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m = EXPEDIENTE

OFíCIO:

Do PresIdente'da' Câmara lVlunici.
pal de Praia Grande, Estado de São
Paulo, nos seguintes termos:

OPlCIO GPC N.O 114.-73

Em, 12 de março de 1972

Senl1àl' Presidente:

. Com o. presente tenho' a honra ue
.enoarmnhar a Vossa Excelência a in
clusa cópia do Requerimento' de nú
mero 29- ·i3. de. autoria do 'NObre Ve.
reaoor José'Martins da, Sílva, apro
vado. por; ocasião ·da Quinta Sessão
qrctir(ãria do Primen'Q .Ano Leg'isja.

, tIVo da. '. Seg~nda, Legislatura rJesta
O SR. PRESIDENTE: Edilid>j.de, realizada no dia 2 do rnêCl
(Aderbal 'JuTema) ,- A lista de de março CIO,corrente ano. '

presença acusa I) comparecimento de
117 Senhores ,Deputados. Vaiho-me do ensejo' para ·apres..n.,

i
tar a Vossa Excelência' as 110mena-.

Está aberta a sessão. gel1s deste Leglslawio, somadas 'WlI

Sob a prot - de Deus InICIamos tJ:.leus protestos de elevada' considera.-
. nossos traball;g~~ guo e devotado aprego~

O S
'. c ~ ". Atenciosamente, camara ML""tniefpaJ

, r. Secretar~o proc~dera à leltu-l de Praia Grande, José CaTlos Gatto.
la da ata da sessao allterJÇlr, PresIdente.

. Mmas Gerais

Aureliano Chaves - ARENA
Batista Miranda - ARENA
Bento Gonçalves - ARENA
Carlos Cotta - MDB
Delson Scarano - ARENA
Edgard Pereira - AREN A
Elias oarmo.c- .ARENA
Fernando FagundesNetto - ARE-

NA .
Geraldo Freire - ARENA
Jairo Magalhâes , -' 'ARENA
Jorge Vargas - ARENA
Murilo Badar6 - ARENA
Nogueíra de Rezende - ARENA
Padre Nobre' - MDB
Pa uhno Cicero - ARENA
Sinv~r Boaventura - ARENA

Espirlto Santo

Argilano Dario - MDJ:l
Elcio Alvares - ARENA

. José Carlos Fonsêca - ARENA
José Tasso de Andrade - ARENA
Parente Frota - ARENA

Rio de Janeiro
, ,

Dayl de Almeida - ARENA
Daso ooimbra - ARENA
José da Silva Barros -' ARENA
José Sally - ARENA
Luiz Braz -e-- ARENA
Moactr C:tfilsse - AREN A
Peixoto 'Filho MDB

Gúanabara

AIClr Pimenta - MDB
,Florim Coutinho .:-' MDB

Lísâneas Maciel - IvIDB
Marcelo. Medeiros - MDB
Osnellí Martinelll - ARENA

São Paulo

Aldo Lupo - ARENA
Alfeu Gasparinív--; ARENA '
Athiê Coury - MDB .
Braz Nogueira - ARENA
Drogo Nomura - ARENA
Francisco Amaral - MDB

'-Freitas Nobre - MDB . ,
Henrique. Turner -,ARENA
Ildéllo Martins"":" ARENA
José Camargo·,-_IvIDB
Mauricio Toledo - ARENA
Paulo Alberto - ARENA
Roberto Gabara' - ARENA
Salles Filho-.AHENA
S~Jvio VenturO)]i ARENA

Goiás'

Anapoiíno dé' Faria -MDB
Brasmo Caiado - ARENA
,Fernando Cunhá - !vIDB
Henrique Panstone - ARENA
Jarn'llmd '-<asseI' - ARENA,
Juarez Bernardes .....: M;DB

Mato Grosso"

Emanuel Pii;h~iro ARENA
Marcilio Lima - ARENA

ATADA 20~ ,SESSÃO EM 3 DE ABRIL D'E 1973

PHESIDJilNCIA nos. SRS. FLAVIO MARCíLIO,' PRESIDENTE

E ADERBAL' JUREMA, 19 VICE-PRESIDENTE

Maranhll,o,

João Castelo -, ARENA

Ceará

Flavio· Marcilio - ARENA
Hildebrando Guimarães: - ARENA
Januário Feitosa -' ARENA
Jonas Carlos, - ARENA
Joslas Gomes - ARENA
Leão 'Sampaio - ARENA
Manoel 'Rodrigues ~ ARENA

Rio Grande do Norte - ~

Dtarma .Marinho - ARE:NA
Paraíba

Cláudio LeIte -. ARENA ,
. Petrônío Figueiredo -", MDB

TeCltônio Neto - ARENA
. '.... .

Pernambuco

Aderbal Jurema':"'" ARENA
Aíron Rios' -, ARENA .
icteivmo Lins -. ARENA
l<~ernando Lyra - MDB
Gonzaga Vasconcelos ...:.. ARENA
JoaqllÍm Coutinho - A-RÉNA
Magalhães Melo - AR:ENA
Marco Maciel - ARENA
Marcos Freire - MDB

J Th'lle5 Ramalho - MDB·

Alagoas ~

Geraldo, Bulhões - ARENÀ
José Alves - ARENA, '
Vinicius Cansanção -:MDB,
'Sergipe' .

Eraldo Lemos - ARENA
R!jlmundo D,iniz,- ARENA

Bahia

DjalmaBessa'::" ARENÀ '
Loman,to Júnior é...' ARENA
Manoel Novaes - .ARENA'
Nec'y ,Novaes.~ ARENA
R1.IY Bacelar - ARENA' •
Theódulo de AlbuQuerq1;1e - ARENA

I _ AS 13,30 HORAS 'COl'lIPARE-
pEM os SENHORES: '

Flávio Mareilio
Aderbal Jurema
Fernando Gama
Davl de Almeida
Petrônio Figueiredo
José Carlos Fonsecà
Dib Cherém '
vmicrus oansanção
Teotônio Neto
João..Cast.elo
Jarmund Nasser

Amazonas

Joel Ferreira. '.- :MDB

para.
Améríco BrasÍl - ARE)'lA
Gabriel. Hermes - ARENA
Julio Viveiros _. MDB,
Seb8stião Andrade - ARENA
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REQUERIMENTO N."·as·73 1como suplentes do mesmo 'órgú,o téc-: mandato acaba de concluir, em melo I a segurança do Estada e as díreí-
. ( níco. .. à, admiração de seus-vpares , tos do individuo, na oonrormída;

Senhor Presidente. ('.' corno já afirmou o grande Sobral . de dos prmcípíos superiores da.
'Senhores vereáaores: .. ' . Na.oportunidade, renovo a V. Exa. Pinto, "a tunção, apesar de seus ris- Justiça ..A repressão à icrtmmalí-
Esta ainda' bem viva na: memória gi~:~s~~e:;~oeS~~i~e;~llfe~ler;~ cos e respon,~abilídadest'. é. tão hon- dade - mesmo quando exercida

tio. coração e nos olhos de todo o ARENA. rosa e digna que cons ítuí, por,..sua contra' os inimigos polítícos -
povo brasileiro, a maneíra soberba própria natureza, o mais extraordiná.; . <teve fazer-se sob o império ela
como a Nação ..se engalanou para ce- 3) Of , n.' 079·73 . rio prêmio que um advogado pode lei. com respeito a Integridade fí-
Iebrar o SesqUlcenten:l.rio da sua to, Brasília, 2 de abril de 1973 'nobremente ambicionar. Ele vale, pa- srca e moral dos presos e com
tal independência da Corôa de Per- ra mim, mais elo que o cargo de Mi· onservâncía das regras essenciaís
,tugal., : Senhor Presidente: nistro do Supremo Tribunai Federal, uo direito de defesa, notadamente .

.I\. nossa íntençao portanto, -não ê· . porque este arrebata, necessartamen- a comunicação da prisão à auto-
eontínuar falando .sobre esse recente Em obediência a dispositivo regi- te, o advogado da bela e' empolgante rídade judiciária competente, o
acontecimento e ainda bem vivo na' mental, tenlJo .a hom·'.!' de. indicar a carreira, que ele exerceu durante 'a cumprimento dos .prazcs legais de
memória do povo brasiloíro-português, vossa Excelêncía .os více-Iíderes que, maior parte de sua vida, enquanto Incomúnicabilidade e sem qual-
português-brasileiro e de outros' po. dJaa dia, serao íncumbídos de subs. que o posto de prestdentc ' do Conse- quer' restrição' ao livre' exercício
.:\,os, filhos de pátrias Irmãs; títuír , o .Iíder da Maioria, nos seus, lho Federal da Ordem, sem de.a re- da atividade profissional do ad-
· O que desejamos nostc-ínstantc, Se· eventuais impedimentos, em plenario: I'tírá-ío, o c-noca no pináculo mesmo vogado. N2.0 há a mínima razãe
-'nhor Presidente, é lembrar, modes-: 2.' feira' da sua prof'íssâo, onde por esta po, em que se tenha como necessá-
tamente, que a nossa Pátria, depois derá trabalhar com afinco, . dedicação no o sacrificlo dos príncíptos ju-
de celebrar seus 150· anos de Inde. Dep , Daniel Faraco e bravura, a fim de fazê-Ia amada. .rtmeos no .altar do . desenvolvi.
pendência·, do jugo português, vê Dep , João Linhares , respeitada e admirada por todos 08 .'. mente, I).ois o Iegitimo progresso
·transcorrer, agora, o Sesquicentenário Dep , Túlio Varga. : Ihabitantes da: naçao, nacionais e ,es· econômico e social' só se fará. em
'do funcionamento d-a Primeira Assem- Dep , Américo de Souz:\' . trangeíros, qualquer que seja a sua consonância com OS principlos do
bléia Constituinte; fato ocorrido na 3.' feira ucsícão e categori~:'.. '1 estado de direito e o respeito aos
uno de 182~.· • Nó. exercíêro desseÍ:s funções,' Jose direitos fündamentais do homem.

'Essa ocorrência que passou 'à, hís- ~~~: ii~;;';~~~os~~~~alo frl~~~ia~0:b~i~~~e~:1~~rfofo~Í1f7;:' , ;~v~m~e;;:t~a~io qi~~(i~;;~s~ve~~S~~;
tõría, não foi esquecida, pois' em Bra, Dep. Sinval Guazzellí da pelos advogados do Brasil. A e "segurança, 'não é menos yerda-
süía, terça-feira última. dia 20 110UVê Dep , Lomanto Júmor exemplo de quando exerceu a Pro- de-que não existem tranquíüdade
Solenidade .comemorativa que contou Dap , Grrmaldí Ribeiro curadoria Geral da Fazenda, nas ges- e paz quando não há liberdade e
com a 'presença de altas autoridades tões dos Ministros Carvalho Pinto e ' justiça" ..
no mundo politico e social,' membros - ,4.~ feira otavío oouveta de Bulhões, bem co.,
da Academia de Letras e vários hís- Deb> Clovis Stenzel mo a Secretaria de Interior e Justiça Por tudo Isso, José Nev.esterá pu-
tozíadores numa .demonstração de I D _. IlJd' de Pernambuco. .no Governo Cid dido, de, consciência tranquíla, trans-
respeito. pelo .Poder Legislatívo.. pelai .- D~~: 'Lui~ ~~~. Sampaio, Jamais se 'deixou ofuscar mítír , ao seu sucessor, o cargo de·
sígnirtcado do Congresso, : pelo seu Dep, Brasrlíó Cálaao pelo Poder, sempre coerente' com sua Presidente do Conselho. Federal da
passado de trabalho prestado à Na· I Dep . 'Chaves Amarante formação de homem llbera.l, propl.\g-. Ordem elos Advogados do. Brasil.· E:
ção desde os pnrnórdíos da Jnstalaçãc l: nadar íntranstgente çlo Estado de Di. que.r em seu mister; jamais titubeou
de Primeira Assembléia Constltuinte ' 5.' feira rene. , em levantar a voz pregando o retorno
em. 1823, até os dias atuais.] I.Dep , Nina Rlbelm A sua gestão à frente da Ordem dos , à Iegalídade drmocratlca-. E. sobre,tu.

Dizendo isto, Senhor Presidente, Dep, Paulino Cícero Advogados' do Brasil é a dernonstra-j do, por saber vIver, com l?denenden-
Saudamos erusívamente o· Congresso I Dep- l!llías carmo cao maior dessa sua fidelidadt"d.a Cem!a equberavVI[,:reaU'l'OoSs dias de Insegurança,
N · I t' t t D 1\ 1" prtnctpíos considerados, por o .os· '" ' . . .

.aclOntoa, Pdor jao d1mpor an e ilCDr;te- ( ep. 1aga haes'1),1elo nos imprescindiveis ao convivia su. Era o que tmha á dIzer. CM'J.lto
Clmen e ese an o que amanhes·, D3j.l. Zacharias' Seleme I ' , bem)
tação desta Casa chegue ao, conhecI. I car.. . .
mento da Câmara e do Senado tenh(, 6.'.fa!!!L Defensor nao .apenas das pre~'Toga."
R honra. de fazer chegar às mãos de Dap, BIelo Alvates tivas.da proflssao a t;[ue pertencemos O SR. VINICIUS CAlHARA:
Vossa Excele-ncla , del.'ber,oça"o I -=- nao raro de.sresPeltadas .pelo.S de. (Pronnncia o segninte <iiscgrsO}para . " " Dep. Raimundo Dinlz t- t d f t b . S P!d t S D t d .dos meus ilustres Pare" o, seguinte Dep: Farsifa! Barroso. ·çn ores, a orça -_ mas, ::'-lU em, I;,. r,. res en c, rs.. epu a os, I'C.
Requerimento: "1 D Í> V S' N t . dimo al.au~o. do re~taheleClm~nto c<> gressei, há dias, de 'Belém, onde l1lan~

Re u~ll' à M ~, :....'00. e.,. a ~o e o ordem ,]Ul'Idwano 1"'als, Jose Neves tive' entendimentos cem o Sur,erin-
, C!, <: ,o ... "~sa, r~Sp_lt,~"\.~.. a, I Na oportunidade, renovo a V. EXil. I soUb~ condUZIr a OAB c0l!! aquel~ tendente da SUDAM, Coronel Cã,

n{lrn;".~ Ie~mlen,t,,:is, seja _?fJ.c~ado a! ;)l'otest{)s de consi.del'ação ". "Vn'iio Iesp:nto de II1dependen~Ja, .tão yeces. maTá Sena, sobre a realização de <;e
.can:ait _~ .ao ps~n~clo, tral1~mltmd? a:._ c;erqldo Freire, Lider dli, IYlalorla. s~r!o ao bom nome da.mstltulçao que minários da estudos da' Am8.LÔllla,
seu,:, us lf:~ les"defltes, a mal1l~e5-; 4) Ini:lícacão n,0 CE.3.13 . . dJrlge. . que a COCEAM pretende promover,
t~çao ~"regOzIJo de.sta Ca~a. peloi-I ASSIm, nll; qualidade de p,'esidenta em conjunto com a Comissão da

,tlanS~U~&o (to .SeSqUlCent~nal'lo do I Senhor Prêsldente: da OAB. partIcipou, com destemo!, Amazônia, desta Casa, em Rio Bran•.
Funclol,an~~nto ela,Prll~e;~a ASSem· Na f01'11la reQ'ime-ncal lndlco <J das sessoe" do Conselho de Defesa co, Manaus e Belem. '.
~~~~e.cons".tumte1,0 BHlsI1 lndepeli, •ú.:putado Franclscü 8tudart para SUo dos DireItos da Pessoa. HumapSl.. sa-

I
Os n ente:t~l1nentos maJ:tld~~. com

SIM o"'.· • i pIem" na. COllllssão ES'peciaJ destma- bemos .que esse orgao esta. hOJe, aqual.. aUXIliar do Poder )'l••ccutIYO
a a f aI. ~C_ste:o Bf~,nco. ,eIT' 3 n6; ,111 a "F,,:'<borar.Projetos de. Leis Gom. amesqumhado pelas alt~raç5es 'legals deram-se. de\, pronto,. a ImpressaCl'

W~~Çâad~ü~~'3ve-;pa~~~b.) Jose Mar-- ;plem<:ntues à Constituiçiío", "rn suo que o re!pme consagrou. Hlperjnfla- agrad,ável de um braSIleiro Senil?l: "
, .'. bztituicao ao Deputaclo Severo Eul:l,. clonado ae membros lIgados ao Go- conselente do que deve. ser a polltlCl'

lia •.-, 'Iverno. Anellllzado na realização ele de desenvolVImento regIOnal da Ama·
" . DESIGNAI,'õES . . suas rel1lliões a que, de duas aá mês Bônia, Conhecedor da problenillticlO

, . Saia das .Se,s028, em 2H.de lll'll"O conforme mandava a'lei, só sé obrig2. regional, esboçou os traços principaiq
1) Of. n.' 077773 (te 1973.. ·-Aldo Fr'{Jlmdes, Llder do !agora,. ã: seis anuais. Embaciarlo peja Ido trabalho'quea SUDAM ..vem ree.U·
Brasília, 2 de abril de 1~'1;j ·MDB.. . !mposlçao elO SIgilo, como~regra, às zan~o. ,sem qualquer '-pl'eOCUllaçãa. :' 'I' 5) lndjeação !l.' CP·7·'l3\ disc1!s~oes aiJ tmvadas em torno elas peroonallstlca .. Demops.trou a I!?por-

· Senhor PreSIdente:, ' . Senhor Presidente: l!!atel'las em pauta, Nem IJor isso ~tínC1a, Q~ra a Am~zol1la, do est~lmulo
• O" ' • .', '. • _ • Jose Neves esmaceu, ali, a sua .1tua. a produçao de .mmerms. mademu; e

Na forma r~,glment~Ftenho"a~on. N?, forma regiment·,).]. indico b ção P~l~ elucidar evidentes infrações carnes, categol'las das. quais . existe
Ia de lI1dlC~1 a Vosoa Excelen~l" oIDeputado Bezerra de Norões pala SUo aos, d.lreItos !tumanos, visando a pos- grande pr?cura. mu.ndlaI. ReferJ11-se
~m~ do Sonhor Deputado Sussumu plente da Comlssao de Educa,ão e! terlOr pumçao dos 'responsáveis por aos mcentlvos fIscmS no setor agro-

lmca, para Integrar, como $uplente: Cultura, "'lil vaga existente. Itais delitos. Pouco importa que, não peCUário, que representam 50%. dos
a Comissão de Ciência e Tecnelo 'ia, ,. _ '1 :. "''', raro,. tenha Sldo vÇlto"vencido ~ e o projetos aprovados. pela SUDAM, tl

· em SUbstituição ao 'Senhor :Qeput~dd _ S~~~o~~as~s':fe~, ti~e .a~I11~~{jB913. ,arqUlvamento do ];lrocesso referente 42% do seu; valor monetário. Repre_
Ubaldo Barém que fica, assim, desli- , g n es, e! o, . Iao ,estudan~e OdlJ~s de Carvalho, s~nt~ndo, amda, 47% dos mcent!vo~
gado da mesma COl).1issão: IV - O SR. PRESIDENTE:, m?r,.o na oecretana. de SegUl'ança fIScaIS aprovados, e 50% dos efetIva-

Aproveito a.oportunidade púa rei. ,iAdeTbal Jurema) - Está finda aIPublIca de ~ernambu~o em 1972, re. mente lIberados pela SUDAM.
teTar a V. Exa. meus protestos de leitura do expedlente. trata bem e,.sa sltuaça;o, que vem en· Optando por umá politica de in
consicleracão e apreço - Goralio '.' grandecer, aInda maIS, a luta susten- ent· f" t . -
Frei,e; Lider da ÀRENA ,'" 't Passa·se ao Pequeno' Expédiente. tada pelo el'-Presidente .da OAB. c lv01 Iscals ao .se OI' PTlvado. ~a

2 " . ' Tem a palavra o Sr. Marcos F'reire. Por outro lado, os' prc-nuntlianientos ~~o~~:;;:;VOI';~~tba~e . da I eJtl'l~egJa
) Of. n.O 07~-73 {J!!e e~e fez.na .direção dessa lnstltul. zônia, a lei ins~it~uli"I~%''bAtr c:~~

BrB,síl!a, "2 de .abril de 1~73' O, SR. MARCOS FREIRE:. çao dl-ZelU, por s: mesmo~, ela sua órgão executor dessa politica, calca-
(Pmnuncin o seguinte d'Scurso). ldentl?ad.e ao pensamento lIvre. e des- 'da na experiência vit{)riosa ela SUo

Senhor Présidente: Sr. Presidente. Srs. Deputados, re- comp"lOml~s::do d~ste Pais. Haja vista DENE, 'no Nordest'e brasileiro A
Na forma' regimental, tenho á hon. montando àS raizes de ..sua vid!1 p~- a---:tr,,;;scnçao feIta pelo "Jorna!, do SUDAM, além de executora ja pOll-

'ra de indicar a Vossa Excelênci;o os I bllCa '~a luta peia rede;mocratlzaçao Blasll., em 1.4,:.3,. dp;,trech.o d!, De. t!ca de incentivos fiscais, apÚca, di.
nomes dos Senhores Deputàdos i\.l'" do PaIs. em 19.45, Jose CavalcantI claraçao de C~'~tlba , assnnc,,lt pOI' retamente os recursos destinados pe
naldo Prieto, Pedro Co]Jn Siqlh'U'a Ne~es. tem SlqO. fIei, ao l?n('o de sua. ele e pelos Presldentes .de todas as, lo setor público ao desenvolvimento
Campes. Rozendo de Souza' D;"s~ ~raJ~torJa :QolItlCa e profISSIOnal, aos seccIOnaIS durante a VI reunião .d2 regional da área. --O. tixame dos últi.
COlmbra e Ubaldo Barém, 'para ';.nte- IdeaIS .de LIberdade e de Justiça. Pe~~~st;o ano passado, nos segulU.e. mos .()rçament{)~ gerais da União evi.
grarem. como suplentes," a CQmissã~ :Formado pela Faculdade de Direito . denCla. entretanto. qüe os recursos
ele .CO'llunicaqQes, em"'vagas ·~xisten. do Recife. José Neves é', em nossa ci~ "Não se vel~iflca a condiçio destInados a SUDAM vêm se revelan-
tes, . dada. natal, o protótipo do. advogado, primordial para o exerc!cio dos do insuficientes ài magnitude da ta-

Outrossim, comunico, qúe .0' Senh9! dil1gente; Op2roSO, Justiceiro. Por isso dlreitós 1ndividuals €i c normal refa a ser executada. Assim .de .19'7(l
Deputado Siqueira"Campos fica desli- mesmo, eis seus· colegas de Pernambu- funcionamento das institUições a 1971, em tel'mos. absoluto~ decres. '
g'ado de. eletivo da mesma Co~lssãiJ, co fizeram·no Presidente da' Ordem democraticas, sem o restabeleci- eeram' em 6% os-- recursos orçadoa
eTo' virtude de sua nova desi"nação .• dos Advogados. daquele Estado, dalí mento das garantias do Poder para a SUDAM; cresce,ám em 3%;-

~'ltrnll1lcQ. Finda. ·0 desligamentc 'saindo para: ser .col1Sac;rado presiSen. Judiciáriq. e da plenitude rlo hn- de 1971 para 1972. No corrente ano
d"q S~t1]-vl1:es Dellutados ,lVIaga111aee te <'lo Conselho F?dcral <'la Ordem dos lJeas corpus. sendo esta. 'medida os recursos públicos cresceram ape-
Melo, ,Lomanto Júnior. e Aldo Lupa, Advc·gados do Brasil 0971·1973), ,cujo lmprescindivel á harmonia entre. nas em 11.%, .em. relação aos do .al1()

;.
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rado, nosli,l. ao homem do earnno bra
sneíro, que vai sllsteÍltàr corri o seu
suor, o seu sacrifício, a. sua ruína .Li...
nanceíra, urna suposta brti;,:"-a de custo
de produto essenclal na mesa do Era
siJelm,

E1.'a o que tinha a dizer. (Multa
l]8U?).

o SR. .I'..LU'IO CARYALHO:
(Pronuncia o seçuinte discurso)' .....

Sr. Presidente, SlS, Deputados, on
tem, di& 2 do corrente, o Prof . Pel'J;wt
de Souza reassumiu as suas funeces
de- GovernadDl' de E3tado do Paraná,
depois. de uma auséneía de 30 (l~a..q

para tratamento de E:'.úde.
.Desejo ressaltnr alguns tópicos do

dlSC1ITSO que s~ Exa-, prcfer.íu no J?a-'
Iáeío 'Iguaçlt, ao- reussurriír as suaa
funções, como também aproveuar l1.
OpDl'tunidad& pala focalizar certos as
pectos °da' administr~cão do Governo
Parjgut de Souza; q~le.~reaJçan'l as.·Euas
atividades e: engrmdecem o no.~::;'Ü Es---
tado,

O .Govcrnádor. Perigot de SOlIza as~
sim se expressou ~m suas breves pa,"
lavras pJ:Ofer:idas de improyiso:

"o. manlEI1tú não sal'ia; para
u= soleni~dade desse- tipo, por
que a sllbstltuigão, eventual ou
não, dos governantes é 'dos: ato3
ntais s.irrrp1es que caracterizam a
vida: demacrática. Mas, os amigos,
os amigos: comuns. os amigos da
Gúverncr ,os. amigos da RBVaiuçãO'

> bra.::ileirtt' quiser.am com sua· --pre...
sença dar J:êalce a esta solenidaé·
de, o que aobo muito justO', E,
asslm, estamos' aqlli para reafir",
mal' alguns pontos dtO vista ..

ErrL ptimeíro lugar~_ quero Ulzer
que volt-O às minhas funções, aga...
ra já restabelecido, com ,os Ines'"
mos propósitos com que as aESU·
mi há. um ano e po'Uco atrás •
Uma unica e nlaiOl' lJIeocupaçáti
OG\Ipa o meu espírlt{). E' a tide
lid'ade aos objetivos da ReVOI'lÇão
BrasHejTa, que são de duas oroll
.dens.:_ a s-egu!3:11ça e o dcsenv:::::lvi..
lnento.

-Ern s2gundo lugar.) a preocl!pa.1It

.çàa maior é do desenvalvtn1ento~.'\

Não' POd81TIOS, sob pena de" purmo;;'
em risco a PrcpriíL segurança, sns'- ,
tm:mos o nosso desenvolvimentoQ
mediante ,a modjficaçã,o ou al;e·
ração' de pm gramas de ação do
Govel'no. O' Governo do EoLado
representa um importantz papel,'
secundando os programas nado
nais de deseJ;lvolvjmento. Dai o
intel'esse na cüntinuícrn:de de
ação. Não pode h:qver interrurJçãQ
de trabalho porque se l1ouv8r. 50
<)s planos forel11 p..1udadOE•. ::l,hri ...
cas deixarão de S6 instalar, a 'ni
ciativa privjIcfa fiec.r';' para I ,cada
e o desenvolvimento não se farã,
com as piores l'epercussôe.s qa~ se
p02Ea imaginar sobr9 o presente e
o futuro dO" Pais.

Por isso, ,esta continuidad~ foI
assegurada e compreendidro pelo
Deputado João MEJ13Ur, qtre mar.·'
teve- todos: os' programas- rigm:o.sa,.
mente em di.,: Se !'Já essss: ;JJ'eo
eupações' d.e l1atuJ:'e~a geral que
atingem tada a Pais, existe IDas
preocupaç6es lqcais: cotrliJ- nos eu...
ga.iarmos: nos programas nacio
nais? Como nos mantermos deu...

_ tro desse mesmo ritmo de açao'(
Como n03 afilTanmos permanente·,
mente com o mesmo espirit<l que
anima'o nosso Pais e que' nos tem
sído. com-u...71 il'adn· 3,t1!a~és da j)a'la,...
vra do Presiàente Médici, perlO
dicamente: E'3sa uma preccupfl...o
{'ão importan..B e nôs temos ,')"UO!i
oportunidade de um. convLvio rr'ais
intimo com t'3.S mais altas B.lJl,ari
dades àa. Rep:[\J]ÍQa ,em vír<uda
exatameOote de ter,me nesseR úl·
timos dois mese's arasliad'l um
t~nto das atividades de v1agem

devido ao meu estado de saúdé'.
VOlt retornar, agora; vou, d~Dtro

àe algum, dias, .Bolicita~ ar; Pl'esi·
d€.nte da RenúblÍC'a llma audf..
ê!J~1':tc Que tF!é um dtín]o a.o:.: '1f\('hlo

Em primefrD lugar, àspecto ad-

anteríor. venüca.se (fila nal!' ' lU~3"' equacíonados é convenientemente re· dos por volta da oito milhões: de sa,
n,lO,vem,', acOnl,l,J3.n.1,,1a,=",0 ,0. ntm,o, ,ln~ ICt'l"ldOo'. ,. I. •ti ' '" t d t t ccr v • cas e' onde são produzidos .os típos
ac.m)ur1O,.~I~p':~oen ,a~ o~ .pO! a11 U., No Bra3íl, destaca-se o .RiO' Grande .de arroz mais finos e, de maior acei

qU0_ PJn,. tBll;..~~~ J.d~~l~o~.-_,e;:,~q, ,haye~. du Sul, com 3 mítnões de tonelad.a!31 ta çüo no í1181:Cado nacíonal.. Cen~e}~as
do um necrescimo dos IGcUbOS publí. ." id 1 P raná com 1 milhão a.o' " I ilh '. "S
eos de.s!In'l/,lc3 a, apllCaçá~ p~J2. S,U' se!'.l:[l °d r;e oS' a Pa"l.1o' ocupa.posiç1io de canünhGes, ou.te VfE. m are." c 
DA)\![ :;r' -e qu na L d li íone a ao ,ao • tão chec'ando a Anàpolís, nas cen-
dêSte' a~~l'f~"SDD;.!Vl, qU~1 e."~Cl;~lO~ modesta 'com apenas 3..0 mil tone- .tenas d~ mdústrias de transrorrca-
potirica dCo: des'Bnv<::lviplmto de. 0:.111,11\ .1E'~::::' <,~ Paulo a produção de soja cão com arroz vindo' ele todosos cun
~:':S: ue f1l~~:-~e ~ ln~I~1ue~ d..e qnlÜ~1!:.le •. es~"'J. -ril~~1icamente concentrada na. ~::cOa ~~~;~lgé. numa. pl'odugao quo
tro<l" qU3d~a,jo"~ :"epre."e!,ca.".~ap~lla3 área de orrãndta, e":t:endendo·~eaté Os °caminhiSes chegam, 'e OS eond11.
~ lI) do :ott~l" ~'~,~",l.~~.ur,.>~~ dv~~tna~t?3 Ituverava, reg.ia.o que contrIbuI 00111 teres têm a ppmeira surpresa: nao
~ er..~ldoli~.:, ,":)t!p~lvll.JlQnr.;.Las p ....lo ~.il· 2D~ da Eufl'a estadual. ncnam comprador. Em ssguidu, a ee-
n13t~~~o ~o, lntE'rlQl~,~nd.e a 8~,El'J,~1 ~o.... tc.p' dados são do suple!U'sntoo Dr O 'S e a SuVJ'LE recenerac =.~O ~- gurida: não acha:m onde armazerrar

..1C1• ~,,>:;I -c/' __ ':.~ , tLt"- _~ Agricola do Jornal "O ~sta.do de ;:.lua o prn~llito. ~_ terc611'a: qu~ndo r on-
2 __ 'v 1;'/0 e ,6 f(}~,}~::,.p"'íJÜ\7~men 8; .to Paulo" de domínso uítãmo, sezuem vonder, verificam que o pT2:'
t.al;.z~nao.: O,lJas::: O~_~~a ~ ::,81 Em dEl1!:a. - Inlr.<5e-se, SI'_ Presidente, a rl;.Gão co~ conseguido é interior ao custo da
do" ,;OID"me 1'\0 .r',Old,,:,t;'. AeI~l1rto•. ""~t- d Poder Público na defesa o d 0'-'
port;ntD, ....s~~ r:sc,83sarlD destínar ~mp~-~~e~\~cOao dessa riqueza que des- produção e aDS preços o ano p,_.,:,::.ct-
maiorss recursos l·ala que a SUDáM t -'Pais que- amparando OS do: d t almen
possa melhor desenvolver suas l1'ivi· 'IpondatoU~ dr o<tl·'mulaudo a pes- O arroz; est.á sen o pago a ua -'dactes. • pro u re~ que ~ , ,'; te em Anàpolís na fuíxa de Gr" 411,110

. guisa e divulgando am];llaI:ne:;rte S&,us [l' 01'$ 4.8,00 cruzeiros a G~ea, ~~p~-n:,-
O c'c\Ht;,Lo qu~' mantive- com G' Suo rssultados atraves dos servIçoo de ex- dehdo elo,tipo. Dessa rmpDr,ancm

peilnt0l:den~e d~ IJUDAM objetivo1J tensão. _ . tem de se deduzir 10M, frete, FUl'"
ac:'Ttal' a pHl't,icirGção !la SUDAM nDS SâO p1:eocupantes as, J;lO~CIaS' ,que RURAL, sacaria etc., o que faz com
semimií'icS' prngramado;1. Sugeriu' a nDS chegam de ltuverava, dIfundId:,.E que se paglle ao produto~·, via de 1'17_
Sup">l'int8lldcnte ql[e as reuniões. fos, pelo mesma jornal ,"O Estado de S,w gra, cerca de 30,00 cruzelTOEL
sem r"alizaàas a partir ao próximo raulo". indicando anormahdade ~a E o arroz nunca custa menos qUE
m&S'. Pr::tendemcs, através das mes- camercíallz:rção do produto em detn- Cr$ 4.0,00 por saca:.
mas:, mobl!lzn:r a elite dirigente l'e· mento dos produtores. .' E por que tudo isso?' Muito snn
gional, representada, pelo poda pú. O problema Maba de ser ventIladO pies, No ano passado, as comlla..."'luias
blico, iider9,ncas 'empresariais e uni' ná Câmara MuniC1pal de Ituverava, de armazéns e silos e armazens ge.
versldades." pira repensar o t~ma do au"" deu seu, apoio à posição dos la- rais, jnntamente com as indústrias
de.g2nvolvimento regional, temIa em nadores e relaciona·se com o fato.de particulares, todas funcionando a p!e
V1sta a' e&tratégia adotada pelo 1.' IlIJe as firmas com1?!adoras ~e. felJao- no vapor, r,ceitavam o arr.oz; em de'
?.rm, cujo j;ll'<l'ZO de vigéncia esgo. soja, naquela. 1'egIao, adquIrIram o p6s!to, secavam-no, e o produtor so-.
tar.se·;j, nO. pTe36nt6' ano, O "nga]u. produto ao ,prego de 41 cruzeIros, p;:r mente o vendia quando tives5e m!.
m.ento dessa,,' parcElas important",s' da saca'~para revender pela preço de 05 terê&se, com preços, melhores. Isto tez
ellte cllngp1;lte ,reglonal, na análise da ou 70 cruzeIros. • . com que chegasse a Cr$ 611,00 cruzel
€StIEltégla JIdotar:la, e dos' seus pon. A compra, segundo os a~nc?-ltores, ros, que era o preço do produtO' há
tGS qLTe deV3m ,~of:rer retificações é' foi feita multo antes da coineEEl, ten. cerca de um mês.
ts:rcfa InlportanLe. que lne-l'eCe a. ~l-2M do os. I_E:l1resentaptes daquelas -gran~ Neste ano, porém, a coisa- lnl.1dOl1.
cisiva, partlCipaç,áo de todos 05 que des firmas a:l'gul1pntado que o pl·e~o· Quando o governo esperava;, umo. suo
St;; pl'eOCUp;;lm com- a efetiva integra.. mini1no do produto ~ra de 30 cruzel- per-safra, não, cogit.oU de CIUiJ..:q:.ler
çao da Amazônia ao resto do l'ials, ros e que 41 c,ruzerros representava I p1'epaJ:açâo para garanti!' ess'l, safr".
<Multo bem). !uma ofelja "mUlto boa". 03 armazéns da AGEF são insuflclen·

l'Jão é justo, 51'. Presidente, que· osc tes,- § seus secadores mal d5:n parq
O SR. l'1'lLSo;7 P,It-AG:1: intermedIários tenha1n Judos exage· uma parcela mInIma do arr'Jz, (lUe l

.(S~m rev;,~~o do or~d01') _ 8'1'. rados qmrndo o e"forço' ~i dos fl;~ri- Cheg~ dl8.namen~e., .N.a C~S~GO,
P1esldente,;':J~. ,Depu~ado,s'~ quero, cultorêS que correram, mclnslve. O$- comp",tnhla de a~m~\'zens e. ~lll)::l .elo
nesta opúrtull1clade, COl1gratUla:r-lne ríscos na:turais tã.o ,comuns nesse tipo Estado, as a:rmazens, por· mam ahsur
c~m o Fill'JRURAL. pelo grande: ser,-] d·e atividade E:conômiea. do. que pH1'20a, forap1 oc.upad: 15 com
VIÇO Cjue. vem !lI'ÇStando as pepula. Ii mII ,r 1SS0 que venho: peãir a" ateIl~ ,açucar .da COQ~eratlva d~' Açnc3.r' e
~oes ruraiS tio Paf3. esp€cÍalmçnte as r:ã-o do Governo' para estB prDblenLL do A!eool e, aSdln1, .nao. ha; lpg~1f P3:·
"? me,u Estado, onde aquele órgáo do'IOs Pla,ntadDtes de feij,ào,soja ,de ItU'I,'a armrrzenar. o arroz. "~esmo QU9 tl.
e+:'ver::~ ~'é:4cra!' y~m. atual1do de f01~ verava jã. eetão anY:!Rçando ne- nào v:~~e, l~orem, suw capacld~de 'de se
111a, U~Cl~lva e ,vOjetlva na cODlpleta entre.ga!" sua produção aos C01n:pr.a~ ca;:.",m e ll11nlma.
asslstenCla ao 110m8IIJ do ca:m:oo, Idore"',' I Os grandes armazéns particulal'es

OUt:T~ ta111oé111 . . t ~_, ,I É evjd~l1t?, qUç o Pode"! Públlco 'pl:e~ ; ~(rn um conv8nto com o governo de
ClJm ós'- k::uni2íPIOG de rfl~~r~:tuI;r~~H~ ~t;;a }nterJeru·· pr;-ra a; curre:ç.ão de. :ti3- \ g;~l~~til' um preço míninlc, tU~D indiL.:a
Jú'::f'_ d.~. Plrf~i~ti4S: el, .,- a:.1,e "-" . 3:~ :;O!,ÇG~d. qu~ e.stao 0GI?TYBU.qO na c:.o- 'IVlltt~~te, e pDr Isso rnesmo nao se l?
d 'FUNRUH.;) ~.~àr!? -o c~n~enIO ..qu.... rrr=rt'Hülza-Çao . da sOJa, Ernlparando tere~~am pelo clue compram, subel1ão
a Fl1n~acâ;~ JWfI,',o,~D,'r~l~~ Crhb~n,C!!,,]~1 aqlIe~e,S que stio os vetr1ac!eiros', rf.-.s--::Ique a. r:.rocfuçaQ· é grande., N:h] se
FUSEP;( ~p~ra :t3,r~nt.i; ,ca, ,.., 3..:.:r~-.~a1 po:nsaVE:lS [feIa cnaçã~ de. tão ~1?:.:ror" Interessam ta~bém porque, em ~sce
da clttns unld,~~iÉs, hot::1=, "Ia C,:?~l~t:,UC';,{) tante rrqueza, e qUE' sa:o os m:ns ira-\ d:::sse compromISSO de pl'eço. ml!11mQ,
la3 duas C".l-'l11Ti<;~1 Jc~rj~~, a"~~e....i:l J.l..:1ql~~- C,O-S dG11tro do. processai d~ venda,. nao POde:n1 armazenar a:croz de tercel~
s:Grtão d:] r;.l~u -risJtado·ot 12a{u,;;; ~nD ~~~o e'azn; eontn:l'io,-' não pndel'emos aU1..-1 ros pDl"1 esperar m21~or preço.
te' nGnJ11~n1:l, 2;'.:JJJt3 " 011(t;t :t;Jd~O 7];;..- ~icio!'i1.r aqu·sla POSlfão\. lnundinl de < ~ o arro,z, com 18S0:. que era a
t~Ti'l Oq no" ~t:tf~ __~C,la med.1c.:t, t~en- Ildel'?,ncD.. :n~a produrao dessa. llUP01- .orande espe.t':lnça do agricultor gúIç.
ç~Oj' lnstaJ[t~~~ ~ itiir~_CünT Eu. ~l15tru- tante r1qUf>.3fL. em! fa~ce c~o de~~tmulo no, p8sson·.~ s.e' c~l:;]tjtuir nl.LlT 0' 8
B' 3 rlua" Urlid'C'é" a- l(jnani'm.~ "~s~ que: fatalmentE' a;,sITltara esse lluTior- I ma. A mawna Jã sabe que terá
q~12IéS d~'rs :M:LJ;\:;~Pi ~ ~?~~Laç?·:s. ,;1_ t:-tnt~ setor. (iH!LítO beiJ't).. lmens-o p~eJU1ZOl nâD -sa.bend) comu
fICar COm

1
) l ei"" j.~ +.0. ,~~:z~I1~~');:l nao I _ I~agar Q flnanClamenta a.o-.barIeOr
_.- .._~nl~n"c aSi'.l~L.L13tl. O SR. FEI~1-r.A:rmO cururA: A grande ~afra, anuncíada pelJ _go-

Repre~entant8 das popul'acões 801ri.1 ,(Pronuncla o' secratnte áiscu,'so) _ vorno, realmente veio", e Goiú, e,te
das aos MUnlGlpJas, inter1onnos e 1Sr'. P[-Esiji'J'lte, Sl'S, Deputados,' a ano deve ~aj,er o seu prõprio rerOi de
r,;:sponsáv21 pelo ..encaminhamento Iag!iC~lftura:.fI?aSireJra vive d'~ crjge- em ele prod~lçao' .de arroZ', comce'éCa', d~
d,ste grande beneilclO que irá ser l'crIse', p:utlCIpanao cada ma meilus ~,~ mlIlloes do sacas. E, t11do: melJCa, ,.
lJroporf'lO~a_do aos,_ MrrTIic;pios. de Dia- ela ecoriOffila na9ional,' ao, lTIeSiTIO' \;(:.I,~.be~ baterá outro recorde, o _de
l1::,ante e I..iao .~úse de, _Pll:anhas, aJe- tempo em (fUe' eada dla: mai:3 forjan- d::oJC"SPetLO eJo .homem'. ão -campo Que
~"o...:me po"!' ""lber que tudo foi re- 'I do' uma dasS'!> marginaBzad'a. O' !1o- .nao, 'o nenllUm resu~tado de sua PI:o.
,:OiV,ldo 6; deflmdo por aque12rr dois, ruem do' campo; Que pfunta- d'" teimo.- ttuçaa, de um ano'd,,' tralialho.
o~~ao8 'pU~Iic~s-" r,rne; tén1'_à fr:e!~{8 Ó5 ISO, muitaG yezee 011' qu{cse'SCW]J1'0 cc- .. sr~-,,:PreSldent: e SrSl. ~epL1tajQs,
b.l..;>. LiberO l\1E~ssa:rl e Pttiptckr Cal- ilhc' ~j própría ruína -financeira .,.OI1,[UClnOs. ao assunto mmSden1Gl'3,..
elas. (Mzlito be.'m;) > l\f~ B.gric:U'JtU'ra brasl'I'eira 'de' ht'je uamente, porque acreditamos 'lue. o'

,nao se sabe bem qua:Jl o melhnr~ a~ CE;ll1~ '~ fundamental na; econOlUla,
() E.R. HEl>J2IOUF;' T'lJltNER: 'bo$; Ol( a ruã mIra. Nu prImeiro, ca., bJa.s.üell~.,;.. Por enquanto,. deseJ;>'Inos
(Prúh'1J.}."nh3 o' segul1tte ã'!'Súu'J"'30J ,SO" _O,~ Dyeço-.s s~- t:orT;L.éfn1 aviltante3 fi. d~L\.<a.r rClSl~tr9do;no~ AnaIS desta Ca_

51', H'tesld~ntel Srp. Dê-putredoS', .5(').. lmultaz <'i/Szes ná~' àa, parai _coõnl' o ~~d~r;na a~vertt:nCla aos ~ovel'nos
mos ,1 terCêJto, prod'ufOr mundhl' de custo, ~a prodl1çao, No segundo, m nFti a! E E6~aduaJ, quantCl a m:ohle·
~(J]a. com uma ZE\'fr'a' de', 3 lnHh6e:s de Ipl'oC!i;rçao pi;qu3tla ikaa!ment8 J"'[O i I ~. fa ,tlo arr.oz, nma "ez que ," ex·
toneladaz. el1Y",1972' e COl"n un1a esti / ,coITlpensa, O' qu"e sB gaztou com o .P..,~ lt;n~:Da deSLe ano pode determi
ma'tim, de- '.l.IT'milhõêS para e"te a:n - 'plal1tio~ n~,r; no futuro, o q;.te 0:,01'1:e11 "no
~~Cr~n:le;::~~pr"'6i~$O,le um, ,,~tJ pa~~: Estas dIvagações, S1'. Presidente e rn;~;~~~;' c;,,~~~z~o o -PaIS f01 obrigado, H

50%.' A°Zhlrl11,Pel;a? .~' p'l'olt:,mo ,de ,Srs. DeputadO?, nos vêm a propósito· Neste ano, e possivel, bem IXí~'livel,
COIP~ 10 rnm-rõ'?s d~' t~11:~1~~~~,PL.D1U~O!·, ,da ~o~a_ ~lse que se esb{)ça n? Pr-tís~ m~S~~I' _que, por força; de :n-.1')]1 ~cordo
an1pl;::.ménf>:. ..r ,,,o " ; '7 a..;,. vo..:n~.l.da ,C0111 respel~o ao arroz l que este arJ.o rrlln!s!..êl:1aJ, o povo brasileJro cnma
com éft·cll' de ~5 o~'j~:'!.tados, e,mdos, Irtl1lee.ça com uma super-saIm,. que arroz mais barato. Em'compell'a~2~ ,
p,c]'~" '::,':' .,1 ~es, . !pOder.l:;' fibarwtal' o B'l'asi1 e mesmo ,vai Ia.zê-kJ à, custa do pl'od t .: . ' ,

Fno;"~l1 n~~.~~~o~~ ~~~"Jro,;re .l?-'als 7 rp~rmrtlr uma boa cota, de, exporta- tevt'> de venctE;r sua produçã~o,;:ba~~
, <:,,' y _ d'- •d:, <~ _ l , (u.~;p!f1.at81nGS Içac.f. do custo pOl' falt'1 ti,:' 1·~· _. ...

g::;~r~o~,;: ,4t~~~~?~:n~~n~ti~m~e,~I";; 'po~~:ng~~~~~a e;;rg,~~\~:l ~~ a~l:;'~· g~~" Ó~g~~1rfesg~~5áV~iSP ~~"}I;;';:~~~
"01\ cultUe" s"Ji'tm clevl'clam"l'ltelno Brúnll, de onde são comerciallza': planej"memil CUlda~~~mei~~e~;r~~~
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445:654.000,00
587,0<\9.00t\OO
5H.247.000;Ol>

mínístratívo , Ef' evidente que a I mento cada vez maior da nossa Ide' 29 grau, as matrículas somaram Taml)ém é preciso que Se· realce n
umgovemartor Iínenciado que re- Pátria"; . ' 75,6 mil, representando um acréscimo grande :programa de manutenção da
assume as funções, uma das suas . p • ' < de 11% sobre o "no anterior. rede rodoviária estadual, 'para o qual
primeiras obrigações é; apresen- r Depre_llde-s; do. discurso do G:0- A adesão do Paraná ao Plano Na- se prevê a aquisição de novo equipa-
tar-se ao Presidente, da' Repúbli- \ ernador Perigct de Souza que, fellz; cíonal de Saneamento - PLANAS,~ mento de. manutenção, pois a maio,
ca e comunicar que já está 'em mente,. S.Exa.. se sente agora 1'e5" - através da SANEPAR, garante a ria. do equipamento "existente para .
pleno exercício de 'suas Junções, e ta~el~Cldo e animado dos mesm'!s aplícação, já em curso; de 600 milhões conservação de,' estradas já ultrapas
psdir as instruções, , propos}tos em Con~uzlr <? E5~ad~ ao na ampliação, constiUÇãOê melhoria sou a sua vida útil de mais de sete

O segundo é. :Verificar quais M Palana, co.m,a mais ;preClsa fídelida dos sistemas de abastecimento de anos de trabalho, Para esse progra
novas perspectivas dentro- dessa de _a.os objetivos supremos da .Revo- água e esgotos sanitários. Durante' ma' de manutenção está' previsto no
campo em que' deverá se movi, tuçao'l 9-ue sao a segurança e o d,,·, 1972 a SANEG.AR passou a gerir 15 triênio '73-75 a importância de Cr$
montar e atuar: .mobilízando as SelW?:vlm~nü~... .' sistemas de água e esgotos 'no mte- 60.375.000,00.
energias pclítícas ,e adrriinlstratl- Aliás, nao cem sido outro o traJJlI- zíor do Estado, contratou 116 .projetos Os recursos globais para o setor ro-
vas da sociedade, par'a a conse- lho de S.' Exa , ...' __. _ de abastecimento e iniciou a execucão doviário estão assím estabelecidos;
cução daqueles ~ins que sejam co-. O q~le se vennc0l;l.em nosso E~ta, de 2 projetos de grande' lmportãncía
crentes com OE' objetivos nacío- do durante o exercicio do mandato na capital; montagem de uma rede
naís. Espero'Cit\e na próxima se- I.~e ~a:rlgot;:la Souz~, des~(! o primei- de coleta e remoção de 'esgotos sani- 1973 •.•...•..• " .
mana já esteja, em 'condições de, lO la do _seu ?oi':rn~, f~l. semp; " tãríos e a arnplíação do sistema de 1974 •__ ..

. solicitar ao Presidente uma aunt- \uma atei?;çao. toda espeoíal a mte~~a. aduçãc , Isso permite, "vlslumbtar c .1975 " ..' .
ência com esse objetivo. ' . cao do ,"stano no:, objetives da N,~· cumprimento da meta de 1,15 mírhõr» -;--:-"-_

, , . i . , .! çao, quer pelo CUIdado todo eSPE'WII de. habitantes servidos de água em
Es1°u fazendo,.' esse esclareci- ',' que dedicou ao plenajnmento das atl 197<1 e 80% da pupulação urbana su Total do Triênio. }.?4(\.951.00Il,OO

men ?, }Jorque.)a vi 'lue as nos- dades do seu Governo, quer pelo prída "elos mesmos serviços..em 1977. ;cumpre realçar a atividade de pla-
as hl~nas polítícas nao esquece- maior entrosamento CDm os planos e No setor de eneraía elétrica a ex- nejemento em que se lançou o Estado

.' ram ue dizer ontem, pela nnpren- Iprogramas dos Mínístéríos a fim de pansão pode ser a,;'aliada sob' vártos com o ínícto do Governo Parigot d~
sa, ..de eu estar~,a preparado ,Pata ique o Paraná pudesse- lograr o melhor uspectos: elevou-se em 32%, atíngín- \ Suuza.. .' ..
perur essa -audíêncía ao Preslden-.: resultado da participação nacional em do '138 o numero de Iocahdades aten Em Junho de 1972 ja lançou o seu
te, mas que o assunto das con- 1seu proveito, , didas pela COPEL' e foram implanta- primeir,o ,docu.m~nto, bási~o, denorní-
versações não era ~[}nhecido,' C~-I 'Se não, vejamos: . . . dos 1.200 km de linhas de transrris- nado 'Dtagnóstlco e Dlretrlzes ds
mo .se eu tivesse alguma. CO""l';"' - No café somente o Banco do Es- são; atingindo 8.730 .km, O número Ação". <

raça? ~ fazer.cOi? o pr.e~ldel~t,e ca- tado do Paraná Iínancíou o plantio de estabelecimentos índustríats aten Em dezembro de 1972, cornplemen
República, que ~lvesse a go ..~ es- .de 70 .mílhões de novos cafeeiros, o d1dos assou de '2-9"7 para 3860 tando seu relatátiode.ação,àque1e
cond:~o a ,d~er: a ele . .os a.;:;~~- que permite prever atingir a meta dú.! Á1ém ~lisso, c[)mo 'm'cdida estratégiClI documento iniciàl, marcou uma UQva
,tos :sao publ1co~, _~ mmlla a~ao 200 mli1wes de novos pos nos prOltl- I de longo alcance, ficou garantida' 11 etapa no processo de plariej~"ml)nto do
aqUl no Estado,durante esse ,,,,no mos anos, correspondendo a une "<'i' ~-- o' 2/3 d .Estado,. li fim d!l melhor inter:rá-lo n'o

'c pouco de trabalho tem sido p'ú- '" I d d - t paL "clpa~ao em pc.°,menos a . -. ..' .. _' acresClmo an~a e pr'o uçao em ar.. demanda energética através de gera.0' planejamento nacional. ..
b~.ca ',e meu pellsar"ento na~ dl: llo .d~ 4; ml1110es. de sacas de .caJé be' ção próDlia, pela COPEL. t.endo Sl'':lO Passos im1'élrtantes já foram dados'
f,';:.~ ae_ m~n.l'J(L ',aÇnO, as ,l~,n~a~ nefIClado, cNlsoiJdando a p'OslÇao ~a·, requerida .ao J11ini3tério ,das ,"1ins,s everWcou"se um crescente el1tro"a
J,~!a,vTa" .ten~. ~ldq. .confIrma_a.. ranaense entre' os produtores naclO- rnnergla a concessão para construçâú' mEnto entre o órgão central dl'j pla
pelas rea1J"zaço~s- pratlcRs. I?e mo- nais; '. da Usina da Foz do Areia B em nejamento e os diversos setores' da
do qu.e na~ ~a' como ~el'~1Ver~ar No . to~ante .110 c~édito, a atuaçao cumprimento do objetivo de'coucen' admInistração, a fím de compatibili
lIL Sao, esse~ os esc!arecunenLos dos orgaos fmancell'os. do Governo tracão, das conce<ooes destaca-se azar it: ação destes com as diretrizes
l!-ue aCDO serIam de mteresse, ,se p.er~~iu.a obtenção, de umili ps.rce1a' ultIlnação das p~'ovidências pnra globais do Governo. ParalelamentG
fossem renovados no mome~to em slgmf1Catlv& de recursos fedel'ais ptt' trans"erir à COPEL o controle ac"il- fol'am, criados os :mecanisri:Jos de' pla
que me Qpr~sento para remlClar 'ra aplicações. no :inancimuento à" nárioL da Cla. Força e -Luz do Pê.- nf'jamento setorial. em todas as Se
um novo penodo. de traba~t;.o, ~eE- classes empr.esal'iais, A pieta proPOb- raná. , . cr€tal'iás de Estado; o programa para'
s~ vez com um Igoverno Ja olga,- ta de consolidar!" pOSlÇ.aO do Paranil. Com o apoio da EMBRATEL, qu~ captação de pessoal em planejamentom.zado, planos em,ltndam~nto'nen- comp poio. agro-mdustl'lal, encontrou subscreveu uma participacão acioná· já treinou 170 técnicos que represen·
fIm, com .0 .Estaçl~ em ;tl~nll~ll1- apOlO eletlvo das cl.~sses Pl'odv.to~as l'ia,'de Cr$ 30 milhõ~s, conipiementad~ tam uma oferta adicional de rec11TS03
d;ade admll1lStrajil\lt. Espem. c5'J,l- e do Governo ela Umao. Nesse senol- com ,'ecursos do t-esouro estadual no humanos b~tente ·xepr·esentativa. O
tmuar co~tand~! com,,? a1.'01O G;' d?!oi,firmacl?·oconvênio. para As- valor-de Cr$ 20 milhões, a TELEPA'R l'€lacionamento, com órgâoB federais
11ossa

o
As~e1p.blelf' ~e~lslatl~a ,~~ Sl.ste?~la Téol1lca ~ FinanceIra jo MI' deu impulso .à execução do prograh1B do campo'do planejamento está ~on

Tepre,ent...çao fOO,e1a1 na Cam2.l~ mst~l'lo do Planejamento e COOl'de p:revisto com obras àe complemel?ta. solidado e a colaboração dé tais·enti..
e. no sena;~o, a flll1 d~ que t?c10S na9a? Geral ao Geverno do Estado ção da rota oeste e' noroesté. Foi, dades já 'é bastante sentida com· m-,
Juntos p~.sam?~ leva~ o Paraná o.b.letn~ando d.esenvolyer .estud?s rela.. também, iniciada a ampliação. do8.ls- tensidade.
aoseu vel'dadenp destrno. , tlVos a agro-mdústrla, mclusrve com tema telefônico 'urbano de GúriVÍla Sr, Presidente, Srs. Deputad03, a

_Sen?,pre lembro que .gov~rnar a:'elaboração de projetos de' finan- para mais de 22.5'00 novas 'linhas: administracão Parigot 'de Souza nlr
nao e tarefa de um so. Todos cmmento para o setor, a serem apre- num' investimento total de CrS' 107 GOI'emo' do Estaêlõ do Paraná tC!!)
aqueles que estão investidos das' Sentados às agências financeiras in .. milhões a ser concluido até 1975. ~ido um exemplo de racionalidade li
;prerrogativas dai cidadania, estão ternacionais. No tocante a f~rrovia.s . encontram· eficiência. Partindo das reais '(lo:,si
também obrigados a aceitar os A criàção .do Centro' de Promoçõe:, se em construção uén1;,l'o do prcgra· bilidades das finanças estaduais, "em
encargos correspondentes . .E esses Econõmlcas 'dotou o' Estado de um ór'., ma "Corrcdores de E;mortacão" 53~ fazendo cumprir lUna pl'Ogramação
encargos são 'de :pensar e. ag;ir em gão capaz de facilitar novos ..investi- km de linhas férreas, onde se (l_estaca que .cdd,_ día toma maior exprS&'>'lO
f~vor do govçrn,o. da propna, so- mentos 'através da rp,otivação do em, a b:scrada de .Ferro '(;;entraldD .ea po~ permitir a participação de recm:·
cledade. Governar ,port~nto, .:> ta- . d . I t raná, ligando lj,pucal'ana a Ponta sos federais e externos,' tais os ell~"ln·

, :i'efa comum a todoS nos .. Nam· presarIa o..naClOna e es rangeiJ::o pa· Gr'ossa n:lln'l~ extpnsa-o .de, 330 ,,OU dimelltoS mantidos com seguros "um.ra as potencialidades peranaenses e ,"- o_

ralmente, uns cpm mais intemi- do estaJJelecimento de um canai' per.. Esta obra tem sua conclusão prevista promissos assumidos com·a área fe"
dade ,o'l\tros com menos, mas é manente de r'elacianamento entre Go.. para dezembro de 1973, ~ndo o GQ. daraI. O últimO exercício financeIro

. tarefa .comUln.; !Natm:almente m; verno e Empresa. Essa ação já se re- verno aplicado Cr$ 160 milhões E"m (1972) já demonstrou uma cvoJur;ão
depLltados, os senadores, dep'l- fletiu na instalação de novos com- 1972. mais,satisfatória da' receIta estad:ui1I,

. tados estllquais,! 'estão eng;;jados plexos industriais em' nosso Estacto Em cumprimento ao prograÍna 1'0' dado que a receita .orçam"ntárià, ex
pl'ofundamen.te ~1essa tarefa de além da conclusão de negociações pa doviário; estão erri' curso estudos de cluidas as operações de crédito, eres·
governar, ,Nos t,emos ~ue penSar ra a vinda de outros empreendimen. viabilida<ie para projetos finais de en- ceu 39% em relação ao periodo' ante·'
no futm:o de nosso palS, abundo, tos. O Banco de Desenvolvimento do genharia de um total de 1. 783'l;:m ~ rior .,enquanto a receita ·total a1'r2"
'nando ,de uma, vez por t<,Jdaa Paraná -BADEP aprovou financia- concluídos os referentes a 51a km de sentou un1 acréscimo' de 17% ap~sar
aqUelas práticas ,rançosl1sque. ain- mentos em uiveI 180% superíores' aos rodovias' pavimentadas. Foram ini,~m, . 'de todos Os fatores negativos que aie-

. <da· herdamos de: uni. passado, que registrados no exercicio anterior, pro- dos 217 l(m ,de rodovias pavimentada5 titlam a economia paranae!1se cm
já vai, .longe, da politica de clj, .píciandó investimentos superiores "11 em diversas regiõeS do Estado, tendo 1972" Outro fatos significativo é o de
entela, do jogo da barganha, p:ll'll Cr$ 400 mi1l1ões no' setor privado da sido entregue ao trMego 140 km dA o Esbdo -dUrante o exercício,· não. l'er
entrarinos em, campo aberto na ecollomil\-. Também o Banco Regiom,] 'l'odovias asfaltadas' executada a pa- contratdo novas dívidas, tendo ,ao

,tase do p1anejam",nto, na fase do de Desenvolvimento do Extremo Sul vimentação de 188 km em tl'eCh03 contrário ,pago Cr$ 150.00.0 ..000,00; ,é.
controle, da execução dos planoo _ BRDE _ ampliou suas linllás de ainda não concluídos. Eiabol:Ol1-,,)' dm,indo os débitos anteriaí'mente as-
porque ,se não ri fizermos, a tec- crédito para financiamento no Es. ainda um programa· para ,11' constru- suu.üdos., '
nocracia 'Vai t.omar.conta do Pais tado. ~ . . ção de rodovias vicinais, alimentado· . Inegavelmente ,o Estado <ia .'aráná·

. e então 'não haverá mais .como lc- O inicio das, operações da Usina ras' dos troncos principais, dos q~Jais realiza. 3 se prepara para, meUlOres
vai' as aspb:açães populares, n:1 Experimental do Xisto en1' são Màc: 1.520 km já ·se enconu'am em fase de dias na ,condução da cousa públlca.
!Governo. O governo ser" exero)-, teus do Sul ,e as primeiras medi1as projeta.'.', ',' T€mos certeza de qJ:W, sob. a dire.
do por técnicos' e ..'por máquina.> objetivando à constr'ução da Refina- Desse 'programa, pelo fato' d~ ,que ção de Parigot de Souza, o Estado es·
manipuladas poi' esses técnicos. ria de Petróleo em Amucárià, ,pela nu Governo ;parigot, de 'Souza fOl'ar.~ lá muio .bem servido, pois à frente do
Disso, nós precisamos nos livrar. 'PETROBRÁS encontraram respa:ldó realizados e ultirp,ados OS projetos ele .Governo se encontra· um homem sé
Só o, fal'emos na medida em q"e em atividades do Estado, visando. a viabilidade e. de engenharia, conior.. Tio', capaz., de vontade inabalável, f!i
'tivermos' cDnsciência dos n03SOS auxiliar taís empreendimentos. n'le declaração dO Ministro Mário ';1.11- eficiente e dísposto a um maior sa~
deveres perante; a nossa prõpria A atuação do Cónglomerado Finan- dreaza, serão iníciadas em' junho dt' crifício pessoal pelo bem da emnllni~
SOciedade. Meus' senhores, el1 celro Banestado, liderado pelo Banco corrente ano as seguintes rodovias ·.to·, dade paranáense. -(ll:luito bem)' ..
agra:deço ",ssa presença de to:!',)s ':0Estado do Paraná. Tais aplicações, derais que há tanto tempo éram 1'0' -',
aqui que .vêm pi'estigiar .esta mi- somente 'do Banco somaram Cr$ ?l6,l clamadas polo Po.vo paranaense ; () SR, 'MAGALHiillS 1'\IELL,O:

',nha retomada ~o gove~no, o que milhões, representando consii:lerável Campo Mourã,o~Cascave1. ".. ,i84 lan J (Sem 'revisão do orador) -, Sr. Pre
mostra, bem a I atençao que os acréscimo sobre os níveis de 1971. Cascavel-Toleelo ,...........• , 50 Itm sidente,. Ciuero assinalar desta trlbuna'
amigós e .correlegionários c1ecli.. A educação, como' imperatívo do Ibaiti-Sto. Antonio Platina. 67 Iml a inst9.laçâõ, no- últímo domingo, das

, cam aos probl,"m:~s do Governo ,!ç processo de desenvolvimento global, [rati-Relógio, ,.;.: , _. 60 km Olimpiadas' do' Exé,rcito, que neste
Estado do Paral1a, , 'permitiu um substancial aumento da Duplicação üa .BR-116 (tre- ano têm por sede a Capítal dó noôso

Faço meu apelo para que con- escolarizaçãa do 19 grau ,tendo as ma- cho in.icialJ ........ _... ..... 40 km Estado, a cidade .do Recife. Pari' Já
,tinuem dedicando essa mesma trícú!as somado o elevado nÍlmero de Paranavaí-NOva Lol1drma ao k'm convergiram atletas 1e nossas Forças
atenéãó e vamos' 'continuar traba- 1,'15, milhões, representando um acrês-' flffiTo1das, l'epresentando todas as' Re-
lhando juntos, para o engradeci- .cimo de 7,0%, sobr.e 1971, No ensine ~31 !mi' giõ~ Militares, todos os Distritos Na"
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lio Barata, não para nossa surpresa,
mas para nossa alegria, 8. Exa. si!
prontificou a ouvir-nos, nesta tarde,
às 15,30 horas, S. Exa. é um Minis"
tro que, realmente, deseja .admíms-r
trar com os olhos voltados para a Ius-e
tiça de 'sua Pasta. Aprendi que a me
lhor forma de, fazer uma admínistra« ,
ção acertada é dialogando. Só com o'
diálogo se obtém a melhor forma da
ouvir e atender aos reclamos vlvos
da maioría e 'respeitar a vontads oas
mmorías.: Pratica o Sr. Mirrístro do
Trabaiho, neste momento, a' melhor
de suas, ações, aquela que- já estamos
acostumados a' ver" qual' seja' fi da
dialogar e administrar acértando;
('Muito, bem) ,

o SR. I1ERlfIES MACEDO:
(Pronuncia o seguinte: discuTso) --:

Sr. presidente, Srs. D~putados, há
alguns meses, foi inaugUl:ada e entrou
em pleno funcionamento a nova e
magnífica Estação Rodo~ei'roviária de
Curitiba o maior rerminal do gênero,
em 'todo o Brasil, que !constitm 11m

,autêntico' cartão de visitas da Capital
paranaense, não apei,ras pela sua
magnitude mas, sobretudo, pela be
lez9, e pelo arroJo de sua _concepç;;,o
llrquitetônica. , , ',.

Essa obra magnífica era, uma antI
ga aspiração da popul~çã<J ~urit,iba-

na, que nós mesmos, desta tribuna, 'da medida, a alta geral se faz até por
tivemos a horica e o privilégio de de- determinação dos órgãos oficiais co
fender, por mais de uma vez. 'mo temos presencíado , Este áfrouxa"

Em decorrência desse fato, a velha. mente ele controle váí mirrando cada
Estação Ferroviária, que durante dé- vez mais o podei' aquisitivo do povo,
Dadas prestou bons serviços aos ourí- Após decretado o aumento as ureas
tibanos, mas que a 'marcha Incessan- empresartaís novamente disparam nos
te' e inexorável do' progresso tornou preços, E o homem, cercado por te
obsoleta, perdeu a sua razão de ser. dos os lados, assiste, ele como o pró
o antigo prédio da Estação, da rnes- prio governo, a esse tipo impiedoso de
ma forma que os terrenos anexQs,.
constituem, hoje um espaço vital ína- discriminação que benerlcía.a uns em

F detrimento de outros. E esse :'011-
proveitado, ocioso, encravado em ple- tros" é a maioria, a qual vê exaurir
no coração da metrópole paranaense,
que, como é sabido, luta com graves se suas diminutas posses. '
problemas de trânsito. O que se viu recentemente Im o

Com efeito, o crescimento constan-. efeíto. negativo, da medida de ímpac
te do seu parque automobilistico, sín- to' do Presidente da República, porque
toma' auspicioso de melhoria do po- tudo aumentou. .
der aquisitivo 'da sua população, agr",~' Mas, Srs. Presidente, o .que se es
va, a cada dia que passa, as dlfíoul- 'pcrava após a crise do dólar e "V!1- 'O SR, FARIA LIMA:
dades que, oferece o trânsito curítíba- lorízação do, cruzeiro, em benerícto na PronuncIa o seguinte discu,'sÓ) --1
no, Mister se faz a abertura de no- bolsa' popular, era a redução dos SI', Presidente, 'Srs. Deputados, du"i
vas ruas, o ,alargarnento das exísten- custos, principalmente quanto aos de- rante a segunda quinzena de revereí«
tes, a eonstruçao de túneis e víadu tos rivados de petróleo, Agora mesmo es· ro, ,reafizamos viagem li. países 'sul..;
a' fim de que o trânsitu melhore sen-: tamos presenciando o ,aumento rnáxi- - americanos. Estivemos na -Bolívâa, no
sívelmente, diminuindo o .número de mo de 12%. no preço das passagens Perú, no Equador e na :';0lómnia. '
acidentes ..que diariamente se verifj.. de ônibus interestaduais em decorrén- Mantivemos contacto com a.utorida«
cam, muitos dos' quais de proporções cia direta do preço dos combustíveis eles .e povo desses países.
graves e ceífando preciosas vidas nu- ~ dos pneus, Tivemos a opotrunidade de -sentín
mana-s. ~. ~ , Como nos têm chegado aflitivas in":' á realidade brasileira à distância.

Somos de opinião que, no local on- t d 1 'd '
de hoje se ergue o velho prédio da dagações de 'o a a c asse .me B e Da sintese das observações feitas,
Estar.ão" é imperativo se proceda ao mais grrtantemente da área do sala- tiramos algumas conctusões pessoaísf
prolongamento da Rua Barão do Rio rio-mínimo, onde 'estão o operaríado - Nossa imagem provoca em nossos
Branco, o que façilitará· ,bastante' a e as classes obreiras, 'registramos ,essa vizinhos do Continente ur-ra .gama
melhoria do tráfego naquela zona da 'critica, embora sem penetrarmos nos muito variada de reações.
nossa Capital. Simultaneamente, de- meandros das moí.ívaçôes que levam - O esforço de nossa gônte vIsan..
verá proceder-se ao loteamento e à às flutuações das moedas, nem nas do a nos arrancar do n.arasmo eLO'!'
urbanrzacão dos' terrenos ali existen- estatísticas de' produção que influem nomíco e projetar esta Nação '110 ce-s
tes, o qlie certamente, virá dar nova na sua posição, esperando do Sr: Mí- nárío mundial é visto com arímíra«
fisionomia àquele setor da Ciclad~ nistro da Fazenda. os esclareoirn.m- ção ,
SOl'riso.· tos técnicos e as .l'azões que, permitem - Nossas soluções S:1.0 anallsadas,

Desse modo, urgentes entcndtmen- e não corrigem tal estado de cu;~a2.' nosso desempenho comparado e ava-
O SR. NINA RIBEIRO: tos deverão ser mantidos entre a Pre- O' povo está aflito e espera '1l1U o llado e nossas ações metículoaamenta '
(Sem remeõo do ora.dol'J- 81'. Pre- feitura Municipal daCuritíha e a Re- Sr. Ministro 'da Fazenda, que tem estudadas.

sídente e 81'S. Deputados; em dias da de Ferroviáriá Federal S ,A" com vis- feito valer sistema qe arrecadação la- -Existe um consenso entre os ho..;
~,:np~~1~"Jas~~~~ne;~i~~aire.d~nt~. et,r~, ~as àd C~SSt10 do ímovel com a maíoi lpals v")sto neste I?Rls.e afirmado g~e mens do POVQ destas nal,ões de qul'l

reVI a e, e consoante a subIda do Produto: ,,~- somente UnIdos teremos possibilidade.;
em Goiânia ,onde' pude oumprimen· 'E' esse, o apelo que desejanws'!azer, ciona[ Bruto, com as demaIS apnetoos de escrever uma páginá na História;
tarS. Exa ,o Governador' do EstacIo, desta trlDuna, C1ent~s,e conSClen,es de de que é portadm esclareça os :!'B.tOS ' et - I"';'
bem como os membros (O-' Associação que estamos traduzm1:lo o pensamen· 8 p- 'd" t 'd R ' bJ' '7"' vencendo o sub e~envo \Imen"o, (1/
dos Criadores e o pessoal da Seel'e' to e á aspiração da grande e lah<.>rio, . e 'l:Je o r" reSl en,~ a ,epu IC~ fantasma da miséria -- e _o conse.,
tarja da Agricultura, que tornarain sa pOpu! ,ção curitibana que constrói, dec_let~, e .faça ~xecu~ar medIdas:f;ro qüente guad~o de subnLl;;rl?ao~ d(',:n~
pôssível o'comple!,o' exito do empi'een- no presente, os pilares de ,um fU:LCi'o tecJOD1s,tas que ,ômen~zem esse eo:a~o ças e ignoranCla, o' ~rallC,e ln1l1llgQ

d 'm nto ' . de 'grandeza para a sua bela me~ró· de J::"n,una em que VIve o assalana~(J comum por todos cunhecido.
1 e . i -. t iJrasllBn'o '

, Na oportunidade, tive a grata sa- pole, que acaba-~e. comple a:,,?, s,:u 'Era o que tinha a dizer. (M luto - . A bataiha 'do des.env().rvi'nen~
tisfação, 81'. Presidente; de constataI ducentIslmo OCtogeSlmO aTIlvelSallO [[2 , que travamos tem um SIgnIfICado UI)

, gue o Estado que represent,o ne~ta Ca· fundação e· que' é hoje' um motivo do "JCTrl) grande importância paTa toda a Amé"

~~e;:;asq~o "f~JI~~oa;~~~h~~~dl~t.t~~ g~~l;~O para todo o BraSIl. (Mmiu O SR. ALFEU GASPARINI: rica Loatinl.t. 'd t' t.
nas atividades ',comerciais, 'pode' ali Ai está, Sr. Presidente, o apelo ._ue, (Sem revisão do omdor) - SI', Pre- - evemos lS 'lr;gUU: entre seIo'~-l
expressar, não pelo número, mas pela desta tribuna, 'formulamos ao' Minis- sidente, Srs. Deputados, tramita (["Sl,1), mentos populares e mtUlto~ e dlre,l'l"l
qualidade, a "excelência 'do seu pro- tI'O Mário Andreaza, que rios tem hon· Casa o ProJeto n° 1.126 ele 1973, moti- ..zes de elementos que compoem os Go.,;
duto pecuário", na feliz expressã!l de ['ado com suas frequentes visitas a vã da Mensagem nu 48-73, do 'Poeler ,vernos desses países,
Durval Garcia Menezes, dono da Fa, Curitiba: que S, EXIl, não pel'mita se Executivo, Dispõe a referida propo- '7"'Existe, efetivamente, ,despej,toi
zenda Ilndiana,. homem 'abnegado e dé outro destino àquele imóvel perten- slção sobl;e a criação dos Conselhos anImosidade e temores 'em-relação ao
grande criador em ,Campo, Grande. cente 'à Rede Ferroviária Federal. Sa· Federal e Regionais de Enfermagem Brasil. ,
Guanabara, Seus produtos obtiveram bemos' haver pedidos no sentido de e dá outras providências.' Sentimos os efeitos'do que nos pa-/
vái'ios prêmios. Assim, por exemplo que se dêem destinos outros, aquele No séu art, 5', diz o referido po- receu uma campanha subliminaJ.',
na 10~ categoria, referente a macha~ que nos propomos sugerir. Sabemo~ 'jeto:' ._ muito bem dirigida; querendo p.rovo~

cDm mais de 36 meses e menos de 12 ,que -até pedidos para localização' do "O' Conseiho Feder~ terá 'g (no- cal' áreas 'e1e atrito, ,desviando a aten-
meses - registrados, tirQu o i9 pre, museus têm sido feitos a S. Exa. Mas, ve) membros efetivos e iguaJ.nú- cão das populações de seus problemllcl;
mio, com "Parmon". I qqer-nos parecer, qU,e para co~trUll' mero de suplentes, de nacionali- internos, premel1t~s, inadiáveis e da

Também na 2~· categoria, destinada museus e escolas eXIstem .,locaIS me· da ele brasileira e ,portadores de soluções difíceis para assuntos.e ques;'
a fêmeas com mais de 48 a 00 meses lho!es. ~quela que nos parece maIS diploma do curso de enferm"gem tões de carater internacional. ftssal:l

• - registradas ,o primeirq prêmio foi ~aclOnal e a de que ~e p!·ol<;ngu.em as de nível superior." . populações pelo c desconhecimento dOB
conferido a "Ormuba", é o segundo mas e se façam praças ~Jardmadas tratados havidos são emotivamentEl
a "Opiada", ambos também de pro- naq1;1ele. loca!, dando_ aSSIm, llfelhor E, ainda, no seu art. 2", esta'Je!~ce: conduzidas à avalizarem e apoiarem,
priedade da Faz;enda Indiana. que ~es~~n? a,antIga estaçao ~~ Rede Fet- , "O' Conselho' Federal e os Con- baseados nos' seus profundos sentl~
Igualmente obteve o 2" lugar na' 26' TOVlarla Federal, em CUI.t1ba. (Mui- selhos Regionais são órgãos dis· 'o de nacionalismo e patritct's..
categoria to bern) d ., d men. s ' ,. ', ., " ciplinadores o exerClClO _a pro- mo, essas atitudes de seus governan.sPortanto, de parabéns 'está o pro- f' - d f ' d
prietário da l'azenda Indiana, que, in.. O' SR; AEGILA:->O DARIO: 'lssao e en el'mell'O e as :-'1'0- tes.· ' ,
clusive, consegue comprovar a mate- (Pronuncia o seguinte discurso) fissões compreendidas ~os ~erVi- Não será desta forma que nós, lo."i

,rlalização de uma' tese muito impor-' Sr. P~esidente, ,81'S, Deputados, ,há ço~ de enfermagem." tino-américanos, conseguiremos ernan..
tante: a Guanabara, entre outros tí-' vài'ros anos o povo assiste ao forta- Ora;_Sr. Presidente, Srs. Deputac.:os, cipar-m08 e romper o círculo viciosa
tulos, detém ,também o de criadora de lecimento de várias moedas, em 'es-' ,é estranhável que o art. 5°, ao (lis- da pobreza que, até o presente mo~,
gado Nelore~ (Muito be1\l) . pecial o dólar americano, e' o cnnse: ciplinar a 'composição do ConsellÍo) ];'e- mento, como 11erança maldita' de um

qUente, deságio do cruzeiro, deral de Enfermagem, exclua as de- passado de irresponsabilidade, nos foi
O alto índice jo capital amel'kano mais prolissões compreendidas ,nos legado.

em giro no território nacional lnci.. serviços de enfermagem e refel'idas Os dirigentes brasileiros, interpre
dindo obviamente na economia 'bras-i no art. 2", compóndo-o a,penas cf',m tando anseios' legitimos de seu povo.'
leira, noscondiciona à sua vontade. profissionais de nível superior, ·)U se· equacior.o,l'8,m, em época' oportuna, /ll

Os mol\imentos altistas, mesmo sem ja, enfermeiros. Não posso entender rumo C(;rto)para atingil'l!10S ó futU'ra
as correçêbs do dólar 110 País, são uma que uma população de auxiliares de que julgii.vamos merecer e 'que hoje 'j!!,
constante. Mais acentuadamente no enfermagem, formada ,de cerciJ, rie... nos parc<ler muito próximo, , ,
que se refere aos generos alimentí- 22,000 a 25.000 profissionais, <J$teja 'Esta atitude não deve ser deturpa..;
cios; Com a imposição da valoriza- marginalizada do Conselho Fedel"1l de da. "
ção do dólar, então é aquela "festa" Enfermagem. , S1'. Presidente, Srs. Deputados, :rIos...·
nos Inercados. E mal se fala no au- Mas é confortador dizel' que, hoje, so princ-lpalobjetivo era' de, relatan"',
mente'do salário-mínimo, como 1'e- pela manhâ, -ao t()marmos conheci- do fato que ,nos causou ',estranhezl1,;
centemente, e, já no -segundo dia após mento -do referido projeto, e au ;103. pedir pl'Ovidencias do Ministério cl!i
a 11otícia, muito antes da ?ecreta,áo comunicarmos com o Sr. Miriistro Jú·_ Fazendà.

'vais e todas as Zonas'Aéresls do País.
Juntamente com os militares, os co
légios, clubas recreativos e; esportivos
deram uma ,demonstração ,da pujança
e do' vigor físico do nosso :POV{).

Pernambuco está sendo, neste ins
tante, o ponto de concentração desses
valores do. nosso desporto, 's~F.l dúví :Ia,
um dos elementos da disciplina müí
tar e, também, da harmonia dos es-
píritos no -melo 'civil. i

A exibição de ginástica feita no Es·
tádío do Arruda foi qualquer coisa
de notável, granjeando os aplausos de
todo o -público presente àquele l'lstã·
dio , Lá estavam todos os chefes rnl
litares do País, numa prova de que
a Nação está tranquila, de que há a
ordem necessária ao trabalho e ao
progresso. Coroando essas resttvída
des,. Pernambuco teve a honra de re·
ceber o Presidente Médici, que, à tal"
'di') deu por iniciadas oficialmente as
Ollmpíadas do' Exército e' visitou o
termínal açucareiro' do nosso Estado"
oferecendo, à noite à socii;;..ade per
nambucana magnífica rep',:lção no
Hotel Miramar. '

Quert, acentuar esse belo .espetaculo
para realçar o, valor desportivo do
nosso País, no' que tange: às [i'orçad
Armadas, e parabenizar esses cneres

'militares pela demonstração, que df10
. em nosso Estado do preparo físico das
tropas de terra, mar e, ar.: Manifesto
ao Presidente Médici os 'agrudecimen
tos do povo' de Pernambuco pela sua
presença, pela visita de um Chefe ele
Nação' que ~ através' do seu trabalho
profícuo tem granjeado os' aplausos e
o respeito ele todo o povo' brasíteíro
(lVfuito bem). i'
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• A inauguração- do Prédio "José Bcnl
fáclO" é maís um passo na vida da
lnsbítulção que, como dissfr o escritor
Nilo Pereira, "tem sabido mostrar ao
Brasil o que somos as nossas viven
elas e convivências, 'a nossa problemá
tica". "E tudo isso e uma outra jor
nada - eu ainda o cito - COmO se
fosse o prímeíro dia, renovado pelo
poder do Espirito, maior que o do
tempo e pelo entusiasmo mais do que
sropical - tropícológtco - da região
que se descobre pelos seus cienttstas

'em busca de valores eternos: 03 hu-
manos e os meta-fiumanos", (lIiluito
bem.)

te < corredor de um '<ipartillarisaLO
dentro' do qual cabe tão-somente a
obrígatoríerlade opcional do ser e tio
não ser.

contenham-se. pois, os pregoetros
afoitos de uma sistemática que, nor
mal no Partido elo Governo, e repu
diada nas próprias bases programáti
cas e doutrinárias do Partido da Opo
síção. (Muno bem).

naís liberais são condenados a traba
lhar até o fim da vida, sem direito à
aposentadoria.

Necessário se torna ainda realçar
esse doloroso aspecto da vida dos pro
risstonare Iíbetais, pois há erabalha
dores - embora sejam exceções
que são aposentados com dez salá
rios-mínimos.

Anuncia-se que o ,Sr. Ministro dO
Trabalho encaminhou EXPOS1Qão de
Motívos. à Presidência da Rcpúblíca
sugerindo a elevação do teto .lessas
contríbalções até 16 saláríos-míni
mos, o que traria a solução par", o
problema da aposentadoria dos pro
ríssronaís liberais. .....____<

E' o apelo que reiteramos desta trí
buna, no sentido de que o atendirncn
to se faça como medida de justiça.
(MUlto bem)

o SR. mARCO MACIEL:
'(Pronuncza o seçunite d;scul'so) ,

-Sr. Pre3~clen~e, S1's. Deputados, o Ins
tltuto Joaq;.Jim Nabuco de Pesquisas
sociais - o mternacionni centro ele
ciência e investigação IJ'1'esidido pelo
sociólogo - antropólogo Gilberto Freire O SR. JOSÉ CARLOS LEI'RE-
inaugurou, nos últírnos dias do ano em VOST:
que Se comemorava o sequiscentenàrro (Pl'Onuncia o seçumte a!SCUI'So) 
da Jndependencra. o SeU moderno Sr. Presidente, Srs. Deputados, sem
anexo a que se deu o nome de "Edifl- pre acreditei na revisão dos erros e na

O SR. PADRE XOBRE: CIO J{}~e isonnacio de Andraue e Sii- reforrnulação dos equívocos. Eviden-
(PronwlOta o seguinte aiseurso) va:', num .regrstro de lembrança e re- temente, tcdos os mortais são passrvets>.

Sr. Presidente, Srs:- Deputados cenho conhecírnento ao quase olvidado pre- de enganos, principalmente os nomenx?"
acompanhado, com profunda (lusi.aJ- curso!' e eonsondador da nossa eman- públicos que Se encontram a frente de
gía, o balancear das impressões com ctpação polítiea . a1t~s. cargos ~etendo nas rnàos respon...

. - t· Já famoso em pouco mais de 20 sabilídades díretamente llgadas a sor-
que. publicamente, dírtgentes do-MDlJ anos de exísténcta, o IJ.i\'PS., criado te da naclonalidade.
pregam llldlstarçavelmente a conve- pela Lei n.v 770, de 1949 e vmculado Há poucos dias consumou-se <lIDa
niência da adoção de um canctdato ,10 Ministério da .Educaçê.o e Cultu'ca das maiores injustiça;; rlenrro desta
as eleições presidenciais que, 5Gb o sem como objetivo o escudo elas pro- Casa contra. o eminente MlnJostl'o da
moueio da Revolução de 64, 50 pro- níernas SOCiais em todos os aspectos Fazenda, Prof. Delfim Neto Parece
cessarao em 1974. lia mesmo quem ja desenvolvenuo, particularrnente, novas me que as sombras da. incompreensão
pregue a convemência da adoç.rc, pe- tecnlcas ue pesquisa voltadas para. a ou da, rntolerãncíc envolveram este re
lo MbB, do candidato ÚniCO qUi' a compreensão do prcuíemàtica rural cmto , E Parlamentares de inruscuti
ARENA ira indicar. noruesüna de modo especial 11 rnelho- vel hOTlorabiildade dispuseram-se a

Onde estamos? Para oh.re vamos? na das condições da vida <lo trabalha. mvesbir ('ontra a gestão do preclaro
O partido ua 0lYJS1Çâo tena "'''gado doto Minislrn da Fazenda, apontando-lhe
o seu programa e renegado a sua fi· UonIorme destacOe] o Prof. Syl<mo falhas Oil protestando cõncra distor
losofia polltlca? Se o fez, eu, since-' [i,lbeiro de Palva, em dISCur.~O profe- ções na administração da política "0-
l'mnent.e1 de5cOllheço1 CüffiO, de r-',3;;to, neto - como t'epr.esentante do l\111nls- nônlica brasileira. " ...'
o desconhecelTI tantos dos meus ~li..~.=.~ Lro Jarbas Passarinho - no ato lnaU- Não-. t.e,nho duvida de que aqu-el-es
ues cOmpanl1elfos que também se gural do novo predlo do Instituw, o que cllscorciam da sua onentaçao,
perguntam o que estaria a.cont~!;en- "IJNPS tem con1.ribuldo (ieclslvaU1:ell- prmclp~Jn1ente OS que comigo nlllitam
do. Eu Sera qlle já os senhore;; dJri· Le para a fixaçao doa objetivoo que nas mesmas fileiras da ARENA teno"
gentes do partido, 80 pelo fato de o devem motival' a açao brasllelra; tan- cl atitude de rever estes pronllnêlamen
~erem, exorbItar das snas atrIbuiçõoo to a ação (lo pl'c,:::ent,g, como a acno tos iTIjll,stos, restabelecendo a v~r{'lad.e.
to va.ler61n 111cL1S do que o próprw pro- tutm;.a. De m'Ü'eto que atuação asSlm Selll pret'Emder colocar mal nenhu
grama de ação, aprovado em memo. pçrfeitamente C\ll'lgida- e onentada, ma das outras Pastas MmJ.sterllus
rave1 convenção nacional? IPDSSí:l.. gerar novas ±ormas e lDovaou. direi. ainda, "qu·e a SecretaTl.-t de Esta~

AcredIta.ndo na preWAéllcla do Par- res modelos ínstituclOnaJ.S especiflCa _ do mais mgrata e mais complexa io:
tido sobre os que o dil'igem, rep{)rto~ l?Jent-e: bl'asilerros". E, concll.na, "pc! :;ntregue aD en1inent-e patriclú ProL
me ao Princlj;}lo n° '1 do NJ.DB. onde ISSO mesmo, exemplos vivíssimos de Delfim Neto. Coube-lhe, dentro d,'1]
se lê texcualmente que "o !'15ta~lo, co- "cilmatação clas sClcied8.de" humana, programât.lca revolucionária, dar con
mo detentor do POlier Publlco, nao nos troplCos". - tinuidade aos ímperativos de sanear
5e JustifIca pela força de qu" se 'l.cha _Os cursos,.os trabahos e as publlca- mento das finanças nacionais. rnte·
InvestIdo U1as por sua o!'ürem na Vüll- çoes 90 ll?stltuo Joaqulm Na_buco; sao resses ,poderosos foram contrariados l

taele pop~lar." - Ie~preendldos sob a superVlSao de SN] mas, aClma de tudo, deveria ser pre-
AinuiJ. 110 pru"TJ.ma Lle HC.íO no 1,la- cnador - o Prot. GIIIJerto Freyre - servada a própria Nação "in sem. su-

._. O,.' c • _ • com a colaborara!> de um Conselho a premas interesses.
r:-0 l?.:?~lilpO~ ~ o ~~O\iln1en~o D:-luocra- vários Departamento, dos quais tazem "
tICO BraslleIro faz credo, no Item. n, a colahoração de um Cons"lho v' As quesciúnculas domestlcas dadas
da "Delesa do regIme re],lreôematlvo, DeuaTtamentos dos quaisV faz: apaIJo: a con11-ec€r neste PlenárlO apres-8ntam
pl~namen~e as.segur~ao atrav~s do fU- te nomes c(lm~ Ruy João M~rqUe~, uma dimensão mínima, diante dos
traglO ~lmver,sal, uueto e se'Urel.ü pa~ Marcos Vilaça. Uarollno e Farnand{l enor111Bs êxitos obtIdos no País e l'egís
ra todos ,?S carg.;li; eletlvos, n<;taaa- -Gonçalves, Rl'liato Can1elro Campos, trados pejos idôneos círculos da 1m
mente Q ae PresldenLe da Republlch, Nolo Pereira, Sérgio Guerra RacheI pransa intemacional . -,
Ltov~r~adores de Es~ado, Pre~eitos da.fj Caldas Lins

l
"Valdemar valeht.e, Ae.. Ob3€'!'va-dor.es de jornais est.rangel'"

Capltals e das estanclas hldromme- cio de Oliveira e Fernando de Mello l'OS não hesitam em reconhecer no
. li ·t' " ML.'1istro Delfim Netto uma 'rande re-

!'aIS e c ma lCas, I"reyr". este no exercicio de sua Dire, velação na admilllstraçâo °d,'l. econ n •

Eis poi: que, Sr. Presidente, creIo t<JTia Executiva. - ~
estar h.a.v_endo eih tais man.1festaçúes Deve-se, por oportuno. lrisar que ° mia. nacional. Quando se falou que o

d b Mmlstro da Fazenda adotou uma po-
de o[Jlmao, venham e alXO OU" ete I"~PS conta com um \lotável mus"u, líLlCa de vllegmtura permanente pelo-"
cima, e tanto maIs grave no segm:\!c. creio que o único em todo o Norte e mundo. omltindo-se a auscultar o in
'.:aso, um ato de inflelelidade- aos su- Nordeste pelo grande repositórIO de terior brasileiro, cometeu-se um eql.1i
penores princípios que constituem a expressões da c\JJtl.]ra regional: ao voco 1astímável. já que o Mimstél'lo da
norma da nOSsa permanente ação lado de maquetes. gráficos, cel'âmicas, I"azenéla dispõe ele uma rede de Exa
partldária , artesana to, vestuitrIO e utensiJios do- tores ou de mesas de rendas que não

Eu sou daqueles que pensam ser a méstícos, dispõe ele aínda de uma SIn- ~ão apenas agências de cobranças de
conquista do Poder objetivo a ser gular .c~ieção de ex-votos relatiVOS ll11POStos, mas postos de verificação d€
perseguido por qualÇJuer um dos nar- não 50 as. partes do corpo, como à-~ Llma realidade mterna, para 15S0 mm
tidos legitimamente existentes. Mas. casas e .ar;1l11alS de trd-balho rural etc. to contribuindo o Banco do Bralsl. ng.
quando um partlclo pnUtico faz prin- A Blb!Joteca caracterIza-se.. J?G10 Sila misSã<J de sentir a registrar as pu,?-
cfpio fundamental da sua Juta ele· g;.ande a~ervo d~ !Jvros e peno.dlCos sações de nosso processo de rlql1ezM.
gitimidade do Poder, tendo como Únl. rI. ~ssun,05 de .~n.teresse socl,?log':.co,
ca fonte o sufrágio llvre, (liret-o, se- gOO!OglCO e _estatu,tlco. As publJcaç~ea As criticas. almhadas contra a sua
ereto e universal do povo, então não d? IJNPS sao PO! ela ~lvU!gadas atla· orientação, cprincipalmente quando se
vejo porque aplaudir e mesmo aeei- veo deoum ~t1v'? m~r?aJnbl? qu" man- referem aos rigores determinados em
tal' que algúm dos <seus membros_ se. tem. c m a" pllnClpals entldades cu1- relação à polítíca nitidamente agrico-
. , - - f lurars de todo o mundo. la, carecem de fundamentos. Pois <)
la quem for ~ por quaIS raz?es .01', Cabe. pois, neste bTeve e clesataVla- Titu!ftr da Pasta da Fazenda jamais
poss~ defendeI a ~es,: da elelçao do do registro, nã.o desiembrar a impor- a.ctotou uma medida sem que antes
PreSIdente da _Republlca c~l1forme a cância, ,para o nos-so desenvolvimento tivesse de estuclar da lorma meus prl.1
modelou. a Impos a RevoJuçao de 1964, lntegral, ela existência de oficinas de dente os prós e os contras pertinenteS
no BraSIl. _ pesquísa e indagação s",Ciai como o .. às questões de ordem politlCo-soclal.

FlCO com _o. program~ do M(}Vlil1en· IJNPS. Urge qU€ a Adminístração Fe- Supervisionando os negõcios da súa
to DemocratlCo BrasileIro, ao qual, deral -~ e de modo saliente o Minis- Pasta desde o-Governo Costa e Silva,
espontânea e livremente, eu me filiei lério -ela Educacão e Cultura, entregue o Ministro Delfim Neto vem cumprin
em 1965, quando o Ato Institu~ion9.J aó labor inteligent-e do Senador Jar-' do à risca a O'l'ientação ími10sta pela
n° 2 extinguiu os vários partidos po- bas Passarinho - continue a conferír- Revoiução e, credor da confiança do
líticos existentes, cortfinando os po- lhe o.s recursos e os estimulas necessã- Presidente Emilio Mêdici, tem sido
líticos brasileiros neste "strelto e tr15- rios. Sua Excelência, .antes dB mais nada,

o SR-. FElinAS NOBRE: ~

(Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Srs. Dep\.1tados, há dois pro
blemas para os quais queremos, ain
tIa uma vez, alertar a Administraçao
publica.

o primeiro diz respeito à injusLig8
relatlva a não Il1tercomumca.bllldade
do tempo de servIçO prestado na arn·
presa privada para efeito de aposen
tadoria no ServiÇD público. I;;' tão
llagrante a injustiça que os traÍJa
lhadores que vêm da Espanha, 8 (le
Portugal, por exemplo, graças a con
vênios assinados pelo Brasil, contam
indistintamente o periodo rle 1,empo
de trabalho prestado naqceles p«i-

Em segundo lugar, queremos cha
mar a atenção (lo Pa,l"r PÚblico para
a situaçáo dos alltôtlomos cGIltribÍl
intcs do INPS. Advogados, 1Ylédic{;s,
engenheíros, corretores etc. não têm
atualmente ã possibilidade de se r,po
sentar, porque o ,üv"l de aposentado
:ria pago pelo INPS aos prolissionaís
liberais está na J:ase t1 e cjnco ,;alá·
rios-mínimos. Assim, esses profisslO-

Eis o fato, relatado pelo Sr. Embai
xador brasileiro no Equador, a quem
prestamos nosas homenagens pelo
magnífico trabalho que vem des-rn
penhando no próspero país irmão, que
cem surpreendendo o mundo pele,,,
seus elevados índices de crescimento
econômico.

Apos demorados esforços desenvol
vidos com a colaboração de nossa
cnanceraria, a Vcllrswagen brasueira

. ganhou concorrência para o rornect ...
mente do L 000 VIaturas ao Governo
equatoríano .

Quando tud<l parecia resolvido e a
operaçáo concretizada, representando
mais um marco sígmücatívo pari> o
Brasil, pois alem de ter o nosso (lar
que mdustrral atingido O Pacífico com
seus produtos: teriamos, por outro la
do, projetado nossa nova imagem do
progresso, surge: então, o rato impon
deravel. A representante da V"lks
wagen mexicana entra em cena, àl-

. sendo-se credenciada pela matriz pa
ra eretuar o fornecimento acordado.

Será essa a nossa realidade das em
presas m uttmacíonaísz

E o prestigio e conceito de nossa in
dústría, não deveriam ter sido con
siderados? Por que o Made in Brazíl
com -Z, foi relegado em segundo pia
no?

Nosso Pais está em pleno esforço
de exportação. .O rncentívo à expir
taçào é tônica de nossa política eco-
nônuca. I

Sera que o interesse dos multma
ClOnalS começa a se conflItar COm o
interesse nacional? .

Muitos argumentos surgem 1>9.""
justlÍlcar o ocorndo, Argume'J&an.
com o custo de transporte) argull1.en
tam- que a operação teria sido recon
sidera da pelo próprio Equador I n~3.-O

tendo Sido ainda concertizada; Sllr
gen'l ml1 argulnentos. Isto não nVa
lieta. o .tato que ocorreu e merece r:,el'
considerado, E o fato não e isola do,
outras en1presas brasileiras rl11B par
ticiparam de exposições em OU~1'O"
pabes VIveram experiência semelt'run
tes, nã.o conseguindo, após cont"'a10S.
completar as operaçoes InICiada" pal
mLerIerências externas.

J!]' necessál'1o regularmentarmos a
materia o quanto antes~ definlrln:J~

posições a fim de f>Vltar a destr'.r
ção do esforço que a Nação vem de
senvolvivendo na conquista dos mer-
cados externos. '

Para concluir, SI ,Presidente, [OS
tal'lamos de comunicar à Casa q'cle,
a.endendo nosso convlte, o Sr. Pre
ieito E'lgueiredo Ferraz pro'enra.
amanhã, às 10 horas, na Comissão gs
peclal de J?oluiçã'O, palestra sobre o
metrO e os seJ:1S efeitos minimizi.tntes
na poluição,

Era o que tinha a dizer. (Muüo
vem)
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o SR. A,:-ITó)\ro l'Ol'l'IES: .
(Prununcla. o segmnte discurso) .....

Sr. Presídents, S:t'f). Deputados, a ba.l'''!
b:;.rldaú" cega do desuno acaba. do
cortas o no da <;;.'{iBWI\GiV, de rum.
ertatura prl>'JiOSil, não ap"na5 pi}J1
seus elevados dotes espírituais, Vlrtu"'!
des que tanto a enobreceram, lllfU:..
cando sua admirável 1J$j'oon~"lld"d""
cQmo pela soma de beÍ!.6 que e"Vll."
Ilw-,,, ill1tre· aqtH,les qUi' a kod""wem
onde não f",Jtava a prern:r,~" ()Ofl~LalL~ .
te dos humilde,,; :Porém, <:I que tad",..
~omos f()rºado~ a la<tin:w.r, ".cima â'1l
tudo, é a p(;lrda ir1"&parál'el qUtl> "h
l71"85011t.3. a ~mã.e de família extl''êxno5!
sa, dedicada, hOi1e~ta e 1,;,1\ori061"

A mat!;rnidlJ,cl.;; loi ),M!'i\ nona .&loo~

nora Li~bol\, Freire um vúrd"d&iN'
apv8t,<)lado, " crMo que do mai~ Pl'O~.
iUlldo 3eIltiil1i!l1to {te ~iôU~ dedícaúoJ\
filhos jamais õe apagma a ilgum de;,•.
.sa image!11 de si1nta que ihes inSUflolll
a. vida, devQtandQ-ihe~ continuamen.
te OE mRlores carinho,:;.

Não é somente a pmla, lllaS ~i\.!U~
tem a sociedade, a pátl'ia que têm ll,
prant~ar esse pasament1J il'remedltÍ,o
'rei, a morte. da virtuoza 8,.mhQl'a qU@
d",,,,, como valioso legado aor, 8eUB fi.,
lllos (I oxemplo dignificante de lm~

.1J11S;auo. -uobiJiBsimo, onde se retLatelli
1<5 a.ObS mals benemérltll" e i'I:lvegtl"
~l!S de aito sentidQ fiJancrópico, qu<\,<
lluades queJ por certo, hão de et"::rIll"$. (
Z_ár ;>ua memól'ia.

Ao faz.er E:ste regiõtro, SI', Presidell><
t·e, desejo apresentar ao Comnndantl'l
Jose Liaboa l?reiról, Governador dQ
Amapá, nüo. 00 em meu nome pe:<;o:mJ;
mas interpret<ll1do, também, o 11en..
sarnent<l de todos os ama·paenses, nos""
!>O5 onoE de profundo e sentido u<i~
'ar pela. perda irreparável de sua e~~
tima.cla. e inesquecivel genitQro., cujo
L\iecimillJ,to ocorreu ontem dia 2 díÍ
;,/Jdl, no Estado da Guan~bar!Í. -
QU~ o Senh(ll' rcceba. sua bonCio~

alma na. man~úo cl,os justos, COnli)
preito de l'econhecL'1wnto a(l qUE! 01;;,
repl'esentou em Vida, e que Sle nor~

transmita, em sua infinita bondad,,;
alguns do,:; sentimentos que tanto J:l
engrandeceram no desempel.lho de SU1l.
glõriosa missão, ao longo de .sua exis,
téncía. (O orador ,é abraçado)..

o SR, WIL1I'rAR DALLANHOL:
,(Pronuncia: CI seguinte discurso) _

Sr. preSidente, Srl'. Deputados, o Jor<l
naI de Santa. Catarina, é um órgiilí>
que honra a mJprensa coestaduul1o. li
brasileira.

Suas 466 edições· serviram - iJ ~

saciedHde - para definir-lhe a linM
imparciaL de comportamento, l'DS",r"
vando-Ihe um papel preponderante l'&'
formaçâo da opinião publica cata.rÍ-..,
nens". . .

Criterioso na.s_suas ob.senrações; sa~

be ser ]JOnderad o ou reiv indicantO'.
discreto ou agressivo. Sua posição em
tod{J3 os episódios de que tem parth
cipado nos "em; dois a110S de ·exlr;
tência - e nunca esw, ausente
marca-lhe !lo cal'actelistica noticio,'lll !f
molda.-o como tribuna .de debates da~
problemaB comunitários do Estado ."
do pais.

Dai a L'1lportâl1cia de SE:U SupJe!Uiln.
ta EspteCial editado em 31 de mil.rÇiJ

o SR. ALBrG,'1'O HO:i!'Ji"iUAN:
(Sem. l·"ViSão (/0 orador) - Sr. Pre

sidente, :registro ftqui profundo ve3ar
peJo trJgi{:~ aCD11tecimento ocorrido
n,: dil·js,,· dos Municípios de ljlll e
AJurlCaba, onde Ul:!l õnibus, após cv"'
·Udr com wn caminhão de carga, ])Til
oipitou -se- TIaa águas do rio Paxinll1.

Morreram no acidente. as seguintes
pessoas, em número de 19:

Itamar Pedro .AzambuJa j"'la
ehado. Lnis .Emilio Palha e sua
esposa Orlanda Oliveira Palha
(casados hj 15 dias), Maria. Ri
nalski e· as irmãs Carmem e 1'e
resinha Pereira, Jos& Bm'bosa
Prates, Mílton Lima, Darci do
Carmo, Avelino _Scjl!Ssler, Irace
ma Chagas e suas filhas Tânia
(quatro . meses), .,Rosane (seis
anos) e Beatriz ·(oito anos). Além
de Enúlill Sll..mpllJo, WilEpn Ri

gôlli e Maria'-da. Graça Becker.
A estreita ponte sobre o rio Fa

xlnal na divisa de rju! com· o mu
nicípio de Ujuricaba, só dá pas
sagi'm para u11lveÍl'ulo de cana
vez. Por 'i8Oo, ainda não se sabe
a causa doaCidente que·mat<J1l 19
pessoas, que viajava.m nu õnibüs
da Empresa Stadier, vindo de
Palmeira. das J\,Ussões. Até o fim
da tardê de ontem, os motoristas
do ônibus e do caminhão com que
se chocou ainda não havium prClí
tado depoimento e por iroOO só
existom suposições. Apenas oito
dos 27 passageiros cOl1seguiUtll1
ooca.par, junto com: os motori,.
tas dw dois VE:Ículos, maiB 0_ c:o-

atento e compreensivo diante do qua- natureza. pessoal, contra-a grandíost- neste passo, pioneiros de uma nova brador do coletívo: eles consesuí-
dro de problemas da nacionalidade, dade do momento hístôríco. idéia, . ram saltar janelas, ante. de- Q

Faz-se ímperioso qUBse atente para Não estamos aqui defendendo pro- Pensam - ,e com justas razões - ônibus cair no rio -,
Do realldade interna do País. :E:' necea- príamente o nome do cidadão Delfim criar uma Faculdade de Odontologia . ..
m'rio que se volt-em as' vistas para !I Neto, que, pai' sí só, é um exemplo na com um currículo de cinco anos, dos Quero, ~r. Presidente, neste ~st".n-
Ama-ônía, para o Nordeste, para o sua honorabílidade pessoal. Defende- quai~ os três primeiros serão comuns t: solldariza~-me com a administra..
ú&ntro-oeate, para o Leste. para o Sul, mos, sim; o que ele representa no ce- aos estudantes de Medicina e de sao dos MUIlIClPIOS de Ijui e Ajmio.~...
enrím, de modo que se compree-nda nárío das finanças naeíonais, como Odontologia e osdoís últimos de espe- ba, que .decla~axam luto orícíal l!;jt
ser alJjetiva e justa a oríentaeão esta- alto expoente de um parque de ríque- e1alióadio na difícil arte dos dentistas. esse tragiCO acidente, que se som" l\ .
belecrda , "zas que S. Exa. soube estimular e fa- Assim,' conhecendo e nrabloando as tantos outros que, neste J?at" vrn-
. Nin~,uem dentro desta Casa Iem- zer florescer com suas mãos mágicas matérias básicas dos cur50.õ' ·dlO Medi- rnarn tanta gente em acideuks' Ui!

breu-se, quando daI) criticas ultima- de oxtraordínárío intérprete da rean- cína 03 futuros odontologos de Mon- trànsíto , E' sangue no asfalto, maa
menti> assacadas contra o Ministério dade nacional. tes Olaros poderão, M mesmo tempo também, Ó é, Sr. presidente, no [Irmo<
da, Fazenda a .1'c.o'Pçeito de nossa re- Pw:a defender o Professcr Delfim em que cuidem da saúde bucal de seus prío interior; nas estradas emperw,,'l
seria de dólares no exterior, da amo Neto, como fOJ:ça interpretatiV.a. .deIclíéntes; nu maioria. gente,. humild.. e í) das acontecem fatos como este, quan..
pliação de nossa pauta de exporta- umasistE:mátlca monetãría, aí está simples do interior, levar-Ines aquele -do a precsa de -chegar faz com que
çõm e da valorização do cruzeiro, co- uma geração atenta, que saberá arcar mínimo de eonhectrnento e de soecr- com muita peressa se Chfg1.16 ao OU""i
mo moeda, hoje, o qual conquista, po- com o ônus hlstéríco, avocando a si ros de <",tu" estão sempre privados, da,- trom unrío .. (O orador e auraçaLloiJl
sições invejáveis nos mercados ínter- os imensos' sacrifi{lios 0 as "pesadas da a carência, total de médíeos por
nacionais. incompreensões qué têm marcado o toda 11 zona ínteríorana do País.

O que Vêm fazendo o Proresscr estarants peregrínar di> um Mínlstto ! Técnicos e peritos, inclusive juríatas
De1f1m Neto em favor do Bmsil é al- que, antes de pensa" em si, pensa no Ilb"Usados, que estudam todac as im
go de írnpressíonante, c não seríamos Pais a que serve com írrepreensíveí plicações lilgais do plano - pois é pre
'l1ÚS brasrleíros, apenas merecedores abnegação. .." císo .p!allejar tudo, e znuíto rigorosa.
de .aplaussos gratuitos ou generoso; de . Mas o 'I'itular da ]'a~nda aer;,.ult."1o mente, para que "e evitem {\isp~ndioo
rlgidos jornais europeus ou norte- n9_ sua. Pátria e mantêm-se convicto lnúteis d", numerârto-e de J<'li"l'iga. 
americanos, quando fazem justiça. ao de que a posterídade saberá dírímlr Já estão traçando as linhas .mestrae
talento e à· capacidadF: elo Sr. DelfIm as dúvidas, buscando. no tl'abalho no- do programa.
Neto, atribuindo-lhe equilíbrio e ener- tâvel que desempenhou S. Exa., a Ateudo. por 50U turno, :l{lll j:)yoole
gla no· SBU. irrepreen81vel comporta- carga de exemplos nBces.siLri(),~ para a mas médicos e paramédicos que tan
mento na gestão cIos nossus negócIos pe:rpetu"r;ão de sua ·peroon"lldlH.le. co- to intkresnam à econortlia e o progres.
financelrcs. mo Mnieitot' de",ta República. Carril- 5Q do País, o jovem e o dinümko :Mi.

A Naçâ:J vai be111. O investido!' e,s- gando sobre os omtrili as imensa.s ex .. nistra da Saúde, o muito ilustre Se.
trangeiro rente-óe seguro nas suas peetativas e as mais' ansiosas mani- nhor Maeh"do de LemO."J, .Jã soe c"m.

. 'l.plicaçõês maciças, A· cada di" que festa,ções de grandeza, não sonhl< S. proroewu a viaitar, muito brevemen
passa mais se concentram, aqUi ho- rexa, com a glória, mas não há dúvida te, a. obra global que está rt;a1izando,
mens de empresa:> do exterior. Ai e3tà de que o enfoque da História nã.o o em Javor de .l\ilina.s e do Bra,'lil,. a I<'un
{) Jp.pão. a maior força. econômica do deixará de lado. O pedil dQ recons- day;lO Universidade NOl'te Mitle!~a.

Oriente, que manifesta suas simpatias trutor das financas bra,siieiras irá LAontes Claros., '" toda B, r"gif'lo JW
j;\, ..sem reservas sobre o Brasil e o seu emergIr, nesta civiU7.ação, como exem- rlfél"ica aguardam a visít!\ do eml
futuro. Nada disto poderia ocOrTer se pio máximo de uma societlade llvre. n€'nte titular da S;J;Ude. pois s,.tbilm
es.ses jnvestidores ·internacionais 119.0 Cidl?..dão que cumpriu sens amal'got.\ que S. Exa. é 11m devotado .servidor
Se sentLs.sem seguros ou se não proc1a- d(weres o Sr. Delfim Neto, pelo geu cIos intel'esso" do Pais, Boi/r., lO"! uma
lnasse...'11 no Brasil condições de estHbl- extrv.ordin~rio poder de renüncla, não LronllJ"et&núia. servIda «ti artV.:j1.~o~U á:n1..
lidadB pant a inver.são de capitaIs, inwI1'üm1ifru a nl3"m intel'rompen\'.a mo pRra o trabalho.
porqll~ a rentabiildade prevista com Igr",nd"l mls~li{l que acent{}~.. .. li: b{,m "o<1e aconiac,,!', (toelu" os mi-
IDvestlmentos de altas soma.s· Ja vem }1"l'"i'.. ô Cl\!f) tInha a dH~>éot. (M'ul't-o v
ga,rantÍl' R lucidez e a seg11mnça com 0:;;;/.) . nciros aI,sim o desejfl!11c\!') que I) i1u.;;-
qUE: o MinlsITO Delfim Neto pauta seu trado cientista leve àquel0s id<:al!.at.:.lí
comportamento à frente da Pasta da O SR" J;DGARD l'''Ji!:Ell!,AI I as. achegas de sua experiÔnc1a e áo
Fazenda. I sua cuUma, di? modo que :lo ideJo. ga.-

(Pi'On~uiCuJ, o segui71:lõ dÜHJurso) nhe nove.3 contornos e maL,; c_edo, ain..
S§r • .PreJJd~:"nb\ S1';';, Depu~l,dÚG.· leio àa, possa írutific~n'_.:-m f"avur do povo.
~mOd(1)é'tdo, C{tlU() ruineiro; ra'Uante, A sau·di: do povo -:- ~ua protet1to .a
como hol'líl:m do intel'ior; ~feljz como s.sJvagllil.hla. _, é efenr do Estado:
bra.siIello que g~nlIe a ind4.qp;-2'nsablJi- Por isto, eln 1\llr1aS 1- COnfi1l,.lnü.B BlíJ
dada de levar-se ao povo maior núme- Que a nov,,- Faculdade que :'ie projeta
1:0 de pl'OfiSi3ionais realmente habilia-. em Monw5 CJarc-s S€ja, muito breve
dos,· no campo da saúde do hOmem, mente, mais um ba!ul1l~oe ocuuad.o !lU
que nll8 Gerais, no Municipio d(; 'Mon- defe3tt da saúde ]YJpt\lm·.· (2'f[utta
t-eG Claros, :vão tomando corpo a idéia bB'm i .
e a mat~rialização da quinta. ~facu.lcla
üe de nível superior, na. t"gii'.o. pns.oo
d;;c,lsivo para a consolidação da Uni
versIdade Nort" Mineira, seMo quo
todos. n6s acalentamos e desjd,mo5
tornado realidade.

"O J-crnal", de M01)te-z Cluros, a.nun..
oia que já se iniciol! a caminhada no
sentido de que u projetada .FacuIda
de de Odontolog·ia. se concreti~"" poiE
ta.nl:o os profls.o,ionaÚ', locais como fi,
Fundaç·ão Univilrsiçladt>.Norte lVunel
ra regrutaram t-oda a gama de ele
mentos mRt"r!ais e· huma·nos para
a1ll:eviaro projeto da Ql'Jaçi',o da nova
entIdade, em teJ.'moIrtao seguros quà
po''!3a ser, de antemão, assegurada a
autorização para o seu funcionamento,
pelo Conselho Federal de Educação,
já no próximo ano.

Basta ter uma Iigeim n~ão do que
sej:\. ainda, o interior. lmu:!Ueü'O pâ!e
compl'"ender e alcançar o mundo ele
difIculdades com que ccmtam as po
pulações interioranas, :mormente fio"
aspectOB dI!. assistência. médica e den
tária.

I1ilio milhões de brasileiros formal
l\1i'nt.e des!ljiSistido.B .d" aUl!iIl.o técnlc.\')
Cli",ntífico, sobretudo porque os que po
dem ""tudar, emigrando p..'lI8. os gmn
de~ centras,· onde se preparam profiq•
sionalmente. para. os SSlJI; mJsterê!l,
l1lnito raramente regressam às lJ~
miginárlas. ~

Só lt dilJSf>n1inaçã.o aq· ensino, <>m
1;00013o;;.nive'ia. lii inoluldo óbv1a..\1.1ento
() nível ilupeorior, pode preenllhe:r fi
condição básica de ma.nt<:r o homem
no seu berço natal, incorpol'lU1.do-o a9
necezsidades de sua regiãJO.

O;; Idealistas de Monres Cla;r<JS. ÇY"
mo da boa formação miuoÍ!'a, !!fio,

Estou e·eTto de que az. dívergênclm;
lXlnhêcid·as no Plenádo ·da Câmara
dfr"3 Deput.'ldos nada produzirão, no
futuro, a não ser que surjam como
,irnples subsídios, como restrições ti"

Sr. Presidenle, S.rs. Deputados. O
nome não comporta. mais polêmicas

~ estéreis. A R€'volução tem 'uma linha
_ p1'ogranui.ticaa desdúbrar. Estas po

bres dis.sensõe3 internas estes de-za
v.enças pdmárias l e3sas diScórdias que
lembram bulicios infantis, não podem
f,roduzir efeitos rilCionaJs, já que fi
...afi7 vive- ~url1a atln-c'nf'Ü:'a, de ra.cio
na1ídade. A Revolução encontra em
Delfim Neto um fator de sua salvação
interna, Foi "havés oM zuas mão.'.,
no desdobramento ds. pclltica do atual
r-egime, que a Nação saiu de um e5
tágí;> de sombras, de hesitaçõ"" de dú
Vidas profundas e de ÍlnpressÍonant.es
inquietações.

No ·mtqnte em qu<" o Extremo Ori
ente, a Europa, 03 E5tado.~ unidos G
outras partes do Mundo aplaudem o
exa.It.am o talento. a capacIdade e li
coragem do MinJ.<;tro Delfim Neto,
elent:ro de"t" Casa e apenas dentro
desl", Ca·sa levantam-se. pobres opi
nioos dise1:lrdantes, que pouco ou nada
apri?sentam de válido. como se fosse
possivel estabelecer, <-:Om de<mvençag
inte>rnas. o confronto com a madura e
respeito.>a opinião decentrog financei
ros internacionais. TaíI.> desavenças
{lU discordàncirm não podeliam jamais
8.íüniti1: equi paraqãú com os g€'stos di3
_aprovação. encenados 8eren2mi?nte
por ldônt>os órgãos da impr"nsa mun
diaL

Bem se vê que o ambiente de pa~

Bionalismo político às vezes perturb" "
reciocinio de emin,mtes col<lgas que
ll'referem C'L"C1·er r·~VJ .intolerância e ao
áta.elue fácil do que reoor13ld<lxar emeE

."no:; fa.zendo justiCa. a um homem da
categoria de D&lfim Neto, preclaro
g€'stor elas finanças brasHeiras (l a
quem a Ik'iolução e a Nação agrade
ll(,m pelo que tem realizado em favor
ü<> nossa unidade monetária..



.o ::.R, 'ülôSAR NASCil't1EN'rO:.
(PronuncIa 'u ·segu·mté it-iscul'sO)

Sr, J:'1'~sidel1te, i::irs, ~ -n"'p1.l,ados; I'olto.
a ucüpar esta tnbuna para trazel' afJ·
C0l111ecimen.o da Casa e de todo h1.i~·

a tl'lsta e .Jam~llÚ'tv.el ,sltnJi.00 de'u,D
l';'acmha da g.!oriõsa .Forçá' .El'pedicio-
:riárla Bi'asi!eíra... :

Ba.oee:Hjs 'úue ,dezenas dess'GS hcei'óii3
vivelÍl hOJe ~esqueGidoSl müüo ernour.a
tenl1a.m, 'alguns governos prQCti.1'i.;\'c\,c
am,pár~-los. !vIas, Sr. Pl'.8sidente' ~
S1's. Dejluta-d.o-5, L1elll todos' i..€!n. ti.. rne,s·
lua ·sorte. 'E este IDealizado pela rb"
portsJge:(I! do "Jornal de .santa aCt.-a
'rina"',' ecl1ção do dia 31 ,de março, que
vh'e noi ,llter:lor do munici'pio de lUlO
ta, em nosso Esta.do, co,mie~posa e, 11
filbos e perca)Je a lfl·ISO.rW 1l11,p01;lan
cia:',ele ,Cr$ 133,00, a titulo de ,p,m,áo;
é uni elos eSQuecidos, .Ele 'l1.1tou .dois
anos na ltália, al'r1SCil.t1(!0 a ,pl'oprJa
v.Üia;· para eV.tLl:Li· qUB ,nã{) só 'o ',aüs$ü
Fals," COrno os ,clen,ais ;ossem súbju
ga.dos p,ehl 'j;·irarua nazJs~.

.,1'1 inbuénl nesLa Casa'b uesc,onl1ec0 ' o
dralrla v.Lvido .PC..! ~s~eB; herois na. 1A)~

lni::;'(1,~ c'e ..l.\iD"!ll.e ·0?~stelo ~ cem t):,t:"1'as 
baÜ3.lhas. Ji:n.trentando.o :tr.1.o ,e a 'iij~

me, eles 'lã. deIilonsq~a.li~lri:l 9,:vabt .e
a -coragí~;rn dQ soldado. .iJ.rásJlelro..' .A;J.
sirl1, -a pelarnos ao· E.:ÚllU. Br.\Pr.estden·
te da f-tepubl1ca e ~t&.rnbel~J ao i!}~.rG'O.

'Sr. Nlu:ustro ,da "Guerr.a t:ara ·qUlo:.- ,8.
Exas;. p;rúcul'éni. -atravês oÜe r.üe:nsu·
g~ns -.ao Pou"r Legi:;lati\'o oU' di' ato"
P.l'OPI:lO~, r emeàlar a a:fliViv<l. - B DOr.
que fi.ão d.izer ,-- _la.sLttnfi,\e1 ,situação
a que estít' J:el~g<tdo' J il:>'pedlcionâ1io
SÚglllb JoaquIm de 'Sou",...

Passo .a ler, ,par<j. q.we con.ste do '111 'L
pronunclameutú j ' a reool·tag~m ~a -que
me referi.

Qü"rta-fãira 4 ,mARiO Do .CONCr.E,6S0 .lIM\C'IDNAL ('seção')' Abril' d.e· <1:973565 .
....--,_._,.__._._,..".".."_•.~., ,~-"""""~"""""'..... . ~''''::-''''.'''''''''''''''''- .. ,._~.,.....,..,..~. -'",:-"""",,,,,",",,.,...,..,,,",,,,,,,-,~-,~,., ',"",,!.

último. Lànge' de .ser um apínnauo lhos 'moram: com eles I\~iriam Re- tres, quando nas superquadras .res, rpor muníeipío, A .médía ue .ínscrl»
de rouvamínnas ou uma sucessão tíe gma 23 anos, .Ana Dnrci de Gou- dencíaís não Se nota a presença de' ções novas por Zona 'Eleitoral 'Í-oi de
mensagens -vazias e 'Iaudatívàs, taz, za, 21 anos, ,Zulma ue Bouu, 18 nenhum. -; . ~3.655.Ra -capital, a elevaçâo x\o
isto srrn, a anàhse .serena de admi- anos.. João Carlos de eonaa, 15 ·.A :população de BI'HSilia, que .assís- númel'o de eleitores obeãcceu, aínna,
nísuradores, .pollticos, emJ;jl'esál'ios, -tê~ -a.ncs, Luis Antônio .de Smml, 18 te atônita, a carníncína que os IOUC05 .a uma 'mêdía .de:m2 . .:FOI' 'quilõme-
nícos e professores. 'Nela colhem-se a~ anos, lv.rátio Jose de -Souza, 10 do volante; íncentívados )J.ela ounssao tro .quaxauo, essa .mérüa..'chegou a 4:4.
observações sonre o desempenho (to' anos; 1\1Iaridli de s5uz1:t, U· ;lTIGS, das autoríriades .responsáveis pela ,&e- ;\[a Baix.Wa :.Flumin.ense 'residem as
Pais, nos nove. anos 'que' decorreram lVlauri de Souz-a, 8 anos, 'oergiJlo gurança publica, .promovem diarra- grandes esperanças elo TRE,.;parà al-
de::Jcle o :SI fie marco .de lJ.J{H;nUill .l'e- ,JoaQuiln de Souva .runíor, 6 anos, mente~ ceitandc preciosas' vidas ,e .es- cançar fi. clevaçâo ,prevista do eleito...
'tropecw do caminho .ttiilhado pela 'Eanelra 'de Souza; 3 anos, e Lu- tropíanoo. czíanças e. auultos, licou es- 1'21,10 .do 'Estado do 'Rio, .levanoo-se em
Naçao. e pelo 't!:&!.taclo no campo EJetai, etano de Souza de apenas 6 me- cupeiata e .mdignana ,t\c, lll.'eserwia;r $J conta .que os .quatro -municípíos da.
poüuco e econômico. T.ra~a-se do r€"- ses, .fato que .passareí a narrar, . Regfâo - .Caxras, 'Nova 'Iguaçu, ~lno-
trato vívo-rte quase um decênio, no o.ênt.ado em um tronco, otn-in- No úítímo sáoaco, q:u-al1.(lO maior era. pous e .sãp ,João .de .Nlel'itl - sá-o {..'S
., o movimento nas .ruas do "Plano .Pl ... que .apresentam '11laiOl:es -índíces de

qual" o Pais se remodela.: anrmando- do o horizonte, pensativo, -ele re- loto, Juziaias mctoclcleuas, vllQr.n,~tu.s explosão demográflca dentro do ',(;en-
se como nação-líder do ,c.ontineütB, .cordou .algnns fatos hístóricos éla »01' garoosos pene.ais, com as sirenes t1'o~Le,te 'bxasile1l:o. 'Em 19'12, estavam

- transrmttnuo .ao mundo .a ãmageor ex- tornaüa de Monte -oastelo, falando abertas .a: toua to.ça, abriam "caminho inscritos, .regularmenta _ em -cundi-"
. traorcünarta de ·u!n I/Ovo que-constrói da. ~u~' semelhança com ,o lVIDJ:ro PHJ.'U· uois patuseos; travcstrdos em ções .de votar - 1..8ô8.'õü2 ,eleito:'es,
'sua 'projma grandeza. ,. do .Baú, e onde eles ncavam em neróís de .rustór.as em quadr,.nho, .dl... pendo J31~PeriOl' a 50% o número ,úa,...

Sr ..Presidente e Brs, Deputados, es- volta vigiando dia e noir.e, 'ent1'ln- xigincio :UT.J.l ,ca.n'a ale,gol'ico -em .b.lta C1t~él€s ~que se encontx,aln <nUllla falxa
se -reÓistro, enfatiz a ,uçâb do llu:l0r~ -, 'cheir~d.~s :para não .seL't}111 vistos ·velDcidade. O que é InalS eSl1r:anhdvci de lURde- .não superior a '30 anos. O
taDte' Ol'gâo 'da jmpre:nfJa ,I catarin€"D...se P<'':1CS ~lnlml'gDss que DOadlJ1 abat€- e que La1 .tiO!!lO~1;;;traç.ão .de ;lnau...gQsto, TRE ,define, a-sshn, -o eleit01'ado do
'C, por oportuno, -destaco :sua .lifl~a (l,e los um :à Ull1, C-OlTI·O .snnplc3 uso I.pa:,·a !~aD w.z.el' de im~Jecilidacie, e(a Est;3.do do EID, 1l.COillÚ jovem". E !e-
açáo, seü trabalho e s.ua ',hit.a"em :favol etO -fuzil tão pró:dmcs do .Ioca.l es- IpH .1\]Cl.na{Ü1 'p-ol' urna {n'gaUÍzaç:a,o 00- va €lU,.c$U_Isldel'açã:o o fato l1.e 2;)':'0
das' causas justas. (M1litó bem),: tavam 'acarppadus ·os immigo3. mer~ial, 'n:fô ;;e tJ.'2.talWo' :de .nenhturLa .do;; 1.:868,802 ins.crit.os 'não tel'!"m ,;n.,

Contou ainda. que rl.1:unf,e a niicis:tivu· goverlla111ental, CúlllD G.8l'i-a. <da ultrapassa,jo a cas3._ dos -4D 9.,110-3•.w...ada,· .não raro, ocorreu qü.é os ·d.e SlllJU1:'-SC ·enl lace ~de .tão .exlibe- 1'Ja JKtjlital i'ltunhwnS8. Q Cl'esc:me:rl:""
, '" • ., . 'a '" ,_, '" ~. :rante coilel'i.tu'apllcio-:1I.. ~o, jJ.0'p.ulacional :não, éhega a õerex-
l.l,.llc.;.dos da):etab.u~,r,aa rn1.~,trl .. :1CU o;::; Enqua.lllD ist-J, na.'J P01'ta..S das :~.sco.'o ...ra051VQ, como :na-:s Cluades ela :.BulXad.a

1
qUe est-avam._.na hnha eLe fr'~~ltet la~, l1:8,S enk-equadJ.'as. !lOS laç.ais <tu 'UJ,US ci'esce 'nu :prop-orção âe.... 20í'ó üa
p~nsaJ:.ldo se trt.ctBrern de alema~s. [gTande movin1ento, velhos,· cl'iall~as~ censo <pRl'a censo. ,A elevaçáo je:no..
li; .O:·nlOUlJe qeu el'éJ. totaln1~nte lp8;3Eoas inca.pacitadas fisi.ea.rn·:H;lte. :nao g.ráficà de ;São"-Gonçàlo) Um mUTIlei ...
iiur\111120do-.em voLea, dillc'tlltava as ob:d"udods a SOOOl'l'erem~õe a ,-ollulo\- pjo -vlzinllo de ·Niterói·- os dois .for•.
açóes de toma(!~t. elo,.mol'l'o .fOrta.~. ~I'iBelaue .alheia, »al'a j)odel' ,atl'a,vessal' !nam 'um, m-ezmo território .cont.!n.;(),
ni:,nce protegIdo. ,u....'11a ruu,- P;OIS o gUitrcta'"de ,,,Ll'àns~lrJ do ,c! se ·SltU~lP. dentro ,ae urna :m.B?lhR

'.1{elenibl'ando" S8liS C0J.11panne1,- qi..t8' a.li develia es.tar, Slmp1flSme.n'te r.egu:J:o :ge-0..:flSlca - ·B, po-r 'Eua ,,~z!
r(J~;,bí:a;sile'jros, lembrou que I,ram nao está., _ .. impressionante.

, ae es~a.tul'a llillito lJl.Ler~m: aos ,ue- !.. :0 -~~ontrlbuinte, ,q~e ,p~2:a IDlP.ris1-oü."3 'Se os -critérios lJ.a};~- ,deLerminar O
" .ucmvas solda-do~. _No ,en:.a~o, lo· i e§{;~l'c-hant~,' ~em cl1relto a, ser ~pro" númel~o de ,ca.clcÍl·.as"ll.a Cá.tna:ra .F,e..

r~).x:- .ús ·~~'.as~le~~-c'~. '41,.16 d~~:ons~ Ite~l~O,. o~:,se~';vque S~l11el1t~ ~s dlpl~: del'al ,e ASSill~bléiaõ Legisl~tjva? lo.....
travam IDc:.lOl: QlSl~v~l~ao~ püla.·a \l?dJtas ,cst";"-Ug:-l"-O-S e ,a~. alta-ij ,a.U~.O.ll rara Dutr.a vez 2JteT::Mlos, de:;'2J.'lIl1nan
lu:m., mesmO na lmna alO lrenle, I Qacles .ne.cIonalS, ;;emP.J:e ,cercado, da (\O'a flxacãO-.de .caeleira.s com :bas.e .uo
onde d.enlonstl'ayc;Jn ~rna t;o::a- !I?~l~ ca.L--:-~·ato;sa pro~eça-o pollC1al, ··eu! lndio.e-,e~e:ncgráfico ,e l)ão 110 el.e.ito
gl~m até ent<io ntu1t:a notada, (. qLl_21 ar:':'61to a se~~'al1!(a,,: .', rado ainc1-p.~ 2.SSim,0 Estado ,do Riu te ..

'!l-fHJ llnpecUu Q.u.e lnU:lTeSSel:rl Vá-, .bl'._ Se?l'e"i:l;1'~o <le BB?lu~ansa ';Pub11- rá don61côes ,de rm.'ma.r, no prúxiu!n
-l:ios deles,. Falou aluda d.as üi..Li- rca , t:3.D e~ pc.ss.tv.e'l .CQ~~,l1!Ua.l' t~l. =3ti~. pleUo, "gl;l.nde..s l',eP1~esel1üJçõB".s·p.ropn:,,:
culdacles por que pB..SSQ1'aln: tt ic- 1do Q~ Fol.'3as _n~~ta CIQaae., O numelO aiona.is. 'EX"pliC0U ,aind3. o Sr.. ,J.OQO
lHe e o frio, erarlJ as vezeS ~nSU-1 d.e :Vl~~~S .e alannant:e. _? 'C01'O ,ue ,ElaibistBJ L~GeEcI'-1, ~alle o él't:scln1entú
portáveis, ,e se nã~",'iOSSB1D 'ÚS lamema0i~es eS':a:~~ ~l'na~~~ l~~f'~!= populaci{}ni~l ~o E~t~..do d:> ~o :vem

·a.rnerieanos, terianl zl1ücrldo pela t~~-lE'J, ,~o~'? -a .~.~~Cl~,:~"".e~~,~{; -u1~1~~1_ marca~do :lncl~es ~ao el~pres~lVQS co
escass.ss ·de alin:ien1.0S e alTasaJohs auco t:~l ~tu).}>:l' ..l~",_~.~_, ~ _tta~ ,p~eC1.0 lno 'O' CIO cresClmen.l.,-c) ehntcn:,sJ'1 " ..0 t1.~e
Depoi; 'de ,.~Ü'iJ;d 111kM<Ç-;1 ,di;:;se·. S:;;tS .cstao s.~üo ·p~r~aq.as. e.'O nu:ma~~ nos .,dá, Jdentro \~le .q1.1àlquêl' altel...u:a..

, ." !.'L' to. , 'VI', .. :". de illCU;lu-c:::.ta.qas f-LS1COS 'c~.'escenclJ a-s- ,tiva p05icáJ ;p.ti'vile~)'Ü'..;::la dia...lta na
. c?!1~;egU1ra~l "? ",lar 'o l:,.L~ra ~~~~o sustad.Ql'ameut-:3. .. }Taohe". "Pl',eieJ.:e co~tlldo, .0 Sr. Toão
,tla:glcaxuen,e famoso. qu~ ser vlU Coloque sua IP01l{aa na.sruas 'TIara J3 ti t L '"4" ,~.., . t·. _

d.e se;puItuJ'a jJ:ara·. muitt~C ercus colb1r !JS aDu~os.. Pura 'orienta: o r"l a ~,.:~ Ç.\ aC1~.l~ .. ~all ~~~o:-~ ,~ell1el'" ~"-~a:t
nônlmos Çlue a1'i 1lC"rarn er.n 'de '.... - ' ...1 t · ......e lr..ulC... e elwI I !,J.i~r qUe; "e q ..1B

,-~ .. ',. ' ,.; - ~, ... '":1.-. :.. ~. 1ira~l~Oc. Pal:~ educai' ·peue.s res e- ttno-, ~let5:!-'nlÍna -o nÚl1181:0 de 'ba.nca.dàs El..té
fel'''', na. ~1D~rd.lCle aa ~ atua~. ' to~1,s1as; 'EnInn;' 'para CU":,pl':1' sua'. 'prifva em ,c'oJitrâli.o., ComD.pote-D-c:aJ

HOJe seE"l111o e tln~ .l10m_rn SO' obng~çoes, _ . _, "eleitm-al _ ctl11clulu _ o '.E.~mdo 'do
fri.âo, ,c:~.ulJa .:sUJ.3.S _~h.1SltOr.Leap .(:nID _P..0-~lcia zé" jJal~a preven:.r. na0' e pa,~ 'I Rio ,de ,JDiD:eil~o 'já ;se situa ',em ÉL9;TV'"
H,J1ll .soEnso nos, ,latllos, .com 2, re-" r;;t mmplesm<;ni.e a::}ot,a.r. elesa.s,tres.e zaT no Pa.is. eE .pode .na .prog.res:'!lo
slgnaçao e.stampaua, n~t ..t:a.ce ::-; ,~~~o.pelam~"1tos, 'Ç!ue ~~~laJn ,s.el" cY!""; ObsBl',vada..c61oear~se em \qU~11:t0 :ugflJr,
muróheci-d,!,. ,COlUO quem ja 11"0, ~fudQS :se ela fj)S'iie eLlillen.te. lt11uuO logo ,t!epois de :SIlo :P.mllo, 'Gnanab"'l:a
espera lnalS p-a·nati.B bOJill! nPJU' De?lL:.) ! e Minas, Gerais,. . '
para 'si, nenl pMa os -seus". ... . Sr .Pl''es.ide.nt.e, é grato' assina'lar

Sentaelo em -um .tronco .ele ·,re· O 'SR, .PElKO:r.O FILUO~ ,que ,a ,JustiçP. EJ..o.J.tora'l (lo Estado -do
me.múra 8íS difi.culdades 'que pus- (pr!Jnunckf. .a segU'!.1Lte ·d,1.&cuiso) ..-' Ri9 cle- JaneiJ'o é integrac1apor 'ma-

..sOU Jlara construir suá 'peqlielll,l Sr. P.l'esidente, 81'S. Depu tad.os, é, gjsl:rar.los e J-l.-u-ii5tas CIo mais 'elevado
casinha .no interior do ill1.m:dpio com o coração em festa e .a, alma em gabarito mpr.âl B cultm",l e que não
de ';[il.lota oncleé mmt.o conh-eoí-: .l'l?gQzijo gJ.le ocllpoesta ,trilmna para !;em pouIlç.c1o esIorços. -pelo aprimo-

, dQ e esttmado por todos, Oi858 l'egJl;trJl,l' 1mspicioso eve.nt-o, . , ramento elD .sisteJtla 'eleitoral vigen-
"Pai de ·14 /ilhosgetn'ha.:".. ainda, que já g'a:stou muito papel: Com o· olljetivo .. de aumentar. '" t~. '05 .seus ~i'L1Stres memoros têm

Cr$ '133,00 por mês . .(E' lf111e[c.· com .1'e,qu1Írimentos à Florian&po· .:lúmel'o ele clepi:1rados feelerals "elo ·dadotüd.o ,de sI'p,?r 'tun melh?r,fun-
prg,ciniw da FEB) .iis, mas que até hoje de nada adi· Ei5taclo do .RI", e ,eBt~.duais. na Ai5se;n-: ,clOnm:nento da maquma. aelm!,?-lst~"'

antou. pois contInu2. numa bat-a. bl~a ,I.,egislati"a, ·0 1'1'ibul1al Hegional tIva sob 'n., S,la respo.nsa'bílida'Cle .
.Sergl111~ ,J08.quim® s.outa, ·lltv.. 'lha J?I'or qu'e a ,de I\10,n.ta C.'lste- EIeitol'a1 come~(l.l'8. n0 corrente .nês 11 ACDnte.ce, D..arem.. , Ç[ue.· ·em. algumas

,eYpp.eli~ioná,rio que lutou , cl:o;l$. ,,' , .i_' ., ,., o os ~o~urcas ao Z El t A" - ~ '-10, a :batalha pela sobre,lv:';ncia es:,""".~l1ar, .em ~o."a~ '" ,~~. " ., .onas. '..al or,,;;,s,. os SerVIuOl'eS ~F~e ..
auosna .Ltáha (43 a: 45), herói tio de Sl' e doose'us " ;lm:-cl'igões elejtol'81i.s. A camJ2anha de vem iunclOnana·o .o.ccJllte-,!to" especaa.,-,.
{)e.oá;~io.· ,qng cuiminou .oom ~ te·', ", t· 1 '" anto ri el' tI) oS t 'r.> ,~ d 6" ~ E' . t' h dizer. ('.,",i~liLo .esc 1nJ..~r o .a".8!llS,anJ..W< ,,8. lll. 1'~ mene em ....,tlÇ[Lle ae vaX'las, on e ""
mada de' l\[onté Castelo é._·.hoJe . ta ·0 qUEl m aa -ç,D.ll\tM'á . com ,o, apoio dos pal'tidods Juízes ,que não ctrmpreérlelem bJ'm 'a
apena;; ,a .sombra ,;lagullo -que rOi.i' bem), , .POlit~cllS em gemI e atltorldades .àdl111- ol'ientação DO TREde' ':participaçã'O
confonne seus antigos I1fJll1.}la,:.. niBtrativas.·, , , intensiva élos membros da ARENa

. nheiros d", caDÍpa:nJ:;la... :Segando Osz" 'FLO.Ril\l -eOUTI'NHO: ,O EiSi-aolo '.do l?Jo.e~ett 18de.rmta ias ,e MDB no 'trabalho' dá estJ:muJo no

. ele, 'Serg'illi0, .era -op',rim?;ir\l 110' , .lPwnunc'ia.· p seguinte etzse-uTso) :feêLer.ais e J!2 est2.ciual.s no ,Pleito· 'de allstamentode eleitores,- 'PeJo con-
mem, >sempre nos <lonjba.tes.J1a li'" Sr.. Pre:;ide.nte, -8rs. Depu.atlos, 'a. 11.970. Oom base .no :seu eleitorado, trál'io,' criam os maiDres ,obstáCUlos
nha d,,' frente, pouco ao> .lmpcr-' .imprensa desta Capiltal :notiíicou,'Oll- l~cri.to· para ~s ·últimas ,eleiçõc:,s mu· .às, novas .Qllallficagões, e ,exigem
-tando cçnp visço éle 'viLla -que cor- tam, que o ,número. ele atropêlamen- 'nictpals. de 1972 já tem ,asse;:umda a contas.de luz, tele[,me,eseritura ~te
.1'i2., " -':, ." tos ocorridos. em Brasília, no último 'BleyaçIl-o c!lJ &llUS eluas repre.s8ntaçÕ€' . propl'le!1átte, imposto ])!ediai, recibo

Hoje pa'iel,,:14 riJhos, 11.' elos mês, :ultrapassou a casa dOil cem, D. legislativas pbdando acreõeeDtal'.; a ti", :a."'Ugnêl"cle casa:.plJ.ra ;provar o -do-
quais em .casa sob su~ tuteia, aí}r q.ue .dá Uma média de mais. de 3 piJr p~.da uma, máls ,tr.ês..· mü:illo .e1eitür.aL Se o l;illalificati~.
ma q11e passa ,PQr sltua.ções piorBõ dia" '. A camp2.nl1a alcançará o êxito es- <>PBJ'ií,Iio' OU esi:uuante, dizgue é '5&1
que-.as que ?!lil',eHtoú' f)m Monte ?:,.al cifl'a, é alar~na1l'te, tenelo em ·p~.adv, .segundo pont.o de vista élo C", ,teiro., mora com sel1S p,us ou na 2011'3
Caste)o, '.I'eCllo"r.,<O' 'uma pensão vista 'qno se trata de nma .cíd"•.de cl'etfu'io.Gel'a1 do THE-:RJ, Sl'. J,ão r.ura1, o f1.1ncional'lo paàa-Ihe atesta.
dI:> Cr$ 1;1;3,00 na.\iua;l se jnclui l> C07lstl'ulda para ser perfelta. ou, \lalo Batis,tl'l Lacerda, lembrando' que fi ele- do de '.res:iuêncla passado por autori
/õaiârio .famril1l. r,"c~bi~l? ·p.0r:5 f.i- menos•.0fl'J:.eceI c.ondições I.a:zuáve'.s (te 'V.aç:.áç ·do eleit01·a.do e a consaqüente dade 'policiaL Na;; De'1egaeias de 'Po- '.

seguránça aos .s~us .moradores, bm.pliaçã..o das b.a;ncada.s federal ,e i)S- licia, clevido ao entrosnmento exis-
lhos .me.nor~s 9,l.le·manté.m, a cu~- Quero ,crer que ,a pl1Rdlpal cau~,8. 'lt8.1Ual intel'essa éliretamente aos ]f- tente ·com -05 Juizes, os :Delegaélos
to ele ,SQ.frime.ntv t,a:lv.e~ .roaj{Jfeb~:e" tal ~";'aJJ:liçla~ ,é a lalta de poJ.j,- dares partidálios. Acha, por ISso, Viá· exigem os mesmos n'Ocument-os, ,pa.Ta
qqe o yiviclo em ;M,o,n.te Oa.stelo, cIamel'l:ho em :nOSSil~ V2as i)ública~. t vjJ1 a jJllrtlCipação intensh;a dos mem- expeiliT 'o ·atestad.o, A 'via-crucis do

fioje 'SetgUlo, tr.a.b~.lha de ,em- -GDn§entr:arp,.re gI1.<'1.:ll1e;; e.:'etivo~ P'O- bros el~, ARENA e o MDB ,nos tra- alistando, él-e ·"l-lefi'ld·cs para Pilatos".
pr.eltadaJ> em ;oça~ ·all;1.ei~.,p, }u!J- :Icl<üs ,em cletexm}n.ada.s'~rt.él'-ias, -C.C- :halhlJs de ',estímulo ,ao alistamento de penlen;do dIas. de Sel'V'lçO GU aulas,
tame.nte com sua ':nlUlhek :i\1'Hia mo na 'W-3 Sul, i)ll()e .é CO,rQ\1\U ,;!ll- novos eleitol'es: E.ntl'e 1970. e .1972 a ,j .ger" ·a desWêntiia ~le qualificar-se na
Eliz.abete de .so]11\a, e;mais 11011> pos 'ne 3 ou 4 guardas {ie kânsHo médiiJ, .mensal ele ,alistamento foi. de cic1a,cle f .onde -'1',eBide, Diante' disso,o

"Iillios menores do casal, Onze fi-. para orientar a passagem de p.edes- 7.783, em toelo o Estado e, de 29,660,lntel'essado pr-oCUl'a um .dos Postos .:ie
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o SR.•TOEL FERREIRA:
(Comunicaçuo - Sem revisão do

orador) - Sr. Presidente, desejo ,1es
ta .rápida comunicação, chamar a
atenção do Sr. Ministro do Interi:lr
para a ameaca da quarta encnen!e
consecutiva l!ão só o meu Estacl0 _
o Amazonas - corno em toda a I'.n12
zônía,

Encareçr, a S. Exa. que se torna
urgente alertar os órgãos de seu Mi
nistério para prevenir a situação ílue
decorrerá da cheia calamitosa que
ameaça toda a agricultura daquela
região. (Muito oeni.)

o SR. HELBERT DOS ~;aNTOS:

iPrtmanicu; o seguinte 'discurso) _
Sr. Presidente, 81'S. Deputados, d:a
a día se vem registrando nas mais
diferentes l'egiões do nosso País, no
que dIZ' respeito ao transito de V21
culos, ocorrências- lamentáveís , Re
firo-me à constância das noticias so
bre tragédias rodoviári~s,'muitas Ve
zes envolvendo dezenas de vidas pre
ciosas e enlutanclo abruptamente nu
merosas famílias brasileiras.

Refiro-me ao índice alarmante de
acidentes registrados nos nossos .i],·l'an~

des centros urbanos e também nas
nossas estradas.

gião congrega população que vai
a mais de liVJ.UOO habitantes.

Eram eS3a3, Sr. Presidente, as
palavras que gostal'ia de deixar
aqui dirigidas ao Governo do
Ec:;tado, esperançoso de que {J

Governac1or Chagas Freitas dê
atenção -- a uma solicitação que
não e só minha, mas de uma

__ comunidade ínteíra".

, Depois Coe historiar qu'e a im
plantação da. nova unidade _es~olar se
torna viável graças a converno assi ~

nado entre aquela Secretaria a. 0"
Ministério da Educação e Cultura, que
arcara cem todos 03 ônus rínanceí
TOS daquele empreendimento, desde
a instalação, recursos para manuten
ção, equipamento e treinamento de
pessoal de ensino será 10callza.do na
praça situada entre as Tuas .Joao La
cerda e Tibaji em terreno da Com
panhía Progresso Industnal doBrasit,
tendo capacidade para atender as
quatro últímas série' do primeiro
grau, num total de quatrocentos alu-
nos por turno. _
C~rrlO se vê, Sr. Presidente, não- es

lá o Poder i'üblICO alheio ou tncr
ferente a oque se passa nesta Casa
Lsgislatíva, encontrando sempre r~

ceptívídade nos homens do Executivo,
tanto Kstadual como Federal, todas a, ~Güm o advento da indústria a.rto
sugestões e iniciativas que visem ao mobilístíca, com a integração do au
bem estar do povo, em cujo proveito tornóveí na vida dó homem comum,
se devem sempre desenvolver os es- com a afluência dos numerosos pia-
forcas de todo homem público, qual- nos de aquisição de veículos, com a
quer que seja a sua facção polínca. massatícação deste moderno ;11e'0 de

VIndo, portanto, ao enc~ntro. de~s~ transporte e com a apreciável rede
reívíndícação, quiseram evídencíar as rodovíárta pavimentada que hoje in
autoridades educacionais do País que terliga nossos municípios e Es~ados,
não pode haver qualquer discrimina- o Brasil vem despontando como um
çào de ordem' partadárra ou pessoal, dos países mais motorízados do rnun
qua.ndo S8 tem enl lnira ser ~:ír ao po- do.

. VO~ impqrtando íl1enos a C01' lJOlítica Além -da lTIoderna psicose aUi"mllC
do nostulante que o atencllmento da tora que tomou conta do home:!) do,
proviclência reclamada em faVOl' a" mundo ocidental e da qual não po
coletividadG. deriamos fugir, pois que dirigir um

antomóvei transformou-se em oster.-
éredi:ncia-E8, a,o.sim, o Poder Pu- tação de auto-afirmação, em demol1s

biico, neste Pais, à admiraçào du tração de status social e, entre 'nos,
povo, náo só pela operosidade com pelas dimensões próprias do '10S,,"0
que vai ao el1Gon~ro ,das_ suas m~ls Pais, lnlljtas vezes, €n1 VêTdadeira 118
legitinla-s a3piraçÔB9'- ~erao tanlbem cessidade para dmov:ilnentação ráp.leta.
pela, isenção com que age no trato c f1exivel. Não raro, o veicuio torna
dos problemas em qUe estão el~1 jOg0 se indisl)ensávei para a realização elo
mteresaes Que não podem flcar " trabaiho c1Jtidiano. Verifica-se, neste
ln61'Ce de opiniões tendenciosas e d2 l;:urticular

1
m;tarr110s conquistando

priyi1égios inexplicáveis. uma inglória posição de destaque num

De justiça, é,' 'poiS, manifestar "I c~I~~e711ato ,;11tmdi.~I maTca,do pela
noss", imperecível gratidão ao Min1o' trascd.,a:e ofda !n~lt~. . .'
t' J b," P 'mho cuja extraot Os JDlD~,S b.asIleIros, lllvallavel;
Ji~árf; ~~SãoaS:~~1inistrativa. possibl' me,;,te, :epete~-se nas p;"anchet",~ us
iitou um entrosamento perfeito entre susc~doras, mo,trando htu;?s }aL c()·

M' - t" d Educ cão ~ Cultm, Imo A Bata,lha da.s Ruas, Choque
o 'llll,S eno . ":. ,a, _ -,.IEntre ónibus e, Caminha _ 11 Mol'.
e as .fec_reta.rlR.::. de Ed}lCaça:, O'r g~"'1 tos e 26 Feridos", ~lónibus roi de uma
pern11..rlll a luater.;.allzaçao Cles",.a.. 1~1.~1<::i. Ponte: 19 lVlortos", HTrês lYlortos no
sendo alllda de louvar.-se",~ tr,t\oha- IAsfaUo e Dois Motoristas que 1<0
da atenc;ao corn que. ~. E~~a:. aCbu: J.zen1" HSeis Volt.avaro de UDla Festa
panha todas a.3 reIvmd1Caçoes,. ql!~ I;:; ]":<orremrir Todos no Choque com
t~l1ho fei~9 cuU1 vistas a unl 1?r?gre:=,: I~ B~rl"anco.l' .
SIVO aIlflmo~ame~to das atIYIdadeo Titulas como estes, Sr. Presidente
docentes e dISCenteS 'no Estaoo da lJJderiamos alinhar centenas em ape~
Guanabara em g,:ral e, em parttcula. nas uma semana.
na sua Zona Oe3te. Qureluos cit:'ar lnais um, na sua
In~stimável foi também, Sr~, frieza p no que contélll,de estarrecec

Deputados, a contribuição decisiva -dor, capaz ele marcar bem o que está
da Deputada, Estadual Nadir de Oil- acontecendo - <l, cremos, do conhe
""'TU, a quem ooube miciar as ges, cimento de todos -=- a cobrir-nos de
tões na área estadual, prjncipal111en· tristeza e de vergonha: uTrânsHo
te junto ao Governador Chagas Frei Mata Mais do que a Guerra do Vlet
tas e aô ProI. Celso Ke!iy, Secreta name."
rio de Educacã{) dE1 Guanabara, ao; Recentemente, uma das grandeF 1'';- _
quais se devê a pronta ação auml,· vistas brasileiras, com abundância de '
nistl'ativa que _tornou fossivel a c.:on·, informes estatísticos, deix-ou ben1 cla
cretização desse anseio da juventude 1'0 à opinião pública o quanto vai 'je
estudiosa do oeste carioca. perigo e de a,meaça, à sobrevivênda

daqueles que '1)01' necessidade ou por
De mister se faz, portanto, SI. recr,eação trp,nsitatn por nossas ..:uas

Presidente, que externS1TIOS o imen~ e estradas.
SO júbilo de que ~stamos todos pos- ~ de <le ter a impressão de se ;ost!1r
suiclos, revigorando-se assim em cadE.. participando de uma luta àe VJL13 OU
Ulr de nós a cel'teza de que, s~b n lnorte, nllln campo onde t{)das as leis
mspiração de Deús, há o Governador são desobedecida~ e todas as normfLS
Chagas Freitas ctetraduzirmaterial- de segurança são ignoradas. Dir-.se
mente, em outras obras· também de ia que a afoiteza, a inesponsabili'la
grande significação para ao Zona Oes- de, o desrespeito á viela e [l, iniegri
te do Estado, seu reconhecimento ac> daele do semelhante ficam postos in
povo daquela terra, que nunca. ihe teil'a e criminosamente de lado, pelo
negou, desde o seu auspicioso ingresse prazer inebriante das ultrapassagens
na ca,rreira "poiítica, as maiB cativan- impossí,veis, pela abusiva velocidgde,
tcs e.cl3I1sagrrcc]oras demonstrações de mirabolante, pelo desaJio à própria
apreço e conIíai1ça. (Muito bem). mOl't"" e pela destruição da vJc]a (los
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Alistamento do Estado ch Guana- res verbas. impõe-se a descentrúllZa
bara, de preferência Vig,ado ,Geral, ção da qualitlcaçào elcítora), esta
que fica. na mesma reg~a{) geottsíca beleeando-se a, competência comum,
" ali com a maior faCllldade, obtem para possibilitar o alistamento tarn
o' tit~lo de eleitor. E' lamentável bérn nos cartórios de Registro Civil e
que isso aconteça, quando o Tribunal Tabelionato dos Distrito, cujos tltu
Regional Eleitoral deseja incrementar lares e escreventes têm fé pública.
o alistamento eleitoral em todo o ter- Para aurüíar os serviços, seriam re.
rítórío fluminense. A classe política uuíaitados novos' se! vidorcs da Prefeí
do Duque ele Caxias esta i!Tlpedidn tura ou de outros órgãos co Governo.
de participar dessa; meritória, ~ampa-Il!'iXar-se-i~ uI!! novo horár~o MS sã
nha em face do clima de tensao ain- i bados ou a noite nos dias úteis, para
da 'existente, implantado pOr J uizes atenrümonto dos trabalhadores, estu
honrados e cultos, mas de 't-empera~ dantes e demais interessados.
monto radicalizante, O TriílL1nal ruoo isso devidamente constuera
Regional Eleitoral, ás vesjeras e de- do, a Jr.s'nça Eleitoral da Estado do
pois das últimas eleições! tomou co: Rio de Janeiro, que luta com falta
nhecímento de que candidatos e ate de recursos financeiras e de pessoal,
vereadores foram presos € processa- poderá levar a bom termo a, campa
dos, justamente por ajudarem nos nha de intensificação do alistamento
trabalhos de estímulo ao alistamento eleitoral em boa hora implantada.
eleitoral. Vereadores, candidatos e . ,
:pessoas humildes sofreram as maio- Sr. Presídenbe, as medidas a~ot?,-
res humilhações com invasão de sua d,,:s pelo 'I,'nbunal Regíona.l El"ltoral
residência, aitas' horas da, noite, ~u- nao constituíram surpres:;;s, __ parqu:
jeitos ainda. a publicidades tendencio- cOC(1heço de perto o alto espírlto "u
sas sobre a sua honorabílídade. POI blICO qu~ norteia a açao, dos seus IIl
outro lado portadores de títulos de signes integrantes, muito bem as
eleitor !la' mais de 10 anos, levados sessorados por servidores honrados_ e
"debaixo de vara" à presença da JUIZ, capazes.

foram lá chegando, submetidos :;0,. ,Assírnt ';lO registrar a oportuna in!
maiores vexames. PresenClaram. In- cíatíva, congratulo-me com o Egrégio
clusíve estarrecidos, os seus títulos Tribunal Eieíi'Oral do Estado do Rio
de el~itor serem rasgados, sob o pelo seu alto esplrlto de cooperação
fundament~ de que não mais resi- ao desenvolvimento, sócío-econõrmeo
díarn 110 Munícípío. As maiores vío- ela terra fluminense, honrando as
Iênclas foram cometidas contra a gloriosas tradições do seu valoroso
classe política e o valoroso eleitora- povo'.
do d 11que c a x i e n s e, Ressa;t8-se Era o que tinha a dizer, (l\1uitô
.que alguns Juizes ainda nii',! compre- bem).
enderarn ou teimam em nao enten-
der que a Região do Grande -:J,io, O SR. ALeIR PIilIENTA:
integrada. pelo Estado da Guanabara (Pronuncia o segllin'te útsCUTSO):
e onze Municípios fluminenses cons- _ Sr. Presidente, Sra. Deputados,
tituem 'a mesma área geofísica e '" I através 'io Oficio n' 883<-SED, de 9 de
mesma Comunlaade SOCIO-eCOl1ulll1ca. ,outubro de 1972, que deu origem ao
Por outro lado, não podem de:;conhe- Processo O~-43256-'12, o Exmo. Se
cer que o meEcado de trab~iho cano- nhor Secretário de Educação da Gua
ca recebe nlao de obra aess-es mu- nabnra, Professor Celso Kell:y, enca
nicipios do Estado do J::CIO. A rede minha a S, Exa. o Gove1'l1ador Cha
do ensino médio e superlOr d~ Gua· gas Freitas substancícsa ExpoSição
nabara tem os seus corpos dlEcente5 de Motivos em que' justifica a criação
integraaos eln sua n1aioria por est~l-' de uma EscoLe Polivalente, de ensi
dantes da :-<aixada, Fluminense. Sao no profissionalizante, do PREMEN, na
fatos incontes~áVBis que enumel'O, :1 Eegíão ACeministmtlva de Bangu, de
fim de demonstrar que" enquanto _o acordo com a minha sugestão de z~
Governo Federal enuncIa a cnaçao d'J agosl<J de 1,;12, pqbiicada no "Diá
-da.. R·egião do Grande RlO, para (1. ric do C'Jngresso~ Nacloni.l1, nos .se
l'ealiz8.çá6 de serviços CDmuns o TRE guintes termos:
demonstra o maior lnte-re.=s-:::: 11<1 lD- , .
tensíficac~o do alistamento elcHera!, "SI', Préfildente, Srs. Depu·
as cllficuldades se avolumam n~s Zo- tados, cum};)re-me, nesta opor-
nas Eleitorais de Caxias, por fatore, tunidade" solicitar a. S. Exa ..o
diversos. O reduzido ll11merO Clê sel'- Senhor GO,v~Ipa~or Chagas ~l'in:
vidores, aSSIm mesmo el:llpre,stados tas as provldencIas q,:Je ca])_m a
:pela Prefeitura iocai.; o horário est,,;- SGCre;arIa. cJ.e :E:luca~;{) da C:ua,-
belecido para atendlment{) do publr- naba-ra-, no sen,l1;:> e que. seja
co - ct'as H às' 16 horas, de segunda in~laiaela, na regI3;0 de R>n~,
a sexta-feira; e ainda as variadas uma escola ele ensmo proLsslO-
exigências iluPQstas ao alistando, na l zante. . ~

tudo lSW concorre para a buro- Todos su!y"m, Sr. .J:'reSlt"me,
cratização do serviço eleitoral. o quanto aquela regmo gl 1na·
A verdade de"e ser dita por inteil'<J, bErma c pródiga em escol..g de
para que não sofra deforn12çao e, todós os graus de ens.Í!lO. ~lodos.

conseql1entemente, pcssa refletir a sal-em (;1.1e aqueia T~gIao co ,lgre,
realídade. Por Isso, não poderIa. omi- ga cerca- de 80 nnl estud,mtes
tir-me dIante dn. oportunidade que o em todos os graus, . ,
recente nDticiário do TRE ensejou- Entretanto, o enslUO proLssi9'
me de relatar em minúcias /os fa- nalizante, , preparaç';;,o de mao
tos' que vêm djfiC',/-lÍtando a partici- de obra -especializada' ti oIx 10
pação do MDB· ê da ARENA de muito fi., deseJar, lat.o dePlc-_'~',eL

Duqu~ de Ca5-:ias nos, trabaihos de sobretudo agora, ,qne o Governo
-estimulo ao alistament-u eleitoral. da GL' Ci "Ia mtenta 11'" )Ian·
Acresce dizer ainda que, nas últi- tal', naQuela. área do Estadt', ~<:u

mas elgüço3s municipais veritic3.d~s novo r.~lo +ndl.!,.stnal, a- 13g1ao
na terra do "Pacificador", votaram ' ,para onde se tem de volt,,! as,
elTI trânsito mais d.e 30. mil e-leitDTBS a' 8nçuBS do perimetro ur;)~no~

reside.ntes em U Caxlas, que não con- que, até então, viveu comprimi-
seguiram transferência diante das di- q.o e congL.~tlOl1ado, à' espe!a de
ficulcfudes encontradas n.:>s cartôriüs -al~~~€m Ql"!.8 !lJ"mnovesse a o~u:pa-
As justific8.tivas .desse lnju3tiÍicá- çáo ~fetiva dJ.. regir:~o cesta da
vel estado' de· c<l1sas1 por certo vil'P"o, GilanabD.ra. , .
inclUSive atingindo a ciasse políti- Por essa razão, Sr, Preslrlente,
ca .. Dl1as, de qualquer tOl.'111a, à ,guiza é ql..~ _deixa este a.pele conugna.-
de colabol'acào entendi expor a V2r- do, nao ap~nas ao GoveLEldol
anele", aos fãtod, oicreCEndo sugestões. Cl1Ci:9"3S Freitas. mas t:amà§m gO
'!lara m"lhor e11tendimentD das auto- prec2aro Profeessol' Celso Keliy,
ridades respol1sáveis. 'BeCJ.'LtârlJ oe Educ...,ç.1o, a quem

A meu ver, s,m.j" enquar,to o 00- já tive o,casião de solicitar. pes-
\'erno Federal não encaminha ao soalmente, as suas atenções no
Congresso Nacional o prometido pro- sentido de que a área ãe Bangu
:feto de leI críando a Justiça Federal fosse dotada. de uma escola- do
Eleitoral que terá' quadro de pessoal PREMEN, modalidade de ensino
próprio, 'e Q TE;:: n5.0 recebe 'maio- que ali EStá faltando, pois are.
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rente, para comercíalízação, 10 intA
'banis diários de petróleo e, dentro em
breve, 20 mil barrls; que se contírmou,
na plataforma continental, em camo
rim, potencialidade de petróleo; que
levantamentos georísíeos e geológicos
estão sendo realizados nos Estados elo
Paraná, Espírito Santo, sergipe,Ala~

goas, em Tucano, no Recôncavo Baia
no, no médio Amazonas e no Acre;'
que as subsídíárías; a FETROBRAS,
Distribuidora, S.A•• a PETROBRáS
Internacional S.A. (BRASPETRO) e
a Companhia de Petróleo do Amazo
nas (COPAM) iniciaram suas ativida-.
des; que a Frota, Nacional de Petro
leiros foi aumentada de 4 navios da.
classe "Presidente", depois de ter 511a.
capacidade elevada de 35 para, 53 mil
toneladas de peso bruto em estaíeíros
japoneses, e ainda 2 outros reconoí
cíonados em estaleiros nacionais,' que
passaram de la.100 para 12.000 TPB;
que mais 6 petroleiros estão encomen
dados ao ,J:apão, sendo 2 de 115.000"
TPB, 3 de 131.000 TPB, 1 de 265.300'
TPB e negociações estão sendo onca
minhadas no sentido da construção
em estaleiros' brasileíros de, 2 cetro
leíros de 276.700 TPB, semeíhances
aos encomendados ao Japão em '971.

A PETROBR..Ií.S não se limitou 50':.
mente a pesquisar petróleo dentro de
nossas fronteiras, nem tampouco em
importá-lo, foi mais além, está 'expor
tando o nosso petróleo para as refi
narias sttuadas nas Caraibas e no .Ta
pão, num total de 1.203 mil metros
cúbicos, ao mesmo tempo em que pro
cura estabelecer acordos: com a Co
lômbia, Traque e Madagascar através
da BRASPETRO, para pesquisa e la
vra de petróleo 'nesses paises, Já ha·
vendo investido 70 milhões de crtlzei-
ros. ,

Graças, pois, ao gigantísmo da ., ..
PETROBP.AS, ficamos sabendo. por
intermédio do brilhante relatório
apresentado à últim:l. Assembléia
Geral Extraordinária pelo seu honra··
do presidente, General Ernesto Geisel,
que foi homologado o aumento tle ~eu

capitai de 4,184.705.600,00 cruzeiros
para 5.943.701. 952,00 cruzeiros com
um acrb,;:cimo, porta!l;to, de i •••.•••f ...
1. 781. 26 ( .000,00 cruzeiros). \~

O S1·. Ruy Camei1'o - V. Exa.; d~,
licença para 1.1m aparte?

O SR. PAULO TORRES - .Com
prazer.

O S1'. Ruy Carneiro ~ O ensejo do
oport11no discurso que o eminente co
lega está pronunciando acerca da.
orientação que o General ·Érnesto Gei
sel vem imprimindo à PETROBRAS,
oferece-me ocasião de dar j) meu.
apoio aos justos conceitos tecidos à
obra administrativa do 'ilustre brasi
leiro. ConI1eci-o na Paraiba, nos idos
de 1931, qUando, como 1° Tenente de
artilharia, foi convidado pelo Gover
no Doutor Gratuliano de Brito para
a Secretaria. das Finanças. Fez, sem
favor, administração que ainda hoje
merece os aplausos dos paraib'.mos.
_ O SR. PAULO TORRES - Voss!l.
Exa., emIn&nte colega Ruy Ca.rneir(li
faz inteira justiça à grande o:Jra que
o eminente General ErI+esto Geisel
vem realizado na PETROBRáS.

A Empresa, 'com as comjosas e ho~

lIestas medidas adotadas, assegurou
ao nosso País uma economia de divi
sas correspondente a 456 milhões dê4'
dólares e adicionou ao, produto nacio
nal 4.300.000.000,00 cruzeiros, que re·
presentam, em relação ao ano unte ..
rior, u~ aumento de 18%.

O POV\l brasileiro, que acompanha,
com vivo interesse o nosso desenvol-.
vimento, está verdadeiramente entu
.siasmado com a administração do
eminente General Ernesto Geisel. que,
'em boa hora, foi escolhido pelo Presi
dente Médici, seu amigo há muitos
1Inos e o:mhecedor de sua invulgar ca
pacidade de trabalho, robusta cultura,
brilhante inteligência e acendrado pa
'trioti:smo,

demais participe,ntell dessa farândoln "Quanto IlS' manifestações dos ílus- majoritária para, continuar levando o
desenfreada, que nos dias de 'hoje é tres componentes do M.D.B., não WD Brasil por esta extraordínãría estr"'~

fi, tônica na vida do cidadão comum. de estranhar. Afinal, sabemos que em da do progresso, tão louvada e reco-
A esta verdadeira epidemia Ietal e realidade' o Partido oposicionista tem nhecída pelo mundo todo, e só con

rnutílante que se alastra e paira so- por base absoluta o extinto P.T.B., testada por membros da Oposição
me a segurança de todos e vem colo- e seus díretóríos se compõe, em sua que, em verdade, o fazem mais por
cando o Brasil entre os países onde maíoría absoluta, preponderanternen- um dever de posicionamento, porfei
mais se transforma o veículo au.o- te de gente que pertenceu àquela tarnente justo e louvável.
motor em 'arma de destruição e de' agremiação partidária. A eles jamais Queremos a ARENA dentro do 8$,

'ameaça à vida, permito-me chamar a conveio a subelegenda.• e o têm ma- pirito que a motivou, sem domínio
atenção das autoridades! nifestado com toda ênfase em todas. do nA" ou' "B", mas, sim, como su-

,_ : _ " o' as oportunidades. A coerência dos porte de todos aqueles que fizeram
ll: necessarI~ e urgente a t.Ol:naqa .nobres membros da Oposição é fla- ou apoiaram, desde antes do evento,

do. !Ima poslção, energica e efícíente, grante e evidente: foram, são e sem-I B R€volução de 31 de marco de 1964.
a fim de opor-se u~ ~ast.a. ao ~que pre serão contra a subelegenda, IJOr' E entre estes sempre nos' encontra
1/,em, acontecendo. E Indlspensável absolutamente, contrária aos interes-j mos, mesmo em decorrência de nos
que ôe executem todes as norl!las de ses do seu Partido, . E,t3 origens partidárias que vem do
:s!,g~ança e se eXIJam".o cu"mprJI~ento Já o mesmo não OC01'1'e do nosso! extinto Partido Libertador, movíman
>:IgOlQSO de toda a Iegíslação eXlste1'!-- lado, onde a, ARENA se alicerçou ma- I to reformador que, por seus homens,
t~. Urge o entrosamento de autorí- jontanamante nos antigos partido« Ineste ano comemora, no Rio Grande
dades federaI~., estaduais e. ~umc.I- do ex-P.S.])., na U.D.N.,no· p,L.'1 do Sul, a Revolucão de 1923. .
;pa:s e a n;oblllzaça~, ela opimao pu- no P .R.P., em fortes correntes do, Era o que tínhamos a dizer. (lIfui.
bhca contr~.o assa,:~ll1ato enl,masS8. P.D.C. e do P.S.P. Apenas como : to be'm.)
que >:em ceítando mühares e milhares exemplo vamos rererír-nos ao quadroI
de Vidas nas, nossas CIdades e nas polítíco do nosso ESt.'1,d,O o Rio Gran- O SR JOSl1: Dl SILVA BARROS'
no~s estra;da~;. de do Sul, onde o ex-P.S,D. repre- (ComU:nicação ~ Sem revtsão d~
~ ímprescíndível que se eduque a senta a corrente mais forte dentro orador) - Br P- '1 te d . -ccrranca aínda nos bancos escolares d ~ d ' 'á' . . , eSIC ente, eseJo ler,t" t til' , . ,. os quadros •a ARE.1\!... L , sem o a fim de que conste dos- Anais da Ca-

eon ra es e terr ve imrmgo que a eo- recurso da subelezenda os ex-peque- .dí f'd 1 S d
pera em cada rua e em cada esquina, nos Par'ido:; dificilmente cQ';~acr'úirãú ~' 'l 1~urSO pro en .Ot Pde o t ena ~r
e é preciso que se- eduque o homem] colccar "ca~didatos sem; nos'" '=}[JS'to5 ali; o orres a respei o . a e~ l'aol'~l
pa:a manejar cautelosam.ente a ma: fchave. Não vamos sofismar, Jorque nán~ o,bra que v;.m r~lll:anQo ~ Ga
quina extremamente pengosa que e I'esta é a realidade, Bastará atentar-I n~ra_ El'!1~to. 9_1sel a frente da •••
o automóvel. mos para a composição dos díretoríos í PJ!.TROBRAB.

ll: preciso que as empresas de trans- ,partidários. onde prevalecem - qua-( O SR PRE' T. '.

porte coletivo c os profissionais dos Ise que em t.odos - pessoas provenien- .. _ .sun;NTE: '
veículos de aluguel sofram recicla-It~s do. ~xtmra P.S.D. Entcndemps, ,,~P«Ulo.TOT1eS);; (~J?J:u._nc!a ose
gens periódicas e exames freqüentes Sr. _Plesld;n.e, que em uma conJu-l' g",.nt=-.d'S?Ur~o. ~,,,;;n. 1 evzoao do ora
das suas condições de saúde e de seuI~açao de esforços como aquela que ~O!) SI. - residente, Srs. Senf!d<;
<lS,tado psicológico. É inadiável que a, Inegavelmente representa a Aliança: .eo, t0m,amos, conheCImento, na, l!lt~
:fiscalização das condições dos veiculm Renovad?Ea Nac~onal, deve P1'evale- IIDa Ass~mbléIa-Geral Extraor:lmarHl.
destinados ao uso coletivo 'seja feita Ice! l:!: umao, !' nao uma Silllplt;S SUb-·r q!l; a, ~J~TROBRáS realizou, da obra
constantemente EI com todo o rigor. mlssao; E f?1 ~eguramente aS~lm. que ~Igan,e~ca, que, alI, .ve!l1_.desenv~lven
E a isto se some a pronta eestraté- pensa,ram o" lIderes da R:evo!uç!"o e. li?, o seu hO,nrado pxe,51d"nte, G_neral
gica colocação de avisos e sina:lização do Governo qna,ndo se IUStit,;l1', 9, i Edlesto Geisel, qu!". a frente daquela
em todo o nosso sistema Viário _ '1Jublegenda. Se não, por 'flue? Aa empresa, vem connrmando as €,?,ce!-

Tenho em meu poder um exemplar condiçõ.~S hoje _são quase as 11l00',.::" i 5[:-: qu~lIdade~ 'QU5 ornam a sua mdI-
do JOI'!!al "Zero Hora". de 2 do eor- que en.ao:, e nao ve~'?S pÜl'qU", I!lU··1 v1aualldade ae es~o~ -n .. '.'

Tente, que noticia mais um acidente dá-las por enquanto, Ja que, alem de AÍ1~ma. em se1;1 "na,~,••llICO r~lato.lO,
de tránsito oconido entre Tjuí e A.i u- mla.n~e~ ,unidas todas as ex-co~rel1tes o emmente pres1dente, da mll:Ior em
:ricaba o que justifica o apelo ora partIdanas sob a legenda aremsta -I presa e~tatal da Amer!c~ Latma, en
:formulado, na certeza de que não se- e~bora com .divergências parciais - tr~ m~ltas out.ra~ atIv!dades, ~ s<;
rá em vão o nosso propósito e de que dao-Ihe - e ,sto nos'parece l'ealll!en- guIl1~;f ~u~ fora _coll;:huda 3,.prdnel-
não dei~{!J.r~mos de ser ouvidos pelo:> te Impor~a.n~e - mal~re~ POSS1?I!Id~-1 ra. p uraçao'proope:,ora

c
na plat~for-

respol1savelS deste imnortante setor· des de vitorIa nos ple,too, porque sao 1l!a do Amapa., que Iepre"enta fDIlna-
da vida pública . - considerados OS interesses das COt'l'el1- ~oes capazes de gerar e armazenar hi-

'. tes nela reunidas. Casos isolados não urocarbünetos; que, 'para o atendi-
Terminamos, juntando a nossa voz serão motivo suficiente para altBrar mento do mercado do Estado de Sã,o

'l) o· nosso grito. de alerta e de dor ao uma' fórmul::t que, em seu CQnjuni'O, Paulo, se~á. construida !Ima refinaria
~aque.le3 que vem ~endo os seus lares tem sel,vido aos interesses _ tanto no mUmCI!?IO de S. Jose dgs carnJ?os,
mvadldos pelo wfl'lmento e pela mor- imediatos como mediatos _ da Re- com capaCidade de produçao de .. ; .•
te, em função da orgie, de irrespon- volucão. 190.000 barris diários; que será am
sabilidade e de desamor à vida que eqüando 81'. Presidente llS menta- ·apliada a Refinaria de Mataripe de
cll:mpeia n~ ruas das cidades brasi- lidades fundamentai.S hOuverem páS- 50. 000 b~rris diários, podendo proces
lelras. CMuz'to bem.) '.. sado pela metamorfose que se deseja ,;ar petroleo com alto teor de enxc-

e é licito 'espemr, terá chegado s, ho- fre; que a. Refhi:aria de Duque de Ca
O SR:: NORBERTO SCHMIDT: ,,' ra de eliminar a subelegenda. Antes,! xias" e;tue será ampliada, produz óleos'
(Pronuncia o seguinte discurso) - nos pa.rece um erro. Acatamo~i as 1.'e8- I lubrifICados acabados, tanto para uso

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ti- peitáveis opiniões divergentes da nos- I em carros, como industrial, produtos
vemos oportunidade de tomar conhe- sa, mas esta igualmente faz parte da esses que serão em breve lançados no
oiment{) de diversos pronunciamentos regra democrática, razão pela qual mercado ~la subsidiária; informou
sobre o' instituto da subelegenda em não podemos deixar de maniEestá-la, que o termmal maritimo, em constru
nosso sistema eleitoral. Alguns par- alicerçada que está em quase tl'intE< ção na Ilha Grand"", no Estado do Rio
tindo de eminentes colegas dest~ anos de ininterrupta atividade par- de Janeiro, permitirá que ali venham
Congresso; outros, de politiCQs que ao tidária, dos quais, agora 23 anqs in- a. atracar os superpetroleiros de 400
mesmo já presl;aram o seu valioso completos dn atividade parlamentar, mil tol'1;eladas de peso brl!to, para o
conC\ITSo. Quando feitos por eminen- sendo 8 na Assembléia Legislativa do a,bastemmento das refmanas de Do
tes representantes do M;D.B., são in- Rio Grande do-Sul e os restantes nes- qu" ~e Caxias e do B,etim e que esse
variavelmente contrários à' subele- te congresso. terl1'.mal oferece maJOres vantagens
genda; quando de representantes da Simplesmnte extinguir a suble- que o existente na Guanabara; que a
ARENA, alguns também contrários. genda, Sr. Presidente,será aceitar PE'1'ROBRAS, em virtude da, situação
Quer-nos pareceJ;- salvo melhor jui- como certa a tese de nossos comba- do mercado internacional do petróleo,
!lO - que as manifestações dos are- tivos adversários que sempre contJ'a que, depois da, pressão compradcra,
nistas, em grande parte, são fruto de ela se manifestaram, embora, cm ca- passou a vendedor, deixou de realizaJ:'
experiências colhidas na região de in- sos isolados, dela. também Be tenham suas c o n c o r rê n c i a s intemacio
'teresses de 'cada .qual, quando não, utilizado. nais anualmente, aceItando as ofertas
em municípios de sua origem, como De resto, 11> el'tinção da sublegen- para um prazo mais longo; que o de
ocorre conosco. da eliminará muitas autênticas lide- sequilíbrio nas ofertas de. venda é o

For isto mesmo queremos registrar ranças que podem não ter respaldo resulta,.do de a Europa Ocidental, os
a nossa opinião, francamente fe,voriÍ.- entre os componentes do re.."pectIvo Estados Unidos e o Japão estarem
vel à permanência da Bubelegenda, diretório, ma., têm comprovado pres- consumindo uma quantidade de pro
pelo menos por mais alguns anoB, por tigio popular: E istQ nos parece. bas- dutos de petróleo jamais vista e ,;s
isto que é o recurso válido daqueles tante perigoso nã,o Só para o Partido, paises como a Venezuela, a Libia e o
que pertenceram aOS ex-Partidos, se- como·também para. o pfópxio regime. Kwait, por possuirem poucas reservas,
:la qual for, hoje incorporados na Quem viver, verá. '. não desejarem ampliar as áreas pro
Aliança Renovadora Nacional..· Sem Por hoje. Sr. Presidente, limitamo- dutoras; que novos contratos para o
{) recurso da subeiegenda, Sr. Presi- nos à discussão sobre a conveniência fornecimento a longo pl'aZO estão 'sen
dente, ·os mesmos teriam pouquissi- ou não da sublegenda, já que nos do firmados e que está assegurado o
mas oportunidades para ver lançados parece que, da 'regra eleitoral, e a suprimen lo para o II"'J.'iodo de julho
candidatos de sua preferências, e re-. mais debatida. Vamos, oportunamen- do corrente anó a junho de 1974; que
sultariam esmagadas as· suas legíti- te, buscar no voto vinculado outra ra- foi encontrado petróieo na Fazenda
ma,s aspirações em face da maloria zão para um pronunciament{), bases,- do Cedro, no Estado do Espírito S,m
dos respectivos diretórios em que pre- do em experIência que colhemos. O to; que o Campo de Guaricema, situa
va.lecem- e isto ainda cada vez mais que nos interessa, em verdade, é que do na plataforma continental de SI;!r- o S1'. Luiz Cavalcante .... Permito
_ os ex-Pratidos'majoritários. 'a. ARENL'. continu& !lbsolutamente gijJe, passará li\ produzir no mês cor- V" Exa. um aparte?
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Imenso prazer.
O 51', LUIZ Cavalcante - Nobre Se

nador Paulo Tôrres, como braslteiro €
multo particularmente corno camai a
da de farda do General Ernesto Gei
sel, ou para melhor dizer, C01110 ca
marada de pijama, que ambos esta
mos já na reserva do Exército, parti
cipo elo mesmo entusiasmo de Vossa
Exa. em relação aos êxitos da .
PETROBRÁS. No entanto, !ü um
pqato que me merece reparo. _HJ isto
é natural, porque nem tudo, em au
y/.dáde alguma, corre à medide>·no
nosso inteiro Ideal, Refü'o-me :J, pro
dução de petróleo. J,á tive oporrum
dade de, discursando nesta casa,
mostrar que cada ano prcdui.unos
menos petróleo, em termos reíatívos e
já agora em valores absolutos, Ja pro
duzrmos, inicialmente, 5U% da produ
ção nacional, No ano passado, bitvía
mos regredído para 31%. Em 1971, a
produção confessada .pela ... " .. ' .. :'
PETROBRÁS - esta em seu Relato
rto - foi de 9.900,000 metros cu bicos.
Pois bem, meu ilustre camaraca:
acabo de ler o relatório da .,., .. , ..
PETROBRAS, referente ao alto de
1972, que está publicado num dos úl
timos números do "Jornal do Comer
cio" e tive o desprazer, a surpresa d.e
sagracável de constatar que em 1~72

baixou mais ainda a produção ríe pe
tróleo. Ao invés de 9.900.000 m3 ex
traimos apenas 9.700.000 m3. Essa re
gressão, ao que me parece, provém do
fato de que não está havendo pesqur
sa proporciOnalmente à vastidão do
nosso território. Na. própria me-nsa
gem do Exmo. Sr. Presidente dt' Re
pública - que não tenho em m~os. no
momento - seus assessores técnicos
fizeram-no citar que foram perfura
dos 281. 000 m na plataforma l anti- .
nental e no solo nacional. Ora, isso
é muito pouco, meu ilustre camarada,'
Nào representa a quarta parte do uue
perfuraram a Argentina e o M,;X1CO.
A Venezuela, pais que, em excensao
territorial, talvez não tenha a quarta
parte da superfície do. nosso _territo
rio, pesquisou uma area tres vezes

_mais extensa do que o fez a ,.
PETROBRAS no Brasil. Este, o repa
ro que me permito fazer e por cUJa
oportunidade agradeço ao ilustre ca
marada.

O SR. PAULO TõRRES Agra-
deco o. ilustre aparte do eminente co
lega e companheiro de armas, 3ena
dor Luiz Cavalcante. Estou tra.:cndo
ao conhecimento do Senado da Repú
blica o que foi apresentado pelo Ge
nerai Ernesto Geisel na seu relaror10
à última assembléia-geral extraoralna
ria da PETROBRAS.

Se S. Exa. não conseguiu mMS, es
teja certo V, Exa., é porque f,?i im
possível, embora Napoleão dlssesse
que. essa palavra não deveria figurar
no dicionário de um militar

Não temos ninguélTI m:lls (~apaz,
mais. honesto, mais digno e ma~s Lra
balhador para dirigir os dest~ni)s da
maior empresa estatal da Amer,cR.

O Sr. Luiz Cavalcante - Não pre
tendo contestar absolutamente, mas
no "dornaJ do Brasil". em um de seus
últllllOS numeras está a confissào de
técnicas da PETROBRAS de que ape
nas um décimo da extensão terr'to1"lal
do Brasil foi abjeto de pesquÍS<t por
pareE' da nossa Empresa. Isto, ~onve

nhamos, é pouco demais. Mais uma
vez agradeço a oportunidade. que me
da de aparteà-io, nobre Senador Pau
lo Tôrres.

O SR. PAULO ToRRES - Se um
décimo do nosso território está sendo
pesquisado hoje, antes quantns décio.
mos eram pesquisados?

O que eu digo e reafirmo, e Vossa
Exa. sabe c-omo eu, é a capaelc1aàe
desse homem extraordinário que o
Presidente MédICi colocou à frenr,e da
J?ETROBRAS, o eminente Ge;leral
Ernesto Geisel, verdadeira glóna de
nossa Pátria. Eu confio cegamente na

seu patriotismo e na sua incontestá
vel capacidade de trabalho.

Concluo, Sr. Presidente:

Aí está, pais, o que denominam de
mllagre brasileiro, que nada mais é
do que todos seguindo honesta e de
votadarnente o exemplo do grande
Presidente Médici.

O Senado não poderia deixar de ofi
cialmente ·tomar conhecimento, embo
ra em resumo, do excelente relatório
apresentado à Assembléia-Ç<eral Ex
traordinária da PETROBRAS pelo seu
incansável Presidente.

Era, Sr. Presidente, o que tinha a
registrar. (Mu,to bem.l

o SR. CARDOSO DE ALMEIDA:
(Comunicação - Sem revisão do

orador) ~ Peço a palavra, Sr. Pre
sidente, passo a ler, a nm de que
conste dos Anais desta Casa, artigo
publicado no "Jornal da Tarde", sol!
o titulo "Pior que ser desacatado e
ser temido em silêncio".

E' a seguinte:
"Tivemos a oportunidade de

comentar, há alguns dias, um
costume que está deitando raí

zes entre nós -e que contrasta
com a boa tradição brasileira de
independência e digmdade quo
sempre marcou nosso povo e
nossos homens públicos. Trata
se da mesura excessiva ante 08
poderosos. da subserviência em
substituição ao respeito e a con
sideração devidos ás pessoas cu
mo seres humanos, e às autori
dades pelo que representam.

Agora, tivemos outro episódio
que demonstra até que ponto
vai -se arraigando esse péssimo
costume. Reí'errmo-rios -a um
comunicado, publicado em jor
nais desta capital na semana
passada, no qual um matadouro
frigorífico explica uma acusação
de que foi vitima, narra as me
didas punitivas que a Mínistro
da Fazenda "houve por bem"
(sic) aplicar-lhe 6 descreve a
absolvicão que mereceu por
parte do Fisco Federal. A refe
rida socledade foi denunciada
como sonegadora de impostos e
especuladora do mercado de car
ne por. um Sindicato do Estado
de São Paulo, Imediatamente,
o Ministério da Fazenda, em de
corrência. da denúncia, sem se
preocupar com apurar &e era
procedente ou não "houve por
bem" (sic) aplicar-lhe "severas
medidas punitivas."

A indispensável apuraçao veiU
depols, a pedldo da empresa pu
nida, e, tudo apurado, ficou de-,
monstrada. a improcedéncla da
denúncia e resguardada a res
peitabilidade da matadouro-frl
gorifico e de seus diret<Jres. .

O comunicado divulgado na
'Imprensa, assinado pelo diretor
presidente da sociedade, prest~

conta do ocorndo e aproveita
para "resgistrar sua gratidão ao
Governo Federal e em especial
ao Excelentlssimo Senhol' Minis
tro da Fazenda e sua operosa
Assessoria Econômica" pela ur
gência com que foram apuraaos
os latos que restabeleceram a
verdade. Nada ficou ditQ. & res
peito das prejuizos moralS ao
bom nome da empresa. nem dos
prejuizos materiais d.ecorrentes
da eventual interrupçao de suas

a ti vidades normais. Trefego e
fehz, o con1unicaclo lIm1ta-se a
sorridentes- agradecimentos a
magninamidade" das autorida
des f'1zerrdárias que houveram
por I'em ápurar se a denúncia
proce 'ia ou não ~ depois de jã
terelú castigado o denunciado 
e a Insinuações sobre a falta de
.autoridade moral dos autores da
denúncia para fazê-la, e fica tu
do por isso mesmo.

Ora, em nome da justiça e da O SR. ADHEMAR GHISI:
decência, o mínimo que essa SO~ (Pl'onuncza o seguinte àisc'liTSO) .-
ciedade poderla razer em sua Sr , Presidente e Brs , Deputados, mn,
comnreensível indignação, seria guern põe duvida na grande meta uo
acionar os responsáveís - .parti- Governo Federal de valorizar o no,
cura.res e oficiais - pela inter- mern, na,' direção do qual são eudere
rupçâo de seu trabalho, pela cactos todos os recursos e empregados
ofensa moral sofrida, pela in- todos os meios, objetivando-se o seu
justiça de que roí vitima. Des- desenvolvimento plena e a seu apro
de quando se pode aceitar uma veitamento integral, dentr.o .:lo con
denúncia, venha de onde vier texto sócio-econômica .orasilen'o. DJs:
que possa ger-r ,.),., '11'h-lS PO r;~- se,o o eminente Pr.esldente Médící
nunciado, antes que seus termos, em sua Mel1Bagem. do começ? no an~
este .. " t Iao oonsresso Nacíonal . Aceltamos v

D":sd';'qua;do se admite que uma Ir.eco;:'lle~e~os coma real e verdadeira
empresa rique a. ,I,"J._.l.>.,.~ ll~ pJSbl ta arírmatíva. . ':l<':

veís competidores e rivais .a~ra" Apenas pa~~ !l1Bncl01~aI urna cia...s:
vês de uma simples li malíeíosa .socíal e profíssional díretarnente ne
manobra, alegada por conveníên- neí'ioiada por um grande elenco. ,<la
cia e passível de ser ainda com- beneficias, lembraríamos a dos .lavw
provada? Aceitar esse precedeu- dores, que, â parttr de. 1 de ~'3.nelrO
te equivale a .regredir a um es- de 1972, em face da L~l Complemen
tágío do rnrcito em que os le- tal' nO 11, de 25 de maio de 1971, le
gisladores ainda não estavam guiamerrtada 'pelo Decreto l'l.: 69.919.
alertados para o meu uso que se de 11.de janeiro de 1972, passou a gu_
pode fazer da justiça. zar díversas vantagens, que, no ano

. . _. passado, totalízaram lima despesr _de
E aquela suhmíssão, em que OR mais de um bilhão e duzentos mílbões

injustiçados e absodvidos apr~" de cruzeiros. . ,
veitam a atenção publica para Esses beneficios, ante o reconneci
louvar um dos Instrumentos do menta das grandes dificuldades por

'castigo que lhe f01 apllca.do_ m: que passam hoje os pescadores de ro.,
devidamente, aquela submissão e dos os quadrantes nacionais, foram
o mais lamentável de tudo. Por- também estendidos aos Integrantes
que se a verdade f01 apurada e dessa importante categoria social. li
ao injustiça retirícada, cabe le~" proríssional no dia 5 de dezembro ul
brar que a reparação do erro nao Cimo através do Decreto n" 71. ..98.
importa no, ressarcimento do àssinado pelo Presidente Médice e.
mais grave dos prejuízos, o mo- pelo Ministro Julio Barata, óorpori
ral. Se a Ministério da Fazenda ficava-se a intenção governamental
inclui na relação dos frigorific,?s que já annncíávamos, corno viável,
sonegadores de impostos e espe- em discurso por nós pronunciado em
euladores do mercado da carne maio do ano passada da tribuna desta
o nome de uma empresa depois Câmara dos Deputados,
reoonnecídarnente mocente, isso Ficava assim estabelecido pelo ar
não depõe a favor daquele Mmls.. tígo l' do nova diploma legal que

. tórío nem lhe confere o direito '''São beneficiários do Programa de
de receber homenagens e agra- Assistêncía ao Trabalhador Rural -
decimentos , A pressa em sanar PRORURAL.- instituido peja Lei
seu erro pode ser atenuante mas Complementar n' 11, de 25 de maio
não o absolve, evidentemente, da de 1971, os pescadores que, sem VIU
crime da prepotência e da arbl- cuia empregatícío, na condição ce pe_
traríedade. queno produtor, trabalhand i ;,]rliVl-

dualmente ou em regime de economia
E'~ de lamentar que cresça en- Iamílías-etaçam da pesca sua prorís-

tl'e nós .. essa ,nova llJ'aga, a do são habitual ou meio principal da
medo pamco a autondade. cons- vidp., e estejam mátriculedl's na re
titLida, a do horror .80, fU~1a do~ partição competente". O parágl'a [a
que oc~pam o ponel. Afmal, o únlco déste artigodetermmava,. din
Pais nao está sendo .'governado da, que "as prestações do PRORURAL
pelos deuses e semldeuses dn serão devidas, nas condições estabe.
Ot!JDP, p,'ja os qwus um .mero tecidas no Titulo I do Regulamento
olhar so afigura com ultraJe_m- aprovado p2lo Decreto n° ,69.919, (la
1··c.,U,\", ;""~'uJ", o medo nao ê 11 de 'janeiro de 1972, aos pescadores
bom conselhell'o, conforme as. re· a que se relere '0 artigo, a partir de
gL·,~ ln:.LS clt.~lc.ütal'es de pSl.CO· janeiro de 1973. Finalmente, () artigo
logia nos ensinam. Onde eXIStA'> 3' prescrevHi que o Decreto entrarJa
o medo não hà Juga,: para o res em vigor na data de sua públlcaçrw
peito. D_aí porque sa~ c::n~sa de o que se deu 110 "Diário OficLu"' de
preocupações esses lildlClOS de 6 oe dezembro de 1972.
subserviência ante a autorIdade, Passados mais de três meses dessa
verificados ultimamente cnt!e providência governamental, obsPIva
nós, ·subserviência essa que nao mos, com pçsar. que o Decreta nu
se Jl1ci..1':'.i.Ca nen1 U1esmo pelo fa- l.nero 71.49S. ainda nao :tol regula
to de a autol'ld~.de em questáo, mentado, nâo tendo permitida :üsscm
cevada num regime de impun!- estendidas, na. prática, os benefícios
da de para os que estão no poder, do PRORURAL aos nossos valorosos
fazer tudo .para- fomentá-la. e até agora· esquecidas pescadores,

Entre aquelBs conceitos que in- Através elas seus sindicatos ele CaiS-
teressa ao governo divulgar està se, os lavradores brasileiros, por oe
naturalmente o co.nheclmento terminaçào do FUNRURAL, pnd21'am
das direitas assegurados ao clda.- :nicíar o processamento de seus pe
dão e âs pessoas juridicas, direl- didos de aposentadoria por velhice
tos esses que sustenta m o regime ou por lnvalidez, ele pensão, de anxi..
€ a própria sociedade. Se, even· lia OLI de assistência méclico-hosp!ra._
tualmBnte, p9r !'1?ÓeS hlstór,ca~ lar. Somente aposentadorias já í'Ol'Hm
dlscutlvels mas ·de existêncW, concedidas, até 15 de março (I1GlmO,
inarrectavel, alglll1s direitos as· eerca, de seiscentos e cinquentn :rnj),
segurados no regime clemocrát!· agncultores de ambos os séxos.
co· foram provisoriamente sus- O Decret-o n° 71.498, não esl.abe!e
pensos, dai não se deve concltÍlr ceu de que forma e por .que m~los os
'que os demais TIOs. sejam conse- nOS30S percadol~es podenam a!C'un('ur
quentemente negados ou que se ~SS88 ben,~fícios. Imagina-sc qUG. pa
torna indlSpensável adular a a.pa- la esse fim, :levam estar matn.Cl')a
zigual' para ql,l€ tenhamos o dl- cios nas CO!0111aS _c!e Pesca em lace .a
reito de continuar vivos. Quan- mterpretaçao que fazemos da p~Lle
do um povo começa a abrir mã,.;) final do -seu artigo }O. Faz_se, ??iisreYJ
de direItos que não lhe foram 'lorém. que através db uma Portaria
tirados; ê hora' dos homens que Oll Ordem _de Serviço da alta <Ureçá.n
dirigem seus destinos começarem do FUl'fRURAL, que tem a ~ua jPD
a se preocupar. Porque pior que te, a ~lgurfl, ,sll1gul>:r e. dedlC~da CiO
ser desacatado, é ser temido em D1. LIbero ·Massalll, onentaçao inQ

.sílêncio"; qUlvoca, possa ser dada a tõdos ijuan-
Era Sr Presidente a que tinha a tas estejam enquadradas 11.0S límit",a

l'egist~ar" (Muito bel~). na nova legislação, tão humana e



num clima de harmonia .e perfeita
mente Identificado com o Poder Le~
gíslatívor-; cujos íntegrantés, 'faça-se
justiça, estão também inteiramente
voltades para a defesa' dos interes
ses da municipalidades,

Assim, Sr. Presidente, Srs. Depu.
tados, não posso deixar passar esta.
oportunidade para congratular-me
com o Prefeito de Volta Redonda,
pelo sucesso que vem' obtendo em suá
admínísbração que, apesar de se en-,
centrar .prutícaments<no nascedouro,
já demonstra claramente sua capaci
dade de - realização e trabalho, que,
certamente trarão grandes, benefícios
a Volta Redonda" tornnndc,a maior
e mats-: poderosa, 'para orgulho de'
-quantos ali emprestam o valor de seu
trabalho, do 'Estado do Rio de Janeiro
e de. todo o Brasil. (MUito bem).

l!xodo dos seus técnicos, em ccn
sequêncía dá' retração salarial

-reaí (que . já atinge a 50% do
valor); a ausência dec ontrole
da SUDENE sobre o PROVALE
e o PROTERRA, além da suces
srva- diminuição dos seus orça,
mentes; a partir de 1969.

O .Plano de Dcscnvolvírrvo-eo
dó Nerdeste, que deveria substi·
tuír o Plano Diretor da H'.5MO
e integrar o Plano Nacíonal de
Desenvolvimento, não foi apro
vado - apesar de proposto ao go.
vemo pelo conselho deliberativo
da SUDENE, ficando a política
de desenvolvimento 'regional des
,faleada de seu instrumento, prín-
'clpar. '

d) As aplicações do Banco do
Nordeste:

Dispositivo constitucional esta
belecia que' 3% do orçamento dá
Repüblit<a seria depositado 1'0
Banco, do Nordeste, pra aplica.
ções na região. A -Oonstttuição
de 196';' cancelou este dispositivo,
contribuindo para que as :1plic-
ções do BNH venham caindo a
cada ano. No ano de 1971. as
aplicações foram' de 57 milhões
de cruzeiros; em 1066, no entan
to, elas chegaram a 145 milhõB"
de cruzeiros, .

IV - CONCLUSÃO

"Constata.se que as alteraeõss
feitas, em anos recentes, na ·po
Iítíca regional que vinha produ
zindo resultados, satisfatórios,
tendo elevado a renda per capit«
do Nordeste de 80 para 180 dó
lares, provocaram uma inversão
da tendência de redução dos
jlquilibrios regionais.

Exceientissimo Senhor Presl,
dente: Pedimos vênia para solí
citar-lhe que não se ampliem 3.S
disparidades regionais e' que se.
Jam recomendadas as seguintes
providências: ,

a) o. restabelecimento do per
centual de 20% do Funclo de
Participação;

b) que se restrinjam às áreas
da SUDENE e SUDAM os incen
tivos fiscais dedutíveis do' Im
posto -de Renda;

c) que se atribua à SUDENE,
efetivamente, o planejamento a
coordenação e o controle dos 'in
vestimentos federais na região;
restabelecendo os critérios' ante
rIormente constitutivos .do seu
orçamento; I

'd) que vo, .e a vigorar o' dispô
sítívo constitucional que assegu,
rava ao BNB o valor de 3% do
orçamento fHderal,

Entendem os signatários, pre
sIdente Médici, que somente as
sim poderá ser mantida a uni;"
dade naciomJ, a maior herança
legaad pelos nossos antepassados,
que 'temos: obrigação ,de defen.
der, pois, conforme -pronuneia
'mento de V. Exa. "com a njuda
de todos os ~brasileiros ,e com a
ajuda de Deus ó Nordeste, afio"
nal, haverá de mudar". .

Era o que tinha ,a ,dizer. (Muito
bem,)

o SR. ANTôNIO BRESOLIN:
,(Pronuncie! o seguinte, discurso)

'Sr. Presidente e, Srs. Deputados, ja
tive oportunidade de destacar os me
lhoramentos verificados nos Cor
reios e Telégrafos, assim como tenho
registrado aquilo que vai mal. Em ai.

. guris setores' esses serviços. revelam
notável eficiência. Noutros, t-odavia,
é inacreditável o que acontece.

Há pouco mais dê mês estive em
Iraí, -cídade balneária que no verão
abriga banhistas de todo o Pais e das
repúblicas vizinhas. 'A rede telegrá
fica estava caída há seis meses, Os
telegramas êram transportados em
mala postal até Cruz- Alta, mais de
'zentos quilômetros de distância, para
depois serem transmitidos,

Segllllda-feira da última semana
telegrafei para o Prefeito de Santo
Angelo, SI'; Siefrid Ritter, S,' Exa.
só receb"eu o telegrama no sábado da
mesma semana, semana, às 10,00 ho.,
raso Na mesma semana e dia telcgra
fei para o Sr. Cle)llente Soltis, Pre-«.
feito de Guarani das' Missões, e até
sábado S. Exa. não tinha recebido a
mensagem.

Em relação à correspondência poso
tal, também existem agências que prí
mam pelo desleixo ou pela .rná von
tade; Recebo devolução 'de volumosa
correspondência, na maíoría das ve-"
zes sem qualquer explicação. É natu;
ral que ocorram mudanças de endere
ços e os agentes postais não são res
ponsáveis, As vezes, no entanto até
em cidades pequenas, os responsáveis
por este serviço devolvem a cones.
pendência, sem Qualquer explicação. '

No ano próximo passado devolvi
um pacote de correspondência para
uma agência do meu Estado, acompa
nhada de- enérgía advertência, Mais
tarde; certifiquei-me pessoalmente de
que toda a correspondência havia sido
entregue.

Para colaborar, com' o ECT junto
aqui, apenas para, exemplificar, entre
muitas outras, o que venho obser-
vando. ' ,

Relação de ,Municípios onde a
-correspondência é mal distri.
buída: • "

Tucuntluva; Planalto, Sárandi, Ijüi,
Tupanciretã, Cachoeira do Sul, Santo
Angelo e outros Municipios em Menor
importância.

Relação de municípios onde a coí:
l'espondência é bem distribuida. '

,o SR.' J1iIOACYR ClÍlESSE: Porto Alegre, Catuipe, Santa Rosa,
(Pronuncia o seguznte discu1'So) Garibaldi, Can()a~, Santa Cruz do

Sr. PresideY!te, Srs. Deputados, no Sul, ',Palmeira das Missões, ,Vacaria
dia 31 de março, aniversário da vito- São. Leopoldo, Santana do Livramento
riosa Revolução, Volta Redonda foi e outros,
palco ·de inúmeras festivIdades, ,PNS. Deixo arui o' meu mais veentent"
tigiadas e aplaudidas pelo povo e au- apelo ao eminente Ministro das Co.
toridádes daquela cidade. l]1unicaçeõs, Ce1. Higino c-orseti, no

Na ocasião, o Prefeito Nelson Gon; sentido de que sejam tomadas as pro
çalves inaugurou vârias obras já rea- vidências que o caso i·equ21'. (Muito
llzadas em sua recém-instalada adli.li. bein.) ,

nistração, cujo efetivo exercicio estava "'-O, SR. JERôNI'uO SA~"TO~l",A'.completando apenas 50 dias não obs- m "' ü" _
tante' tenha demonstrado, neste curto (Pronuncia o seguinte discurso) ,-:'"
pel'iodo, uma, vitalidade e capacidade Sr, Presidente, Srs, Deputados, no '
de trabalho dignos dos maiores elo- ano passado, e!TI inúmeros pronun
gios 'e merecendo, destarte, todo o ciamentos, denunciamos D. gravidade
apóio que o elegeu e das autoridades do problema da coloni7.aç§o no Ter
que colaboram na sua magnifica' ad-. ritório de Rondônia, D20{I"'.c12,5 do.
milÚstração. ~ J • ·cumentadas. fatos; est~rI'~cedo;:,~)'cor ...

Cumpre-me' salientar que o Doutor j l'llpcão às e<;cánc;<ras" situ3.~".) 'I~men
Nelson Gonçalves vem trab~lhando tável e constrangedora que pr0.3segul:

. DIÁRIO DO CCi\!GKESSQ NÁCiONAL "(Seçãól)

Este prmciplo de' recuperação
teve repercussão internacíonal,
passando a. SUDENE a ser mVI
etonada, mundialmente" como
exemplo de planejamento regio
nal bem sucedido. Entretanto, a
partir de 1960, uma série de me
l11das alterou substancíalma-rte a

"recuperação do Nordeste, .ntes
que a região atingisse o '111I'el de
nesenvoívímento auto.sustentável,
reíncídtndo.se no erro ela 'cies
continuidade da' politica,';ie re
cuperação do Nordeste.

lU - A REVERSAO DAS
EXPECTATIVAS

Vejamos quais foram essas me
didas:"
alo Fundo de Partícípação:

, I A Constituição Federal de )967,
estabelecia a partícípação-: dos
Estados e Munícípícs na 'arreca
dação de alguns impostos fe.
deraís Este porcentual, fixado

'em 20%, é distribuído a cada
Estado e Munícípío, segundo os
coeficientes diretamente propor
cionais ao -núrnero de habitantes
e inversamente'proporcíonaís à
renda per ctupita , Com esta pro.
vidência, obtinha-se uma redis
tríbuição da renda nacíonal,
num duplo imperativo de justiça

,social e de integração nacional.
, Pelo 'Ato Complementar rüme

1'0 40, de 30 de dezembro de
1968, alegando.se a necessidade
de combater o' aétict orcamenta
rio 'da União, o Fundo· de Par..
tícipacãe teve o S~~ percentual
reduzido de 20 para 10%. Poso

- .tertormente, foi criado o Fundo
Especial, no valor de 2% para os
Estados e capitais do Nordeste,
passando estes a receberem 12%
e 'os Munícípíos do Interior, 10%,

Adota:va-se uma solução estru.
tural para um problema conjun
tural: Para os Estados ricos, o
Fundo. de Participação ""presen.
tava menos de 1% dos seus orca
znentos, mas, para os Estados Po
bres, chegava a ser tle 10%. Pa
ra se ter uma ídéia do prejuizO
do Nordeste com esta medida
basta mencionar qeu Pernambu:
co deixou de receber. ~IT1 1972 a
1mjJOrtância de o-s 4'6.536.756;29,
HOJe, não há mais déficit, o or
çamento federal tem superavit·
o governo está ampliando aà
isenções, mas, o Fundo de Pa-r
ttcípaoão contínua com corte de
50% ,do seu valor.

b) Incentivos Fiscais:, '
A extensão dos incentivos ns.

caís à pesca, ao tnrísmo e ao re
florestamento (inclusive ri a s
áreas' desenvolvidas); atividades
bastantes rendáveis. que ::leve
riam estar nas linhas de crédito
ordinárias dos bancos' de desen
volVimento, e o corte de 50%,

, para o Plano de Integração Na.
clonal e o PROTERRA - pro
gramas de grande alcance nacio
nal - mas que poderias ser exe_
cutados com l'ecursos de outras
origens 'e com financiamento
agrícila, provocaÍ'am uma aceno
tuada queda nas aplicacões dos
Incentivos fiscais para ô ~orcles
te. Enquant9, em 1968, :J J:eco·
lhlmento dos incentivos fiscais ã
ordem da SUDENE foram de
1.231 milhões de cruzeiros (em
cruzeiros' de 1972); em 1972, cai.
ram para 789 n1illlões, apesar de
o' PIB haver aumentado em mais
de 40%, nesse periodo,

c) Esvaziament-o 'da SUDENE:
A SUDENE foi criada para

planejar, coordenar e controlaI'
08 investimentos federais na área
do Nordeste. Entretanto, o
GERAN foi extinto e criado o
l?ROTERRA; o PROVALE e o
PIN. Desta forma, os incentivos
foram alterados S2m umá con
sulte, ,prévia, lamentávelmente,

do conselho deliberativo do ót
gll,o, ,A sensivel redução do dlna.
mlsmo ela SUDENE deve-se ao

II -:- A SITUAÇAO

APóS 1964

A Revolução, brasileira que al
terou substancialmente a poli~i.
ca econômica do Pais e propor~

clcmou a transformação do Bl'a
EIl de subdesenvolvido ..para gran
àe potência, encontrou a 1egião
na situação acima descrita. Pro
curando alterar o Ittatu quo, o
governo revolucionário' dinami
zou a' SUDENE;,aumento, t"xtra.
ordinariamente, os depósitos dos
Incentivos fiscais; acabou' '~om o
confisco cambial e fez Inversões
razoáveis na região: '

Estas medidas produziram eJel_
tos, imediatos, tendo passado a
renda (per capital da região de
80 dólares ,para 180",e o Produto
Interno Bruto, em cinco dnos,
cresceu de' 40;8%: Ressalte-se
que, entre ,1964 e 1969. o PIE
,nordestino cresceu multo "cima
lio nacional; melhorando as na
oosiç1\o relativa, -

- Qúarta-feíra 4

Justa, relativámente a quem se dedi
ca, dia e noite, ao -progresso de nOB
sa terra, o pescador brasüetro ,

Era o que tínhamos a dizer nesta
oportunidade, esperando ,merecer o
acatamento e as providências neces
sárias do Governo para atendimento
a uma classe social, cuja situação de
penúncia e de pobreza tanto tem
preocupado o Presidénte Emllio Gar
rastazu Médici e seus auxiliares mais
díretos. (Muito bem A;

o ,SR. THALES RAMALHO:
(Pronuncia o, seguinte discurso')

Sr. Presidente, srs; Deputados, em
presáríos, professores, .Intelectuaís, €~

tudantes de Pernambuco entregaram
ao Exmo. Sr, Presidente da'Repúbli

"ca um memorial que veio confirmar
as denúncias feitas, durante anos se
guidos, pela bancada do M,D.B. per
nambucano desta tríbuna., Pela sua
ímportàncía, e para que mais :c.ma
vez.. fique' aqui 'ressaltado o nosso,
'protesto pelo deliberado' e orímínoso
esvasíamonto da SUDENE, vou Iê-Jo:

"Os signatários, deste - polítí.,
eos, empresários, professores uni.
versltãríos, intelectuais, e M::mi
cos - todos solidários com, a
obra do governo revolucionário e

'integrantes,' na quase unanimi
dade, das. lideranças de Pernam
buco, pedem vênia a ,V. Exa.
para expor os seguintes tópicos
referentes à politioa econômica
do governo federal para o Nor
deste e que os preocupam, como
brasileiros que anseiam pelá in
tegração nacional e pela elímt,
nação das disparidades - nncío.,
naís.

I - BREVE HISTóRICO

O nordeste exerceu, até o co
meço deste século" uma posição
de destaque na .economía do
Pais, detendo, em .1870, 65%, da
renda nacíonaí. Com a procla
mação da República, uma tolítí
ca econômica favorável ao oen
.tro.Bul, em detrimento da Re.
gião Nordestina, provocou 11m
,rápido empobrecimento 'CIo Nor
deste, política esta agravada pela
falta de continuidade e ama di
retríz federal em relação à área.

As verbas orçamentárfns, ~pe
quenas e mal aplicadas, a sua
l1ísposição, no Nordeste; a con
centração de órgão federais no
eixo .Guanabara_São Paulo; a
quase / totalidade elas sociedades
'de economia mista: federais nó
Centro_Sul e o confisco cambial,
que transferiu do Nordeste para
o Centro-Sul aproximadamente
24 bilhões de -cruzeíros (cruzetros
em 1972) ent're 1930, e 19M,em
pobreceram a região, a ponto do
nosso Produto Interno Bruto, an
tes de 19M, passar pra 16%, do
nacional' e a renda - per- (,apliu
ser de 80 dólares' em torno de
1960,
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. d'" 'r a terceiros '. lotes ocupados e ba- Creio que em pais algum se legislou porto Alegre-Osórlo, obra' de' grandecada Vij7 mais se ~agravan.... .o, c:om pro. ~ 1 - J.. - 1 ímcortânc;a, para- o: Rio Grande cio
fundas repercussces negatavas, para o', - netícíadcs pelos colonos ameaça; tf~·:r...tO· e

l
tão ve...~_Z~lente em ··~-B:1"er ,aI !".ul' e prlnclpalmente. .para. a região

dcsenvolvíinento do T::.rritório i ' _ dos de d3.3P3jO; o g.uB. vem ~E;'" ele:tcra e ~.:.:·t:(~ana como, no rasi ~ ...~- _ 7>-"

As tensões sccíaís aumentam aeada , rando. um.vctíma.. C'le J·lhtra.nqul- destas anos. Projetos de' leis sãoaoro- litorânea gat.cha..' .
díe, e o I1:\fCRA, ao invés de :soluc.io.... , Iidade e descontentamento na vades em a;,.:;:[:as 24 horas, cD}TI0'S8' deu 11 relvlndlcaeão do acesso à cidade
nar os mcb'3-!"'~S; "~rava-os' i ainda: reg-iko, TÍldó pon culpa do (,,0_ niw' f::;z. multe com UIl1& sene de pro-. 'de Santo Antônío da Patrulha; desde
mais, C01TIO no' C:lS~ de. Vila de Ron-; 'vernado1J que autürizo.u.· vVa1r.l1rtr ncsícõas apresentadas P010 próprio a 1':2feriea, auto-estrada, provccou o'
dõnía, onde as- 3. C'CO hsctal't~' rCSGt'... i a realizar. essas tl·2.!1\:'1çÕe~3 ile- Sel1âdcr Filinto lVIüller. A despaito anvolvimento- de. vários SeW1'8s. publí-
vadcc r:.::.ra. 8" e:q~2X!S~{) d81 ·Vila V2Uc ~ gaís, ao ínvés da. m311Cf!.1' a. Pre- disse, J~gi.siaçào ,'alguma; ou. códigos cos e prlvados, não só. da: totalh.1ade
sendo v3n::idos pelo 81'." ~:Valln~r I feitura, faz~: um ievantamento partidárics c::2gz.ra,lu ~. ter e:::2cu9~o ria- comurritiade :t::~...trulhense, por suas
lVIeira. e cutr:is ezn negcaíos. espúrios, das áreas. ocupadas e_ direta- p,·átjca.:' as l'2;gl':;.s .do jogo sucassorio forças ' vívas, CD:I10 ts.:-":l:.ém de' Porto
com II cO::1ivêl:.cia do 2~lmíp+str2dol' mente tttl·~Vé.s da própria Pl'Elfei~ são, no. memento- da -cSuc&2Gã :}; altera- Alegre , .
da Vila S!r.. Clóvis Arroz. , - ~i tura C011C2dcl' as Iícencas de d2-S. por Ates. Institucionais ou Com- Em 1972 vários foram ·05 pronun-

passo'.a. ler a ma.t6ria que publicou I ocupação para. aqueles preten- p12:-~1~ntar§S. cíamentcs através 'da imprensa gau-
o jornal "O combate", de. Porto ve- -c , dentes a nevas áreas para cons- Estamos _' ou devíamos estar' _ cha sobre a necessidazo ímpeuiusa
lho, mtítulcda (Ju.esiã9S âe Tetí:as em I trução 118.S' Imediações ela Vila. num ano eleítoral, a menos de 30b desse", aGBSsD", par~ o T~.,rlunicípi()., ete
V ila de Ra~lc'tn':,a, (lua encerra grave com apenas UTl1a rápida 'Visita. , d c do atual Santc> Antonio na -Assembláia Legis-. f o G~~e;'~lodor ccnsarruiu criar e dlus para a' posse ;.0 su cssor o,,' 1 L' d b' "- d d S r Idenúncia, assírn Céll110. f'ocallzarei :o es. " a.f?'t·avr·" 0-· p~I'ob'lc";;a--d':'eu terras na. Presidente da República, ' atzva- o ."010' <xl'ar! e (). u••.-pe o'
cãndalo da aquísíção da ensüadeíras It~aEdac1e e s~~~iá voltãr" ~êrta_ .:~:r~6a r2sL.2t::l ao P::1-1S

1
a: despeito de Deputado .rúlio Brunelli.re nesta. Câ-

pelo Mh1isteri.o da. Agrioultura. ) mente a. VI'Ia vai T)?gar rezo. Há todo o retrocesso que nos tem. síuo r..~1O\ra Feder~.I, !l0r, íntermédio da. mí-
,. , . - - _. nha palavra; foi Igualmente destaca-

rCQueI;~ões de ·Terras erJ.Z' ,Vila de mni"t;a;' g~l~te r,2zll~1do para.. que ln!l)c.stos/~unl miniulo de' regTas. para ela 8.. necessidade de sal; atendiãa\ com
Rondênüz: ? I ele por lá não mais., apereça. ai s'ucessão indireta do atual Chefe do urgéncillJ esta. muitó' justa r eLvindi-

'. ;.- pOl'C1.Ue tiel,11en1'. cLue' la - volta.l1~o dOv'Sl'no: Indlspensa \reI que essas re- - , d" d Santa A J n~ ~.
E!!l' dez8mbro~ ~~ltJlno; o ,.,G-q,ver- v.Zl'1ha: Ga.l>a1Joio.~ entr0o?' grll~l- r<l'ctS se.j.am, dUmpric1.as, desde'os pra..- ~~l;~111~. po.vo e. -', n.-co.l. 10 aa

naâor do 'I'ernfono. rec~n.em-I ros cfe terras é ar .as, coisas nao ~(}S" de filiação partidári~., de' étesln-
lJossado, foi' à Vila de- Rondônia. Hão.. 13cestar', C-C}rt1~,l,tibilização e data, para; eleição 'rsso tud'o, provocou o pronunc1a"
êonhecer a localidade ,e tomar i ' ,'~ a~S;:m que o GcweTn::dor pre- d~ fl\tUJ:o presidBnte, , .. mento do MinistrO Mário Andrcazzai
CO'ltacto com 00' p~oblemas a'Iê' ~ v - . qu" prOrrieteu. .um r"'~studo, di?, \liaól-

fl' ' 'I b ; , • pUlaçio ' tende cOrriandar a· ARENA. le- Nada justifica que as determina- lidade de ser construido (j acesso à
af' 1gem SUtf!- a Dl'l°bs,a POsa' I" vando: ac intranqüi1:dad'e a uma r.il'zs constitucfonals e legais. sobre a cI'd'a'c1e" de S"n"'o. Allt;'l'll'O'" do' pbt.ru-'ato men ono' em. ora .~Ja' aei "< d' nd • b . ~ ,c. v ~ ~

. mentá:vel qu~ os govel:11~d~l'es do ~ 'populaga-o· de. q.Jl0110S: e~ . a do C1u~stão, não sejam, !'igoI'9sBtn)ent~~·o e- Ina' ..
Tenitó'rio só venl1am. a' cOlinecet" cobertu]a ai negücios' espUTlcs e decfclas e cumprida.s" Amdac maIs que Desllal tri1ilU11R•. como ]epresemante
() .. povo e' ás' próblamas, da Uni-' tecras. na, fa;~"a prkl1'itárida d.a urge solucionar numeresas queati5es~ do' povo gaúcho.•, mais uma vez: ape-'
dade depoü, de nomeaus' e em-' reL-DTIma aguaria'?' Apo1a:l o as côntrov-ertidas, bem como elaborar a lamos' ao. ilustre' J','rinist!Jo' Andreâ2za,
passados. Clbntuào;, havendo boa especulações, ,imobiliárias < em lei comnlementar sobre o Colégio' Elei- q'Lté tantàs e inBstil:náV:éis servIços
vontade e honestidade i~so tudo Vila de Rondonia?' tdmi qüe ""colhBrá'o noVO Presidente, vem pre.standOo ao Brasili e. a'6 Rio
pode ser superado rapidamente. SI', 'Presidente; Srs. Deputados. já Na ve:rdade, tudo isso jã deveria. ter Grande 'db Sül, ·p11c1'a que' nos mfor-

Não é mais novidade para: nin~ ,está_se tornando uma célnstante o re- sido· decidido., e estabelecidO) a; fim de me; com a l1ossi;vel>btevfdade; qllando .
guem que o gera o gYâVe proble- .cebimento,· de ~,et1Úllcias que' aj:ÍOntam qtte a suceasão· siga,. por mais sui' ge- aerão. iniciadas as: bbl'as' dO' aceSSei de
ma de Vila d{j Rondônia sito os' 'irréi;ularidatles .q'Lle vem ::téOn)~ecendo nel'is,oue'scja. trãmite'leg3l1 PCT' malS Saato; 11!ntôlüo' dâ- Patrulha à; auto-
latifúnd!os da Calama; e Zé Mi'l- dentro' ·do' Ministério ela: AgriéultU'm, roouzidú:qcce: sc;-ja:: estrada: Pbr~o .A:legr"-OSôri~'. .
ton, Iatifúndics- esses' .. apoiaelOs" l?ersaguicão) a 'JJécnieos contrários à I1fesmo'ttnia escolha p:residencial nos .
pelo INCRA, Este' ar;sunl:o ,já foi' poJitica; do' SV;. Secretário-Gerar e' fa- termes em que- está fixaela. a nossa:. A urgéncia da presente sclic,,,at;ão
amplamente, elenunci:relo na Câ- miliares,. compna ilegal de cataventos COti1 Mtal= a,fastamen'to 'do povo, e ate piJeli:de-se ao, fato. que até' data. para
ma1:a FooeJ:aI.pelo' Deputado'- Je; . e, reproduiiotes, sufn:os e toda; uma; sé- rt1es-n:lo, de seus repr-esi>utan~., que a inaugurâcão da auto-estrada. está
l'ÔnnTIO Santana" €C a Calama' ate ri e; ele atoS,. sftjfraaa;rão o. nome-- ai, lh<m sat' ií1diea- p1Íevista e ninguem sabe. se sai ou não
hoje não' exibiu' SU'aI ddctimem-. Agora nos chega· àS: mãos, o· caso do, liã:. ele seguir regras. préH!staliele.. o acessu! tão. réi'~it1elicad(h

~açãQ nem comprovoU;' suas'. das ensililadeiras:de mar.ca New Hol- ckfas, .Já; se'reta-rdou;. p6rta:nto;. áiém ·Sr, Ministro Mário Andreazza'.' te-
divisas, C01no, conta,. :porem. 'Iand; já adquirfda.s· e.. chegadas. ao do. ncr.mal o inicio do', processo, SllCBS- mos muita confianç]l;. em V'...Exa", e
com a ine"plicá.vel. co.1Sertura;, do .Bra'sil',' , sério;, o' que. perturba' e é- motivo' de ge- o Rio Gl'and" do' Sul; .sua terra 11a-
lNCRA e da política. do· 'JIernitó- O, processo, de' 'coml)l'a; foi iniciado to trel; mais-- aim:Ta, Esfé acess()J é aO5\)-
l'io" pro-ssegue:.em. seu'regüne' de certo, tafveZ' para' ellir U'rri cunho de rai pt8ocupação, .Mais' gtav-0'·sé . :rna 'lutamel).te' indispêhsáveI: para o' povo
cangaço. fazendo suas vitimas. e legalielade ao' que se ia processar. Fo- isso, desde' que na'da JU.stl~ica esse· re- ordÍ'liro' e- trabâlhaelOl' de Santo. An
implantandD a·grilagem. :e.a m_· ram feitos OfiCIOS a ellversas Em1'lai- t!",:damento;.o:paiS, ci;tãd~m trili?qtli:' tôni<J d\J; Patrulha., que também"estã
tra7.qüilidade social .na: rEgião. x:rdas soJicifal1do' preçat p-ara aquisi- 1ld:",de: O· P&~lcto g.o-:eNlam1lntaI p~s traoa:lhando pelo' desel1VoTviínento, do,
intranqüilidade tanta qt'le. che:" çaOo ele enslladei.i'as•. qUe' seriam ad-, SUl esmn.gaé:01,a' nmlona . e- '?' suces~:or torrâ!o' gaúcho é do Brasil, (Muitoga a preocupar e fel'h, mesmo a- quiridas a;través ele Condep, .f{)ste- dg'-Jij!neral Med~CJ se;:á; md1Cl1:do Nlo b"rn',)
segurallÇa nacional'.: 'rjúrmente;. um dos, assessores do Se- Smten181- qUe detem. ha dez anos o 1"0-
A Calama; tem como seu' au- 'nnOl' Secrefário-GerlJ.l\ aquele mesmo der, Gara.n~lda', portanto, pli>namen-. V' _ ()" SR,. P1tESmEN'l'E':

.têntico represenfante o Senhor 1ia.7Ji~"Ué de tan~as, {l"t\trM iliregulm-i- tB;, at chanYa'da continuidade' revolu- (Áderbar J,ur(';Tlw,), _ PaSSa-se'. ao
Walmar' Meira, velli." seringa:-' dades' inclusive a d8s cateventos foi cionál'ia;, risco algum· correndo as for- Grande l1:xUediente. .
lista do rio Ma:chado le 'lUé, ao' D~partamento'. cllmpetente para ças quI!. detém o' PodeI'. dBSdfi· qUE!' est-e- Ter~,a ]Jlilavr~ o' Sr, Nina Eíl'ieiro.
como seringa"lista,. pertence. à' '" . liberação, dás máquinas, em acordo jam· unidas,,'ccmo todos cremos. em _
ARENA com.' trânSito· livre no. com o qlle prZCeítuo; <r próJ;ll'io regi- -tOUJ10 de princlpios; dentre eles <5 da
Palácio elo Governo, do qual é mento do' Mil1istéuib' da .A:gticuitm:a;.e continu:ctÍJ.de' Sénl cOntinuilSmo'" O' SR. N'.;::)(Ai RIDEIT:O:
freqüentador assíduo, c~ntaYi~{), tentou forçar que técnicos '!:tesfassem Na. atuwl conjuntura', o ma'ximo, que (Sem' 1'evisáD do orttdor) '::... Sr.

lom as boas graças e S1l11patm .s era NeW Ffolland, a·· melnot. com a 0iXsiçao pode'ptatender' e que a su- Presidente, Srs,' De-pt1faelc~, obser-
elo .Governador. Ga·hyva.. age base,.somente em catãlàgor;, Ji'jéCiU' ai cessão se procease normalmente. den. vantco'o' crascimenfo da~ grandes me- .
tam~éin agora na qJla1id~ele ele. Gonc?l'rência' sem efeIto ..N'egaram_se .[ tro das regl'às· existenws; obedeCIdo trópo!es. como' 'eló' Grande. Rio. ",lIlll
Fre:,ndel~t~ ela; AssoClaçao, dos I os .tecnr,c0s, alBgan~o ,Cjut;;, era neces, I JS pl'azos. iixadoa, if: obedlencia e,cs- tatamos que; ao lado elo progr6Sso,
SermgaltsLas. cal'go no <tua!, te_ satlo o ,este' elat maquma, ..com o que I tos prazos não. ,tratá mal algum 8.0 ao' lado dcs' b'én:efi(jio~, que a ch'ilL- •
c~ntenlen1ia. si?.empos~ou·. ~Fo~' ~~- na~ :concorc1ou o. SJ:...As.sesS'or. ~Bsta I ittuaf Gove:-llc, qu.g:não.sB'tá en:Traqu8- za~ão' .incorpora _ e qUe :q.a Guana
snn, CJue;., v:alende-se do; traflCo, a.ltm~, dos. acontecmlentcs;.· o n,Qt,e- Clpo por, um, sucessor escolhido; e.m. baí'a: vao· entcontra.r, n:o coração cladl
~e .111,!-luencm. su1Jservênc~a e ba. nal Ja .estavfu encatxotado; nos· Estn.· d"éltd };I,olas mesmas ~orças; que' ésco- voso' do carIoca, uma expre.ssJ'(o ge
Julaç(\o; queIxou-se ao GOVBrna- dos 'tTnrdos pata> embal'que, Toda' a -I' , o. ". ',' , - . d; 'Iri; s néi:ica a· receber limaos: ele· ~odoo
dor de que' fora prejudicado pela, transação.. estava; consumada',. . 1,1~,,:m ~ li1dlC~ram os· O,S u mo Bmsil' _. o' 'cimgllsti'onamento, res
Calama.'que havia lhe dado p1'6· ,jjí' de. Se perg~~mtar;,·tLual' o' interesse PI:szel:mes. .... '. :, ' . .-; "., c'en1'e, 'do tráfego; ·Ii. poluiçao, e :udo
Jul",~s' e que áreas pUrOnde a' do' Sc, Se·cretario~Geral. e aSBeESo~es .h1p,<!sclllelt:el e que a~St~n seja,. "te aqUilo que vulhera' as' grandes me
vila se' estende lhe' .pertenciam, em' avocarem: s. si: aquisii;ôes' vulto:st1s 'll1V;.I:'~"r('B~'e' no' sucessor do General tr6poles tem~s'é' a"CentUado de. uma
pioneiro que era, e seringalista, como, a. das ensiladeiras?, • ~/led!Cl; Seja ele: quem. . f?'r,. ,9ua t1l!O fOl'ma 'bastante sublinhada.
a~~mi.sta,e coisas mais, Baoeado li: mal'v;rsação.' dOs. dinheiros P~b}i'l rr;a'ls, NGO tul:"m, wmadai< as"dellJ}e~'lJ;' Na, Guanabllil'a, um, a~rescimo de
msso pedIa. ao Governarlor ". que 'cos.tem stdo. uma" constante· no MtYiIS- çOé$. 31 respelt<Yj. melhor Sel'á' para' o cerca de .15 mil nMos veiculos todos
lhe c~desse' 40 q~md~~s de' lotes :te~'io da· !ig~iGultur!!, e. não, sabémüs Iatua-l. Chefe: do, GO'verno, pâTa:'aquele os meses congestiona' ainda maIs as
na VIla, os' quaIS' ele' Venderia- a-te quando lsto.- vaI, De butros. fatos: ,'ql.1e o; vwt·.a:, s"-clI-der. e' a Naçao·, A de-. Slla:S artériàs já-: tumultuadas' e sa
exploranelo o mais possiv"Fos'co~..lá" tive'mos ciência:. -fartando tão-so-lf,Jníção,do prehlemacassegllralca' ao GB-' crificadas, Ha'. po;vtant-o;, que' pro
rontnl que chegassem; meio' peto :mente comprová-los para trazê-los ao Ineral, iVlétlic,i, tran'quilidade. parro cu:r1'- curar aquela. sé)!uçãó; válida-" eminen
qu:ü ,peideci~ rt'Z~arc.ii:·se- dos: .conhecimento. d~ Casa·. . \ ,cluü' Si!U' m;an~ato e' propiciará' àque.- temente; dilsejável, e. que.' Já se: c(\nfi~
preJUlzll'S: e fICar ate ~lCO', l1:ra 0< que' tmha- a dtzer, (Muito,! le que- for mdlCado' para· SUl);stltUl'-lo gu~a no, .que 4'0 olltras. cida'des na: face

O' Governador, .que· ~s{)jvera: bem'.) condiçõeS' minimus'· para; a:fel'í'r' se:nti- da, 'L'"el'ra adotaram-:; 0.. sisfe"ma do
em, Vila de ROl1dOma p'Or'algu- .. ' , ,mentes e:Vontade da' Nação; permItiU':' metropoIitano,. Nomcment-o: 38' cida-
mas..hoars [l'penuS',. ná-o· se· apel". U SR;, J"Os"Ei: C)ll\[ARG'i)::. .' do a esta um·1l1inimti de'<lOuhe-cirriento eleS" constroem, oi seu" nle.iJrô,. visando
cebend09a gravi9aqe elo pro- (P1'onu1úfia o: seguinte- discUTSOJ - :ant€ú"ipado' daquele que a goVetl1ltTá a desafogar o' trân-sito;, diminuir' o
Ji!emll.. snClU,I ah' orlado pejo ";. .s.r:, Presidente; SÉ.''-'' Deputlldos; O' 'Ixlr' cinco, anes, .. ' , .... número, 'de. acidentes;, salva11 vidas', e
~CRA. Ca.ama, )V!1Jl1Itlr , ,e. Clo- senador" GlIstavo ca.panema· pediu ao' POl't:tnto! que o' p1'cce3Sv sucesS01'lO fazel' deCliescer os índJces te~ri;vels da
V1S ~~rü~ (esse lljtmlo' ];!Ieposto. FriCsidante da-- .8:RE'NA\, S"nador Filin-' se inicia logo. S'em'novos' e' pl'e:jndiêa· pOlUição,. .
d!l- Ze Mtlt~Tt ,e da Calapla)" ou- to Mtiller" eliJatauão. 'do. prazo' da'dd áI. cial!; r<:'ta,'damentos, p.arflc tranq.uilii:la-· 0& rBGUrSOS destü:radlls a. essa. 001'a
rl!;~o. ':" estoti·

a
de Wal~ar. au. ,C:omissão qu,€; púsíde;. para ampla' re"· .dá' d& :i\íaJiã;?' e- o minimo' de,ê6nhecl- na Guanabara, já. nesta~ fase.a:""eIT~

ci~~zo3a~ 4~e~~~~~~~t~ ~el~~nf~': forn~U!.a~ão dai legisle-giio' eleitorale;::;ent.o' prevlo ..ent~'e·? futuro I'l:esitlelr- dem ai; cerca,. de 16D,milhões de, dóla-.
zer o que quiSesse', ; . 'paT~I<;l.a.na , '" . " '~. e o· };Iovo b.rasJelro·, (Mmto bem), res, E' cumpre-nos. coml alegvit1) Cl1l:.er

Crm eo..se anolo ,pori ·sel'· al'e~·I: . D1flctl, &~a' ao· ~ena9nr nllllelr{j, o "... , , , ' que: o a:val fedem!;, que p::lSsibllitou
nista, d.ebaix{)' dessa (Johm1tura\ 131mPies'léva~t"'1U'nt{)'.da. lJ~bm ..elelro- ',0', ",]l., . ÇlêLIO àfA:RQUES FER· esse llrande emnreendimentoi foi
\Valmar abriu' 'seu balcão: de ral.eate,belemd,a· no,Pals·n:s:>.es u!tlm{}~ NAN:DE'S:' cons8guido, graçàs.- a empenho; raro."
v~n~las Qe Iot~,s;el11' Vlla' d'e R::m- anos e, gue: tUdo. mdlea; se pr.etende _ (Fronmwia; o seguii~te. discurso I· '---:. bem nOESO·. Pessüa1l11"Bnte;, fui reêebi cdoma, e dlSClPulo' que é ~a Ga- elevar amtia' mmS':. s"m (fua.ique-r ocfI- Sr. Pl'esldente, 8.rs, Deputados, esta do, no, ano ]:assado, por S', .Exu'. o
lama. especializada na gri1agelll:} nü;ã-p' dmf_ diJ:2trizes e do' sent1do' que- marc:a:dll' para' nleados do· ~õrrçnte' Presidz,nte ErnHiÓ Gal'rastazu: IV.I!~dicI,
d~' ~el'raS1 está, agora v·endentlo". ~,frl·2,.o as novas m:Jdifj?~lÇões. ano a: inaugut'üção da. anto.-estl'ada que ,se: m'cstroul' sobremodul St?l"\~íV~l

~. .
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o SI'. Faria Liina - Permite- V: inconsistentes. Ao- contrário, vemos,aos. problemas aflitivos' da' Guanaba-, telicrência e pela sua maneira. de de- lo q I a dínecão Boto foco
ra.. que entre .outros. títulos, tO,l por bat~r: os problemas. Deixamos, uma Ex!\. um aparte? P01', ~:CI!lPI ' I·b~~ -prio,:itári~ ~;e t

l~;üt~ 'temJ::o .Município, Neutro, da Comissão nomeada, eu, Forto' Alegl'e, ,O SR. NINA: RIBEmO -.o Cone.,"' ~~~~lI~'~~:~~d,andade 2,-563 ~'lÕ Rk~
Corté;, pirã depois' se!': Capital,,:fe- para estudar a construcão do metro do o aparte ao eminente Dep'ltacw' r 'P T: mbérn a rigorosa tt
deral, tendo" por. .vía de. conseqmm-. naauela cidade .. Com alegria registro Faria 1i111~, brilhante. ~olega qu;, por ~~~ft~ I~~~ t~tur~s, est;-.ÇQes: ~ a' d".; Ês~
era, herdado. uma: série. de. prob~eillas quê o, engenheiro QUe. me sucedeu na coincidência; se- tem ~êdicado~ nesta tácio de Sá, a grande-estaçao da Cé~",:
que hoje se;convertem.em,obstacu!,?s Prefei~ura_ também: .co~~ua, 0; e~tu= casa com j;.~c1as' as VIrtudes de sua tre.l do BraslI"a' do' Largo da oarío
núra levá-la à' senda, de. Estado via- à:0 ' Na? temos .~oneuço"~,. econom:t~~ inteligência e da' 81.1a, personnalídade ca.. a' da Clnelândla, a da. Glórlu, t',

veI: O comportamento do GovernO fm:ncelra~ pa_" _iniciar '? me , a estudar o tema. a; .é1ue nos ;referl· dó Cateter a do' Largo. [lo Machado,
· Federal nessa.rmatéría.fot, assim, cUg-' mas enco"tr,,;e;nloo tun~;fo~~llla ~~~:.1 mos há instantes: o ela poluição am- que obedecem erttczíosamente- ao as-
no de todo o. encômio, .de. todo o. en- resolv.a o. pron ema. ". ,:"xa. e\. bíental , . pecto do fluxo de tráreso da de...

·tusíasmo e de todo o agradeeímento, díoso de. assunto; sabe que iremos ei ,- ',. ~. I 5f'
Aliás; neste momento, este' é O'sen- uma; enorme população nas nossas O.Sr: Faria Lima"":' Nobre Depu- ,manda e, sobretudo, evanc<~ em,c~~:
ttmerrto que, vai no' .eoração daqueles grandes cídades.. Entã'o, maísse agra-· tado, inicialmente, agradeço à V,; ta aqueles, que. precisam. ; ':,!. , me,r"o
que. habitam .na 'C\uanabara. Através vará' o' problema. <Essa Iuta do trán- Ex.'· as palavras prcrerídas em relá- como. um llls',rume~~o aàJu'~rIfh .P.l~~

, da . ação enérgica', elo' Ministério~ do síto está' ligada,' à falta do metrô: se ção à nossa pessoa, as quais são mais. atírrgirem Il~US. locaís. de tra, _a .• J.

· Planejamento e dos estudos rearíza- em São Paulo te no Rio ele- Jàneiroti- fruto, de nossaramízade, Não poderia 'pesquísa f~l, Inclusive, rea!lZ~aa ,eU
dos pelo· Ministêrio' da .Fazenda, e- véssernos ' metrôs fúnclQnpondo; o pro- 'furtar-me a anarteá-lo. Tentarei. ser função el,~ c:ian1l):da;: p~pulaçao ut
com, a. decisão .defínítíva do eminente blema não seria' tão' grave, com<! no' bre'!'e. Quero' aproveitar. esta opor- aquela, q",: realmente produz;
Presidente Médici,' a. obra, se, tornou momento: .V. Eira'. tem -toda-a minha tumdade y.ara...agraríeecr. ao . nosso O S.'; Lomanio Júnior _ Depu"!
possível, como pleiteamos, fora, ,aCl' solidariedade, porque-aborda um pro- companheíro. Cello Marques Fe;rnan-- tado Nina Ri1ieiro, gostaria de euru
ma. e além de qualquer. jiartãdartsmo blema. muito sério das grandes: cída- den:,s palavras o.olo:,~d;Sfno br111;,Rl1-' primentar V; Exa. pDlo magnífico,
estéríl ; "des',braslIeltas. te discurso deV. Ex referentemente discurso que. vem pronunciando e:

.Ninzuém desconhece por. certo a O· SR.' ~nNA RIBEI~O' - ~grad,e- a. ad~I,st~a~ao~do ~meu ~~leeJdo r»:t~o sobretudo, pela. SUl\.. Isenção. v: Ex;' e
'nossa ~posiç?-O'polísíca de oposíção ao ço mutíssímo a V. Ex' o aparte, ,q.le na Erel,ltur8c d~ Sao. Ea.u.o. Efvt~-, um representante' que dlgmf1ca o seu..
Governador Chagas'. FreItas" mas, é' um: testemunho' sobremodo válldo. vamente, e~tamos: constrtllndo o ;Ptl- povo, ...,. ..}
neste momento,'. tmtacse daquilo que V. Ex' se antecipou. ao nome hon- melro metro tropwa.l, nas duas mda--
São Tomás de Aquino. chamava do rado' que" eu iria citar, já.' que a 50- des,. Campinas - São Pr,ulo, que já . o. SR, NINA' J:1.IDEIRO
l>ene'comune, É'o' bem-de uma cole- luçã(tmetrô é"~lgo qUe-illt~reSSa, n6S- estão . fadádas, , a transformar-se. !la obrIgado.. .
tívíàade que a todos'interessa e qt1e, te momenot, nao apenas aos que mo- megalop~le Can-Cn.n.do f~tur? E:s: O 81', r;omanto'J1Íniol"~Deputadõ
por- ,ia' de conseqüência, não, pode ram em São 'Paulo e na Guanabara ,ta~l1os VIvendo ttma exp;,tlen~la pIJ- dá oposicão na. Guanabar, todes sa
deixar de merecer [todos os n,?sso~ es'" e a. todos aqueles nUC7 demll;ndam es~ nelr2•. ,Esta ob~'a tem um~ dlmensaD bemos cómo. V. Exa. se- P(}l'ia., e se
forços para que possa SOIUClO113_ OS sas duas cidades,' l1las·tamb~m: ao fu- d(} 'car~ter. naclO'."al., Ela e u:n !"stl~ comlJ<n'ta, diante do, Governo oposi
sells magnos pr:oblemas. turo. Na .medida e~ 5\ue othrasgr~n- mula as nossas. mdl\stnas,prm~l!?ai:. cionie.ta dáquele'Estado. V: R"a. t~az

Uma, palavra também de' elogio é, des.metrepoles brasl1ell'as to~e'P; atm- ment~ ~s de clme~to e áe:p':r,,?.: e um problema. d;, Governo _e analloSa,
· devida 'ao eminente' Comandànte Adir. glndo um. qu&.nturn de densIdaue 1l~- um e,tlm~l? .tamb"m' ao. n<!"a. sd~-- com a mais absoluta., isençao, o. tra.,
· Velô50; tamliém a' este·abnegadér que pulacional: que. eldjg. o· ohamz.no ma ferroVlarI~. ~ cOI'1trrbl:l, .na IDl- lJal!lo que lá se.·vem:exeeutando. J?a"i

é Roberto ,Rocha, Sousa, Chefe' da ,transpo!te' de I~a;ssas, terel11~s que nha área.de.!hl:Vl,~a.de;p~ra crtar uma rabéns a V. Exa. po~ e...'Se: ,co:npor.~
Administração; ao General Mílton constrUIr. o metrotambêm.nesoes ~';1- estrutura. ~e técmcu;s~" co?"r(jl~ de tamento. Mas.eu;q\lenarealçar aqUI,
Goncaives apologista dé lenga data ga.res, razão: pela. qual. me perr.m.o gmnds proJtos '- tecmca oe· trel~1a-' rapidammit-e um'. fátrr histórica: 11a
EÍa,sólllçã~'metrô; e-tambêmao vulto aflorar, da 'tribuna da Câmar!', um mento, e de administrat;1ores: 'As~lm. Europa, h~' algum tempo, -enco?trel.
invull!ar" de: Waldéms.l'. Pascoal, o en- tema que ultrapassou; de .mUIto, os ~derIamos colocar .tals conseqllêl1- p!"regrinando pelàs' grandes' metropoles-.

· genheiro responsáveLpor toda. a.,obra Hmites,daqllilo que se poden&,o(}llven- mas o.omo_ um. co-mP.Iemen_to de .uma do' Velho' Mundó, O" ine~queciveL Pre~
e. que. tem.daclo· demDnstraçã.o·sobeja o.ionar. de regionalista,. para,expre.'!sar obra que .tem, ess~.d:mensaO~naClOl1al feito Faria' Lima, um' dos' ma~ore5

· no noder. da ,tecnologia' naclOn~l. ao de verdade, algo. que::mteressa a;' toda e,qu~ estas~nc!o reahzada~essas,duas amigtls que' tive (}m- toLla' a mmna
receber estudantes:de-:eng~nharia não a· Nação brasileira. O1daaes'br~slleIras: Apr?VeltQ.taJ?líém existência; e.cuja· memória guardo ca,'
lillJenas. de. vários, pontos, do.·Pais, .mas .'l:enho. em. mãos; por exemplo,. :::lra, a oportumdade para. convidá-lo. a rínhosamGrite,- com' certo. orgulIlo,

· i\té.cloexterior"qtíe.vão; entre,outros Deputados; aS'ei\racteríst~eas técl1ícas par}ícípar de' u.m~,eonferêno.i~,_ama~' porque· foi' também' um d~s' maiores
detalhes' constatal" no' canteIro: de que'pude:colher nO'cantelJ:o', de' obras nha, na Com15sao: de Pohuçao." O. adininistradores'que o.on11e01, No: m{)-,
obras. próximo à, Central. eló' Brasil' a: dó Consórcio: ECISl\.,ECEL, que rea"' conferi';no.lsta'será o' EreféitoFigueire- moriJento" em que-· V: Exa., fala do
maíor' concentração' de' tirantes' em Iiza dentro: dos'o.ronogramas provist03 do Ferraz, que tentará inter-relacio_' metr:ô .dó. Rio:' de" .Taneiro, não pode-o
solo do mundo - :tud? IssO'.para' eví- Il n~táveLsenso: técnico; aquilo ·qfle já nJr" os.dois tem~s' do' momen~o. ~.gJle: mos· déixar' de registrar' a ]'Jarticip,:,
tar as estroncas' llletallCas. ~,enge.· é objeto. de, observação-.internucíonal. sao' !,bJeto d~' dlSo.urso de: V. Ex~:, .a ção, o· entusiasmO' do' PrefeIto FarIa

'nharí;t· bra~i1eh'a' consegue· p.~o 'ape~ A, lil1lia. prioritária compreen~e: na POlUIÇão ambIental e, o sistema rápido Lima, d",' iníclar em•. São Fal~lo:. a,
nas a' l'eal!zar' un1a obra', na muito sua: feição pri~eira; o: trecho J!llo.la.l de transporte, ou sistema' de. t~ans.c. gran~e' obra. do' metro',: Sem- d;.rVlO:,
t~mpo deseJada, 30:rha~~:mesmo, mas. propriamente: dito; numa extensao- de porte ~m Ip.a.ssa. ,Gostaria ainda c;e. f,?i.!! exempl{)' que" ser.vIU e' es~a se,.:Jo

, da uma" af1rmaçao; m~ltlscula. do l!.ue cerca de: 8,7'knLo que'correspol1de·a comumcar a Cas!l- q:x,,"o .metro,de:Sa,J. vmdo-, ~e' paradigma;- as demals. me',
poclem·.os'nossos tecmcos.. . , 43% da'chamadalil1ha prioritár:ia, E' Paulo, na'l?ua prrmel~a'lmha,de.cerca trôpoles, do' Brasil.,

Concedo ?'. aparte' ao emmell1:~ octrecho: que' se..estende- de Estácio de de 18·quilôm.etrofi, já ~em:1~'quilôme- '. . R O. _ ", 'à-,
Deputado' Ceho. À'!arqtles. Fernande",. Sá a~~Botafogo,.passandopelo centro. tros prontos: A Os :tune15' estao, pronto~ de~Q-fh~' ~W~im;,l3:~'iJ.ente b~u~

O [fI'; Célio Mal'ques Fernandes' - da ~Idade: ·hoj~,.p~ofunda;mente. con: e.2.ou. 3 quilomet~os de elevados:tam: tado :Gomanto Júnior; a gentileza.. do
V: Exa: aborda problema de'~ran~e gestlOnado. Nao.. é..preclso esperar, bes c~:tl;cluI~os. Esta,mosag?ra..nª"fas~ a arte;, Gostaria.dezponderar:aVos-.

· .jmportância~ para as grandes' cld2.de~ nada ,de: eJEi:r~or~m~no para constatar de utl!lZaç~o, do.sl!zeld, maq;lln~ que s~Excelêhcia. que eu, 'com hurhíldaile, .
· brasileiras; Estudo' este, assunt!)" ha que.__ o oen,~o da Cidade está' por.d.e" é uma l!oV]-dat;1e. para..nós.,:bxasn~lros, procuro' pautar~me~ del1tro' de' alguns
muito' tempo. e é" o.om 'certa· trlS.eza·, maIs" aglutlI}ado qllant:a ai?' fluxo de e· que. es~a .mtlOduzmdo em. nosso câhónes, qlle.fol'am, uma:vez;'expres-, .
que constato que': nossas duas, gmn-' tráfego.. Ha, .a' morOSIdade,: os .perl- PalB ~ téc!1ICas _n:o~!rnas e, 9-es~onlie~ sos. por. um. escritor: gÍ'ego;. que· disse:'
des cidades,atê hoje.nãoconsegmram gos e-: os pr!'lJulzOS decorrentes desse cidar at~: entao. E uma maq111l1a· ~e "Enquanto, os, medíocres' discutem
ter'seu metrô. Quando, estilie, na ,A~e- .estado ,de'.~Olsas; não' ~pe~as em',tem- perfm'açao qU~,'mergulhada no n;elo unicamente. pes.soasf, os médios' dís-,

· manlJa, , em 1967 '- eu era, pr~felto poce'dmhelro'na ,rea!lzaç~o~de traba-' ambj.ente" ,esj;a . proce~e~do.à pcr';.u- eutem. fatos; e' aqueles: q1,1e têm.pre
de Porto. Alegre.•-' pro~urel..es.lldar lhosi.que-às vezes, mesmo nao se co~- ra?~o. do 'SmeL cen~tal,.numa· á.ea tensões., dé;. pelo menos, chegar' pert{l
o'problemame,tro.. Entao fuI. levado cretlzam~m!!s' também, o que. é fim- m.lutQ r~ID;lta,. na"lrnha. ~~rte-su~, dos filósofos; discutem. idéias.;" A
11 cidade. de Munch!,n" que. se prepa·: to mais'sérlo' ~ ·IJ~rda.d~ vidas: huma~ O pre;ei,? F:Igueuedo_ Feuaa. vir~ idéia, que, mais. me, absorve; no mo-o
;rava' para;.~ Ollmplad~, 5lue..se.rea-. nas, a.lmposSI~lIfdade ~~ ~arros do abol;:.dar- e:s.,tes. dois. temas, o~ da. pc- menta,. é..o· bem:-estar: da: Guanaba
líz~ram lia ,POtlC,,?: La .f1qU~l ql~ase, Corp? de Bçmbelros atJgllll'lrem: de" lulga!' ·amloental. e. O. dü, sis,ema, de ra,é-o bene.commune. Não reJ?,ego a
dOls.dIascOl'!1endo, dornundo e ob~er· termm,ad~s. areas daoidad~, ou d~s tr~nsporte. elll massa. 6'., Ex~ fo:rne· minha convicção de_ oposicionista do
vando .. debocrxo da:~ ter.!;a, com: se ambulanmas de salvarem vldas~ N~o e~rá.ta.:n~ém: ~lados·comple~ntal'esGo:vernador .chagas- Freitas; que tem
constrol um metro. l!inqua;nto, V. é, preeiso, de: fOl~ma algllma, que ocor~ sobre~ o~ mvestlmentos, da P.refeltllXa cometido muito-o erros mas de quem
Ex(;', realça o' trabalho: de' pessoas, ~i-' ra, uma'. circunstâhcia'extraordinária; de. Sao·. P~ulo' para. cOlls~ruçã? çlez'" nãõ podemos di;cordar,~quando;se' aba~
gadas· ao' metrô do'· RIO' de JaneJ1o, como' desastres, atropelamentos" que saobra gIgantesca" que, JamaIS: terá !anca~'a realízar e;'a eoncretizar;a.obm

,e1! exalço a' .fígura _do Prefeito ~al'ja. ~nfeU4mente'ocon.em· em gr:ande. nú- fim: L'e~bl'O a· V. Ex'" pomem,viaja~ do -'Metro]:)olitll."lo, porque, ela vem
LI:nai (}1U,SaO paUlO:' A-.e~e. de'l~~~06 mero na, Gual1abara,. problema:. que do que e, qlle.? mehu.·de. Lon~:es, em. favor de:-todoS'que'vívem na.nos
o micio: cla3'obras do: m!l,ro, pau~st?.. também: merece- bastante' CUIdado quç. data. do secrtlo. pas~ado, am~a sa. Guanabal'a; ou que, visita o nosSl)
TlVe'ocaSlao de ser hospcdl';, d~.. S .. para' que esse fenômeno's(} oonstate. hOJe está. em.exp,ansao,. No Brasl!, Estado... " ., '
Exa .. quando'. era. pref~)lto, Qlla~do Ele ê constante em quase t{lclas.: as como' be!U. mencioonou.o nobre:.Depu, Referhi-me Sr. Presidente; aos ,da-
ele maugurou, o' cantel~'o: ~e' o~m~. ·horas dó: clía:.·, ;. tado' Ceho, J.lãarques. Fernandes; te L âos: uqe alíc~rçaram. os: estudos. preli•. .:
1l0nVIdou"llle ~,comp~reol.a ,ole;'llel~. .o prolongamento dess~ linha nos lll~lS um. pl!1-nç. desde 1913. Em. 1930 minares e: que, neste.. momento, con.
de .. Os_ alema~s,;.asslm íc~mo O~. es,. levará, dentro da' projeçao global' do E'~es d~, RIO Ja prOpUl:Iha a' eonstru- fluem .para: a continuidade da ob:-a
tUdIOSO., ..do; problema, diz~m: que. tâe. llrojeto, à. rede qu(}-.r~turamente te:ã çao de taL, obra, gue parece. agora ~10S seus vál'ios trechos. Se· estuda~.

· das as c~elades. q~~ ~e aproximam O" acextensão, de. 67 qullometr.os; com D4 vai. t-orna~-se re~lidade no Brasll. mos' ainda quede. relano.e, o creSCI'
'Um,milh~o, ~e.habltant~~ d~~yer::l "reeu estações, ligando-nos tamberp, em ou- DelltD.aqUl o,c.onYIte a; todos os cole- mento·.da populàção da, Guanabara.

· ~mp~~-se co.n. a ,const_uçao o;, SOiS tra fase, a Nitel:oi. Ora nao apen~ gas l!ara.. ass!Stlrem a palestr!'.. do do' Grande' Rio, verificamos, que, enl ,
~etlo, .p'orq~te'10Prova1y"elmen,te ~aJp as procura-se.. facilItar,' e tornar' maIs PrefeltQ. FIgueIredo Ferraz. . 1960 a população. era de,3 milhões ~
OIStO levara. a o anos paI h 'd~ ~ 'd"cle ma tam ' 300' fi U d' d d . J'A

· ,Mas começai'em. i;: o' que· está aC0!l- ~ma!]-a, ~ VI ~ n~ Dl ", '. s ida~ O' SR'. ,NINA RIBEffiO-- ~gli.a:dé- , m... ,?lll;; eoa a,. eJ?:llS, :
'iecendo com o Rio' de ,JaneIro e Sao bem; lmp_dir, que 11 cmfar d,e/ ço ao emmente Deputado: Farra J.,lma atmgia 4 IlliJlioes,. em n).lme"os ~e:
lP !' São obras' carfssimas são 'em- contm!;le num c,rescer aSSl'lSt?>UO., qUê o· anar'e dmidos, sendo que para, 1980 a pre·

· ' au o. , ., . - I '. oel _ a legiao. de' fendas se. amplie a cad'cL .' • , _. . . visão ê_de 6. Iililhões" '
preendnnentos que ;:nvo vem p e dia assim como os males da. polui- Mas temos., em mao uma: multlph- . . . . ,
tosas, ~mpresas, que. tem ql1e,se agru: ã({ te t~mbém: n~s: reocuua mui- cidade de, dados técnicos, üIClusive Ora,.o n:e~rô a· partir ,~a ~ua:" 11·
))~r, form!l-~ consoro.lQS, par!!: ,?b2'er. d~' fjssiin~ .desde a êúoo.a fIIl qué'-êramos estatisticas, fluxogramas de .t~afego, e n11a pr~orItarla; d,ando' se,quencla ~a ~.
pItal. sUÍlClente, 'p~ra aqUlslça? l~s. e~tante do Povo na ..Asembléia também uma parte fot-ograflca,. que expansao· do' proJeto, vai o.rescer n!
máquina;s neo.essal"l~s,. para" a. ~ea 1- r~p~ces , .' G b ! . e' fazíamos demonstram que a obrs,·. está s~ndo chamado: Grande' ,Rio, nos MunicI.'
zação d::s. obrtas., :erw;reÉ}'preDl~~e~'I~:~f~a~::aC~;;jÉ~~ni:s~~cal E,õbre. o 'conduzida c{)ln~-odo.critério, eom -rodo pi<:,s d.e N.iteroi" São GonçalO', .Sã,!
)lJ)onuncmm,;n os. 'be. . lfa., n,J:'ii asstmto" ." :rJ"Ol' llill];l.tliíco e nem Ir!1pJovl.saçôell Joao ,de Meritl, liova Iguaçu, NUopo',
DeDutado~ Nma ~I e!ro, pe,a sua I - -.!o •• , lO -, , . • . • 'J __.. .> • • •
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1is e Duque de Caxias, onde o ores- ,zoma e o próprio- Governo, qual seja, do que está em prátIca em diversos do como tema. Il;'incipal, o estudo dOi j
cimente demográfico é aíndamaís eví- os incentivos fiscais. órgãos financiadores de 'vários, países, sistema de rncennvos fiscais. ,Vamo,~J
dente.' Constatamos, para o Grande Enquanto o quadro, nacional. segun- e com sucesso. mostrar as razões destas mudanças {j j

Rio, em 1960. uma população, de seis do dados oficiais, mostra, que metas outrae indicações QS malenci,os queelas proporcionaram, 1
milhões; na década seguíute, nove previstas de crescimento, para 1974 Vamos anexar ao 110SS0 ciscurso (11 \
milhões; em 1980, teremos 12 mí- sejam já alcançadas em 1973, em aí- No encontro de Manaus foram quadro n 91, onde pdemos bservar que; ,
lhões de almas. Necessariamente, pre- gurnas áreas da região Amazônica e sugeridas e aprovadas ainda as se- "enquant a participação percentual dO! '
císamos realizar, concretizar - não no' No.des,,,,, agravam-se os problemas. guíntes .indicações. ' IBDF (sem que sxssta, ainda, uefinh \
há alternativa - o chamado' trans- A realidade é que o Govcrno Fe- - Estabelecimento de um mercado da, adequada pclítíoa de' renoresta.. l
porte de massas. Nesse contingente, deral, com entusiasmo, prepara-se. comum Amazônico, 'com a isenção to- mento, o que, propicla a mais livre ~
é imperioso ressaltar o grau de pri- para ainda neste ano concluir a aber- Lal de 'Impostos sobre Produtos In- ampla aplicação no setor) cresoía nU-'l '
mazia do chamado pessoal' ocupado, tura da Transamv,zônlca; da Cuiabá - dustríallzados nas operações internas" ma progressão H'gular, os demais 'õr;'
aquele que laborá, que' cTia-riqueza Santarém; inaugural' cerca de 14.000 - Isenção total do IPI para mer- .gãosde desenvoívímento, especíalmcn,.. !
e que "e utilizará. 'em maior escala quilômetros de estradas, asfaltadas; cadorías industrializadas na região - te a SUDENE' e a SUDAM, aprssen« i
do nosso subway. Em 196B, ess-e pes- 1,200.900 !::w de energia com' a, usina eongeneres às sediadas na Amazônia tavam uma partieípaçâo cada vez me" I
soai atingia a cifra de 1 milhão - e de Jupiá e outras; soma-se aos su- Ocidental - utilizando matéría-prí-
800 mil e "a previsão' para 1975 é de cessos o crescimento da exportação ma regional. nor. ' , :
2 "milhões e 300 mil. Em 1990, se- para valor de mais de 4,6 bilhões 'de '_ Novos estímulos adicionais para Em 1972, se acentua a queda da ar"! 1
gundo estimativa.será de 4 milhões e dólares, o crescimento' industrial B exportação. Isenção total, pelo prazo recadaçãoda SUDAM em 9%, enquan... :
100 'mil. Realmente, temos de enfn- mais Inúmeras áreas,., , de 10 anos, ,às pessoas jurídicas se- to a SUDENE se mantínha no znesmo '
car toda essa 'gama 'de fatores, numa No entanto, apresentam-se setores diadas na Amazônia. nível, crescendo (; I13DF em '6%. -Ai
antevisão, não com a falibilidade da que 'reclamam observação, e citamos _ Criação de um fundo de rea- sustentação da SUDENE deve-se possí-.
qulromãnoia, mas; tanto quanto pns-" como colakoraçãc e advertência o que pareihamento de empresas regionais. veímente à queda da, participaç!1o d~,
sível, com as. probalídades que emer- ocorre relativamente à Inércia de al- Todos estes, aspectos foram eonsíde- aUDAM.' "
ger da cibernética, dos' cérebros ele- guris órgãos de crédito do Norte-Nor- rados em face das dificuldades que Somente a EMBRATUR e o IBDEj,
trônicos, da ciência que caracteriza Os eleste, como os Bancos do Nordeste e encontram 'os' 'empreendedores e a apresentam, um volume crescente dlj"
110SS0S, dias, Amazônia, a' SUDAM e a SUDENE, conseqüente queda do valor dos in- incentivos.

Tínhamos, em 1968, cerca de 255 mil e a política de incentivos. fiscais. centívos e a visível crise em evolução, E' possível verítícar. SI', Pl·esidente.'
carros, de passeio, .numa relação, por- Vamos ,ressaltar a preocupação e' o, como' se depreende das estatísticas e em dados oríciais, cuja fonte é o ..' ... '
tanto, de 27 habitante para cada via- esvasíamento ..que Se acentuam na re- dados oficiais, ' GRUDER _ que L1'J"tr'l os íncentívoa
tura,,· A previsão para- 1975 é' de'", .. gião do Baixo-Tocantins, de onde, em Bancos oficiais,' paraielamente, na SUDENE, i
474,300, ou seja, um veiculo para 18 breve, deverão sair vinte milhões de Ainda foram debatidas as causas da ISUDAM, SUDEPi;;, e EMERA'l'UR lI<;
habitantes; para 1990, 1. 300.000 car- toneladas de ferro da serra dos Ca- inércia de órgãos 'oficiais de desen- reflorestamento 110S anos oe 1969 1970, '
1'08 de 'passeie, isto é, um carro para Tajãs. Toda a gente da área rica em
9 habitantes, sem se falar nos outros minérios e servido de boas terras vive volvimento regíonàl. ' E' visível que 1971' e 1972 - o ueoréscnno da ...... " .
tipos 'de veículos existentes" ,E' íne- pobremente, ,assim, espera que a Vil! vários deles necessitam de urgente SUDAM, o crescímento do reflorest,.~.,

'vitãvel, poís, em face da simples da saida de ferro seja pelo Pará, em modernízação, Há ,distorções quanto mente e da EiYiBRI~TUR e a paralisa" ..
apreciação superficial dessas cifras, ponto próximo a Belém, pois assim ao Banco do Brasil e BNDE e aoBan- ção da 8UDENE, O .quadro é expres
que evoluamos para a solução 'ele novo surto de atividades surgírá ; co elo Nordeste e da Amazônia, que sivo.
massa, a exemplo de 40 outras cida- Estes assuntos, a, pouco e pouco operam" :;.ceutuada!lyente como bancos _ Esse problema foi agravado, como. ..
des do mundo e do que se realiza, analisaremos da tribuna da Câmara. comercnus de regrao desenvolvida. não poderia deL"a,r ue 'ser, pela pró... '
atualmente, em 38. Iniciamos pela politicà de íncenttvos Comentários pria poíítíca de programação da ." oi

Quar~to à pesquisa relativa à ocupa- fiscais. ',SUDENE e da SUDAM, que, para ace"
" Incentivos F1ScrtUl, Passo a ler. e comentar t~e?hos do lerar a cOmpWmp.lllarieuade. rerenca'çâo das vias de superfície, durante memorial " mstrumento básico dos t' '

2' I 'd' d dá a) o assunto fOI' objeto .,~' encon- d b ~ "d 'e a própria aemanôa da poli ica ele 111"'.~ roras, no eixo e maior emana, ,,~" e ates ocoru os ,em Manaus. 'I ,'- • "1 varam projetos.
constamu-se ,ser a taxa di> ocupação tro dos dirigentes 'e técniulls das Fe- A politica regional de incentivos tegraçao leglOlla, apI~ o' ,

dessas vias, no tocante a ônibus, equi- derações das Indústrias do' Norte e fiscais para o 'Nordeste e'para a; Ama- qlle demandavam reCIl1S0S d.opOSlta:'Oõ>~
valente'a 9 %; a táxis, a 35,%; a car- Nordeste' e Confederação Nacional da z6nia sofreu nos últimos anos da dé- em volume ""da v~z malOl, relatIva",
ros particulares, às vezes com um só Indúêtrla, em reunião realizada em. cada passada uma pesada redução mente. aos recursos. co~prometldQ,"
passageiro - o motorista - a 56 por Manaus nos dias 13 a 16 de março devido à extelliSão' dos incentivos a com projetos mdu"tnals e agropecuá-"
cento. A média de passageiros trans- próximo pasado. outras áreas ,e a outros setores.' rios nas Regiões. ,'" ,
portados por veiculo, cm nibus, é 29,8; b) Buscando uma' definição, escla- A contribLüção dos! incentivos que, , O crcscimenw (la númel'o deiSses pra-,

, em táxis, 1,1 ;em carros particulares, receu-se que os recursos dos lUcentl- era de 50 ppr .cento do Imposto de jetos, e particularmcnte O "Ul'g!men~
1,7. Portanto, são ,estas COmlJOnent-es vos 'fiscais são fnndos governamentais ~enda das Pessoas, Juridicas, exclusiva em massa de projetns pecuanos, eu...
preciósas para demonstrar o desperdi- decorrentes do Imposto de Renda, uti- para o Nordeste e Amazônia, foi su- oontraranl a.? duas entidades feueral&;
cio' de tcmpo, lugar; superficie, di-, l1zaelos . pelo ,Govel'llo coino fonte de Ices~ivamente dividida ou fracionada, SuDENT e ',6UDAu.f, ,especialmente "3,

: nheiroe condições para se implantar distribuição de recursos, assim, JUs- opCIOnalmente, em também 50 por cen-, última de"pmvidas técnica e estru,-.
o metrô c'lmo solução inevitável e, ao tificada a sua alocação para progra· t{) para reflorestamento ou em 25 por turaln;ente para responder às ,solICita":
contrário, eminentemente desejável. mas 'de Integração das regiões maia cento para pesca e/ou 8 por, cen!o cões das empresas, quer em termos de:

Sr, Presidente, à guisa dê exemplo, pobres, Estes recursos, no. entanto, para a EMB~~~U.R, pa~'a aplwaçao aprovação e reformulação de projetos,
' demonstraremos que {) tempo do' per- reclamam seguro e bem ,planeJado em.. em ~odo ? terntono, r:~clpnal~ _ ,ue em h'mos ele lilJl~,~ão de 'recmsos

tcurso de Ipanema ao Centro, por ôni- prego. , "Alenl dISSO, outras 1illlculagoeo dos q dT It < 'E;quadcôes e eu
bus, é de 48 minutos, enquanto que, c) Salient{)u-se a diluição aoe re- lllcentlVos for::m ,feitas" 'quer para o 9-ue 1 lC.tI •.-oU da~ I~U'0S aos investi-':
por metrô, seria de 20 minutos. Se- cursos. 'Criados em 1966. destinava-se Iprogramas regronals, como o do Es- seJou a cnaçao e e. - ro r' ,
riam necessários 1.067 ônibus,' dado 'o 50 por ,cento do Impcsto' de Renda jPirito ,Sariw, quer para programas mentos" como, p~r exempLO, p va P e"
afluxo popUlacional, e 10 trens, ape- das Pessoa,.'; Juridicas para o Nordeste mais amplos, como PIN e o ..•..... vIa de dlspombll1úad~ de ll1Cel:tlvo.s.
nas, de metrô:As pessoas, operando e'AmazôÍ1ià.' mas essa parceia foi ·en- PRüTERRA, subtraindo 50 por, cento já que, nessa oportUllio.aue Ile enden
em ônibus. equavaleriam a 6:035, no do dividida 'para reflorestamento, pes, Ido montante dos incentivos arrecada~ ciava, pelos :tatOl'õs ar,tes apontauos, 2.
metrô, a mil, apenas, incluindo-se o ca ,'EMBRA'I'U:R para' o Espírito IdOS. E', verdade, entretanto, que esses eSilaJ5sez dos recursos provementes do
pessoal de manutenção' de via per- SU:nto além 'das' vinculacões a pro- recursos do PIN e do' PROTERRA imposto de renda; :tIa!'li levar ao fmal
manente e da sinalização. O inves- o'!àmás como o ,PIN o PROTERRA'jrevertem, cm parte~ em beneficio do os crol1ograma:S dos émpree11l11lnenWS
timento emõnibus seria da ordem b à) Resultou daí a :redução da arte. Nordeste e, da A:nazõnia, mas, sobre- Já deferidos, o que, por s,1a vez, ele~
'de 56 milhões e 551 mil cruzeiros e, cadação, com prejuizo para o Norte- tu~o, para mvestlmentos, governamen- vava as comissões c,e corretagem a nl'
em metrôs, 'da ordem de 18 milhões. Nordette, em seus, planos de, indus, taIS, em lllfra-estl'utura. ' veis jamais ,coglt-ados. ,
Note-se que um ônibus tém uína vida tria~ização '" integração,..favorecendo ' Os incentivos Em 30 de novembl'o ete 1972,o def1ci~
útil de 25 anos. enquanto a dos va- pengoso chma .competItIvo de apll- " , " de recursos do 30/18 e do Decreto-LeL
gões utilizados no metrô é de 40 anos. cações. Acentua-se a queda da arre- ,Em, termos absolutos houve redução 756 depositados, em l'eJaçàc aos recur
, Concluo, Sr. Presidepté, ,lainentan- cadação da SUI?AN e SUDENE, es- ao montante, a~r~cadado, que causou sos aprovados para novos proJetos, el'a"
do apenas, em face dos brilhantes reando em crescimento a do mDF li um gra~d", preJUI~o para o Norde?te de 'cerca de, Cr;; J.,000 milhôes, 1S00
!1partes que emolduraram e engran- EMBRATUR, ,com emprego dos Te- e Amazom~ em seu pro~esso.de 111- ara a SUD.il:!.V\EJ (Qllidrc n9 2), 'e de
~fdcoera2"'xPlml'cl~tUar doiSuCtUrIo'SsO, dnaãdoos tdeIe' .Pr'oe: curso em ·,reas desenvolvldas do 8":1. dustrlallzaçao ~ inte&,rl~sa? ja que, br~ 2.065 milhões para a SlJDAM

~ e) Sugerem as Federaçoes 110va SIS- quando. o carater-dmanuco' de sua ~ o ,,,'
levante hnpo'rtància e' Que, informam terl1ática, com a entrega compulsória economIa mais necessitava de recur- (Quadro n, a), ;'" De Llta~O"
o assunt{) do Metropolitãno dó: Estado de recursos' a Bancos oficiais, que os sos, essa escassez 'relativa, resultante ,?ontmuamos, SIS., _ IJ nic~ ~, l/,~
da Guanabara. ,- vinculariam 'a um Fundo Especial dos novos progràmas impediu que se pOlados ).10 estuc!o 0.% tee ",

Finalizando, Srs. Deputados, quel'O destinado' a' financiar projetos, apro~ 'Iconcluísse o process; de complemen- A aU~ência. Oll! pelo '1llenos, a. Íla~.
dizer qUi> acredito no futuro da Gua- vados, dentro ela programação da tal'ledade de sua econom.ia.. gral1te. 1110po~t\lmdad~, cta ob~euçao da
nabara, acredito na humanização, das SUDENE SUDAN IBDF SUDEPE :',' incennvos, na·o gozall(!O o~ projetos d8.i
suas' condições de existência e tenho EMBRA'I\'R, do EspírIto Santo, obe~ t A palestra de, mU0anças ~undamel1~ correção monetária a,utmatlca~de,seus
esperança' de que as contingências decidos às prioridades. ais nals regras do JO\\,';, tomal1"do !a- cusw, oonduziu inúméro", empresanos

fi '!' 'd ...· " ,vorave mente competItIvas apllcacoes" -- ' .... . 'm' posa l:was. am a ,~oje a castigar a sua /) Os volumes dos recursso obede· t:l.o incentivos á d","', 1 a opgaa, desca~l(.\a, !La" a u.ca. .,
população, sofrida, venham, em bre- cerlam a 'uma forma' de dis~ribUlç,ã?, e~onomia nac~~lsal reas . ma_mlCas ea sivel," dé solic~t"r li. ll1stituições fman
ve, ,a ser sanadas,-_de modo a' possi- de acord~ ~om a programa.gao, pollt!- que, ao menos, se'c:~~~tr3~~~na~;;~ ceira" (inclUSIve l1.CJS bat1c~s de desen
bilitar melhores oportunidades de tIa- ca economlCa do 'pai~, s~leClonados mentos dos sistemas no Norte e ;';0 volvimento das aréaS) crdltos comple.
balho, de lazêr, de vida e ·de ,saúde. os proje~ ,de maIor lJõlteresse.. , Nordeste. , mentares, que lhes eram, n~, entanto,
(Muito bem; mutio' bem. Pal*as.) g) §ug.,. em uma efetIva part!Clpa" Isso levou il1Clustl'iais do Norte ê do concedidos a prazos e JUl'OS '1l1adequa-

- , ç1\o do. empreendedor nos l,:,vestl:n~n: Nordeste a promoverem em ManauS dos e insupol'~áveis ol!staculando, ain~
O SR. GABRIEL HERMES: ' tos, po~êt.U, com no~.a slstematlCa, ent1'e'14 e 16 do mês dE' março, o im: dada mais,'a impla.ntltç,ão ou a sobre-o
(Pornuncza o segutnte d'scU?so) - !na,IS, pratwa. e respo'!sa.vel. .. ' Iportante encontr d .,' t té 'ência das" ém'lrpsas especialmente

Sr;, Presidente, Srs: Deputados, traz- h) ü CapItal de gu'O. o credlto, a . ,? e. a~'g~n ~s ,c- VIV .. "" . ." _
, me hoje à tribuna assunto que, ulti- posição dos quotistas, ti>riam nas su_jl1lCOS das fede.,t·uçoes das llldustnas dos aquelas que ,m~a.m a, sua. one:,t~ç~

l11a,mente, vem preocupando toda a gestões dos empresários de Norte. Estados~ m~m~l'O,~ e djret.()r~s, ~a C<l11- de mercd? v?lt;,aaa pala ~ sUbst~t~lçao
clásse e~lpl'esarial brasileira., a: Ama- INordeste, nova ' sist~mática, ,a exemplo Ifederaçao l'iSl;lilollal da Industl'1a, ten - de lmpOltaçoe., lccsls, EncontraI amo,
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cerca de 15 Fedel'llÇórs de Indústria do subdesenvolvimento, as nossas regiões, . A 'AÇA0 DO INTERMEDIARIO .'
Norte e do N'orde"te se reuniram, em na verdade, é que constituem - n(., A situação descrita e sua evolução,
março, na cidade ele Manaus, e elabo- o Brasil como um todo - áreas em corno era de se esperar, causou, re
raranr studos para encammnar às au· vias' -de desenvolvimento, Congratu- pita-se, uma distorção no mercado de
torídades. E sabemos já que alguns lo-me, assim, com V, Exa .. pelo seu incentivos, O empreendedor, com pro-
estão sendo exarnínados. Verificamos discurse. l!: ais uma posição, é rnaís jeto aprovado pela SUDENE ou
que, com o que Cha1110 de guerra de alerta que se traz ,da tribuna da Cá- SUDAM, se lançava numa verdadeira
incentivos, a 6it'laçê'l'S' descrita cau- mara para o exame do Congresso, pa- guerra em busca de. incentivos. As
sou _ repita-se __,uma distorção no ra exame do Poder Executivo, e de sim, M. comissão de 4% e/ou 5% per-

, quantos brasileiros' nos debruçamos mltida peia SUDENE e SUDAM para
mercado de incentivos. . sobre a gravidade desses problemas e a alocação desses recursos foi ultra-

. A Denilncia da situação que eles criam. passada, atingindo até 25% para pro-° empreendedor, com o projeto ° SR. GABRIEL HEPvMES _ No- jetos inc':ustriais e até 40% para pro-
aprovado pela SUDENE ou SUDAlv,[, bra 'colega, V. Exa. é um estudioso [etos agropecuários. .
lança-se numa verdadeíra guerra em que vive este drama na grande re. - Os dados e números que cíto são
busca de incentivos. Assim,a comis- gião nordestina e no grande Estado do memorial lido e debatido em Ma
são, que de início era de 5 ou 5% que com 'hrilho representa. E acres- naus.
permitida pela SUDAM e, pela cento um dado a V, Exa , Sob os as- Tal fato gerou um alto grau de
SUDENE para a locação',clesses recu.r- pectos geoeconômicos do que estudei aviltamento no mercado de. captação.
sos, foi ultrapassada, atíngmdo hoje, e li, verifiquei que podemos dividir o em que participam de especulação de
para projetos industriais 'e até mes: Pais, não em duas, mas em três 're- positantes, corretores, até titulares de
mo agropecuários, o absurdo que vai gíões: 'o Centro-Sul. o 'Nordeste e Nor- projetos, isto é, todos os beneficiários
de 25 a 40%. Isto é trabalho dos -ín- te e o Oeste. O Centro-Sul represen- do sistema,
termedíáríos. daqueles que não estão ta 18% do território do País _ popu- O 5iMema de' incentivos ao 'desen-,
'produzindo mas' se beneficiando dos lação: 60%; renda: 80%. O resto fica volvímento regional, como atualmente
recursos do, Governo" prejudicando para o Norte, N.ordeste' e Oeste. . se apresenta, embora beneficiando as
assim, a boa ínícíativa a que os íncen- regiões, com a criação' de novas fa-,
tívos fiscais visam. Ouço com muito Sob os aspectos empresariais, den- nrícas e novos empregos, não tem as
prazer o nobre Deputado Grímaldí Ri- tro da conjuntura econômica, cujos 'dimensões que aparenta, Uma aná-
beiro, dados citei há 'pouco e que são, POl'- Iise mais profundada mostra não só'·
_. O SI', Griinaldi. Ribeiro. _ Venho tanto, absolutamente idôneos, temos que a escassez relativa .desses recur-
acompanhando mais uma das análi- ~él~a~~a~ole~ 11~~~~~e~-steJ~;~s;sc~~~:~: ~~~:I~re~u~an\é da transferên~'1.. de
ses sempre lúcidas que V. Exa. tem ladas por capital estrangeiro e comeu- bem~cgn~o â~ T~;ci:01~~1a~ ~~ ,~~~~~
proferido. .. . tê. 2 por capitais de empresas priva- paute substancial pelo mercado espe-° SR. GABRIEL HERMES - Mui- das menores e nacionais. culatívo, conforme foi demonstrado,
tu obrigado" 81'S. Deputados,. leio 'tTechos' dos reriuzíu comprometidos com projetos.
.0 S~ . Gr'maldi Ribeiro _ .... nesta iécnicos. aprovados e rec.ursos dísponíveís ,

, , Constata-se, também, que os )nVest.l-
Oâmara em relação aos problemas, O Brasil tem sua população extre- mentes feito, através do mecarrísmo
em grande partI? comuns; que atingem mamente disnersa, Nâo ê, portantu, I do sistema de incentivos-deixou um
ambas as regiõés que, represent&mos· surpTeendente que 'ejamos. um dos Iresíduo }louco signi~icativo, expresso
aqui, istô é, o Norte e o Nordeste, Na paises do mundo em que o pmcesso Ina crI_agao de um numero de empre
verdade, a experiência de pouco .mais de concentração do desenyolvimento gos nao muito grande, além. de .pro
de 10 anos da 'criação da SUDENE atinge maior gravidade, o que, em poreion9.r uma:--taxa. de retorno subs
e ·da instituição do mecanismo dos in- si, já reclam", medidas corretoras. t1mc\al às ãreas já industrializadas.
centivos fiscais vem, já ag'<Jra, ofere- Mais importànte, porém, é que, des- . ~ II InveTSão, dos Benefícios
cendo l'esultados inapeláveis, alguns de o término do processo de substi- Sr. Presidente, eis O ,comentário
altamente positivos, como o das taxas tuição de importações, todG o nosso dos técnicos e estudiosos.
de crescimento do setor industl'ial, a desenvolvimento passou a clepender da '0 o~ 1 < _ 1'" ,
exemplo do litoral do NGrdeste, em expansão elo mercado. Ora, um das m""e o atual de~envo.vldo pe.o
torn~' dos pólosnatUl'ais do qesen- m8neiras de Gbtê-ia consiste em m- Isistema de incentivos imoõe às em
y~bnmento, como ReCIfe, Sa.lv~?or e _corpol'ar. o que é preocupação COlnum, pl'e~as, originadas de inve,~l"t luelltos 0.0
J~ ag?ra FGrtalez,a, onde a m!l~-es: ao processo capitalísta as populações mesmo sis~ema, apos certo tempo de
tJ:utUla estavLl. .preparada para Ieee Ique se concentram nas are"s subde- 't?lC1arem suas opera\,ões, que recam
.ber esse mecamsrr;.o, De outra parte, senvolvidRs. Donde se pocle aitrmar; blel.':! parte desses l11ve~timelltos as
V, E~a .. tem r","z~?, qvand? toda;.a dai uossas sugestões e nos,a colabar re~~oes ·mais ncas atrayes de luclC,os,
conscle~cla brasgena .la hOJe. venflr ração, que, presentemente, a dinami- I dr<ilrle::dos e bomflca9oes das açoes
~ou .a madequ.açao do mecam!:,mo dc zação. dessas áreas constitui, o que Iadqultldas pelos dep,?sltantes, que re
mceltVGS fIscaIS, p~las dlsto,rçoes que corresponde à at.uação. do Governo, preeentam, n~ malOl'la dos casos, par
sofreu:, para acudIr a, malOr p:;.rte, nâo apenas, objetivo de desenvolvi- i c~la alta.mente preponderante do P':_
ou s~~a! a quase totalIdade .da ~rea mento regional, mas requisito neces- Plt~I s0.clai, e pelé\ compra de m.aqm
geogl~flca que se localIza no mteno,r .. sário à dinamização glob8J do Pais. nana.. 1stO lo~o e quando .do 1~C10
Essa a~ea, sem aqu~a lllf!a:estrutma, I Mas, Sr. Presidente e S1's. Depu-. das lmpla.ntaçoe~~ Esse processo .lm
q~e .ha 1~ ,anos ,nao e,J.Cl~tla, e ~em tados, depois da. guerra dos incéllti- p~de qlle as reglOes sLlbd:!.senvolvldf\s
gran.des. ploJetos mdustnal.s, ]J~a lm- vos, passo a mostrsr que houve uma OIomovaw .uma, r;cum:,laçao de cam
po?slb~l1dade total ~as. condlçoes 10- inversão de benefícios quandG do iní- t.a.1 fmanrCJr~, alel!" e cJar~.. daq~fle
Cal~,~!lCOU !,xposta pratIC~mente a ,un; cio do funcionamento dos órgãos de Or1l1n,dos dos lme:t~mentcs flS:COS l1ll
esta"lO, 1'!a.o ch,eg~~dO la o~recUl~ou desenvolvimento na região. Tanto plano~,dos t1e!o plO.1eto .. ~e]atlvam:-~
que .deverIam P~~VlI ~a opçao dos m- assim' que podemos dizer _ e ouvi- t.e. a~o ..unpo,tos es~aduals e mUnICl
centlvos, essa ale!1 .flC?U ao desam- mos comentários de. técnicos e indus- P!'l,lS, ha uma l'edl!çao permanente <;m
paro dessas provldencla?, O PR,O- triais que órgâos como o Banco da v1!:tude das lsençoes e benefícios fis
TE~RA, ,de certa ,manel.ra, ca~ahz,a Amazônia, o Banco do Nordeste, a cal~.dad~s pelos BJstadGs,
Ob~lgatOl:Iam,!lnte . Ipcentlv<!s, .• flSC~.lS SUDAM e a SUDENE pedem, real- Há-aSSIm, u.m 1'lux,? que. se 'processa
pa!a aphcaça.o! a JUlZO dos Olgaosfls- mente, uma reformulação, pois; mui- nos, dOIS sentld{js: No pnmelro,. C~lln
cals, .em partwular a SUDENE,. em tas vezes, com os recursos dos 111cen- os !ecufs~s que .vem do set,!r publICO
re!açao !'o, Nordeste.. p.ara projetos tivGs, transformam-se em meros ban- e s~Póu .,1l1Z~dos,.pelo set-ül~ pnyado, das
agrope,cu::,r1<Js, que fwarlam de todo cos de empréstimos particulares. Por reg!~~s ma.Is ncas, em proJetos nas
dies!!,ssl;stldos de q)lalquer o)ltm pro- outro làdo, observamos que o montan- re~lOes. maIS pobr:s, e: no outro, ~,?m
v_dencla, .s~ !l'uard,a~semos amda ago- te total dos incentivos, deduções de o te,torno desses \~ClllS?S das reglOes
~a, .I!'. ~eflmçao imcIaI do quadro. que pessoas jurídicas, deveriam ser entre- pollles para as TeglOes nca? :-m fOI'ma
mstl~u1U a, SUDENE e o mecamsmo gues com1Julsoriamente a bancos ofi- de p~g[uI2ento .de lucro. dIVIdendos e
dos ll~?entlvos. ,v. ~xa. cO~,e.ça, no ciais .de d-esenvolvimentiJ, regionais ou fon:IlCaçoes e c~l1lpra ~e ~qlÍipamen_
seu bnlhante dlSCUlSO, a f~r1l' real- setoriais, numa proporção distribtlída o. ~c,r.esc~ a C1rcLlnsta~CIa que ou
mente, ,um dos grandes fla"e.los que a cada um deles que os vincularia a tros 1lluóanlsmos de esvaZIamento f:un
,passaIam a ~na!car'essa polltlca, que um fundo especial destinado a finan- Clona:n paralelamente a esse acIma
e a .da~ comlssoeS' ço}:Jradas pelos ll]- ciar projetGs que tivessem o beneplá- dfscrlto. Entr~ outros,•. ~quele .men- .
vestlÇt!lIeS ou ~SC~lt(:Jr10S para, a opçao cito, a aprovação dos' órgãos de pro~ c ~ado pelo PIOr. Eugel1lo,9u'~m em
Çlue ,Ja.'h~s da dlrel!AJ a reter, 1~0 seu gramacáo e desenvolvimento,tais co- fOlma de desgas~e das. reg.lOes J2obres.
,patl'ln10r;1O,. 500/.: do l.Jp,poSto deVIdo ao mo ri SUDAM, '8UDENE, IBDF, (nos t~rmos de m~ercamb:oh Ja que
Poder PublIco, a Umao, 'EMBRATUR e Espírito Santo. os ,s~u;, prod.lltos, sao vendIdos a pre-

a SR GABRIEL HERMES "Ê' . ços mJernaClOnaIS e as' suas compras
... ',' ~ Esta é a mudança da sistemática .:las I'eglões indilljtrializadas, são pro~

uma.grave uregulal'ldade, proposta pelos órgãos ,técniC<Js 'de es- cessadas a preços internos, não sô pa-
O SI', Grimaldi Ribeiro - Tudo tudo, que representam ~ os empresá- ra os insumos industriais como para

isso, meu nobre 'colega e brilhante 'rios, que são as federações de indús- os eCluipamentos e tecnologia ..
Depútado Gabriel Hermes, desenha, trias, e que a fizeram em sua· última Snostões para uma nova,sistenuJ.tica
de novo, aos nossos olhos. o mesm.o reunião em Manaus, çom o espirito '~~o ,que. to~a aos 'l'ecursqs dos in

.quadro, que é o mais grave com que de colaborar com o Governo e corri GS centlvos· flSCa.lS anecadados, convém_
o BI'asil se defronta: o. de constituir- bons brasileiros que aceitaram o con- '·embmr que são fundos governamen
mos, na verdade, dois países. E é vite ao grande empreendimento. de tais decorrentes do Imposto ele Ren~
lamentável que tenhamos de· afirmar implantar indústrias, de desbravar e da, que, além de servirem ao Governo
isso, Mas afirnlamos para que as desenvolver a pecuária na !i;l'ande Re- como fonte de meios para programas
consciências se mobilizem cada vez gião da Amazônia e, assim, partir de administração e criação de servi
mais e entendam, Enquanto no Cen- realmente para"o dominio fisico do çGS' público~. consiste, também, em
ko-Sul já superamos' os. índices do vazio brasileiro. instrumento fundamental de redistri_

liIe multas empresas com aplicaõ,s' n
manceíras nlUltas vezes .suucríor à· re
!llllistltda pelo tamanho ua planta in
.tiustrial, com residuos de uéoitcs ban
cáríos, CUjos juros a prazos íncornpa
~ivel<i, comprometendo sua capacídaue
;dB crédito, Impediam a obtençao m
fÜspensável de capítal. de. giro, já que
I>s recursos aprova.dos e onndos roram
jnóegl'aimentil anscrviuos pelas nnobi-

·pzaçoes técmcas, '
Observemos agora: esta advertência;

I' agravou este qm,clro a ausencía ue in.
~erconmmcaça{l entre SUDAM, ."",
iSUDENE e SUFRAJIi!A e outros órgãos
~eil'.lria1S, () que conduzíu à aprovação

·j;upel·poota, de projetos com as mesmas
,finalidades, allrangen.cio parcial e ,con·
~untamente mesmaa' áreas de merca
tio, isso . acarretando Q aparecimento
ile empreendimentos dtmensíonaaos
~m exagere, com mvestnnentos duplí
jladOO e com !nstalagá'u em áreas' ele
~a.p'acidll,d(; industril\.l oéíosa, Coliga
.iJ.ws a essas gíflCtllCla,e,es, erros de 01'·
~em técnica se vernk.aram, efeito: de
~ã'!l deterem os órgáos .cl~ desenvolví-,
Qnuto o suporte neeersano que exigia
~ programa, ocorrendo, também, a to
~I'.l omissão, conmanoc, com vista/! ae
llIistorÇÕElS apre~entll,da$ _pelo mecanís-
~o mtroduzir ll.;;;·C\ll'rt\.oejô necessárías,

antívos complementares re
o mi<lio .aa fase' operativa
cl,mento$ ~ endejar, a esses

mpreenduncnto, apoío e compíemen
~çâo Cle t!nanc,ll·m~nto;; adequados.
j?Or~ algumaJl inVllü>ilidades torna·

'. ~am-s{>; em 'pO\!{}O tempo, patentes, 6
~1Uitos outro;; empr.oent:!im~tos .viá·
flreis Ee' encontram p.arallsa-uol> ou em
liituação pl'é~Íalimwtar,aguai'dando' a.s
I(;rovidência§ par{1, ~Ull, recuperaçao, in·
lleiramen:", 'IlOO6l;zario \! justificável do
~nto d\! viBta ~ó{lio··econômioo,

Veja-ll~ t\- realida.ae e aI> êonsequên·
&1R'3.· . .
. Com, a telldenoia qU~. apre.sentLl. a

f!'iJltenia atu;>,l de ca~a vez, mais agra
'''!lar-se 'a,·esca,ssez de J.Il<;-6ntivos - ll.1es.
lfno só considerando a relação existen·
~!1 entre Os meªmos ínoentivolii para. o~
!ílrojetos já aprovadoo e a e.xpectatlY"
~e l\,ITecadaçá{) - tolhendo 1550 os 01"
~ãQl; de desenvolvimento de estab~lec6J:.
t)rogramaçã-o, a,ocanclo, a seu cntérIo,
t'é<lursos .para conig1J: as distorções 6
~tendel' aós empreendimentos' priOl'i.
IítlIios, o' quadro inclina-se a anula,r (la

f~sfor!ios de Integl'açõ.o do Nordeste e
g,ta. Amllzôni~. .

O Sr. Dias 'lI'IeneiUJ$ - Nobre Depu
$l\do Gabl'iêl H;)rll1~s, y, Ex~,. formu-

, ~ observações daI>' mau. jUdICIOSas a
lj!l'Opósito do Qescompas5O,que vai nes-'
\tÍls obras que. '~e ifi.1.1antam no Nor
~este e no Norte do Pais, soP a ima
~em dos incentlvo~ ;fls<:ais, São elemell
'tos valiosos que V. Exa. trall para li
iã,nálise e o debate d.. Casa, De mil1hl'Í
;Pll'1'te, estou ouvindo. V, ,Exa. com a
:maior atenção,. E vou ;recolher o dis-

. Ciu'so que V. Exa. agora profere, para
jJm exame na área investidora de São
~aulo, que, COll1Q sabe V. Exa" tem
~ máximo in teresse ~m, <X>1'respOllder
~() progra,ma de ,ó.esenvolvimento. do
~ais. Mas todos obEervamos, lIa area
do grande finauciaUlf>llto nacional, que
D descompasso que ,;ai·:- como disse

. '- nessas aplicações ,nlJ; área prioritá·
i1'ia nacional está 11 eXigir uma revisão,
(Ill i contl'ibuiç~o qüe··V. Exa,' traz dá·
:nos' ensejo de analliial' melhor o pro-
hlema, ,

O SR, GABRIEL IUilRMES - Mui
',110 obrigado a 'V. Exa, pela colabora
~ão presente e pussivelmente futura.
Devo esclarecer qne o pior de tudo no
iProblema de incentiv<J$ fiscais, qu são
!l.'CUl'SOS das quais o Governo abl'e mão
_ e o ,pensamento inicial foi o de de·
uenvolviment{l das álea.s subdesenvol·
vidas - é que isso está .geranüo uma
guerra' - podém:ls' dizer - de !nceno
'l>ivos, ISSO toi 1U\\térlll. - repito - de
-ile~at-es, Técmcoo e economista.s de
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Com os novos processos, evitar-se
ia o leilão de projetos na, busca dc
rCCU1'BOS .e.R formacão de '~uclústria3

-de projetos". e proporcionaria1un..
melhor .seJeção na Ilpl'o,"ação.CloS pro c .
jotos e uma 'maior prodUtividade d05
rf'ctu'sos destinados Rârelts ou seto
TOS em .desenvolvimento.

Por .outro. lado, .0 rEtorno .dos re;
c.ursos _aplicados .euse.im'ia .a .sua re-

'a.plicaqlio, .num flu:«i constante, em
outros empreendimentos de interesse
para o desenvolvicnto -regional ou Ee
_torial.

.Estas, Sr. Presidente, as .sugestõe8
encalninhadu3 pelas -indústrias, atra ....
vés _dos .seus órgãos .de classe. E fo
'ram 'mais além, Pl'opondo que estas
.alternativas deveriam ser .!lsadas eon-
.comitantemente, .uma vez que são
1JOstas em -prática por diverso, .óruãos
.financia-dores .ne outros pa.iSes. ~Foi
verificado que 'outros 'paiscs aplicam

.0 1105S0 sisLemlt, mas .com uma siste,
temática qUc.:não pcnnJte a .liberdade
que, .entre :11ÓS,. !lere .dando t;;lve~
oportunidade.à Í11t!'.l'fel'énciu. Índevi·.
dR .dos intermediários, dos vencledo
·res de Íl.1centivosfiseais. .Hoje, -já
chegam _a eobrür 4Dc; :das empresas
comprometidas, que se ent~egam, qua
se l)Um aVIIJ.1çO suicida,Q essa forma
de recolher os incentivos.

Finalmente, Sr ..Presidente. e atcn
.dendo, à s?licitação de V. Exa. paTa.
s,?ncll;tll', clto l'apidamente, outras .in
Olcaçoeõ aprovadas P&laS "Federações
do Norte e 'Nordeste: -

" - Eetu.bl:'leciniento .di'>, um
Mercado Comum Aml1zónico:_

Como porvidéncia para..fI, ins
titucionalização <leste Mercaclo

-Comunl, .é 'sug€rida, a isenção to
~al do imposto. sobre prodlllos
'ndustrializados (IPI). 'l'~feren~
te tis operaçóes internas na Ama
zônia -legal, 'j'e3:uilVadas as 1l3í1al
-mente excluída,; desse tipo de be-
"11efício.

- Isenção t.rtal cio IPI, paru
.lnel'cadorias in411stl:iali"adas 1J01'
·empresas da R~Uião, .con{jél!er/)~

.às 8eâ-iadti8 na .Amazôni~ Del.
.dental. 'm-ilÍZaudo prepondenm
temell te Huztél''M prima 'lel'l'ional.

- Estimulo a<lcional para.{t
exportação.

- I8enção totei/., paio pmzo d~
.clez ,anos do Imposto ele RS1!cltt.i:
Aàicionais, para .us pe~SOlJ$ ittrí.
dicas sediarlas na A mazõnla.

- Criação do Fundo 'àe Rea
parclham ento e "Fottaleci7llenlfJJ

'da P:mpresa Amaz(Jnia, com 1e.
cursos do Imposto ele Renela da]

:pB&8oa<:; jisica::; domiciliaclas na
. Amazônia le{jal.

- 1I1anutenç,w .dos estimula~
estaduais existentes, até o 'prazo
final das vigências estaIJeleeiàaf; ,_

-Essa mudnnca de sistemática im
plicará, també.i:n, uma l'eformulação
.da ·mecânica. rie l1tiiizacão dos recur
sos, como se sugere a seguir:

Os .ag€lib2S financeiros dos .órgãos
.de des!,llvqlvimento -emit.iriam, ·em .fa
vor :da empresa..depoEitqnte, ·.c8rtifica
c~os de -participação nos .'Fundos.Es
perjals ·-r~·spectivo31 :no, valor .àos .de
pósitos "retuados,

Srs.TIe1Jutados. observem COn1o .de
talhes téciücos são atendidos no me
morial.

.área S 011 setores em desenvolvi-l frentasse ílificuidades' iniciais, omco

.mente: a colocação do seu produto no merca
do, -não havería necessldade de .de-

Por .outro lado, o Teto~no .dos i sembolso de IJarcela de seu capital do
recursos .ap]~cadÇ)s.. enEe~aT1a a. giro, para pagaruento do valor finan
sua rns plícação, num ~hL'w eons- ciado, já que .suas ações. garantiriam
tante, ~m outros empI2iOndímen- o .Investímento feito pelo órgão fi_o
t?S de._lnten;sse para .o .l.d~en~?l- nancíador,
vimento regícnal ou setoríal.
-, O crédito, vinculado a emissões de

Sr .. ~resIdente, .am~a, .alguns 00- ações, também daría maior flexibili-
ment",r,lOS. do trabalho oaSlCOS dO.S m-I dade ao administrador do 'Fundo ele,
dnstriats. quando fosse o caso, estudar uma-rnu-

O :montante .total dos incentivos dança de gerêncla xlo emprecnrlímen
(deduções das llB5soas Juridicas) ..8e- to.
riaentre~.u~ . ~o!n1JU1?rilUllel1r~e aos Ds quotistas do ][wldo teriam seu
bancos 011Cl,:US .de _....esenvoívímento capítarremunerado, de acordo com 0:-;
regional .ou .setortal, na prc;pol'ça.O resultados f inanooirns dos mesmos.ve
atribuída a cada .um, que, os vU1c~la- na -proporção de suas 'parf.icípaçôes,
Orlam a. um .Fundo ;Especlfl.~, .destlna- 'recebendo, sempre e obrígatoríamen
d,a a fmancla~ proJetos. ([~' tivessem te, esses 'resultaôos em novas 'quotas
tidos {J J)enepldclto~das 'org:,os ~e pro- (bontfícações)' ,Estas .quotas seriam
gramaçao, como ;,;UDENE, 6UDAM, tntransrertveta .e irresgatávets, tanto
11?l?F, :.Su::::rElPE, EM~RATUR e•. E~- as jlrimltivas cornoas acrescídas, pelo
píríto .santo, con,lderad'\l! _as. pnon- prazo de dez (10) anos, a contar .da
.darles e.s~abeJecidas e mcl~udos "os data de sua emissão. Ó resgate, :J.
-empreendirnentos .que :reqUlsltasoem partir do 10·' ano. se faria em elnco
_~poio finot1ee~to .complcmentar para (5) prestações iguais, anuais e suces-
sua recuperaçao. .slvas.

O volume de .recursos __destínados ._a
.eada órgão otl .setor obedeceria a pro
gramação da lJolttica econômica do
país, garantido_ a cada órgão regional
ouscl-orial, na .distribuição, .montante
igual a media de' sua 'participação no
todo das deduções do Imposto de 'Ren
da (incentivos). nos últin10-S tres:flnos,
-o _que eliminaria a. ruinosa· .competi
ção ocorrente ,e em .detrimento .das
·ál'eas Pln rle.'3envolvinJento que .ado
tm~senl~ para selecionar oS projetos _de

rn1aior interesse e assegurar ",recursos
-paTa _>sUa execuqão.

Os reCUl'ED3 dos 'referido3 Fundos
seriam aplicaçl03 em -projetos indus
triais aprovados pelos órgãos de _pla
nejamento, de Jonna a -garantir os
reCUIS03 c0111plelnentare3 'ne:cessál'ios
a sua implantação e operação, dentro
dos cnmogran1aS estabélecidos. .

.A p'lrticlpação 'do _empreendedor .no
investimento tofal será fixada de
acordo com a _prioridade .do projeto
e conEiderando :acarência .de ..pou
panças nas .áreas1 e .0 restante ,seria
financiaâo ]lelo .órgão -financeiro .de
desen\'olvimento a .taxas de juros qué
SOffifnte cobrissem.o custo opemcio~
na Je _a longo prazo, co carência oade..
Cluada, Eern pagamento de jUTos .no
seu decurso. Outra .alternativa .seria,
ainda, .ii:<ando-se a participação .do
empreendedor de ucordo .com :osmes
mos. critérios sendo .0 restante :subs
crito em acões. pelo _órgão de finan
ciamento..ein nome _do 'Euncto . .A em
preso. eÍn implantação emitiria. ações
preferenciais .semdireito.<t voto .con
forme :disciplina ,estattltãria, .que se
riám ,subscritas pela entidade forn'e

_cedora ..de Capital em nome .do F'un
.do, comprometendo-se a' pTimeira,
.apôs o prazo de carência a -resgatá
ias, pa ula tinamente e a longo pràzo
dentro de um 'e5quema previamentê
fixado segu!1i1o'a 'natureza do proje
to. E,3aas ações preferenciais.se .trans
form!l1'iam, automaticamente, .em or
dim\rias, caso .aempresa .financiada
não c.umprisse injustificadamente, as
c.ondições contratuais ·em decorrên
cia,

Esta úWma alternAtiva, que pode
1'1a ser usada conCúulttantemente com
a antecedente, já. ê posta e prática
por di '1er303 órgãns iinanciadores em
Vâ110s países, tendo alcançado·"'élatl
VO ·9UCE'SSO, e parece..::nos ser -·a mai~

~,propriadj!., pois ~aso a empresa e11'>

Essa mudança de ststemátlca
implicaria. tamté:n,. numa rer~r
.mutacão .da mec.amcade utüí
zacãó(los t'ecureos, Gomo se su-
gere a seguir: . ,

Os asentes flnanceirus dos ór
g.:;fos tl~ desenvolvimento emíti
ríam, eU1 ia vor da empresa de

"positante, certrítcados {te parti
ctnacão nos Fundos' EspedaiB
respéctivos, no valor dos depósl

, tos efetuados,

Os recursos dos referidos Fun
dos seríam .aplícados em proje
tos industriais aprovados pelos
órgãos ele -planejamento. de .tor
n111 a garantir os recursos ~com

plernentares necessários ~.a sua
ímplantação e 'operação, .dentro
dos cronogramas estabelecidos.

A partícipação do empreende
dor no investimento total, .ser
fixada de acordo com a priori
dade do projeto e considerando
a -carêncía .de poupanças nas
áreas. e" o restante seria finan
ciado pelo órgão financeiro de

_ desenvolvimento a taxas de ju
ros que somente cobrissem o
custo operacional c .n longo -pra
.ZO, com cal'encia adequada,. sem
pagamento de ,Juros no seu _de
curso. Outra altel'l1aUva 'seria,
aÜ1da, ;fixmldo-se a participação
do empreentledor .de .acordo com
os tneslnDS critérios, sendo -o res
tante subscrito em ações. pe10.
órgão de financian1ento l em no
me do -Fundo. A" empresa ~m

implantação eU1itirta ações pre
fel'encieis sem direito a voto,
cúnforme disciplina esta.tutária.
que seriam subscritas pela enti
dade fOl'llecedora de capital, em
nome dá Fundo, comprometen
do-se 1\ primeira. após o prazo

-de caréncia a -resgatá-las, -pP<u
latinamente e B longo prazo,
dentro de um esquema previa
mente lixado. segundo' a natu
reza de .cada projeto. 'Essas ações
p.referpnciaJs se transformariam,
automaticamente, em ordinárias,
caso a emnresa fínanciadanã.o
.cllu1pri.55e, injustijicculclmenle, .as
CÚlJ (jjções con tratuais.

Esla últimR .alternativa, q'ue
poderia ser usada concomitante
.n1ente com H _antecedente, jâ-e
posta em prática por _diversos _Ól'-'
gãos _financia dores em vários
paises, tendo alcancado relativo
Sl1('e~so p pal'ece-no::; ser a .D1ais
_apropriada. pois enso a cempresa
enfrentasse diiiculdades inicbis,
como.a eolocaqão de Beu lJl'odu
tono ,meJ:ca:do, não' haveria ne
cessidade de desembolso :de par
cela de seu capital de gil'O, para
-pagamento do. valor financiado,
já que ~uas e.cões garantiriam o
investim0nto leitô· pelo órgão fi-
nn nciadQr . -

O crédito, virtculado a emis
Sões àe ações, também,' .daria
maior f1~xibilidade .ao adminis
tmdor do Fundo de. ouando fos-
se o caso .. estudar _uma mudança
de gerência do empreeni'limento.

.Os quotista,,;-. do "Fundo teriam
seu capitalreml1nerado, de acor
do com OS resultados financeiros
dDsmeBmos. e 11a proporqi1o 'de
suas .1larticipações, recebendo,

. sempre e obrigatoriamente, esses
resultados em novas quotas (bo
nificaçõe,,) . .Estas qúobsseriam
intransferiv~is .e ir1!esgatáveis,
tanto .as primitivas como as
acrescidaE, pelo prazo' de .dez
(10) anos, R contar .da .data .de
sua ~emissã{).. O ~r5'~gat,e, .a partir
do 10' .ano, SB faria em cinco (5)
prestações igl1ai3, anuais t) su
ce5sivas;

Com os novos procesSos, evi
tar-sc-ia o leilão de projetos .na

,bm.:ca 'fj.e recnrsos e aiormação
de . "indústrias de -projetosH e

-propol'êionariu uina melhor 'se
leção na aprovação dos referidos
projetos, e uma. maior :produti
vidade dos recursos destinados li

buícão da -rsnda, dai 'a justUi"CTItíva
da sua alocação .direta e ·autoln::t1e-.a,
:pa~rt programas destinados a l;;te
gração das .regioes -nlULS pobres.
~ Entãõ citamos -numa -,sÍntese algu
mas da~ Sl..lgcstões 'para a -nova sis
temática de íncentívos -proposta pelas
:Fedérações do Pará e Ama~onas,
aprovada uuanimemente por todas as
Federações .que ~e reUnlran1 e que
estilo sendo transformadas em trab~
lho para serem entregues e _enc~m:
rihatlas aos .Minísnos .responsaveis
pela área e: ao próprio .Presldente. da
República:

Realizou-se em Manaus. de 14
a, .13 .d'a semana passada, .írnpor
tánlBÉncontro .dos Dirigentes e

-Tecnico's das 'Federações das In
dústrias dos .Estados das ReglOes
N01'te e Nordeste e da Confede
-racão Nadonal' .da .Indústr ia,
tendo coum tema principal o es
tudo do .ststema de :incentivos
Fiscais.

o trabalho .básico para os .de
bates, .de iniciativa preponderan
te da .Federacão das ~Indústria5

do Pará, foi devidamente anali
sado, dele .resultàndo C011creta e
inovadora proposição dos .indus
triais. visando a refonnulacao ~çlo

sistema, rIO ,defesa .dos in teres
ses das Ãreas 'em .desenvolvi
mento.

A representação do pal'~, co~s

tiimida do :Deputado Gabne~
Hermes :F'ilho e dos Drs. "Wilson
Brito, Otávio 'Pires, Aldebaro
Klautau 'Filho e Ramiro Bentes,
1:eve destucatla atuacão no En
contro. -Realçamos, -ainda a co
ürdenacfio do Presidente em
B..",:ereido da Federação do Para,
Afonso Lima ..

Precedidas de longa justificati
va estas foram fL ssugestõé; pa- j
ra a. Nova sistemática, q'tle se
l'ão bubl1Jetidas ao Governo Fe...
deral:

':No que' toca, aos :xecursos dos
incentivos fiscais - arrecadados,
convém lembrar que sào fundos
gover71amenta~s.de corrent.es dD
Impo,!o' de Renda, que, além de
sel'Víreln ao _GDverl1o con1D lonte
de 'meios para programas de ad
ministração e criação de serviços
lllJ bliro!:), eon5istenl~ t.aln}){§rn, em
illEtJ:l1mento_fl1ndamelÍtal da re
éllstribuição da renda, daí a jus
tificativa da sua .nlücftGão_ dire
ta e automáticB_ ·para pl'Ogramas
destinados· a íntegrfl ção das re
giões mais .pobres.

O montante total dos incenti
vos (deduções das Pessoas J.urí
dicRs) seria enh'egue con1Pu1i3o
ríamcnteaos bancos oficiais de
desenvolvimento regional oU se
torial, na proporção atribuidaa
:cada um, que os vinculariam .a
um Fundo "E3peciaZ, destinado a
fimmciar projetos que tivessem
tidos o beneplácito dos órgàos
de .programação, como SUDENE,
6UDAM, IBDF, SUDEPE, ."EM
BRl\TUR e Espírito Santo. con
sideradas as priorídade~ estabele
ciduô e incluídos os empreendi
mentos rjtre requisitassem apoio
financeiro complementar, para
sua~ recuperação.

O volume de recursos destina
dos a cada órgão ou set-or obe
deceria a progrq11laçáo [ia po/í
tlCâ econômica do lJai8, garanti
do a cada õrgi\.o Regional ou Se
torial, na distribuição, montante
iguai a média de sua participa
ç'ão no todo das deduç-ões do Im
}losto de 'Renda (incentivos), nos
últimos trás anos, o que elimina
ria a ruinosa competição ,ocor
rente e em detrimento das áreas
em desenvolvimento, e garal1ti
ria, <lOS órgãos :Regionai3 e Se
tOTiais, instrumentos. conforme
programação que aâotassem, pa
ra selecionar· os .projetos de
maior interesse a assegurar re
cursos para sua execução',
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EsJc, Sr. Presidente, foi um ~raba

lho, um estudo de técnicos, como
disse, promovido pelas Federaçoes
das Jndústrtas do Pal'it e elo Amazó
nas, mas que contou com ° apoio e
a colaboração . das Federaçôes .das

Indústrias do Pará e do Amazonas,
mas que contou com ° .apoío e a co
laboração das Federações das Iridús
trIas elo Nordeste ..E' uma oolabora
ção ao Governo, numa advertêncía..
O que está resultando deste traba-

lho. Fiz, agora, um resumo do que
breve- será encaminhado aos> Minis-

.tros. competentes, ao Governo da Re:
pública, que com tanto entusiasmo
se. entrega a esse trabalho de eon-

quista da Amazônia e que, portanto,
deve merecer o apoio, como esta me
recendo, ele todas as correntes de opi..

níãç, principalmente das classes êm-
presariais. ,(Muito ,lDein. Multo bem.
Putmas, O oraâor é ou.mpT!melltadl).~

QUADR6' N9 1

INCI!~NTIVOS FISCAIS

JJístTíljuiçiío por AutaTquírts, no -pertotlo de 1969·1972

.J I .1
1970 I

'\1
1969 I 1971 1972

I'
I 1

·Autarquias

I I I IValor o % Valol' ~~ % Valor * % Valor * %
~! I_____.

I
I

626 . 56I
SITDB::NE ............... ,........................ / 939 53 859 47 I' 777 47'

I 260 23 ~I

SUD'iM

.:::::::::::·:':::::'::::::::::::·:::::::::::1
384 22 404 22 290 18

139 13
'SUrFP 234 13 . 165 9 101

I
7

· . . \' 45 'I
EMBRATUR .... , •• : .............. : ........... : •• 1·

41"
68 4

·1
73 4 72 4

............................. ;:... ;\ 4 I
-. RE:~LORE5T. 115· 8 331 18 393

I
24

I
I \. o

I :, 1
,.

\
I

I. 'l !I
1.749

I'I'OTlIAL .......... ,.· ................... 1 "1.110 . 100 I • 100 1.832 .00 1.639 • 100 .~

· . -'1
\

I' I! I I
---Fonié: GIWDEF

(") .Valor em .crs milhões.

QUADROS REFERIDOS PELO 'DEPUTADÓ GABRIEL HERMES

QUADRO N9 2

SUDENE

Demonstrat.ivc .do., recursos '" apJi~a';ée3 der lvauos -de -Irnpeato de Renda
,Si' c.açâc em 30'11-:12)

Fontes Usos
Em

c-s milhões

Depósito no.B.N..É .

... Ano

Projetes Aprovados

Turismo'

5., B94 - Industriais1962 ..................... 5,7

1963 0 ••••••••\ •••••• ,••••• 7;7

1~64 ..................... 37,2

1965 ..................... 14J,4

1P66 : '.' ~2?6,6 .

1967 ' 351,1.

--

35' ,l

763 ~ Investimento
/

_ 231 ---CG1J.)ita1 de" .J'rabalho ,

480 ~ Agrcpecuârlas

20 - :Hotéis de Turísmn

1968

1969

.1970

.1971

................,.....

.......'~ .....,'." .....

.456,7

673;9.

&03,7

.7n;4

3,8

5,6

6;2

859,3

77:7,1)

17 ~- Pesca

'5 - 'I'elecomunícações

3 - Agrn-Indústrra AçUeareil'a

1 - Energia Eilétrica-

1972 ·(-Previsão).

Tra%sferêr_1Cj&.~, l{,(~yersõr:,s e, Devoluções

Por conta de Novos Depósitos

15,6

75tl.O

4;3112/,

!-'16),

"4.285;0

1.'071,2

5.331)

/

Desieténctae e Pertia« de 'Pmzo

- Indústrias ,

- AgLopecná,r~os

- Cq:.ita .. de Traball'
./
/
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Q U A D R' O N." 3

S1JDAM

Den.cnslrütn o âce 1-2Gl!1S0S li al1hcações tieriuuics ri.) imoosto de Renda·

(S1LUa,'ão em 31-12-72)

EM

crs M1lhões
usos

P10]eto5 Apí ccaãos

I
---~---_._- -----------....,.:,.------

I

El\1

- Cr$ Mrlhõas
FONTES

Deposito« no Basa'

1933 ., ; .

1964 ".'

1,1

3,3

167' -- rndustnais .. , .• , .••••.••••..•..............
318 - Agror E.C~-:;'l'_as ..•••••••.•••••••.•••..•••...•.•
1'7 - S{-'lvl~'OS [~a81ccs, .•.•••..••••••••...•....••..

1 575,0
1. 798,3

376,3

19C5 13,1

1966

1967

19GB

1969 .............. " :,. .

46,7

!HJ,2 ,

lU~,4

260.0

1970 3::4,0

1971 ••••••••••••••••••••• ~ J 404,0

1912

..
290,0

1.683,B

2.Uoó,8

3 749,6 3.749,6

---_._--------'------------
Fode GRUDER - C. N. 1.

DU? anie o âssrurso do S,. ('a
b718I 113Tmes, o S1. Ilde] ~({l • .I' B-
ma, 10 VZr::e-Fl'eSlãenle, uel1:a (1

ctuietui da presuiencui, que (
owpada neto Sr. l' /dôlO Mm ezzzo
Presutenle.

o SR. PR~SIDENTE:

CFtávw Biarcílw) - Esta .Ull.L ()

tempo dcsticarío ao ExpedIente. VaJ.
se passar à Ordem do D:a.

CUI,lPiU:ECEr..I MAIS OS SE
ljJII02ES:

Acre:

JoaqUIm Macêdo - ARENA
-Nosser Almeida - ARENA
Ruy Lino - MDB .

Amazonas:

Leopoldo Peres - AREN A
Ralmunão Parente - AltENA
vinícius Câmara - ARENA

Pará.

Ji:dlson Bonna - ARENA
João -Menezes - MDB .
Juvêl1lo Dias - ARE? A

Marauhão :

Américo de Souza - ARENA
Em;co RIPerro -'- ARENA
Freitas DIl1lZ - MDB
Henrique de La Rocque - ARENA
Nunes Freu'e ..-:- AHENA

PIauí:

Dyrno Piles - AHENA
Heitor Cavalcanti - ARENA
MIlton Brandão - ARENA
Paulo Ferraz - AR.ENA
Pmheiro Machado - ARENA
Sousa Sanlcs - ARENA

Ccara .

Al~üw Lms -- MDB
Ed1)son Melo Távora - ARENA
Furtado Leite - ARENA
OS11'18 Ponte - MDB

Oss.un Aruripe - AREN'A
Paes de Andrade - MDB
Parsríal Barr oso - ARE';)A

RlO 01 ande do Norte:
. Antônio Plorêncio - ÀRENA
Grimaldi Riheiro - ARENA
Hennque Eduardo Alves - <.1DB
Pedro Lucena - J\1DB
Vlngt Ro~ad<:l - ARE,'NA

Paraíba: ...

Alvaro Gaudêncio - ARENA
Antôrno Mariz - ARENA
Janduby Carneiro - MDfl
Marcondes Gadelha - MDE
WI1s3n Braga - ARENA

Pern..ambuco :

Carlos Alberto Oliveíra - ARENA
.rcsias Leite - ARENA
Lins e SIlva - ARENA
Ricardo Flúza - AREN}

Alagoas:
José sampaio - ARENA

Sergipe:

J;,uíz Garcia ARENA
Passos' Pôrto - ARENA

Bahia:
Eavaldo Flôres - ARENA
Fernando Magalhães - ARENA
Franciseo PInto - MDB
Hanequim Dantas - ARENA .
Jvo Braga - ARENA
João Alves: - ARENA
João Borges - MDB
José Penedo - ARENA
Luiz Braga - ARENA
Ney Ferreira - MDB
Odulfo Dominaues - 8RENt
Prisco Viana '- AI-l.EN A
Rogéno Rêgo - ARENA
Tourmho Dantas - ARENA
Vasco Neto - AREN A
WIlson Falcão - ARENA

Espírito Sant.o:
Oswalo Zanello - ARENA

RlO de Jan2J.lo:

Adolphõ Oliveira
.'l.lall' Eerreira - ARENA
Albert-o LaVll1 as - lvlDB
Ano TheouOlo - MDB
Brígrdo Trnoco - MDR
Hamilton Xavier - MDB
.José Haddad - AHENA
Márcio Paes - ARENA
Osmar Lertâo - ARENA
RDzendo ãe Souza - Af/JEN,A
Waíter SIlva - MDB

ouanaba;a:
Bezerra de Norôes - MDB
ceno Borja - ARENA
Eurtpides Cardoso de Menezes

ARENA
Flexa Ribeiro .:.. ARENA
Franc..sco Stuclal t - 1lIDB
José Bornfáoio Neto -'MDB
JG de Araújo. Jorge - MDB
Léo Simões ::- MDB ,
MIro 'I'eixeua - MDB
Nma R1be1ro - Af{ENA
Pedro Farta - MDR ,
Reynaldo santana - il<IDB
Rubem Mediria - MD1:I

Minas Gerais: \
Altair Chagas - ARENA
Athos de Andrade - ARENA
Bias Fortes - ARENA
FábIO Fonsêca - MDB
Francehno Pereira - AREN"l
Homero Santos ..... AR.:!:NA
Hugo Aguiar - ARENA
João Guido - ARENA
Jorge Ferraz - MDB
José Bornfácio - ARENA
José Machado - AREN A
Manoel de Almeida - AhJ!,~l'

Manoel 'I'aveira - AREi'JA
Navarro Vüma - ARENA
Ozanan Coêlho - ARENA
Renato Azeredo - MDB'
Tancr{)(lo Neves - MDB

São -Paulo:

AdalDart:a 8amargo - MDB
Adhemar ue Barros Frlho - ARE:::-!l

, Amaral Furlan - ARENA
Artrnn Fonsêca. - ARENA
Balc.acci Ftlho - ARENA
Bapt,sla Ramos - AHENA
Bezerra oe Melfo - ARENA
Cantidio SampalO - ARENA
cardoso de Almeida - ARE,];IA
Chaves Amarante - AR~NA-

Dias Menezes - IVIDB
Fana Lima - ARENA
Hei bert Levy _~ ARENA
ítalo Fttbrpa.lth - ARENA
João Atruda - MDB
.Há,.,o Telles - ARENA
Monteiro de Barros - ARENA
Orensy Rodrigues .:... ARENlI
Pacheco Chaves - MDB
Paulo Abreu - ARENA
Phmo Salgado - ARENA
Ruydalmerda Barbosa - ARENA
E0"nt'IlJ Sobrmho -- MDB
Silvio Lopes - ARE:>rA
Sussun1u -Hll'ala - ARENA
Ulysses Gll1maráes - Mf\B

GOIás:

Ary Valadão - ARENA
Rezende Monteno - .ARENA
WIlmar ouimaiães - ARENA .>

Mato Grosso;

Garca Netto - ARENA
. Gastão Mullcr - ARENA
Lopes: da Costa - ARENA

Ubaldo Barém -:- ARENA

Paraná: _

Agost.nho Rodrigues - A·RE~<\
Alencar Furtado - MIJB
Antômo Anmbellí - MDB
Antônio Ueno - ARENA
A,'v de LIma - ARENA
Arnaldo Busato - AHENA
Arthur Sant.os - AHENA
ErnJ1lO Gúmes - âR.ENA
Fenelra do Amaral - ARENA
Flávio GlOvlne - ARENA



o SR PRESIDENTE:
(Mano MmclllO) - DIScussão

única do Projeto de Resolução
n.O 138-A, de 1966, que erra a Co
missão da BaCIa do Paraíba do
Sul; tendo parecer da Mesa pela
aprovação, com substitutivo. 
Relator: Sr. Dayl de Almeida,

O SR. PRESIDENTE:
(FlávIO lklarcílw) - Não havendo

oradores lllscntos, declaro encerrada
a c1Jscussão. ,

VaI-se passar à votação da matérra.
Tem a palavra o 81'. Marcondes Ga
de�ha' para encal11111har a votação do
pl·oJeto. •

O SR. PRESIDENTE:
(Flavjo llia1'cílw) - Tem a palavra

(" Sr. Lomanto JúnlOr para encamI
nhar a votação.

VI - ORDEM DO DIA'

, .,
João Vargas - ARENA
OIIVl1' Gabai elo - MDB
Túllo Vargas - ARENA
Zacharras Seleme - AREN}t

Santa Catarma:

Abel AVIla - ARENA
Adhemar Ghrsi - ARENA
A1bmo Zem - ARENA
Arolde Carvalho - ARENA
Franeitco Gnllo - ARENA
F'ranciseo Libardoni - lVIDB
João Lmhares - ARENA

RlO Grande do Sul:

Alberto Hoffrnann '- ARENA_
Aldo Fagundes - MDB
Amaury j)[ul!er - MDB
Arhndo Kunz!e:r - ARENA
Arnaldo Prieto - ARENA
ClÓVIS Stenze1 - ARENA
Daniel Fa.raco - ARENA
Jallo Brum - MDB
José Mandelh - MDB
Lauro Leitão ~ ARENA
Mário Mondmo - ARENA
Nadyr Rossettl - MDB
Smval Guazellí - ARENA
VICtor 18s121' - MDB

Ronàôma'

Jerônimo Santana - MDB

Roraima:

SJ1VlO Bctelho - ARENA

O SR. ALDO ,FAGUNDES:
Sr. PreSidente, peço a palavra como

Líder.

O SR. PRESIDENT:E:
(FlávlO MalcillO) - Tem a palavra

\lobre Deputado.

o SR CARLOS COl:TA:
ProJ eto de leI que modJilCa dISpo

sitivos da Le! número 5 682, de 21
de Julho de 19'71 (LeI Orgànica dos
PartIdos Políticos) e da LeI _numero
5097, de 27 de agosto de 1971.

o SR. L!W SIMõES:
Pro,Jeto de la? que regulamenta as

categonas proflssronals de artIsta,
técmcos de teatro, rádIO e teleVIsão,
demaIS conespondentes e auxI1Jarcs.

imprensa na. mesma tese ínsistem.ermnente Líder do M.....'B, 1'•osso colega TOS t-ermos da decisão prolatada pelo
n equcntemente, , !Deputado Aldo Fagundes Comentou IEgrégio Tnbunal de Contas da União,

Tenho em mãos dois editonais do, Sua Exa. editorrais do "Jorna! que, em Sessão realizada em 3 de
"Jornal do Brasil", sob os títulos !Ido BrasIl", grande órgão da ímpren- agosto de 1971, Julgou-as regulares
"1964" e "1973". sa brasileira de trarncão marcante Art.' 2 ° Este decreto legislativo

Quero ler alguns tÓPICOS destes edi- nas lutas peia consolidação democrá- entrará em vigor na data de sua pu
tonais porque dizem, com clareza. !tica e pelo desenvolvimento econõmí- bhcação.: revogadas as disposições em
aqUIlo' que vai' na alma de todos os co e social deste Pais, vanguardeiro contráno,
brasileiros- o anseio pela normalidade dos ideais pelos quais- nos batemos, Comissão de Redação, 3 de abril de
democrática no BrasIl. ,. ainda em março de 1964. 1973. - Injrno Pm~s, Presidente. -

Do prrmeiro, Imo este trecho: Permito-nos, todavia, Sr. .Presiden- Caaituito Satnptuo, Re1p,tor. - Hen-
, "te, Srs. Deputados, opor ao pronun- rtque de La Rocque,
'Q;:mse 10 anos depois, quando ciamento do nobre Deputado ressal-

o pais se EredencJa ao al~adure- vas ditadas pelo nossa consciência O SR. PRESIDENTE:
CI;nento, nao se deveria amar- por democrática e- pela VIsão que temos {Flavzo Marcílw) _ Nos termos do
mais tempo a prova;.~~~ :~~~~~~ _ a Maioria desta i:,asa e do povo pl1rágrafo terceiro, do artigo 86, do
de confiança que ~~l, A brasileiro POI' ela representada - dos Regimento Interno convoco a Câmara
atu~ls_ justifrcam de sobra, _s problemas eCOl1ÓmICOS e SOCiaIS. do dos Deputados pára uma' sessão ex-
Im~l~oes de nature~a polJtl~ad ~~~ mundo moderno. Neste quadro nosso/traordmána matutma, amanhã, às
~g~~~~l pS~I~ c~::f~;~;;g:s de 00- País se insere, na arranc~da extraor- 1,00 horas, destinada a Trabalho de

... (; . dmária que vem Vlvenao ao longo Oomrssões.
vemos repr<lsentados. por uma deste decênio. Aliás dISSO são teste-:
soma ele poder necess~na a mo- munhas todas as nacões civihzadas da O SR. PRESÍDENTE:
mentes excepcionais ja ultrapas- fa j T' - 1t t '
sàdos ou pelo menos as vésperas ce ea er~a, POlS sua.s e I es in e- (Flavzo Marczlw) - Os senhores qm>
I '" t.' à norma- lectuais, poüticas, econornicas e so- a aprovam queiram ncar como estão

ce up1 propicio re orno ClaIS reconhecem o que muitas delas (Pausa.)
lIz;;çao po -tanto uma margem do chamam "o milagre brasileiro", Aprovada.

aa, I' , ~. _ Reclama-se, Sr. Presidente, a esta- Vai ao Senado Federal.
pensamento e da açao a ser mo brlidads e a ordem jurídica, A ordem
bihzada no l~lteresre de u;na legl- jurídica, nós a VIvemos. Ela está de
tinudade polítioa e de segurança, nmda na Consttttucão que Juramos
De .outra maneira, o prolonga- defender, na Emenda Constrtucional
rneruo ex~esslvo de um penodo n0 1, bem como nos atos ínstitucio
de transição traria eventualmente naís e complementares que conngu
os mesmos nscos de mstabli:~a- ram o quadro jurícuco legal em quo o
de rnstitucional do passado Iluv •o Pais vrve , Poder-se-á dela divergir e
movimento de 1964 e ,~e drspôs ]a ela opor-se, como o fazem os emi
justamente a combater. nentes membros do MOVImento Demo-

Vê-se, com clareza, que' esse edito- crátrco BraSlI"lro. TodaVIa, nesta e
de nal pnmelro refere-se à ordem mstl- na alta Caso do Congresso, o Senado

tucIonal. O segundo foc8;lJza mais Federal, esses parlamentares tomam
ele dnetamente a questão da censura à assento, obedecendo a Cl'ltérlOs defl

Imprensa, ação tipICa de governos au- mdo?, por essa_ordem juridICt; e em
ton(arlOs e arbltrál'los. O cerccamen- funçao de elelÇoes lIvres tambem pro
io das ilbel'dades públICas, o garrotea- movId~s no País de acordo co~ a 1e
:Jlento da Imprensa, a submIssão dos Iglslaçao que deflm de prmclplOs e
parlámentos são ações tipJcãs daque- norma;; legaiS Então. a OpOSIção di
,es que fogem à nOl'malldade constltu-' v,:rglra, mas num plano maIS alto,
elOnaL Ihao neste dos preceitos juridlcos que O SR. MARCONDES GADELHA:

. •. regem a hora presente, no BraSIL, (Encarn!nhamento de votação. Sem
DIZ o texto ~ IPOIS, a eEsas normas seus m"mbl'os l'evzsao do 01 aclo1') _ Sr. PreSidente

. Em mUItos casos. a ll1I:OllgeaclaIJurar§'m obediênCIa e deIBsa, a ~sses' o ProJei:o de Resolução n.O l38-A,.n~
é pDsta sob suspeita e, noutraslprmClpj{)~ observam, a esses crltenosllZ66, Cl'la a ComIssão ela BaCIa do Pa
oportul1ldacles, os nivels mferlO- atendem, quando se oferec,em ao JUI-\raiba do SuL O substItutivo estende
res hlaculam a crIação com uma g~mento elo povo, quando pelo povo esta medida a outras Bacias: do RlO
resetva maceltáve1. A passagem sao 'C'lertos e quando - aqm conosco Grande e do RIO Doce.
do 9 o amversáno das deCIsões mstItuem o blpal'tldansmo para de-I A Oposiçáo considera válldo o obJe
polit,oas de 64 - prolongadas atê fender a mesma ord3m que agora pro_- tlVO do projeto e reconhece que em
nossos dIas em dlIetrIzes de (J{). f]lgam. . torno elessas baCiaS eXlStem áreas de
verno - é opoJ'tY1lldade para ía- Termmo, Sr. PreSIdente mas com alta compleXIdade eCOnÔIl1lCa, que
zer-.se a C:lStll;çao e!ltre o. que esta ressalva: entendemos' que, lne- (Vldent"mente podem acar~etar proble
melece ser cleçiItado ao e,forço Irente ao seu progresso, os paises em Imas sem ,conta.. que estao a eXIgll'
elo atual e dos. ante~lOres ,Gaver- v:a de desenvolVImento, como o nosso, Iestudo /nals acurado, ,:ncluslVe a par
nos, e ,[lS eleflclenc!a, a selerr: l:-!tem estab.llldade polítICa e que só mer_ltlclPaçao do Poder LegISlatIVO.
va~as a. conta do debl~o do p1'Opno I cê de provIdênCIas, como as que se votamo~ fa voravelmente ao substJ-
re"lme _ Iconfl~uram n h h -ónca tUtIVO. Entretanto, adVIrto para a

Ao imciar-se o dêcImo ano de I'vlven~os d a or~ 1St em que I fragllldade da medIda ou, talvez, ate
aelmlmstração modermzadora das mos p~ emos traçar, como traça- j.,,,r.1 sua mocmdade, em termos pra-
estruturas ~rasJlell'as - quandolcam'enr~r~J~';~ll~~~og:fa'qudee~~r~t~- bcos O ExecutIvo, esse "Leviatã",
&<; completara o te;ceIro Governo atmJambs, como dIsse a o p~eslde~t~ pratl~amente ocul?ou todo o poder de
da 1mhagem de 64, para, o ad- Médici, a plemtude democrátIca pela d~clsao neste' Pms.,.' Por ISSO, temos
vento de. novo mandatal'lo - qual' ambos os partIdos lutamos nesta dUVIdas quanto a efetiva valonzação
aJu~ta-se a moldura das comemo- Casa e fora dela (lJtluzto bemd c1.essas baCIas e dos resultado~ que se-
raçoes uma palavra para expn- . rao_obbdos com esta resoluçao.
mil', com obJetIVIdade, o senÍl- O ~
mento, cada vez mais flagrante SR. PRESIDENTE: .Por oytro lado, tambem chamamos

O SR. ALDO FAGUNDES: em toda a opimão púb1Jca, a 1'8.'3- • (FlaVi!! Ma1'CillO~ - Val"se. pasõar a atençao d,:sta Casa par'!: o fa_to de
(Como Lzder - Sem reVisão do Ol'a- pelt-o da neceSSIdade de 110nso- a votaçao da materra que esta sobre, que a cl'1açao de Comlssoes nao se

dor) - Sr. PreSIdente, a luta pelo ild.ar em lml1as mstituclOnals es- a, Mesa e ~a constante da Ordem do 'Iconverta num expedIente dlVlSlOmsta,
estado de direIto está expressa no távels, o patnmôIo de 'soluções Dia. , ' .' numa cortma de fumaça gue encubr§'
programa e na ação do MOYlmento econômICas e SOCIaIS acumulado 0n ~R, PRES!DENTE:, a nec.essldade real e contmua de lu-
DemocrátICO BraSIleIro Nas conven- ao 10nO'o desses anos reformado- (damo lVlal'czllO) - Vou submeti)r tarmos pelo engrandeCImento deste
ções parbdál'1as, nas trrbunas que ores. b a votor a segumte: 'Pltrlamento, pela recuperação do -seu
povo deu aos seus representantes, por poder legIferante.
todos os meios aparece clara esta Com a leitura desses dOIS tópICOS, REDAÇÃO FINAL Era o que tmha a dizer. (Muzto
mensagem: o retorno do País ao es- Sr. PreSIdente, procuro expressar, - bem.)
tado de direito à establ1Jdade de nos- utJilzando-me da Imprensa, o desejO PROJ'E-O
sas institUIções'. Nove anos Já se pas- de todos os brasJ1elro.s no sen,tldo de I
saram depoÍs do movimento polítICO- qUI! haja ordem .1Ul'ldICa estave1 no D'E DECRETO LEG!SLAllvO
mihtar de 64 e a mstablildade mnda PaIs (Muzto bem. Palmas.) N~ 65-A, (fe -1972
é a constante no ordenamento lurÍ- ,
dico da Nação, a começar pela ordem O SR. PRESIDENTE:' Redacão Fmal do P1'OJeto de Decl'eto
institUCIonal, submetIda ao, AI-5. ,Sr. PreSIdente, peço a palvra como Legzslatzvo n0 65-1972, que àP1'ova O SR. LOI1'1ANTO JúNIOR:
HOJe, SI'. Presidente, com o passar do LIdeI'. , , as contas da Pet?'oleo Braszlezro S.A. (Encamznhamento de votação. Sell~
tempo, a mensagem a favor da esta- - PETROBRAS:relatzvas ao exe?'- l'evzsão do orado?') - SI' Pleslaeme,
bilielade das instJtuíções não repousa O SR. PRESIDENTE: cício de 1967.' não compl'eendo mesmo 'a preocuDa~
apenas nas palavras dos representan~ (F'ldvzo Mal'cílzo) - Tem a palavra . t. . ção do emÍnente Líder do Movllnellto
tes do MDB .• 'Ela está nos setores o nobre .Deputado. O Congresso Na:lOna1 decreoa. Democrático . BrasileIro, de ·que Ulll
maIs esclarecidos e conscientJzados Art .. 1 ° São aprovads as contas da projeto d!lc maior senedade, da maior
da opinião púbiJca do Pais. O SR. GRIIUALDI RIBEIRO: Petróleo BrasJ1elro S. A. - ........ OpOI·tulUdade, que inst1tlll algumas co~

A Ordem dos Advogados do BrasIl,' (Como Lider. Sem l'evzsão do ora- PETROBRAS, relativas ao exerclcio mISsões especiais para estudar ]Jroble~
por exemplo, n1,-0 perde ocasião de reÍ- dor) -=- Sr. PreSidente Srs. Depu- de 1967, de conformidade com o pa- mas nitIdamente reg1Ünais, venha a
terar sua preocupação com este as- tados com a atenção que rempl'e nos rágrafo úmco do art. 32 da LeI núme- se transformar e111 "eortma e fuma
pecto da VIda naclOual E setOl'es da despertam, ouvÍmos as palavras elo 1'0 2..004, ele 3 de outubro de 1953, e ça" - pal'a ser f181 à cxp~essã0 cL

o SE PRESIDENTE:
N (F'lãMo 1'.fa?cílZO) - A lista
pre:::ença a~t1sa o eomp::n~ecllnentD

290 SIS. Deoutados
Os .Senhores Depútados que t~nham

proposições ,a apresentar podel'[\o fa
zê-lo

O:SR. GERALDO BULHõES:
, PràJeto de leI que concede prazo
para que as Santas Casas ele MISel'l
córdJa regul~.nzem a sua sitliação pe
rante o Fundo de Garantia elo Tempo
de Serviço. -
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nomes e profísísonaís J1bsraís,
nem concederão alvaras de ucen
ça ou localização, sem que' se,'
jam exibidas as provas de quita
ção da contribuição sindical e do
cUlnprilnento das convEnço23 ou
acordos coletivos ne tr.J.b~o,na.

. forma do artigo anter.or".

Art. 39 Esta lei entrara em vigor
na .data de sua publrcação, revozauas
as díspoaíçóes 6111 contrár:o. 

(Flavio Marcilio) Os siso que o
aprovam QU-:211'.::.r.o rícar como estão
(Pu<usC!) ~

neieitaao
Va·i ao Arquivo,

O SR. PlU,~!iJEr;J'E:

(FiavlO !lIareltlO)
1J!scussão prema. do Proieto

nr: 605-.ii~ «e» 1972, que es'i..i]J1lf.a.
a obngatQneaau.e cio -proci.ssa
men to elaS pro moçoe« no ServIÇo
P!Íb11l10 Federal; tendo pareceI':
da COí71';usão de CDiZStUU1Cf!,O ti
Justiça, pela ~nconstltuc,oniilicla
1ie e U!]Ur!iIlCzdade. - (Do Sr.
Léo, SlmoeS). - RE!rJ',or: SI';
Ferenra do Amaral.

o SR. PRESIDENTE;
(Flavio .MarcUio) Tem a p"hvra

o SI', 'Peí:;.ato Filho, para, cl13cuLir .l'
projeto.

o SR. PEIXOTO FilHO:
(Sem reviSão do o7aào1'j br. Pr<':si- ~

dent-e, Srs. D-aputadosj aS3istlmos, hit
p.oucos instant'êS, à confissão do n:,r
tido majo,itário de quc' o Govêmo
esté. atento aos trabalhos dei Poder
Legislativo. Se nao me engano, nu
ma- oportunidade, o Governo est-eve
atento aos no.ssos traba.lhos: foi
quando lançou o projeto-lmpacto
caiU tr:xto' 19Ut11 ao apresentado pelo-
nobre Deputado Cardoso ele Aim&lda,
dejwis de l1a-Jer este tl'amítado iX-,las.
COlnissoes TécL.icas, ond.e re-é.ebelt
pareceres lavol·aveis. Agot'a, <J pro
jeto rejeitado ,J1á poueo Nla Maio
ria. tinha parecer favorável::de um
técníco, o Deputado Ildéiio JHQttlllS,

a quem rendo luinhas hOH1Bnagens •.
Não entendo maIs nada. A Maíoria
diz que o ,Poder Legislativo e um
orgão que estâ colabomndo com O

Governo, . que esta· oferecendo sl1bsi..
dios á administração do Governo 
na palavra do nobre Deputado Lo
manto Jümor, que lidera, neste mo
mento, a bancada arenista. Nós

jUiganlo3 o contráno. Nesta Casa,
, nos easos de utilidadB púbiica, a. Co

missão de COl1c.titUIÇão <:: Justiça iil"
mDU urna jurisprunéncia, eüm apolo
total dos membros da bancada da
ARENA. esta,belecendo uma compe
tência comum: o Legisiativo pode
considerar uma entidade como sendo
de utilidade pública, do InE-5mO modo
como o Executivo. Mas o projeto
chega M plenürlO, a Liderança re
Jeita, in limine. Agoro, ba,seados na
argumenlaçào do nobre Lider, iremos

discutir o projeto do nobre Depu
tado Léo Sim(ies, que esta fulmmado,
de .saída, pelo diE,posto no a,rt. 57, da
Constituição. Sr. Prffiidente, se este
órgão do Poder Legislativo, a Câma
ra. dos Deputados eoopera. oferece
eE5es subsidios indispensáveis a ad
míniBtração do Poder Executivo, co
mo diz o ilusTre Líder Lomanto Jú
nior, por qUi} tal procedimento? Aqui
esta um exemplo, em que o próprio
R61ator, na Comiscão de ConstítulÇão
e·· Justiça, ao oferecer pareCEr ao
Pro,ieto n9 505-72, do Deputado Leo
Sirooes, que estípula a obl'igatoric-da
df .do pr<>Ci?SSamento, das promoções
IW ServlçO Público Federai, rBconhe
ce que o funcionaiismo publico, in
depend~l1temente desses 15 e, às, ve-
zes, 20% que c Governo oferece- de
reajusiamento dE: vencimentos, con
tinua na estaca zero. Diz 5. Exa.
que &r.:;de 19'30 não hEi. PI'01llOÇo..."t:,
mas que o GDverno .está atento; já
de."C<3nl;raUzou I} DABP, já criou vã-

riOs órgãos par,?, tratar do assunto.

51'S, qUB o
como- est2,o

o SR, PRESIDEl'~TE:

tFluvzo Blarczlw) O~
aprovam çlueimm Hcar
(Pausa). '

ReJeztt;irlo

O SR. PRESIDENTE:
(Flavio MarcíitoJ Vou submeter a

V01Jt}S o Ee-guin.te:
PROJETO N~ 1.611-A, DE 1968
o Con§;!'esqs NaCIOnal decreta:
Art. 1~ Os artIgos 544 e 6116 da

Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada - peio D'êcreto-leí 119 5.452,
de 1 de maio de 1943, ficam acresci
dos dos seguíntes parágrafos:

H,j;\1'(:... 544 ........ ~ . ~ ..... ~ ... '....•.
§ 19 0.3 oontratos de trabalho

celebrarios CDm empresas ~u-e ex ..
piorem serviços pulJ!ic6s ou man
tenham contrar.o com O;:i pocler-ês
públlcos, só .terão vaiidadequan
do vlsados pelo síndiea.toua Tes
pectiva cat-egoría protlslsonal,
com base territorial no lugar da
contl'a.taçãoH.

"Arr. 605 ..•• ~ •..• ".•......•.
§ 39 _A contri_buíção sindlCal

não recolhida. naE, éjXJcas pI'D
prras ficas ujeita a correção' mo
netaria, segundo os Índic>&s fixa
dos trimestralmente pelo lViil1lS
tro do Pian'3jamento e Coorde
n8,çáo· Geral".

Art. 29 Os artigos 607 e 608 da
mesma Consolidaçii.o, passam a vigo
rar com as seguintes rf;dações:

"Art. 607. 5ao eon"i<Íerados
documel1tos essenGials ao compa
recimento áS concorreneias pu

,blicas'ou adnlÍnlstrativas e para
o fornecimento às "epaltiçõPS 'pa.
l'a Bsratais ou autárqtúc,,"s, a prv
va na quitação da -re.'3pw;tlva con
triÍmicão síndical de>contadas ,.os
respéctivos empregados e a do
cumprimento elas ob,rigações im
postas a firma. por ocnvençõ-es
ou acordos noletivos' em ~que a
rnesma ou o seu sindicato repre
sentativo hajam sido parte.

Parágmfó' único. A prova do
cumprirDent:J de convençó,es ou
acordos coletivos de traba.Iho, ,,8
ra feita por certidão expedIda
pela D~legs.cia Ri?gional elo Tra
baiho apÓs verificação no smdi
cato a que estiverem vinculaúos
os empregados da empresa J 1

•

"Art. 603. As repartlÇÓes fe
derais) estaduais ou rnunícipais
não .concederão registro ou lieen
çapara funcionamento ou reno
vação de ativIdades aos estabe
lecimentos de -empregadores E
aos .escrltórios ou congêneres dos
agentes ou trabalhadores auté\-

Votamos, 8r, President<., r..;;la apro
vação do substitutivo da Comissão.
(MUito bem.) ,

.sr. Pr€sld-z.nte, nfLO n10rmnos àe
amores pzlo' U1Stif.UtO da correção

O SR. PRESIDENTE: monetária. Con.'ólaeramo-lo um dig-
(FláVIO 111arcíZio) positiv.() m€raménte conjuntural para

Dhscussáo única 'do Prfoj"to nÍl- conviver, em íorma de contempon
mero 1.611-A, de 1968, que altera zação, com um problema que é real,
dispositivos <ia Coprwlidaçâo das que urz r~i3JJ{;ito u. .3conomla, â- es
Leis do Tl'aoal40 IDBcreto-lei nú- caszez e a falta de b1'ms. Trata-b0,
mero 5.452, de 1 de maio ae jXJrtnto, de um problema 'estrutural.
19'13), e á outras providencias: A correção lIlonetãria configura, no
tendo pareceres: da Comi!náo de nosso e4tenúI'r, um modismo, no
Constituição e JUli,Uça, lJBllL con"- sentido do p~3tcrgar a luta maIS íme
titucioll-ª"lid,ade; ,dI! Comissi\o de diata mais' proiunda contra o clese
Legislaçlio Social, pela .aprova,üo quilibL:J ent.rB a oferta' deb el1S e o
e da Comis.sáo de Finanças, p9la 'meló circuianVê, No entanto, lllna vez
aprovaçúo com sulntitutivo. qU'7 foi instituída a correç[{o n1(Jne-
Relator: Sr, Ildélió Martims. tarja, p.or qw.= advo;;a a douta MalO

ria que .seja' aplicada apenas s;,to
rialmenfe, 6el-etlVamenteJ nos pont-os
quei ntere2asm apenas á filosofia do
GovBlr1J e que n&o seJa generailzada
a todos os setores onde haja qualquer
fluxo eco.nôrnico?

Ora, SI': Pl'e~id"nte, é estranho o
,comporfamento da Maoiria" quando
'se volta contra um dispo~tivo da pró
pria filosofia e(,onouüca do Governo,
contm um, dos pontos basliarBs de
tono o arcanouço econôn1ioo que a
E-evoiução introduzi" nlY Paiô, Só

. podemos entender qUE há', ao lado
de muitas COLsà.E estranhas nesw
Pais, um estorço para reduzir o po
der de reivindicação dos sindicatos,
para =rglnalizá..-Ios, para 'tirar todo
o BeU ocnteúdo e toda a sua capa.
cidade de lutar efetivamente em de
fesa. do traball1ador.

9, SR. LOl,lâNTO JÚN10,R:
(En.cal1ün!Larnento de vofCição

Sem revisão do orador) - Sr. ,Presi-'
dente, a Maiolia vota contrae-0 proje
to e contra {) substítutivo. Apfe<;enta,
COlllO argumentação ao seu voto COn-
trario, aseguinte: '

nobre Líder do lIIDB - a nm <:le re- 'pl'Qje',,_ vem ferir fronbalmente oI O SR. PRESIDEN'.fE: '
tl.,'a,;aF otaabaíno, se !1ão me eng,mó"lprinCip;o, da Lvre R,3cociaçfm profíssio- (Flávio ."~laI'CiliO). A Cornissfio de
no UJ.Z-el" de S. Exa., 111CCUO do Poder, na; contíca no ar,t150 4..44, da C(}USO- 'FInanças, J?O apreciar o projeto.ore
Leg15la11vD~ Ao contràrío, vejo .neste Iídação das La.s do Trabulho, receu ao mesmo 6 vou submeter a
projeto uma providência das mais A alteraçao do artigo 606, também votos o seguínte;
oporumus, que evidencia a ».a.<ticijJa- cogítaa pe.o projezo. perdeu a sua BUBS~ITUT-VO-
çao ativa. dó Poder Legíslat.vo na nd- .razáo de ser, em face dos termos dn . J. .L
nuníxtracào bHvileiJ.'a. Coml'antEllloj1- Deereto-leí n,Ç 925, de 10.10.69, que O Congresso Nacional decreta:
te estamos aqui convocados para íte- deu nova reúaç[o ao aludido artigo.
bater problemas da mais a.ta ide- tendo suprimido, inclusive, 03 seus Art. l Q O art. 6nO do Decreto-Ieí
váncía neste Pais, e este Projeso, que H 1.9 e 2.9• n9 5.452, de 1 de maio de'1943, pas-
é ded íníciativa esta Casa, insti'&ul Cdri1l'elaç.i..o à ·úl:J.ma alteraçáo pre- 13& a t-:::y- a seguinte redação:
mais ires ou l1L!-atJ.~ CüIDl,3.:0E51 que t tendida, ou .:;e~a. C;)~1Jca:':' as atívlih.'.d€J3 Art, DOO. O pagamento da cori-
naturajmenre, írão atuar 11f} ~i:.nt!..do, CJJ:3 e:;ta.uel,;C:ln:=ntn.s dcds emprega- trtbmção síndica! etentuado tora-o
de orerecer ao Poder Executivo aque- Iores. das L'l.-illh9.imes aut.tnomo.: c dcp razo do recoítumentc reteri-
Ias fugêstões neeessartas ao nl.11S rá- JprDfíSS,rOilll~3 li.'J2..;.a~;;;" na dependência do neste Capitulo, será acrescido
'pi~o CL€,.3euvolvimellto daquelas reg.õas, de anresenta.i.ao ue c?l'ti:Jáo l)a<3'?ada de correção monetária, segundo

POi tanto não vejo por Que J1.lJ:í;.tvon pela bclegac~ã RaJjo_~l do 'T'rabaL'-1't), os índíces fixados- pela autor ída-
VDLi1ü C!':,' fnvoraveímente, como xez a t:.ie que a €lu.cJ.::ee.:.a vem cumprindo ÜS de competente,
Oposteao, .orítique, ou, pelo rnencs, ohrigaçces Que unes são impostas poi §_.19 LIa mextstêneia de slndíca-
d~i~e veladamente uma critica a ÜU.. covençóes ôu acordos coletívos, cum- - to, o recolhimento será íeito a
cíatíva deste projeto, , pre-me ú.c:e::C211tar -a iSllU de..'~ní:'Cé~.31- respectiva tederação e, na sua

O voto da, AREr~A é Iavorável à daded. Com lófe,;\.D o artizo 625 <:0a,0- Inexísteneía; a confederação que
aprovação do subStitutiVO, pOiQL18 .re- Iíado, diz in: uerbis ; I ... Ihe corresponca ,
conhece e provlamaique ele ser.á, Lun , . ~ _" '. ' . ~ -2g iÇão exlstíndo síndícatc ou
ínstrumento a mais do Poder Le6_,:,b·· 1',113 onntrovércías resU!Lant-es da entidade de grau superior, como
trvo pala a.judar o Poder EXêcutiyo, a aplícaçaa ne, oonvenção ou de dísenmínadono § 19, o recolh1-
1'6'1.lizar a granue tateIa do :t~3e3e:l- ~cürd(l e8Je01'2tl? n.-os tel'ln~.3 de-J!e lncnto será feito a conta "empre-
volvilnentD n~ci{)nal. ( lFluito bem,) titulo ;~eUl·:) dinluldas peJa.. Justl- g<l e saiarioJ1 ..

ça <lo,-'l'rabalhp." Art. 29 Esla 101 entrará em vigor
O ~!t. PB.ESIDENTg: O pn'~ctLa ..<D .ao diS;Jositívo mpra- na data de sua publicação, revogaclas
(Flai'W ]vlafctlWJ - A i'oie.sa, r"'?11uenCiOlil3.do cOôHgu!í1 a 1l{)rma le~a.l--, as "diSpO.2jções em contr.árjo,.

npreeíat o prtijeto, Ofel'ECi::u 2.D ;ne51nQ que permite 2/.j.3 e.lJ:lpl'egadordes, ,c:;lno
e vou 3ubm..cter a v-Otos o seguinte; j.aO.2 em~~'€ga'Üs. e ..Oi> S.blct.H~:atDsl po~tu-

ZUBSTI'l'UTIVO larem, Junt;J .a d,u;;t!ç;1 ao Trabe"ho
sobre. a~) obng,aGO~3 H~.suitantes de

Art. 1.9 Bicará cria.das) para tere.i.u .acordo:; {lU COilvençÕE's C.olt.iVa:1, qna.n
dUiQçáb até o final da preseda Le-I'dO ni! Cllm)i'ldas.
glslaLura, as seguintes Corn~'::J)...;J E's... E)<j,ste, PQ~S, o melo 1f:gal et-e fazer
pecia:"s, destinadas a Opl001' €O~l.'B a CUlnpri.r as -co:1V'enções e aço:tdok co
va~or1Zação c.o-cünC:Iy.úca das l'ED;,cctlva.'3 !lci;iv{l:i.
TEglúel3J .as. ~l;€tls. t_el'~'Ü íuncion;;l.ln",'-~"'l "-' I,sto..P'~;;tO, a !üa~D~'ia Ophl3; no, f-eu...
to e COmpO:ilçaO IClentlCo~ !lOS de:; Co- LIdo 08 que (j PmJew de Lei l1urael'O
DlíS;,,;;üe;:; l'ela.ci{lD:adas ,nQ artIgo 31, 111, 11. 611-68 e.. 28U ~,l1bJ:titu dvo seju.!n 1'2"'-
do H1?ghne11L-O Interno: jeitaccr. ULTuUo beJ}~,)

1 - Comissão de Valol'izE\-2ão da I. . I
B~,cja do Paraiba do Sul;' 1 O SR. pU·:Sm.2I\TEl I

II - C{)roí~são de Valoriza{'ão da (Flá,:ío Núrell1o) - Tem a palayra I
Bac.a do Río Grande; o Sll. ~1arc{)nde3 Gadelha, -para eu- 1

UI - ComIssão de valorizll:;áo da' camínhar a "01:',1';3-0. J
Bacia dod Elo DDce. "
:Ar!;: 2.9 Esta Resolução ~ntJ;" em I O SU" flU,.2CO;'.lfJES GADELHA:

Vlg'-:H'l n.'J" aia de .s~a publLCaçao., ~'e- j (Enc(trltl;llt,(;;'ltiJ?7!to de voiaçao) 8B-1
vOJadas as dlspúslçoes BIll conr.ral'!;J, nl.lOr Pr:::;>::jd~.:1te. CDIT!preenc.tenl0S que

a- Mai-oliar.e jeite o' Proje;::o nÚuKr.o
O SR, PllEBIDENTE: 1.Bll-A-03, na Eua forma micm!. No
(Flávio Marcilio) - O,s Sr.s. que o' entanto, ~0.st.lnarnDS de l:nanifestal'

a.pt'oYaro queiram ficar c{)mo ·;stiHfl nossa t'5tl'al1h2zi1 quanto á r"jeiçâo
tPausa;~ peren1ptoría, Es111 Ul3.lOres explicações,

Aprovado. do suwt,t1.1(ivo ela Comissão..
Fica prejudicado o projeto.
Vai à l'edaçí\o final •

o Em. PRE8IDEN:rE:
A pretensão de que os contralâs de

,trabalho ,t€itos com empresas que ex
plorem servl~Ál.' ;públicos, ou mame
nham eontratos com {lS meSmêls, sÓ
sejam conoídera<los validos, ::;uando
vt,a,,"os pelo sindicato da respectiva
categoria ptofíf.il:íiol1al, defendiü~_pelo

O SR. PRE5IDENTE:
I,Flávlo Marcílio) - H:lú l1avendo

'~warlOl'es inscritos, declaro encerrada
a di~cus-sãO,t ._

Vai-se passar â votação da matéria.
Tem a palavra o SI', Lomanto Jú

nior, para encaminhar a votação.
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"(Encamznhamento de votacáo "<iil
,Sem Tevzsao do oTador) ,'~ SI''- '.Pl'e3i~
.dente, 'COl11pl'eelldem<Js perfeftamenl;J!
o papel da OpoSIção nesLa Casa, quan"!
do procura contrarIar o ponto de 'l'ISt!!:
'da Maiona 'quan1;{j à:s matérIaS r..qu!.
vntactas. Mas 'o 'que não cempreende',
mos, 'Sr. PreSIdente, é que 05 mell1'"
bras da Oposição dIscordem 'entre slõj
O nU5tr~Deputaao Alceu CoIlaréG,
uma 'das grandes UltellgênClllS déStJl\
'Casa - 0 lStd não 'negamos em m"..
mento -algum - foi um dos que votGfí!
pela mconstItuclOl1alidade e mjurid!
cidade do projeto do DeI1utado LOO

() SR. L01UASTO JÚ:;oJ;WR:
(Encaminhamento de votação

Sem remsdo do oradoT) - SI', P~esl;

dente, a Allança RenovaCl,orEl !:-lacro
nal, por meu intermédIO, vem decia
rar que tem o maIor respeito pela ma-

'Como não 'poderia 'deIxar de ser, 0\ téria a que se retere a proposição do Iporque verríacará V. Exa . o artigo 1I'l
projeto ganhou 'o noticíano da im- .Deputado .Léo SImões, Este assunto .diz-o segmr<':e;
prensa por es!e 'Pais em fora, n§;~ ~e '!~m SIdo motivo de pI'eocuJ?ação .;O~1S- . "lí: da competéncía -exelusu a <1,~
.furtando .o~ espcciahstas em atr~oL!~~- Lar.;,te elos, Govern~s ,da Revolv~ao. .Presidente da República a imcía-
.lhe os mérttos que realmente PObSUl<I, I N::.se sen~Ido" baS~art\ ~ue eu ....qUI 'tIva das leis-querV _ disponham.
Qu;ndo tudo :a~Ia crer qU~ a propo- ~~,se o parec~I do ,R~la"Ol da, CDmIS- sobre servidores públtcosda união.
siçao ~erra a~:Oi1ada ~esta Cas~, n~o "ao de JustJça~ ~pro,ado I?,;:r

o
un~lll- seu regrme jurídreo, provimento

apenas para gáudio de. seu autor, mas rr;Idade, p~esenoe, nesse colégiado ííus- de cargos públicos, estabíhdaue e
sobretudo .para ~eneflclO daQUel?s H a tres 'n.te~anles. da 0J2os1çao, ;, aposentadoria 'de nrncionãnos oi.
quem. se-destinava, H

uma e.tete.J:mmaçao Portanto, e~~a Posl~lvado. que, ~m- vis, reforma .e transrerência -d"
superior exigiu fos~e ela .retírada da lJDl'!" a mtencão do seu autor fOS5e a mílitares para a matrvidade. '
'Ordem do DIa. Estranhamente a melhor possível, o ,pro)eLo estava erva-
emenda que ,a ela se após' não tmha .do rle VíCIOS, que determinavam sua :li: uma sérra enorme de citações, 8r.
o menor cabimento. 'ObJetIVava 50- mconstítucronahdads e mjundicidade. .Presidente, Srs, Deputados, CItaçãoil
mente tmpedir fosse votada 'a 'prol-"O- _ lí: a próprra Oorrussão que reconhe- -estas que .são explícitas e que deter
sição, que :contava com a 'malOna da ce E .reconhece pela unamrmdade de minam ate onde não 'deVe 11' o legl~.

'Casa que não -lhe .poderIa negar seus membros, Incíusive com o aporo Iador "comum, que determinam l.It-jí
<tp;ausos. da. douta Oposrçào , onde mão nos podemos ImiSCUIr. !'l

Sr. "PreSIdente, hoje, o fato. se re- Drrra ao 'Deputado 'Peixoto -Filho todo o outro contexto então 110S sar~
pete, não na sua total exação, ,é ver- que sairemos registrarem-se em certos 'perrnltrdo, desde -que ,ISSO não signi
-dade, 'Porém percebemos 'que 'os -mes- órgâos-rde pessoal alguns atrasos no nque aumento de despesa ou !l@
mos oríténos determmantes 'do prece- processamento das promoções. ,ror imiscua em outro aspecto das vccJg,,,,
-drmento de outrora voltaram a -preva- IS50 mesmo o -Governo, adotando pro- çõea constrtuctonais,
tecer quando se tirou a oportunida- 'VIdências enérgicas para corbrrve cor- .Há uma.' CItação aqui, SI', Presldel;~
de d~ proporcronar ao servidor -púnh- rigrr tEUS distorções, recomendou as te, .muito clara e enorme, de dlSpoJi;'-
co brasrleiro 'aquIlo qUl', 'na llmltaçdo seguintes prOVIdênCIas; tlVW nos qualS não ,podemos mt"rf~",

do seu dlrelro, 'acabava pm: ser a sua " O' ~-" '. " ·nr.:E se este'que,~ preVIsto no ,pro"!
U· nI'ca ,n exclUSIva aspJrtec;{o a) ,ReoroallJ,zaçao TadlÇfll QO Jeto não está exp'Ucrto aqm to<,los S$:<

~ , -,.,' DASP .1Jmltando-5'e ,suas ..lt1\'l- , . ' -
Sr. 'Presldente, as serVIdores publI- ,da:des,' exclUSIvamente .à adnu- bemos aquela regra pr~ma!la, elemen~

cos brallilerros, ,C0ll) o zelo e o üevota- 'I1lstraeão do 'pessoal ,cIvll (De- tar~: d!relt,9, q~e ,dIZ 1~e. as nOr~llal'
mento com que desempenham sua ,creto-iel.n" 200"61. e Decreto nú- restu01vas uao tç;m cal'. eI exten:1V~
funçãonav'erlam de se sentir .galar- " . 66 222-7) , ·elas tem que se .IIl11lt~1 a~s dISPO,IH,
doados; em vendo que o 'PodeI~:Públl- m~)o mstltUlcã~ do SIPEC (81"- vos a que se referem. Er:iao, Sr. PrQ.>
co houvera por bem reC'onhecer-lhes tema do peSsoal 'Clvll) De~reto sIdente, aqUi .no caso, pe o menos :~
os méntos, :1!l:Ibumdo-lhes uma .pro- n' 67 1326-70; ,VIsta da <:\úvlda, ,deveF-se-Ia p,;r..nliu!\t
moção que nao tem apenas o sentIdo c) E-tabelecmiento de novas 'lue o proj.é~o fo&Se ate a COnlbSaO d~
materIal.dos mmguad?s cruzeiros que ,dlret"lZ~S para 'o 'Plano de ênas- sel·~tço l?SUblIcpO padra ~xamm~~eã~
acrescenta, mas 'tal11bem o val."l' mo- slfICaiâo'de'Cargos (Decreto nú- ,m.ento r., resI ,en e, ~. ~",v'I~,l"
Tal E'aauele que·trabalhou se scn~l- .0 "-O ~ol}-7?J .nrro esta ,ped,ndo ,demaslado. Vvt~<

rIa' feIrz :pelo l'eC'onlIecnnento -de uma n.~~o.~t;~rlza;'i~ do Estatuto dos ·V. :~xa-' 'que este ais~osltlV? que" s~
tarefa tão carmhosa e eietlVamente .Funclonar:os PúbiJcos, 'C'(ljO em- ,e~ta ?rocur~nd~lclf~1~t 9k~'~3d~n~
reaÍlzada, ·teproJeto se encontra em :fase ft- n 3.780, qn e.e e . ,,' ".

:Sr ,'Premdente, na oportumdade em nM de elaboração." 8r. 'Presldvnte,
que se dIscute o ProJeto 'do ,DeputadO I ' ,AmdB, se fala que 'o 'DASP está to"
Léo Snnões, 'devo louvar-lhe a mlC~ll- :Bab:a:na, sr. 'Pres~dent~, ~el1l~ores mando' provldêncms, que o SIPEQ
.tlva, 'encoraJandQ"o a 'outros come 01- : Deput~dos, q~~ eu less~_.?- pmece~ do está tomando prOVIdênCIaS. Mlldarl'l"
ment~s 'dessa'ordeIrI, ·embora se ,saIba nob:re RelatoI da Com:"ao de Jllstl- se slglas e não se .atende aos llltort~"'
da pequena posslbJlldade que, temos ça, o Jovem e talentoso ,Depuw.do.Fer- ses dos fUnClOnál'los pliblrGos. 'E @
de vê-los 'co~creelzados. Mas e pl~ecI- relra do Amaral, p~la mr:,strar aos I'Congresso 'Pactua C'om ,ISSO. Entã~
so que :fIque conSIgnado nos A~aI:, .~a l!~stre~ nitegra?tes aa o~,rç~o,. que deIXO a :minha Impressão à Casa: ~~
Casa ,o esforço 'dJUtlrrno da 0rJlbl\,a,o dbcutnam o pIOJeto, que efé~Il(lWen- 'irouvesS'e tnn 'piano estabelecido P:;,II';

'em ,contribuir, 'nl'" medida 'das suas te, e!llbora
H

ele tenha fi melhoI' 'das 111- 111stltUlr a subversaoneste 'PaIS '/!
forças, para'que se apJ:lmoreJ?!'os p:o- ten~oe'S, nao poderIa merec,;r a _,pro- Congresso estarra contrlbu111do dedisi ..
cessos a:dímmstr"tlvos'rJO 'PaIS, E 'l1e- vaçao, porque 'eIvado de VI<;108. !J:ra vamente quando 'nã:o atende a esag
,cessárlO que ,aqueles sob cUJa 111S1>11'a- um projeto mconstltucronal, InJundl~ 'l'eivmdw;"cões 'mínll11as _ 'pioll1ocã\l
'ção VIemos a ,esta Casa r~cebam, no co. ASSIm o, eonsagEaram os mtegran_ 'de funclOnáno _ 'qua,ndo 'delXar -'d~
'aconchego,de seu lar, se nao'o re.sul- tes'daquela Comlssa:o, com o benepla- exammaI' aspectos fundamentals clJ.fe
-tado palpavel e concreto 'da,s nossas CIto, com ~ 'apoIO, sem .nenhum P1'O- são o atendImento ao aspecto huma",
'tentatlvas, pelo menos a notICIa 'cort- tesco qos Ilustres -representantes da élda n8ft!.' Pais como um dogma, C~
fortadora'de,que·os representantv3 do Comlssao, 'de JustIça que p.ertencem' 1110 uma rellglão. Os 'tecnocratas, ab~ol
'Mommento Democratlco B}asllell'o ao l?artrdo 'do Deputado _PeIXot{) FI- tramdo.se do dlrelto de critICa n8,(l
com assento. ~esta ~itmara nao V~CI- !lro. Por ISSO, vómmo~ a ravor ~o l~a- querem a.lgualdade de oportul1ldada.!l
laram um 50 mstan,e em forceJ"r, e Eecer e contra o ,proJe~o, embOI:l. re- ,São OS'd0110S da Vel"da.de, e não se sll;",
lutar 'Para que lhes fosse da:do aqUIlo 'conheçamos_ e proclamemos aquI as, be até hOJe se'eles estão usando o J;Xt'"
que ,c~nstltul um' c\ll'elto mallenavel, bo~s Ilitençoes do 'Deputado Leo SI- der ll1ílltàr ou se o poder militar !l~
que ,nao lhes pode ser negado, qual- moes, (,lImto bem.) está usando
quer que seja o pretexto. . De manell'a quc a nossa msisténci~

Sr. PJ:esldente, _a~ conclUIr eS~~b O SR. LISA",EAS lHAGIBL: para que a Comlssão de 'Constltmçã'i3
br~lVes c<J!1slderaçoes, quero ,derxar (Encammhamento de votacdo) e JustIça, a nossa lllsistência para qUi
mmha 'Pa1ayra de. soiídarled~de ao ,Sem reVIsão do orador! - Sr~ 1're51- esta Cflmara observe com mB,is cmdl],,,
TIeputado ,Leo SlmoC's e a esperança de:nte, '8rs Deputados, se houvesse do a re}elCão do l>ndamento dos pra",
de que, reexl);mmando os crlte?:,lOs, ~dO- rea,lmente um plano em execução nes- jétos, Sr. "'Pl'~slde'l1te, é pOl'que nil;)
tados na anallse de.p:roposlçoes d~ssa 'te 'Pais para mcrementar a subversão podemós maIS depender das prome~'!
natureza, o POdcl' 'Pulllrco Ve!!ha:, a "e- 'e o 'tte$espero; 'tenho a ll11preSS20 de sas do 'ElI:enutlVo. seJamos 'reallsta"
fletrr sobre os Imenso~ pl'eJ,U1ZO, ca;t- que ele encontrarIa respaldo ,nas auto- depOls 'de 13 anos. Será pedIr d~maí;l
sados a mú:r,~ros braSlIOll"?S, cUJ,a cooa !Imítações" nas auto-restrIções que os que agora esses assuntos Sejam ",xamta
de con~rlbU1ç,ao.par~a:o ~~Sen~Ohll~~:.r:- próprIOs ,Deputados íazem a SI mes- nadBs? Sérá que vamos agúardar mai§
to,nacre>nal e verd0aelr,;,ll1Cn~e m~,:,: mos no atendImento a reil'll1dICações 13 anos? E se'o regime 'for o mesmo ti
mave1. E, a par dos a!gu~lOs ~ no,o, que todos' entendem necessimas, JUs- a ConstitUIção tIVer as mesmas caI'ao"!
dms para o servld<;r pubhco, fICa <1 es- tas, oportunas e' lmprescmdíveis. ~e tenisticas de óutol'D'a mIlItar t'ecnocrit~
perança de,que seJa ~eformulado esse houvesse esse plano em execução, Se- tlea? ~
pmcesso, que aCl'lbara por desfltmtar nhol' PreSIdente, essas autohmitàçoes Ê um apelo que a Oposlcão faz-~
IrremedIavelmente aqueles que apl'en- que a Cámara dos Deputa€los faz a SI consciênCIa e sobretudo ao lÍom SeJ1S~
deram a contnbmr de algum !l10do ,mesma se enquaçlral'lam pel:felromen- dos membI'os .desta Casa, no sentldq
para a grandlOsldade da ,Patrra. te nesse quadro de subversão, de não cóntribuirem pala que cresçam,
(Mmto bem,) De que adianta darmos aqmlo que os motIVOS de desespero neste Paí~.!l

mUItas vezes o própl'lo slstema não (Mmto ben~.) ../
-'(:) ~R, ~RES~ElENTE:._. , está 'l'equerendo dç Poder 'Leglsla:tlVO'!

(FlaViO lVlaTczho) .- Nao havend<J' 'Darmos uma mtel'];ll'etação demama.da- ·'0 -SR. 1r01l'!li)RO Sàl'.'lI'OS:
maIS oradores mscrrtos, declaro eTI- mente mflexível à CunstltmC'ão outor
ceJ:ra.da a dlscus~ão. __ '" gada pelos l\llmstros },oIllJ,taires, que já

Va1-se passar a votaçao da matena, é por isso um mstrumento esdrúxulo
, e Xigldo? Qual a vantagem de que gru-

O SR, PRESIDENTE, pos se benefICIem, q'(lando os ftmClo-
(FláVIO Marcilio) - Tem a palam"a um'lOS publlcq vêem 'prejudICad05 os

o Sr. Loml.nto, Júnior ,para encami- seus díreltos?
nha a votação. AqUi, Sl'. Presidente, um p'!:'0Jeto

Rue todos entendem necessárIO, que
totlos entendem Justo, que todos en
tendem humano, 'não p0de sequer
prosperar até à ComIssão de Mérito,
E não pode, ,Sr. -PreSIdente, numa 111
ter1Jretação absolutamente l'íglda e
desnecessária do texto constitucional,

'o SR. ~LCYR I~~EN~A:
(Sem rev1são rio oradoT) - Sr. Pre

sidente, Srs.' Deputados, 'com o entu
Siasmo próprio de quem 'chega a esta
êasa, houve por bem 'o nobre Depu
tado Léo Sll11ões apresentar, no ano
J:ecém-fmdo, o Projei'O 'de ,LeI 'uúmem
1105, ora em discussão, DesconheCIa
te,lvez aquele eminente colega qrre, Já'
3}0 Qno anterior, com ti mesma.satis
iaçíl.'O e com o mesmo encantamento,
'.Im colega seu - .não apenas um co
lega, mas um amigo - também re
oêm-.ehegado.a esta Casa, apr.ellenta
;!li, o Pmjeto de Lei nO 249-'11, que
<ii'il),va o estágio profissional nas em-'
pl'esas para estudantes de nível uni
1I'ilti>itárlO e alunos de escolas técnicas.

Enqua.nt{),lSSO, ninguém 'é promovido,
"'Não 'há readaptacão no Serviço Pú

blico E, para o IvI1I1istro do Traba
lho, que não tem nada com ,ISEO, eu
tamnemrngo a 'mesma COIsa: não na
reciclagem ,pronssíonal, prometida
pelo' ",Úrllstm do Trabalho, ate hoje,
Foram errados grupos 'de ·trabalho, a.
Agêneia. Nacronalrdivulga vo assunto
1..'01' todo O Pais e, de repente, srlen
'êio total Dois, três anos e nmguem
:fala mais nosso. 'El, neste caso, de
projeto trdo como ínconstrtucíonaí e
Injurtdrco, o ·Reía.tor, 'o nobre 'Depu
tado FerreIra do An1D.raI, ·Vlce-'·Pre..

ardente 'da 'Comissão de Constituição
-e ;:rustlçe,,' dIZ 'qele, de fato, não se
pode negar, registrem os drverses

'órgãos de' pessoal consideráveis atra
sos no pT<Jcessament-o,das 'promoções.
'E,' o próprio Relator 'quem ,o dIZ.
Mas ruímma o projeto pelo .disposto
.no art. 57, da nossa 'Carta Magna.
De qualquer maneira, sabemos nos,
'da Oposição, que 'O proj-et-o será re
jOltatlo, por,que a ,orlentação da ,Ll~

'deram:a é Só 'aprovar,pr<Jjetos,ongI
nárms" do 'P'lder .E:!ecutivo..11; um
ontrOiS<lmento. ,São amabIlidades 1'0
llÍprocas ,E' uma lhaneza ,de, trato
.recínroca.. Ao :receber as ,bancadas,

o ,Ilustre, o 'honrado e'd1gno ,Presl
dente da ,RepúblICa; ,reafIrma, ,reno
va a conlimnça no ,PQder lLeglslativo,
e sempre com ag,uela dm~ti:lz, .e com
aquela mlentãção: ':]."H!Uem banzI-

; nhos, no atencÍImento às nossas auto
--.. 'tlzações, às nossas ·oxdenst .nos ·eb.'J]e

drent<>..s ongmárlOs do PaláCIO do Pla
nalto," 'E'o .que está acont1Ocendo
no 'Poder 'LegIslativo. 'Com as lnnita
ções impostas,:alll<la se ,poderia fazer
ai!!uma COlsa. Mas a, verdade e que
a -orientação da Liderança da , ... '
'.-'>RENA e de qua nenhum Deputado,
mesmo 'd<Js seus próPrios quadros,
exerça o dIreIto 'de apresentar um
projeto nessas condlgo.es, De 'modo
qUe é apenas para 'efelto de 'promo

ção, de publIcídade, qu_e 'o Deputa'!-o
aplesenta tal .PIolJQSlçao. A JraqUl
!l'rafla -anota, e esse serviço maje'8toso
que é "A Câmara,é N()tlC1a ,e I?for~
rnacão" - já tem ate exposlçag. la
lorá - dIvulgam para todo o BrasIl:
"Deputado corajoso pedm promoções,
Que o Governo atente para a pala
ll.sação da ,readptação do funCIOna
lismo núbllco' e ,do ,acesso as Ca1'rel
llUS". Verdade ,é que ~o J?arlanrentar
está sUjeIto à~ imposÍ1;ões' do Gover
no.
Delxalemos aqm 'O nosso protesto,

ao ver Llm projeto, 'que tem mtelra
procedencla, ser rejeItado A adver
ttíncla está consignada. 'O 'DASP e
um órgão inopel'a:rtte. Se -ns.o, 8, ~lo'

mel1DS, 'ocios'o.~ E esses oUÍl<os orgaOs
llriados pelo 'Governo nada l'esolve
wm, porque o funcroná'l'lo públIco
C011Cmua aba;ndona;fÍo, com venCImen-
tos humJihantes. E os reaJustamen
1:os anUalS em nada adiantam, por~'

que são fIXados com base ,na deSlll
,flação, cujo cáiculo desconJ:eéemos.'
, A vel'dade é 'que 'o ~unCIonanoIpu-,

blJco cada vez maIs 'aperta "0 :crnto,'
sem qualquer ;;sperança 'de melhorar,
li. sua sltua,Ção e a d" sua fámiIu'\-.
Por ISSO, louvo o 'projeto do Deputa~o:

Léo SlmõeS e l<'.mento a ol'lentaça,e>
.<Í!t ARE",A, que vota];á contra. (M~i

to berw)
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ção, em ponderável investimento que apenas se diferenciam pelo n,(i~
de recursos do Governo Federal e mero da lfdiçâo ou pelo nome doCõ
dos Governos Estaduais, e que' a autores que- os escrevem;
ação .conseqüente desse investi- D) o mercantílísmo do livro """".
mente! pode e deve ser multíplí- tente em prejUízo da economia pó
cada e ampliada, com ti perrnanên- pular e v. pedagogía escolar;
CÜI dos livros eseolhídos pela Es- à) o fenômeno escandaloso da
colá, utlízandc-se o sistema de in- substituição, li cada seis meses, dos
tercâmbío entre os alunos, re- Iívros dídátieos: ,
/lOlve:' e) interesses particulares estavam

a) recomendar a criação, em ínfluíndo na distribuição do mate
cada estabelecimento escolar da 1 íal, .obsbaeulando, assim, a exeoução
rede oficial" de .1,9 e do 2.9 gr~u, de uma política eficiente.
elo ..aanco co Livro, cuja missao Termina o Ilustre Deoutado arír
sera de ~el'lnu~ar 11V~~. entl:e" ~ mando que "o livro didãtico é uni
estudantes, entre as -' a;~as s~r:e~, escândalo nacional"
uma vez que 1JYl'O mdallco etelXa .-, tívs ti . 'h'li' D
de ser útn para o aluno que ter- _ OOJ" ivan ': poss: t ..;~r. a~ e~~.
minou uma sérío, ele _ o mesmo la,d?_ Padre ~?bre l':;~~J.~a~-~';\r> mais
livro -"uoderá continuar de zran- profundamente, da a,ouU&l polít.....a TIa..
de vaíor" pa.ra a criança que ':hl!cia eW"l:al do ,livro, .exeeut~da p:,I'!1 II1~*
aquela mesma série, desde que &11t1t~l~:N":C;?JUl,l ({o ~i~~o ;?~lm~oi~Ú'"
professora conunue a adotá-lo; :'0. ,:p~=eü'-ar OB s~.g.,,[n,,,,, eJem€lt-

b) que o patrimônio do BanCD &OS bàsícoe: ..
do Livro será constituído pOI' 1• .1' COl:~~n~o do R~,!atorlQ ",)!fl'll ll'
obras conseguidas através de: Ivvro DinatlCQ - 19/2:

1) doações em geral; 1;0 presente documento pretende
2) doações ela Caixa E&colal'; [úI'necer aos Secretários de Educa-
3) doações do Programa Nacío- l ção. reunidos neste IV Encontro, em

nal do Lívrn Dirlátlco, do Instrtuto ] Fortaleza, ,:.. dados mais ímportan
:Na.ciol1ElI do Livro - secrerana I tes do tril-b~1ho até aqui rea.lizado.,
Estad\}al de Educação;' I E que, sumsríamente, talvez pos,'ll<,

4) livros entregues por n-lu!loS I ser contido nestes últimos dados: li
c~mQ Hcréàítus" - para suas opera.-! anos de cú~djç~ão _ 775 títulos C~
çoes com o Ban-co; !ditados - 24.737.474 livros' euc",

c) embom, baseando-se em doa- minhados à.s bIbliotecas brasileiras fi
ções, .a op~l'açã(} bá~ica do Banco l'/Jinercí.alizw.los por livral'ia" e-tl-U
do _Livro ueve ser ,a troca, O v<t· pont05 de Venda, no BI·9.sil."
lor do IIVI'(j devel'a S,)1' um val{)r 2. IntródncíJ_o -do Documento l"J.'.tj..
de troca, nao um valor comêrclal. Eminar _ PIJIDEF 72-73: -
!:,a,ra. os (lí1J€tlvos ao Banco, um "
liV1'o de 3.. sél'ie tem o mesmo 1, ~o_ ~anç:tr c ~ograma do lJi.
valor de um de 2.~ sél'Íe, quando \lO Dld.atlC'); ~m Julho ~e 1971, (}

. a trooa objetiva que o aluno pus- I!,! S<?helt.úl~, a cDlabt>l'açao e pa~
sai'á a 'obter "o.s livros de 3.- sê- IlClpaçao efec,lva de todas a>; Ulll
rie em Troca dos seus de 2.'''; clades da FeóPlação, de ,forma a p~.

d) que profes,sOl'es e mestres de- s;,bilítar oum" '&JãO COl:ljU,nta e co?-1l.i»
verão est,imular no.s_ alunoo o n~u:da}~ tod?:; .os :mv€:s <:la lldml..
cuidado pela preservacao do livrO "hSv1'11çaO oràSl.elra, pai.a enfrentar
a íim ,de·ele po.s.>a depositá-lo, 110 m pl'o!"lemas de ape~felçoament-o E;
fim dó ano, no Banco do Livl'o, 'I.e maIor a,:::e.sso ao livro.
fazendo jus à obra <].e que nec€s- 2, O Programa .72-73 introctur
Bita para estudaI' o àno 'seguinte; clitério's d.. e.perfeiçoamento, em fun.

e) que a,~ escolas' ,adaptem às ção·da expe,l~ncia do Programa a1'i;;
suas ,peculiaridades a-minuta, flne- terior, porém mant~m as Perspecloj:.
xas do Regulamento do Banco do vas bãsi-cas, ant~riorment.e, defini'
Livro, devendo dirigÍl'-se 110 Ins- fias':
tituto Nacional do Livro, Edifício 1. Coe<'içao.
Ve.,ãncio V, 3.9 andaT, Bmsilia, 2. Convêmus com Estados,

,Distrito Federal, para dirimh'em 3. Implant8ção progressiva, à!!
quaisquer dúvidas sobre a impIa,n- Fundo Nacional ,do Livro Didático,'"
tação do organismo' que o Minis- 3, Trechos do Documentos Preli...
tério da Educação e Cultura OI'a minar _ PLIDEF _ 73-74:
recomenda, visando beneficia.r, so- "O aperfeiç::>amento constante ti",
bretudo, os alunos carentes de re- rlinâmica de funcionamento do Pro-
cursos. - Jarbas Gonçalves pas- U' a t '00 1 d t
sarinTw, MÍl1istroda Educaç9.o e b~sl~:s, em SI t ma e nossas me .as.
Cultura." Por si só ela justifica o que pal'!}ce

O resulta(j.:l deste trabalho, em à primeira \'j,~ta uma incoeréncia:
que as per,5pectivas para o f,uturo - os livros do PLIDEF, 1972-HJ78
são bastante encorajadol'as, dão à ainda não fo.~am distribuidos:
politica dú I. vro didático a convicção - em contrftpartida, o INL já estl1.
de que está certa e de que produzirá exigindo da 1 Unidades da Federação.
os resultado.s oue todos desejam{)s. um Projeto para o PLIDEF 1973-

l'!: uma tarefa difícil, ml\S que será 1974,
levada a bom termo, pois seus obje- Se levarmos em' conta que os pra
I;ivo.s são 03 mais sérios, voltados, zOS se constituiram ~uma das maio
exclusivamente, para o fim de con- res dificuldades com as quais nos de
seguir suprl~ a deficiência ainda frontamos em 1972, mais clara se
existente, embOra insignificante em torna a neceF.sidade, para nós impe
rflação à situação anterior. !iosa de ap~rfeiçoal' o sistema de

Assim é qUe, em apenas 2 (dOis) pianejamentü do Programa, a fim
"nos;' 15.371, gCa volu..'1les foram dis- de possiblitar maior eficácia na ação·
tribuidos, qu~,ntidade superior, â me- N'njunta INI>Unidanes da Federa
tade da que foi distribuida em 10 c"õ"
~nos. '''''0 instl"uT,ento fundamental par!j.

Em seu p")nunciamento, o Depu- o Program", 73-74 é um Projeto de
tado Padre Nobre denuncia a poli- ".a.da Unidade Federativa e que tem
twa do livro i1jdátlco como ponto ne- sua elaboraç'ia prevista p~ra feve
gativo, algo dE' errado no processo "eiro do corl'0l1te ano.
do desenvolvimento da educação, no Para este Projeto J;lrelimmar, ()
BrasiL - 1NL pl'eparo1J o roteiro anexo (com

D' S instruções e fmmulárlo-modelo), cujo
IZ . Exa.: prenchimentl.l fornecerá os clemen-,

a) a quantidade de livros não con- tos básico' ql'e irão sendo ajustados
áiz com a qhalidade do Ilvro didá- e complem'mJ;ado.s nas diversas fases'
t1co que mai,~ convém ao povo e ao elo Programa " ,
pais; 4. Documento do ,Banco do Livro.

b) O' l8dçr_mento, no mercado, ue 5, Documento Geral do INL.
iivl'oS challlil,;os didático.s e a pres- Através da leitura do material aci-
são das EdJtoras para substituição ma discrimiaa<io, o ilustre Deputado
"nua! e a~ semestral de compêndios poderá acompanhar n:mis de Perto

o SR. PRESIDENTE:
(Flávio li'lClrciliO) - Os Srs.

aprovam queiram ficar como
(pausa)

Aprovado.
Vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE:
(F"rívio Marcllio) - Nos termOs

do inciso li, do artigo 10, do Regi
Iflento Interno, concedo a palavra ao
Sr. Homero Santos, na qualidade de
~ídcr da A!janca' Renovadora Na-
cional. -

Simões. Se assim opinou o Deputado VI'O, tão bem dírígído por Maria. lllice
Alceu CoHares - considerado também Cardoso, O segundo para dar 110 üus
pela douta Minoria um jurista extra- tre Deputado Padre Nobl'e alguns es
ordinário - não vejo razão para que oiarecimentos e elementos sobre Q li
esta mesma minoria, a pretexto de vro didático e a política o eminente
combater a Maioria, venha a esta Oa- Minístro Jal'has.Pa,ssarinho, com Tela
SOl, procurar colocar em situação di- ção a este problema que tanto tem
ficil um dos seus colegas, um dos seus preocupado o ilustre representante da

.rnaís brilhantes' Deputados nesta Ca- Oposição, mas que tem' recebido d<>
sa , Tenho em mãos, Sr. Presidente, Mínlstérío da. Educação e cuttura a
o parecer da Comissão. votado pelo melhor acenção, C{}lU soluções qU8, Sé
ilustre Deputado Alceu Collares. En- ainda não são totaímeuse sausrato
tendemos, portanto, que a Oposição já rias, ja, demonstram 3e!U e cuidado,
não está mais acordando sobre as ma- na procura ela perfeiçi\o de uma. lJO
terias que tramitam nesta Casa. O Iitlca que i1ttnda aos muís altos in
Deputado Peixoto Filho vem -à tríbu- tecesses tia juventude brualleira ,
na e declara que aqui só são votados Senão, vetamos. O I11:;Ü tuto Nacío
projetos do Executivo, esquecendo-se nal Ctu Livro desenvolve urna das atua
S. Exa. de que o prímeíro projeto da ções maís merrtórías, atuante, auxí ...
pauta de hoje foi do Deputado Ormeu üando essa l){~~;ji:t. juventude dínàmíca
Botelho. , que se pl'~'LJara para o Brasil que

Desta maneira, Sr. pr.esidenteJ nau C€l'E-Ja e se projeta no conceito das
compreendemos nem aceitamos .os ar- nacões desenvolvídas.
gurnentos do ilustre membro da Opo- É o rato que Io<í está, vísível, pal
síção. V?tamos, pois, com,.a Comissão IpáVlel, de que o nosso jovem sé preo
de JustIça, porque acredítamos que cupa intensamente com seu rumro,
ele sabe o que faz e tem dado de- procurando preparar-se para uma
monstraç?e~ cabais. 'de, conheclmer:to loclIPação e pa,l'ticlpal' do desenvolvi..
das matérias aqui votadas. (MI/zto mente urasüeíro, fez com que o Mí
bem.) Inístér;o da EcitlCa~ã\), sob a o,.'ienta-

cão sadia, ídeaüsra e competente do,
O SR. LÉO SIMõES: I1;IiniBt1'o J'arlJail Passarinho, voltasse I
(Encaminhamento de votação sua.,; visi:lils para o problema já por

Sem revisão (lo orador) - Sr, P~e-' diverl3f\s vezes ~ecjama.cto, qual seja
a.dente. r"lativamente à questão le- o do 11vm didático.
vantada soble o voto do Deputado :li: tanto isto é vrdade que o Mi·
A~ceu Col'al'E'S' devo esclarecer à casa :tüstl'O, preocupado com o fato - aqui,
que consul+'N S. Exa. que me con- inclusive, revelado pelo ilustre Depu
fcssou naver ~fetivamente ,compare- I t~do Pll,ili'e No))l'u - d€ que n;> pe-,
c.do a reunIiJ.'} da Comissão de Cons- i nodo de 1960 a. 1971l foram editad<'!i 
tituiça() e lnstiça nJ'queler. dia, Na,iapen'a.s .3{} (tl:inta) milhões de 'lívro~, i
hora d votação, porém, S. Ex". sóIe conSCIente ao $eu .p&pe1 de venladei: I
não vo~ol', ,,<J;,tra porque não se en- 1'0 ~o~ctutor do ;sIstema edu-ca;"onal
contrava presente. D~s~jO, pois, fi- bnwIlelro, ,atent~ aos. seus pro~~emas"
que bem sltu'\<!a a pOSlçao desse nos- fez com qne a 8ltuaç~o se modlilCasse I
sp brilhante colega, Era o que tInha icompl:tamente, ~.traves da cm:mlar que i
a clizer. (Muito bem). Ip<l.SSIl.lemos a lei. I

"O lViinistl'O de E,;tado da, Edu- i
O SR. PRESIDENTE: ' ClIção e Cultura, cOllsidel'ando: I
(FlávÍO Me,rcít1o) - Em votação! -: que, diariamente, l'ect'be pon- i

o parecer da Comissão de constitui-I' cl.e1"fwel número e canas expc>ndo!
~ão e Justiça, pBla incon.stituciOnali- a difi\!uidade dm pr.is, de faml1ia, i
rlade do pl"ljeto. ' que na" pouem kanSIel'lr, _)anj, o I

I till:lo mais novo, o liV)iJ didatico
I que, pertenoeu, lIc' ano anterior, a.o'

que_o I t1lho maIs velho; _
eatao, _ que, conforme ficou expresso

lia Circular n.9 1, de 17.4 .1970 não
pode o Governo deixar de tomar
conhecimento dos ônus que re
caeln sobl'e as famílias l semp:re
que a.s mudanças na prescrição dos
1iv.ro.~ escolal'es excedam dos li
mites aceitáveis, ou, pior ainda,
nos CMOS e distorções eventuais
ocol'l'idas"com a freqüente e injns,
tificada indicação de novos ti
tUlOlS;

- não esquecendo que a Refor
ma de Ensino, contida na Lei
n,9 5.692, está em fase de implan
tação, o que determinaTá o surgi
mento e a C{)nseqüente adoç1[o de
novoo livroo, mas que não se es
queça, PDrém, que um I,OVO lívro
didátiC{), para ser bem elaborado,
custas ao· seu autor ou a equipe
encarregada de redigi-l{) de três
a clnoo anos, o que_comprova, des
de já, que a Refol'ma não pode
e nem deve ser l'esponsabilízada,
no momento, pela constante mu
dança do livl'O didático;

- que será de todo aconselhável,
portanto, adotar-se medidas· que
visam o prolongament<;> da vida
útil do livro didático. dando-lhe
maior valor social e diminuindo,
sua caplWidade ocio.sa, após o 1,9
ilno de uso, desenvolvendo,' peda
gogicamente na criança a vQcação
de cuidado com o livl'O;'

- que a distribuicão já feita,.
pelo Progl'ama Naciônal do L1·
Vl'O Diático, de sete milhões de
livros, em março de 1972, par", alu
nos das 4 primeiras séries do En
sino Fundamental, em todos QS

'Estados e Territór:io.s da Federa
ção, será seguid~, de nova doação
de cer<Ja de oito milbões de livros
pal'a Os alun{)s, até março do cor
rente ano, ilnportando, tal doa-

o SR. PRESIDENTE:
(Flávio Ma;citioj - A proposiçãO

ao que se refere o parecer é a se-

guInte: I
PRú,illé!:'l,) N.o GD5-A, DE 1972

O Congr,esso Nacional dec.reta.
Are. 1. 'l'Olna obrigatório o proces- j

sarnento de promoções no Serviço PÚ
1Jlico Federal nos prazos dos int81'sti
cios legais

Parágrafo único. Dentro de 90 (nO- ,
venta) dias, 2 partir da publicação

,desta Lei, deverão ser concluidos 00
pr{)cessos de promoções pelos órgãos
c.e pessoa1~ p(i.ra as diversas cal'reiras,
em todos O!- setores da Administração
Pública Federal, para que a autori
dade compl:tente possa executá-las. --

Art. 2.° Estl> Lei entrará em vigor
'!la data d S1W publicação revogadas
llS disposições em contrário.

o SR, HOMERO SANTOS:
(Como Liàer - Pronuncia o segui?,

te àiscurso) - Sr, Presidente, senh'"
l'es Deputadoo, dois são 08 objetivos
de nossa presença hoje 11esta tribuna.
O primeil'o para enaltecer o extraor
dinál'io trabalho que vem sendo l'ea
lizado pelo Instituto Nacional do Li-
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o esforço que o Governo vem realí- pensáveis, CO?l relação ao probiemfl'lperfeição. No entanto, com um tra-'lêncla. poderá acompanh.ar mais de
zando no setor do Iivro didático , do livro didátreo no Brastl , Em seu balho como este que está sendo de-; perto - tenho certeza - o' esforco

HOMERO SANTOS _ Ouço o no- "parte, mais uma vez S Ex" deixou senvolvido pelo Irstrtuto Nacional do que o Governo vem realizando no setor
bre Deputado Padré nobre, clara sua isenção no trato das coisas LIVro e com debates como estes que do livro dídátaco ,

sérias, em benerício do povo brasrlei- são travados nesta Casa, acreditamos . Contmuo, Sr. Presidente.
O Sr. Padre Nobre - Caro 'colega, ro, pois declarou, alto e bom -om, seriamente que podemos chegar - Todavia, pedimos vênia. para en

é sempre agradável debater assunto sua admiração e confiança no traba- não temos a menor dúvida - à solu- focar certos tópICOS, zncluídos nos re
que vai ao encontro dos interesses po- lho do Sr. Jarbas Passarinho, Ilustre ção ideal para a rnocidade estudantil fendos Documentos, os quais respon
pulares Para outra coisa não esta- MIl1lstro da Educação. Agradecemos brasrleira dem a algumas das questões levanta

mos aqui e nem para outro trrn o sua mtervenção Sr Deputado Padre O St , Lonuinio Júruor _ Nobre das pelo ilustre Parlarnentar . .
eleitorado nos mandou a esta' Casa. 1i!0bre, e esperamos que os esclar:- Deputado Homero Santos, estou es- Prrmeiro, quanto a discrepância
O problema do hvro didático tem sido cimentos que hoje trazemos, através curando com a maior aten ão o seu a?ontada en,tre quantidade versus
uJ!la de mmhas constantes preocupa- da tribuna desta Casa, sirvam para discurso V Flxa, está 12rormando quahdade, .Da,rece que, na area gover
çoes1 desde 1965, quan~o apresentei que V. Ex' possa contmuar_a tl:atar a esta Casa acerca das providências namental, ja foi, pratloamen.te sa
à Camara_ projeto de 1e1 normalizan- deste problema que amda nao fOI so- tomadas em cal to setor da adm.rns- ll~~a. O processo de, ay~llaçao dos
do - e nao padronizando, como qUI,. Iucionado, conforme todos sabemos e 'trarão PÚb1lC'1 que honra a Revolu- 11\19S começa no Mmístério de Edu-,
~erem certos senhores entender, por 'sab.e S. S. Ex' o Mimstro da Ed,l- !ção' brasllella' "V Exa está pl~estan- c~çao e Cultura e culmina m~s Se
Interesse _pl,oprlO - a • questão ela caç.ao: Mas temos certeza de que Ido um depmrnento, nesta Casa, do es- cretarras EstaduaIS de Educação.
substituição de lIv~os didáticos nas ~s- através de deb.ates _honestos, como forço que se vem desenvolvendo, no Os livres enviados pelos Edítores
colas de curso médio do PaIS, o que este que V. Ex propoe ~ esta Casa, Pais, na área da educação e, especi- são encammhados, pelo INL, ao DEF
sempre achei um absurdo. Jamais ne- encontraremos, numa açao, ~onJun- iflCamente, no que se refere ao lrvro - Departamento de Ensmo Funda
guei - e tenho a alegrra de poder ta entr.e Legrslatrvo e Mmistério <lai escolar, drrra melhor, ao Instituto mental do MEC, de acordo com de
drze-Io, po~que, se necessariOl o ne: ·Educaçao, a solução capaz de elirm- NaCIOnal da LIvro Ouvimos aqui o termmação de S. Exa , o Sr Mirustro

-garia também - fazer pronssão de fe naJC. as. distorções _existentes, com re- pronunciamento do eminente Padre Jarbas Passarmho,
110 zelo, na capacld,ade e na honesta- lação a distnbuição do hvro didátrco Nobre, que, há dias endereçou algu- O DEF faz a avaliação técmco-pe
dade do, homem público que e o Sr. no Brasil , mas melagações as quais V Exa hoje dagógrca elas obras, dando especial
JY;limstro da Educação, Jarbas PaSS:l- Tenha POlS ilustre Deputado PR.' responde com a segurança, altivez e atenção à necessidade de as mesma"
rmho': Felicito até, o povo bras;lelro' cire Nob~e, celteza de que seu aparte serredade que-caracterizam a persona- esta~em adaptadas à nova orientação
por t.e-Io e~ tal cargo, S. Ex': e m- constituru para nós _ prrncipalmen- l~dade de ~ Exa. O Deputado Pádre lmpllmld~ pela Reforma de Ensmo.
cansável, e zeloso, e bastante cora- te para o orador que neste mstante Nobre amua há pouco reconheceu, A relação dos hvros aprovados, pelo
joso Mas, para decidir de fato esse lhes fala _ motivo de alecrl:ia e'; como tem rec{)nheCldo aqUI - e o DEF, para coemção, é remetIda às I

problema. d,o llvro dldát.ICO, em que face da grande admiração- q,i'e c'utr~. p~oclamou da tribuna - que o Ml- secretarIas de Educação de todaz as
er;tram m,el'esses par~lCulares sem mos por V. Ex' mstro Jarbas Passannho vem reall- Umdades Federadas.,
numero, outra pessoa nao podIa seL' Ouço com prazer o Jlustre Dep'l- zando um esfolço sobre-humano, acl- As eqUIpes de curnculo dos Depar-
Mlmstro da Educação senão um ho· tado AI~u' PImenta ' , ma mesmo das suas próprIas forças, tamentos de 1.0 Grau ou Comlssões
mem muIto deCldido e coraJoso, como - para resolver um dos maIS graves ~staCluaIS, forma'i:!as por professores
me parece ser o MmÍstro Jarbas Pas- O Sr. Alclr PImenta - Nobre problemas deste País: a alfabetlZHção lae alto gabanto dessas secretal'las,
sarmho, a quem presto mmhas home- Deputado HomerO' Santos, sejam de e a educação do seu povo, COlldlçi!"ojavallam, os !lvros aprovados pelo DFF,
nagens Wão me chegaram às' mãos fe!lcltações e agradeCImento mmhas essenCIal e lllcllspensável ao desenvol- vel'l~lCando sua coerênCIa com os

~ os relatónos, pois que em poder de pnmelras palavras, eIs que observo vlment{] de uma nação, O Deputado curnculos adotados e seleCIOnando
-'V. Ex' eles se encontram, dados pelo no pronunClamento de V Exa não Alclr PImenta também proclamou esse aqueles que atendelR aos lhteresses,

Sr. Mmlstro da Educação. 'Espero apenas zeloso Cludado em Vll' à trI- esforço - e ll1justo, sel'la se assIm jnece.sSldades e característICas locals,
que V. Ex' mos confIe, para que pos- buna- parac formular ~ Casa referên- nao o flzesse Quem acompanha o Tal. processo duplo de avalração ,ga
sa estudar, detIdamente a maténa. elas que Julgo necessanas ao traba- trabalho do MInIstro Jarbas PaSS011'1- ran,e, por cedo, dentro do posslvel,

lho que se realrza no setor do lrvro nho, o seu esforço e, dn'Ia m~smo, a qualldade do livro dldátICo' que
O SR. HOMERO SANTOS - Com dldátlCO, senão também porque en- o seu sacnfICiO, lmolando até sua !mals convém ao povo e ao País"

o maIOr prazer, tendo haver nelas uma resposta aos ~aúô.e, sacnfICando tudo que lhe é de! Em segundo lugar, o PLIDEF é um
O Sr. Padre NObre _ Entretanto, já discursos pronuncmdos nesta Câmara, r~als caro, como, I?or exemplo, o con- programa anual que se dese:I'.'olve

estOll tomando providênCIas, Junto a ,entre os quaIs se mclll! o meu, profe- vlVlO .da sua famllra, sabe que Sua atraves de fases mtldamente marca
certos eetores especializados da 01"- l'ldo há poucos dIas, a proPÓSIto do ExceJencm dedIca-se de corp{), alma e das _e encadeadas. O .period{) da ava
mão públrca, para que me forneçam mesmo assunto. Esta deferênCIa não cOl'ação à luta para soluclOnar o pro- llaçao se efetIva ao miclO de cada'
algumas mformações, entre as quals, poderIa passar despercebida, quando blema número um deste Pais E 'esta" ano. Portanto, OS lIvros dldátlCos são'
por exemplo, se o MinistérIO da Edu- Se 'venfICa que os propósItos que nor- n~os cammhando para, no Ílm destal,avalIados anualmente. VISa, com isto,
cação, através dos seus órgãos com- temm nossa presença nesta Casa se decada, regIstrar e revelar ao mundo a prOpICIar e garantIr a atualIza
petentes, de fato estaTla realmente bem que em cammhos dIferentes' VI- que apBnas temos 10 por cento de ção dos mesmos, fator mdlspensável
preencliendo a lacuna eXIstente na sam a concorre de alguma forma para: analfabetos, e que, se Deus nos aJu-! a uma educação que pretende formar
dlstnblllção de livros dIdáticos N§,o o engrandeClmento da nossa PátrIa, <dar na continuação deste trabalho, a\~ cldadãos para o mundo de hoje.
ine refIro à lIteratura em geral. Tam- Acrescento às considerações que Vos- Revolução h~ de anular. das estatís- ~abe, aqUI, uma breve análIse nu
bém indago se cada lIvro dldátlCO sa ExcelênCIa com tanto carmho es- tlCas braSllelras o númBro, mesmo o menc,a: em 71-72. foram coedltaclos
está custando, em médm, Cr$ 4,30 mé- pende a afIrmação de que na critICa maIs ll1'lgmflCal1te, de analfabetos de 114 tltulos; em 27-73, foram coedlta-
dia que satIsfaz, até que a Governo que formuleI ao problema do lIvro nossa Patria Cumpl'lmento Vossa dos 211 titulos. •
possa oferecer aos pobres, gratUlta- dldátlCo em nosso Pais não haVIa n~- ExcelênCIa pela mfm'mação que traz Deoses t't I 75 f
mente, o lJvro em que estudam. Mas; nhuma referênpla pessoal' a quem a esta Casa pela deSCrIção que vem em ;~lbosI u OSpT • oram coe~ltados,
de qU;J.lquer forma, pagar-se Cr$ 4,30 quer que seja, senão o desejo de que fazendo do trabalho do Mmlstro Jar- conSIderar oOSgra o!ramas, tHad qt!e

1 d'd' t ' fosse realmente felto não o que Já se bas Passarlllho. Quero também asso- tu10s d n e aumen o e tl-
por um Ivro 1 a ICO prova que Ja fez _ o que, por certo é atrIbuICão Clar-me às homenag.ens qué presta e 'InC]ll'Sa'oe um ano para o outro, pela
nesse set{]r esforço deste. Governo. E da representação gOVer~llSta _ mas às referênCIas que faz à lIvstte Pre, b' de novas edltoras e novas
eu o apaludlrei, se realmente se con- dtOIaS no PLIDEF
iU'marem essas noticias. Sabe V. Ex' o que ainda falta realfzar nesse cam- SI en e do Instltuto Nacional ao Li- ASSl d . r '

po. Apesar dos esforços de S. Exa. o vro. Ideallsta, dedICada à causa da vrós dm, po emos verllcar que os lJ
que com a mesma honestIdade COlll Mmlstro Jarbas Passarmho e do tra- educação, vem também aquela profes- cem Se n;,elhor qualJdade perll1ane
que elogIO. A oposIção não é camc- balho realmente meritóriO da Profes- sora dando tudo de si para que este qlle n_aoUb~tltuemt-se, apenas, .aq,ueles
tenstlCB mente a crítica, senãO tam- d' I apresen aram as l'e ·ultad s
bém o louvor. Aqui estamos lJa ra ze- SOTa Al!ce. Baroso, a quem mcumbe orgal1lS~10 o MmlSterIo da Educação. espsràdos - ~ o

malS espeCIfICamente CUIdar do pro- t-enha realIzada a sua alta nussão e Gosta'
lar pelo mteresse do povo brasJ1elro. blema, esta maténa amda está a me- possa atenuar, senão resolver, o com- a ora nam~s, 1amda, de nOS deter,'
Quando o Governo acerta, o povo é recer, de fato, carinho especial. Agra- plel:o problema do lIvro, prinClpal- g~ries' ~o dfs"tOrblb-ellmlCaa-od?S pcustoS'ttlr.a
que lucra. Entã{), não veJo por que deço a V. Exa, e reaflrmo minha mente do lIvro escolar. DIrijo à Pró- anal! .' ara anLo,
denegri-lo. Quando o Governo erra, llltenção de contmuar vindo a esta fessora MarIa Alice Barroso as home. tes J~reRmeOlStl!-lgUns quadhos ,:onstan
o povo é que sofre. Se ISto ocorro so- trIbuna sempre com o, propósIto de nagens pessalS e as de quantos ,'oom- 72 a orla Llvro Dldatlco
mos obngados a levantar a nossa voz. ~oncorr~r, de algum modo, para que panham seu magnífICO trabalho. Es- O Quadro da á in

t Meu aparte, Sr. Deputado,. é para ho· se corrIjam os enos porventura exlS- tou certo de que S.Sa., ao fmal da o pl'ecó médl d l' 19 a 35 ,- enfocll,
menagear S, Ex' pelo dmcurso que tentes mas nunca sem deIxar de re- l11lssão que lhe conilOU o Mll1lstro 1 • f O O _1Vl'0 dldatlCo. POl'
profere I ' . ' J'h P . e e Vel'l ICamos que'90n lecer, por amor a justlça os es- aI as assarmho, poderá dizer com a) o pre o méd ..

O SR HOMERO SANTOS _ Agra forços de .quantos labutam p~ra bel'n a altlvez com que imclOU à seu tra- de' ç 10 para o públIco foi
clego a V. Ex' cumprír sua mIssão, como o faz Sua ba!ho, que o cumpriu com amor, que Cr$ 42 (e 1971)

ExcelênCla o Mmlst1'{) Jarbas Passa- o _cu.mprn: com dedICação e que sua Cl'$ 4',30 (mem 197")
O Sr Padre NObre - Sablámente, rml o mlSsao f01 total! e t d P " .

Conl o co'n'eu'do da sua educaça-o "1'- 1. b' une cumprI a a- Logo O aumento é de 1 4""
o, re cns a V. Exa., pela exposlção que b)" ' 10.

vICa, politica e humana, V. Ex' ~nos O SR. HOMERO SAWTOS - No- faz a esta Casa e pal'abêns à Cas o preçO medlO para> o INL fOI de:
responde, baseado no que lhe foi for- bre Deputado Alch' PlmelJ,~a, é com- a todos os apa{'teantes que r"con~ee Cr$ 2,87 (1971);
necldo. Tomara que eu tenha tempo pensadora nossa presença na ~ribu!,a ceram e proclamaram que o :Mll1istr~ ~~$03,01 (em 1972);
bastante para poder voltar a esta trl.. VISto que <!s debates que aqm tem SIdo da Educação Jarbas Passarll1ho vem . g, a aumento e de 4,8 1'01' cento;
buna e novamente levantar este as- travados pelo Deputado PadrE; Nobre realIzando o' maIOr esforço que 'já se auSe cOll1pa~armos tam aoréscimos ao
sunto, anal!sando-o, para louvar ou e por y. Exa. e os esclareClmentos fez neste País em favor da educaçi!,o a ~~~to do ?us!~ de vlda, eles se
crlticar o Governo, pelo traiO que der que hOJe trazCl!'os a esta Casa de- do povo brasIleIro. ), ntam lrrlSOIJOS.
a esta maténa tão grave do lIvro dl- monstram a se1'le~ade com que o Ml- ~ .t~demos dlz,er, realmente, com toda.

_ dátlCo. ms~ro da Educaçao, SI', Jarbas Pas- O SR HOMERO SANTOS _ Agra- a IanqUlllda~6', que se esta can-

O SR
sannho, trata dos probl~mas educa- deço ao Ilustre Deputado e Llder Lo- flUIndo, deCISIvamente,. para o bara-

HOMERO SANTOS - Agra- cí{)na;S neste ~ais. E as referênClas manto Júmor o seu aparte. _. ~ eament~ do livro dldátlCo.
d~ç{) ao Ilustre Deputado Padre No - que sao feItas, a pessoa do Ilustre MI- . ,Em medI!!, Cl'$ 4,30 é o preço que G
bre pelo seu aparte. Não estamos nes- mstro demonstram e atestam o acerto Desejo, Sr. PresIdente, Srs. Depu- publIco esta. pagando pelo llvro que
ta tnbuna paar contestá-lo, para re· das suas medIdas, porque mesmo o tados, da leitura do materIal que pas- adqUlre.
futgr seu pronunciamento, mas, slm- Senhor Ministro tem dito várIas ve- saremos às. mãos do ilustre Deputado NIStO, não se está levando em con
plesmente, paal' trazer a S. Ex" ys ~s que a.,mda não atingImos o ideal, Padre Nobre, menCIonar alguma coIsa ta a parcela r'ns alunos atendldos pelo
esclarecnnentos que -julgamos )ndlS- amdl), nau chegamos ao ponto da aqUl dlsormünada. Assim, S. Exce- PLIDEF, que l'ecebe os lIvros atravéS
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cIe doa~ão ou emnréstimos anual (Ban- Convém. também enfatizar um me- rados áreas de segurança nacional é ~ A Lei 5.453" de 14 de julho-de 1961
Ij}O do Íüvro). -:' carusmo que começa a ser implanta- democracia? fOI errada par(J. abrigar na mesm

K quanto as trmdades. da Federa- do em termos nacionais: o Banco do O Sr. Lomaúto Júmar _ Não V~J-o arena os gladiadores dos. diversos na!
eüc pagam pelos livros distrrbuídos Livro, Circular mirnsterial recornen- nada que mvalídae o processo Jurídico pes e das' diversas felções polttico
pelo M~C,? EIU ll?-é~~, crs 1J,47. da "a cl'la~ão, em, cada est:beleC1: e -democrátaco dessas nomeações. ideológtcas, •

~ A paltlm.(laçao nessas Umda~e!" no rnento da rede oflora! de 1. e 2 Realmente, achamos cue para as es- Havemos depedír, perdão a03 nC~
FunClO Nacíonal do, Llvro, .Dídático, qralls,.,do Ban~o d,Q .L1vr~, cuja mis- táneias hidrommerais-cdevem ser no- SOS nobres pares pela causticidada d
i1rmlte o ;-ecebJJ:!:,ento das obras co~- sao sela de per~l;~al lIY,ros e~~re os meados técnicos, homens preparados nessas palavras e por sermos abri
~~tadas, pelo !Nu, a, preço bastante estudantes das varras selles", para aquela função. Hã países demo- gados à fJgura de retdnva, sem evita

~ reduzido. ' , Analisando o Documento Geral do craticos como <1 nosso ' t bé uma possível ambiguidade, que. 'nfu,
Qual o critério mais constante ado"'.IINL - 72, o rlustre Parlamentar po'l nomeiam seus adm mst qcr .am {//n foi propósito nosso, mas culpa do ho

tado pela0' yn~clades .Federadas, no derã c,9nstetar a rotatividade e a reu·~ Êstados Un~dos, p~/ ex:~of~e~~á- Ll'~:' mônírno pelo. qual não somos os res
que tange a dístrrbuição dos livros? tihzação dos livros permitidos pelo feitos escolhidos ternicâ é t P" pensáveis, ~ ,
El' o do.jitendrmento a?s alunos mais Banco do~LlVro, Este sistema de-em- admmistmr celtas a:;ãs d~npr:J /:1,~~ Crrada para. aglutmar, outra COlS~
cal entes ASSIm, .henenciam-se- aque- préstrmo/troca possibrlrtara uma vida blico e U não fez, até agcra. senão espeiurtmau
Ies que mais precisam, através de doa- maior aosJrvros e, ao mesmo tempo ' arnda a incompatíbíhzar OS que teiman
ção integral ou emprésnmo anual. A o atencimentc da parcela bem mais O SR CARLOS' aDTTA - NQ de- em permanecer em partrdos 'poJíj;icO!
outra parcela, com melhores condi- sigmj'icativa do alunado, ano a ano. correr deste discurso V; Exa. há de que não representam anseios popula:
ções sócío-econôrmcas, está adqUll'lD-. , , entender .0 n05~O rac.ocííno e, há de res, ou disso são, forçados; flue nãi
QO'lIvroB ao preço' médio .de crs 4,3. n:SSlm sendo, Sr. Ple"ldente. e Se- estaoelecei orstrnçào entre o.que nós, têm ideología; que não empolgam I
~o:qlle_se refere a tlragem,~odem?s 1.or es Deputados, acreditamos que~ da Oposiçâo, pe~1l3amilll desta demo. nem. fazem II povo participar. i

verificar, no mesmo Quadro 'da pa- ate!}l dos esclarecimentos a Sua Ex Clama e o q1W' V. Exll.., como homem 'A permanência neles é uma decoro
gína 35, que: - c;:lenCla o Deputado p~dre Nobre, do Governo, entende. rêncía.de leí.e não de vontade. nunca

(L) total de livros coedrtados: d,::lxamos bem claro a noos,,: admlr!'-- Pr<JSSlgO, SI'. Presidente, de espírlto.püblíco. Os que se flllaran'
9 645.040 (em 1971); çao aos q~e dmgem o Instltuto_ Na- Só> p\l;la os importantes cargos de a ARENA. buscam a sombra amem
12.254 õ34,. (em 1972); cional !?-o ul~ro e ao Sr. 1VI1l11st,o~da Governador e Presrdenta nega-se ao do Poder , ,
O acréscimo f01 de 27'" E'duc~çao, pelo. trabalho desenvolvido CIdadão o dn erto da escolha quebra- Os obstáculos criados à formaçãc
b " • 10 • em iavor da mociedade estudiosa do t ' ' ,~ ,

) parcela da tiragem que coube Brasil (MUlto bem. Palmas) se ou, orna-se XljJo!agil a- demccra- de novas. agremiações, e plinmpa.I'
no IN!; (a qual fOI dlStnbUldas pelas' . Clll.. Democracla e,' mtadura ao() mes- mente os atos políClEUS que assust~am

~ Ullldades~ Federadas): mo tempo. Contra nossa' a:f1rmacão os novos, afastam ma. após di? a
7.0õ7:617 (em 1971); O SR. P:R,ESIDENTE: argument.ar-se-m que os ?residentes l)resença de~ jovens da. Vida púbhcà
'1.812.8:47 (em 1972); - (FlávIO Ma1cílio) - Nos termos do e oS~.Govemadóres têm, Sido eleItos, brasl1ena'. '
O acréSCimo foI' de 10 por cento: IllC1SO IX, do ar~lgo 10, do Regimento Nos ldos- de 1930, nas elelçóes' "a bJCO O Gover,l1o, que crIOU a ARE]'<A e li
c) parcela comerclal1zacla pela Em- L'Iterno, concedo a palavra ao Se- de 'pena", COmo eram.clasSlfioadl.ls, os 'MDJ3; V1u~se mante de um caso llles-

i ( d t b l'd MOr Carlos Cotta, na qualidade de I 1 -t;ma p:reço e capa es a e ecl o no Líder do MOVImento Democrático Era- peItos e el oIals, 03 vJtorlOsos eram perado e relevante:. o conl'lVlo entr\!
contrato de COçdl~O com o INL): slle1ro. também conslderadoo elmtos, e nm- velhos adversárlQs. PratIcamente. a
2.5~7:4~3' (em 1971);' gllém, de sã consOlêncIa, poüe defen- UDN' al'mou e conduziu a ReVOlução;
':L~l}1.9~3 (em 1972); O SR. CARLOS.-COTTA: der Il. IlSura das eleições daqueles O PED"que jamals se conformou em
O aume,nto fOI ,de 72 por cento. tempos. - permanecer fora' do' Governo, tomou
Este acréSCImo,. tão sigmflCatlvo, (Como, Llder, sem reVisão do OTll-' Nos nossos dias, as. eleIções !lOI'a os. o seu estandáxte e' SalU' ao apregoaI'..

l'lo" leva a conclUIr que o Governo~ dor) - Sr, Pl'esldente, 8rs< Depu-~ elevados cargos de PreSIdente: e GO- se vencedor, partilhamlo com. O ad:
iôStã, cada- vez l11ftlS, mflumelo na co-- tados; a Xlfopagla plllltica do atual vernadores nãu têm a figura e a versarm- as~ glórias' do' vlh:moso ni6~
leçãu dos livros· dldátIcos, da qual1-- regIme quc se alTunJou: para O Bra,ll "P100 de pena" mas de cartas mar- vlmenW: .
'dado e a preço reeluzido, nas diversas e. a que ,~e_ deu o nome ~l? "llula~'e càdas, e Justaniente na década. do Uma vez- extintos os- Partldos, nova
lIvrarIas espalhadas em todo o terl'l- blasI1elro, '. leva.-nos, a no~ que' ?,UO 'CJogu da verdade". e mal{}l'~oportun!dade' para' que todoli
1.ól'io nacIOnal. ~ " somos profISSIOnaIS nem at ,lflces· ues"' Desde qUe~ as cartas· são mll.l'cÔ\,las. se mcorporassem: à V1tória. ,

O SIstema de- coedição, adotado pelo sa a~rte, a, uma peJ;pleÀ,dade sem fi-- o 'Jogo não pode ser conslderado'oomó Felto Isto, as divergéllclas intel'io,;:
~IJ, tem permltldo; efetiv!'I!lente, () nlltes~ .:rema--noo lIlterpelado,se nos o Jogo 'do- !'inelto. Realmente, em. ter- res não desll.pareceram. Não, ~fi
barateamento do ,livro dldatlco. Co- enoontranl<is numa democ.lama Olt mos' de' dlrelto, 1105 afãstamentos conveniente para' O' GOverno' Fedal'~
locam-se à dispOSIÇão do públwo obras numa d1ta-auTa. Democrf,cla e um l'e-' tanto C(l,1e e fato' mergulhamos,no- t~ qué- os. atrItos- municlpnts' viessel'll:
de' b;:Jm' nível e· a um Rreço' bastante g~e pelo~ qual?, P?VO e g.'werno" e o sistema.s. Classlfioa-lês é: llUPQs;iV~{ afetaI' .as· bases' eleltOTalS', as esferall;

'.razoavel. _ falma e~constJtlUpe~a elel~~o~? d~pu- dado1o'COllúblo·peJOl·atJvo.que se can- ma1S~ altas' da'política. '
Qllantos~ 11\'1'OS dídáticos.~ 0_INI; dis- ta~os, sen~do.t'es, ~er~ador~o, p,efe1tos, s~gmu estabelecer entre. estado. de frurglU' a salvadora idêia das sub~~

trlbulU, em dois' al10s' de, execução do go,elnadoLes e Ples.clentes. duelto· e' es~ado~ de. fáto. legendas' e' o- monsterhgo deu opor'"
Programa' do' nl'ro DidátiCO - Ensi· O' Sr. Grimalàt Ribrmo - Pelllllte No· torvell~o dos (Iconteoímentos, .tumde.des'a'qne, déntrcr de seu ventrfl,
110 Fundamental?, V. Exa, um aparte.? Vou acompanl1ar foram':le roldu-cl' os-pa1:t1dos.llo1í~lcos' permanecessem-alimentados pelo'mes-

O Quadl'o, da págllla 28 nos apre- 'Seu disCUlSO. com a átenção que, V. ele entao; Mas o, foram apenas ofi- 'mO' cmdão umbllical três fetos, sendº
sents.' uma resposta clara: Exa. merece. Mal> não ql1ero ftu'taJ- cI,!llInbente, norqlle a UDN e o,PSD' que'um'se alímentaria dos restbS'01J

Em 71-72' - 7 233:113~. me ao deseJO de perguntal'-lhe se a n~o del3apareceram; e. se, nesta, Casa, das sobras elÊntorals"dos irmãos'.
Em 7Z~-73' - 8.038.855. nossa- slmples' presença neste debate sao'I:q~nos distmtos e meno:;. ",tl'1tan~

:':Total: 15',3í1. 96S: não é o testemllllho que pode elucl- tes; la ,nos' mllmciplOS são cadll., vez Na ARENA!. e, no· MDB,~ neste em
Porcentagem de aumento: 11 por dar se estamos numa demom'acla ou ma1s."'gementes, mms vIbrantes e 111alS nmriero·menor;,os lutadores, os des-'

cent{)... .' numa- ditadm'a.· adv~rsal'10s. ,contentes' representado:> nelos adver·
ESSe foi o total. de~ lI\'l'os,que se; co.- " Sao .. cada vez mais VIvas e malS' sanos· de' sempre, ex~combatentes'd0!Í

locou n:l.S mãos. dos- alunos brasllei- O SR. CARLO,~' aOTTA ~- Depu~' atl'llantes-e-adVersal'1as.asagr emiacões ,ex-pai'tldos, se-digiadlam e-ialam,enl.
:ms l1ll:lÍs,·carente.s, em dOlS', anos, de ta<ll> G'rlmaldl: ~l~ell'o, V..E:.=a. esta extlntas pela; leI ,Nós' mUllicípíos õrr- termos· de udoolSmo'e_de-'pess'ec1lsmo.·
':realização do Programa. ~UltO afo~to, pl'a~.camlOnte,.lla~ e,pe-- dea UDN; ?SD'e ER.eram_po~tênclal!> . Fãlam: e dividem. os, parw.dos, se;:

Nesse totai foram,talllbém.mcluido- rou sequer a mt1o(luçao o JILU ms-- c{)ntmuam'oomo~taLaté 1 . f . ,gundo as. paixões, dos, tempos dC'4lj
,os manual5' para, o Profesor, os qual~ curso l-'Rra: esta~ Casa VI!"IOS' atravas pleno' uso das sUble'ae;d~~Je~e.. e.zero e 64.
tantà,~ colaboram 'no sentIdo de per- de um processo demucl.atloo: Mas até' três' cal1clidatos déntlO 'd&mg,nlto ;;:Jáo é somente_ no_ interior. dos Es-
nutir. aos mestres.- ll..'l1, bom, aprovelta- nem: todOS,.os' oalgoo pubJ:cos deste partido. () mesmo tados, que ísto) ooorre, O' que, tem'
mento e. utllizaçã'o dos~ lUTOS dldãti. EaIS..sao pl ee11cludos, atraves do voto _ .aconemdo em MInas, por exemplo,
coso ~ do povo; o~ que' é· a veldadelro demo-=-- , AS' vezes OCOl're um' fenóíneno dife- .8, a prova, lllalS irrefutãvel do qUe

Asslm. contnblli-se também, para a craem. ~el:te. Telll~rosos os~p:t:etenclentes'ao ,afirmamos. i
atualizaçãQ e. aperfel;icamento. de' pro- O 81': r;ollulMo Júnior _ Pen11lto t~b~r~ ~efeJto' Nlt~l~lolPdal de' oo~- Quando. 0- Governador f01_ o Dr.
fessorado. brasJ1elrD. , V: Exa, um aparte.? Laménto; se- nos, obn ict;s~ ;a VI oI1a, e v e:dversa- Is'raeL Pmlieíro" o· SecretarIado de

Ql1al a_ parcela, do alu.'1ado atendi- cundando ,o llleu llustre colega, Depu- tam-se ~dOS ~ -Jr;nesIlt~a ,g- el,. afas- Estado, em seu. maiol', númel'o, &l'a
do pelo PLIDEF? Em 1971, 11 por taclo Gl'1ll1a1àl intel'l'ompel' o ctlscur. candld t .~,.e a en.a o aparec.e o .formado por elementos. mJ1ítantes do
cento; em 1972~ 12 por cento. ,50:,de V', EXll;. 'Iogo,nu seu mIclO; mas clita 'ã; ~~~~lC~, ql"l~ noao~é:o d~: 00Il- ,ex-P.SD~ e o' PresIdente da Assem-

Quantas, escolas; bIbliotecas e lllU- que1'la apllnas l'esponder que estamos ç, ~ q. p d"namo,- clas- 'blé1a Legislatlva. era um. pessed1sta.--
:r:lCipios, !ol'am beneficiados pelo lefe- 11uma demOCracia. Éi a plllUe.ra ~~l';,~:~e~edl'd~dl,?,. do dCBcontent9:n;en- 'Quando, afgura" é'. Governador o SI'.,"
r,do Pro1;rama? . pel'glUlta~ que~ v~ Exa. formulou, e· elt ISto"é 11111-0 o _ ~aponto" POPUhl. E Rondon Pacheco; homem da e..x-UDN;

a) Escolas. o BJ):J1lOtecas; lhe respondo' imedlatameme. que (,.5.-' " 1 tt - facJ1. de S~l oomprovado; C' PresIdentes que têm sido eleItos
Em 7r-72 - 12'.588, t d Q' 1> ~ pOl~, em 'Odas as oldades em' que são homens~de,iiJdole; de carátH e de
J"~l 72-73 _ 14 D"" amos~ numa, emocraCla. ",han o aO houve Il. tnste fl0:llra: da""andidatm' m1lItãncna udenlSta, bem como a
;';'!, t, d' . "--:" processo de. esco1iw.~ - V. Exa,- qlllS, única os· votos mlios e'·em "b-. a malOrla, de seus. Secretáljosnfl cen

agem e acre.mmo: 11. por 11at1ü'almellte,.refetir·~e à eleição {h- peraram aqueles 'conferldo" l'~~CO ~1l: ~ Na caso. do_ lieglSlatrvo, post~ o_ue
cc o: ' _. : reta ou. indireta _ qualquer dos dois did t " c n. . ~

b) MllnlClPWS' .. _ a o. seja o Presidente. arelllSta, os grupos
Em 71-72 - 35- pl'ocessos e democratlCO. V. Exa. nao ' A soma dos votos das subleo nd' di d X t ]\;I - J
Em 72-73 _ , 4°4';; nega que. em m1?-tos dos palSES da o expedIente' que,Iepugna o "e as..: se. Vl em. a epar em a " esa nao I
Por f, " "',' "'", <o'. • velha.Europa, onde a"demOCra(ll3t l'eal- l'entes. nos' 'pleltos 1U1U - ~ C011.?OI entre ARENA e. l\ifDB- mas entre
- cen.a"em ao acH'_Clmo. -67 pOl' mente Já Il.tin"lU umll. poslçao d's t t _ llmpms, po.que UDN, PSD; PTB:e l?R~. A_prõpria di·

mmto. . _ _ mais aVaL! d" se fazem eleIções ~_ :lu ual,nen e nao se !oleranl, embora reção da ARENA é diVIdida entre pes- I

, Ull?- dos cntenos do PbIDEF e ms- àlr taS: Erta~; Exa. ilqm pOltallW ~llac!,os au_mesmo par.tido, Onde as~dis- sedistas· e udeDistas" tanto quanto a
tnbulr 10 por cel}to do total dos lJ.- elelEto pelo sufrágio drreto' do povo' fsenrt'oes sao cada vez maIores e mais Mesa ela Câmara. Nos. mm;llcipJOs ao
1/ros de cada unIdade da Federação' . ! . . ,o es. situação' e maIS série ainda, As. ve
às salas de eJitura ou blblJotecas mu'- ~:rllla das elelçoes _maI~ demO{)ratlc~s ,A leI das subJegendas que os idea-' 11las ag.'81TIl"'ções estao sempre pron
:niciP!11S, Colabora·se, asslm, com a Ja haV1dal> no_ :aJ~., lia POl\Co. ass~~: l1zatlores do mo~elo bl'aslleu'o con.se- tas a se tlJ[!'ladlarem; e nao apenas
<lmpbaçao' do' acervo. dessas bibliote- ~lmos. as ele1ço.es p"r,1l. pIefeLo,. e \c gUlram arranjar, para aCOmodar gre- às vésperas das eleições; mas sempre,
<Das . além de e'thnular-se' a,' criação Ieadores, dent.o~ do. malar.. clmm de gos e tr{)Janos' oriou, num 11l~ . _ ,oermanentemente. O' de Barb"-

, • • 00 • liberdade e de respeIto. t-. l~' t ~sJ?1o "ml ~ . _ cas~ ~
<lia novas blbllotecas nos mUnlCJploS 1e, os_ e emen os de umll. Xlpofllgl:l, cena, onde·a' tra.dlçao~ po!ltlca de 'ho-
l;!t1e não. os poss!1am. Com isto, o _O~ sn: CAIU:'O>S' CgITA - Acha. q~le nao pode permanecer, porque é mr.ns de bem; tanto' de. um partido
JNL esta posslbllltando aos membros V. Exa. que nOllleaçao de prefeitos tao viL a slta presença, que nos arre-· como de- outro, é~ um C01tflito perma
II1:;,s' comumdades maior, acesso aos li- de CapltalS, de cidades de estânCIas PIa a círcl1nstânma de' consegui-la na nanta; deu-nos~ e;' exata medida, da
'!IrQ!> didáticos.:, hldro=er~js e mUDlcipios cOllsiJe- cNetãnea das leIS. bl'asIWJl'as., • e:rtensâo das~ dive:rgênClà:: partidáriall,
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Aguenta o

o SE. R.ÓGJi:EIO REGO:
(Prolluncia o segmnte discurso);

- Sr. Presidente,. 81'S. Deputados,
nos allmres da. Repúblíca, no ano de
1e9o, o Bel. J"oão J"osê do Monto
conseguiu, "'para. si ou para a com
panhia que organizasse no País' ou
no- estrangeiro"', aut.orização para.
aproveitar e utilizar a força das
águ"s da caChOelTa de Pauio Atou.
30 .•

.A notícia. correu célere, tão logo
fol publicado o élecreto~que levava ,a.
,,"s'inatutru:a do -Chefe do Governo
·Pro'VisóIÍo, Iv.Ial. Deodoro da Fonseca.
'e as esperanças nordestinas se reno.
varam, na expectativa de que, 1inal
ménte, o rio delXarja. de ser uma bala
e indomável faixa de água banenta.
a compor a palEagelTI sertaneJa _para
se transformar, el'etivarpente

J
em

fonte geradora ·de nqueza.
Mas os dias Sê passaram sem quo

nada de novo a.contecesse, e o.~r tra
balhos que IrIam propiçiar flqueIa
aproveitamento nem chegaran~- a se
iniciar_ b norde.stino V'1 Ú de lJOVO
suas esperg,nças--fru5trar,e-m-se, sensa
ção que, infeljzmente, aJnela se i1'la
re;&:ír tantas vezes naquela lULa peia.
conqulSta e expioraçfw racional da.
gr,mdé caudal.

Na .verdade, o interesse peio ap~{)
veitamento do' rio, embora sem .re
sultados concretos, já vinha desde
o lmpéno. Em 1859, o próprio Im
perador;·. vencendo todos _os transtor
nos de.uma viagem tão ionga e em
condIções" de tran~porte tão desfavo
ráveis como as da §poca, al'r03tal'a-Se
até Paulo Afónso e deslumbrara~5"
com o espetáculó portentoso que of~_
rece aq.uela exibição ã<} roberbia e
pujança, da natureza:

"A cachoeira! Pauio Afonso! o
abismol

A btig~ colossal dos elementos!
As garras do' Centauro- em paro-

, , xismo
Rasp-ando os flancos elos parCf>Js

sangrentos'.
dor do cataclismo
gigante suarentos
ranger (espanto

assombro!)
O rio inteiro, que ihe cai, do

ombro".
Eis a vl3ão do poeta, que tradull

com Dele~a e genialidade o 'saito :fan
tástico do São Francisco.

Era ,desejo de Sua Majestade que
se pTocedessem aas trabalhos indis
pensáveis a ren(}y'a~ào do rio; para.
qHe, em seguida, se empreendesse a.
colonlz?-ção de -seu vale~ rico- em ter...
ras férteis e conl minerais em abun
dânci~\; _

Quarta-feira 4

': . d jetivo de restaurar a Iezalidàde e re-I o SR.. CARLOS CUrTA - A.gra--' é em tese e n~o .cem endereço, oroUrr.a parte da ARENA faz acor o ~. t D I I n a ta da Camara <~rncom o MDB para lutar contra r: Pre- vigorar a democracia. A. <:XIstencia deçoa V. Exa. o apar e..' evu ruzcr- mos que a 1 IOr .. , " ,~.,

'feito qre com as sobras eleítoraís da lei das sublegendas, se nao rmpe- lhe, no entanto; que os Jovens, pa~- o que se:;.t1,:rrosd, i'" 1 _ ' 1'1
0

' , h
.eonsezuíu ver-se eleito. Estou cítan- de pelo IDDnü3 e:::.morec.e a ínícíntíva ticípantes contituen um numero b A, revubà~fl~C? __~ "'f ......C~ su _ ....g('.~C!.'-\.~
~ ~ • d' rtacão de novos partidos polítí- muito pequeno. E nos queremos que '0 uma des,,"o a "'"",..\lA que ."'r,
do. exemplos exclusivamente para re- e c c~. todos os jovens partícípern atívamen- i cportunídaoe de \:er se no \..}Ilt]m~

'forço da tese que defendo: é
1 extinção cos. te d~ víría públíea brasileíra. . I1 pleito o povo a surragou, ou se votot

dus subleqetuias com o surçimenio Há no Código Eleitoral uma proíbi- v . ' . na TJDN; no PSD, no PR ou no PTB
.de noves açrcniacõe» r::c:didcírias, ou cão: o acordo entre partidos, Mas .0 Sr . Eerrusntlo L1n:a - o__ mteres- !que .a formam, mas que se conser
1nesmo o jortaleeimento aaB auuue, áue são as sublegendas senão par- sante e- que as lJl'en~H3sa~ l~vantad~S) vam e vívem à sua somh-a . r:ms a

Para o - ooservaéor deste fenôme- tidos políticos dentro de uma mesma 4'ela ARENl\., ou peta Liderança idO idéIa, de estar. P.1?SlU)--efetivan1ents
I no. e tão constrangedora a ~i~ua- agremíaçãd? E a 'soma dos votos é ou ooverno, n~.s~a Casa, quando SB c-t' não- estando, embora n8:~~";n"h)'pfllec~l
I Ç8.Ú sm que se CO!0C3:m os p~llt'.cos~ não um acordo? Com dois partidos batem problemas cerne os que : à sombra do Governo, e, uma posiçac
~,qu~ndo num mUnICípIO" as vésperas apenas. a dem.ocr,acia nã.o tem vigor. IExa . traz h.Qjç, são_fa~sas:, Quando .E~Iml:ito cômoda e e."c~sE.iv"'me'1te tran-
I'd~s eleições, Sã0 adversártcs, e uns E' pálida O povo não participa. fala aqut em eleíçâo índtreta.. - qUe quíla . Por essa razuo, apresentamos,
con.correm paradoxalmente para a VI- ' ' . , . ,,' 'eu me'flCOS1:l1mei chamar -de euretISS}- hoje, nesta Casa, projeto "cla lei qUE

;:tóría nos -outros, que devemos ter ~ O Si. Grirnald'd. -R~be1ro --; 1~o~re I ma. porque sai dtretamente ~o"Palá- modifica dispositivo da L~L n.s 5.682
:dlgnidr,da de não desejar que. tal lei Deputado estou acompanhando o dis- cio do Planalto ps ra OS palácíos de de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica
l,s6j), rnr.ntída, e, justamente agora, curso de V. Exa., e a ínteressanta Governo dos Estados - a ARI':~A Jus-I dos Partidos, Polrttcos, e da Lei nu
Ictão dístante ds sua aplicação, lutar análise que vem fazendo da }eglslf1~ tíf'íca, dizendo que, :](.3 Estados Um- mer05.697'.'C!e 27 de agosto de 1971,
Idecldfdamente por sua revogação. çao polttíco.parttdár.ía do PaIS.. H:m dos, na Fr?-nça, na.:,.. lD],li\terra, a· eleí,... dando condições para o fortalecllllen...
J E' rarà a oportunidade de sua re- certo momento, V. Exa ... vem .para a cão é indireta. Nao tem nada uma to dos partidos que ja »xrstem e pus.
'rvo;;ac'w, no mo:nenl:o. E;;ta~o~ íon- no~sa: posição, qu,,:nd_o a~rrm~ 91'e .as cOISa com a outra,_ infell.?me~te: ~o_ síbrlítando a .formação do npvos f-ar"
'ge de nos ver na contlngencla ~e. c!elçoes -: os plelt~.:7, ~.~ md.nl~~:['(:-- mara qne" as n?6.ª~~ ~lei.~oes,...!ndlertlas tld?s polltICOS, ru-pa V~l· c!ue na plu
sua aplica.ção. HaV8:r8 ten1.pú ma1s. çoes - ate 1930, l1ao tln}:larn h,;:,l",ra. fossem delTIOCfEttlCas, ~ürI1o. oElO as da ral1dade dos partldos~ reSIde e se ar...
Iqu e sUfici,ente, para o sutgime~to de Ique, não eram, P')I.,is.s~ mesn;o au- ~rança, as dos E,stadcs- Unl~I?B, OU 3S gue Õ l::~festo~o edifimo do Tegiln0
inovas agremiaçoes pa.rtldárias (.:le tIj,etlcamente demo_cJ.atlC<ls. da Inglaterra ..9uando ~E' f,ala.. ,co- democraclCo.· (l,ruFo bem, PalmaS.
'irão áar mais 'autentlcida~e ao regi- _ ' S COTTA _ A mo V. Exa, es\ca faJa!l~b, e],1 sUlJle- o OTadpr e cumprlmentaclo,)
l;rm: d.'mocl'ãticú qua precLSamos de- ,O SR. CARLO par- genda, ,onde dolS partldos .agrupam .'
'f nele; para o BrasIl. Revogada a tlr de 1930. forças heterogênea, e_de úl'1gens to- VII _ o' SR. PRE:>lIDENTE:
11:, que inc;titui a sllbleganda, no"\:?s O .Sr. Grimalcli Ribeirp - Que as talmetnl! -clivers:as, _entar: ·se argum~n- (i'"lávío Marcilia) ~ Vai-se passar
Ipartldos smgil'ão, {lU se- fortalecemo eleições eram feitas a blCo de pena. ta que nos ES~Jdou Umdos ~::rb_m ao p"ríodci destinado às Cmunica
os atuais partidos porque forçosa- Então V. Exa. concorda conosco e ha d015 Paxtldos e, q lle na_ 1 a.nça ções das Lideranças.
menté o palco de 'insinceridade não com o Presidente:.da República, quan- rea,imente "',{lstem. dOlS ou<tr~s gf2~n: Tem a palavra o Sr ..Rogerio Rego.
Imals podera dar {} triste espetácUlo do S. Exa. anuncia. ? propósito ~e des partIcl,~" M':,s; para 0e a~a}~~r
'de uma convivência que jamaiS exis- levar este Pais, um dIa, a plemtuae esse!? povoof ~ ,P~::~'S? ,ver, ~ ~~~~~~;
t " democrãitca . ~. Entao1 que Sv o ~:>""r:'a .Ja~ .... " ,
Im.. , N Unidos exIstem maIS de OltO GU ,lez
,_0 sllr~lmento .cie n,0~as ,!l5ren:.l~= O SR. ,CARLOS COT.TA _ Exata~ art!doG. Realmente existem dois que
'~oes data oportum~ade ao r,€1tparvCl, mente. ~giutinam ir. maioria do eieitoJ:lLc!O
nlet:~;q tle~ _n{JV~s ._ J.lder~nçasJ " com .a norte_a111el'icano. l\1as é uma L:ompa-.
!,"'H1CIIJd~'W do, J:;>Vç,ns na \Ida pu- O Sr. Grtmaldi R:beiro - A Jin- ão meio forcada. Primeiro, por

--:blica, poIS eles estao -:- mesmo aqu~- guagem tãou sada pela Oposição, nes.- ~;~sa d~ tempo~ Tenho impl'es;ão de
Ies que () Decreto numero 477 nao ta Casa, quando "e; refere a restau~ que os Particlo3 Conservador e Traba
,a,lcança- desll.pontados ,com aS,.~lc- rar 'a democracia, perde c deit,' dian- Jhista, na Inglaterra, e Democrata e
:ClCIaS agr~mJaÇüe:, e por mto orm~",og, te deste pronunciaménto,. em que V. Repubiícado. nog Estados Unidos, c1e
;d,anelo a Impressao de falta de calor Exa. conosco afirma0 que até 1930, a vem ter mais tEmpo do (rae os· nossos
!tnywo. " ~ _ > e. democracia era muito pr€:éáría. aue e foran1 criados pelos própnos tun~
I, As estatlsücas tem provado qu" _o as manifestações não tinham' Esura, dadores dos 'Partidos 'Trabalhista,
:Brasi! tem a sua maIor popuiaça.o que'" nao tinham autenl;icidade os Conservador, Democratí\~ e Republi
:~a faIxa elos 20 e 30 anos. Lamen- pronunciamentos populares, Ai esta- cano, jamais impostos. como os nossas,
ta.v;,Jmente, 05. nome,;s <:!esta ,Ict.~de mos de pleno acordo com V, Exa. aqui. criados de cima para baIz<:o,
"staq ,sem partlCl,PU 013, VIda pU~l1ca~ Qw,,!.to à institu.iç~o de nOVM 'agre- pa;m evitar que houvesse di~puta, B
1r,anglelos peio desaponto que as acua,lo m,mçoes ,partldarla" de, .logo c;tbe quando ~ejo muita gente deiendendo
t.gremlações poíiticas ihes caus,am" e a9rm ar que _a Consbtmçao ,lgente a sublegenda, como .o Deputado 1.0
impedidos de cnar novas agxernmçoes I n'1o o prolbe. manto .JÚnior _ permita..-rne citar
;tantas as dlflculdade~ e, os rise~~. O SR. CARLOS COTTA _ ~"ão nO~linalmente _ é por uma razá?
.rIoJe, qualquer reuruao ~. temeralla.. pmlbe. Mas é imnosslveJ ,'"iá-las mUlto SImples _ e..neste caso a~e
100rque pode levar, como Ja levou, aos -.. _ dou razão ao- Deptuado LJrnanto Ju-
j:rribunaos MIJítareq, cidad1í?s de ,O SI', GrimaZdi Ri~el~O -- Arora, nior _ é POI'Cj.ue a for~a _ ,não djgo
eomprovado valor moral e cIvico e nao veJo como cünt~lbuI:r,s~•. par2' o força polítIca, mas, ar]Jitrária _ do
que jamal& seriam capazes de se apnmoramento, da VIda p-:dICICv-fl"~" Governador elo Estar!o de 1:1. Exa. e
í:eunir para trair {) Bl·asH., tic!ana do Bra;sli, ~J!1 o snnplcs mlü- tamanha que, se não hOl1ve;;se sub-
ri Recentement€, foram julgados em tlplicar de agremlaçoes repr~.se~t~l- 16genda., onde poderia ele contar com_
Suiz de Fora vários médic{)S" enge- \'ag. DI;;O isto a V. Exa, à 'ii1:"ita do o 3eu potencial eleitoral. Não seria
J1heiro'" professores, como Incursos ex.~mplo, que tem<?s: O Bras~l t~m candíc1ato fi nadfl, Como não pôde
na Lei 'de Segurança Nacional, por- felLo, de forma enfatrca. de,19,4, pa- cer candidato a Senador da: Repüblí
(IU'e>, 8111 reunjão informal, sem con- !a sa, e Ull1 esf?rço anUfrclado, :-ea- ca. na ele.içào de- 1970 em Virtude da
ilite e sem agenda, teriam conversado. fjrma~o ~o. R,entIdo de mo-clermzar torça H recD arbltrIo rle um G'l'''ernador
.::obre '" ·situação poiítIco-milítal' cio suas mstl,mçoes. Ora.. o que vemos que dominou o partido. E que existe,
-l?ais. Em condiçóes assim,. nunca fal- e que as grandes democnClas t"y!- hoje? Permita-me, Deputado G&rJos
1ia quern bisbIlho~e_e formule uma de~> a- exemplo da del!l0cracla bn- Cot,ta

t
só para concluir ~ aparte, di

llenúnCla faisa. '. támca e' da norte-amertca.na _"om o zer que, afnda nOlltro dm '.lvia eu
, Natur,dmente, 3'" surgirem npvas te1!'po, a levàl' suas agrel'l1:açoes ._a .de uma. grande autoridade do Pais
Jtgremiaçõ,es, o' fa;ntasmo da ,sUbver· dOIS ,,~randes estatua~lO" ~e ~pu~:aü ~ue não se tinha. c?m, quem COnl"el'
l;âo, que o Governo esta SBmpl'e ven-, publIca, tal cOmo 0 0 con"e~\ adores. '"ar, ao chegar a/lo Estados, porq~le ,os
do em tudo, aesaparecerá, As supo- na. Inglaterra., ou (lS ,:e~u~Jlcano~ e Ggverx:acrores, na sua grande malOn~,
~iiçôés, as j'onclusões falsas, as coa ... etemocratas nos' Estado.:. unldc~. AJ'n

c
" nao tInham lldexanç-a alguma.~~ poIS

«'ões po]Jclals clesapal'ecerão. porqui> ,da 110 ~:lUt{lnO de 1971 - apresso-IJ.1', as l!derança.s p~ssadas. tOI';:m a!IJ:~clllS
j~ão exlstiráG razões que' as' lx:n~sa.nj para nao' per~uroa.r seu. pronunCIa... e nEla se', deu oportunIdade i~O;mO V.
, t! ' . mento, ma.s S8.Ú dados Clue me pare- Exa mUlto bem arlZumenta a que
111/)RI l

tear
. . lblQg"nd o que é uma cem ll1l:eressantes pata ~ anMise d.e lídera{lças novas surgiSsem para. subs.-

,. , el 0,1 SI ~ v ~, V rexa ao l'eaJ'""-O~ a'e ! a "t ' ti rl' t t d~:hantaO'em político-eleitoral ~e' rev()- 'i. ~ _. .. .~./ C::) ..m.. t m ~~ u~ as an ~~3. um'; ,emél, êY.1 eu eu
I ,~~ •• ' _ '" • ',. __ ' p...... (,onf E'renCla, passando pv.f Londres, clevHtm 51)1' aJl.1ar!as. P()rt,~,ntcj, es.,ta ê
!ra.~a (~~ra, ,,,noeJot ao :u.glln~nto da~ t,rouxe ao plenário da C8Jmara o 'e-"" problemál:tCf\ brasíleird. ((ué' preci_!
,~gr;mlaçoes ~ ,o erec_ra .ao:" . Jov~n." bat~ que se ,tr_avav," no "~rime", com sa dE' umá reforma total, .radicaI, no.
1~m" ?portllmdade de pttrtlC!paç"O fOdl\ a tradlçao I1beraJ ODe g:oam'jE's sentido, de dar vez aqué}r,,, que que
Ofe:ecda ~"todo o pov~ brasüello "" or~a.osde Imprensa el1roppia. e que rem ton"ia.r parte no "l'oeesso pbiitico.
{IPoLtl1ríldaoõ de partIClpt.!", pri~CI]J,~I- era,.f1 segumte:, se c01wiria ú demo- Parabéns a V. EXa. pelo primoroso
I:,e~te os Jo.vens. que ~~o. mgle":'~-c!aelabritânica Instituir Ol!t~o p:>l'- trabaIho mbTe a ,;tlbI2~"'nja Se.' nos
JarL em nent,llm aos paI.JIdos Jíi exLS- tIclo dentl'O do Parlamen'"" ;'o"5e era fos'ôe dada liberdade jua.ndo iÍa as
lientcs, E os }ov~ns qUElndo ,p;~rtl~'- llm debate que' mob-illza,va. ih '!lpinião sln'ltcrt'l<. tenho tmt>re.,são de que 9(1%
l?l3;m E...r::o~rql1~. tê

.m :,e. Pro~a 'e,dUo >:tos Je~[~ladores, n~IJ.1a p~ :mde as do Congresso N'lcinnal ap"arlam as
101 a Ied"moclatlzaçao de Paio etn l11stltUlçoesêlemocmtlCas sau estávClS, palavras cie V. Exa., '10Y ~Ef,rito.
1945, quan,Çlo a maIoria dos que ar) contrário. das nossas, em "13 de .
clOntestavam o chamado ",stado' No- deSEnvolvimento, e, por i;oso mesmo., O' SR, CARLO;;;' COTTA _ Con
110 era formada de jovens. Não fos- "",rentes de medicla~ de defe,sa, de cluo Sr, Presidente. A existêneia' de
fiem as velhas taposas da polttica, q'.!" prevenção, para que a. dem8ccaciai se dois p1lrtul0s npel1aS, cria sitttações
(~el'cenram a cp.minhada, dos jQ\têl1E, 9 fOYf~n:-~ea e.um dia atinÜ"\ Slm p]$nj-·- de.sério ronstrangtme-11to às eong'ciên
história braslieira não tel'ia, eomo· tu(le, Faço este reparo', r1i7P;,do móis: cias: livres dll. nacÍ1malidadG, Temos
1,eve, a fase negra que quase levou nâo c:reio, sendo o Rin Grandé elo. aSSIstido, por VarI8/i ve7.e<3 ao descoo:..
li Pais ao caos, à. e..n&l1jl1ia" em 1954. Norte-. ou do Nordeste, e ~on!wcendo, tentamento, e. em iace de meontídas

I: Em 11 de abríl ele 19M, o Presiden- desta,iorrna;, mais diretamente ,o pro_ reações, ao surgim-cn-" cll t,;se da in"
o te Humberio de .A.16nC!:n C?cteHo blF'mR" seia. uma exceção une aS .10- fedelidade p:n'ticl?: l'h, Hluitas vezes
13ranco nfirr.da:va à r;r:;,ção .qne o n1Q·· vens partlClpeln ardorosamente: (las denunciadas, n1f!.'1 "fi 1-+ ~nt~ tolerà~
~'iment{) H:yolueionál'Ío tinha o oP~ ln3tituiçSe5 democrática"b. dfl, sempre COl1SE:l:lti(~d.. N-CJ.s.s~ crítica'
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parlamentar nordestino, a consagra
çã-o da CHE3F no seu 25° aníversã...
rio.

O SR. ROG15RIO REGO - Agra-;
deço a V. Exa. as referências elnglo
sas que me fez, certamente movido
pela amizade que nos liga.

O SI'. Fernando Lura - Deputado
Rogério Rego, é com satisfação que
vejo sal' lembrado nesta Casa o aní
versárlo da criação de Paulo Aronso..
Permita-me V" Exa. que, em/nome
da Liderança do MDB, eu saúde O
evento e " aproveite a oportunidade
para dizer algo que sempre menciono
aquí quando aparteio meus nobres co",
legas da ARENA: o esforço do desen-.
vorvírnento brasileiro é o esforço con
jugado de gerações e gerações'. E V.
Exa. muito bem demonstrou, através
da analise histórica de toda essa odis
séia que foi a criação da CHEBF - e
já o cancioneiro popular, já. Lui,"
Gonzaga dizia que "Delmiro deu a
idéia, Apolônio aproveitou; Getúlio
rez o decreto, Dutra realizou, e o Pre
sidente agora Café inaugurou". Na
sua análise histórica, atravês da mú
sica, Luiz Gonzaga. dizia o que Vossa
Exa. repete sobre a criação da •..•. -:
CHE8F. t;:uma prova, Sr . Deputado"
de que a luta vem de muitas gerações
e não foi só depois de 1964 que se
criou o Brasíl . Muito obrigado a Vos
sa Exa. Solidariw-me com V. Exce
Iêncía pelo brilhantismo de suas pa- ~ ,
lavras e pela perfeita analise históri
ca que está fazendo da CHESF. ,

O SR. ROGl!:RIO REGO - Muito
obrigado pelo aparte e ...

Entretanto, quatorze anos depois gar junto às regioes que mais de I A 15 de março de 1948 era convo
da Imperial visita - eUl 1873, precí- perto perseguiam o progresso, A fá- cada 'a assembléia constituinte da
samente - as ceísas não haviam bríca que concedeu e construiu o es- organização que viria dar traço novo
mudado. Tanto que, em relatorío ao pirtto empreendedor de Dalmiro Gou- à rísrononna da velha terra nordes
J'y,Jnistért0 da Agricultura, o Sr. veia foi comprada por um grande tina.
Frucisco Manoel Alvares de ,Araújo, truste europeu de fiação, e \1S má- Há que se fazer referência, ainda,
dedicado estudioso dos problemas ao quinas, que íníciavam o processo de e com, especial destaque, ao Iegísla
Vale do São Francisco, embora res- aprovertarnento do rio, desuroçadas- dor oonst itulnte que, pela Emenda
saltanuo que o Governo Imperial Já tiveram nele o seu tumulo , . número 179, ~de autoría do Deputado
despendera grandes somas para per- Dez anos depois da concessão do Manoel Novaes, transformada no '11'
rmtir a navegação regular do rio, Governo alagouno a Delrniro Gouveia -tígo 29 do Ato das Disposições .Tran
desabafa seu ínconrorrmsmo excla- a firma Branríào Cavalcanti apresen- sitórías da Constituição de 1916, des
mando que, "em pleno século XIX. tou proposta ao Governo de Pernam- tínou 1% 0.0 Orçamento da Repu
úf) urasuerros, que nos dizemos um buco para 1~ ut.ílizaçâo econômica do blíca. durante 20 anos,· para as obras
povo civ!iizado e amante do progres- São Francisco, }roposta que envolvia de utilização do São Frarielsco, ert
so, contemplamos de braços cruzados a construção da rene fcrrovíáría, Ins- gíndo-se assim o arcabouço sobre o
ímpasaívamente, crunlnosamonte, dr- talações ' de usinas de algodão sele- qual iria assentar toda a estrutura
gúmc-Io com franqueza, looas aque- cionadas e o aproveitamento ela ca- da, grande-obra redentora' da região.
las grandezas". ' choeíra de Itaparrca naquele Estado. A Companhia Hidroelétrlca do São

Mais dez anos, e em 1833, desper- A proposição teve o fim de tantas Francisco, Sr. Presidente, acaba de
tada talvez pelo brado indignado de outras, ~e nada se modificou diante completar, no dia 15 do último mês
Alvares de .Araújo, a- Assembleía Ge- do olhar cisme-to e tü~ses:perancado de março, 25 anos de nascimento 
ral Legislativa concedia um crédito do nordestino. . . um quarto de século bem Ieoundo
de 10U contos de réis para o melho- EIs, contudo, que ainda neste ano para o Nordeste, para o Brasil.
.ramento ua região encachomrada "do de 1923 outro nome ,e~{preSS1Vo viria Vinte·e cinco anos daquele dia
rio. Nomeou-se uma comissão para a sobressair na obstinada. batalha pelo memorável da constituição da socíe-:
execução dos trabalhos, presidida por controle das águas ~ do . rio -Ó, Geraldo dade! Dali em diante a vida do beí
ilustre escritor alagoano, mas os nor- Rocha, escritor, sertanejo e baiano de radeíro, morador das margens do rio,
destinos continuaram a' esperar por Barreiras conseguiu qUE: um grupo de foi aos poucos se agitando e se re5
melhores dias, e os problemas a se barcos rranceses custeasse uma co- sentindo com a presença da civiliza
eternizarem, as dificuldades de vida missão de engenheiros para estudar çâo , O progreso se acercando com
a se avolumarem, sem que de con- as pcssibllldaoes do rio, e estes, de- _l;assadamente da beira do rio e o
ereto fosse tomada qualquer provídên- pois de percorrrdo o São Francisco .sertariejo começando a conhecer no
era. , e seus afluentes, das nascentes até a vidades de que antes nem sequer' ti-

l-'or. isso surgiu como ~ grata surpre- foz, sugeriram a Implantação de gran- nha ouvido falar: operários de capa
sa ar intorrnação de que UIU Inglês, o des centrais hídroelétrícas que iriam cetes à cabeça, protegendo-se do sol
Sr. Richa.rd George- Reic!y, requerera promover o prrcesso de índustnan- mclemente e d!!os pedras que, salta
a concessão que anteríormenta havia zação naquela area, além de tornar vam sem destino das esteiras e das
sido outorgada ao baéharel Monte'. viável a irrigação. rodas dos tratores; máquínas de
Pretendia aquele senhor, segundo de- Geraldo Rocha, foi autor de faça- tip? e tamanho, num estrépito que
poírnento da. época, organizar uma nha semelhante a de Delrniro ate Rarecla querer abafar a voz rouca
grande empresa industrial destinada Em 1928 fez abrir um can~i de 7 do rIO; .apa::lh?s estranho~ e de as- O SR'. PRE8IDEN'!'E'..
à produção de energia, que seria aplí- . , pecto interessantes que cmítíam sons -

quilômetros de extensão que se Iní- , . (Flávio Mareilio) _ Solícito ao no-
cada na confecção de manufaturas, ciava no rio dzs Ondas, afluente do e >:?r onde a,queles homens .!ecem- bre orador que encerre seu discurso,
em serviços de iluminação _e trans- che~ados fala, 'Im com os aVIOes e'J:l ~ ,

t Rio Grande, e neste se lançava nu-: ~ .' peis seu teinpo estã esgotado.
por es. ~ma queda de 10 metros de altura, ge- p~eno voa. e com gente que nu:gue~j

Seu pedido, entretanto, fOI negado, rando energia 'Com uma turbIna de VIa.. nem, l1;nagmava. onde ~odel'la. e~- O SR. ROGERIO REGO - Sr. 1're-
POIS o signatário, com muit3-< sofre- 250 cavalos de força, imaginada para ~ar, douoOles que davam Oldens e dl- sidante, peço -apenas permissão para
guidão, requerera, segundo consta. permitjr a formação de um pequeno nglam . os trabalhos consultando respender ao Deputado Fernando Ly
muito além do que lhe seria licitO núcleo' agropastoril em Barreiras e grandes _folhas de papel ra~Iscadas e m. Concluirei em seguida.
faz~r. E, com sua ~ ambição, foi-se" que, ampliada, funciona até hoje com debenhos Incompreenslvelsl para Queria dizer a S. Exa. que jamais
maIS uma vez a. ilusão nordestIna, allmentando aquela cidad ' aqueles mortaIS. vmdos. das matas, ca- me passou, pela cabeça e imagino que
que novamente se esvaira em 1911. e. . atmgas e capoeIras, cUJa maIOr alegria de nenhum dos membros do meu par-
quando foi concedida aut{)rlzacão a" Em 1939 o Engenheiro e Professor era ·-assistirem acocorados, de longe, tido, ",firmar que o Brasil com~çou em
Engenheiro FranCISco de Pa.ulà. Ra- José Ant<Jlllo Fonseca Rodrigues, pu- entre as travessuras das crianças, 1964. O que houve em 1964 foi a re
mos e outros, e eies, incapazes de blIcava o resultado de seus estudos aquela azáfama em que se mi.stura- tomltda ào processo de desenvolvi
dar .curso ao projeto de àproveita- sobre o aproveItamento da energia vam homens e máquinas, numa mo- mento, que se estagnara entre nós.
lllento do l'io, desapareceram da vida hidráulica da· Cachoeira \ de Paulo vimenta~ão incessante. Até aviões Concluo, Sr. Presidente:
do São Francisco tão repentinamen- Afonso, estudos que obtiveram mUI- que nunca-antes haviam descidos na~ Depois daquele clia em que o 1'l'8-
te quantó nela~tlveram ingresso. tos sucessos e mereceram rasgados queles sertões, jã estavam deixando sidente Dutra mandou convocar a

I!l, se não obtivera sucesso ~aquele elogIos de revistas técnicas de ,São de conijjjituir causa de espanto, e não Assembléia e eleger a primeira direto
Francisco, mais feliz não, foi o que Paulo. passava de alegre ~ nOV1dade o pouso ria, até h9je o trabalho notável que
lhe sucedeu, na pretensão, em 1913. Em março de 1943, entretanto, ê dos tecos-tecos e bimotores que a se realizou ali simbülíza,'-na I'erq.ade,
Era, agora, Francisco Pinto Bran- que surge um novo projeto, elaborado serviço c!a Companhia, alimentavam um monument-o á técnica e á capaci.
dão a l'equerer a multisoHcitac1a con- com base em uma série de barra- o prosseguimento dos trabalhos, para o.ade do brasileiro. Uma aventura
cessão, que .lhe fOl deferida e, no gens, que, representando a água su- cuja execução ia sendo -chamada li fantástica do 110mem rocha adértlro,
ano seguinte, declarada sem efeito cessivas vezes, regulariza.ria no curso mão de obra incipiente' do próprio terra. abaixo, às vezes a 80 e 100 me
pelo Governo, per motivos de ordem do rio peia submersão dos obstãcuios barranqueiro. tros de profundidaae, montando co
constitucional. ao invés de extrai-los. Foi O estudo E foi assim, nessa algazarra de 10ssaIs conJlwtos de força nos subter-

O ano de 1913, entretanto, foi sin- feito pelo Professor Joppert da SIlva criança, nesse esforço concentrado dê·râneos constrUldos' pelos braços nor
g1.Ilar na vida do' Nordeste. Delmiro para aproveitamentD da BaCIa Clo São homens ilustrados e de roceiros que destinos e peia capacidade brasIleira.
G;01;veia, figura. incomum c!e empre- Francisco, cujas águas per este sis- aos peucos se fOi construindo a' Obra Em 1949 ,foi entregue pelo Ministé';
sano, que em 1911, havia solicitado tema seriam utilizadas para tertilizar gigantesca que é hoje a Hldroelétrica rio da Agricultura a Usina PIloto para
ao Governo de Alagoas permíssão pa- suas terr"s. do São Francisco,' o maior conjunto prover o canteiro de obras de energia
Ia captar a energia de Paulo Afonso, F' I • . . en~rgético de todo o Pais e O pri- e eI? 54 a técnica 9abloca, seguindo O
realizou o aproveitamento de 1500 ca- A ~na men"e, em 194~, .Mlmstro da melro, entre nós, a~ ultrapassar a fa'- projeto do engenhelro Marcondes Fer-
valos, em três tur.binas, com a altura grlCultura, o i?r. Apolomo Sa.les.SUb-I xa de um miihão de kw. • raz, Diretor Técnico da empresa, do-
de 42 metros, para a ~ fábrica de 11- meteu ~oPreslden.te_da RepubllCa O , . .,.. . minava o gigante e já se preparava
nhas que sua firma a Companhia a!Itepro.leto da _cnaçao de uma gl- O Sr. '?f1'lmaldz Rzbezl'o - Permlt~- para estender os salpicos da cac11oei.
Agro-Fabril montavfl. na estação da c!edade por açoes, com o .flm espe- me, n{)b;~ DePutacto·

o o
V.. Exa: ~assl- ra ás principais CapitaIS nordestll1aS,

Pedra, ã margem da estrada de fer- clal d~ aproveItar a energIa do Saú nala a pa"sagem do 20 amversano da levando aos habitantes de Salvador
ro, a 3 quilômetros da cachoeira. A FranCISC{).. Atendia, deste modo, à re- CHESF, traç:,-ndo, com a competên- Aracaju, Maceió, Recife e João Pes:
empresa destInava-se á exploração comendaçao expressa do Presidente cI.a .q~e a Camara l.he. r:.econhece, a soa através das linhas de transmissão,
do comerCIO de gado e ao plantio o.e Va.rgas, qtle, segundo. ~ep01mento Clo h15toI:a: daquela mS~I~Ulç~O de tanta a presença luminosa da força das
ll,lgodã,o para abastecer a fábrica. propno Doutor Apolomo, lhe deter- lmpertanCla e sIgmflCaçao para os águas colhida do abismo em que se
Delmiro construiu a casa das turbi- minara.:. "Estude o aproveitamento de destinos da regiáo nordestina. Con- lança a podeI'osa serpente.
nas encravada na escarpa., logo abai- Pa~lo Afonso. Organi~e uma compa- gratulo-me com V. Exa., em nome, Com efeit{), Sr~. Presidente, festiva
::<:0 da cachoeira, onde ainda se en- nrna .como a que se Instalou para a da LIderança da ARENA. DesejO mente e contando com a presença do
contra, relíqUIa que simboliza a for- s?l~a~ do proll:~ma siderúrgico pra- tambem, como y. Exa., assinalar o Presidente Café Filho, decorrid()s éer"
ça do ideal e a capacidade inventi- silell'o . nome de Apelôl1lo Sales, que slmbo- ca de 6 anos daquela convocaçao de-
va daquele grande brasileiro, bru- F?I a origell1 de tudo... IIza para a geração a que pertenceu terminada pelo Presidente Dutra,
talmente assassInado 7 anos depeis e, ~. AI, se formava o embrião do que -:: e que. prestaran:- e prestam ainda inau"urava-se a primeIra usina de
quem sabe, em consequência mesmo v1l'la. ser a C. H. E. ,S. F., pois~ o tao relevantes serVIços a este Pais - Paul~ Afónso com duas unidades ge-
do seu idealismo. Presldente( ~m virtude '~da exposiçao e. para. as mais n<?vas _o esforço na- radoras de 60.000 kw c~ada.

E' conhecida sua pretensão de am- d? seu MWlStro,' baIXOU o decreto CIonal. para a mstltulçao da CHE8F Duas unidades de 60.000 kw, ou SB
pilar as instalações de modo a cap- m~mer<; .8.031, O" 1,945, autorizando o e, aSSIm, o. esf?rço nac!onal em favor ja, uma usina de 120.000 kw!!!
tal' mais 10.000 cavalos de força,'em' MI~IsterlO d~ Agncultura a organi- da em~_nclpaçao ~conomica e social ,Já era um avanço fantástico em 1'e
quatro turbinas de 250 cada, talo bom zar uma SOCIedade de economia. mis- da re.1'Jao nordestma, no sentido da lação às experiências pioneiras de
êxito que obtivera o empreendimento. ta, destmada a aproveitar industrial- r",du~ao dos seus. desníveis em réla- Delmil'O Gouveia ti Geraldo Rocha,
Mas a morte o Impediu, perdendo ') mente o petencial de energia hidráu- ç,:,o a área Centro-Sul, já desenvol- mas o que não dizer se lançarmos 03
Nordeste um filho intrépido e, com !lca do Sâo FranciscD, medida que VIda. SolIdarizo-me, peis, com V. olhos sobre o últImo relatório forne
ele, outra vez, as esperanças, per tan- somente iria concretizar-se no Go- Exa. e ~on~ratulo~me,com a Casa cido pela empreSa que nos permite
to~tempo acalentadas de progredir,. de verno Dutra, quando foi efetivamen-'.l pela opertumdade 1:> escutar, na bri- avaliar a extensão do trabalho reali-
1r para frente, de retomar o seu lu- constltuida a CtlESF! . lhante exposição de V", Exa, operoso zado até agora.
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te esses 25 anos conbríbuíram com seu
esforço, sua técnica, seu patriotismo
para tornar realidade o majestoso
trabalho de Paulo Afonso, fazemo-lo
com a reiteração de nosso apelo, em
favor da preservação dos interesses
daqueles sertanejos, cujo destino de
ve merecer cuidado, amparo e com
preensão numa correspondência ex
pressiva à obstínação do seu trabalho
e à sua persistência ante todos os per
calços e revezes na defesa da terra e
na construção do progresso nacional.
(Muito bem .)

ser entrevistado por uma revista bra
sileíra que me perguntava "quais. os
seus anseios para o Brasil?", dizia eu
que, como' político, entre tantas rei
vindicações que já são do conhecí
mento desta Casa e do povo pernam
bucano, gostaria que O Governo da
República entendesse que é funda
mental a mudança da política econô
mica para com o Nordeste brasileiro,
a fim de acabar, de uma vez por to
das, 'com as dístorçóes existentes, e
que o Nordeste fosse integrado no pro
cesso de desenvolvimento brasileiro.
Quando V. Exa , denuncia que "for-

O SR. MARCONDES GADELHA: ças ocultas" estão tentando destruir o
(Sem revisao do 01 ador) ~ Sr. Pre- que resta do Sistema '34/18, permita

sídente, Srs. Deputados, em outubro me dizer-lhe que uma dessas "forças"
de 69, se não me engano, o Relatório eu já a denunciei desta Casa: o Minís
Pearson, subscrito pela Comissão do tro Delfim Neto, que disso não faz
mesmo nome, criada pelo Banco Mun- segredo, nem 'nunca fez. rnctusive,
dial, para enquadrar o problema da alguns companheiros nossos do Nor
defasagem entre os países desenvolvi-deste, que entendem ser fundamental
dos e as nações do terceiro mundo e reformular o Sistema, 34/18, apelam a
apresentar soluções, denunciava o teoria delfinista. O fundamental é re
egoísmo daqueles e advogava melhc- formular a aplicação do sistema, po
res termos nas condições da ajuda ín- rém jamais destrui-lo. Foi ele uma
ternácional, inclusive a aplicação de.. criação desta Casa - e quantas ínjus
1% dos, seus Produtos Nacionaís Bru- tiças se 'tem feito 'g, este Congresso 
tos a titulo de doação aos menos favo- por proposta do ex-Deputado Gileno
recídos. Propunha ainda moduíca- de Carli, que deu uma notável con
ções nas obrigações em relações de tríbuíção ao Nordeste. No entanto,
empréstimos internacionais, "postulan- quando se' fala no assunto esquece-se
do a limitação da taxa de juros a :J%, de que foi um Deputado Federal quem
extensão da carência para 10 anos e criou aquele mecanismo de captação
do vencimento para 40 anos, e outras de recursos. Este é apenas um paren
medidas, todas fazendo apelo à solí- teses, ressalvando -a contr.ibutção da
daríedade internacional, eis que o Câmara Federal ao.processo de descn
mundo -é uma aldeia e o destino d0S volvimento brasileiro. A SUDENE foi
povos caminha em estreita ínterde- o órgão mais sério ou o único órgão
pendência. sério criado para -erradícar a miseria

Desta comissão fazia parte, o nos- do Nordeste; Mas ela foi perdendo o
so ex-Ministro Roberto de Oliveira' seu objetivo com o decorrer dos anos
Campos, ao lado de outras figuras de e hoje é apenas mais um grande pré
grande prestigio ínternacíonal, como dia construído na Cidade Universitá
Roberb lVlarjolin, Saburo Okita etc, ria do Recife. Na semana passada- li

Atualmente, o nosso Ministro da uma denúncia 0\1 melhor; uma noti
Fazenda desempenha gestões, 'lliãs cía - é quase proibido denunciar nas
altamente meritórias, para sefisibih- te Pais - de que quase não existem
zar os países ricos contra a' onda de técnicos na SUDENE, tanto ela foi es
protectontsmo que cresc.e nas príncí- vazíada, quase mesmo desvirbuallzada.
pais mercados do mundo, e ameaça a Ao invés de extíngtr <i sistema 24;18,
redencão dos subdesenvolvidos, E tu- rerormulem-se os seus métodos de
do em nome da fraternidade uni ver- aplícação, que. muito mais que o ...
sal, da justiça social e da própria oi- PROTERRA e outros órgãos que, se
vilízação, maculada pelo estigma dos criam neste País7 tangenciando o run
desequilíbrios e das desigualdades re- dainental, ele terá muito mais vali-
gíonaís. dade.

Sr. Presidente, apoiamos todas O SR. MARCONDES GADELHA _
estas medidas, mas lembramos que a Obrigado a V. Exa.
justiça para ser boa, tem que começar
de casa. A justiça para ter exempía- Continuando, Sr. Presidente, por
rídade tem que começar no âmbito do coincidência, a partir de 1969, data do
nosso arbítrío . Como queremos ser histórico Relatório Pearson, onde os
dignos da solidariedade e da fraterm- povos do mundo, tiveram uma, tomada
dade universais, se mtramuros con- de consciéncia quanto às deslgun lda
sentimos erp que subsista 'a desigual- des regionais e setoriais, começaram a
dade, em que regiôes submetidas ii um fechar-se os horizontes do ,Nordeste.
pauperismo crônico e humilhante con- A SUDENE entrou num processo de
vivam com as sociedaetes de abundá.n- esvaziamento sem remédio, enft'ou

.eia e de opulência,criada:; a seu lado'! num. processo de estiolamento Bem,
Como qlleremOg~ que Os palses indu5~' cura. Ao esvaziamenoo financeiro se
trializados nos abram o coração e as 'guiu-se um esvaziamento de atribm
frõhteiras e aceitem que lhes oponha- ções e. agora, por fim, como acaba de
mos restriçôes tárifánas e paratúifa- salientar o Deputado Fernando, Lyra,
rias e permitam sem objeções que oor- o seu esvaziamento ,técnico. Por ulti
rijamos nossa taxa cambial a nosso mo, Sr. Presidente, um movimemo.
,bel-prazer e \'0S façam outras conces- impes&Jal tenta solapar a própria fi
sões, se entre ~6s permitimos que se losofia do sistema 34/18. Ele já miJS
neguem a mão, o abraço e o apoio a trou alguns reflexos no docum"nt<>
irmãos que não têm um pão ,para sa- enviado pela Confederação Nacional
ciar a sua fome de justiça, que náo da-s' Indústrias ao Sr. Ministre da
téni um teto para abrigar a sua so- Fazenda, em que pede, com todas as
lidão. que não têm um trapo para es- letras CtO alfabeto, que o sistema .. _
condér a vergonha de' serem esquecí- 34/18 seja modificado radicalmen~e e
dos. Estas ponderações eu faço, Se- os incentivos. que significavam a par
nhor PreSIdente, antes de trazer ao ticipação a.cionária, passem a signifi-.
conhecimento da Casa que há um mo- cal' financiamento, conseqüentemente,
vimento anônimo de desmoralização com obrigáção de remuneração. Ago
elo Sistema 34/18 de incentivos .fis~ais. ra a imprensa cllvulga o manifesto dQs

Jnlelect"uaís, dos elnpresáríos e dos po-a Sr. Fernando Lyra - .Nobre líticos do Nordeste, dirigido a Sua
Deputado Marcondes Gadelha, Vossa Exa., o Presidente' da -República, ClO
Exa. traz, com muita propriedade, qual peço a transcrição nos .'l.nais des
mais uma denúncia que desta vez nâo ia Casa.
é formulada somente pela Oposiçáu,
mas subscrita exatamente pelo que O SI'. Josias Gomes - Nobre Depu·'
mais tle revoluqiQnál'io há em Pernam- taâo, o que V. Exa. está dizendo é
buco. Pelo que V. Exa. me mostr'Ju" importante e significativo, mas quero
o manlfesto foi assinado, por figuras informar a V. Exa.. que mais,ou me
eminentes' da política, do erripresana· nos uns trinta e tantos outros lnstru
do e da intelectualidade pernambuca~ mentos foram criados pelo processo
na. Tem razão V. Exa. critica a po-- revolucionário, a tal ponto que o Ban-'
litica de quase manutenção ·de desi- co do Estado do Ceará operou. em 72,
gualdades regionais', Ainda ontem, ao com uma quantia de apoio à ativida-
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de 6conômica'-superior a tudo que os
incentivos fiscais fizeram em dez -mos,
Ao lado ,de 34/18, que foi o primeiro
instrumento, foram criados outros. O
B'rasil está modernizando e transfe
rindo o poder de criar para a inicia-',
tiva privada.' -

O SR. MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, pelas preliminares do
documento supõe-se, inicialmente, que
ele há de ser insuficiente nas críti
cas. Contudo, há de ser, por outro ia
do, insuspeito, porque parte, sem rlú~
vida, de setores ligados ao Governo, a
Revolução, e que. fazem da parte ini
cial todo um quadro de apclogías, todo
um arrazoado louvaminhesco. untes
de entrar propriamente no conteúdo
das objeções a liderança da ARENA.

Leio, Sr. Presidente, o inteiro teor
desse documento:

"Os signatários deste - po
liticos, empresários. professo
Tes urnversttártos, íntelectuaís
e técnicos todos solidários
com a' obra do governo -revolu
cíonário e integrantes, na qua
se unanimidade, das lideran
ças de Pernambuco, pedem vê
nia a V. Exa. para expor os
seguintes tópicos referentes ã.
politica econômica do governo
federal para o Nordeste e que
os preocupam, como brasilei
ros que anseiam pela íntegra
ção nacional e pela ehmínaçãr
das disparidades nacionais.

I - Breve Histórico

O nordeste exerceu, até o co
meco deste ano, uma posição, de
destaque na economia do Pais,
detendo, em 1870, 65% da renda
nacional. Com a proclamação da.

,Rep_úl:!lica, uma politica econo
mica favorável ao Centro-Sul,
em dertírnento da região' nordes
tina, provocou um rápido em
pobrecimento do Nordeste, poli
tica esta agravada pela falta de
contmuídade e uma diretriz, fe
deral em relação à área.

'As verbas orçamentárias, pe
quenas e mal aplicadas, a sua
disposição, no Nordeste; a con
centração de órgãos federais no
eíxo Guanabara-São Paulo; a
quase totalidade das sociedades
de economia mista federais no
Centro-Sul e o confisco cambial,
que transferiu do Nordeste para

O Centro Sul .aproximadamente
24 bilhões de cruzeiros (cruzei
ros em 1972) entre 1930 e 1964,
empobreceram a regíão, a ponto
do nosso Produto Interno Bl'uto,

- antes de 196( passar para 16%
do naCIOnal e a renda per capita
ser de 80 dólares em torno
de 1900.

II - A Situaçã,o Após 1964

A, Revolução, brasileiró que
aUerou substancialmente a po
lítica econômica do Pais e pro
pOl'cionou a transformação do
Brasil de subdesenvolvido para
grande potência, encontrou are·
gião ,na situação acima descri·
ta. Procurando alterar o statUl
quo, o ',governo revolucionário di·,
namizou a SUDENE: aumentou
extraorcUnanamente, os deposi'
tos dos incentivos fiscais; aca·
bou com' o confisco cambial t
fez inversões razoáveis na região

Estas medidas produziran
efeitos, tendo passado a rendl
(per capitrl) da região de 80 dó'
lares para 180, e o Produto In.
terno Bruto, em cinco anos, cres·
ceu de 40,8%. Ressalte-se que
entre 1964 e 1969, o I:IB nordes·
tino cresceu ÍTIpito acima do na·,
monal, melhorando a sua POSI'
ção relativ~. '

Este princípio de recuperaçã~
teve repercussão internacionai
passando a SUDENE a ser meu
cionada, mundialmente, lom~'
exemplo de planejamento regí!Y'
nal. Entretanto, a. partir c1@

,: No ano passado fomos à Paulo
'Afonso. Fazíamos parte de um grupo

',.10 Deputados membros da Comíssâo
da Bacia do São Francisco. E, entre
nós, quem conhecia a história da hí
'[]roelétrica, quem 'sabia de seus pas
:;os iniciais, dos seus primeiros .•...
120.000 kw de produção, mal pôde
conter o espanto diante da obra mo
:numental com que-nos deparamos. Já
então com a entrada em operação ?-as
duas primeiras unidades da Usma
JE'aulo Afonso IH de 240,000 kw, cada
urna, o potencial total atingido era da
ordem de 1. 209.000 kw, o que coloca
va Paulo Afonso como o maior con

"junto energético do País. Além di~

"o, as suas unidades de 240.000 kw Sita
as maiores do Hemisfério Sul, segun
do se depreende da leitura, do relató-
:rio da Companhia. ,
;, Com capital de um bilhão de cru
zeíros e produção de 1. 209.000- KW,
servindo a 1.623 localidades, atingin
do a 8 Estados nordestínos e benetl
eíando uma. população de 11 milhões
'de habrtantes através de um sistema
radial de transmissão com centro em
Paulo Afonso e extensões de 11 mil
quilômetros aproximadamente, a Com
panhía apresenta um quadro bem di
verso daquele do dia da sua primeira
e festiva inauguração. Quatro que en
:riquece o povo nordestino e empolga
"a todos os brasileiros voltados para o
processo de desenvolvimento do país.
I' Se já é este o quadro se já avulta o

.rileno êxito se já é longa a dístâncía
":pel'corl'ida não dormem os fíomens
sobre os loiros do sucesso, nem des
cuidam do grande destino de Paulo
Afonso,
I O seu plano de expansão, o 5°, esta
'belece metas da mais alta significação
para a comunidade nordestina, para o
'desenvolvimento nacional. Dentre
,:BSSeS objetivos destacam-se a con~
trução, já em andamento, da Usina ne
;lVJ:oxotó, e as obras do Projeto Sobra
.dínho, cujo reservatório cobre uma
área de 4.250.000 kl1;;,2 e que acumula
;rá cerca de 37.000.000.000 ms' de água,
.assegurando uma vazão de 2.100 m3
por segundo. A barragem tera 6,5 qui
lômetros de extensão e 45 metros de
'altura e permitirá a produção de um
.milhão de kw além de tornar perf'el
.tamente franca a navegação fluvíal,
em qualquer época do ano, entre Pí..
rapora e Juazeiro.'
I Há já alguns anos vêm se processnn
.do os estudos para a construção (la
'barragem. rrados os ângulos foram
'abordados demoradamente. ;·S'abemos
'que a Companhia deteve-se exaustiva
'mente no exame dos problemas ';OClaIS
.e econômicos que poderão advir para
:aquela popula,gão em conseqüéncia da
:inundação des vastas 'áreas habitadas
~ cultivadas pelos moradores das Cl
'dades ribeirinhas, como e bem o (,asa
!da velha Casa Nova, de Remanso, .de
Isento Sé e c1e Pilão Arcado, que de
sa, parecerão submersas pelas águas
da barrage-m.

I' Sem uesconhecer a atenção que
;tem dispensado á ell1pl'e~a às, sItua
ções das pessoas qUe serao atmglclas,
abordamos o assunto para manlé"o
'semprc em pauta a fim de que ne
nhum rISCO atll1ja aquela geme, que
,embora SBm ,entender de pronto a ex
tensão dos benefíclOs, porque ,ise2
ralmence arraigada a terl'a j não se
:recusou em colaborar nem se obstinou
em atitude negativista.
i, Peclin10s a.p~nas, agvra que se a.pro
:xinla as fases das indenIzações, que se
tedobre a vigilância pala que nào se
sinta preJucllcado qualqctel' habItame
daquelas localidades, gente 'boa e or
:deira, sel'tanejos' de boa €epa, CliJas
vidas mais das vezes se limita as fron
teiras de sua região,' quando não ele
.seu "Município, onde produz côfl1 o fru
to do seu trabalho parcela da, riq l1eza
,nacional, extraindo-a da terra que
aprendeu a ,!!!mr tanto, quanto dela
:necessita. .--
:, ]; por isto, 'Sr. Presidente e Senho':
;res Deputados, que" ao encerrll,r.mos
'Bsta nossa mensagem de congratula
,ções à CHESF pelo seu primeiro qua.r
'to de século de atividade. prestando
,justa. homenagem a todos que duran·
, , '
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Composição

Calendário

Até dia 10-4-73 - Apresentação dól
parecer, 'pela Comissão, de acordol

lcom o artigo 110, do Regimento Co.
mum. " ' 1

Prazo

dia 10-4-73, na COmiSsãdj
1

30-4-78, no Congresso _~a..;~

i

Até
MlSta;

Até dia
cional,!.

ARENA

Pi'rnambuoo;
Geraldo Guedes - ARENA

Alagoas:
Oceano Carleial

Sergipe:
Francisco Rollemberg - ARENA

Espírito Santo:
Dirceu Cardoso - MIJB

Guanabara;
Amaral Netto - ARENA
Lopo Coêlho - ARENA

]únas Gerais:
Aécio Cunha -, ARENA
SílVIO de Abreu - MDB

São Paulo:
Pedrosà Horta - MDB
Pereira Lopes - ARENA

Goiás: '
José Freire - MDB
Siqueil'a campos - ARENA

Paraná:
Alberto Costa- - ARENA
Maia. Netto - ARENA
OtáVIO ceaárío - ARENA

Santa Catanna:
Pedro conn - ARENA'

I Vlce-Presidente: Deputado Joê
1Ferreira J

Relator:' Deputado Carlos Alberto';
Prazo !

Até 'dia 18.4.'13, no Congresso Na!
cíonal,

2
! Comissão Mista; incumbida de estulli

e panam- sobre a Mensagem nú!
1nera 1, de 1973 (CN), que eubmet«
à del~beração do Congresso Naciol
nal texto do tiecreto-tei númerc
1. 248, de 29 de novembro de 1972
que -"Dzspõe sobre o tratamento trii
butario das operações de compra di
mercadorias no mercado intérno
pata o iun. especifico da ExpoTtaçéf{
e dfÍ outro» providências". 1

Composição 1
Presídenter Deputado Fernand(

Magalhãés \
Vice-Presidente: Deputado, Elot

Lenzi - i
, Relator: Senador Lourival Baptists

Calendárzo ' 1

.
' Até dia 9-4.73 '- Apresentação dq
parecer, pela Comissão, de acorde!

. com o artigo 110, do Regimento Co;
VIII = O SR. PRESmENTE: mum.. I
(Flávia lia'araília) - Levánto a ses- r 'I

são designando para amanhã a se- Pmzo
guínte 'Até dia' 9-4-73, .na Comiss~

ORDEM DO DIA Mmti'.; 1
, Até. dia 30-4-73, no CO!!gJ:esSQ NíJ,,~

EM TRAMITAÇl\.O ESPEeI~ oíonal. .1
Díscussão' 8', I

1
Comissão lIilista inaumbida de estulfll

e pa1caer sobr'e a Mensagem, nú~

mero 2, de 1973 (CN), que subrnet<l
à delzberação do CongresSo Naelo~
nal texto do Decreto-ler. número
1. 249, de 11 de dezembro de 1972;
que "Fixa o valor do soldo do posto

'de' Almirante-de-Esquadra ou equf';
valente e dá outras prOvtâências"! I

Composição

Presídente: senador ~uiz Cavalcantll
VlCe-Pxesidente:, Deputado FlOril1Í'

Coutinh? I 1
Relator: Deputado Slnval Boaven;o!

tura - I
Calendário 1

Até dia 9.4.73 - Apresl'ntação dÕ:
parecer, pela Comissão, de acordo
com o artigo 110, do Regimento 00...1
mum. I'

Prazo

Até ,dla 9-4-73, na ~comls.s!lo!
Mmta; - , 1

Até dia 30-4-73'4no Congresso Na'!!j'
cional. .

Comissão'Mista incumbida de estuad
a pareael' sobre a Mensagem nú";
mero 3, da 1973 (CN>, que submeti"
à delzberação do CongresSo NacloJ
nal texto do De01eto-laz número
1. 250, àa -21 àe dezembro de 1972;

i~fn:'AJ~e~a ~~ ~~~~t~~~t7r.~;ner~, !
I

,Presidente: Deputado Aldo Lupo ·1
Vice-presidente:sen'ldor Ruy, Cal.'~l

neiro 1. I

Relator: Senador Guido Mondim '

1969, uma sél'ie de medidas al- col!.,,,quCncia da ret-:ução sa';,,-'terou substancialmente are· :rlal real (que Jã atinge a 50%
euperação do Nordeste, antes que do valor); a ausência de con-

'ia, região atlngisse o nível de de-trole da SUDENE, sobre o
senvoivimento auto-sustentável, PROVALE e o PROTERRA, além
zetneídmdo-se no erro .da descon- da sucessiva dímínuição dos seus
tmuidade da polítaca de recupe- orçamentos a parbír de 1969,
ração do Nordeste. 0J Plano -de DeseY1volvimento

111 - A Rever,são das do Nordeste, que deveria substt-
Expectativas tuir o Plano Diretor da RegIão

e Integrar o' Plano Nacional de
'Vejamoe quais - foram ,essas DesenvolVImento, não, foi apro-

medidas: vado _ apesar, de proposto ao
'a) o FÚndo de paxtwipação: governo pelo conselho delibera

tív« da ílUDENE, fi\l!1ndo a po-
A Constítulção Federal de 1967 Iítica de desenvolvimento regio-

estabelecia a participação dos nal desfalcada de seu ínstru-
Estados e Munícípios na arreca- mento príneípal.
dação de alguns impostos fe-
derais. Este percentual, fixado ü) - As Aplicações d.o Banco
em 20%, é dístribuído a cada Es- do Nordeste
tado e MunicíplO, segundo os
eoencíentes diretamente propor- li".sflO••IÜVO constitucional es-
cíonais ao número de habitantes tabelecia que 3% do orçamento
e mversamente proporcionais à da República - seria depositado
ronda per caint«, Com esta pro- no Banco do Nordeste, para apn-
Vidência, obtinha-se uma redis- eações na região. A Oonstituíção
bnbuícão da renda nacional, num, de 1967 cancelou este' dispositi-
duplo rmperatrvo de justiça EQ_ vo, contribuindo para que as
mal e de integração nacional. aplicações do BNR venham

Pelo Ato Complementar nü- caindo a cada ano. No ano de
mero 40, de 30 de dezembro de 1971, as apheações foram de 57
1968, alegando-se a necessidade milhões- de cruzeiros; em 1966,
de combater o àéflCtt orçamen- no entanto, elas chegaram a 145
tano da trmão, o Fundo de Par- milhões de cruzeiros.
ticipação teve o seu percentual IV I' Conclusão
reduzído de 20 para 10%. Poste-
riorrnente, foi criado o Fundo O"nstLta-se que as alterações
EspeCial, no valor de 2% para fertas, em anos recentes, na po-
os Estados Unidos, passando es- Iítiea regional que vinha, produ-
tes a receberem 12% e os Muni- zmdo 'resultados satisratórios,
eípíos do Interior, 10%. tendo elevado a renda per capzta

dó Nordeste de 80 para 180 dó-
Adotava-se uma solução estru- lares, provocaram uma inversão 1

tural para um problema con- da ~enc1'incia de redução dos Discussão ún.ea do ProJeto, número
juntural. Para os Estados ricos, equüíbríos regionais. 1I03-A, de 1973, que nxa normas
o Fundo de Partacipação repre- para promoção de JUizes Presidente
sentava menos de 1% dos seus Excelentisslmo Senhor Prest- (le Junta de Conciliação e Julga-
orçamentos, 'malJ, para os Esta- dente: Pecamos vênia para soli- mente e .'U17, do Trabalho Substituto.,

.dos pobres, chegava - a ser de citar-lhe que não se ampliem t d
40%. Pàra se ter uma idéia do as disparrdades regionais e que .en o pareceres: da comíssão de
prejuízo do Nordeste com esta sejam recOlrJ~ndadasas seguintes constítuição e Justiça, pela constí-

dê tucíonalidade e juridicldade e, da
medida, basta mencionar que pror i encias: . Comissão de Serviço Público, pela I
Pernambuco deIXOU de receber, ,/ a) 'o restabelecimento do per- ~
em 1972, aImportâncra de ...... centual de 20% do Fundo de aprovação. - Mensagem n." 30, de
Cr$ 46.536.756,29. Hoje, não há Particrpação; 1973.-- (Do Poder Executivo). -
mais aetteu, o orçamento fe- b) que se restrinjam às. ,áreas oteiatores: 8.'s. Lauro Leitão e FTei-
deral tem superavit; o governo da SUDENE e SUDA1Vl os mcen- tas' Nobre.
está ampliando all Isenções, mas, tivos fiscaIS deúutiveIs do Im· lJlM PRIORIDADE
o Fundo de PartICipação conti- pos'') d.. Renda; o •

nua com..o corte de 50% do sêu c) que Se atrIbua à SUDENE" D:oaussao,
valor. 'efetIvamente, o planejmnento, a· 2,

coordenação e o controle dos i,n-I Segunda dllicussão do Projeto nú-
b) - Indentivos FIscais vestImentas federaIs,!l~ regiao, mero 2,261-0, de 1970, que alteI'a a

A extensão dos mcentlvos fis- restabelecendo o~ Cl'!tenos ante- redação de aisposItivos do Decreto-
cais à pesca, aO.tUrIsmo e ao re- Ilormente constItutiVOS do seu le' n,O 1.000, de 21 de outubro de 1969
flOl'estamento (mcluslVe nas orçamento; , ,que "dispõe sobre a' execuçãO do~
áreas desenvoIVldas),' atividades à? ,que volte a YIgors,r o dm- serVIços concernentes aos 'registros
bastante rendávels, que deveriam POSlt,lVO con;;tltuolOnal ql1e as- públwos estabelecidos pelo ClJdigo
estar nas lInhas de crédIto 01'- segulava ao BNB o valor de 3% CIvil e legIslação posterior.
dll1árias dos bancos de desenvol- do orçamento federal. "
vimento, e o corte de 50% parã ' Entendem os SIgnatários, pre- EM TRAJYiTTAÇ.ÃO ORDINALaIA

. o Plano de Integração Namonal sidente MédIci, que eomente as- D's s·
e o PRüTERRA. _ Programas sim poderá ser mantida a uni- z cus ao
de grande alcance nacional .::... da'.1 lllluional, a maiol' herança 3
mas que poderiam ser executa- legada. pelos nossos antepassa- Discussão prévia do Pl'ojeto nú-
dos com recursos de outras ori- dos, que temos obngação de de-o mero 367-A, de 1971, que inclui no
gens e com finanCiamento agri- fender, POJS, conforme pronun- P"ano 'Preferencial de Obras Rodo-
cola, provocaram uma acentuada mamento de V. Exa.., "com a VIárias Federais, o trecho Concórdia-
queda nas apllcações dos mcen- ajuda de todos os brasileiros e Capmzal-Campos Novos: da BR-283
iivos fiscais para o Nordeste. com a ajuda de Deus o NoJ.'des- e dá outra:;. p,'ovidénClas; tendo pa-
Enquanto, em 1938, o recolhl- te, afmal, haverá de mudar". l'eCer da Cmussão de Constituição
mento dos incentIVOS fiscais à Era o que tinha a dizer. (Mltito e Jm.tiça, pela inconstItucionalidade.
ordem da, SUDENE foram de bem) , - (Do ~Sr. Wl!mar Dallanhol).
1.231 mllhoos de cruzeIros (em" . Relator: Sr. BielO Alvares.
muzeiros de 01972); em 1972 cai- O SR. - PRESIDENTE}: AVISOS

, :ram para 789 IIlllhões, apesar (Flávio Marcilia) 1'ja-da mau,
de' o PIE haver aumentado em haver.do a tratar, vou levantar a CONGRESSO NACrONAl:J
mais. de 40%, nesse periodo. sessão. I,

c) Esvaziamento da SUDENE DEIXAM DE COMPARECER, OS Comissão Mista incumbida de estuao
A SUDENE foi cnada pl1,ra SENHORES: e parecer sobre a Mensagem llÚ-

planeJar, coordenar e controlar Pará: mero 70, de 1972 (CN), que submete
os .investlmentos federais na à deliberação do CongreSSo Nacio':
área do Ngrdeste. Entretanto, o Stélio Maroja - _I\.R\8N'A. nal texto do DeOl'eto-lez número
GERAN foi extmto e cnado o Maranhão: 1.247, de 24 de novembro àa 1972,
PROTERRA; o PROVALE e 'o que "autoriZa o Tesouro Nacional' a
PIN. Desta forma, os incentivos Pires Saboia - .ARENA subsarever aumento de aap~tal do
foram alterados se muma con- piaui: Banao do Brasil S. A. e dá outras
sulta prévia, lamentavelmente, providências".
do Conselho dellberativo do õr- Severo Eulálio - MD~
gão. A sensivel redução do di- Ceará: Composição
namismo da SUDENE deve-se Presidente: Senador Cattete pi-
00 êxodo dos'seus técnicos, em Maroe1t' Lmhare$ ~ ª~:II: nhelro ' ,
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Atá dia
Mista;

Até dia
elOl1EU.

Comissão

Comissão

na

Congresso Na-

na

Prazo

Composição

Caten dario

Compotnção

16-'1-73,

30-4-73, no Congresso Na-

15

Uo;niSôtlC' Misf.:J incumbida de estuüo
e parecer sobrr a Mensagem nu-o
mero 14, ele 1973 (CN), que submete
à deliberação do Congresso NacIO
naL texto do Decreto-lei número
1. 261, de 2'7 de ieuereiro de 1973,
que "Ccnceae alimento de venci
1nenL~os aos f".~nciQnários dos serviços
auxillares do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, e dá outras prOVI
âéncias",

Prazo

Até nla 16-4-73, na ccn.Issão
MIsta;

Até dia 30-4-73, no Congresso Na
cronal,

PresJ::lente: Deputado Bias Fortes

Vice-Presidente: Deputado Ant6nio
Br esolln ' --

Relator: Senador Reitor Dias
Calendário

Até dia 16--'1-73 -- Apresentação. do
parecer; pela Comissão, de acordo
com o artigo 110, do Regimento Co
mum.

Comissão Mista incumbida de estudo
e parecer ·sobre [I Mensagem nu
mero 15, de 1973 (CN), que submete
a deliberação do Congresso noao

. nal texto ao Decreto-lei número
1.262, üe 27 de [eoereiro de' 1973,
que HConcede aurnento de vencl ...
menton aos funcidnáríos da União
e do Dtetrito Fecleral.- e dá outras
protadéncias 'r.

Presidente: Senador Mattos Le2,ó

Vice-Presidente: Senador Franco
Montom

Relator: Deputado Túlio Vargas

Até eira
Mista;

Até '(lia
cionat,

17

Comissl1o Mista incumbuu: ele estiuio
e parecer sabre o rroieto de Lei
númel'O 1, de 1973 (CN), que "AO) es
centa o paragrajo 4.' ao artzgo 17
ao Decreto-Lei número 1.038, de
21 de outubro de 1969, que estabeiece
normvs relativas ao imposta úmco
Sàbre. mlnerbS e dá outras prOvi,
dênclas'''.

Calendãrio

Dias 30 e 31.3; 1, 2, 3, 4, 5 e 6-,4
Apresentação de el1l€ndaH perante ri
Co lTIissã.ú ~

Dia 10.4 - Reunião da COmíssão
para apreciação do parecer do Rela
tor, às 17;00 horas, no Auditól'io do
;3enado Federa I; .

Até dia 17.4.73 - Apresentação do
parecer, pela Con1l.::isàD;

COmposiçao

Presidente: Deputado Edilson Melo
Tãvol'a

Vlce-l'residente: Deputado Júlio Vi-
·veJrog .

Relator: Senador Arnon de Me110Júlio

Até dia 11>-4-73,
Mista';

comissão I Até dia 30-4-73, no
lelonaí ..

16

na

Deputad~

14

Prazo

Praza
15-4-73, na - Comlssão

15-4-73,

CalendarlO

30-4-'/3., no Congresso Na-

.. Calencláno

12

Comissão l11ista incumbida ele estudo
e parecer sobre a Mensagem nu
mero 11, de 1973 (CNJ, que submete
li eleliberação do Conglesso Nacio
nal texto do Decreto-lei mimero
1.258, de 13 de fevereiro' de 1973,
que "Reajusta os·.uencirnentos dos
servidores Clvla e militares do Dis
trito Federal e elá outras provlelên-

. cias l
' .

Até dia
Mista;

Até dia 30-4-73, no Congresso Na
cional.

Composição

Presrdente: Senad{)r Wilson Campos

vice-Presidente: Deputado José ca
l.\'UgO

Relalor: 'Deplltadn 8!nval ouazcn;

Composição

Presidente:· Deputado Gabriel Her
mes

Vice-Presidente: Deputado t.isâneas
Maciel

Relator: Senador Virgílio Távora

Até dia
M1Sta;

Até dia
uional ,

Calendário

Até dia 15-4-73 - Apresentação do
parecer, pela Comissão, de acordo
com o artigo li 0, do Ref!Íl1lenlo Co
n1U1TI.

13

Comissão' Mista incumbida de estllUo
e parecer sobre a M ensaoem. mi
mero 12, de 197:1 (CN), ({lIe submete
á' deliberaçâo do coiun esso NacIO
nat texto' do Decreto-Lei número
1.259, de 19 ae [eiiereirc de 1973,
que "Revoga o paráçrato únzco, elo
artigo 2:', do Decrel:;-Iet ]lllmerO 759,
de 12 de 1969~ introduz 1101:a.'· dlSpO- I

szções e ela cutra» proV1[lenClas-~.

Até dia 16 4· 73 - Apresentação do
parecer, pela Comissão, de acordo

At" dia 15-4. 73 - Apre'2ntaçao do com o artigo 110, do Regimento Co-
"",recer, peia Comissão. ele acordo, rnurn.
cem o artigo 110, do Regil1lr-nto Co-I
mum , I

Comissão Mista Í<wlimbida de estuáo
e parecer sobre a M ensagern nú
mero 13, de 1973 (CN), que submete
a. deliberaçi'iõ do CO'llgl esso Na,mo
nal texto do DecretO-lei numero
1. 260, de 26 de fevereiro de ~f!7~

que "Concede isenção do I rn'u l::<tO
de Renela sobr'e lucros decon-en-'
tes da alienacão de im.6veis ')or pes~

soas j~r~ídicas.lJ

Prazo

Até dia 15-4-73, na Comissão
."'1 ista ;

Até dia 30-4-73, no Congresso Na
cional.

Composição

Pl'esidente: - Senado"· ATexandrr.
·Costa

Vice- Presidente:
Vlveiros

-Relator: Deputado Abel Avila

Cojnissáona

Prazo

12-4-'73,

Calendário

30-4-73, no Congresso Na·

Ciüeruiõru»

Até dia 12-4-73 - Apresentação do
parecer, pela Comissão, de acordo
I.;-On1 o url lgo .110J do Regimento Co
mllm.

Prazo

Até dia 12-4-73, na Comissão
Mlsta;

Até dia ~0-4-'73, no Congresso Na·
cional.

11

:r;mis.~ão Mista incurnbiela ele estudo
e parecer sobre a MensalleV~ nu·
mero-lO, rle 1973 (CN), Que submete

. à deliberação ào Con{fl·esso NaclO
na( texto drJ' Decreto-lei mimem
1.257, de 7 de jeverezro d~ 1973.
que "Estenae às bormclws naturms
benejicwdas, de quatqu"er procedên
cia, os favores previstos. 110 convê
nio de 29 de março de 1958, entre o
Bras!! a BÓ/iviq. aplicáveis_às bor-
rachas em bruto"; - .

9

ccmissâo illista incumbida dé estudo
e parecer sobre a Mensagem nú'
mero 8, ele 1973 (CNJ, que submete
á deliberação do Cotunesso nacio
na! texto do Decreto-lei nUmero
1. 255, de 29 de dezembro de .1972
que "jlmplla o prazo de vigêncza do
urtzgo 2.0 do Decreto-lei número 29J,
de 23 ele jeverezro el" 19ô7, e da ou
tras providências".

COmposição

Presldente: Senador Cattete Pí
nDe-iro

vice- Presidente ; Deputado .roei
l~'erreira .

Relator: Deputado Arnérico Brasil

Calendário

Até dia 12-4-73 - Apresentação do
)UrecSt, pela Comissão, de acordo
t.:01TI. o artíg'o 110, do Reg írnento Co
.11.LUTI.

PT~ZO

Até '- dia 12-4-73, na Comissão
vH~ta;

Até dia 30-4-73, no Congresso Na
-ional ,

10
l'cm,ssuo Mista incumbicla de estt,ao

e i.arecer sobre a Mensal/em nu
mero 9, de 1973 (CN), que submete
ct dcl!{ycrrt.çâo ao COngí essa sucio
tuu. «te ztu elo Decieto-tei l1umCTG
L250, de 26 ele {aneiro as 19n, que
'(Rea:id$H~ os nencimentoe e salários
dOS SP1"cid01~S â» pOder Ex€r..utn:o e
dá 01111(1s pT?cidellcias·'.

Composi,ão

Até dia
vIista ;

Até dia
; tonal.

Pr"s:nell12: Deputado Ildélio Ma.r
lOS

Vicr;- Presldcu lc: Deputado- Alceu
'Juilares

Rc]alO": S<"nador José Sarney

Calendário

Até dia 12-4-73 - Apresentaçàn do
Ja!'ecer, pela 'Comissão, de acol~dn

enm o artigo 110, do Regimento oo
·num.

COmposição

Presidente: Senador José Lindoso

Vice-Presidente: Deputado Joe]
Jerreira

Relator: Deputado Adhemar Ghisl

Dia 27.3.73 - :E' lida a Mensagem,
em Sessão Conjunta; \

Até dia 15-4 73 - Apresentação do . Ate dia 16-4-73 - Apresentação do
-)arecer, peta COlnissão, de acordo "ptl.recerl pela Gomissüü, ele acOrdo
con1 o artigD 110, do Regjmento C9~ com 9 artigo 110, do Reg~rílento CO'M
mum. murn.

Praç:;o
11-4-73, na comíssão

30-1-7"3, no Congresso Na·

Pra:w
11-4-73, na - Comissão

30-4-.73, no Congresso Na·

,Até dia
Mista;

Até dia
cional.

5
Comissão Mista incumbida de es-tuc1o

e parecer sobre a Mensuçem. nú
mero 4, de 1973 (CNJ, que submete
à deliberc,ção elo cosunesso NacIO
nal texto'do Decreto-Lei número
1.251, de 21 tie dezembro de 1972,
que "Altera os valores das contri
bt~ições elo instuuto do Açiicar e áo
Alcool e dá outras -ZJTovidêl1cias",

Compo.nção
Presldente ; ,senador Carlos Línden...

berg
Více-Presíden te: Deputado Pacheco

Chaves
Relator: Deputado Geraldo Bulhões

CulendriTio
Até dia 10·4-73 - Apresentação do

parecer, pela Comissão, de acordo
com o artigo 110, do Regimento Co
mum .

COmposição

.t'reslOente: Deputado Wilson Braga

:Vice-Presidente: Senador FTanco
Montara
R~lawr: Deputado Renato _Franoo

Pt aeo

Até dia 10-4-73, na oomíssão
MiSta;

Até dia 30-4-73, no Congresso Na
donaL

6
Comissão 1l1ista ine-um.bida ele estudo

e .parecer sobre a M eneaçem. nu
mero 5, de 1973 (CN), que submete
á eleliberação do C01WleSSO Nacw
naL texto do Decreto-tez número
1.252, de 22 de dezembro de 1972,
\lue "Altera e consolida a LegIslação
rsjerente ao 1?undo Aeronáutico".

Composíção
Presidente: Deputado Hugo Aguiar
Vice-PresidenLe: Sen2.c1or BEnjamin

Farah
Relator: Senador Flávio Brito

Calendário
até dia 30-4-73 - Anresentacãó do

parecer) pela Ccmlssào, de- acordo
com o art.go 110, do Regimento Co
mum.

8
Comissão Mista Incumbida de estudo

e 1Jarecer sobre a Mensagem nú·
rnêro 7, de 1973( CNJ, que submete
li eleLiberacão do Congl essa NactQ
naL texto' rl0 Decreto-te-I número
1. 254, de 29 de aezcmbm ele 1972.
que ",lZtcra, .pala o exercício de 1973
a distribuição do proeluto ele Cine
cadação dos impOstos úmeos·'.

7
i Comissão Mista incumbida ele estudo

e parecer' socre a Mensagein nu
mero 6, de 1973 (CN) que submete
a deliberação ao conineseo nocic
tuii texto do ueeretc-iei numero
1. ~53, de 29 de âezembro ele 1972,
que "Prorroga até 31 de dezem,bTü
ae 19'73 o retnme espccral ae que
trata o "Decreto-Lei núme:o 1..182
de 16 de julho ele 1971, e da outras
providêlwiaS"._

COmposição
Pr~sidente: Senador Domício GOll

dím
Vice-Presidente: Senador Da.nton

Jobim
Relator: Deputado Mareio Paes

Calendário
-. AtÁ dia 30-4·73 - Apresentação do
parecer, pela Comissão, . de acordo
com o artigo 110, do Regimento Co
mum.



Abril de 1973

GRUPO BRASJLE!RO DA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR

10 Affonso Martins de Oliveira pelo, r trvo elaborar contrato de comodato
mestimáveis serviços que prestaram ou outra modalidade prevista' em lei
a esta Liderança. Ambos, competen-" para que referidas peças continuem
tes, rnexcedíveis no cumprrmento : prestando OS niesmos serviços àquela
de seus deveres, muito nos auxiharam entidade; 3) Pagamento d15 duas fa
no desempenho de nosso trabalho, de-! turas vencidas no valor de Cr$ ...•
monstrando serem possuidores das ex-' 1:1 000,00 cada uma; e 4) Pagamento
cepcíonais qual-dadas :'Xlgt,:lJ.S prn ~~J~ ria n:,23ma rmportâncla, rnenS1.lnlç~
as altas Iunccas que exercem junto. te. ale que se aprove o novo couve
a este Poder: soncito a Vossa EXC8-! TIlO ElTI seguida, são rntrfrcados os
Iência que esta manifestação seja 1 ,;:3meho3 ia vorâves' preteridos ad
consignada nos assentamentos daquc- _rct::re'1àum da Mesa, nos segumtes ex.
les dOIS runctonãrois que honram e=:~ r ;Jê~ ,:n"cs' A) Externo' 1) de Jorge
Casa" A Mesa dcterrnina que seja I V((!:o Amador. :r-rct;)l'~stl. I12.:a VIa
consignado 110S assentamentos dIJ3 ge"}"l a Vítórra, pelo ornzo rl'3: 4 dias, a
servidores o elogio proposto 11 ~- nart n- àg 12-3-73, em. atendímento ao-
Pauta do sennor 10 Vzce-Pre3zdente S':'T'h:;i.~ Deputado Ar[!;11~no DArio. Au
S. Exn relata o parecer contrário a-o tQl'J7.1,;ão do Senhor 3° Secretárlo, em
Projeto número' 11-72, que "altera o 2 de março ele 1973; 2) de Rubens
Regunento Jnternn da Câmara. 1... Azevedo Lima, Redator, d13S 1 e 2.
Mesa iaprova o parecer, III - Ptiula. de março de 1973, em atendimento
do Senlior 3° Semetário Sua Exce- Ir ~ Senhor 3° Secn~tàrio. Autcrização
lência faz Ionaa exposição sobre o CIo Senhor 3° Secretano, em 19 de mar
convênio fIrmado entre a Câmara d:JS 'I Ç0 de 1973. B) Saída de l Teíeulo e
Deputados e a TV-Rádw :raclOnal dp sennro Externo - da camroneta 4084,
Brasfha quanto a seus diversos as-I (1e 6 q 10 de março de 1973, para via
pectos jurÍti1co5, bem ,assim quan-j 'l;Em à VItória, - ES, a scrvico da
to ao uso pela citada emissora ofl'I~' Secrctarra, Motcnsta - Francisco
oral de equipamantcs de transmissâo 'Rcdugues Pereira. AuhL'l7a~do do
Debatida a matéria 2, Mesa resolveuI:'ienhDr Secretário. em 19 de março de
autorizar S. Ex' a promover os con- 1973 C) secretana Purtameninr- Die
tatos sobre a TV· RádIO NaclOn~,l de »ene« -- de Eliana de Ohveira _
Brasiüa para lavratura de novo 0'111-1 Denutado Edgard Pereira e de An
vênro, a ser posteriormente, SUbl:ne-1 tómo Augusto Cardoso Doréa - Depu
tido à Mesa, e bem assim à t-omar- as fado Artur Fonseca. Indicação - de

seguintes medidas. 1) Constnttur-ão ,Tosé Al"..selll1o Vieira - Deputado Ar
de Grupo de 'I'rabalho para elabo- tur Fonseca.' Nada .mais havendo. a
rar plano de difusão eles Trabalho" da tratar o Senhor Presidente declara
Câmara CIos Depntados, em nivel em- encerrados os trabalhos e eu, Paulo
presarial; 2) Designação de Comrssâo .4 ttonso 1IlC!1 tms f!e otvoeir-», sec-e
para verifrcar se IJ _ material cedido tário-Geral da Mesa lavre] a prc
pel~ Câmara à RádIO Naeional ainda Isente Ata que aprovada vai à publí
esta sendo utlllzado! em caso afll'm~- rcação , - Flávio lklarcíl~o, Presidente ..

DO CO:;;~=-SSO NACiONAL (Seção I)
_~~~~.-..~~......-... .....~ ... .>-. __• _. L~__"< ~_._

Ambtenial

DIÁRIO

Reuniâo ordmána. Dia 4 4.73

Hora; (10,00

conussõoõspeeuu tiestmaaa a Estudar
GlolJdmente o problema ela polmção

ctaenaasio

rnício, dia, 30 3,73; e, termino dia
3 5.73.,

COMISS()ES TtCNICA8
COMISSÃO DE OlliNCIA E

TECNOLOGIA

Prazo

Dia 29 3 - t lido o projeto, em
sessão oonjunta;

Dia' 30 3 - Instalaçâo da Com.ssâo,
escolha do PreSIdente, Vice- Preslden
~e e. deSIgnação da Relator,

Prazo

ciüennano
'llia 23 3 - 11: hdo o projeto, em

sessao Conjunta, '
Dia 29 3 - Instalação da Comissão,

escolha do Presidente, Vice-Presidente
e designaçào do Relator; ,

Dias 30 e 31 3; 1,2, 3, 4, 5 e 6.4 
Apresentaçâo de' emendas, perante a
Comissão;

DIa 10A - Reumão da Comissão
para apreciação do parecer do Rela
tor, as 10,00 horas,' no Auditório do.
Senado Federa]; Reumão; Dia 4.4 73

Até dia 17.4.73 - Apresentação de Hora. 15.00
parecer, pela CÜíDlSSâo; . to-

Discussão do projeto, em 8essào Pauta: oomparecímenco do DOU I
ConJunta~ a ser convocada tão iogo i .Jose Ca::i..os Figueiredo Ferraz. Prefel~
seja pubhcado e dlStrJbUldo em avul-' ,to de Sao Paulo.
so o. parecer da Comissão Mista. Levanta-se a sessão às 18 horas

DIScussão do Projeto, em sessão
fJDD]Unta, a ser convocada tão 10g'J SE)"
publicado e disti rbuido em avulso ú

par~cer.

Início, dia 29 3 73; e, término día
'1.5.73.

Assístente:

Prazo

InícIO, dut 29 3 73, e, tértrÍmo dIa
'i .5. 73.

19

e 10 11tl'[LUtoS.

:MESA

Resoluçãc N9 6 .

(DA COMISSÃO Do::LIBERATIVA)

3~ SESSÃO LEGISL/HIVA
DA 7? LEGISLATURA

Na, exeeação do orçamento' da despesa, obsel'va-se-á o dispost.o" no
parágrafo único do artigo 33 do Regulamento' e as tabelas do orçamento

'ana!ltico aS51nado pejo T~SOUl'eHo.

:Brasíilia, 13 de março de 1973 Tetl'So Dutra, PI·es1dente. - Rai·
mllnão Dt1Z1.Z, SccreturlQ.

Aprova o Of()flmento .da, Receüa, e Despesa ao Gmpo Brasileiro ela União>
lnter:pallamenWr 1Jara o 'ExercíctO ele 1973

A ComL."ão DelIberativa, no uso das atribuições l}ue lhe confere o
artigo 14, meiso T, letra J, do Rtgu~am2llto aprovado a 4 de deze'nbro da
1972, e, atendendo ao que C'JlJst9~da ata de ,sua reunião rea!Jzada nesta
data, resolve aprOVRr o seguinte orçam:nto da reeeit", e da desl:esa para
o exerckao eln Cl.rso: -

RECEITA

Total

Cr$

Cr$

GjO OGO fIO'

32 000,00
30,000,00

58.28720 ,

670.400,00

35 062,72

16:1 75'D,OO

350.000,00

10 413,39
19.9?6,G1 '

-------
670.400,00

250 000,00
400.000,00

01'$

DESPESA

2) - Re{;olhim~nto de contribUIções reg1mentais (3% so-
bre ~Ju(las de custo paga5) .

3) - Saldo tI ar~sfenelo elo exercício de 1972 ., •••••••• ~ •••

Total ...•. / ; ..

1) - Dotacõca or~amentárias

a) do Senado FedemJ .. .. ......
1/) d~ Cã,ma,a dos Deputados

1) - Ajudas de cu.,to e passagens da Delegaç'áo à éonfel'ên-
Cla de Helsmki, na, FJniàndla .

2) -; AJuda" de <Justo e t:ahsagens da Delegaçãá à Reunião
Interv,,,lamental' de AbIdjb.l1, na Costa do Marfim . '

3) - AJUdas de ,custo e passagens da Delegação à Confe
rência Interpa1'1an1.entar ide SantlagoJ no Chile ..•.

4) - Ajudes de custo ,e pa:'Sag,llio da Delegação ao' SIm
pÓSIO Interna!JlDnal de Dooumcntação :Parlamentar,
em GenebTÍl, Suíça _.. ' .. ,......... . ..

5) ..:.. G1atlflCaç?o do Pessoal .. ,.................. .. .
6) - DespeEu, com !lospedagem, passu,gens, recepções ofc

reCld.as :leIo Grupo a Delegações estrllngell'as, cor
respondência, materml de consumo, traduções, versões.
CUr2QH, femmúpws, aJustes de ~ervlços' técnicos ou
admml"tl'a!1VOS, e outros , ..

(Jomissão Mlsta incumbIda de estudo
e pareceT sof)re o Pl0]eto de LeI
mímel'o 3, de 1973' (CN), que "des
tzna recur BUS pai a a formação de
estoques de combu'!tívelS". t ATA DA 4' REUNIÃO DA MESA

REALIZADA 'EM 27-3-1973
Cornvos'lçr.io A

_ ' , Aos vmte e sete dias do mes de
PreSIdente. Deputado Bento Gon-' março de 1973; às 9 horas, reune-se

çalves ,', a, :Mesa ela Càmara. sob a presldênc'a
VlCe-Presidente: Dellutado Harr)! ,lo Senhor Depute,do Flávio Ma,rcíllo,

Sauer _ presentes, os Senhores Deputados
Relator: Senaclor Joao Ceolfas AdeJbal Jurema 1° Vice-Prcs1deníe,
. CaZen~aT'lo,~ Fernanc10 Galna: 20 Vlce-Pl:esldente,
Dla 29 3 - l'!: lIdo o projeto, em Dayl de AlmeIda, 1" Secre~aflo. Pe:

Sessão'conJunta' trõmo FigUeIredo, ,2° Secretario; Jose
, . _ , c Carlos Fonseca, 3" SecretárIO e D!b

Dm 30 3 - Instalaçao da comlssao, 01'er8m 40 8ecretárlO. Havendo l1U
escolha do PEesldente, Vl1::e-Presiden_ mero I~gal, o Senhor PreSJClente de
te e desIgnaçao do Relator, clara abel·tos os trabalhos: I - Pau

D1a 31,3i 1,_2, 3, 4, 5, 6 e 7.4 - ta do Senhor ,prestdente" A Mesure:
ApI'eSe!!taçao oe é'menelas, perante a "olve: dJ,spen5ar, a ped1do, os Secre
CO!l1l~SaO; t<inos Parlamentares dos segumtes

Dia 11,4 - Reunião da Comissão Deputados: 1) Nina Ribeiro -: A~
r-ara aprecIação do parecer do Rela - fl'edo Rormnel Quintas:. 2) ClaudIO
tor às 17 ~O horas, no AudrtQno do LeIte - José Ivan da Vlla; 3) j;'rel
Senado Fec1er:Il; . tas Nobre - EênlO Sasaki; 4) Mar-

Até dia la. 4 '13 -: Apresentaçáo dn con Jes Gadelha - raulo de Tars~
arecer, pela COlnISSâ,O; . BenevIdes Gadelha ,e D) Pmnelro ~a

p Discussão do proJeto, em Sessão 11l1ad{) - R,en";to ~mi7, Machado;. b)
ConJunta, a ser convocada tão Jogo aprovar a mdlCaçao dos ~ecret",rios

pu blICado e dlstrlbuIdo em avuls'J Pariamentares, dos ~;egum,es Depu-
lleJa . _' tados: 1) Nma RIbeiro - LUlZ Le-
o pa_r~cer da con1lSs~o~ término visk;v; 2), CláudIO LeIte - Cleant{]

lmclo, dia 30.4.73" ,di~ CQe)ho Eernandes; 3) Mário Mondmo
8.5.73. _ Mana de Macedo Mondino; 4)

20, Henl'lque Eduardo Alves Rlta de Oás-
ComIssão MtstC! tncu11!bida de estudo Sla RamOS e 5) Léo SUUÕ2S - Rac

e pa1'ecer sobre o Plo]eto númelo 4. 'kJel de Azevedo PIO; c) aprovar a ms
de 1973 (ÇNJ, que "a1ttoT1?a a co- talação da AgênCIa do Banco de Cré
11!lssão de EnergIa Nuclear a mte- dito Real de Minas GeraIS no local
grallzar parczalmente' o eapl!CtJ. J- onde funciona o Serviço de Segll1'an
elal autol1zado da' COmpanhta Era· ça. Esta passará para o local onde
si!eirg, de Teçno{oglC! Nuclem·". fUnCjO)lava as agêmcas de passagens

aéreas. Em segUldii, O Senhor Pre,si-
CompoSiçã() dente lê o segl1inte oficio: "Venho a

Presidente: Senador Luiz Oavnlcan, presença de VOMa Excelência, na qll~,-
te lidade de Lider d() Movimento De,

Vice-Presidente: I:leputado José Ca- mocrátlco BraSileiro, cumpnr o gra,to
mal'go ,dever de elogiár os func'onários Lu-

Relator: ,;l1putado Pedro Oolin elmo Brand~o Alves de Souza e"Pau-



DIViSÃO DE SELEÇÃO
E TREINAMENTO
Concurso Público

para Taguígrafo de Debates
Chamados - para regularizarem a

documentação, ate o dia 13 de abrrl,
das 14 as 18 horas, na Dívrsào de Re
leção " Treinamento, no 20° andar,
sala 2, do Anexo I da Câmara, os
candidatos inscntos sob os números 65,
95, 96, DS, 99, 107, 118, 121 e 122,

BrasilJa, 3 de aonl de' 1973.
Mana da Glôru: Péres Torell1f, I'àefe
da Seção de Execução - Lucy Maezel
Nenia, Dlretora

DIaS: 3,4 e 5-4-73.1. •

depois de Iida e aprovada, vai assí
nada pelo Senhor Pnmeno secretãito,
Deputa.do Dayl de Atmeida,

S~CRETARIA
DA CÂMARA

1)OS DEPUTADOs
PRIMEIRA SECRETARIA

renta e três) jornalistas. Abert", a tos em branco 7 Em vista dos resul
urna, na presença dos Sennores Depu- tados, <J Prtmeíro Secletáno. da Câ
tados J{)sé Carlos Fonseca e Petro- mala, dos Deputados, Depur,udo J)::tyl
nío FIgueIredo, respectivamente Se- de Almeida. proclamou eleitos. FIa- 1----------------
gundo e TerceIro secretános da Cá- marion Mossrí - P1esldente; Jose
mara dos "Deputados, especiatmcnte Raymundo Lima Martins - Vrce-Pre
convidados, foram encontrarías 43 sidente, Albérico Cordeiro - Secretá-

.Il.ia da Elezção do Comitê de (quarenta e três) sobrecartas. D0Slg- 1'10 Evilásio Carneiro e Ll113 Bezer;
Imprensa nados escrutínadores o Chefe e Ga. na Torres -Suplentes, empossandp

bmete do Primeiro Seoretarro, Joli- os no mesmo ato Presente no mo-
As quatorze horas do dia vinte e um mal' Corrêa, Pinto- e o jornahsta Fel'~ mentO',-'o Deputado FlavlO Marcíllo

de março de rml novecentos e setenta nando César Moreira Mesquita, e, Presidente da Câmara dos Deputados,
li trils, na. Sala da Prlmerra Secreta- servmdo como Secretária, "ad hoc", apresentou aos eleitos as-saudações da
tia da Câmara dos Deputados, teve Maria IJ:acema SabOlft Fonseca, Ofí- própna Câmara pelo resultado da vo.
:\l1.ill!O a 'Votação para a eleição do cral de Gabinete da Primelra Secreta- tacão que, pela quase unamrmdade
C<'>IDItê de Imprensa, em cumprimento ria, foi fel ta a contagem <los votos, demonstrava que os eleitos- possuem
~I) artigo doze do Regulament'!l do tendo-se apurado o' seguinte resulta- real p1CStíg;O perante os seus- colegas
Oomitê de Imprensa com a redação do: para Presidente: Plamarion Moss- de imprensa, fomulando os melhores

rovada pela :Mesa da Câmara dos ri) para Více-Presrdente: José Ray- votos de uma fecunda gestão E, para
utados, em reunião de quatorze de mundo LIma Mnrtms; para Seere- constar, eu, Mana rracema Saboia

de mil novecentos e setenta e tár:ro: Albérico Cordeiro: para Su_ Fonseca. Onera! de Gabmete da Pri-
• s dezoito horas foi encerrada li, plentes: Evílásio carneiro e IJ1UZ Be. men a Seoretand, servindo como Se

:!(<iltação, tendo comparecido 4a (qua- zerra -Torres - 41 votos; e doIS vo- cretária, lavrei a presente ata que,



E'JO Quarta-feira 4 Abril de 1973

All'un <tIOS

Antumo Marl~

Dlb Cherem
Elel" Alvares
Hlldebranou Guimarãec
Jairo Magatháes
Juao Linnares
Ruy D aimeioa BiU'OG~1l

Vago

-sarm und Nasser
Jose Carlos c.ep"evO$t
Manoel Laveíra
Mauncio reteso
Nogueira Cle RezendG
Norberto Scl1mldt
Parenta ~TOt1.

Pires Saból!"
Ubaido Sarem
Vago
Vago

MDB

Hamllton Xavier
Laerte V letra

- Severo I!,ulali&õ
Vago

,",IDB

José' Bonifácio Neto
José Camargo
Marcelo Medeiros
Ulyssos Gulmaráes

ARENA

l'URMA "E"

Amai'aJ nU'Jan
Artur 13'0nsec"
Chayes Ã.Hl<J.ra,nte
Jun~ Carlo~

Lumantu Jlmior
SLeliu Marola
Zaçn»na.s Sdemo
Vago
Vago
Vago
Va;:o

TURMA "An

\lice-Presidente: Alceu Collares - !VIDE

TITULARES

ARENA

!'URMA "I'>'

"'~URMA '''Ali

Amaral Netu
Bra2 Nogueira
LJJalma Martnho
Faria Lima
JOSf Haddact
Vago
Vago
Vago

Márcir Paes
Sussumu Hirat8

i.isãneas Maciel
Miro feixelra
suvtc de Abreu
t'-'ranclsc(,) t"into

AltaU <..:nagas
Cebo SUrJa

úJaIDra tlessa
l3'erreu a do Amara!
Lt..1O t"ntlpaldl
Jose Alves
Jose :;;all:l>
Lauro Leitão
Mano MUDdmo

'lül1o Vargas
Vago

,_loncar Furtado 
ArgiJano Dario
lllIoy t.enzv
Francisco 8tudarh
J, G, "de Araújo Jorge

'l'urmll 'I !!o"

\lice-Presidente: LUiz tlraz - ARENA

SUPLJ;J'o .L"'~.

A.H.1kNA

Presidente; José Bonifácio"" ARENA

Presidente: rancred~ Neves'::' MDB

'rurma "A"

Vice-Presidente: João ArrUda .::. ~qDB

Turma "B"

Vice-PresIdente: Alberto 8.otfmann - ARENA
',[l',tlÍLA.I1.1!.S

Adhemar Ghlsi
aueu GasplU'rnJ
americo de Souza
IU'tnui Fonseca
cannoic sampaío
ela UCllU Leite
LJaYI 'de ArmelClll.
fJ.manueJ Ic'tnheiro
"'lávia Marctlío
Gonzaga vasconceíos
Eiomero Santos

4) C'QMISS.a,O DE CO!\JSTHUIÇM :;:

JUSnçA

5) COl'i'J1SSAO DE ECONOMIA, IND'Oe.
TRIA E COlVlÉRCiC

'.f'urma ••B'

J{l';UNIOES

Diariamente as 15 noras As :;exta2-!~h'!lO€!

as 10,30 noras
LOCal: Anexo U - Sala 17 ;;;;; Ramal 821>

::lecretána: SilVia Barroso Mal't1ns

Vago
Vago

Osstan Ararípe
Oswaldo Zanello '
Vingt Rosado
Vago
Vago

lUDB
Vago,
Vago

MJJ.B

"l\iDB

Vago
Vago

SUPLENTES

ARENA
Siqueira Campos
Ubaldo Barérn
Vago
Vago

, Vago
Vago
Vago

ARENA.

Filho-Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

TITULARES

2) COMiSSÃO D'E CIÊNCIA E TECNO

LOGIA

l\1DB

PeL'{(}to Filho
, Vago

Vago

REUNIü};;S

Quartas e Quintas-feiras às 10 horas
Local: Anexo II - Sala 6 - R~mqi~ 654 e 653
S~cret.ário: Abelardo Frota ti Cysne

PTesidente: Fernando Fagundes Netto - ARENA
Vice-Presidente: Antônio Florêncio - ARENA
Vice-Presidente: Alberto -Lavínas - :iYIDB

'I'lTULA&I!:S

AltENA.

Garcia Netto
Gonzaga VasconceloB
Luiz oarcia
Manoel Na\!aes
Nina Hibeü'o

Aldo Fagúndes
Alencar E'urtado
Joel FelTeira _.

Eloy Lenzt
Vago
Vago

Arnaldo Prieto
Daso Coimbra
João Guldo
Manoel Taveira
Pedro Collín
Rozendo de. Souza
Sílvio Lopes
Sinval Guazzelll

Juvencío Dias .
Manoel ROdrigues
MarciI10 Lima
Milton Brandão
Ruy Bacelar
::>l!JvaJ soaventura
Souza Santos
zucnarias Selerne

REUNlOES

"iuartàs e Quintas- teu-as, as lO horas
Locaí : Anexo ti - Sala O' 11 -r- liama! 621
"'e~retana, Em Machado Coelho

Alair Ferreira
Albino zení
Aly Valadão
Aureliano Chaves
Batista Miranda
Edgard Pereira
Édson Bonna '

REUNlõi:s

Quartas e quintas-feiras às 10 noras
Local: Anexo II - Sala - Ramal 664
Secretária: Sulian Guerra Kopper

3) COMISSÁQ DE COMUNICAçõES

Presidente: ;::'Jalies Filho - ARENA
Vice-Presidente: Amaral de Souza - ARENA
Vice-Presidente: Júlio Viveiros MDB

TITm>ARléS

Altl.':NA

Bento Gonçalves
Bias Forces
Brasilio Caiado
Cantidio 'Sampaio
Ete!vino Lins'
Luiz Braga
Maia Netto
Monteiro de Barros

Antônio Bresolln
João Arruda
Vago ~

Pacheco Cfhavês
yinicius Cansanção

Jose I'ass@ de. Andrade
Dias Menezes
Fernando Cunha
Henrique n:dllardo lJJves
O\ivü Gabardo
Santilli Sobrinho
Victo!' I1!slel:

SUPLENTES

!>.IDI'>

MUI}
Aldo E'agl1ndes

Vice- Lideres
Getúlio Dias Aldo Fagúndes
Henrique Eduardo AI- Alencar Furtado

ves
~ se Camargo
J, G. ce Araújo Jorge I '
Joel J.i'el'l'eira
Marcondes Gadelha
Olívir GaIJardo· Aríhema r de Barros
Peixoto Filho Brasuio Caiado
Watter Silva Flávio Giovlne

Grimaldi Ribeiro
Hlldebrando Guimarães
Mário Mondino
SUSSlU11U Hirata

Líder

DEPARl AMENTC DE COMISSõES

TURMA "A"

LlDER DA l\lAlUIUA.

Geraldo Freire
LIDER DA MINUR!A

Aldo Fagundes

FranciscO Libardon1
Juarez Bernardes

AnLOnlO uer.o
Díogc Nomw'a.
Flávio Gíovtne
Hernerr uevv
Lomanto Júnior
Orensy Rocu'lgues
Paulo Alberto
Vago

Turma "6'"

Vice-presidente: oerson scarano - ARENA
J.1i'ULAJ{l>8

ARI!:NA

ruRMA "8"

Carduso ele Almeida
Edvaldo Ji'lores
Geraldo, Bulhõea
Joãt; da CfLmarll,
Nunes Freire
Vasco Amaro
Vago
Vago

MDB

MESA

Alencar Furtado
Joao Menezes
Marcos Freire
Jose lloniíàcltJ Neto
Lísaneas Maciel
Alceu Oollares
Al'gHano Dario
Dias Menezes
Fernando Lira
Fernando Cunha

Presrdente: Flávio Marcilio
l' VKo-PreSldente: Aderbal Jurem..
2' Vl~e-Presldente: Fernando Gama
1-' <:;"",'etàno: DayJ ce Almeíoa
2' Se\ retartc: Petrõnio ~'igueiredo
3' i:>,"~[ctà.rio: Jose carros Fonsêca,
4' ::.,,<:; ataria: Díb Cherern
l' Suplente: Vinicius, oansancãc
2" Suplênte; Teotômo Neto .
3' suo.ente: João Castelo
4' Suplente: Jarmuno Nasser

LIDERANÇAS

Pauiu ttocna
Local; Anexo rr - Ramal lJ(j

COMlbbóES PERMANENTES

1) ";OMISSAO DE ACRICULTURA

li POUTICA RURAL

Vice-Presidente:

Pl'esidente: Antonio BresoUn - MIJE

'J:urmll "1\"

Geny Xavier Marques
Locai: Mexo U - Lererones 24-5719 e 24-4BUt

_ RamaIS 601 e 619 .

Cantidio Sampaio
Daniel raraco
CloVIS Stellzel
Juao Linhares
Zacnúrlas Seleme
Chaves Amarante
:Nina Ribeiro

DIVISA0 DI:. 'OMISSOESPERMANENTES

ARENA
tdder: Geraldo Freire

'Vice-Lideres
B(jmero Santo$'
Brasílto Caiado
li:Jcio Alvares
Lomanto úunior
Magalhães Melo
Grimaldi Ribeiro

ARENA'

AIClo LUpo
.Batista Miranda
Edgard Pereira
Elraldo Lemos

,Hanequim Dantas
Joác Guidu \
Joaquim Coutinho
Jorg'\? Varga§
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6) COMISSÃQ DE EDUCAÇÃO E CUL

TURA

Prõsidente: Murilo Bada1'6 - ARENA
Vke-Presldeme: MauriciO Toledo __ ARl!'J.'lA
Vice-Presidente:

MDB
Alclr' !"lmentà Henrique Eduardo Alv~s

Bezerra de N orões Juarez < Bernardea
Fábio Fonseca Santilll Sobrinho

REUNfOES

Quartas-feiras, àS 10 horas
LOCal: Anexo II SrlJlI fi," ~ - Ramal 639

Secretária, Marta Clél1, orríal'

oceano Carlelal
Oswardo Zanello
Parente !iToM .
HnZfmdo de Suuza
Silvio Lopes
clquel.ra :a01pos
Vasco <Neto
Vlngt RosadO

hIDB

Dârno Pií'es
Freitas Dinil'l

SUPLENTES

t.REN".
RaImundo Farenta
Vagq

ARENA

TITULARES

ARENA

TURMA "8"
Amerlco de SOUzt\

sapmmJ8.il SanbJllji'J o!!~,)

ARENA
Turma HA.U_

Turma '''E''

TURMA "li"

E:dllson Melo ravora
tose Machado
tose 8ampa.lo
M~r"o Macl<JI
Vago
Vago
Vago

Antônio Pontes
J arson Barreto
Joao Arruda

Al'Y de LIma
!!'ranclsco Ro:lembere
Prisco Viana

9) COMISSÃO DE MJNAS E ENERGIA

Quartas-feira", às 15 noras
Local: Anexo rr ~. Sala n9 16 "", Ramal 611
Secretário: Wilson Ricardo Barbosa Viana

Presidente: Aureliano Chaves - ARE':NA

'l'urma "A"

Vice-Presidente: Francisco GrilJo .:; ARENA

.rurma ..~ B"

Vice-Presidente: .reronimo Santana - !VIDE

'l'l'l'ULIU~1;;8

ARENa

Antônio Bresolili
JlIlDB

!'URMA "B"

Juse 1<2S80 ae Andrade
Nogueira de Re~ende

OetUlfo Dommaces
Paunno Clcero
Pr isco Viana
Wumar Dallnahol
V0l'O
V~go

!lIDB

9lrceu Cardoso Vago
'Freitas Diniz Vago

Vago

SUPU"" i"S
IUl'lNA

Presidente: Henrique de La Rocque - AftEN ....
Vioo-Prcsídente: vago '- MDB

'!'ITULARES

ARENA <

Batista Miranda
Fcrriandc !fagundes

'letto
Francerlnc t- e- l:"a

Garcia Neto
Joâo da Câmara
José Oarlos f onseca
,\1nrclc Pae<
Mario Stamm
Nosser Anneida:

Çantídio Samc'11o
Silvio Botelho

Lauro Rodrigu"J
Silvio de Abreu
Vago.

RFUNIOES
,.;>uartas-feírM, às 15 horas
Local: AneJ!o U - Saia nv '7 - Ramal 660
.secretárta: Helena Ribeiro da Cunha

10) COMISSÃO DE REDAÇÃO

REUNlOES

~ulntas-feiras, às 16 norrn;
Local: Anexo rr "'" SaJa n~ 1<1 _ Ramal 671l
Soor~~Mo: Henry Bmder

1'1 ) COMISSÃO DE RELAÇõES EXTE.
RIORES'

Presidente:

Vice-Presidente:

Vice-Presidente:

TURMA "A"
Il-dhmIU\!' Ghlsl

Aroldo Carvalho

João Castelo
Oz~nanl Ooemo
'Vago
'Vago
VagiJ

Freitas Dlnlz
Jerônimo Sântana
João Menezes
Severo< EJu!állo
Thales R,amalho
Vinicíus Cansa.nq(\o

NllJB

MDB

Marcelo Medeiros
Henato AzeredG

JUl,l!.J.~"'.

rrugo Aguiar
Joao AJve:::.
Jv,u..jUULJ ~vlaoe(.o

Mano L'eues
!VJlJton J&randao
lo'eoro CoHJn _
Pnruc ôa!l!1do
Roberto Genara
l:>tuet suao anmade
Vago
Vago

MDB

&'a.checo Chaves
Peixoto i"ilho
Vzrncrus Cansan:;áo
Walter Silva

Antônio Annibeüí
-Victor lssler

Vago
Vago

SUPLENTl!:S

SUPLENTE;s
MOEl

Leopoldo Peres
Norbm'to' Schm)d~
Wilmar Gmmar.les
Vago
Vago

lidhemar Gh.lsí
Il.lalI ~'errf u-oi

IUtalr Chagas
Amamo MM'?
aründo KUIIZler
Athos de: ,/\uULtüi

E'ana uime
fi'errelr3' uc Alnd.la.!
E'llrtaCle '-"'tr,,.
l1erllert l.evy
uer-nss Macedc

Athit'l Coury
cesar Nascnrento
Jairo Brum
Osirís Pontes

JoeJ Ferreira
José Bonifácio Nel<o
Jorg<e Ferraz

?I'esident<): Arnndo KunZ1er - ARENA

lIic!l-Pl'esidente: Ricardo B'iúza - ARENa

'.L\1rma .,S"

lIic~·Presidente: Peixoto ~'llho - MDB

'J!U:ULAREE

ARJJ:NA

TURMA "A" 'rURM./!. "B"

Oayl de Aímeida Athos dij Andmdo
ltabrieJ Hermes Eurico Ribeiro
Heitor Cavlllcantl Henrique t"anst.ono
Joaquim Macedo JOSlaS Leite
Sinva! GuazellJ Nascer Almeida
rheódulo de AJbu(ju"rque Vago
Vago Vago
Vago

8) COMISSÃO DE FJSCALlZ,a.ÇÃO fI
NANCEIRA E TOMADA DE CONTAS

Adalberto oamargo
Dias ManeTa;
P'lorim Coutwho
Frettaa Nobrlil
Jose Camargo

ARENA

Aécio Cunha
Antônio !i'lorênclo
Artur Santos
Baptista ftamos
Bento Gonçalves
I1:lcio Alvares
Euripedes Carcloso de

Menezes
,ernando Fagundez

Netto
Francisco Grillo
JoãG Castelo
Jozé Haddad
Lauro Leitão
Manm.ll Novae8
Norberto 8lchmlrlt
Parente Frota
Wilson Falc~))

V!l[Jll

l~EUNlOES

rurma .. A" - .;lU2l'ías-IelraS, ás la )'101'as
I'urma "E" - <O,!LUntaS-!elras, as 10 .nor as
Local: Anexo U - Sala 16 - Ramal!;; IH:! e 64a
Jecretária: ,\ilaria Gera1da orrtco

Ario Theodoro
Amaury Müller
Rubem Medina

TURMA "EU-

Adhemar de Bllt'rtlU Filho
Brllsíllo l!lalf,(i() <

Dyrno Pires
~ernand(l Ml\gal!tM~

Ivo Braga

MDB

limE

Nadyr Rossettl
Ollvlr Gabardo

Vago

TITULARES

ARENA

Gastãó Müller
Jarmunà N'assel'
Moacir Chlesse
Oceano Carlelal
Parsifal Barroso
Plfnio Salgado

SUPLENTES
ARENA

Manoel de Almeld&
Necy Novaes
Nossor Almeida
'Osnel1l Martinell!
Ossian Araripe
Paulo F'erra2
stlmo Maro]a

/:SUPLENTES
aRENA

J oão Línharea
Josias Gomes
.E'lllhelru Macl1adG
Marco Maciel
Mario Mundll10
Navarro Vieira
Paulíno Clcero
Rogério Rego _
Willnar Daüanhol
vãio
Vag'o

~. - .... iU\llA ull'~

Aldo Lupo
Arthur Srmto'J
:aam(J~c Sautoi3
Ildêlio Martlrul
JorgEl Vargalil

Alfeu Gasparini
Ary de Lima
Bezerra de Mello
Daso Colmbrll
Emanuel Plnhelro
EUl'ípldes Cardoso do

Menezes
Flexa Ribeiro

Antonio' Pontes
Henrique Eduardo Alves
Marcondes Gadelha
Santiilí SObrinho

Cesar Nascimento
Vias Menezes
Eloy Lenzl
Harry Saller
~or!/;e Ferraz

Francisco Amaral
J.G. de 8.raújo Jorge
Joao Borges

Aderbal Jurema
'Albino Zen!
Antõnte Mar!>':
Ar~hur Fonseca
Braslllo Calado
Ildéllo Martins
Jair. Maga1hãc~

Luiz Braz

MDB
Ru,y Lírio
VictoI íssler
Vagl1
Vago

Vago

REUmOES

Quar'tas e quíntas-reíras, ás 10 noras
L-oCII.J: Anexo U - S:ãlll ~ - Rllma' 631
Seoretário; Milton Gualberto da Silva

7) COMISSÃO DE FINANÇAS

P-residente: 'ro1Ú'inho Dantas "" ARENA
'TURMA Ul.:.,H

VJc0-Presldeutl': Sousa Santos - ARENA

Turm.a uBu

Vice-Presidente: Harry Sauer - MDE

~ITUL"I.RES

ARENA

Altair Chagas
-Antorúo UeJ~

Batrsta Ml.mnda
Bento Gonçalves
Cardoso de 1l.1meld~

Djalma Besso
Edvaldo Flores
Fernando Fagundes

Netto
Ferreira do I!.mar!tl
Hermes Macedo
Januário Feitosa
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,12} COMISSÃO DE SAúDE

~3) COMISSÃO DE SEGURANÇA NA
CIONAL.

Monteiro de BarrM
Parente [''rott..
Passos sorte
Rezende MonttlirC
Vlngt Etosado
llagQ

Mário Tellc3
Ruy Bacelar
Siívio Lopes
8inval Bocwcntllrd
Vago

r,!?E
.Lísãneaa Maoiol
Pedro Parir.. j
Pelxoto Filho '

lMDB
José Mandem
Nadyr ,{osseM;!
Peixoto li'ilho

MIJE -

Janduhy IUlIr;r,,,jrCJf
VinIcius OF.,IL"2!l:çilo

:MDB

Vago
Vago

StJPLE.N~'Eg

.e..<t;E:Nl.

xr.rULARE/l

ARENA.

Ricardo Fiúza
Rogério Rêgo
Vasco Net.o

Alberto Lavlnas
Amaury MUlIer
Francisco Libardon!

Fnmcisco Amaral
Francisco Pinto
Getúlio, Diall

16} COMISSÃO D'E TRANSPORTES

Presidente; J:tozendo de .souza - AREN6
Vice-Presidente: Vasco Neto - ARENL;
Vice-President,,: Léo Simões ~ .!>IDIl_

';l:l'l'ULAREs

ARENA

ThEUNI0t.:s

Quartas e qu1utac-ÍQlrag. ~ 10 noraã
Local: f.nQxo LI·';;;' S(l,la 119 6 .:;; RampJ 61T-!
Secxetári(\: má l.Wland de Araújo SalvmlQ

Bento Gonçalves
Geraldo Bulhõez
Josias Leite
Manoel Novaes

COMISSõES ESPECIAIS

i1) COMISSAO DA BACír~

DO SÃO FRANCISCO
presidente: Lomanto Júnior _ AREN1\

Vics-Presidente; Oceano Carlela! ARENt.l

~l\ ,";/\0 DE COMISSõES TEMPOPJlRn.i~{

Gilda Amopa de hssis Republicano
Local: . Anexo n ;:; Ramais

REU.NIOES

Quarta8~feiras, à1; 10,30 horas
Local; Anexo II - Sala n9 6 - Ramal 696
Se,cretárlll; SY1ViR Ouri Krcu:ner Benjamin ele Li,",

Seção de .comissões de Inquérito
Chefo; Flavio Bastos f?amo!J
LoBa!: !.ulexo a ~ Ramais 009 - elO

Alair ·1"e1"1'e11'1<
Edilson Melo l'ávorn

.Era.ldo Lemos
Gal'clS' Netto
.iose Machado

, Jose i%mpaio
Maia Neto
Mário Mondlnw
Moacir Chlesse

j ];'ranoísco P.lllt.o
'iI'l1fdell 11\amalho

Seção de Comissões EspeciaiG

'Ohefe: Stella Prata tia Silva Lopes
Local: A1is,xo .tI - Sala,l.\-B - Ranlf'.J 6t14

Abel' Avila '
Alberto Costa.
t,..ntônlo Plorâncío

'Arnaldo Prieto
IDmllio Gomaa
João GuJdo
JlIvêncio DIa:!
Mario' stamm

I';'dalberto Camar[io
Dias Meneaes

. Fernanào L"vrr.

Getúlio DIas
Marcos Freu·g

Jonas Carlo~

José Pc edo
José Bf'lJy
Lapa cçoino
Ozanam Coelho
Vinicius cãmara
Vago
Vago

RaImundo Parento
Rezende Monteiro
Roberto Gd:r,ru
Vago
Vago
Vago

:MDB

MIJE

V/aIter Silvo,
Vago

.MDB

MDJ3

Peixoto Fllho
. Vago .

Vago
REUNlOE6

8UPLEJ\TES

ARENA

b~lorim ooutínno
Nej' Ferreira 
Ruy Lino

Bezerra de N01'6es
F celtas N"bre

Alencar Furt",do
Dias Menezos
Francisco Pinto

Francísco Lillardonl
lho Simões
e-ecro .Lucena

,'I.1varo Gaudônoio
Cid Furtado
Daniel F.araeo
l:1enues Macedo
JoãO AlveiJ
José da ,;ii,va aarro~

Osmar Leltão'

Aleir Phnenta
Oarlos Ootta
Fernando Cunha

, SlJPLENT,E:íJ

AREJNA ,
Adhemar Ghisl JoaquIm ]\,l:acêj(j
'Célio Marques Fernandes Josias Gomes
Oláudio LeIte Punifal Eanmu:í
Daso Coimbra Pinheiro 1Y1I;lchacO
Geraldo, Billhõea Ma uricio ToledO
ndéllo Ma'rtins t>ago
r',.lo Contl Vago
João Llnhares

15) COMISSÃO DE TRABALHO E ,LE~

OISLAÇM SOCIAL
Presidente: Wilson Br:?,ga - ARE'NA
Vice·,Presidente: Fel'nando Fagundeg~-NBttC.....
ARENA
Vice-Presidente: ArgUano Dario - fIDD

',l.i'.l.'ULARES

.'.RENA

Laerto Vielm
·Vago
Vago

REUNIOEis'
Quartas-feiras, élL: 15,00 noras
Local: Anexo Ir - Sala nv 13 - R'1.m:11 D3C
secretanoe Walter Gouveia da costc

14) COMISSÃO DE SERViÇO POBLiCO
Presidente: José J!'reir41 - MIJE
'vice-Presidento: L3.uro Rodrigues';;;' MDB
Vice-Pr.esidente: pauio -Ferras - A.RmNA

\i'11'ULiUtES
ARENA

Carlos Alberto Olâveira Vago
li'rancelino Pereira Vàgo
Grtmaldt Ribeiro ,'ago
r"l12t Azuíar "'vago

Magalhães Melo Vago
l\,Jet:y No\,tlCS Vago
Pa ulo Abreu
Paulo Ferraz

Quartas~feitas~ â~lC neras
Local: lmexo II -. Sula n912 ..::;. f'..amaJ €gi\
decretàrio:' Héllo Alves Ribeiro

Va"o
Vago
Vago

'fltJPLENTElil
ARENA

Adhemar da BarlNJ 11'ill)O c.euc Marquc~ ll'ernnndes
- Arnaldo Prieto S3 1I -c b'ílll0 -

Ary Aleantam Siqueira C~,mpos

Bento Gonçalv~;j Sousa Santcz
1S1'aldo Lemos Teotônio Not{.l-

Flávio Giovina Vingf; Rosado
João Guldo ZacharIas Selamo
Magalhães Melo '

Agostinho Rodr;gt.K~,i

Baldaccí Filho
Cid ll'urtado
Daso cotmbra "
l!:uricoRlbelro
flildebrando GuImar§.o3

• João Castelo

Brígida Tinoco
.t- lI\"lenezes:
Reynaldo Sant:Anna
Xhales Etamalho

'Osnelll Martlnelll
Parente Frota
8'ilvi,) Venturclll
Vinicius Cil.m",ra
Vago
Vago

Cláudio J:,eite
JoaqUim ooutmao
Marcelo Linhax"g
Pedro coüín
Pínheíro Machado
Raimundo ríníz
RogeriQ jJilgo
leot6nio Neto

MDB

Leão SampaIo
Leopoldo Peres

- 'J'osé Peoc:to
More" cTaciel
Murilo Badaro
Norberto Scl1 'l1ldt
Oceano ~arleial

orensv Roc1rigue.'>
Parstfal Ba.rro~o

Sonsa 8r-I:-tC5
Vilmar Gllimarãei

MDB

ARENA

SUPLENTES

ARENA,
J u vencI<, iJil.
Nunes' E'rtire
Oceano Carlelnl
F'arsltaJ Bi3 rrow
,Theód"lo de '\Ibu1ltlerq1ic
. ügt RosadQ

. Vftl,'O

Henrique Turnel'
Jo~P 93 rios [,eprev.o,st,
JO&ias Gomea '
Lins r: Stiva
Lopo Coelho
Manoel I'E,veira
""'':i SSDS Pôrto
Pires Sabóia

Anapollno de l"ark
J~dson Barreto

AthH! Cours
Freitas Dinlz
JG de A.raÚj~

Albino ZOeni
lllron Rios
Daso Coimbra
Dlogo Nomura ,__
Hel1l'ique FanstoIW
.João Alves '
Josi' Tasso d<\l Andrado
.JosJus ! eito

Aldo Fagundes
Anapolino de 'J'nrla
D1RS Menezes
Francisco Pinto
Hamilton Xavier

Francisco studart
J'lSê Camargo
:Padre Nobre
Pedro P'aria
Ulysses GuL1llar[eIJ

flUPLENTES

Ameríco Brasil
.l'irnaldo Busato
BHIr1a~l FiJho
C"ntidio Samoalo
r..!dHJU wemos'"
Francisco Rollmnbe.rg
Leão Samp~Jo

Presidente: Janduby Carneiro";:' MDB
Vice-Presidente: Iilylvlo Botelho .:;;;. t,REN-à
Vice-Presídente: Fábio U'onseca - &ID:El

'l'lTULARES
ARENA.

Marclllo Lima
~'>J j vazro Vieira

SílvIo Botelho
Vago
Vago,
Vago

. Vago
MDB

e-edro Lucen9.
Vago

Tl'IDB

Jtillo Vivelroti
. :Mareoridcs Gadelha

J'or((ll, Vago
- I,{EUNIOE2

Qua·rtaa-feiras, às 15,30 'lorUl)
Local: Anexo Il .:;;; Sala n9 10 - Ramal 6(12
Secretária: Maria Benedita de F'rilltas l3rt\<ndao

Clóvis Stenz~l •
Gerald_ Guedes

·Jhnequim Da,nta~

!talo, Contl
Januario FeItosa
João Vargas
José P~nedo

I~anoel RocÜ'1gU6§

Presidente: ARENA
Vice-Presidente.: Milton BrarHláo - .ARENA
Vice-Presidente: MDB

;l.'I'rUlL~RE8

ARBNA

Jairo Bram
Oziris Pontes
P0tr{mio F1gueIr"ldg

Vago
Vago

REtJNIObS

Quartas-f8il'U3, ã;:; J 1,30 noras
Local: Anexo n - Sala' n9 1 - Ramal 67'1
Secretária: Eloá Moreira da Silva M~:rtins 'Pm'elra

A]feu Gasparíní
É.IV{lrO Gaudênclo
Ar-a.ldo Prieto
Ary Valadã,o
Dantel Fanwo
DlOgO Nomura
Paria Lima
1 '., \ndo Magalhãen
Flexa Ribeiro
Geraldo Guedes

.Hj.rrnes Maoedo



\'!uarta-te!ra Dli\RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ir,.,;.......,....,....._.,..".",.="""====""'" -~~ ~-~ ', __ ,~:;,_==Ó=== ... Ab~il de 1973 593

SUPLENTES

Henrique Eduardo Alves Walter 3IJ"'"
Ney Herreua 'Vago

Presidente: GarciU Netto - ARENA
Vice-Presidente: Juarez Bernardes - MDB

Neto 'Lins e süva
earsttat Barrr')sG
Edison dnnna
Paul" '\Jberu
.tose da -{lJva Barros.

J:'rlsco Vianna
Wllmar Gulmarlletl
7.Rcha rtas Selem"

MDD
Ulas Menezl!2l

SUPLENTES

ARENlI

MIJE

iSUPLE..'<TFS

lV1lJB

"-rITULARE8
MIJB

Adaiberto Cama ~go
Alberto lIa vmz s
Padre Nobre

COMISSÃO ESPECIAL PARA REVISÃO

E ATUALlZAÇk.Q DA lEGISLAÇAQ
SC"3RE DIREITOS AUTORAIS

Freitas ,1.'1 obl'~

t :exa Ribeiro
Mauricio Toleda
usmar Leitlh

9)

t-ernanôo Fagundes
'\rdinaí Ribas
Ruy Bacelar
Mario relles
Márcio P'.es

'AREHA

StélJo Ma rnja

Walter 'llJVR

REU~IOES

Quintas, feiras. às 9 horas
Local: 'Anexo II - Sala 8-A - Ramai 600
Secretària: Allia Felicio Tobias

Vago

7) C0NIISSAO ESPECIAL DESTINADA i1
ELAI;30RAR AS MEDIDAS LEGISLAT1~

VÁS -NECESSÁRIAS P. INTEGRAÇllO

SI)CIO-ECOf\lbMICA-E CU!:.ruRAL DOS

POVOS Di\ COMUNIDADE QA L1NGUA

PORTUGUESA, BEM ASSIM TORNAR

REALIDADE A COIViUNIDADE LUSO~

BRASILEIRA

ARENA
Pnnio ',;alg~da

Sinva' Boaventurn
SOUSB danto~ .
Flexa R.íbelrt'
Oswaldo- zaneno
ManoeJ I'averra
fi'urtado i.eif.e
Cardoso <'le Almeida
João Alves

Benrrque E:duardo AI"oo

REpNIOE~

I'erças-feíras ás 16 noras .
uocar: Anexo Il - Sala a-A - Rama.! 695
decreta r ia: L\lttl~tl. Helena t\4ay Pel eiru da Cunha

B) COMlSSÁOESPECIAL DESTlf\lADA i1
ELABORAR PROJETQ DO CôO'IOO DE
ESPORTES

21'esi<lente: osnéílJ Martinellt - ARE.'NA
Vice-Presidente: Brigido I'inoco - lVIDB
Relator: stnvar GuazeJJi - AREN/\
Relator Substituto: Fábio Fonseca MDR

'J:lTULARt;S
Po..J:t,F:NA

SUPLEN'l'IlS

I\-RENA

MUB

MUB

Argüano Dario redro f"arta
Athié Coury

Prestden te - uaYI de Almeida - ê.RF.Nâ
Vice, PreMriente: naso Coimbra - ARENA
Relatur: João Mene~e~, - MDB

aezerra :te-Norl')es
REUNIOES

",uanas- te Iras, 'às la noras
Local: Anexo [l - Sala 8-B - Ramais '603 G Gíl"~

Secretário; Darke Oliveira de Albuqu lue .

603

Rama.! 695

Pacheco Chavei

JOSe Sampaio
Pinheiro Macr.".do
Prisco . lana.
Ruy Bacelar

l!!IDB

Freitas Dinlz
Tosé' Freire

VUliC!UG ;)ancanção

José Alves
Jose Penedo
Josias' Gomes
Oíeano Carleia!

fADB'

ARJilNA

~ unes Freil'o
Sebastiãu Andrada
Vago
Vago

Marcas Freire
Severo- '1:ula110

REUr~lOES

TITULARES

ARruNA

rtarmundo Parento
Stélio 1aroja
Vtnícíua <';aLla,r!',

SUPLENTEW

SUPLEl'lTES,,
. ARENA

AR$NA

Màrl0 :relles

6-) r;;OMISSÁO ESPECIAL DESTlNAQA é Presiden~e: NorbértO,ScJ:unlelt _ ARENA
ESTUD.t\R -QLOBALMENTE. O PRO- Vice-Presidente: Florim Coutinho..,. MDE

_ Relator: Altaíi' Chagas - A,RENA
BLEMA DA POLUIÇÃO AMBIEf\lTAL 'l'l'J:ULARES

ARENA

Edlson Sanna
ólIlanueJ -~lnheiro'

illrafdo - "emos
rarrnun-' Nasser
Leopotdo Peres

~ à mo Fcnséoo,
E'ernandc Lyra

Aritórnr Ponteg
JG de Araújo Jorge

"residente: jParia Lima ...;. ARElNA
Vice-Presidente: Aureliano Chaves .,;;, ARENA.
R.el[,tor: Monteiro dtl Barros, - ARJlJNlI

·,fITUi.lUms

MDB

Alvaro Lins
Vago

Eêdga rd I?e"eíru,
illrãldo Lemos
Francenm Pereira
Januar:o Feitosa

rcao Castelo
uoaquur- Maúedo
.ruvencíc ')UL
íJ.laUflcio rúledo
Nasser, Almerda

Jerõnüno ~ ':.ana
, el '~'erreJra

Ruy L.HJP

REUl~OES

Qúintas-feiras, às 10 horas
Local, Anexo [l ...;; Saia 8-11 - Ramal
Secretàl'ia: .>.ma FellciQ Tobias

cellO Marques F'ernande~Thales Ramal110
i;errelm do Amaral WaJdemirc 'Teixeira '

SlJPLENTES

,
Quartas -teires, àll 10 norll§
Local: Anexo 11 = Sala n9 B-A
3epretárig: Vânia Oa,rcia Dórea

REUNIOES

",uartas -teiras, -à3 15 noras
Local Anexo [l - Sala u9 6-,\ - Rama!!! GOij fi 1lil6
seeretaria: Diva Yedda Veiga de, Lemos '

5) COMISS.\O [IA "AMAZôNIA

Presidente: Luíz Gareis - ARENA
Vice- Pr'esidsnte:, Henrjqu~ E.'duardo-·Alves -r- MDB

TITULARES

JJRElNA

Presidente: Siqueir;\ campos .: ARENA
Vice..Presidente: dúh., Viveir02 - DrJ.DE!

4) CC~;IlISSp,O ÓO POLIGONO DAS SÊCAS
, . .!

Edvaldo Flores
'~ranC1S~L ecouemberg
Furtaeío Leite
Grtrnaldi Ribeiro

. Hildebrandc Guimarfieõ

M'DB

MDB

Lauro Lertão
Màrto Mundlno
Pedro CoUím
Svlvln IIenturolll

Mareo Macrel
Odulto -[)omlngues
Passos POrL{
Paulmc Cicerc

J\,IDE

Fra.ncisco Libardom

MDB

MtW<lA

uastão MUller
Marcl1lo Lima

Rezende Montp.iro
t'baldo Sarem

SlJI'LEN'l'liS

ARENA

Wilmar Dallanhol
Vago
Vago
Vago

'.HTULARES

Abel AvlJa
Joáo Varga.s
Flávio Ginvlne
Sinva.l GlJa~elll
Vasco Amaro'

E:loy. Lemo
Getlllir Dias

'Carlos corta
Du'ceu Carrtcso

.Ary Valadão
Brast!lo ~alado

Emanuel I?mheiro
Jannuno Nasser

ARENA

V\'l1mar Guimarães 
Vago
Vago
Vago
Vago

ililDB

~u5e 30nilác1o neto
Vago

.atiUNI0...,

I'erças- teu as as 15 noras
Local:' aneao U - Sala 8-.6 - Ramal 60~

secreianu: J:iuffioaldu Ferrrandes Arnuíuc

.Amértco Brasil
Herrr ruui t' .:t., ll.qne

João da Carr.aru

~lquerrs t,...",..n pos

COíl/l'r '0 DO DESENVOLViYlEflliO

DA REG!t.O SUL

Presidente arcico Carvalho - !lHJJ:NA
Vice~Presidente; JaisoD Barreto MJ.JB

'l'l'i'UWlIWS

MD13

.ArgiJano Darro Silvio de Abreu
,Fernando Cunha

2) COMISSÃO DO DESENVOLVIMEr~TO

DA REGIÃO CEf\JTRO-OESTE

Al~ncal Purtado JG de Araúio Jorge
Cesar Nascimento José Mandelll

CEUNIOES

QUln tãs tP)r~s as 15 noras
[,ncal "-nexo {] - Sala o. '8-8 Ramais ~01 o 60B
Secretária: Hegina 111.. Z. Oarvalho '

SUPLENTES

ARENA

ojaima tsessa
Fernando M,q!alhães
Gonzagr vasconcetos
Homero santce
José i,8 rnpa.ic

.Adhernar GhlSl
Álbel Snttmann

,[)ib Cherern
íta'lo Contl

-gEUHIOES

oumtas- feiras. as 11 noras
Local: A"""O U - Sala '"D' da.:,'11~omiS8ÕJC do

__ Inquérito -= Rr.rmusrill e , e
.SemetiJ,nu, Ul~ d~ oiíveíra .I?intO



MDB
__ l<'ranctscc Ama ral
Alceu roonares
Marcor Fretre
WaJter süva

SUPLENTES
ARENA

MIJB -

Abril de 1973

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR
PP '{ECER AO PROJETO DE- LEI
NI' ~1 0/72 QU~ INSTITUI O "CODI:
ao DE- PROCESSO CIVIL"

Anhemar Gr.lsi
Arnaldo Prietc
Batl& El.amos

r:wdo Kuhzlt ~
OiudiO I if te
Djalrna aessa
reUrICO ~lb",11'o

~'rancelino Pereira
Híldebrando 'GuimarA.eG
Ivo Braaa

!b:.lfV druu1
! Jaerte V,e1r8
Llsâneas Maciel
·ten",l.tc dzereeto

ARENA
João Unhares
Djalma Bessa

Garcia Neto

Francisco Studart

15) COMISSÃO .ESPECIAL DES11NADA

A ELA~ORAR PROJE.l0S DE LEIS
COMPLEMENTARES A CONSTlTUI~

ÇAO
Presider.tc- José Sampaio - /\.RENA
vlea-Pr esicentec Ildéllo Martins' - ARENA
vice Presl<lente: Jose Bemltac!r Netc MDB

H.elator: Dayl de AJ- sída - ARENA
_ l'ITI !',,,

ARENA
JaIro Magalhãp.!
João Línhares
José :Jarlos li'lrmc;eca
José Carlos Leprevost
M. .a.hàer Melo
Marco Macl"1
Pinheiro Machado
Rarmunrto ')lr.l~

'rfrlio Vargas

SUPLEN'i'ES '
ARENA :I!LDB

José SaI1y ~Iceu ccüares
REUlSIOElS

Local: Anexo n - Sala ~ - Ramal 612
Secretario: Augusto Henrique Narde11 Pinto

(RElSOLUÇAC N~ 91. Dl! 1970)

Presidente: Baptista Ramos - ARJ5NA
Vice-PresIdente: Lauro Leitál - ARENA
víee-Presíuente: Brlgldc J,moco - MDB
Relator-Geral: Célio Borja - ARENA
Sub Relator' LIVI'O I l Arts. 19 ao 578J - GeraMo

Guedes - ARENA _
Sub-Relato!", Livro [J lArts - 579 li 807; .;;;; ani~

• - . niundo Díníz -;- lIID;B' -
Sub-Relator' Livro 'UI (Arts. 80a a 909J - Frelta.s

Nobre - MDB
'Sub-Relator' Livros IV e v" (Arts, 910 11 L2Sõ) 

Altair Chagas - ARENA
UTULARE.8

!VIDa
Severo !Jlllltllo

RElJN10ES

woc'.l- ~"'ne"o li - Sala 8-A
aecretanc. Mário Carnllo de ouveíra

...

.....rlo 'I'tlJes
]/[oacyr •.ChiesiJO
RU1 Ela.celar

Necy Novaes
, Plínio Iilalgado

MDB

JQ~é Mr.l~dem

tlf1v!c ilarl03

Mll,B

tJUPLEN'fES '

A..'t.Ill1:14

SUPL1:.N'l'ES

A&'J)JA

Jollo da CàmlU'll

Julio VIveIros

~borto L!\.v'ntls

,{ayrnundo DiIÚZ

13} COMISSÃO ESPECIAl, DE SEOU.

~~NCA DE V~CULOS 'AUTOMOTO-
RES E' TRÁFEOO " ,fi'

Peixoto l!'llho

_~bel Ávila _
Géllo ,M,o,rqull3

Il'crnandes
.101\0 'Guido
fosé CarloL Fonsr;ca

Presídsntet Vasoó Neto - AlUi'l~A

lJica-Pi·esid,mtc: J@.é MandeU{ - MIlB

l{1l1ator:' Jl,c1§.l'le Stl!Jllm - Al'Gm.-'A

&EUNH)E~

,~uartas·felras, M"-15 n01'aS

Locai: Anexo E: - Sara d-l> ,
secretána: Marlaclfr Soares de- Méuo

Adalberto Camll.1'ao
-mloy Lenzí

Presidente: Jos6 e3ll.Uy - ARI!lNiI ,
;llce-Presldente: .J.G. do ArIl.1'ljo Jorge _ UDE
Relator: Manoel de A1IIieida - ARENA

"1'l'l'ULARES

ARENA

12) COMISSÂQ ESP,ECIAl PARA ESTU· 14)
DAR li EQUACIONAR e PROBLEMA

DO MENOR ABANDONADO NO PAIS

ft.lrol1 B.loe

IA;oerto Costa
Vlitrlo ~qond ino

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção J)
..."ã-·-

MDB

A.R.ENA

r.eopoldo Peres
Lauro r eitac.
Navarro VIeIra
Oswaldo Zanetlo
Tubo Vargas

MlJB

MDB

Freitas DlnIn
SUPLENTES

RENA

;J.:l'XULAKES

ARl!.NA

J.omanto Júnior
Marcelo Llnharo
Vasco Noto

'.r!'l'V.Lll.KI<;S

Pedro Ool1n

Alelr Pimenta '

JOSIaS Leite

Aldo Fagund€

Aroldo Oarvalho
l?arslfaJ Barroso
CélIO, Marques

Fernandes

dose eonuacíc Neto "..ietúl1." Dias
Pectro [ilana «ose Camargo

S~í'LEN'l'I!.S

ARl!:NA

Presidente: Lins e 8tlva .;;. I\.RElNA
VICe·Presidente: Jaison Barreto - MD:El
Relator: Aurel1ano Chaves - ARENA -

VinIcIus Cansanç(l.o

BEUNIOE9
Térc;>as-feiras, M 15 horas QuartM-feirllB, ('.a 16,30 aores
Local: Anexo n - Saln S-S .;:; Ramais 0&1 li lleS wocal: Anexo 11 ..;; 19a.1n ll-A
Secretário: Mál'lo Na§cl~!mtº do Andrado Sccr~târia: Mav!:\ hlllortlna Ribelro

REli!'<IOES

Terças·feiras às 16 auras
Locai: Anexo Ll - Sala U-B
oemetal'la: Jacy da Nova AmaI anw

~O) COMISSÃO _ESPECIAl. PARA fiXAR

DIRETFdZES E NORMAS DE LEI

,:",<\RA O TURISMO BRASILEIRO

ll'residente: Célio Borja
Vice· Preaidente r Dirceu <hrdoso - MDB
Relator: Dib Cherem - ARENA

-:11) COnr.1SSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ELABORAP PROJETO DE LEI DE

INCENTIVO A f'fSQUISA CiENTl~ICA

_E TECNOLóGICA NO BRASIL

Alvaro Gaudên. 10
Deíson -scarano

. Joao Alves
Farta LmUl
Luiz 3raz






