço na função pública.
Finalizando o presente memorial, tomamos a liberdade de solicitar um
substancial aumento de vencimentos, que permita ao funcionário enfrentar a
elevação sempre crescente do custo de vida”.
O memorial que acima transcrevemos, resumidamente, foi apresentado em
termos claros, positivos e corajosos, mas sempre respeitosos e até afetivos, quando
lembram ao Sr. Governador a sua condição de membro integrante da numerosa
classe do funcionalismo estadual.
No entanto, a primeira atitude do Sr. Governador, ao receber o memorial
em causa, foi determinar a sua devolução às entidades signatárias, demonstrando,
assim, de público, que acima dos problemas angustiosos dos servidores estaduais,
ele colocava pequenas formalidades, exigidas para a tramitação do aludido
documento. Posteriormente S. Exa., refletindo melhor, concordou em recebê-lo.
Entretanto, de nada valeu a árdua luta travada pelas entidades de classe do
funcionalismo e do magistério, em busca de um reajustamento salarial compatível
com a atual desvalorização do poder aquisitivo da moeda.
Os estudos que a Secretaria de Administração vinha realizando nesse
sentido foram postos de lado, pois o Sr. Governador do Estado resolveu adiar, mais
uma vez, a solução de um problema que está a exigir providências imediatas.
Os servidores estaduais, de momento, terão de se contentar com a ridícula
percentagem de 20% de aumento. Disto nos dá conhecimento o Projeto de lei
156/69, ora em discussão e votação, elaborado pelo Sr. Secretário da Fazenda, a
quem está afeta, é o que parece, a política salarial estabelecida para o funcionalismo
civil e militar do Estado.
Concluindo, Sr. Presidente, queremos, ainda, destacar que não serão
apenas os servidores do Poder Executivo que irão enfrentar, em 1970, uma vida de
sacrifícios por decorrência dos baixos vencimentos que lhes serão atribuídos.
Também os servidores do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário e
desta Assembléia estão ameaçados pelo mesmo mal, pois se anuncia que os seus
vencimentos serão congelados para se aplicar o princípio da paridade.
Seria louvável que o Sr. Governador, antes de cometer tamanha injustiça,
tivesse bem presente aquele princípio do Direito Romano, ou seja “restrinja-se o
odioso e amplie-se o favorável”.
Estamos certos de que, se fosse aplicado esse critério, no caso da paridade,
teríamos assegurada a melhoria de vencimentos aos servidores do Poder Executivo,
em níveis compatíveis com os elevados índices do custo de vida.
O SR. MOISÉS VELASQUEZ - Sr. Presidente. Solicito a prorrogação
da sessão por mais uma hora.
O SR. PRESIDENTE - Vou colocar em votação o requerimento do nobre
Deputado Moisés Velasquez. Os Srs. Deputados que aprovam a prorrogação da
sessão por mais uma hora, queiram ficar sentados. (Pausa) Aprovada.
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Continua com a palavra a nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Na
oportunidade em que a Comissão de Serviço Público examinou o Projeto de Lei
n.° 155/69, houve por bem apresentar uma emenda ao art. 5.°, por sugestão do
nobre Deputado Moises Velasquez, e a aprovação desta emenda se faz necessária,
Srs. Deputados, para que os inativos da Viação Férrea e todos os demais inativos
das autarquias que possuem regimento previdenciário próprio não tenham
considerável redução nos seus proventos, redução que será, em muitos casos,
superior a quinhentos cruzeiros mensais.
Daí por que faço um apelo a esta Casa para que dê ao menos apoio à
emenda que apresentamos ao art. 5 ° do projeto ora em discussão.
Era o que tínhamos a dizer. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
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TEMÁTICA
MENOR ABANDONADO
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30.ª SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE 1951
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de
Oliveira, expendendo considerações
sobre o Projeto de lei n.º 67-51.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a nobre Deputada Suely de
Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Venho
a esta tribuna também para falar sobre o Projeto de lei, que se acha em pauta, de
autoria do nobre Deputado Alcides Flores Soares.
(Lê) - “Senhor Presidente, Senhores Deputados.
O problema dos menores abandonados tem sido objeto de magníficas teses
em congressos e assembléias. É o tema preferido para os artigos de fundo dos
principais órgãos da imprensa. Figura sempre em destaque nos programas das
organizações partidárias e nas plataformas de governo. No entanto, o problema
continua sem solução. O assunto, ao invés de ser atacado com medidas práticas
e objetivas e de acordo com as suas realidades, é apenas considerado no sentido
meramente formal ou literário, ou melhor, explorado de maneira impatriótica e
desumana por políticos demagogos e inescrupulosos. Isso, não obstante, não
equivale dizer que os governos passados descuraram do assunto. Não. Mas, se
estabelecermos um paralelo entre o realizado e o não realizado, vemos com grande
tristeza, que o problema ainda aí está para ser resolvido. Urge, portanto, que nós,
representantes do povo e responsáveis perante ele por este período legislativo,
façamos algo de concreto em favor dos nossos menores abandonados.
O trabalho da autoria do nosso brilhante e ilustre colega doutor Alcides
Flores Soares, dispondo sobre - “Colocação Familiar de Menores Abandonados”
é digno de louvores e aplausos. Nele ressaltam desde logo a vontade firme e o
sincero propósito de colaborar na solução de tão magno problema. Grande é a
intenção do ilustre deputado, mas, lamentavelmente, falhos os objetivos visados e
impraticáveis as medidas indicadas.
Não vejam nestas minhas afirmações a menor intenção de crítica destrutiva
e sim, e tão somente, a preocupação sincera e honesta de colaborar com este colendo
Plenário, na procura de uma solução prática e eficiente como o assunto requer.
O referido trabalho, repito, é nobre e elevado e muito recomenda o seu
ilustre autor, mas, infelizmente, não se recomenda à aprovação do Plenário.
Ao mais superficial exame, esse trabalho apresenta as seguintes
desvantagens:
1.º - Oneroso para o Estado - não estimula a colaboração de particulares.
2.º - Impraticáveis a fiscalização e a orientação do serviço de colocação
familiar previstas ao projeto.

212

3.º - Impossível a recuperação de menores abandonados em lares
substitutivos e escolas comuns.
É oneroso para o Estado porque, além da mensalidade de Cr$ 300,00 a Cr$
500,00 pagos à pessoa que dá abrigo ao menor, o governo terá que dispor de elevada
verba para manter o serviço de colocação familiar. No sistema de lares coletivos as
despesas do governo são mínimas porque entra a colaboração valiosa de particulares.
O Sr. Derly Chaves - V. Exa. permite? Parece-me que V. Exa. está
avançando demais no sentido de dizer que é oneroso, porquanto está estabelecido,
no projeto do nobre Deputado Alcides Flores Soares Jr., um “quantum” de que os
juízes poderão dispor; e, em segundo lugar, de maneira nenhuma se pode imaginar
que retiraria do Estado o ônus que o Estado tem, em matéria de assistência social,
qualquer coisa que retirasse esse projeto, digamos, da sua execução. Outrossim,
quero dizer que nós já estamos executando no Rio Grande do Sul esta lei, sem que
tenha sido promulgada, e no Estado de São Paulo, onde é executada com grandes
vantagens, o povo só tem tido motivo de regozijo e louvores.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Quero, entretanto, declarar que sou
contrária a esse projeto.
O Sr. Derly Chaves - Mas V. Exa. não é contrária à família?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Absolutamente não.
O Sr. Derly Chaves - Logo, o lar do indivíduo é o lar da família.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Estou falando do lar provisório, esse
lar a que se dão Cr$ 300,00, para a criança nele permanecer.
O Sr. Derly Chaves - Nem necessariamente é esse o lar adotivo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Estou falando do lar que o projeto prevê.
O Sr. Flores Soares - Como sabe V. Exa., há várias espécies de lares adotivos,
uma das espécies é esta, quando se auxilia materialmente o lar adotivo. Isso, aliás, é
uma exceção à regra geral, até será preferível o lar adotivo sem o auxílio material
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Nisto estou de pleno acordo.
O Sr. Flores Soares - Não sei como possamos combater o lar de adoção,
o lar adotivo, como substituto do pai e da mãe, quando esses menores não tenham
assistência social.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu chegarei até lá, se V. Exa. me permitir.
O Sr. Flores Soares - Eu aguardarei V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – (Lendo) – “Impossível a recuperação
dos menores abandonados em lares individuais e em escolas comuns – é aqui,
neste ponto, que está o problema”.
O Sr. Derly Chaves – V. Exa poderia repetir esse tópico?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – (Lendo) – “Impossível a recuperação
dos menores...”
Quanto a isso ninguém me provará o contrário. O Estado não poderá arcar
sozinho na solução do problema dos menores abandonados. Temos que estimular a
iniciativa dos particulares, que atualmente vêm colaborando de maneira eficiente, e,
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no entanto, o Estado não tem correspondido a esse natural espírito de solidariedade
humana que caracteriza o nosso povo.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. não tem razão, porque o que as estatísticas
demonstram, e V. Exa., naturalmente, conhece as conclusões da Semana Social
de Menores do Estado de São Paulo, o que as estatísticas demonstram é que nos
Estados em que há este serviço organizado, nos patronatos ou nos lares coletivos
- como V. Exa. prefere chamar – a despesa do Estado é de Cr$ 1. 000,00 por menor.
É muito maior, mas o principal...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Eu tenho....
O Sr. Flores Soares – É que o sistema moderno adotado com gerais
aplausos, com grandes méritos, com os melhores resultados em todo o mundo,
e V. Exa. se volte para a Suíça, V. Exa. se volte para o Uruguai, V. Exa. se volte
para todos os países que servem de modelo, é justamente condenando os lares
coletivos, condenando os asilos, os patronatos.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Não. Então V. Exa. não está a par da
evolução que sofreu o sistema educacional...
O Sr. Flores Soares - Com relação aos menores delinqüentes se procura
colocar – aliás como se faz em São Paulo – colocar em pavilhões no máximo
com vinte menores, fazendo previamente a triagem para não passar de vinte.
Para que? Para dar uma feição de lar...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Muito bem...
O Sr. Flores Soares - ... para que, então, haja o estudo de cada menor,
porque cada menor está exigindo um estudo especial e uma vigilância efetiva
em todos os minutos, em todos os segundos. Agora, querer padronizar isto, é
que está errado.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas, o que devo dizer a V. Exa.
é o seguinte: os educacionistas, prevendo a deficiência que o lar atualmente
apresenta, por fatores econômicos, por fatores de ordem social, instituíram os
cursos pré-escolares, escolas maternais e jardins de infância.
O Sr. Flores Soares - Lar honrado nunca é insuficiente.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. quer contrariar a doutrina da
pedagogia e confundir lar paterno com lar improvisado.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. quer contrariar a doutrina da natureza.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – V. Exa. está defendendo um ponto de
vista de um século atrás e o assunto em discussão é bem diferente.
O Sr. Flores Soares - A natureza é isso, ter pai e ter mãe.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - “Há sempre as campanhas financeiras
em favor das instituições organizadas pelas respectivas direções. O lar
individual, além de antieconômico, não possibilita a fiscalização das autoridades
competentes. É humanamente impossível exercer qualquer trabalho de vigilância
em lares esparsos por todos os recantos do imenso território do Estado e,
conseqüentemente, nulos os objetivos visados pelo projeto em questão”.
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O Sr. Flores Soares - Não apoiado. Respondo a V. Exa. Possuímos, já,
16 assistentes sociais magníficas que são verdadeiras apóstolos e que fazem a
fiscalização efetiva. Hoje já temos a semente.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Isto numa cidade, está certo. Mas,
para lares em longínquo distrito, como vai ser? Aplicaremos nisso quase toda
a renda do Estado.
O Sr. Flores Soares - Tudo depende da capacidade do juiz.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo) - “O trabalho de amparo
aos abandonados não deve visar apenas à assistência social. As instituições em
que culminam antes finalidades humanitárias do que os objetivos propriamente
educacionais pertencem ao século passado. As instituições modernas de amparo à
infância e à juventude sofreram radicais transformações, apresentam-se com uma
estrutura essencialmente educativa, tendo como ponto de partida o desenvolvimento
harmonioso e integral de suas virtualidades físicas, intelectuais e morais, no sentido
da futura organização do seu caráter e da sua personalidade”.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. permite? A educação começa no lar. Não se
inicia na escola.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Quando V. Exa. defendeu o seu ponto
de vista, fiquei quietinha, aguardando a minha oportunidade.
Agora, que a consegui, com dificuldade, V. Exa...
O Sr. Flores Soares - Se os meus apartes...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Vamos discutir com calma.
O Sr. Flores Soares - Se os meus apartes estão perturbando o discurso
de V. Exa., apresso-me em pedir desculpas e assumo o compromisso de não
apartear mais V. Exa. Se aparteava V. Exa. é porque julguei que tivesse satisfação
em me conceder apartes.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Acontece que V. Exa. não pede
licença e vai falando. Terei a máxima satisfação em conceder apartes a V. Exa.,
uma vez que sejam solicitados e que, além disso, sejam curtos, breves, como
manda o Regimento.
(Prosseguindo a leitura) - “Os menores que recebem somente assistência
social sobrevivem apenas.
Jamais poderão ser úteis à sociedade. É isso que visa o projeto do Sr. Flores
Soares, porque o ambiente indicado para a ação educativa é o lar substituto.
O lar, como se sabe, não está mais em condições de preencher as elevadas
finalidades de educação. De um lado, a incapacidade ou a insuficiência da ação
educativa das famílias. De outro, a impossibilidade dos pais educarem seus
filhos devido ao tempo consagrado ao trabalho. Desses fatores de ordem social
e econômica e da necessidade imperiosa do desenvolvimento físico, intelectual e
moral da criança surgiram, então, as chamadas instituições pré-escolares, escola
maternal e jardins da infância.
Peço ao nobre Deputado Flores Soares que me negue a existência destas
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escolas ou, então, S. Exa. não sabe quais são as suas finalidades. Acho que os lares
são os locais mais indicados para a educação. Mas, na luta pela vida, o pai e a
mãe não podem dedicar-se ao mister de educar seus filhos. São obrigados então a
colocá-los num jardim de infância, ou numa escola maternal.
(Prosseguindo a leitura) – “Como se vê, o problema educacional apresenta
todos estes aspectos, mesmo em se tratando de crianças normais e possuidoras
de lar próprio ou adotivo. Que poderemos dizer então em se tratando de crianças
abandonadas e situadas em lares substitutos? Os menores abandonados são quase
sempre crianças anormais. Não são anormais profundos e sim deficitários ou
retardados.
Segundo Gonzalo Lafora, grande psiquiatra e educador espanhol, os
anormais se dividem em anormais verdadeiros e falsos. Os falsos são crianças que
não possuem propriamente alterações mentais, mas que, por fatores de ordem social
ou por terem sofrido doenças freqüentes, possuem conhecimento muito abaixo
da sua idade mental. Neste grupo estão classificados os menores abandonados.
Essas crianças, nas escolas comuns, são consideradas pelos professores como
preguiçosas ou relapsas. Constituem em verdade, verdadeiras vítimas da falta de
intuição psicológica do mestre. A educação dos menores abandonados, portanto,
deve ser feita em escolas especiais, sob cuidados médicos e psicológicos, e em
ambiente próprio à formação de sua personalidade. Tal deve ser a orientação do
Governo se de fato deseja transformar os menores abandonados em cidadãos úteis
à sociedade. Essa orientação jamais poderá ser dada em lares provisórios falhos dos
requisitos essenciais à recuperação da criança. Mesmo mediante a remuneração de
Cr$ 300,00 o que, em muitos casos, talvez mesmo na maioria deles, redundaria
em exploração, sem nenhum proveito para o adotado ou acolhido. Isto já é comum
mesmo sem pagamento, quanto mais com remuneração. Geralmente as crianças
abandonadas, recolhidas a asilos ou instituições congêneres, são procuradas
não para receber educação e ter um lar, mas para prestar gratuitamente aos seus
“benfeitores” toda a sorte de trabalho, principalmente, em se tratando de meninas,
os trabalhos domésticos, mesmo os mais pesados. Essa é, de fato, a mentalidade
que predomina naqueles que vão bater às portas dos asilos para dele retirar crianças
indefesas.
Só há uma solução para o problema. É a criação do maior número de lares
coletivos sob a orientação e fiscalização de um órgão técnico e idôneo devidamente
aparelhado; é o amparo sistemático e intensivo às instituições já existentes desde
que se submetam à orientação e fiscalização do Governo. Lares coletivos onde
crianças abandonadas VIVAM e se desenvolvam num regime a base da saúde, da
alegria e de uma atividade adequada e construtiva”.
O Sr. Derly Chaves - Com todo respeito, que devo ao sexo de V. Exa,
mas, como colega, preciso discordar de V. Exa. que está dizendo uma heresia em
matéria de educação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Por quê?
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O Sr. Derly Chaves - V. Exa. dizendo que o lar adotivo...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Adotivo como pretende o projeto com
uma remuneração de Cr$ 300,00.
O Sr. Derly Chaves - Este é o lar substituto. O lar adotivo é o que recebe
a criança como filho, que não recebe remuneração. O lar substituto é aquele que o
juiz, na impossibilidade de obter outro, paga a alguém para receber a criança.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa não está compreendendo. O
lar a que me estou referindo, é este lar, provisório mediante a contribuição de Cr$
300,00.
O Sr. Derly Chaves - Vamos esclarecer. V. Exa. está chamando lar adotivo
a este lar remunerado?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sim.
O Sr. Derly Chaves - Mas esse não é um lar adotivo, é substituto.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Isto é uma questão de vocábulo. Ambos
são lares adotivos, um remunerado, outro gratuito. O cidadão adota a criança e,
como não possui recursos financeiros, recebe do Estado uma mensalidade. Mas é
o lar adotivo.
O Sr. Derly Chaves - Mas só poderá receber menores, nos termos desta
lei, a pessoa que provar idoneidade moral e capacidade econômica.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Se for para tranqüilizar, V. Exa.,
substituirei o vocábulo que V. Exa. acha impróprio.
O Sr. Derly Chaves - Assim não passará em julgado...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É apenas uma questão de
denominação.
A nossa língua é tão rica que nós podemos usar vocábulos diversos com
um mesmo sentido.
O Sr. Croacy de Oliveira - V. Exa permite?
A lei civil já cuidou do assunto e, afora o caso de adoção, permite à
autoridade judiciária conferir até mesmo pátrio poder ao casal que quiser ter como
seu um filho de terceiros. Eu já mandei buscar na biblioteca a lei que trata desse
assunto, a fim de ler para os colegas.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu combato o projeto na parte que
estabelece o lar provisório remunerado.
Repito ainda o seguinte: “Geralmente, as crianças abandonadas são
procuradas não para receber educação e ter um lar, mas para prestar gratuitamente,
a seus “benfeitores”, toda sorte de trabalhos, principalmente, em se tratando de
meninas, os trabalhos domésticos, mesmo os mais pesados”.
Não pode haver vigilância nestes lares substitutos, como deseja o nobre
Deputado Derly Chaves. Não pode haver vigilância porque é impraticável a lei
que se pretende criar. Estas crianças além de prestarem serviços ao cidadão que
as recolhe, ainda receberão uma gratificação de Cr$ 300,00. É este o perigo que
oferece o projeto do nobre Deputado Flores Soares, e concluo: Só instituições
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de lares coletivos, onde possa haver fiscalização, assistência, ensino e atividades
adequadas, resolverão o problema.
O Sr. Adalmiro Moura - V. Exa. permite? Estou ouvindo com muita
atenção o desenvolvimento do raciocínio de V. Exa. e quero ponderar apenas o
seguinte: é verdade, e neste ponto concordo com V. Exa., que o projeto não atende
realmente a todos os aspectos humanos que o problema oferece. Mas, não é menos
verdade que é uma solução, digamos, a título precário, um início de solução, para
o grande problema que nos aflige. Entendo que deveremos adotar esta medida a
título precário, procurando, nestes 4 anos que temos pela frente, fazer obra, senão
perfeita, pelo menos escoilmada dos erros iniciais.
Tenho a impressão de que é preferível instalarmos um serviço de proteção
ao menor, apesar de imperfeito, do que não instalarmos coisa nenhuma.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – O mal todo está na criação de um
serviço que não será fiscalizado, porque logo se sucedem as explorações.
Ninguém, de sã consciência, pode negar isso. Onde não houver fiscalização,
haverá exploração. Por isso, vejo um grande perigo nesse projeto e, querendo ficar
tranqüila de consciência, vim à tribuna para dizer o que penso com sinceridade e
sem preocupações de fazer crítica destrutiva.
O Sr. Croacy de Oliveira - V. Exa. me permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Croacy de Oliveira - Eu fui Juiz de Menores no interior e posso dizer,
como muito bem afirma V. Exa., das dificuldades imensas de uma fiscalização. A
idéia é excelente, mas precisaríamos dar recursos ao Juiz de Menores e a todas as
autoridades encarregadas de zelar pelo bem-estar dos menores. Não sou contrário
à idéia do Sr. Flores Soares Jr. Acho que se deve dar um lar, ainda que não seja
verdadeiro, ainda que o Estado tenha que contribuir com uma importância.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Reafirmo: o lar substituto remunerado
propiciará maiores explorações.
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37.ª SESSÃO, EM 4 DE ABRIL DE 1951
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
abordando o problema da assistência à
infância abandonada.
O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao seguinte orador inscrito, a
nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - ( Lê o seguinte discurso):
“Senhor Presidente e Senhores Deputados.
Volto a ocupar esta tribuna para reafirmar o meu ponto de vista com re
ferência ao problema de assistência à infância e à juventude e, dessa maneira, mais
uma vez, me manifestar contrária à colocação familiar de menores, por julgar esse
sistema de assistência unilateral, antiquado, contrário aos interesses da sociedade e
do Estado e por ser negativo sob o ponto de vista da recuperação dos menores.
É unilateral. Não compreende outra finalidade senão a da subsistência da criança,
quando o objetivo primordial visado deve ser não apenas livrá-la da miséria e do
abandono físico, mas, também, educá-la e prepará-la para o futuro. À primeira vista,
esta afirmação parecerá um contra-senso, pois insistem os adeptos desse sistema
em reconhecer unicamente no âmbito da família a existência de condições para o
desenvolvimento moral e educacional da criança. Não tenho dúvidas quanto a isso.
A família, de fato, quando bem organizada, oferece as melhores condições para
a educação. Ponho-lhe, entretanto, as restrições necessárias. Ajuízo a questão de
acordo com a hora presente. Não me firmo apenas em teorias. Procuro os resultados
na aplicação diária desse sistema e unicamente a eles me reporto. Vejo-os ante a
realidade: a desintegração da família, a sua comprovada incapacidade educacional
e a ausência de princípios que preside a vida moderna. É uma realidade cruel, mas
é a realidade. Da desintegração da família, da sua incapacidade educacional e da
ausência de princípios é que provém a maioria, a quase totalidade, das crianças
abandonadas e necessitadas. Como, pois, pensar em recolher a um lar estranho
aquele que não encontrou no seu os socorros materiais e espirituais de que carece?
Analisemos, com sinceridade, este aspecto do problema. A família moderna per
deu, há muito, na sua maioria, a velha feição clássica, em que as mães cuidavam
exclusivamente dos lares e neles exerciam toda a sua atividade. As contingências
da vida cotidiana, a instabilidade econômica, com que lutam as famílias da classe
pobre e da classe média, levam os seus membros à dispersão quase permanente a
que os obriga a necessidade do trabalho.
O Sr. Cândido Norberto - V . Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Cândido Norberto - Quero dizer a V. Exa. que está pretendendo - e
é justo que pretenda - coordenar esta situação que faz com que a mulher abandone
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o lar. Só um caminho há a seguir, cerrar fileiras ao lado dos socialistas para acabar
de uma vez, tão rapidamente quanto possível, com o regime capitalista que é o
responsável por isto.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Lendo:
São assim, poucas, raras mesmo, aquelas em que existem, de fato, con
dições propícias à educação dos próprio filhos e em nenhuma para os que, órfãos
ou abandonados, vierem lhe bater à porta em busca de alimento e de agasalho. Nas
famílias desta natureza há, quase sempre, interesse em receber esses infelizes, não
para criá-los ou educá-los, como prometem ao recebê-los, mas, tão somente, para
terem quem lhes, sirva, à falta de serviçais que não encontram ou que não podem
pagar. Não me refiro às famílias abastadas. Estas, podem pagar o que os serviçais
exigem e não têm dificuldades em obtê-los. Não necessitam e, por conseguinte,
não querem filhos alheios em sua casa.
O Sr. Derly Chaves - V. Exa. me concede um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Derly Chaves - Só queria fazer uma retificação à injustiça que V.
Exa. está fazendo em relação às famílias da classe média. Em contato que tive com
muitas famílias da classe média, que ultimamente têm adotado crianças de zero
anos para criar, elas estão criando estas crianças como filhos, de tal maneira que é
um verdadeiro encantamento ver estas crianças em lares tão direitos e criadas com
tanto carinho. Foi só para retificar que pedi o aparte.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Ao responder ao aparte de V. Exa., em
primeiro lugar, não me reporto à família média e, sim, à abastada. Em segundo lugar,
devo dizer que são casos excepcionais, mas, na regra geral, isso não acontece.
(Lendo)
As outras, as famílias da classe pobre e da classe média, umas lutando
contra a miséria e outras contra a necessidade de aparências, que benefícios,
senão a subsistência, poderão propiciar aos menores por elas recebidos em troca
de trabalho ou de remuneração? Nenhum! As estatísticas comprovam que de 75
a 83% dos menores abandonados ou desamparados são considerados deficientes
ou retardados, porcentagem que avulta enormemente se computarmos ainda o
grande número de casos de debilidade física, de portadores de doenças várias,
de neuróticos e psicopatas. Como poderão ser educadas essas crianças, para cuja
recuperação se exige educadores especializados quando não constante assistência
médica permanente? Dirão ainda os defensores do sistema de colocação famíliar
de menores que, para isso, o Estado auxilia a quem os receber, dando-lhes uma
remuneração suficiente para cobrir as despesas decorrentes da assistência ou do
tratamento necessário. É muito otimismo. Convenhamos que não é essa a realidade.
A qualquer observador de perspicácia mediana não passará despercebido o fato de
que quem recebe um menor nestas condições está procurando apenas vantagens
para si próprio.
Devo esclarecer-lhes, Senhores Deputados, que não incluo nestas considera
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ções a adoção legítima, nos termos da lei civil, feita, por “maiores de cinqüenta
anos, sem prole legítima ou legitimada”.
Admito, não obstante, que dentro do sistema de colocação familiar, muitas
crianças encontrarão verdadeiros lares, carinho, bem-estar, educação. São casos
excepcionais. O comum será justamente o contrário. Encontrarão, quando muito,
meios de sobreviver; nada mais. Terão vida, vida material apenas. Terão mais!
Terão falta de educação, terão seus males físicos e morais agravados, terão suas
aptidões naturais falhadas ou ignoradas, terão, enfim, um caminho à sua frente:
o caminho do vício ou do crime, destino fatal a que só escaparão uns poucos
privilegiados pela sua própria constituição.
Eis por que, Senhores Deputados, considero unilateral esse sistema
assistencial, ora preconizado para o Rio Grande, anatematizado pelos educadores
e amaldiçoado pelos que tiveram o infortúnio de sentirem em carne própria a sua
desumanidade.
É também um sistema antiquado. Adotado oficialmente pelo governo da
França em 1904, não produziu, como não poderia produzir, os resultados que eram
esperados. Isso numa época em que as mães de família viviam exlusivamente para
a administração de seus lares e para a educação de seus filhos.
Num artigo publicado em 1947, sob o título “O FRACASSO
DA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA DE MENORES MORALMENTE
DESAMPARADOS”, Jean Delattré, inspetor do Ministério de Saúde e População
da França, manifestou o seu completo desencanto por tal sistema, da seguinte
maneira: “O legislador, criando a obrigatoriedade da colocação de crianças em
casas de nutrizes ou de entregá-las a guardiãs, mercenárias, sancionou assim as
vantagens desta colocação em famílias dizendo que: “não decorrem estas vantagens
de considerações teóricas e sim da confirmação de experiências que, apesar da
diversidade dos regimes, todas as administrações teriam preferido”.
Todos os profissionais conhecem o excelente comentário da Lei de 1904
que insiste sobre a necessidade da colocação familiar rural, cuja oportunidade,
aliás, se justificaria por motivos de ordem psicológica e visando duas finalidades:
procurar uma família para àqueles que não a tem e preparar a criança pobre para
os labores e provas da vida.
Não devemos nos deixar enganar, nem devemos deixar encobrir a verdade.
Com exceção de uma ínfima minoria, nutrizes e guardiãs de crianças, mercenárias,
nunca procuraram dar à criança recolhida um lar e sim, apenas, procuram para si
mesma, uma vantagem material.
A pensão que recebem constitui um rendimento apreciável, quando não
chega a constituir o único da família.
Referindo-se aos resultados obtidos pelas crianças atendidas por esse
sistema, diz o mesmo articulista: “Seu futuro está sendo claramente delineado
azedado cedo pelas contínuas repreensões e por sanções aplicadas, mais ou
menos sem discernimento, não tendo a respeito do bem ou do ma1 senão uma
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idéia vaga e confusa, porque sempre lhe faltará uma condução firme e segura, ela
enfrentará as dificuldades da vida com um mínimo de garantias”.
Comprovando as afirmações do Inspetor do Ministério de Saúde e
População da França, o Serviço de Assistência à Infância daquele país deu à
publicidade na mesma época a seguinte estatística, verificada entre menores recolhi
dos sob remuneração e menores legitimamente adotados:
Fugas: 72,8 e 27,2%.
Em tratamento psiquiátrico: 54,5 e 45,5%.
Em detenção: 100 e 0%.
Prosseguindo estudos normalmente: 20 e 80%.
Eis, senhores Deputados, em números, os resultados desse sistema, o
aproveitamento de apenas 20% das crianças a recuperar.
Reportando-me mais uma vez ao artigo de Jean Delattré, a que me referi,
quero mostrar-lhes a conclusão a que chegou essa incontestável autoridade na
matéria: “Surge assim, diz ele, a questão da modalidade da colocação mais indicada
para os menores moralmente desamparados. A colocação em família, isto é certo,
não lhes convém. Devemos pois apelar para a colocação coletiva, apesar da forte
sugestão das colocações individuais em família, emanadas da Lei de 1904”.
É esta, de fato, a tendência universal relativa à recuperação de menores
abandonados ou necessitados.
A França, que aprendeu à custa de um fracasso, modernamente se volta para
os lares coletivos. Uma lei nacional prevê a criação de Maternidades Assistenciais,
de Casas das Mães, de Casa das Criança, de Casas-lares para crianças desamparadas,
de Escolas de Orientação Vocacional e bolsas de estudos secundários e superiores
para aqueles que, sob a tutela do Estado, revelarem aptidões.
Na Suíça florescem mais de 2.000 estabelecimentos assistenciais.
A Holanda, com apenas 9 milhões de habitantes, mantém 177 instituições
internatos, com assistência médico-pedagógica.
Nos Estados Unidos, citamos apenas a obra do imortal Flanagan.
Entre nós, espíritos mais esclarecidos, pioneiros abnegados da redenção
social da criança, têm tido sucesso com suas iniciativas, apesar da falta de
assistência governamental. Refiro-me, em nosso Estado, à Cidade dos Meninos
fundada em Santa Maria, pelo padre Pedron; a do reverendo Dr. Otacilio Costa em
Livramento e a do Rev. Guedes, em Bagé, sem contar outras de menor vulto entre
as quais, pela sua modelar organização e proveitosos sucessos que vem obtendo,
destaco o “LAR DOS MENINOS” de Pelotas, que abriga e educa atualmente
50 menores do sexo masculino, e a FUNDAÇÃO PESTALOZZI, dirigida pelo
eminente educador Tiago Wurth, que a ela vem dedicando toda a sua vida, e que,
sendo a pioneira da recuperação dos menores em nosso Estado, não tem recebido
o apoio governamental necessário.
Temos a contar ainda, no Brasil, as fundações Dom Duarte, e o Reformatório
Modelo em São Paulo, a Cidade dos Meninos na Baixada Fluminense, e a Escola
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Caio Martins em Minas Gerais.
Em todos estes estabelecimentos os resultados são os melhores em contra
posição aos obtidos pelo arcaico sistema de colocação familiar. Dos primeiros
saem os recolhidos aptos para a vida normal, para o trabalho, para, o convívio
social. Dos outros eu já vos indiquei o fim, e V. Exas. mesmo, pela observação,
pelo conhecimento, pela experiência da vida, não terão dúvidas a esse respeito.
Senhor Presidente, Senhores Deputados!
Tentei, nas ligeiras considerações feitas em torno do sistema de colocação
familiar de menores, demonstrar-lhes a sua inconveniência. Quero agora, expor a
V. Exas. o meu ponto de vista pessoal sobre a maneira como devemos solucionar o
tão debatido problema da recuperação dos menores.
A solução de tão complexo problema só poderá ser encontrada dentro de
um plano que reúna, numa conjugação de esforços, a iniciativa particular e a go
vernamental para combate à causa e ao efeito.
Não podemos, em hipótese alguma, procurar solucionar uma parte com
prejuízo da solução global do problema. Já existem diversos serviços relativos ao
assunto, criados tanto por iniciativa governamental como particular, havendo entre
eles uma interdependência que aconselha uma associação em suas atividades.
Há, neste sentido, um plano elaborado pelo Assistente Técnico do Serviço
Social do Estado, professor Thiago Wurth, que, a meu ver, poderá servir de base
para um estudo sobre o problema. É o seguinte:
“Nada há, neste esboço, de apenas sugestivo por sentimentalismo ou por
considerações empíricas. Tudo, ao contrário, existe em países que têm uma rede
assistencial consolidada, e de tudo, temos nós, aqui no Brasil, início promissores,
belíssimos começos, sinceros empreendimentos parciais.
O que falta é a federação dos esforços, a unificação dos rumos e,
principalmente, o recuo dos compreensivos e justificados momentos de amor
próprio perante o interesse comum, como também o respeito integral e cavalheiresco
a estes compreensivos e justificados momentos na hora da confederação dos esfor
ços e das atividades”.
Em tese, a assistência integral existe:
I - Assistência Preventiva - a longo prazo, na educação das novas gerações,
rumo à constituição de futuras famílias, células da sociedade.
II - Assistência ainda preventiva à mulher grávida necessitada, para que
nenhuma criança nasça com prejuízo inicial, de uma falta de assistência antes do
seu nascer.
III - Assistência à parturiente e seu filho quando necessitado, assistência
técnico-clínica e, havendo necessidade, também a assistência econômico-social ou
jurídica.
IV - Assistência à criança na primeira infância. Visando diminuir a mor
talidade infantil, aumentar a sobrevivência, robustecer o tipo humano nosso,
garantindo-lhe vitalidade física e espiritual.
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V - Assistência à infância, econômico-social, educacional, clínica, cada
vez que os pais, temporariamente ou de forma, definitiva, não puderem eles provi
denciar.
VI - Assistência, à infância e à juventude abandonada, proporcionandolhes lar adotivo ou tutela oficial.
VII - Assistência à infância e à juventude em perigo moral, porque pre
venir é melhor do que corrigir.
VIII - Assistência à infância e à juventude doente, lesada, deficiente, cada
vez que a família não possuir recursos materiais ou o ambiente não possuir recursos
técnicos para tal assistência.
IX - Assistência à juventude transviada.
X - Ampla rede de educação pré-vocacional e vocacional para todos, por
que todos os desajustes econômicos e sociais provêm, geralmente, da falta de
orientação vocacional da incapacidade econômica perante a falta de preparo para
alguma profissão.
XI - Garantia de colocação da juventude de acordo com as capacidades
e preparo, como medida preventiva contra o desemprego, a vadiagem, a delin
qüência.
XII - Estudos sociais e sugestões de leis e medidas contra a vadiagem, as
sugestões nocivas, os focos e fatores de perversões.
XIII - Clubes da juventude - organização dos lazeres, lares da juventude,
excursionismo, bibliotecas, revistas, camaradagem, educação cívica e social, festas
sociais, relações da juventude, orientação social, educacional, profissional, íntima
da juventude, teatro, música.
XIV - Centros de aprendizagens supletiva, e de cultura espiritual seletiva,
escola de monitores e de líder da juventude.
XV - Consolidação dos lares em perigo, reconciliações, orientação,
conselhos, harmonização, reajuste econômico e social, tratamentos.
XVI - Férias das mães - Colônias de férias - Permuta da juventude.
Colocações em famílias adotivas.
XVII - Orientação da vida sexual - Higiene social - Educação dos adultos,
educação popular - Cursos de mães - Arte doméstica - Cultura e lar.
XVIII - Orientação e educação rumo ao casamento.
Depois desse plano elaborado pelo seu autor, faz ele uma associação,
uma adaptação desse plano às necessidades da existência, de forma que o Estado
deveria ou remodelar ou adaptar essas providências e ampliar, criar aquelas que
não existem. Dessa maneira, poderemos atacar o problema de uma forma global e
não apenas uma parte, como diz o projeto do nosso nobre colega Deputado Alcides
Flores Soares.
Sr. Presidente e Senhores Deputados!
Trago a V. Exas., nestas minhas últimas palavras, um apelo no sentido de
que nada de positivo se faça no terreno de assistência à infância e à juventude, sem
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um prévio e consciencioso estudo do problema sobre todos os seus aspectos, a fim
de que não seja gasto em experiências, já de comprovada ineficácia, o dinheiro que
a necessidade e a realidade do momento estão a exigir uma melhor aplicação.
Desejando colaborar com a Casa, dentro das minhas modestas
possibilidades, sugiro que, como ponto de partida, se reunam as comissões de
Educação e Saúde e a de Assistência Social para, juntamente com os técnicos
do SESME, fazerem um estudo preliminar do assunto, apresentando à Casa as
conclusões a que chegarem.
É este o meu ponto de vista sobre o assunto, naturalmente subordinado à
alta consideração deste colendo Plenário.
(Palmas).
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53.ª SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1951
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
abordando o problema dos menores
abandonados; apresenta o Projeto de lei
n.º 135-31.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a nobre Deputada Suely de
Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Depois dos debates que se travaram neste plenário, todos eles em torno
do problema dos menores necessitados, dos menores abandonados, pelos quais se
evidenciou o grande interesse que esta Casa tem em resolver esse magno problema,
eu hoje, aqui da minha tribuna, sinto-me encorajada, e mesmo autorizada, para
apresentar um Projeto de lei pelo qual será concedido um auxílio de Cr$ 300.000,00
ao Lar de Meninos de Pelotas. E vou fazê-lo sem maiores considerações, primeiro
porque conheço a mentalidade desta Casa e, segundo, porque o projeto vem acom
panhado de documentos que por si só falam mais que qualquer exposição de
motivos, por mais brilhante que seja.
É o seguinte o projeto que pretendo apresentar.
O Sr. Raul Pereira - V. Exa. permite?
Queria perguntar a V. Exa. quantas instituições de amparo aos menores, do
sexo masculino, possui Pelotas atualmente?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Nesse gênero não possui nenhuma outra...
O Sr. Raul Pereira - Mas de forma geral.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - ... porque todas recebem menores de
pois de 7 anos e essa, a que me refiro, recebe menores do sexo masculino a partir
de 2 anos. Nesse gênero, esta é a única no Rio Grande do Sul.
O Sr. Raul Pereira - Nesse ponto, lembraria a V. Exa. que o município de
Rio Grande...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu devo dizer a V. Exa., para esclarecer
mais, que o amparo aos menores abandonados não deve ser por zonas. A instituição
pode estar situada em qualquer ponto do Estado, porque a finalidade é a mesma,
sempre, de modo que, se houver instituições desse gênero em grande número, a de
Pelotas não estaria servindo só Pelotas, mas a toda a zona sul, de forma que isso
não deve interessar ao debate.
O Sr. Raul Pereira - V. Exa. não está interpretando bem a intenção que
tive com o aparte.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Entendi-o, falei antes com V. Exa.
e V. Exa. disse que em Rio Grande tudo estava bem. V. Exa, que é um brilhante
representante, tem as mesmas oportunidades e deverá apresentar um projeto neste
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sentido. Agora, combater o meu projeto, alegando que existem instituições desse
gênero em Rio Grande, acho que não é justo nem é o meio que V. Exa. deve
seguir...
O Sr. Raul Pereira - V. Exa. vai permitir o meu aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não estou permitindo porque conheço
o pensamento de V. Exa.
O Sr. Raul Pereira - V. Exa. não quer que eu externe o meu
pensamento?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não é isso.
O Sr. Raul Pereira - Então peço a V. Exa. que ouça a minha opinião.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Antes de apresentar o projeto, quando
solicitei o apoio de V. Exa., já ouvi a argumentação de V. Exa. neste sentido.
O Sr. Raul Pereira - V. Exa. permite o aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Concedo o aparte a V. Exa.
O Sr. Raul Pereira - E promete ouvir em silêncio? (Risos).
A SRA. SUELY OLIVEIRA - Prometo, sim.
O Sr. Raul Pereira - Tanto estou longe de combater o projeto de V. Exa.
que até o subscrevi.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas subscreveu talvez...
O Sr. Raul Pereira - Mas V. Exa não me vai dar oportunidade de ouvir o
meu aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - ... coagido pela minha insistência.
O Sr. Raul Pereira - V. Exa. está sendo injusta consigo própria porque V.
Exa. não insistiu.
O Sr. Wilson Vargas – Agora, V. Exa. já aderiu ao projeto?
O Sr. Raul Pereira - Aderi antes de subscrevê-lo, antes, portanto, de ser
apresentado a esta Casa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Mas talvez o tenha subscrito chorando.
(Risos).
O Sr. Raul Pereira, - Não apoiado. O município de Rio Grande apresenta
esse problema das crianças desamparadas com aspectos cruciantes, chocantes
mesmo. É uma cidade de grande população urbana, porque a cidade deve ter mais
de setenta mil habitantes e a população é muito pobre. De maneira que esse aspecto
da infância desamparada apresenta sintomas alarmantes, sinais apavorantes. E Rio
Grande, com referência à assistência às crianças do sexo masculino, não possui
nenhuma instituição.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas nesse gênero de menores de dois
anos, talvez seja o único esse de Pelotas.
O Sr. Iris Valls - Não é só em Rio Grande, mas o problema é grave em
todo o Rio Grande do Sul.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Justamente, estou procurando amparar
essa instituição de Pelotas porque recebe menores de dois anos e exatamente
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porque são raras instituições desse gênero. Muitas cidades têm instituições para o
sexo masculino e feminino mas somente a partir dos sete anos de idade.
Este é o projeto:
Projeto de lei N.º 135-51
Concede um auxilio extraordinário para a construção de um
pavilhão no “Lar de Meninos” da cidade de Pelotas.
Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio
extraordinário de TREZENTOS MIL CRUZEIROS para a construção de um
pavilhão no “LAR DE MENINOS” de Pelotas.
Art. 2.º - Para atender à despesa com a execução da presente lei, será
aberto um crédito especial de TREZENTOS MIL CRUZEIROS.
§ único - Para cobrir o crédito de que trata este artigo será utilizado o
excesso que se verificar na arrecadação do orçamento em vigor, ou qualquer
operação de crédito que o Governo efetuar para realização de obras.
Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1951.
(a.) Suely de Oliveira, Croacy de Oliveira, Olivé Leite, W. Silveira, De Bem
Osório, Ruy Noronha, Waldomiro Domingues, Theobaldo Neumann, Lima Beck,
Mem de Sá, Flores Soares, Cândido Norberto, Solano Borges, Hélio Carlomagno,
Derly Chaves, A. Moura, Guido Mondin, Perachi Barcellos.
Traz uma série de assinaturas que bem demonstram que o projeto terá a
aprovação da Casa. Era só, Sr. Presidente. (Palmas)
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44.ª SESSÃO, EM 27 DE JUNHO DE 1961
Presidência dos Srs. Hélio Carlomago, Presidente,
Mariano Beck, 1.º Vice-presidente, e Alcides Costa, 2.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
apresentando projetos de lei sobre o
problema do menor abandonado e dispondo
sobre a aplicação da taxa de educação.
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Venho, hoje, como Presidente da Comissão de Serviço Público e Assistência
Social, apresentar à consideração da Casa dois Projetos de Lei que resultaram de
estudos realizados por aquela Comissão sobre o momentoso problema do menor
abandonado. O primeiro Projeto de lei está assim justificado: (Lê)
JUSTIFICATIVA
“O problema do menor abandonado, cuja necessidade de solução pela sua
extrema gravidade, ninguém desconhece, vem, apesar disto, desde há muito, desafiando
a capacidade e a tenacidade de quantos têm investido contra ele. É realmente um
problema difícil, mas que, nem por isto ou justamente por isto, deve ser enfrentado
com disposição e a máxima energia pelo Poder Público.
Existem no Estado, segundo estatísticas oficiais, cerca de 60 mil menores abandonados
dos quais aproximadamente 35 mil na Capital. Nesse número, que tende a aumentar
cada dia, não estão computados os que, embora no convívio da família, são socialmente
desajustados. Sendo o menor abandonado ou necessitado um delinqüente em perspectiva
‑ conclusão a que têm chegado, sem discrepância, os estudiosos - é dever primordial
do Estado procurar, por todos os meios legais e possíveis ao seu alcance, uma solução
se não definitiva pelo menos satisfatória, para tão grave problema social, pois dela
dependem a tranqüilidade e a segurança da coletividade.
Em estudos procedidos há algum tempo, na antiga Casa de Correção,
verificou, a Dra. ESTELA BUDIANSKY, que, entre 317 presos, 253 foram crianças
moral ou economicamente abandonadas, ou seja, 79,9 %, dos quais a maioria havia
passado pelos abrigos de menores. Evidentemente, não cabe aos dirigentes técnicos
dessas instituições a responsabilidade pela não recuperação dos menores que por
ali passaram, fizeram, por certo, como fazem presentemente, o que o era possível
fazer, dentro das possibilidades dos recursos de que dispunham.
As verbas orçamentárias, para atendimento desse cruciante problema, são
tão pequenas que não têm significação em face da sua extensão e complexidade.
Com elas são atendidas pelo Estado, em instituições oficiais e particulares, mediante
convênio, junto à própria família e em lares substitutos, pouco mais de 3 mil menores,
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ou sejam, apenas 5% dos 60 mil que necessitam de imediata assistência. Escassas,
como são, essas verbas não possibilitam a instalação de instituições adequadas para
reeducação e recuperação mesmo do pequeno número de abrigados. Acresce, ainda,
que as instituições particulares, salvo poucas exceções, não aceitam os casos difíceis
‑ os delinqüentes, os transviados, os perigosos sociais, etc.- os quais, sem a intervenção
direta do Estado, ficarão privados de toda e qualquer forma de assistência.
Para esses casos, em que há a impossibilidade de colocação do menor
mesmo nas instituições particulares com que o Estado mantém convênio, a única
solução possível é o cumprimento pelo Estado do disposto pelo artigo 178, § 1.º, da
Constituição, que determina a promoção e execução de obras que “por sua natureza
e extensão não possam ser atendidas pelas instituições de caráter privado”.
Perguntamos, porém, como dar cumprimento a essa disposição constitucional se o
Estado não dispõe de meios e o artigo 74 do diploma legal citado impede onerar o Tesouro
com encargos “sem atribuição dos recursos suficientes para o custeio da despesa”?
Há, pois, presentemente, se desejarmos de fato a solução imediata, embora
precária, do problema, um único caminho: a criação de uma taxa específica para
custear as despesas dela decorrentes. É um dos objetivos do presente Projeto de lei.
Como dispõe o projeto, será a referida taxa aplicada justamente no setor
em que mais se faz sentir a necessidade do apoio do Estado, ou seja, no Serviço
Social de Menores, ou na concessão de auxílios, mediante convênio, às entidades
particulares de assistência ao menor.
A responsabilidade do Estado, porém, é tanto maior quanto maiores forem
as necessidades do assistido. Igual responsabilidade pesa, indiscutivelmente, sobre
todos os membros da coletividade e dela ninguém pode ou deve fugir, exceção
feita àqueles que procuram desacreditar o regime democrático para, alicerçados
na desgraça do próximo e no alarmante desajustamento social, estabelecer os
fundamentos do totalitarismo da esquerda, fatalmente, o recurso extremo e final
para a solução desse como de muitos outros problemas com que se debatem, já
desesperadas, as classes desfavorecidas da fortuna.
Estamos, realmente, diante de um dilema fatal: ou se resolve o problema
pela lei, ou, mais dias menos dias, ele se resolverá pela força. Com o presente
Projeto de lei, optamos pela solução legal.
(Após a leitura) - Pergunto a V. Exa., Sr. Presidente, se ainda disponho de
tempo para apresentar o segundo projeto.
O SR. PRESIDENTE ‑ V. Exa. dispõe, ainda, de 4 minutos. Como não há
oradores inscritos, além de V. Exa., para Apresentação de Projetos, V. Exa. poderá
esgotar todo o tempo destinado a este fim e posteriormente a Presidência terá o
maior prazer em conceder novo período de tempo a V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – O segundo Projeto de lei, Sr. Presidente,
é o seguinte: (Lê):
“Projeto de lei

/61
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“Dispõe sobre a aplicação da Taxa de Educação.”
Art 1.º ‑ Para criação, organização e manutenção de instituições educacionais,
de cursos de especialização de professores e de formação de educadores sociais,
destinados a atender à infância e à adolescência desajustadas e assistidas pelo
Estado, destinar‑se‑ão, em cada exercício financeiro, no mínimo, 5% do produto
da Taxa de Educação, criada pela Lei n.º 3.601, de 1.º de dezembro de 1958.
Art. 2.º ‑ Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a
partir de 1.º de janeiro de 1962.
Sala “Lindolfo Collor”, em 27 de junho de 1961.
(a.) Suely de Oliveira.
JUSTIFICATIVA – A aplicação de 5% do produto da Taxa de Educação
no atendimento da educação do menor abandonado ou necessitado é a projeto
perfeitamente justificável e, com a sua aprovação, de maneira alguma ficará
desvirtuada a finalidade da criação da referida taxa.
Como dispõe o projeto, será a referida percentagem aplicada na educação,
justamente no setor em que mais se faz sentir a necessidade do apoio de Estado, ou
seja, a criação de escolas de prevenção, de escolas para excepcionais, de educandários
especializados e, também, para manutenção de cursos de especialização de
professores e de formação de educadores sociais, necessários ao fornecimento das
citadas instituições. Isto porque a educação da infância e da juventude, nos países
democráticos, não visa apenas aos bons e aos sãos, ou somente àqueles que não
têm a desventura de serem abandonados pela própria família, mas atende a todos
indistintamente, sejam pobres ou ricos, protegidos ou abandonados, sadios ou
enfermos, inocentes ou culpados.
A responsabilidade do Estado, porém, é tanto maior quanto maiores forem
as necessidades do assistido e, no caso presente, trata‑se, justamente, daqueles que
vivem sob a tutela do próprio Estado.
Sala “Lindolfo Collor”, em 27‑6‑61.
(a.) Suely de Oliveira ‑ Presidente ‑ Relatora.
(Após, a leitura)
Sr. Presidente e Srs. Deputados. O Projeto de lei, de autoria da Comissão
de Serviço Público e Assistência Social, que visa à criação de uma taxa específica
para a assistência ao menor abandonado vai acompanhado de um longo relatório
dos trabalhos realizados pela própria Comissão de Serviço Público e, além disso,
um álbum com recortes de jornais de toda a imprensa da Capital, destacando‑se o
“Correio do Povo” que vem dando a maior atenção e o maior destaque ao problema
do menor abandonado.
Com estes subsídios, as Comissões Técnicas da Casa e mesmo a Comissão
Especial, designada por esta Casa para estudar especificamente o problema do
menor abandonado, encontrarão subsídios valiosos para decidirem com sabedoria,
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com inteligência e, sobretudo, com muito cuidado, porque, realmente, o problema
do menor abandonado é de difícil solução e de muita complexidade. Em nome da
Comissão de Serviço Público e Assistência Social, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
era o que tinha a dizer neste momento. Muito obrigada. (Palmas) (O discurso não
foi revisto pela oradora)
O SR. PRESIDENTE ‑ A Presidência não pode deixar passar esta
oportunidade sem frisar algo que considera positivo no desenvolvimento dos
trabalhos. O Projeto relativo à questão do menor abandonado, que acaba de ser
apresentado pela nobre Deputada Suely de Oliveira, revela bem o novo estilo de
trabalho das Comissões Permanentes da Casa, que não se limitam unicamente ao
exame e à função de pareceristas, mas, de modo dinâmico, têm desenvolvido ação
construtiva em favor de assuntos que afligem a comunidade rio‑grandense. Esse
registro faço porque a Presidência recebeu um substancial e magnifico trabalho
de coleta de autoria da douta Comissão de Serviço Público, presidida pela ilustre
Deputada Suely de Oliveira, e teve oportunidade de constatar a contrição ao
trabalho e o devotamento que esta Comissão vem tendo com assuntos pertinentes
as suas atribuições.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Peço a palavra Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE ‑ Com a palavra, pela ordem, a nobre Deputada
Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Não quero deixar sem registro, aqui,
os agradecimentos e reconhecimento da Comissão de Serviço Público, pela
colaboração efetiva que realmente nos deu a Presidência da Casa, na pessoa de V.
Exa. Era apenas isto, Sr. Presidente, que desejava ficasse registrado.
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54.ª SESSÃO, EM 11 DE JULHO DE 1961
Presidência dos Srs. Hélio Carlomagno, Presidente, Mariano Beck,
1.º Vice-presidente, e Egon Renner, 2.º Vice - presidente.
Discurso da Deputada, Suely de Oliveira,
tecendo considerações em torno do Projeto
de lei n.º 105-61, que cria a Taxa de
Assistência ao Menor
DISCUSSÃO PRELIMINAR OU SUPLEMENTAR
Estando ausente S. Exa., concedo a palavra ao segundo orador inscrito,
nobre Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Sr. Presidente Srs. Deputados.
Está hoje em seu último dia de Pauta o Projeto de lei n.º 105‑61 que dispõe
sobre a criação da Taxa de Assistência ao Menor.
Poucos foram os Srs. Deputados que sobre ele se manifestaram.
Entretanto, ainda alimento a esperança de que este assunto venha a merecer a
especial atenção desta augusta Casa.
Os Srs. Deputados devem apreciar o Projeto de lei n.º 105‑61 tendo em
vista os seus objetivos, sem a preocupação – é um apelo que faço como Presidente
da Comissão de Serviço Público e Assistência Social – de enaltecer ou desmerecer
o trabalho daquele órgão técnico, porque ele apenas cumpriu com o seu dever e
suas obrigações. Portanto, não merece nem elogios, nem críticas improcedentes,
o que deve preocupar os Srs. Deputados, isto sim, é o destino de sessenta mil
crianças que, se não forem socorridas a tempo, serão completamente anuladas pela
fome, pela miséria, pela doença pelo vício, pelo transvio e pela delinqüência.
O Sr. Tassis Gonzalez ‑ Muito bem
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Esta situação, Presidente e nobres Deputados,
não pode continuar. O Povo do Rio Grande espera que seus representantes nesta Casa só
abandonem este problema quando encontrarem para ele soluções objetivas e concretas.
Para que os Srs. Deputados tenham uma idéia de como se encontram as
nossas instituições particulares de assistência ao menor, vou aqui, Sr. Presidente,
relatar um fato que veio ao meu conhecimento por intermédio de uma carta que
tenho em meu poder e que está à disposição dos Srs. Deputados. Esta carta bem
revela a legitimidade de nossa preocupação.
Uma entidade particular de assistência ao menor, que tem sob sua
responsabilidade mais de 100 crianças que foram retiradas do mais completo
abandono tendo em vista as dificuldades com que se deparam, resolveu solicitar de
um restaurante, de uma empresa pública, os restos, as sobras de refeições não servidas;
a mesma solicitação foi endereçada, também, por uma outra instituição, denominada
“Cachorrolândia”, destinada a abrigar cães vadios. O empregado do restaurante,
examinando o assunto, houve por bem decidir em favor dos cachorros.
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Sr. Presidente. Veja a que situação estamos submetendo grande parcela da
nossa infância e da nossa juventude, obrigando‑a a disputar, com os cães vadios
de uma cidade, os restos, as migalhas de um restaurante público. E o que é mais
grave, o que é mais triste, é que nesta disputa tão infeliz a infância leva a pior,
perde para os cães vadios. Enquanto isto acontece, Sr. Presidente, aqui nesta Casa
ainda há deputados, como foi o caso do nobre Deputado Paulo Brossard de Souza
Pinto, que teve a coragem de vir a esta tribuna ‑ ao examinar o Projeto 105 que vai
garantir recursos para as instituições públicas e particulares ‑ dizer que a Comissão
de Serviço Público havia apresentado uma solução simplista, e isto, Sr. Presidente,
depois de ter esta Casa aqui votado não taxas de 5%, mas de 15, 16 e 17% para
resolver problemas de energia, de transporte de educação de agricultura. É, por assim
dizer, Sr. Presidente, uma insensibilidade a toda a prova aos problemas humanos.
Outros dois Srs. Deputados, os Srs. Antonino Fornari e Milton Dutra,
também se manifestaram contra a criação da taxa, sob a alegação de que irá
prejudicar consideravelmente as famosas classes conservadoras do Rio Grande,
ou, melhor dizendo, das classes exploradoras do povo rio‑grandense. Que o Sr.
Antonino Fornari tenha tomado tal atitude, não me surpreendeu, no entanto, com
relação ao nobre Deputado Milton Dutra o mesmo não aconteceu. S. Exa. sempre
se proclamou discípulo de Alberto Pasqualini e, agora nestes últimos tempos, só
tem defendido as classes dos poderosos dos pecuaristas, dos suinocultores nesta
Casa, e até já foi agraciado com a “ordem porco”. O nobre Deputado Milton Dutra
deve reler a cartilha do Partido Trabalhista Brasileiro e verá que está numa posição
contrária àquela que aconselhava o Presidente Getúlio Vargas, sempre ao lado dos
humildes e dos necessitados, contra os poderosos que vivem de rendas e de juros.
Mas Sr. Presidente, encerrando as minhas considerações, quero dizer que, embora
chegue sozinha ao fim desta primeira batalha que se trava neste Plenário para a
recuperação do menor abandonado, mesmo assim, não me considerarei vencida,
continuarei lutando com todas as minhas forças para vencer a barreira do
indiferentismo, da insensibilidade, do egoísmo, e fazer prevalecer, de uma vez por
todas, os princípios de solidariedade humana e de justiça.
O Sr. Luciano Machado - V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
A mim não me preocupam programas partidários; para mim é uma questão
de solidariedade humana, é uma questão de defesa da própria coletividade
rio‑grandense. Quem conhece o problema como nós, que saímos da nossa Comissão
para visitar estabelecimentos oficiais e constatamos que existem centenas de
menores desamparados, desajustados, delinqüentes, não poderá pensar de outra
forma, e duvido que qualquer um colega que fizesse este trabalho e que visse de
perto o problema de centenas e centenas de crianças mal-alimentadas mal-vestidas,
doentes, retardadas, sem recursos, sem uma preparação para se reintegrarem na
sociedade não se sentisse pelo menos constrangido, não se sentisse, pelo mandato
que desempenha, co‑responsável, não se sentisse, talvez, até envergonhado porque
não é possível, não é admissível que, na época em que estamos vivendo, a Assembléia
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do Rio Grande, o Governo do Rio Grande se esqueça que cinqüenta ou sessenta
mil crianças rio-grandenses estão a reclamar de nós alguma providência. Se a taxa
não é a providência indicada, estude‑se outra, mas o que não pode acontecer é
ficarmos de braços cruzados diante desse quadro doloroso de se levantar de manhã,
como tem acontecido comigo, e encontrar‑se na calçada mães com quatro ou cinco
filhinhos, removendo latas de lixo, para encontrar o que comer.
SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradeço o aparte de V. Exa. Aliás, quero
dizer à Casa que foi justamente o nobre Deputado Luciano Machado que mais nos
estimulou, dentro da Comissão de Serviço Público, para proceder ao trabalho em
relação ao problema do menor abandonado.
O SR, PRESIDENTE (Mariano Beck) - Nobre Deputado, está esgotado o
tempo de V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Só para concluir. Sr. Presidente, vou
conceder o aparte ao nobre Deputado Lauro Leitão.
Sr. Lauro Leitão – Naturalmente, sem endossar certos conceitos que V. Exa.
emitiu, quero aplaudir o brilhante trabalho apresentado pela Comissão de Serviço
Público que V. Exa. preside. Pode ser que a solução preconizada não seja a melhor,
a criação da taxa, mas, por outro lado, não se pode negar que a douta Comissão
de Serviço Público realizou um estudo meticuloso que merece ser considerado
por esta Assembléia Legislativa, tendo os deputados a oportunidade de dar a sua
colaboração ao mesmo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Terminando, Sr. Presidente, quero dizer,
mais uma vez, que a Comissão de Serviço Público apenas cumpriu seu dever, sua
obrigação; nada mais. Resta, apenas, a satisfação do dever cumprido. (Palmas)
(Discurso revisto pela oradora).
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148.ª SESSÃO (EXTRAORDINÁRIA), EM 30 DE NOVEMBRO DE 1961
Presidência dos Srs. Solano Borges, 2.º Vice - presidente,
Carlos Santos, 1.º Secretário e Alcides Costa, 2.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
tecendo considerações ao Projeto de lei
n.º 263/61.
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Solano Borges) ‑ V. Exa. tem a palavra, pela

A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Não é bem uma questão de ordem, Sr.
Presidente. Solicito uma informação da Mesa: como Presidente da Comissão de
Serviço Público e autora do Projeto, não tenho preferência na ordem de inscrição
para discutir a matéria?
O SR. PRESIDENTE (Solano Borges) ‑ V. Exa. tem preferência Se o
desejar, poderá fazer uso da palavra imediatamente.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Então peço a palavra Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Solano Borges) ‑ Tem a palavra a nobre
Deputada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA ‑ Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Atenta às manifestações da opinião pública do Rio Grande, chamando a atenção
dos Poderes Públicos sobre um dos mais graves e angustiantes problemas, ou seja,
o problema do menor abandonado, a Comissão de Serviço Público e Assistência
Social, que tenho a honra de presidir, resolveu, por unanimidade de seus membros,
realizar um trabalho sobre esse mesmo problema. Depois de vários meses de
estudos, de pesquisas e de indagações, a Comissão concluiu o seu trabalho e teve,
Sr. Presidente, o cuidado de colocá‑lo ao alcance de todos os Srs. Deputados.
Sabemos que muitos não tomaram nenhum interesse por este trabalho, mas isto
não importa. O que importa saber, isto sim, é se o problema exige ou não solução.
Sobre isso, Sr. Presidente, tenho a certeza de que ninguém tem dúvidas, porque a
imprensa do Rio Grande, numa campanha altamente meritória e patriótica, quase todos
os dias escreve um capítulo doloroso da dolorosa história do menor abandonado. Ainda
ontem, o meu ilustre colega Tassis Gonzalez pedia a inserção nos Anais desta Casa de
uma reportagem publicada pelo “Diário de Noticias”, na sua edição de domingo. Essa
reportagem nos impressiona pelo seu realismo, ela nos enche de tristeza, porque revela
a miséria a que estão condenadas milhares de crianças que, se não forem socorridas,
sucumbirão. Dizia o ilustre repórter que havia visitado o mundo daqueles que ao
contemplar o amanhecer não sabiam se poderiam alcançar o anoitecer.
Sr. Presidente, como dizia, a reportagem nos encheu de tristeza, mas, ao
mesmo tempo, nos deu coragem para prosseguir na luta e enfrentar a reação e os
reacionários. Este assunto dispensa maiores comentários para se chegar à conclusão
de que devemos encontrar uma solução para tão angustiante problema.
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Passarei, Sr. Presidente e Srs. Deputados, portanto, imediatamente, à
discussão do Projeto: sabem os Srs. Deputados que, antes deste Projeto, a Comissão
de Serviço Público e Assistência Social, da qual sou Presidente, apresentou um
outro que instituía uma taxa de 5% sobre todos os impostos atualmente existentes no
Estado. Esse Projeto, como era de se esperar, foi muito bem recebido pela opinião
pública do Rio Grande, apenas as classes conservadoras, contra ele se manifestaram.
Vieram pelas páginas do “Jornal do Comércio”, declararam que, com a criação desta
nova taxa, o comércio e a indústria do Rio Grande do Sul se transformariam em
menores abandonados. Esse fato, Sr. Presidente, nos revoltou profundamente, pois
as classes conservadoras não têm direito a fazer piada de mau gosto com a miséria
de milhares e milhares de inocentes. Mas, enquanto isso acontecia, Sr. Presidente e
nobres Colegas, as classes trabalhadoras do Rio Grande do Sul, num gesto nobre e
altruístico, prestavam, por intermédio de suas entidades sindicais, apoio integral ao
nosso Projeto e, no memorial que nos enviaram, declaravam que sabiam que essa
taxa serviria, inclusive, de pretexto para os gananciosos aumentarem ainda mais o
custo de vida, mas que elas estavam dispostas a aceitar mais este sacrifício para
colaborar na solução do problema do menor abandonado. Isto, Sr. Presidente, nos
animou a prosseguir na luta em favor do menor abandonado.
Aqui, na Assembléia, o primeiro Projeto de lei da Comissão de Serviço
Público foi recebido com grandes reservas e, então, nós, que não estamos preocupados
em fazer prevalecer pontos de vista, não estamos preocupados em criar mais um
imposto pelo simples prazer de onerar ainda mais o contribuinte, resolvemos ir ao
encontro daqueles que combatiam o Projeto, sem indicar solução para o problema,
apresentando um segundo Projeto de lei, que é justamente o que estamos discutindo
neste momento ‑ um Projeto diferente, mas que alcança os mesmos objetivos.
Este Projeto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, constitui, sem dúvida alguma,
matéria nova para nós, mas o simples fato de o Estado de São Paulo, um Estado
rico e poderoso, de situação econômica excelente, ter instituído esse imposto para
aumentar sua receita, nos convence de que o Estado do Rio Grande do Sul pode e deve
aplicar, não como imposto, mas como taxa e com destinação específica para solução
do problema do menor abandonado. Se o Estado de São Paulo, que tem uma receita
fabulosa, cujos recursos nem sequer são depositados nos bancos, mas nos porões de
sua Secretaria da Fazenda, a ponto de ficarem completamente inutilizados; se o Estado
de São Paulo pode instituir esse tributo para aumentar a sua já fabulosa receita, por que
o Rio Grande, que vive a mingua de recursos, que tem problemas graves a resolver,
como este do menor abandonado, não pode instituí-lo como taxa? Por isto, estou certa,
Srs. Deputados, de que este Projeto será aprovado pela maioria desta Casa.
Quando iniciamos a campanha em favor da instituição da Taxa de
Assistência no Menor, tivemos a oportunidade de comparecer a um programa
de televisão dirigido pelo jornalista Hélio Polito: nessa oportunidade me foi
formulada a seguinte pergunta: “Sra. Deputada, por que a Assembléia Legislativa
do Estado está preocupada com a solução do problema do menor abandonado se
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o menor não vota?’’, ao que respondi: “A Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, em nenhum momento de suas decisões visa a resultados eleitorais e sim ao
interesse coletivo, ao bem público, e, por esta razão, a Assembléia está interessada
na solução do problema do menor abandonado pois é, sem dúvida alguma, um
problema que interessa a toda a coletividade rio‑grandense”.
Espero, Sr. Presidente, que esta Casa confirme esta minha assertiva,
votando favoravelmente a este Projeto, à causa do menor abandonado, embora
contrariando interesses de grupos econômicos que, sempre que são chamados a
colaborar com o Poder Público, alegam que estão em sérias dificuldades quando,
em verdade, são os únicos que progridem e enriquecem, enquanto a massa anônima
do povo vive submersa na mais completa miséria, condenada ao mais completo
abandono. E, para encerrar, Sr. Presidente, faço um veemente apelo no sentido de
votarmos em favor do menor abandonado, embora o menor não possa votar em nós
nas próximas eleições.
Era o que queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada. (Palmas). (Discurso
revisto pela oradora).
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187.ª SESSÃO, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1951
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de
Oliveira justificando um Projeto de lei
proporcionando facilidades para a compra
de gêneros alimenticios para o povo.

veira.

O SR. PRESIDENTE - Concedo palavra à nobre deputada Suely de Oli

A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lê o seguinte discurso):
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Estabelecer o equilíbrio social entre
as classes é, na época presente, a grande preocupação de todos os governos. A
desigualdade econômica que vai da riqueza excessiva à miséria extrema, pela
evolução natural da sociedade, tende pouco a pouco a desaparecer. O poder
econômico subordina-se já às necessidades coletivas, em toda parte tuteladas
pelo poder público. Processa-se universalmente um reajustamento econômico
social pelo qual se procura extinguir a miséria, a fim de que todo ser humano
possa ter o indispensável à sua subsistência. Esse reajustamento é um imperativo
das conquistas democráticas e a ele nenhum governo pode fugir, sem correr o
risco de, cedo ou tarde, ver o país mergulhado na revolução. Os povos já não
admitem hoje em dia nenhuma forma de opressão, nem mesmo a econômica.
Impõem o reconhecimento dos seus direitos à vida e a um mínimo de bem-estar.
É a democracia em marcha. “Essa democracia, preconizada pelo Cardeal Mercier,
ampla, serena, leal e, numa palavra, cristã; a democracia que quer assentar a
felicidade da classe obreira, não nas ruínas de outras classes, mas na reparação
dos agravos que ela, até agora, tem curtido”.
No Brasil, notadamente depois revolução de 1930, esse reajustamento
social se vai processando rapidamente, mau grado a oposição e protestos da pequena
minoria que até então viveu e ainda vive despreocupada e parasitariamente à custa
do esforço e do sacrifício da grande maioria. Ninguém é contra a riqueza, nem
mesmo os extremamente pobres. Mas, ao contrário, todo o ser moralmente normal
é sistematicamente contra a miséria. Não se pretende fazer desaparecer a riqueza
nem tirá-la dos que a possuem. Para segurança de todos, porém, é necessário
extinguir a miséria. Ela é a gênese do crime, da corrupção, da imoralidade, do
descontentamento, do ódio entre as classes e, em última análise, das revoluções. É,
pois, dever do governo combatê-la por todos os meios, usando para isso de todos
os recursos.
Na época atual, com as facilidades de ampliarmos sem limites os meios de
produção, não se justifica que salários honestamente ganhos com o trabalho sejam
insuficientes para a própria manutenção do indivíduo.
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O equilíbrio entre o custo das mercadorias e os salários deve ser não
restaurado, porque, em verdade, nunca existiu, mas fixado de maneira duradoura.
Eis a suprema missão dos governantes atuais. Dela dependem a paz, a ordem e a
felicidade dos povos.
Nunca como agora os preços estiveram tão altos em relação aos salários.
A Constituição Federal determina que o salário mínimo deve ser suficiente para
satisfazer as necessidades normais do trabalhador e de sua família. Isso, porém,
não acontece, nem jamais acontecerá se não houver medidas mais enérgicas e
objetivas por parte do Governo. O salário mínimo é uma ninharia. Não suficiente
nem mesmo para o pagamento do aluguel de uma moradia modesta, razão por que
as “malocas” surgem por toda parte. Essa determinação constitucional não passou
até agora de simples literatura. Entretanto, enquanto os salários nestas condições
estacionam por anos e anos, os preços das mercadorias crescem dia para dia,
apesar da vigilância dos órgãos de controle existentes. Agora mesmo, o Sr. Arami
Silva anuncia que será majorado o preço da carne. Aonde iremos nesta marcha, é
impossível prever. Cumpre porém lembrar aos legslativos e ao governo que a to
lerância do povo não é inesgotável.
Na situação de verdadeira opressão econômica a que chegamos, não mais
é aconselhável o paliativo das leis reguladoras de preços, em que a multa é o maior
castigo cominado ao infrator, e, por isso mesmo, um convite à contravenção. O que
é necessário na hora presente é dar ao Governo, meios de ação pelos quais possa
efetivamente levantar uma barreira intransponível à majoração do custo de vida.
Chegamos ao limite extremo. Basta. Sem mais contemplações, deve o Estado,
como único meio de salvaguardar os interesses coletivos, intervir definitiva e
diretamente no domínio econômico.
O pequeno comerciante, por falta de maiores recursos, não tem possibilidade
de adquirir suas mercadorias diretamente das fontes produtoras, geralmente muito
afastadas dos mercados retalhistas, e assim está praticamente impossibilitado de
vendê-las por preços mais acessiveis. Nestas circunstâncias, fica à mercê de um
sem número de intermediários que, dispondo de grandes capitais, monopolizam,
por assim dizer, a produção, ficando senhores absolutos do mercado, podendo por
isso explorar a um só tempo o produtor e o consumidor a quem impõem os preços
que lhes dita a desenfreada ganância. O resultado dessa exploração é que os pobres
se tornam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, ensejando maior
desequilíbrio entre as classes, o que é de interesse do Governo evitar. Neste ponto,
não se deve esquecer nem deixar passar despercebida a ação de alguns varejistas
inescrupulosos que, criminosamente, lesam os consumidores não só quanto aos
preços tabelados, mas também quanto aos pesos e qualidade do produto.
O Sr. Rubem Alves - V. Exa permite? Os varejistas não devem constituir
a nossa preocupação As grandes negociatas é que devem constituir a nossa
preocupação máxima.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Isso vem ao encontro do meu ponto
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de vista.
O Sr. Cândido Norberto - Mais de uma vez chamei a atenção da Casa
para o fato de que, no Rio de Janeiro particularmente, os órgãos governistas estão
apontando como ladrão o próprio povo, o pequeno armazeneiro, o bolicheiro, o
açougueiro. Isto é uma mistificação torpe, repulsiva, que vem sendo usada para
desviar a atenção popular dos verdadeiros exploradores.
O Sr. Rubem Alves - O Governo precisa adotar uma política mais enérgica.
Haja vista o seguinte: a imprensa está propalando que se pretende misturar farinha
de trigo com raspa de mandioca e farinha de arroz, a título de economia de divisas.
Entretanto, o País importa quantidade enorme de uísque e outros artigos de luxo.
É a má política.
O Sr. Siegfried Heuser - A questão da mistura, no meu entender, não é
de poupar divisas, mas de dar escoamento à produção nacional que não encontra
compradores no mercado internacional, como é o caso do arroz. O nobre Deputado
Salzano Vieira da Cunha afirmou há dias que o IRGA está com os armazéns abar
rotados e não encontra consumidor e deve-se dar destino a essa produção.
O Sr. Vieira da Cunha - Mas, sem raspa de mandioca!
O Sr. Cândido Norberto - Num dos últimos relatórios da CEXIM, uma
das maiores rubricas que se encontra nas relações comerciais entre Brasil e a
Tchecoeslováquia é a que diz respeito aos livros religiosos. Importamos de um país
industrializado livros religiosos. Num país de opereta como este, não é de admirar
que o povo, qualquer dia, vire revolucionário!
O Sr. Ariosto Jaeger - Com referência ao aparte do nobre Deputado
Siegfried Heuser, quero lembrar que jornais publicam declarações, de altos
funcionários do governo, que a Argentina não pretende cumprir o ocordo para o
fornecimento do trigo, firmado com o governo brasileiro. Esta seria uma das razões.
Não é devido ao fato de existir excesso de arroz, mas, sim, à falta de cumprimento
de parte de um governo que é louvado como amigo nosso, o governo do General
Juan Domingo Perón.
O Sr. Wilson Vargas - V. Exa. permite um aparte? V. Exa. está fazendo
um belíssimo discurso.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Bondade de V. Exa.
O Sr. Wilson Vargas - Vou aproveitar um pouco a liberalidade de V Exa.
para responder ao nobre Deputado Ariosto Jaeger, dizendo que há aí dois fatores,
duas condições: de um lado, a Argentina que está diante desta injunção de não
cumprir o contrato para o fornecimento do trigo para o Brasil, e, de outro lado, a
superprodução do arroz.
O Sr. Cândido Norberto - Não há superprodução, nós temos subconsumo
no Brasil. Por incrível que pareça, produz-se muito menos do que o povo deveria
consumir. O povo não tem como comprar este arroz.
O Sr. Wilson Vargas - V. Exa. me permite? Na técnica comercial, há uma
superprodução, porque é um produto que está em crise e cujo preço de custo se
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torna inacessível às populações menos favorecidas pela fortuna. É por isso que nós,
tecnicamente, poderemos dizer que há uma superprodução, porque o produto ne
cessita do mercado consumidor externo que lhe possa dar um preço compensador,
ao preço de custo.
O Sr. Rubem Alves - Pobre povo Brasileiro! Toda vez que determinada
cultura está em crise, ele participa do prejuízo Quando vão bem os negócios, os
lucros ficam com os particulares..
O Sr. Cândido Norberto - É a socialização da miséria.
O Sr. Rubem Alves - É a socialização dos prejuízos e não dos lucros.
O Sr. Cândido Norberto - Agora mesmo, em Cachoeira, tive a notícia
de que o arrendamento das terras foi elevado, passou a terra a custar muito mais.
Vale dizer que, dentro em pouco, estaremos assistindo à realização da profecia que
fiz quando o Deputado Vieira da Cunha pedia a fixação do preço do arroz em Cr$
100,00. Vai voltar à sua tribuna e pedir mais. Este é um “slogan” comunista, mas é
honesto: a terra tem que ser de quem trabalha. O resto é baboseira.
O Sr. Wilson Vargas - Se é real o que afirma o nobre Deputado Cândido
Norberto, que os preços do arrendamento foram elevados para fim de agricultura,
a culpa está na burocracia do Congresso Nacional, pois que lá tramitou um Projeto
de lei, de autoria do Deputado Rui Ramos, e outro, de autoria do Deputado Nes
tor Jost, estabelecendo a prorrogação dos contratos de arrendamento por um ano
e o congelamento dos preços. E, no entanto, só foi votado depois que se tornara
inócuo, em face do grande número de despejos que houve nas lavouras do Rio
Grande do Sul e das renovações contratuais, que se fizeram já por preço mais alto,
e a lei não podia retroagir para satisfazer aqueles interesses.
O Sr. Siegfried Heuser - Nesta altura, cabe muito bem uma velha lei de
economia do economista David Ricardo: O trigo não é caro porque o arrendamento
seja elevado, não. O arrendamento é elevado porque o preço do trigo é alto.
O Sr. Artur Bachini – Permita V. Exa. Simplesmente, não posso
concordar com o nobre Deputado Wilson Vargas que, nesta altura, quer atirar a
responsabilidade para cima do Congressso, quando a responsabildade é de S. Exa.
o Presidente da República.
O Sr. Wilson Vargas – Não apoiado.
O Sr. Arthur Bachini – É sim senhor. Há no Congresso um líder da
maioria, o líder do governo, esse concordou ou não está dando o andamento
necessário ao Projeto. A culpa é do Presidente da República!
O Sr. Wilson Vargas – Andou mal o líder.
O Sr. Arthur Bachini - Não é justo que o colega queira atirar a
responsabilidade para cima do Congresso, quando a responsabilidade é do
Presidente da República. Se prometem demais e não podem cumprir, venham e
confessem a incapacidade para resolver o problema.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – A fim de evitar a interferência de
uns e de outros no mercado de gêneros alimentícios essenciais à subsistência
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das pessoas de restrita capacidade econômica, deve o Estado tomar a si, não como
monopólio, mas mais propriamente como agente regulador de preços, o comércio
das mercadorias assim consideradas. É, não resta dúvida, uma medida assaz enérgica,
quase extrema, mas, se nos afigura, a única capaz de, com eficiência, estabelecer uma
relação de equilíbrio entre preços e salários. Neste sentido é que apresentamos o
presente Projeto de lei, cujas finalidades são “proporcionar às populações do Estado,
de restrita capacidade econômica, oportunidade de adquirir gêneros alimentícios
essenciais às necessidades a preços compatíveis com suas posses atuais”.
Não trará maiores dificuldades ao comércio, de vez que se refere apenas a
determinados gêneros, para determinada parte da população.
Também não acarretará ônus para o Estado que, além de poder aproveitar o
pessoal excessivo que se diz existir nas diversas repartições, terá, para manutenção
desse serviço, os 5% previstos no art. 7º.
À vista destas razões, não há por que este Projeto de lei, que se ampara
em muitos dispositivos constitucionais, nao merecer a aprovação desta colenda
Assembléia, cuja orientação tem sido até aqui colocar os interesses do Estado e da
coletividade acima dos interesses de grupos.
O Sr. Adalmiro Moura - V Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Adalmiro Moura - Em princípio, acho muito interessante a
idéia, mas quer me parecer que isto só poderia ser feito por intermédio do Poder
Executivo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pergunto a V. Exa., quem criou o
Departamento da Carne Verde?
O Sr. Adalmiro Moura - Os erros do passado não justificam os erros do
presente. Então poderemos criar o Departamento Estadual da Criança.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu já sabia. Todos defendern a coletivi
dade, os menos favorecidos da sorte mas, no momento em que se apresenta uma
medida objetiva, beneficiando estes menos favorecidos, logo aparecem vozes
dizendo que o Projeto é inconstitucional. A inconstitucionalidade é a maior inimiga
dos menos favorecidos.
O Sr. Adalmiro Moura - Mas é a maior amiga do regime. Não devemos
interferir no que é da competência do Poder Executivo, assim como também
exigimos que e Poder Executivo não interfira no que é da competência do
Legislativo. Existe uma Constituição e V. Exa., como todos os deputados, tem de
respeitá-la.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Foi baseada na Constituição que fiz
este Projeto de lei. Nós podemos criar serviços, é da competência exclusiva do
Legislativo. Foi criado o Departamento da Carne Verde, esta Assembléia votou-o.
Portanto, pode votar este Projeto de lei.
O Sr. Adalmiro Moura - Se pudermos criar este Departamento, pelo
Projeto de lei de V. Exa., poderíamos ter criado também o Departamento Estadual
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da Criança. Mas a própria Comissão, estudando posteriormente o assunto, entendeu
que não cabia ao Legislativo esta criação, porque não podemos criar serviços para
o Estado. Isto é, na Constituição, atribuição privativa do governo. Estou apenas
prevenindo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não há o que prevenir, a não ser que
estejam contra o povo. (Palmas).
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191.ª SESSÃO, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1951
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
debatendo o problema da carne verde.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Leu o seguinte discurso): Sr Presidente
e Srs. Deputados.
Já, grande número de vezes, foi objeto de discussão neste plenário o
propalado aumento do preço da carne. Tem-se procurado atribuir ao Executivo
a inteira responsabilidade de tal majoração, se vier a se concretizar. Não
concordamos com esse ponto de vista. Temo-lo como muito afastado da realidade.
Este Legislativo não pode, de forma alguma, se eximir da grande parcela de
responsabilidade que também tem sobre o assunto, pois, é inegável, dispõe de
meios eficientes e capazes para, se assim realmente desejar, impedir o planejado
aumento. Basta-lhe votar uma lei neste sentido. É da sua competência “legislar sobre
todas as matérias em geral, da competência explicita ou implicitamente atribuída
ao Estado pela Constituição e leis federais”. Também, salvo sobre a matéria a
que se refere o art. 57 da Constituição do Estado, é de sua iniciativa qualquer
Projeto de lei. Consequentemente, amparado nas disposições do art. 5.°, n.° XV,
letra c, combinado com o art. 6.º da Constituição Federal, pode, perfeitamente,
por iniciativa de qualquer deputado ou comissão, votar medidas proibitivas à
anunciada majoração do preço da carne. Dispondo de tais poderes e se ainda assim
o permitir, este Legislativo não tem autoridade para criticar o Executivo por esta ou
aquela medida que venha a tomar. Não se diga que os dispositivos constitucionais
não atribuem a esta Assembléia Legislativa a competência para legislar sobre a
matéria, pois, positivamente e expressamente essa competência lhe é atribuída.
Adail Morais - V . Exa. me permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não!
O Sr. Adail Morais - Tenho a impressão de que V. Exa. está, também, pretendendo
que a Assembléia Legislativa decrete a prorrogação da lei da oferta e da procura.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – V. Exa terá a resposta ao concluir o
meu trabalho, se é que V. Exa. vai prestar atenção. (Lendo): Estabelecer preços de
venda é legislar sobre produção e consumo, sendo uma das atribuições do Estado,
expressas na Constituição Federal, embora supletiva ou complementarmente.
O Decreto Lei n.º 9.125, de 4 de abril de 1946, que dispõe sobre o controle
de preços e a criação de órgãos destinados a impedir o encarecimento da vida,
determina no seu art. 9.º a criação “nas capitais dos Estados, dos Territórios, do
Distrito Federal e nas sedes dos municípios e distritos, comissões de preços, com
as atribuições que lhes forem conferidas pela C.C.P”.
No Rio Grande do Sul, essas comissões não foram criadas, em vista de já
existir então a Comissão Estadual de Abastecimento e Preços, criada anteriormente
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pelo Decreto Lei n.º 1.062, de 12 de fevereiro de 1946. Por isto, foi delegado ao
Estado, na forma dos parágrafos 1.º e 2.º do Decreto-lei n.° 9.125, poderes para sua
execução. Pelo Decreto Lei n.° 2.413, de 28 de abril de 1947.
Passo a ler, para esclarecimento da Casa, o artigo 2.º do Decreto n.º
9.125: “Na falta da comissão auxiliar a que se refere esse artigo, suas atribuições
serão cometidas a delegados especiais designados na forma do parágrafo anterior.
A escolha poderá recair em servidores públicos ou de autarquias”. Aqui no Rio
Grande do Sul, como já havia sido criado o quadro de servidores da C.E.A.P., foi
delegado ao governo do Estado e, mais tarde, o Sr. Walter Jobim baixou outro
decreto regulando a matéria.
(Lendo): O Governador do Estado, de conformidade com o disposto no
art. 12 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, atribuiu, à
C.E.A.P., poderes para executar o Decreto-lei Federal n.° 9.125.
A Lei 71, da autoria do ilustre Deputado Mem de Sá, sancionada pelo
Executivo, modificou em parte o disposto pelo Decreto-lei n.º 2.413, pois tirou, à
C.E.A.P., parte de suas atribuições, para dá-la ao Departamento da Carne Verde.
Referimo-nos ao art. 2.° da lei 71, que atribuiu ao Departamento da Carne Verde
poderes para “fixar o preço da venda ao consumidor”. Desta mudança de atribui
ções, deduz-se claramente que este Legislativo tem competência para legislar sobre
preços, pois se não a tivesse, não poderia, de forma alguma, atribuir tais poderes
àquele Departamento.
Estamos diante de um problema cuja solução está perfeitamente dentro dos
limites de nossas atribuições. Não podemos, sem faltar aos nossos compromissos
para com o povo do Rio Grande do Sul, atribuí-la exclusivamente ao Executivo.
Podemos e devemos solucionar o assunto. É parte de nossas obrigações a que não
podemos fugir, justamente na hora mais necessária. Achamos que o Departamento
da Carne Verde não está correspondendo às suas finalidades; achamos que o preço
da carne verde não deve ser majorado, devemos então, com os recursos ao nosso
alcance, impedir que se concretize o aumento preconizado, alterando o artigo 2.°
da Lei 71 e trazendo à decisão deste Legislativo a fixação do preço da carne no
território do Rio Grande do Sul.
É isto, a meu ver, o que nos cumpre fazer no momento, no interesse da
coletividade. As críticas feitas ao Executivo, ao Departamento da Carne Verde ou
ao Instituto de Carnes, não resolvem a situação. Precisamos, isto sim, objetividade
nas nossas atitudes; precisamos pronunciarmo-nos claramente pró ou contra a
majoração do preço da carne, nos desinteressando do assunto, deixando-o, sem
críticas, ao arbítrio exclusivo do governo, ou então tomando providências de
caráter objetivo no sentido de impossibilitar o pretendido aumento.
É neste sentido o presente Projeto de lei.
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197.ª SESSÃO, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1951
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
a respeito do fornecimento de carne verde
para a população de Cachoeira do Sul.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lê o seguinte discurso)
“Sr. Presidente, Srs. Deputados. Soube por telegrama, procedente de
Cachoeira, publicado hoje no “Correio do Povo”, que a população daquela
cidade está ameaçada de ver suspenso, a partir de 1.º de dezembro vindouro, o
fornecimento de carne verde. Essa decisão, ao que informa a referida notícia, foi
tomada pela Sociedade de Criadores e Invernadores, que pretende a elevação do
preço ao consumidor. É, evidentemente, mais uma tentativa dos poderosos contra a
sobrevivência da classe obreira, a única realmente sacrificada com essas manobras
altistas que periodicamente se processam em benefício da classe privilegiada e
sempre incompreensivelmente protegida que é a dos fazendeiros. Não podemos,
como representantes do povo, permitir a consumação desse crime. Crime porque
não há palavra que se ajuste melhor para qualificar essa manifestação do egoísmo
sem limites dos criadores e marchantes que, como já tivemos oportunidade de dizer,
está levando o País a uma situação de insegurança que só os tolos não percebem e
os interessados fingem não compreender.
O Sr. Vieira da Cunha - Em primeiro lugar, quero registrar, com grande
prazer para mim, o fato de V. Exa. estar na tribuna, defendendo os interesses do
povo de Cachoeira. Por certo, nunca estive tão bem acompanhado. Quero informar
a V. Exa que, de fato, o Sr. Prefeito de Cachoeira recebeu essa comunicação da
Sociedade de Criadores e Invernadores e comunicou os termos da mesma ao
Departamento da Carne Verde, que por força da Lei 71, é que fixa o preço de venda
ao consumidor e é que faz a política da carne no Estado.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Se os fazendeiros de lá já tem esse
plano preconcebido de não vender seu gado, para forçar a alta do preço da carne,
acho que o Poder Executivo tem que tomar providências. Não pode deixar uma
população assim, à mercê da ganância de meia dúzia de interessados.
(Prosseguindo a leitura)
“Em beneficio da tranquilidade comum e da segurança de todos, devemos
pôr um freio nessa corrida por lucros fáceis à custa do sacrificio da população
pobre. Estamos presenciando um jogo perigoso, no qual não poderemos apoiar
uma pequena minoria oportunista e desumana contra a quase totalidade do
povo. Necessitamos forçar a pequena minoria a aceitar um menor desequilíbrio
econômico, estabelecendo normas proibitivas de maiores lucros. De outro modo,
quando a fatalidade dos fenômenos sociais favorecerem o desequilíbrio para o lado
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oposto, invertendo a situação atual, nada mais será possivel fazer. O fazendeiro,
principal responsável por esta situação, já tem lucros suficientes. Os seus rebanhos
lhe dão uma renda que não obteria em nenhum outro negócio lícito. Mesmo assim,
não se contentam com o que ganham; querem mais, embora para isto seja necessário
submeter à fome uma populacão inteira ou convulsionar o País. Criou-se, em
benefício do fazendeiro e do marchante, a mística da complexidade do problema
da carne. Ninguém pode resolvê-lo porque ninguém o conhece suficientemente.
Para mim, entretanto, tenho-no como dos mais simples. Não lhe vejo em nada
a complexidade que lhe querem atribuir. Acho-o simples como realmente é. Os
lucros do criador são inegualáveis pelo simples fato da reprodução natural dos
animais, que por si só garante um lucro anual nunca inferior a 80%. A criação
de gado é o negócio supremo. Um negócio sem nenhum risco e com todas as
vantagens. Nenhum outro oferece tantas garantias nem tantas oportunidades
de enriquecer em pouco tempo. O criador nunca perde, nunca vai à falência. O
governo o ampara em todas as situações. Se o fazendeiro é desprevenido e não tem
silos nem açudes para prover a alimentação do gado e o gado emagrece porque as
geadas ou a estiagem crestaram os campos, o fazendeiro nada perde - o governo
paga o prejuízo. Se as pastagens são assoladas pela seca intensa e morrem algumas
rezes, o governo paga as que morreram e muitas vezes as que não morreram. Se
a peste cai sobre os rebanhos que o fazendeiro imprevidente deixou de vacinar, o
governo o indeniza pelas perdas. (Interrompendo a leitura). Não o vacinam porque
vivem nas cidades.
O governo paga sempre para o fazendeiro dia-a-dia explorar mais e mais
a paciência inesgotável da comprovada benevolência das autoridades.
Cândido Norberto - V. Exa. permite um aparte? V. Exa. deveria dizer que
as vezes vivem no campo. Sim, por que há criadores que vivem no campo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Seria a expressão mais legítima,
concordo com V. Exa.
(Lendo)
“Os criadores alegam a cada momento prejuízos por isto ou por aquilo,
porque chove ou porque há seca. É um hábito que lhe proporciona grandes
rendimentos. Se lhes perguntarmos numa ocasião destas, para avaliarmos os seus
prejuízos, quanto lhe custa um boi, não saberá dizer. Diz, apenas, que perdeu tantas
rezes e calcula o seu prejuízo em função do lucro que deixou de obter, nunca em
função do que realmente perdeu que, em realidade, ninguém fica sabendo
O Sr. Cândido Norberto - V. Exa. permite? Estou admirado do silêncio
com que V. Exa. está sendo escutada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sinal de que estão atentos ao meu
trabalho.
O Sr. Cândido Norberto - Pode ser o contrário. Eu, por muito menos,
recebo uma saraivada de apartes. Se eu dissesse o que V. Exa. disse a respeito dos
fazendeiros, já andava “pelas caronas”, com perdão da expressão.
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O Sr. João Caruso - V. Exa. não tem feito justiça à bancada trabalhista.
O Sr. Cândido Norberto - É que a bancada já está se inclinando a ser
trabalhista.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu sempre fui trabalhista.
O Sr. Cândido Norberto - V. Exa. tem sido honrosa e encantadora
exceção.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo) - Apesar disto, são os homens
do dinheiro, os que tudo possuem e nunca estão satisfeitos. No caso de Cachoeira
a questão é entre criadores e marchantes. Mas, como “na luta entre o mar e o
rochedo quem sofre é o marisco”, a população de Cachoeira é quem pagará, pois,
não querendo ceder às exigências dos marchantes, os criadores e invernadores não
fornecerão o gado necessário ao abastecimento da cidade.
O Sr. Cândido Norberto - (Interrompendo) - São os esteios da economia
rio-grandense, os beneméritos da civilização cristã.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - São os donos do Brasil! (Muito bem).
O Sr. Cândido Norberto - Não foi por outro motivo que há dias o Sr.
Riet atacou pela imprensa o Secretário da Fazenda, e fez referência ao Governo
Federal, dizendo o seguinte: “não há de ser agora que se encontra no Governo um
fazendeiro, como nós, que a nossa gloriosa classe há de ser sacrificada”.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Justamente aquele fazendeiro não vai
fazer o que pretende a sua classe.
O Sr. Cândido Norberto - Será um traidor da classe.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não seria a primeira vez. (Lendo)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não podemos assistir sem protestos fatos desta
natureza. Se as leis vigentes nos impedem de atitudes mais objetivas, manifestemos
pelo menos a nossa solidariedade ao povo de Cachoeira, aconselhando-o a resistir
às manobras altistas dos fazendeiros e marchantes, contra as quais devemos
também manifestar a nossa repulsa.
O Sr. Cândido Norberto - Agora, que V. Exa. aconselha o povo de
Cachoeira a resistir às manobras dos que negociam com o boi...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - A resistir, sim, mas não tornando-se
vegetariano.
O Sr. Cândido Norberto - ... naquela cidade, indago de V. Exa. se está
disposta a fazer o mesmo para com o povo de Porto Alegre, que deverá sofrer um
aumento de Cr$ 1,50 em quilo de carne. Em caso afirmativo...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu me comprometo a não comprar
carne por esse preço.
O Sr. Cândido Norberto - Aí é morrer de fome! Mas eu desde logo conto
com V. Exa. para que os representantes do povo com assento nesta Casa saiam
à rua e em comício, em praça pública, convidem o povo a que resista ao que se
pretende fazer nesta Capital. Esta, a verdadeira solidariedade dos que se dizem
representantes do povo.
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A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - A minha posição aqui na Assembléia
tem sido sempre a mesma. Em outro trabalho irei provar por A mais B quanto custa
o boi, o preço do boi vivo que os fazendeiros não sabem.
O Sr. Rubem Alves - A sugestão do Deputado Cândido Norberto não
resolve a situação, absolutamente. Como legisladores, devemos tomar medidas,
porque se o povo faz greve e deixa de comprar carne, os fazendeiros continuarão
exportando a carne...
O Sr. Vieira da Cunha - O “sinue1o” vem aí...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - ...levar carne para abastecer a população
do norte.
O Sr. Cândido Norberto - Eu estou convencido que o Deputado Rubem
Alves tem razão. Convém que esta Casa legisle a fundo a respeito da propriedade
rural.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu apresentei um projeto, neste
sentido.
O Sr. Cândido Norberto - Mas é essencial que esta Assembléia não
recue ante a possibilidade de chocar os interesses dos senhores que constituem
a aristocracia rural, como bem acentuou o nobre Deputado Brochado da Rocha,
agora, ao que parece, colocado à margem do PTB. (Não apoiados). Então, estou
satisfeito que continue no PTB, porque é um grande valor, sem dùvida.
O Sr. Hélio Carlomagno- Mas que há qualquer cousa, há ...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Que há em todos os Partidos. É
natural.
O Sr. Hélio Carlomagno - Mas essa qualquer cousa foi mais forte.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Se nós, em vez de discutirmos o
problema da carne, tratamos de questões internas de partidos estamos malbaratando
o tempo e desperdiçando o dinheiro público. O problema da carne está aí, vamos
estudá-lo, resolvê-lo e deixar de lado as briguinhas partidárias, que nada interessam
ao público. (Apoiados)
Apresentei como trabalhista, um Projeto de lei, reformando a Lei 71, pela
qual são dados amplos poderes a esta Assembléia para impedir o aumento do preço
da carne. Se esta Casa não aprová-lo, está também fazendo o jogo dos fazendeiros
(Palmas).
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207.ª SESSÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1951
Presidência do Sr. Procópio Duval, Presidente.
Discurso da Deputada Suely de
Oliveira, tecendo críticas à situação do
abastecimento de carne no Estado.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a nobre Deputada Suely Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lê o seguinte discurso)
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Dia-a-dia mais se agrava a situação já calamitosa do abastecimento de
carne às populações do Estado. A tolerância dos Poderes Públicos tem sido, e é
ainda, um grande estímulo à ambição dos fazendeiros, criadores e marchantes
que, impunemente, à procura de maiores lucros para a satisfação de seu egoísmo,
investem desenfreadamente contra as escassas economias populares. Abandonado
à voracidade implacável e insatisfeita de seus exploradores, o povo, com razão,
vai pouco a pouco perdendo a fé nas instituições do regime vigente e volta suas
últimas esperanças para o recurso extremo dos oprimidos: a revolta, manifestada
nas inúmeras greves que se têm verificado últimamente. Creiam ou não, é o que
está acontecendo e o que, para sobrevivência do regime democrático, necessitamos
evitar. Não há, como se propala, nenhuma campanha de descrédito contra o Poder
Legislativo. Existe, sim, um descontentamento generalizado contra o elevado custo
de vida e contra a falta de ação repressora e fiscalizadora dos Poderes Públicos que,
dispondo de inúmeros recursos legais, não tomaram ainda providências satisfatórias
e decisivas para pôr fim a esta insustentável situação em que estamos vivendo.
O Sr. Fonseca de Araujo - Exa. permite?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Fonseca de Araujo - Diz, V. Exa., que não há nenhuma campanha de
descrédito aos órgãos legislativos. Pergunto, então, por que esse descontentamento
não se encaminha também ao Executivo? Por que não se atribui também a causa da
não-resolução dos problemas governamentais ao Executivo, ao invés de atribuir a
culpa, como se tem feito, somente no Legislativo?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Creio que já respondi a V. Exa. Não
estou acusando este ou aquele Poder, estou acusando o Governo, e, como sabe V.
Exa., em se falando de Governo estão incluídos o Poder Executivo e o Legislativo.
De forma que não estou sendo parcial.
O Sr. Fonseca de Araujo - Compreendo e louvo a atitude de V. Exa.,
criticando o governo em seu conjunto, mas discordo da afirmação de V. Exa. de
que não há campanha de descrédito do Legislativo. Esta há e parte de dentro do
Palácio do Catete.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Discordo de V. Exa. Ninguém está
interessado em desmoralizar o Poder Legislativo.
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(Lendo):
Há excessiva tolerância e grande falta de energia nas soluções dadas
aos problemas do povo. É o que todos pensam, o que poucos dizem e o que está
desacreditando o Governo e o regime. Razoavelmente, não poderia ser de outra
maneira. A situação do povo é das mais difíceis e não poderá jamais ser resolvida
com paliativos e acordos protecionistas sem descrédito do Governo.
O Sr. Ariosto Jaeger - Com referência ainda ao aparte do nobre
Deputado Fonseca de Araujo, devo dizer que também discordo de V. Exa. Existe o
descontentamento. Isto ninguém contesta. Há razões para isto, mas existem grupos
que estão explorando este descontentamento, do qual também são responsáveis,
apenas em desfavor do Poder Legislativo, que lhes impede de realizar certos atos
que nem é bom lembrar.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - São pontos de vista e cada um defende
como quer.
(Lendo):
O povo, de fato, não pode ver com satisfação e sem revolta uns poucos
criadores e marchantes resolverem, de um momento para outro, deixar sem carne
a população e nada lhes acontecer. Elevarem os preços como bem entendam, por
bem ou por mal, e as autoridades tolerarem. Que regime é este afinal, em que o
bem estar coletivo, apesar das disposições constitucionais, está subordinado aos
interesses de grupos?
O Sr. Flôres Soares - V. Exa. falou, se não me engano, em aumento do
preço da carne. Pergunto: há quantos anos não aumenta o preço da carne em Porto
Alegre?
O Sr. Heitor Galant - Desde 1947 não aumenta o preço da carne. Todas
as outras utilidades aumentaram. O preço do leite, no princípio do ano, era de
Cr$ 2,40 e hoje é Cr$ 3,10. E, no entanto, V. Exa. só fala aqui na ganância dos
criadores, quando o único produto que não aumentou foi justamente a carne. Desde
1947 que estabilizou o preço da carne.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Quanto custava o boi vivo, em 1947? E
quanto custa hoje? V. Exa. está usando de subterfúgios, mas eu sei quanto custava
e quanto custa hoje o boi vivo. Aumentou muito o preço do boi vivo, e é justamente
a causa do pretendido aumento da carne ao consumidor.
O Sr. Fonseca de Araujo - V. Exa., neste caso, só ressalta a benemerência
da Lei 71.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA -V. Exa. está agindo contra o que
determina a Lei 71. V. Exa. deve se inscrever e fazer a defesa do aumento da carne,
neste Plenário.
O Sr. Porcinio Pinto - Eu defendo a classe dos produtores porque é o
único meio de resolver os problemas.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É por isso que a ação dos legisladores
não corresponde ao interesse público.
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(Trocam-se apartes simultâneos).
O Sr. Fonseca de Araujo - A única palavra de aumento do preço da carne
partiu precisamente do Sr. Secretário da Agricultura.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Se não resolvermos os problemas do
povo, o povo há de resolvê-los pelas suas próprias mãos, conforme já afirmou, em
discurso, o Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Porcinio Pinto - Demagogia, conversa fiada...
O Sr. Fonseca de Araujo - A única pessoa do Governo que defendeu a
necessidade do aumento do preço da carne foi precisamente o Sr. Manuel Vargas,
Secretário da Agricultura.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Do qual eu discordo radicalmente. Em
reunião da nossa Bancada com o Sr. Secretário da Agricultura, tive oportunidade
de dizer a S. Exa. que não permitiríamos, da nossa tribuna, o aumento do preço da
carne. Adiantou-nos S. Exa. que o problema da carne competia agora ao governo
do município. Disso discordamos por julgarmos ilegal e inoperante e, no entanto, a
nossa observação foi posta de lado, porque, como bem diz o velho provérbio, “não
basta que as coisas que se digam sejam importantes, é necessário que quem as diz
também o seja”. (Apartes simultâneos).
O Sr. Fonseca de Araujo - Mais uma atitude louvável de V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não concordo de maneira alguma com
o aumento do preço da carne e não me conformarei com a não participação desta
Casa na solução do problema.
O Sr. Fonseca de Araujo - Por que, então, V. Exa. diz que é passível de
crítica a posição da Assembléia, quando justamente quem defende o aumento do
preço da carne é o Secretário da Agricultura?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - É passível de crítica a posição da
Assembléia porque muitos representantes do povo não querem colaborar na
solução do problema.
O Sr. Porcínio Pinto - V. Exa. quer me dar um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Porcínio Pinto - Entrei nesta Casa defendendo as classes produtoras,
porque entendo que...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - E que tenho eu que ver com isso?
(Risos).
O Sr. Porcínio Pinto - ...para se resolver o problema, só se procedendo
assim. Tudo o mais será conversa fiada. Será demagogia. Será apenas com o
interesse de disputar votos, porque não enchemos a barriga de ninguém com
conversa, mas sim com mercadorias, produzindo, e esta conclusão vem das classes
produtoras, dos agricultores, dos criadores e assim por diante. O mais, tudo não
passa de conversa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA -Se estou fazendo demagogia, V. Exa.
não passa dum reacionário aqui nesta Casa. Eu, de minha parte, prefiro ficar com a
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minha demagogia, mas ao lado do povo, porque ninguém de sã consciência poderá
concordar com mais um aumento no preço da carne.
O Sr. Fonseca de Araujo - Justamente!
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - E então por que estão me
contrariando?
O Sr. Fonseca de Araujo - Mas V. Exa. não ouviu de mim a declaração de
que esteja fazendo demagogia.
O SR. PRESIDENTE - (Interrompendo) Advirto à nobre oradora de que
seu tempo está a esgotar-se.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pretendo prosseguir, para concluir
meu trabalho, Sr. Presidente, nos minutos que me restam.
(Lendo)
Não é democrático de forma alguma. Somos um povo e um governo
dominados por grupos econômicos; nada mais. O que entre nós é coisa comum, de
cada dia, não acontece num regime verdadeiramente democrático. Aqui acontece e
o Governo tolera. Há poucos dias, em Cachoeira, criadores e marchantes resolveram
suspender o fornecimento de carne à população. Dias depois, o preço desse produto
essencial à alimentação era majorado em São Gabriel e Lagoa Vermelha. Agora é
a vez de Pelotas, cuja população também está ameaçada de ficar sem carne. É a
notícia que nos trouxe o “Correio do Povo” de domingo último.
De há vários meses a esta parte, diz a referida notícia, vem se notando falta
de carne nesta cidade, passando os açougues, eles próprios, a racionar os pedidos
dos fregueses, para que todos recebam a sua ração desse produto. Agora, porém,
conforme noticia do “Jornal da Tarde”, na sua edição de ontem, o problema toma
cores mais definidas e a crise se agrava. Noticia esse jornal que a situação do mercado
de carne verde, em Pelotas, vem, há muito, agravando-se, dia-a-dia. Os marchantes
alegam que os prejuízos são contínuos e que não vêem como possam enfrentar
a situação. A Sociedade Matadouro Pelotense, concessionária do fornecimento
de carne verde à população e que, de acordo com o contrato que mantém com a
Prefeitura, é obrigada a abastecer os açougues do Mercado Municipal, suprindo
também diversos retalhistas e mantendo os açougues Guíllayn e outros, acaba
de prevenir os açougueiros da sua organização que, diante da situação que está
vivendo, vai suspender, dentro em breve, o fornecimento de carne fora do quadro
do Mercado Municipal. Também sabemos que outros marchantes vão suspender
a matança, o que atesta de forma insofismável que Pelotas está positivamente
ameaçada de ficar sem carne. Enquanto isto acontece, o Anglo mantém em suas
câmaras frigoríficas grande quantidade de carne destinada à exportacão”.
É esta, Sr. Presidente, a situação de Pelotas no que diz respeito ao
abastecimento de carne verde à população.
De fato, o “Anglo” mantém em suas câmaras frigoríficas grande quantidade
de carne destinada à exportação.
O Sr. Ariosto Jaeger - V. Exa. permite um aparte?
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A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Ariosto Jaeger - Estou ouvindo com a atenção que merece V. Exa.
e neste instante acabo de verificar que a acusação que V. Exa faz vai de encontro à
própria orientação adotada pelo atual governo. A primeira matéria a ser apreciada
pela Casa, na sessão de hoje, será um pedido de empréstimo de mais de quarenta
e cinco milhões de cruzeiros para a construção de um entreposto frigorifico, e a
razão é permitir a maior exportação de carne do Rio Grande do Sul para o exterior
e Rio de Janeiro. Sendo assim, V. Exa. salientando que o fato do Anglo estar com
carne depositada para exportação impede o abastecimento normal...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não impede. O Anglo, o Armour como
a Swift, todos estão dispostos a participar do mercado interno, no abastecimento
da carne verde. No entanto, por dispositivos legais, estão estas empresas
impossibilitadas de fazê-lo, justamente para favorecer os fazendeiros e marchantes,
esses que, do seu alto espírito patriótico, com privilégios, querem ainda explorar
o povo.
O Sr. Ariosto Jaeger - Está no Estado resolver a situação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Estou da minha tribuna lançando um
apelo para que se resolva de uma vez por todas esse problema.
(Prosseguindo a leitura):
Com ela se poderia abastecer suficientemente não só Pelotas mas também
muitas outras cidades do Estado que se acham na mesma situação. Essa providência,
porém, independe do “Anglo”, que está impedido de torná-la por disposições
governamentais. Toma-la-ia, de certo, se lhe dessem permissão. Não o faz porque
disto está proibido pelo Estado, cuja função precípua é resguardar os sagrados
interesses dos criadores e marchantes que ora se negam a fornecer o precioso
alimento à laboriosa população de Pelotas. O Frigorífico Anglo está disposto, a
qualquer hora, a fornecer carne às populações do Estado, onde for necessário. Da
mesma disposição, participam os Frigoríficos Swift de Rio Grande e de Rosário
e o Frigorifico Armour de Livramento. Por que, diante dessa disposição, não lhe
permite o Governo de concorrerem com seus produtos no nosso mercado interno?
É muito simples. Para beneficiar criadores e marchantes que, por se dizerem
pertencentes a organizações genuinamente brasileiras, se acham com o direito de
espoliar os últimos níqueis do consumidor. (Interrompendo a leitura).
Dirão V. Exas. que estou fazendo a política de companhias estrangeiras.
Esta, talvez, é a opinião de muitos colegas que fazem aqui a política do fazendeiro.
Sei que esta solução não seria a ideal, mas, pelo menos, seria uma solução de
emergência. Enquanto não se resolvesse o problema da carne, dever-se-ia permitir
aos frigoríficos abastecer as populações, para que essas não ficassem desprovidas
desse alimento que sabemos ser básico.
O Sr. Fonseca de Araujo - V. Exa. sabe por que preço os frigoríficos
podem fazer o fornecimento?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pelo mesmo preço.
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O Sr. Fonseca de Araujo - É possível?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Posso assegurar que sim. Consultei
o Anglo, a Swift e o Armour, e todos estão dispostos a fornecer nas mesmas
condições dos marchantes.
O Sr. Ariosto Jaeger - Sendo V. Exa. capaz de suspeitar que colegas façam
a política condenável de favorecer uma classe em detrimento de outras, V. Exa.
também foi capaz de fazer o mesmo juízo a seu respeito, o que ninguém fizera.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu pelo menos digo o que penso.
O Sr. Ariosto Jaeger - Nós também.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu uso e abuso da democracia.
O Sr. Fonseca de Araujo - Voltando ao assunto, esses frigoríficos
informaram a V. Exa. que podem fornecer carne pelo mesmo preço, sem receber
indenização, como recebem os marchantes? A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. só concorda com indenização
para os marchantes? Por que?
O Sr. Henrique Araujo - É que...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Interrompendo) Mas a população de
Pelotas, por exemplo, não está sem carne? Os marchantes de lá não recebam esta
quota?
O Sr. Fonseca de Araujo - Recebem.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eles dizem que podem fornecer nas
mesmas condições e pelo mesmo preço.
O Sr. Fonseca de Araujo - E há fundos para o Estado continuar a pagar
esta indenização?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Por isto é que quero a reforma da Lei
71, para que possamos fiscalizar as taxas de indenizações.
O Sr. Fonseca de Araujo - V. Exa. quer fiscalizar um órgão do Governo
a que V. Exa. pertence?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois a nossa função não é fiscalizar?
Então vamos fechar esta Casa, se não é essa a nossa função.
O Sr. Fonseca de Araujo - É.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Então, por que se surpreende V. Exa.
de pedir, eu, fiscalização num órgão tão importante?
O Sr. Fonseca de Araujo - A fiscalização é função da oposição.
O Sr. Marques da Rocha - Nunca, como agora, a Assembléia teve tanta
necessidade de fiscalizar o Executivo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sempre teve. Tanto é que aí estão os
inquéritos pedidos por esta Assembléia sobre a atuação do Governo passado.
O Sr. Porcínio Pinto - V. Exa. permite?
Quero dizer a V. Exa. que faço minhas as palavras do eminente riograndense, senador pelo Rio Grande do Sul, Alberto Pasqualini, que entende que
só poderemos melhorar o padrão de vida do povo brasileiro com uma reforma de
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base, principalmente em relação ao produtor. Esta convicção, eu a trouxe para a
Assembléia e depois de amanhã não serei mais Deputado e a levarei para o túmulo,
porque não acredito que de outra forma se resolva a situação.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Esta é a solução ideal, através de uma
política racional, mas, enquanto isto não se fizer, o povo não pode morrer de fome.
Temos que usar medidas de emergência, como esta que proponho.
O Sr. Fonseca de Araujo - V. Exa. está fazendo confusão entre a função
fiscalizadora da Assembléia e a que V. Exa. está propondo. V. Exa. deseja atribuir à
Assembléia a fixação do preço do boi. É isto que V. Exa. pretende com a modificação
da Lei 7l, isto é, trazer para o Legislativo uma função que cabe ao Executivo. Isto
não é fiscalizar, é transformar a Assembléia em comissão de preços.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não, irá apenas dar o seu parecer
favorável ou não. Aprova ou desaprova, mas o trabalho não é feito pela Assembléia.
É como o Orçamento, como o Plano de Auxílio e Subvenção e todos outros planos
que por aqui passam. De acordo com a tese de S. Exa., nós não poderíamos aprovar
o Orçamento e os outros planos de iniciativa do poder Executivo.
O Sr. Fonseca de Araujo - V. Exa. parece que não leu a Constituição.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu li, pergunto se V. Exa. leu?
O Sr. Fonseca de Araujo - Se V. Exa. tivesse lido, verificaria que todas
estas coisas...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Quando os alunos lêem e não
entendem, nós professoras dizemos que foi mal alfabetizado. É o caso de V. Exa.
- mal alfabetizado.
O Sr. Fonseca de Araujo - Não digo isso de V. Exa. É que, com toda
certeza, por falta de tempo, V. Exa. não se deu ao trabalho de lê-la antes de concluir
o seu trabalho.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA -V. Exa. leu?
O Sr. Fonseca de Araujo - Li e verifiquei que aprovar o Orçamento é
função da Assembléia, função constitucional, e fixar o preço da carne não é
atribuição da Assembléia.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Mas onde está isto? V. Exa. aponte na
Constituição Federal um dispositivo que negue à Assembléia legislar a respeito de
preços?
O Sr. Fonseca, de Araujo - Os legislativos só intervêm para fixar o preço
mínimo para que o Governo possa entrar no mercado e assegurar, se for preciso, o
preço mínimo. Tabelar para o consumidor é função típica do Executivo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sempre fugindo à responsabilidade.
Por isso é que não se resolve coisa alguma. Depois querem criticar. Quem não quer
colaborar com o Governo não tem o direito de crítica.
O Sr. Croacy de Oliveira - Dar essa atribuição à Assembléia seria tornar
muito moroso. . .
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não. Dá muito trabalho para os
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Deputados.
O Sr. Croacy de Oliveira - Demanda estudo, uma certa meditação, ao
passo que, na fixação do preço, atende-se a conveniência do momento.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Eu estou de acordo que o projeto que
tive a honra de apresentar a esta Casa seja posto de lado, mas, que em seu lugar se
apresente outro que resolva a situação. Não quero fazer prevalecer pontos de vista,
mas, colaborar na solução do problema.
O SR. PRESIDENTE - (Interrompendo) Está esgotado o tempo de V.
Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradeço a V. Exa., sr. Presidente, a
advertência. Vou concluir o meu trabalho com um apelo a este plenário para que
estude o problema da carne. (Lendo):
É um patriotismo muito conveniente, não resta dúvida, pois sem a
concorrência dos frigoríficos os marchantes fazem o que melhor lhes convém.
O momento porém, não mais comporta esse patriotismo de conveniência, com
o sacrifício do povo. É necessário acabar com esse injustificável privilégio e
permitir que, com as mesmas garantias e direitos e os mesmos compromissos,
os frigoríficos possam também fornecer carne à população, desde que o façam
dentro dos preços atualmente em vigor quando não seja possível reduzi-los. O
que não se deve permitir, porém, em nenhuma hipótese, nem aos marchantes nem
aos frigoríficos, é a majoração do preço da carne, nem tão pouco que dela fiquem
privadas as populações do Estado.
A situação de Pelotas é grave e deve ser resolvida com urgência. O povo
pelotense não pode ficar sujeito às decisões de um pequeno grupo a cujos interesses
se deve sobrepor o bem-estar coletivo. Não é um problema de difícil solução no
momento e, acredito, será resolvido satisfatoriamente. A Sociedade Matadouro
Pelotense é concessionária do fornecimento de carne verde unicamente no recinto
do Mercado Municipal daquela cidade; só ali. Desta maneira, não havendo
impedimento contratual, e estando o Frigorífico Anglo interessado em fornecer
carne de suas câmaras frigoríficas àquela cidade, deve o Governo do Estado lhe dar
permissão para isto. Esta providência solucionará momentaneamente o problema,
com a rapidez necessária, embora sob o natural protesto dos marchantes dali que
se sentirão atingidos nos sagrados direitos de explorar o consumidor.
Na situação a que chegamos, só providências desta natureza poderão
restabelecer a confiança do povo nos seus representantes e impedir que se avolume
o descontentamento e a descrença da excelência do atual regime.
Pelotas, como os demais municípios do Estado onde se tem manifestado
o egoísmo dos atuais fornecedores de carne, espera que a ação governamental se
faça sentir com a energia necessária para coibir de maneira radical a ambição de
que até agora tem sido vítima indefesa. Permita o Governo que os frigoríficos
abasteçam os diversos municípios e o problema da carne desaparecerá pelo menos
momentaneamente. É esta, sem dúvida, na presente e premente situação, a melhor
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e mais rápida solução, pois diante da imediata concorrência dos frigoríficos, os
marchantes, patriotas como são, continuarão a abater, contendo-se por ora com
os lucros que vêm usufruindo, e que, na opinião honesta e autorizada do ilustre
Deputado Mem de Sá, manifestada em discurso pronunciado neste plenário, varia
de 60 a 100% anualmente.
Não será uma solução definitiva, pois é evidente que o preço de venda
está em função do preço de compra. No caso, a solução definitiva só poderá ser
encontrada na fixação do preço do boi vivo, como sugerimos no Projeto de lei que
altera a Lei 71.
Fica consignado assim, Sr. Presidente, o meu protesto contra a abusiva
atitude dos concessionários do abastecimento de carne verde de Pelotas, a
Sociedade Matadouro Pelotense, contra a qual peço às autoridades competentes
as providências necessárias e a manifestação deste plenário, através de medidas
concretas para a solução de tão importante problema. (Palmas).
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65.ª SESSÃO, EM 25 DE JULHO DE 1952
Presidência dos Srs. Nestor Pereira, 2.º Vice-presidente,
e Alberto Hoffmann, 1.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
sobre a elevação do preço da carne verde.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Há poucos momentos, quando falava o meu nobre colega, Deputado
Marques da Rocha, abordando assunto político, esta Casa, ante o entusiasmo e a
veemência dos meus nobres pares, quase vinha abaixo. Não vai qualquer crítica
nestas minhas palavras. O que lamento, tão somente, é que não conte com esse
entusiasmo e essa veemência para combater o aumento do preço da carne no Rio
Grande e para combater e opinar pelo fechamento do Instituto Sul-rio-grandense
de Carnes. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se vier a acontecer que eu fique
só nessa luta, não desanimarei porque sei que nem todas as causas justas são
vitoriosas.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. me concede um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa. não faz inteira justiça a esta Casa.
No momento em que V. Exa. assoma à tribuna todos os representantes do
povo ouvem sua palavra com o maior interesse; desde logo posso declarar que o
entusiasmo às medidas de V. Exa. a Casa não negará. Mas, antes de tudo, V. Exa.
necessita do entusiasmo do Poder Executivo, que é quem pode resolver o caso do
Instituto Sul-rio-grandense de Carnes, como bem deve saber a nobre colega.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. vai me perdoar, mas devo
contar com o apoio do órgão a que pertenço, que é o Legislativo. Nada tenho a ver
com o Executivo. Portanto, nada tenho a reclamar e apelar para o Executivo, mas
sim para a Assembléia Legislativa, para os representantes do povo.
O Sr Hélio Carlomagno - V. Exa. concede mais um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Hélio Carlomagno -Mesmo porque creio que não adiantaria muito
apelar para o outro poder.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. me concede um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. acha que esteja na alçada dos representantes
do povo a fixação dos preços das utilidades?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não. Mas está ao alcance dos
representantes do povo protestar com o mesmo entusiasmo com que falam
quando são abordados, aqui, casos políticos. Isto é o que desejo e que sinto faltar
no momento em que o povo é sacrificado com mais um aumento no preço das
utilidades.
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O Sr. Hélio Carlomagno - Acabamos de ler aqui a carta enviada pelos
trabalhadores.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Isto não basta. É preciso que se levante
e se solidarize com o nobre e heróico povo de Pelotas que, neste momento, se
levanta contra o aumento da carne.
O Sr. Hélio Carlomagno - E o de Cruz Alta também.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Faço votos para que esse movimento se
alastre por todo o Rio Grande, a fim de que aqueles que detêm o poder econômico
nas mãos compreendam que não é mais possível sacrificar aqueles que, com o seu
braço, trabalham para construir a grandeza da pátria.
O Sr. Wilson Vargas - V. Exa. permite um aparte?
SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Wilson Vargas - Estou plenamente de acordo com a tese esposada
por V. Exa. de que se procurem medidas a fim de evitar a alta do preço da carne.
Entretanto, entendo vigorosamente que o causante do aumento da carne não é a
existência do Instituto de Carnes e que há uma solução sem a extinção do Instituto
Sul-rio-grandense de Carnes.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - São os desmandos do Instituto de
Carnes que vão fazer com que esta Assembléia vote um crédito especial de 120
milhões. Com esses 120 milhões quanta assistência social poderíamos dar ao povo?
Pergunto eu. No entanto, parece, não sei, desejo que esteja enganada, parece que
esta Casa vai aprovar o crédito solicitado.
O Sr. Flores Soares - V. Exa. sabe perfeitamente, o Rio Grande sabe, é
fato que não pode ser contestado, que quem faz a política do Instituto de Carnes é
diretamente o Sr. Secretário da Agricultura, o Sr. Manoel Vargas.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não é verdade.
O Sr. Flores Soares - É verdade, inclusive ele declarou pela imprensa em
discurso, e, além disso, o presidente do Instituto de Carnes é pessoa da confiança,
de livre nomeação do Sr. Ernesto Dornelles, governador do Estado. Por outro lado,
não se pode tomar a carne por “bode expiatório”, não se pode querer tabelar...
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Não é verdade, e assim posso falar
porque sou bem informada. O Instituto de Carnes, apesar de ser um órgão público,
só conta com dois representantes desse mesmo poder - o presidente e um membro
do conselho. O presidente dá apenas cumprimento àquilo que é deliberado pelo
Conselho. O Conselho é formado de oito membros, um do governo e o restante de
fazendeiros, por isso é que a política do Instituto de Carnes é toda ela favorável à
classe dos fazendeiros.
O Sr. Siegfried Heuser - V. Exa. permite? Pergunto ao nobre Deputado
Flores Soares, por intermédio de V. Exa., quando é que foi efetuado o último
aumento do preço do boi vivo?
O Sr. Flores Soares - E eu pergunto a V. Exa., quem é que permitiu ou não
o aumento do preço do boi vivo?
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O Sr. Siegfried Heuser - É uma pergunta que permanece de pé.
O Sr. Flores Soares - No começo deste ano ano. Todo o povo sabe disso.
Era Cr$ 3,40 e passou para Cr$ 3,60.
A SRA SUELY DE OLIVEIRA - Cr$ 3,70.
O Sr. Flores Soares - Isto está mensagem do Sr. Governador.
O Sr. Wilson Vargas - Não apoiado.
O Sr. Flores Soares - O não-apoiado de V. Exa. é para o Sr. Ernesto
Dornelles.
V. Exa. leia a mensagem governamental, que lá está escrito isso. Passou de
Cr$ 3,40 para Cr$ 3,60.
O Sr. Wilson Vargas - Isso foi o testamento do Sr. Walter Jobim.
O Sr. Flores Soares -Não é verdade. É para o governador do Rio
Grande.
O Sr. Wilson. Vargas - É do testamento do Sr. Walter Jobim.
O Sr. Flores Soares - E quem fixa os preços é o Governo Federal.
O Sr. Siegfried Heuser - Mas isto agora. Antes, não.
(Trocam-se diversos apartes, e simultâneos, entre os Srs. Wilson Vargas,
Hélio Carlomagno e Flores Soares).
O SR. PRESIDENTE - Solicito aos Srs. Deputados que não dêem apartes
sem licença do orador, a fim de que os trabalhos se processem regularmente.
Está com a palavra a deputada Suely de O1iveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente. Peço aos meus nobres
pares para que sejam um pouco mais gentis para com a colega que neste momento
ocupa a tribuna. Quem discordar da tese que eu defendo, pode fazer, posteriormente,
um discurso, sem perturbar, agora, o meu.
O Sr. Hélio Carlomagno - V. Exa permite?
Concordo. Vamos examinar o problema que V. Exa. está colocando, mas
examiná-lo sem “cortinas de fumaça” para esconder as manchas que não devem ser
escondidas. Esta questão de transferir a responsabilidade de tudo para os governos,
este ou aquele, não convence mais quem quer que seja.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - O que interessa é fechar o Instituto
Sul-rio-grandense de Carnes, para acabar com os “déficits”.
Sr. Presidente. Ontem, quando interrompi o meu trabalho, fi-lo justamente
na parte em que procurava fazer sentir esta Casa a necessidade de decretarmos
a extinção do Instituto Sul-rio-grandense de Carnes, não só porque sempre traz
grandes prejuízos para o Estado, como, também, por ser um órgão perfeitamente
dispensável.
Prosseguindo, Sr. Presidente, na leitura do meu trabalho, devo dizer que:
(Lendo):
A aprovação desse pedido importará, como importam as anteriores,
em manifesta solidariedade deste Legislativo às transgressões das normas
de contabilidade pública. Manter-se-ão, assim, em plena vigência os usos e
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costumes da Casa que, nesta e na legislatura passada, tem aprovado tal sistema de
regularização, sob o fundamento de “ato consumado”. Não me conformo com isto,
com esta maneira de agir do Legislativo, pois, evidentemente, não temos a função
que insistem em nos atribuir, qual seja a de remendar os rasgões feitos por outrem
nas determinações legislativas, por imprevidência, por incapacidade ou por má
fé.
O modo de proceder do Legislativo em casos semelhantes, longe de
beneficiar a administração pública, como se pretende, é um convite à pratica de
novas e maiores irregularidades, pois que a impunidade dos transgressores tem
facilitado e encorajado sua repetição. Os fatos de hoje são, indiscutivelmente,
apenas o reflexo do passado, do costume, e a culpabilidade desses atos deve ser
levada à conta deste Legislativo que, me permito dizer, não tomou, como devia,
as providências necessárias para pôr um ponto final a tais abusos, e que, por isto
mesmo, se tem repetido com tanta freqüência.
Decorrência do meu ponto de vista, sou, como não podia deixar de ser,
intransigentemente contrária à aprovação do pretendido crédito. Pela mesma
razão, aos senhores Deputados que venham a aprová-lo, embora o direito legal
que lhes assiste, negar-lhes-ei o direito moral de criticar os fatos que o originaram,
pois que abdicarão desse direito. A meu ver, virão a se tornar cúmplices desses
atos, com muita razão inquinados de crime pelo ilustre Deputado Mem de Sá que,
apesar disto, com visível surpresa de todos, se manifestou favorável à aprovação
do pedido em questão.
Certa ou errada, é esta Sr. Presidente, a minha opinião, a que, além da
sua a sinceridade, atribuo apenas o mérito de ter por princípio e por finalidade a
preservação da moral administrativa, por cujas normas me venho batendo neste
plenário.
O Sr. Wilson Vargas - V. Exa. permite um aparte?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Wilson Vargas - Eu quisera dizer a V. Exa. que, como é do seu
conhecimento, já fiz um discurso nesta Casa propondo uma solução, na qual
concordamos eu e o governo do Rio Grande do Sul, para o problema da carne. Foi
como que uma proposição oficiosa. Entendo, agora, que não poderei consentir, com
o meu voto aprobatório desse crédito de cento e vinte milhões de cruzeiros, sem
que o governo apresente a verdadeira solução para o problema. Se a solução for
apresentada daqui para o futuro, não terei por que negar esse crédito. É uma dívida
do Estado e nós somos responsáveis por ele também, como poder legiferante. Mas,
se ele não nos apresentar a solução, tudo continuará como antes, continuando o
déficit do Instituto e, neste ponto, não poderemos dar uma solução que não seria
solução, mas que seria apenas um paliativo. É por isso que aguardo solução racional
e definitiva para o prob1ema que esta afligindo as nossas populações.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Em resposta, declaro que a solução é
extinguir o Instituto de Carnes.
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O Sr. Rubem Alves - Muito bem. V. Exa. está com toda razão.
O Sr. Cândido Norberto - E o que adiantará?
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Terminará com os “déficits”, terminará
com os prejuízos. Depois de extinto o Instituto, o Estado encampará tanto o ativo
como o passivo e com o que apurar com a liquidação do seu patrimônio pagar-se-á
as dívidas existentes. Essa é a minha proposta.
O Sr. Rubem Alves - V. Exa. permite? Existem certas autarquias que não
trazem vantagens nem para o produtor nem para o Governo, a prova tivemos com
o Instituto do Vinho, só embaraça os produtores vitivinícolas.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sei que existe grande número de
fazendeiros que estão descontentes com o Instituto de Carnes.
O Sr. Wilson Vargas - V. Exa. permite? Quero agora prestar uma
homenagem ao Senador Salgado Filho, ao relembrar as suas palavras, com as quais
estou absolutamente de acordo. É preciso resolver-se as cousas e procurar a solução.
Errada ou certa, deve ser adotada. É necessário que se consiga imediatamente a
solução.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Lendo).
De qualquer forma, concedida ou negada a aprovação ao pedido de
crédito do Governo, não resolveremos em definitivo a situação do Instituto Sul- riograndense de Carnes, cuja crônica continuará a registrar as mesmas irregularidades
que ora se quer sanar.
As sonegações continuarão e o Instituto não providenciará para sua
cobrança porque, como muito bem acentuou o nobre Deputado Adílio Viana,
em discurso pronunciado neste Plenário, “a Diretoria do Instituto de Carnes
(integralmente constituída por fazendeiros) entende que seria inamistosa qualquer
ação do Instituto perante os sonegadores e invoca o alto espírito dos pecuaristas
sempre que são chamados a colaborar nos assuntos de interesse da coletividade”,
como no caso do abastecimento de carne, cujos preços aos frigoríficos sempre
foram menores do que os exigidos para o mercado interno.
Continuará, por força do contrato que mantém com os Frigoríficos
Nacionais, herança aliás da administração passada, a deixar ali 3% da carne abatida
para consumo da população, a título de indenização pela quebra de peso verificada
nas câmaras frigoríficas a que a carne nunca é recolhida.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - (Interrompendo a leitura).
Tenho em meu poder estudos de técnicos que comprovam que a carne
recolhida às câmaras frias poderá perder no máximo 1,9 do seu peso. Os Frigoríficos
Nacionais ficam com 3% sem recolher às câmaras frias porque a carne é diretamente
distribuída aos retalhistas e só isso causa ao Instituto um prejuízo de Cr$ 20.000,00
por dia. É por esse e outros motivos, que vou citar no meu trabalho, que desejo a
extinção do Instituto.
O Sr. Lima Beck - Ficam com mais algumas coisas, além dessa quebra.
A SRA SUELY DE OLIVEIRA - V. Exa. tem toda razão.
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O Sr. João Caruso - Desejo dizer a V. Exa. que não entro no mérito do
assunto, mas quero me felicitar com V. Exa. pela energia e brilho com que está
defendendo uma tese que tanto consulta aos interesses do povo. V. Exa. é uma
representante do povo que legitimamente honra esta Casa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradecida a V. Exa.
(Prosseguindo a leitura).
Continuarão os pagamentos indevidos por serviços não prestados, como
num caso recente, em que um diretor se encontrava espontaneamente afastado,
tendo vindo do interior para o congresso da FARSUL, recebeu 32 mil cruzeiros de
“vencimentos”.
Continuarão, enfim, as práticas irregulares e tradicionais do Instituto, cuja
impossibilidade de reparação já fora anteriormente prevista pelo ilustre Deputado
Nestor Jost que diante disto, em 5 de outubro de 1949, propôs a sua extinção pelo
Projeto de lei 311 daquele ano. De fato, Sr. Presidente, tinha muita razão e, digamos,
previsão o nobre representante do Partido Social Democrático na Câmara Federal.
O Instituto Sul-rio-grandense de Carnes não tem por que continuar a existir. A
Diretoria da Produção Animal e a Diretoria da Produção Vegetal da Secretaria
da Agricultura o substituem com vantagem e sem ônus maiores para o Estado.
Não há mesmo motivo para a existência de dois órgãos no mesmo sentido, com
as mesmas funções. O Instituto Sul-rio-grandense de Carnes é altamente oneroso
para o Estado e não preenche as suas finalidades, com as quais pouco, ou nada, se
preocupa. A prova está em que, relativamente à população, decresceram os nossos
rebanhos. Os próprios fazendeiros e criadores reclamam contra a sua existência e,
neste ponto, estou de pleno acordo com eles.
Para solução do problema, que é o Instituto Sul-rio-grandense de Carnes
a todas as administrações, só há realmente um meio: adotarmos a sugestão do
Deputado Nestor Jost, cujo Projeto de lei, com a alteração apenas da data, vou
novamente submeter à aprovação deste plenário.
É esta, Sr. Presidente, a única maneira de evitarmos os desmandos
daquela autarquia, os periódicos pedidos de crédito especial para cobrir despesas
não autorizadas previamente por lei e aliviarmos o Estado de tão onerosa e inútil
sobrecarga, como tem sido e continuará a ser o Instituto Sul- rio-grandense de
Carnes. (Palmas).
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80.ª SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1957
Presidência dos Srs. Poty Medeiros, 2.º Vice - presidente,
Solano Borges, 1.º Vice - presidente, e Gustavo Languch, 1.º Secretário.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira
focalizando a necessidade de ser ampliada
a assistência prestada pelo Instituto de
Previdência do Estado a seus associados.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o seguinte orador inscrito, nobre
Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Venho,
hoje, à minha tribuna, tratar de um assunto que, embora antigo, e por vezes discutido
e analisado nesta Casa, ainda não logrou encontrar uma solução satisfatória. Refirome, Sr. Presidente, ao nosso Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência,
como é sabido, dá aos seus contribuintes uma assistência mínima, insignificante,
mantendo-se apenas em dia com a arrecadação das suas contribuições. Nós, de
maneira alguma, podemos compreender, Sr. Presidente, que uma instituição,
criada com finalidade beneficente, viesse a se tornar um pesado ônus para os seus
contribuintes. O Instituto de Previdência, como está, não é possível continuar, a não
ser que as suas contribuições, como já disse reiteradas vezes, sejam facultativas e
não compulsórias, como até agora.
Nós neste Legislativo, em várias oportunidades, tentamos melhorar um
pouco as condições do Instituto de Previdência com relação aos seus contribuintes.
No entanto, nada conseguimos. Apresentamos um Projeto de lei estabelecendo
assistência médica e hospitalar. Sobre este, o Instituto nunca se manifestou,
embora solicitado a opinar. Entretanto, para os seus funcionários, pagos com o
dinheiro dos contribuintes, há um ótimo serviço de assistência médica e dentária.
Não somos contrários a esse serviço. Apenas fazemos o reparo para estranhar que
idêntico serviço não seja prestado aos funcionários contribuintes. Outro Projeto
que apresentamos é o que reduz a taxa sobre os empréstimos, de 12% para 6%. Este
Projeto foi rejeitado por esta Casa, tendo em vista Parecer contrário do Instituto de
Previdência, o mesmo acontecendo ao Projeto Substitutivo da Comissão de Serviço
Público e Assistência Social, que reduzia de 12% para 9%. Alegou o Instituto que,
se a taxa fosse reduzida, a Carteira de Empréstimos seria fechada, por não se poder
manter com menores juros. Contudo, a Assembléia Legislativa aprovou um Projeto
de lei autorizando o Banco do Rio Grande do Sul a tomar dinheiro ao juro de 7%
e emprestá-lo aos agricultores, a longo prazo, apenas a 8%. Se uma instituição
bancária, com finalidades de lucro, como é o Banco do Rio Grande do Sul, pode
emprestá-lo nestas condições, por que o Instituto de Previdência, cujo dinheiro lhe
vem gratuitamente dos contribuintes e do Estado, não pode emprestá-lo a prazo
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curto e aos juros de seis ou nove por cento?
O outro Projeto é o que prevê a melhoria das pensões concedidas pelo
Instituto aos seus beneficiários. Em 1955, pela Lei 2.589, de 29 de janeiro, a
Assembléia Legislativa concedeu um abono de emergência, adicional à pensão
mensal. A despesa decorrente da concessão desse abono que, tendo vigência por
três anos, vigorou a partir de 10 de abril de 1954, correu por conta do Estado.
Dentro do prazo de vigência da mencionada Lei, deveria o Instituto de Previdência
proceder à revisão de seus cálculos atuariais para estabelecer um novo plano para
o pagamento das pensões. O prazo esgotou-se. O Instituto não tomou nenhuma
providência e, em flagrante desrespeito à Lei votada por esta Casa, mandou
suspender o pagamento do abono de emergência aos seus beneficiários e só não o
fez em face da intervenção do Sr. Governador do Estado que, atendendo o apelo
dramático dos pensionistas do Instituto, determinou se pagasse até 29 de janeiro de
1958, data em que a referida Lei completa três anos de vigência. Mas, Sr. Presidente,
não fica apenas aí a incúria, o desleixo e a má vontade do Instituto. O Instituto de
Previdência do Estado anuncia que vai elevar o teto, que atualmente é de CrS
4.000,00, para Cr$ l0.000,00, para efeito do pagamento das contribuições que são
descontadas mensalmente dos seus associados. Isso representa um aumento de
160%. Atualmente, um contribuinte que ganhe até Cr$ 4.000,00 paga mensalmente
Cr$ 200,00, o que já é muito para quem recebe tão pouco. No entanto, agora,
o mesmo funcionário irá pagar, se ganhar Cr$ 6.000,00, Cr$ 300,00. Um casal
de funcionários, por exemplo, sem filhos irá pagar mensalmente ao Instituto de
Previdência a importância de Cr$ 1.200,00 mensais, ou seja, Cr$ 12.000,00 anuais,
com a única vantagem de receber esse mesmo dinheiro sob empréstimo e ao juro
de 12% ao ano. Vejam, Srs. Deputados, esta é a única vantagem.
O Sr. Josino Assis - Tenho conhecimento de que um grande movimento
se esboça entre o funcionalismo, que se sente asfixiado com essa medida do
Governo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Aliás, um movimento inteiramente
procedente e justo e que deve merecer o apoio desta Casa.
O Sr. Osmar Grafulha - O Instituto de Previdência realmente tem
necessidade de mais dinheiro, face à política de apadrinhamento que vigora naquela
Casa, onde o empolgante e verboso Dr. Nestor Azambuja Guimarães vem de criar
cerca de 53 cargos de chefia, com gratificações, para apenas 200 funcionários, que
é o número de servidores que tem o Instituto. Dest’arte, o IPE realmente tem que
bater a carteira do funcionalismo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Agradeço os apartes de V. Exas., que
muito brilho trouxeram ao meu discurso. Aliás, os funcionários do Instituto de
Previdência são os mais bem pagos do Estado e os que maior assistência social
recebem.
O Sr. Wilson Vargas - A tal ponto vai a inutilidade do Instituto de
Previdência, que seria interessante que o Estado e esta Assembléia, inclusive,
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estudassem uma fórmula para a sua extinção, para o seu fechamento, talvez num
regime de convênio, em que o funcionalismo do Estado passasse a contribuir para
o IPASE ou para qualquer Instituto, sempre, porém, fechando o IPE porque é um
órgão burocrático inútil e que apenas serve para consumir os recursos descontados
dos parcos vencimentos do funcionalismo.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente. Como se vê, o Instituto
de Previdência não presta quase nenhuma assistência e a pouca que presta é
insignificante, necessitando ele, por isto, de uma reforma geral, de uma reforma de
base. Como está não é possível continuar, porque o que se está fazendo é um mau
negócio, é uma verdadeira agiotagem, que não pode passar despercebida desta
Casa.
Espero que a Assembléia, ao concordar com qualquer aumento que seja
na contribuição devida pelos funcionários faça um estudo consciencioso para
reformar inteiramente o Instituto de Previdência do Estado. (Palmas). (O discurso
não foi revisto pela oradora).
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125.ª SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1973
Presidência do Sr. Affonso Anschau, 2.º Vice - presidente.
Discurso da Deputada Suely de Oliveira,
discutindo o Projeto de lei 67/73 que dispõe
sobre o IPE.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Anschau) - Concedo a palavra à nobre
Deputada Suely de Oliveira.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. O
Projeto de lei 67/73, que já é do conhecimento de toda Casa, versa sobre dois
importantes assuntos: o Instituto de Previdência do Estado e a revisão de proventos
para os servidores públicos. Este Projeto, no seu texto original, era, realmente,
um Projeto que, se aprovado, traria grandes prejuízos para a classe dos servidores
públicos, principalmente na parte que diz respeito à revisão de proventos, ou seja,
as alterações da chamada “Lei Peracchi”. Felizmente este assunto chegou a um
bom termo, graças, é bem verdade, ao apoio que tivemos de diversas entidades de
classe dos servidores públicos, que compareceram à nossa Comissão e ofereceram
subsídios valiosíssimos para os nossos estudos; graças ao perfeito entendimento que
houve, desde o início, entre a Comissão de Serviço Público e a direção do Instituto
de Previdência do Estado e, finalmente, graças à boa vontade e a cooperação
do Sr. Governador do Estado que não regateou uma mensagem retificativa para
transformar o Projeto enviado.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se de um lado o episódio da tramitação
deste Projeto nos mostra o quanto é possível fazer quando existe diálogo entre o
Poder Executivo e o Poder Legislativo, por outro lado, também nos mostra as
limitações desta Casa, a sua quase incapacidade para legislar. E o que é mais triste
é que não vemos saída para esse estado de coisas. Não vemos saída porque no atual
regime a verdade tem dono, a verdade pertence ao Poder Executivo. E tanto isso é
certo que, embora tivéssemos necessidade de modificar o Projeto, não o poderíamos
fazer. Tivemos que recorrer ao Poder Executivo e, se não contássemos com a boa
vontade e a compreensão do Sr. Governador do Estado, o Projeto seria votado
sem qualquer alteração. Mas, Sr. Presidente, deixando de lado as nossas mágoas,
as nossas feridas, vamos nos reportar ao Projeto de lei n.º 67/73, que é objeto das
nossas considerações e das nossas decisões na sessão plenária de hoje. Esse Projeto
de lei trata de dois importantes assuntos, assuntos distintos mas que, por estarem
sendo tratados no mesmo projeto, têm dado origem a muita confusão, inclusive por
parte de diversas classes de servidores públicos que vêm acompanhando o nosso
trabalho na Comissão de Serviço Púbico e que até o momento não puderam fazer
uma idéia exata e precisa sobre o problema. Justamente porque são dois assuntos
tratados no mesmo Projeto, temos de fazer uma distinção clara entre o que se
refere ao IPE - que se relaciona com as modificações da Lei Básica do Instituto de
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Previdência do Estado - e o que se relaciona com as revisões de proventos - que
diz respeito às modificações da chamada Lei Peracchi. São duas coisas distintas.
Portanto, quem contribui para o IPE não está obrigado a contribuir para a Lei
Peracchi; e os que não contribuíram para a Lei Peracchi e irão contribuir doravante,
se for aprovado o Projeto, não serão obrigados a contribuir para o IPE se não
estiverem enquadrados nos dispositivos que respeitam ao associado, continuando
a contribuir para o INPS, e passarão só a contribuir para a Lei Peracchi, somente
na parte anterior à revogação dessa Lei, ou seja, durante os 17 anos em que ela
esteve em vigor. E essa contribuição será de acordo com o salário que receberia
o funcionário na época e com a percentagem naquela oportunidade, que seria de
2%, e, posteriormente a 1967, 4%. Com relação ao IPE, as modificações que vêm
se processar com a modificação da lei básica, ela se restringe aos objetivos do
IPE. O IPE, além da previdência social, deseja realizar um trabalho mais amplo no
chamado campo da educação. Na categoria também dos associados, será feita uma
grande modificação porque agora todos irão contribuir para o IPE, todos aqueles
que percebem dos cofres públicos do Estado irão contribuir para o IPE, mesmo
que estejam sob a jurisdição da chamada Legislacão Trabalhista. Na ordem dos
dependentes, também houve alterações. Confesso que a redação dada atualmente
ao Projeto é a melhor, é a que mais convém para o associado porque simplifica,
racionaliza e mesmo resguarda mais o direito que se deve reservar aos filhos, ao
marido inválido,ou, no caso, à esposa. Vendo a receita, também houve alterações,
tanto na parte de contribuição do associado como na parte que se relaciona com
a quota de previdência prevista pelo Estado. Nas nossas conclusões, emitimos
parecer favorável ao Projeto com as emendas apresentadas pelo Poder Executivo,
em forma de Mensagem Retificativa, mas fizemos duas restrições: a primeira sobre
a contribuição. Achamos realmente 9% uma contribuicão muito elevada para o
servidor público, principalmente na época em que eles mais se ressentem em razão
dessa política de congelamento de salários. Os servidores públicos, atualmente
com um salário miserável, um salário de fome, estão vivendo momentos de
angústia, momentos de quase desespero. Uma outra restrição que fizemos também
é na parte referente à quota de previdência do Estado. Entendemos que deixar a
critério do Poder Executivo a fixação da quota de previdência não é a solução mais
aconselhável para assegurar a estabilidade econômica e financeira da entidade. E
isto por decorrência dos costumeiros atrasos que se vêm verificando no decorrer dos
anos, com relação ao recolhimento da referida quota de previdência ao IPE. Mas o
Projeto, como disse em meu parecer, deve ser aprovado, porque irá proporcionar
meios para o IPE, realmente, cumprir sua finalidade. Nós, em tempo algum,
combatemos o IPE ou pregamos a sua extinção. Não. Sempre usamos a nossa
tribuna para reivindicar o melhor tratamento para os seus associados, de forma que
julgo, então, que o Projeto deva ser aprovado, embora tenhamos estas restrições
que acabamos de enumerar. Com relação aos proventos da aposentadoria, que é
disposto no art. 5.º do Projeto, se aprovada a emenda que decorre da Mensagem
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Retificativa enviada pelo Poder Executivo, o problema terá solução inteiramente
satisfatória. Os servidores públicos terão, se aprovada a Mensagem Retificativa,
assegurada a revisão de seus proventos, nos mesmos moldes estabelecidos pela
chamada “Lei Peracchi”.
Portanto, recomendo a esta Casa a aprovação do Projeto, com as emendas
provenientes das mensagens retificativas. Sendo assim, aprovado o Projeto,
estamos dando aos servidores públicos uma lei que irá trazer, realmente, grande
benefício, não só para o associado do IPE, mas também para aqueles que hoje já
se encontram na atividade ou para aqueles que já são candidatos à inatividade. E
finalizando, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero aqui agradecer as referências
elogiosas à minha pessoa, que, eu sei, são frutos da bondade, da generosidade,
dos meus ilustres Pares e amigos, porque precisamos, para chegar a um resultado
positivo, da colaboração de todos, desde o Presidente da Comissão até os mais
humildes funcionários daquele órgão. E, também, quero aqui dizer que nesta parte
da modificação do artigo 5.º, também contei com o apoio decisivo do meu nobre
colega, Deputado Celestino Goulart, que foi inclusive o mensageiro das nossas
emendas ao Sr. Governador. De forma que, também agradeço os seus elogios e,
nesta oportunidade, igualmente agradeço a colaboração que foi dada para melhoria
do Projeto, não só em meu nome, como da minha Bancada, e também, abusando
um pouquinho, em nome da classe dos sevidores a quem tenho a honra de pertencer.
(Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
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Plenário da Assembléia Legislativa, no antigo Casarão. Entre os deputados presentes, na primeira fileira, da esquerda para a direita: Jairo Brum, Croacy Cavalheiro de Oliveira e Ari Delgado. Na segunda fileira, da esquerda para a direita,
os deputados: Adylio Martins Vianna, Seno Ludwig, Suely de Oliveira, Theobaldo
Newmann, Osmany Veras e Ney Ortiz Borges. Na terceira fileira, da esquerda para
a direita, os deputados: Ayrton Barnasque, Paulo Mincarone, Leocádio Antunes e
José Marques da Rocha.
(Arquivo Assembléia Legislativa/Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar)
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Deputada Suely de Oliveira e Leonel Brizola com funcionários da Assembléia Legislativa. Da esquerda para a direita as taquígrafas: Noeli Rocha e Sibylla Ribeiro Fontoura.
(Arquivo Assembléia Legislativa/Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar,
Reprodução Marcelo Bertani/Ag. AL)
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Deputada Suely de Oliveira, no antigo Casarão, entre Getúlio Vargas e João Goulart.
(Arquivo Assembléia Legislativa/Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar,
Reprodução Marcelo Bertani/Ag. AL)
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Encontro de Suely de Oliveira com o presidente Getúlio Vargas, no Rio
de Janeiro, em outubro de 1953, 10 meses antes de seu suicídio.
Junto a ela os deputados João Caruso e Cândido Norberto.
(Acervo Maria de Lourdes Gomes de Oliveira)

Suely de Oliveira, em 1959, com líderes de classe, em reunião da Comissão de
Serviço Público e Assistência Social, no Plenarinho da Assembléia Legislativa,
na casa comprada de Adroaldo Mesquita da Costa, para onde foram transferidas
as Comissões de Serviço Público, Justiça e Redação Final (andar superior), além
da Biblioteca e os Anais (térreo). (Acervo Marlene Knackfuss)
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Dep. Cândido Norberto, Presidente da Assembléia Legislativa (1963/1964)
e Suely de Oliveira recebem a rainha da Banda Marcial das Dores. Novembro de 1963.
(Zero Hora, 21 de março de 2007, p. 54, Coluna Almanaque Gaúcho, de Olyr Zavaschi.)
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Deputada Suely de Oliveira, integrando a bancada do MDB, na Sessão Solene de
inauguração do prédio do Palácio Farroupilha, em 20 de setembro de 1967. (Arquivo Assembléia Legislativa/Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar).
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Suely de Oliveira, em audiência com professores na Assembléia
Legislativa, durante a década de 1960.
(Acervo Maria de Lourdes Gomes de Oliveira)

Deputada Suely de Oliveira discursando na tribuna do Palácio Farroupilha.
(Arquivo Assembléia Legislativa/Divisão de Biblioteca e
Memória Parlamentar).
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Em pé, o jornalista João Carlos Terlera, secretário da Comissão de Serviço Público e Assistência Social por 11 anos consecutivos, dos quais 8 sob a Presidência da Dep. Suely de Oliveira.
Década de 60 (Revista do Globo, Ano 1, n. I, Projeto PUCRS / CNPq, CD n. 813-877)
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Artigo publicado na Revista do Globo, na década de 1960,
com o perfil da deputada Suely de Oliveira.
(Revista do Globo, Ano 1, n. I, Projeto PUCRS / CNPq, CD n. 813-877)
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Fotos da Deputada Suely de Oliveira sendo agraciada com o “Prêmio Springer”
(Comissões) entre os Dep. Victor Faccioni (Economia) e Hugo Mardini
(Educação), acompanhados de Paulo Vellinho, em 1971.
(Arquivo Assembléia Legislativa/Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar).
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Reportagem referente a solenidade de entrega do Prêmio Springer
“Por um Rio Grande Maior”. Folha da Tarde, Porto Alegre, 25/08/1971.
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Reportagem publicada no Correio do Povo, Porto Alegre,
25 de agosto de 1971, sobre a solenidade de entrega do
Prêmio Springer “Por um Rio Grande Maior”.
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Coluna “Página 10”, do Jornalista José Barrionuevo, no
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, 11 de outubro de 1994.

Correio do Povo, 05 de maio de 2002.
(Acervo Maria de Lourdes Gomes de Oliveira)
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ATA DA 1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA CÂMARA DE VEREADORES DE PELOTAS, EM 10/12/1947,
PARA POSSE DO VICE-PREFEITO ADOLFO FETTER,
COM A PRESENÇA DE SUELY DE OLIVEIRA NA CONDIÇÃO
DE VEREADORA RECÉM EMPOSSADA.
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Nessa mesma sessão, logo após a posse, houve a discussão e votação de um protesto
a ser enviado à Câmara Federal, referente ao “projeto Ivo Aquino”, que mandava
cassar o mandato dos parlamentares comunistas. Suely de Oliveira posicionou-se
contrária a moção e posteriormente manifestou-se salientando o trabalho a ser desempenhado pelo Legislativo Municipal.
(Colaboração do Sr. Clair Rochefort, Diretor do Diário Popular de Pelotas.)
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DIPLOMA EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PROCLAMANDO SUELY DE OLIVEIRA DEPUTADA ESTADUAL
PARA A LEGISLATURA DE 1971 A 1975.
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DIPLOMA EXPEDIDO PELO III CONGRESSO NACIONAL
DE PROFESSORES DO ENSINO PRIMÁRIO, EM 1958.
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DIPLOMA DE SÓCIA BENEMÉRITA EXPEDIDO PELO
CENTRO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS ESTADUAIS, EM 1960.
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GALERIA DAS EX-DEPUTADAS “SUELY DE OLIVEIRA”

Fotógrafo: Guerreiro/ ALRS
Dados históricos da Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar
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HistóricO DA GALERIA
“SUELY DE OLIVEIRA”
Integrando as comemorações dos dez anos da Constituição Estadual, foi inaugurada, no dia 27 de outubro de 1999, a galeria de fotos das ex-deputadas do Rio
Grande do Sul, numa homenagem da Assembléia Legislativa às mulheres que exerceram mandato eletivo no Parlamento Gaúcho. Inspirado na 4.ª Conferência Mundial da
Mulher, realizada em Pequim, esse espaço recebeu o nome de Suely de Oliveira, em
memória à primeira parlamentar a ocupar uma cadeira nessa Casa. Atuando com desenvoltura e coragem durante seis legislaturas consecutivas (1951-1975), a deputada
Suely de Oliveira foi eleita nesse período à vice-presidência da Comissão de Educação
e Saúde Pública e também à 2.ª secretaria da Mesa no ano de 1955.
Poucas, porém, foram as mulheres que conseguiram, na trajetória do Legislativo,
conquistar e permanecer atuantes no plano político. Entretanto, mesmo constituindo um
grupo representativamente menor, participaram ativamente na construção do processo
político do Estado, tendo como plataforma principal a educação. Destacaram-se, ainda,
na área da saúde e assistência social, sempre coerentes com suas ideologias e formação
profissional, em busca de melhores condições para promoção do ser humano.
O processo histórico denota que momentos e fatos políticos desencadearam ações e reações durante o exercício parlamentar das deputadas. Uma cassação
de mandato efetivada no período militar e, posteriormente, a participação na elaboração da Carta Magna Estadual em 1989, são exemplos de bravura, determinação e
liderança dessas pioneiras gaúchas em diferentes fases da história.
A galeria de fotos das ex-deputadas se traduz, não somente como uma homenagem
àquelas corajosas mulheres, mas também como estímulo para que a presença feminina, com
sua percepção, sensibilidade e espírito de colaboração, se torne uma constante na vida pública
ocupando seu lugar ao lado do homem, e assim construindo uma nova cultura política.

Legislaturas e Profissões das Ex-Deputadas
Suely de Oliveira – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) / Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Profissão: Professora
Legislaturas: 31/01/1951 a 31/01/1955
31/01/1955 a 31/01/1959
31/01/1959 a 31/01/1963
31/01/1963 a 31/01/1967
31/01/1967 a 31/01/1971
31/01/1971 a 31/01/1975
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Maria Iris Pothoff - Partido Democrata Cristão (PDC)
Profissão: Professora, Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais e Procuradora do Estado
Legislatura: 31/01/1963 a 31/01/1967
(Assumiu de 01 a 17/12/12/64)
Zaira Folly – Movimento Trabalhista Renovador (MTR)
Profissão: Graduada em Ciências Sociais e Orientadora de Ensino
Legislatura: 31/01/1963 a 31/01/1967
(Assumiu de 01 /04 a 07/05/1966)
Terezinha Irigaray* - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Profissão: Professora e Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais
Legislatura: 31/01/1967 a 31/01/ 1971
(Cassada em 1968)
Dalila Alves - Aliança Renovadora Nacional (ARENA)
Profissão: Professora
Legislatura: 31/01/1971 a 31/01/1975
(Assumiu de 25/11/1974 a 31/01/1975)
Dercy Furtado – ARENA/Partido Democrático Social (PDS)/Partido Democrático
Trabalhista (PDT)
Profissão: Professora de História com pós-graduação em História do Rio Grande Sul
Legislaturas: 31/01/1975 a 31/01/1979
31/01/1979 a 31/01/1983
31/01/1983 a 31/01/1987
Ecléa Fernandes** – Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)/
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Profissão: Professora com Mestrado em Educação
Legislaturas: 31/01/1983 a 31/01/1987
31/01/1987 a 31/01/1991
Hilda de Souza** – Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
Profissão: Professora, Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais e em Ciências
Sociais, com especialização em Sociologia e Política, Procuradora da Assembléia
Legislativa.
Legislatura: 31/01/1987 a 31/01/1991

* A deputada Terezinha Irigaray teve o mandato cassado durante o período do regime militar em 1968.
** As deputadas Ecléa Fernandes e Hilda de Souza participaram da Assembléia Constituinte em 1989.
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Regina Rossignollo – Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Profissão: Professora com pós-graduação em Relações Interpessoais
Legislatura: 31/01/1991 a 31/01/1995
Maria Augusta Feldman – Partido Socialista Brasileiro (PSB)
Profissão: Professora e Bióloga
Legislatura: 31/01/1995 a 31/01/1999
Cecília Hipólito – Partido dos Trabalhadores (PT)
Profissão: Professora de educação física da rede municipal - formada em Ed. Física
e pós-graduada em ginástica e dança.
Legislaturas: 31/01/1995 a 31/01/1999
31/01/1999 a 31/01/2003
Luciana Genro - Partido dos Trabalhadores (PT)
Profissão: Professora de inglês. Cursou Direito na Pontifícia Universidade Católica.
Legislaturas: 31/01/1995 a 31/01/1999
31/01/1999 a 31/01/2003
Maria do Carmo – Partido Progressista Reformador (PPR)/ Partido Progressita
Brasileiro (PPB)
Profissão: Jornalista e bacharel em Relações Públicas, Publicidade e Propaganda.
Legislaturas: 31/01/1995 a 31/01/1999
31/01/1999 a 31/01/2003
Maria do Rosário - Partido dos Trabalhadores (PT)
Profissão: Professora da rede pública estadual e municipal. Formada em Pedagogia.
Legislatura: 31/01/1999 a 31/01/2003
Iara Silvia Lucas Wortmann – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) / Partido Popular Socialista (PPS)
Profissão: Professora pós-graduada em nível de especialização em Supervisão
Educacional
Legislatura: 31/01/1999 a 31/01/2003
Assumiu em 02 /01/2001
Gilda Maria Haack – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
Profissão: Funcionária Pública Municipal
Legislatura: 31/01/1999 a 31/01/2003
Assumiu no início de janeiro de 2003
Adriane Garcia Rodrigues – Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Profissão: Estudante de Direito
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Legislatura: 31/01/1999 a 31/01/2003
Assumiu no início de janeiro de 2003
Jussara Cony – Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
Profissão: Farmaceutica
Legislaturas: 31/01/1987 a 31/01/1991
31/01/1991 a 31/01/1995
31/01/1995 a 31/01/1999
31/01/1999 a 31/01/2003
31/01/2003 a 31/01/2007
Maria Helena Sartori* – Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
Profissão: Supervisora de Suprimentos de Unidades Escolares da Secretaria de
Educação e Cultura do RS. Formada em Filosofia e pós-graduada em História da
América
Legislatura: 31/01/2003 a 31/01/2007
Floriza dos Santos** – Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Profissão: Dona de casa
Legislatura: 31/01/2003 a 31/01/2007
Miriam Marroni – Partido dos Trabalhadores (PT)

Diário da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Ano LVII, n. 7503, p.1, 28 de outubro de 1999.
*Fotografia da Dep. Maria Helena Sartori ainda não consta da Galeria de Ex-Deputadas
**Fotografia da Dep. Floriza dos Santos ainda não consta da Galeria de Ex-Deputadas
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HOMENAGENS PÓSTUMAS

Nota comunicando o falecimento.
Correio do Povo, Porto Alegre, 26 de abril de 1994.

Correio do Povo, Porto Alegre,
25 de maio de 1994.
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Diário da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ano LII,
n. 6359, p.1, 27 de abril de 1994.
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Trecho do discurso do Presidente da Assembléia Legislativa, Dep.
Renan Kurtz, proferido na 24.ª Sessão Ordinária, em 26 de abril de 1994,
em homenagem à memória de Suely de Oliveira:
“Srs. e Sras. Deputados:
Esta Presidência tem o dever de homenagear a memória de
duas figuras de expressão que o Rio Grande do Sul perdeu
nos últimos dias, o ex-deputado Mário Mondino e a ex-deputada Suely de Oliveira. No exercício de suas atividades
parlamentares, ambos dignificaram esta Casa.
A ex-Deputada Suely Gomes de Oliveira, a primeira mulher a eleger-se para esta Assembléia, em 1950, pelo PTB,
reelegeu-se sucessivamente até completar vinte e quatro
anos de mandato. Notabilizou-se pela convicção com que
defendeu suas idéias e por iniciativas para o estabelecimento de garantias ao trabalho dos servidores públicos
e do magistério. A Lei Suely, que garantiu uma série de
conquistas aos servidores estaduais e a aposentadoria aos
vinte e cinco anos de serviço para o magistérío, foi um dos
resultados mais marcantes de sua atuação política, sempre
bastante voltada para a defesa dos professores e do funcionalismo. Integrou a Comissão de Serviços Públicos do Legislativo estadual, da qual também exerceu a presidência.
Professora, iniciou na vida política como Vereadora. Foi
fundadora do Partido Trabalhista Brasileiro, iniciando sua
militância no Movimento Queremista. Cumpriu seu último mandato parlamentar no período de 1970 a 1974.”
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