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CONGRESSO NACIONAL

5riltÓ· PréstabtiA.lll)\

t Ao Proj.et<) 4e~1 n9 14, de 1966 (O.N. ~ que (\lspõe sõbre a l'~dUº!U>
~k~nção.l.iehtliP!)stos na .exPllrt.ação e importação (veto pareíal).•
, -

SESSAO CONJUNTA, \

Em 11 de setembro de 1968, às 21 horas
,Qt ARTA-FEIRA)

ORD1~M. DO DIA
Vetos .J>l'esldenciais:
lQ - Ao FI'ojeto de Lei 119 15, de 1966 <C,N.), que 1nstiT;uiô sistema de

sublagendas e dá outras providências (veto parcial); ,
29 - Ao Projeto de Lei lL9 1.080-68, na Ofí>ms,ra dos Deputados, e n 9 47-ll8,

no Senado Fed.frl'al que modifIca dispositivos da I,ein9 5.227, de
18 de- janeiro de 106'1 qu» dispõe sõbre a polítíca econômica da boro
racha, 'regula sua execução e dá outres providências (veto parcial).

ORIENTAÇAO PARA A VOTAÇAO

-=

Matéria a que se l'efere
Parágrafo 39 do art. 17.
O arl;. 22 e seus parágra:f1bs, mencionados no art. 19 do
Projeto, e os NtlgOS 29, ~ e 49 do I?rojeto7'
Os íncísos V e VI do art. 28, mencionados no art. 1"
do Projeto.

Veto
1
2

2

eMula
1
2

3

BESSAO CONJUNTA

(Ti!:RÇA-FElRA)

OJ.tJENl'AÇAO PARA A VOTAÇAO

ORDEM DO DI~

Ve~ Matéria 1\ que I'!e refer6

lfUllló :Parági:àro 8Q do art. 19•

, tErii 10cle setembro de 1968, às 21 horas
.\':' .",' .: .

"éclulá

1

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

165'1- SlESSAO DA 2'1- SESSãO LEGISLATIVA DA 6'1- LEGISLATURA

EM 6 DE SETEMBRO DE 1968·

(Ext1'l.wrmnál'ia matutina)

I r
_ Abertura da Sessão

li .... x..ettnta e assinatura da ata. da sessão antertor

nJI - Lã!tuI'a do Expediente

-, OFíCrOS

- Do Sr. -.Presidente do Tl'ibunai Superior Eleitoral ofício n~ 608,
;41e llJ68e, - , .• . .

-Do 81'. Presidente da comíssão de Agricultura oficio n 9, 62,. de 1968
e '13, de 1968.

. . - Do 'sr.,Presidente' da Comissão de Constituição e Justiça, oficios
IIs. 108,,109 e no, de 196B.

--:bo Sr. Presidente do oomíssao de Finanças, oficio n9 84. de 19,68.
_ Do ar, Presidente da Comissão de Transpnrtes, Comunicações e Obras

'Püblieas, oficio ;n9 17(l-o.~B.

_ DO SI'. }Presiclente da Comissão solicitando audiência da Indica9ão
0.9 9.68, .

, _ DoBr. Presidente da OPI - Adminlstl'ação do Distrito Federai,.
llf[cl0 lL9 i-se.

INDI9AÇõES
_ 'Do' Sr •. Mál'iq Covas indicação 119 CPI-35-S6.
-Do Sr. Mário Covas mdícaçêo 119 061-68.
_ :OoSr, Mál'io Covas indicação n9 OPI-15-0-68.,

REQUERIMEN'J?OI'l.

- Do Sr, Anía Badra e outras sol.cítando constltulçãode CPI para.
apurar irregularidades no atraso des quotas; aos munícípíos brasllelros ,

- Do Sr, Améríco de Sc;uza solicitando anexação de projetos.
- Do Sr. Humberto Lucena solícítando desanexação de projeto.
-- Do SI', Humbel't() Lucen. solicjtando retIrada de projeto de sua au-

toria.
- Do Sr. Vlngt Ro.~ado solícítando 1icen~'l, para tratamento 1a saúde.

OOMUNICAÇõES .

- Do Sr.E'aml1ton P1'11d'o comunícando que se ausentarã do Pais
- Do SI'. Virgilío Távora comunicando que se ausentará do pais.'
- Do SI', Walter Passos comunicando que se ausentará do Pats,

IlESPACHO

- Do .se. Pl'esi<Iez."I;e determinando o arquívamento de proposiçÕ,*,
(art. 61 da Constltulç[w). .

PIt,O.7ETOS A IMPRIMIR

N9 450·B, de 1967, que suspende a execução' e dá nova reçlação a dispo
sitivos ela. Lei nQ 4,947, d·e 6 de ab.r;j d ~1966 (NDl'mªS de Dll'elto Agrário)
e do Decretc;-W n 9 07, d~ 18 de novembrà de 19616, que dispõe sôbre o oan- ,
çamento e cobrança rIi' tmpõsro sôbre a proniedade territorial nIral e dá
outras provlcl~ncias, t.enàopa,recslee; da COJhlssão de Constituição ( 'ustlça.
pela constltuclOnalid!l;de e jur ir!:rlda{\e; da Comissão de Agricultura e Po]itlra
Rural, com sllbsGi~utJvo;; a, da comissão de l!:colWmla, favorável ao -ubs
títutrvo ~a .Oomissao de Agrícuítur ae PoJ1tlca Rural. ~ Relatores: Sr.,. FIa
víano Rlbeu'o, Paulo campos e Paulo ·Maclel.

N9 8M-A, de 1968. (Do Sr. Jamil Amíden), que altera a alínea a do ar
tIgo ce. da L~\ nv ~L024, li" zo .d' _rlê cembro de 1961 (jLei de DirÚrl2es e
Bases), tendo pareceres. da COmISSEl<' de Oon~.!GUição e Justiça pela inj.uri
dicidacte; e, contl'árlo. da OomiSllão da Educaçã~ e CUltura.' •
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BRASiLJ"

'C"''''''' DA ""çAe .... "EDAÇlo

FLORIANO GUIMARÂ!S

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
0.50 Semestre NCr$
1,00 Ano • • • • • • . . • • • NCr$

Exterior:
............ NCr$

ASSINATURAS

O",C,.OR ..acnAt.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

O preço do nümero aoulso figura na última página de cada
exemplar.
O preço do exemplar atrasado será ac~scido de NCr$ O,Olt
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de snol
anteriores:

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACiONAL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÁO r

"""'rLIIO nsa oficlols do Oep..lamealo de lrtlllrf~llia Nnc!onsl

CHe.... ou ,...,.VICO De: POBLICACOES-

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e lnterior~

~emo;:stre NCr$
Ano ••••••••••• NCr$

Exterior:
Ano • .• .. • • .... NCr$ 4,00 Anp

NúMERO AVULSO

MARIO PIVA - Atitude de estudantes durante a visita. de Eduardo
FIel no Plenário da ClISll.

PETRONILO SANTA CRUZ -:Falecimento de Alfeu Rabelo; combate
ao eãncer.

AOENOR MARIA - cooperatIvismo.
, FLORWE.NO PAIXAO - Reg-ulamenlação das atividades perigosa:J, In-

setubres e penosas. .
PASSOS PORTO - .Participação do orador em comissão parlamentar

de Inquérito sõbre a administração do Distrito Federal.
JOSÉ ONIAD - Reclamllçlío sõbre -indicação do orador para. Comissão

de Finnnças da Câmara dos Deputados.
GASTONE RIGHI - VISita. do Presidente Frei; Dia da. Independência.;

cPt Estudantes. , .
GERALDO FREIRE, G1\STONE RIGHI e RAUL BRUNlNI - Quesl.ão

de Ordem - OP! sóbre a. mvasão da Universidade de Bras1l1a.
ALTAIR LIMA - Questão de ordem sObre uso da. tribuna.
WALDIR SIMOES e CANTiOlO sAMPAIO - Questão de ordem sÔbl'e

Inscrição para uso da tribuna.
RAUL BRUNINI. GASTONE RUlHI e CANTiDIO SAMPAIO - _Ques

tão ,de Ordem - CP! sôbre ao Invarão da Universidade de Brasflla"
AL'l-:AIR LIMA ...; Venda de habitações de Conjunto ResidencIal do

Alto da. serra., em PeLr6polls.
JOsll:-MAlUA MAOALHAES - Depoimento na. OP! Estudantes.
GERALDO P:R:EIRE - Apuração dos responsllv'els no episódio ds. tini

versldade de Brasllla.
RAUL BRUNINI - Conselho NacloDltl de Telecomunicações; próxlmllll

eleltções lnunicipals. - . -
GER.'\LDO :FREIRE, RAUL BRUNINl e MARTINS RODRIGUES 

Questão de Ordem sôbre composição do Conselho Nacional de Telecomuni-
cações. •

DOIN VIEIRA - Aeroclubes clvJs.
GERALDO GUEDES - Tetteno~ ele marinha em Pernambuco.
LYR.Ill BERTOLLr - Discurso proferido na Càmtl11l dos Depulados

pelo Presidente do chile, Eduardo FIei Montalva.
" FERNANDO OAMA - Sete dI! Setembro.

.oSMAR DE AQUlNO - CP! sôbre n. Invasão da ;Universlliade de
BraMUn. ,

CUNH." BUENO - Importação de tratores; trabalho do jornalIsta Ma-
theus de Paula sóbre o Poder Legislativo; cirurgIa. de trlLl1SJllantes. ~

DJALMA FALCAO - Adminlstraçáo do EstadO de AlagoM,
. YUKlSlUGUE TAMURA·- Dia da Independ~ncla.
TEM1STOCLES TEIXFIP~'l. - Pagamento de impãsto de renda. pelos

magistrados. " •
ABRAllAO SA'BA - operações de borracha. <

LEONARDO MONACO - Posse do DT. Edgard Radesca corno Juiz do
Tribunal-Regional do Trabalho em São Paulo.

ADHEMAR OHISI - Convênio para. descoberta. de proceS$o de ex~raçlW
de enxõfr~ e ácido sulfúrico do rejeito da. pirita de carvão.

V - De!lgna.ção da Ordem do Dia. '
VI - Encerramento

2 - MESA (Relação dos membros 1'" '
3 - LíDE..R'I1S E \-rCE-t.1DERfS DE PARTIDOS (Relação dos membros),
4'>- COMISSõES (Relação dos membros das Comissões Pennanentes, Espe·

clais, Mlsios e de D!4l:t1érito).

1'1" 1.619-.'\, de 1008, do Podêr Executivo, que concede pensão mensal
f, viúva do parlamentar weue- Geraldo de Azevedo Atbavdc: tendo pare
ceres: da Comissão d~ ccnstítuíeão e Justiça, pela consfituclomllldade e [urí
dlcldade; e, da Comissão (:e Flíwr.çar,' pela aprovação.

REQUERIMENTOb DE lNFOfu\1AÇOES APRESENTADOS
NQ 5.692·68, do Sr. CarC:os[y-de Almeida, que solicita ao Poder Executivo,

utrnvõs do MJni~térlo da F1l2€'r.da, )lar intermédIo do Banco do Brasil, íntor
mncõcs sõbre a instalação de agencias nas cidades de São Joaquim da ~arra,
ScrlãozJnho e Leme, no -Estado de São Paulo.

NQ _5.693-68, do Sr. Anlór:i{) Bresolín. que solicita ao Poder -EexecuUvo,
através do Mlnlstél'io dll.'Fazenda, íntormações sõbre a aplicação de íncen-
t1v05 Ilseaís. I

1'1" 5. C94-68, do ar. J.ffcnso Ceiso, que sollclt aao Poder EKeculivo, atra
vés do Minlstéri& da Educação e~ Cultura, íntonuaçcões sõbre denúncías do
Convênio MEC-UBAID pelo OovérJlCJ dos Estados Unldos.

N? 5.695-68. do Sr. Minoro Mlyamoto, que solící ta ao Poder Executivo,
através do -Ministério da lndú~tria e Comércio, informações sõbre R venda
,de estoques de café do IBO dados como imprestáveis.

1'19 5.696-68, do Sr. Erasmo! Martins pedro, que solicita ao poder Exe
eutívo, através do Ministérl.., da Aeronáutica, por intermédio do DAC, Infor
mações sõbre decolagem simultiinen de avião no aeroporto de Belém ePA).

NQ 5.697-68. do SI'. Ady1io Mmtills Vianna, que solicita ao Poder E)'c
cu Uva, através do Ministério do 'l'rabalbo e Previdênc;a Social, lnIolmações
sõbre restrições ímposta« it nssistêneia-médica pelo INPS. <

N9 5.698-68, do SI'. !Jdylio Martins \"ianna, que solicita ao Poder Exe
cutivo, através do Minisléri!' do Exército. Informações sôbre re-naneração
dos S~crelal'los de Jlmtns do Serviço Militar. -

NI' 5.699-68. do Sr. Hênio ROlllagnollí. que sollcita ao Poder Ex~cutlvo,
através do Ministério da Agricultnra. ínrormnçxes sôbre a .ímplanlaçâo de
novn polltíca de produção de sementes.

N? 5.700-68, elo 81'. liélllo Romagnolli, qua.solícíta ao Poder Executi~o,

através do Ministério das Relaçóe~ Exteriores, informações sôbre dístrl
huíçüo de boletins, pelo C('lnsuJado do :Brasil, em Miami - USA.

N" 5.7(11-68, do Sr. Da~'l'de ...lmeida,' que sollclla, ao POder Executivo,
através do Mlmstério da Fa-ze·ncla wíormações sõbre a extinção da Exator!ll
Fedeml do Munlclplo de São Joiiv ãe Meret! (RJ).

N? 5,702-68, do SI'. ll:J'l"lln ?'Ilmça, que solicita ao Poder Execmtvo.
uLmvl's do Ministério do Inf("llol'. lJOf intermédio da SUDnlE, íntormações ~

sõbrn a construção de estrada ligando a cidade do Açu 11 'cidade de Ma-
Cilll, (RN!. . "

NY 5.70NI8, d"o sr. Celso Arr,arlll. que sollcila ao Poder zxecutívo. atrn
'Vês do Mlnlstél'io das Comunicações Informações sôbre o serviço toMô-
níco Interurbano de IJhabela. lSP). -

N' <5.704-08, do Sr. Clel" :Mllrques, que solicita ao Poder Executivo,
nt;:1I'és do Minl.stério da Flizenda. por intermédio da Diretoria das Relldr.s
lnLemos. Informações sõbre sorteíos realízadcs pela F'eder~o Alagoana de
I'romoção Esport,iva. em Maceió. (AL).

N? 5.705'08, do sr..11.'\1' Tavare:- que sollella ao Poder Executivo. atra
vi'", do MInistério do FlanejllJllento e Coordenação Geral, ínronnacõea sãlJre
o eontrlbutção do Bmsll para 0_ Iínnnclamento de estudas 'do Hudson matl
tute Inc.

N? 5.700-68. do Sr. Ai\~nor'Marla,que soJlcita. ao Poder zxeeuüvo, atra
vts do Ministério dns comomcacões, por intermédio do DCT, Inforl;.;.açõ'lS
sõbre reparos na. :êde telegráfica entre Currals Novos e Lagoa Nova, (flN).

N° 5.70'1-68, do Sr. A!(enol'}'1arla que solicllá no Poder Executivo, atra
-vê" <lo MinIstério das comunícacõce, Informações sõbre o número de candí-
dll.los aprovados no Concurso de operador Po8tal do DCT. .

NQ 5.708-68. do Sr. Vasco Filho. que- soücíta ao Poder Executivo. atra
vés do Mlnistiírio da Educação c Cultura, Informações sôbre o estabelecí
mente de normas para a tmnsfrréncla de Atletas Amadores.

N9 5.709-68. do Sr. Cardoso ue Almeida, que solicita ao Poder Executivo,
ntr!wés do Ministério da Fazenda, informações sôbre empréstimos para pc-
cuo.rlsw" dr gado de cortc. •

N9 li.710-68, do Sr. "José Co19g1'ossi, quE! SOlicita. ao Poder !!:lCe~utlvo,
através do Ministério do Tmbalho e Previdência Social, informaçções BÓbre
empregados das .!:ocledades següradoras colocados à disposição do lNPÕ.

N9 5.711-68. do Sr. Cunha Bueno, _que sollcita ao Poder Executivo,
lIh'nv{'~. do Ministério do Plalle.laml:nto e coordenação Geral, e ão Oabl
~etl' Clv!l éla Pre.sJdêncla dl'l Rep'(Ibllca, por intermédio do DAPC, infor
nla~óeR sObre nomeaçào 1e concursados.

NQ 5.712-68, do sr. Dayl de Almeida. QlIe solicita ao Poder Esl!~uUv(),

através dos Minlstérlo~ da 1ndú~bla e Comércio e do Trabalho e Previ
d~nci(1 Social. informações sôbre fmprêsas concordatárias e falidas, no Eg-
tlldo do Rio de Janeiro. ' ,

1'1" 5:713-68, do Sr. FelJ RO~!l que solicita ao Poder Executivo, através
do Minislério da. Fazendll., informações sôbre o total de pagllJllentos feitos
com "pessoal" nos úllim09 cinc.. nI'los. . .

!'iJ9 5,'114-(18, do Sr. José Colllgrossl, que solicita ao Poder Exeeutlv.o,
nLmvég do MInistério dos Transportes. Informações sôbre aumento das pas
Eugel1" de trens da Eetrada de Ferro Central do :Brasil.

N° 5.715-68, do Sr. AIlal1 Llma. que solicita ao Poder ExecuMvo. liü'a
vês da Presidência. da Re!'tiblien Infonnaçxes sôbre o amparo los viúvas
de servidores' federais optantea pela contribuição ao IPASE.

1'19 li. 716-6B, do SI'. Paulo Macarlnl, que sollclla ao Poder ExilJ:utl';o,
e!J'l1vés do Ministério da Fnenda, iníonnaçôes sôbl'e a aquisição do con~rÔle
ncloll"'·lo do Banco Nacional da L!lvora e Comércio llelo~llnco do Estado de
Siío Paulo. "" - -.

lIQ 5.717-68, do Sr. Ney Maranhão. que sollclta ao Poder 3Xecutlvo,
através do Ministério da TrllbaJ.!1O e Previdência Social. Infonnações sôbre
O não cumprimento pelo INPS do preceito constitucional qu~ assegura apo
sentndorla com "alárlo inteJral !lOS 3D anos de serviço li mulher empregada
su}elta as lels trabalhlsll1ll.

N~ 5,'118-68, do 81'. Cardoso de Almeida, que saUclta ao Poder Exe..'Utlvo.
Il.!.nnés ao Ministério da Ar-rlculLura Informações sôbre critério para revenda
de trllhadelras pnra colheita. de trigo e arroz. "

IV - Ordem do DIa.
ANTONIO BRESOLIN - Parque Infantil para ll. cidade de Cruz Alta.
STh'VAL BOAVENTURA - Estradas vlclnaL~ do norte-mineiro,
LUíS DE PA1JL.1\ - E:Xclu~lio de Barreiro Grande da área da SUDENE.
PLíNIO L1?MOS - Encrgizúção dllS margens do rio Taperoá.
BADI BOGADO - SEmana de veterinária; regulamentação da Pl·orJssão.
lTILDEBR:ANDO GUIMARÃES - Falecimento do Embaixad,or 'lmcricano

'olcn Meln. -
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Atlas Cantanhede - ARENA

O SR. PllF.SIDENTE:

Rio Orllnde do .Sul:

Antônio Bre8011n -' WB
E\lclldes Trlches -Aln:NA

Ll'iuro Leitão - ARENA

Vasco- Amaro - AREtlA

,Zaire' Nunes'- MDR

Roraima:

,I

'A lista de' presença (lCl1s--i 'o com.'
parecímento de 4S 'Senllores' Depu-
tados. -

EStá aberta a sessão.
Sob B protrIjIiD~de--DeuS ínlc'amos

nossos trabalhos. .
O Sr. E.ecreüufo procederá à leitu

ra da ata da sessão anterior.

11 O SR, SINVAL BOAVENTURAr

ser.vlndo como 29 .s-.~I::·etÍlrio, llto-'
cede à Ieítura lkl ata ..dal s~ãü ar-te
cedente, a qnal é, sem observação, aS-
sinadllt. '

A'ftE:NA fi SR. PRESIDENTE: .

'Pas~a-se à lelí n'a do expétijent·~'.

o SR. ANTONIO BRESOUN:

servíndo como 19 Secretárb, pro:'·
cede à Ieltura do seguinte

IlI'- EXPEDI.ENTE

OFICIOS:
.Do Sr. Presidente do 'tribunal su

ARENA. (lB.IUI9) __ pertor Eleitoral, nos 'll(/6"lint~.5 têrmosr
::',. 01icto n? 60S

Brssills l em 27 de agõsto de ,1968.
Br. presidente, .

Tenho !t honra de me dirigir a· V.
. Exil., 'com o objetívo t/e sollclta!' Eeja.

autonzada a. retlradll. lia. MeiIsa$Enl
dês!!! TribUnaL SUperiOl'E1eJ!otal,
llprlmímtada'em -13 de lIgôsto do cor
rente 111\0. ~ob lJ n~ 543-TSE-GO. pro· --
pondo alteração n" Quadro de sua
Secretaria, a 11m de s proceder a re
exame da. reéla,ão .da me~(na.' '

Aproveito o ensejo p-1r!t,apresen1G,r
a. V. Exa. d:l meUll protestos de ele
va-da estima e consideração - Minis
tro Antonio GOllçallJes elf. OliVeira -
Pre;idente do Tribunal St'p~rio; Elei-
toral. . '.

Do Sr. Presidente da, domlS!:áo de,
ÂgricUlturlt e Politici Ru!'a.I, nvs se-
guintes Urmci;: .. '

Of. n9 62-68
Bms1Jla, 4 de Junho de 1956
Senhor Presidente:

Atentlendo à. dellbt!l'açao UniJnll'\le
desta Comltslio, em l'Wllíáo IIl'dlnárJa.,
r~allZlÍaa. em 29 de ma1<l p.p" tcnhD
a. llonra. de sollcit!lr a -'Vossa Excrlên
ela a abexação dof'l'(Jjeto nQ 554-67,
do Senhor AntÕÍlÍO Breói1Jiil qUE! 'u dá
nova redação a dispooleivOi daLei nl1-
mero 450-6'1'; do Senhor Orlando Bér
!oU, que "Suspende a ex~cUçã!l e dá
nova. redação a dlspOSltlvos dlt I,al.nú.
mero 4.947,ú~ 6.4.66 (NorJn>lS de Di:.
relto Agrário) e do Dccreto-lei n9 57,
de 18.11.66; qUe dispõe' Sôbre o Jan
çamento e .cobrança dQ imp(\~to.s,-,bre
a. propriedade territorial rural, edá
outrall provid@ncill5". ,

Ao' ensejo renovo 'a Vossa.'J!JJ{ce1l'n
ela os' meus ;ri'otestos de elevada es
tima e distinta cons/(leração. _ Re•.
nato Celldónlo.' VIce-preSidente, no.
exerclcio da Presid@noia. "

Da sr .Presldente dá Comissão de
Agricultura e polltica. Rurl\l, nOS'lIe-.
gulntes têrmos: ' .

m. nQ 7r.-68
BrasllJa, 22- de ágôslo de .19G8
Senhor, Pres!drnto:, .

Nos termos regi~entais' sollci!OA
VIossa Excelência. seja enéaInll1hado
a êste 'órgão. técnico, pe,r tl'Btar de

Para.lbs.:

sergipe.:

EspiriÍD St1nto:

P16ul:

M.. lo GrosSo:

GoiáS:

Guanab~ra,: '

:Rio de J'anelro:

Sli., PaUlO:

Anttlnio :Mlttialhãl!s - MD:a

FeIícin.no FigueIredo - flIDB

João Fernandes - MDB en.10.lIS)

PUnio Lem~'- ARENA (1.1.61/)

Fem-.ndo Gamll, - MDB

Arntln!io MastIocol!.. - ARENÀ
Cunlla Bueno· - .ARE.."fA
Franco Montoro - MDB

Olodoaldo dosia '- A.~A

,Luiz Br~a -=: ARENA

Vasco Fllho - AR.ENJ\

Aroldó- carvalho.,.- ARWA
osmar Dutrs.' - ARENA

HlIdebrando Guimarãp.B 
(17 de jnnefró de 1969) ,

Martins R.Qdrigu~ - :MDB

, Sousa SantOs - ·AREtiA

ceará.:

, 165~ SESSÃO EM 6
DE SÉTEMBRO DE 1968. .' \

Extraordin?ria; mattlti'la 11? 65 -
PRESIDE:NCIA DOS SRS.: ACCIOLY

FILHO, ,1' VICE-PRESIDENTE;
VASQO FiLHO, NA FORMA no
ART. 62 DO REGIMENTO INTER
NO E LACÔRTE. VITALE, su
PLENTE DE SECRETARIO.
AS 9,00 COMPARECEM OS SRS.,:

JÓllé BonifáCIo .
. Â!loly' Flih,9· -, .

l1alhéus SchInid~

Henrlque de La RocqII)

MJltol} ReIs"

'-,

RESOLUÇ~O

RELAÇÃO PE,ORADqREJ
J Grande Expediente

" Getúlio Moura \..

Erivan Fran~ \

Bernardo Cabral
,Sildi Bogatlo

· LU!Z Carlos Braga.

.Márcio :Motetr& Alvéa·

.:.YukLShiguo Taniura

:.oíeto Marques

C~lesUno Filho
Paulo Campos

Garcia. Netto .\
. "

· Fernando ·Gama '

,Raul Brunlni ..,

Agenor ~rMa
l'llulo Brossard

Al'Y Alcântara "I
Gel'll1do Mesquita.

Chagas Rodrigues

·Feu Rosa
pOiu Vlelra.

Medeiros Nero '

Sousa sari tcs
Joaquim parente

Joel Ferreira "'I
Ellnva.1 BoaventUra

Elias Carmo

l"lnvil1no Ri'belret

Cnmpos Vergal,
· Gemido Ouedes

Henrique Henldn

Reynaldo .S!lntlAnn ..

'ifilson Braga
· MarIano Be.ck

.Amara,l de Sousa
Paulo Mac'arinl

,Tem/stocles Teixeln. .

_ Adylio Vianna. ~'. '
F'adre Antônio Vielr..

Hélio QueIroz ,

~edro Fat'la

Bezerra ,Ulte

Adhemar GhíBl

Pjalmd FalCão

Edgard M:lirttns perelrJ.
CunlulI BuenD

Floriceno pãlxão

será integrada por onze membros, po- ,'~- Aroldl1 Carvalho
dendo utilizar o. ímpcrtãncia de .r: - t')
NOr$ 25.000;,)0 (v!nte e cinco mil L: -: Ary Alcãn ara
cruzeiros novos) • 'J.;;. Lacôrf,e,Vital.

Oâmara: dos Deputad'ls. !Z9 de março .J .- ,. .
úe 19'6S• ...:' Bezerra de Mello - Saeli .;':'_, MárloMaia.
Búgacló - Feu BOsa, - ,!,~W11listoéles, ..;;; Parente Frqta
Xei:i:eira - Adllemar GIlISI _. Nadlr ,_ ~, '.
nossetu. - Fel/eiano' [.'Igueirerlil'- - DtlSO Coimbra.
Mariano BecTe - Paulo Call1pOS '
Amaral «e Souza - Wilson MartinB Acre:
->.- Cid 1/ocha ,... AntÓ1lio' 111aga!háes
- tmuio Macharló- MaflJiat'do Lago
- Alípid Carvalho - JolJé Mandem
Filho -Pedro Faria - Joet Ferreira
-- Aldo Fágundcs - Ant?I'Zo areso
!ÍlI'- Podre Antanio Vieira - Jonas
Carlos - Hermano AlveJ - Mâ.tio
OcJva8 - Raimundo Parente - Fran:
eeuuo Pereira - Raul sruntn; - Hé
lio Navarro - Dirceu Cimlosa _ Ar-' Armando Corrêa - .AR.EN.A..
gíllCTlo Dario - lUar~jcll' J.1orelra AI- -<..:,
ve~ - PaUlo lI-lucari-ui - Ruy Lino - Maranhão:
Ernesto ValclIte - Nasser AIl1{eida -
Tabosa ae Almelá4 - Aurino-ValC/l$ HenrIque de La. -RocCjue - ARENA
-- MaUr1l Femandes - Regia par
checo - JoOo BOI'ges - Múrio Piva
- José Maria Magalhães - tternumo
Alves - Alvara Mattà - passos porto
-,. Minoro. MI//amoto - lrlrmsenhor
Vieira - Bernard(J Cabra! - Neli 1I1a
rannão - João Hercuüno - A/cl!lt
Carvalho - Chagas Rodr/{/aes 
]lIa/hens'- cenmta: - Me/rio Mala ..!..
üenrunies Henkin - úOjllF coettio 
F'Wviano ,Ribeiro - Júlla Steiilbruch

'-Plinio Lemos - 0'/(1;.10 carus» da
Rocha - Benedito FerreSra'- Aure
Dlulma ratcõa - Humberto, tsucena

: - Manso Cabral - .Josa,ohM Azevedo
. - Fernando MaIJalltães ' Luna

I Freire - José CarlOli Teh:elra - Joa
quim Cooelro - Arlindo Kunster 
Pedro C1tmdlni - Doln Vieira - 1I11/ta
lllUchado -- Maclutdo Rolemberg 
WanderllJ1J . Dantas - Wilson Roriz José onlãs
- Martins Rodrlgue8 - Martins Jú-
tuor - Hélid Gueiros - !Jevy Tava-
res - üsmar de AZUla0 -' Atlas
Cantanhede - Joaquim Mltceelo
Oelestitu: Filho -' Marc9s .RertZ'lllalm
- Eralod -Lenios - .Pereira Pinta 
Lurtz Sa1riáI.- Getúlio Moura - Hi~

,d€lmtndo Guimarães - r l:lres S'Ja
ma -' .vital do Rdgo - JoM Esteves
- .Carvalho Leal --A7fi(lrctl Netto 
Osmar Dutra - pcJ.<lre Nrlbre - Car-
doso de Almeida .~ ISrael Novaes - Raytilundo d-e' .P.lld!"a1e - ARlIJNA
Nàiir Miguel - GllIbertlJ A'zecedo 
Ozlres Pontes Ed{fltrd refeiTa -' lo
stiphat AzevedO - Pauio Freire 
U'boa Machttdo -'- UI]/!Jse.q Gul1lCa~ Sadi Bogado ~~ MDB
rães - Cunha BUeno - Pt/ulo Bia"
-- Andrade Lima Pillro -- Rubem Me
dma'~ simão dá CUn]'a - ,BrlJca
Filho '-, F/orwe-no palxllo - Mata
Machado - 'Anac7eto' 'Jani;1It'lela -'- Gilberto Almeida. - ARENA
Bmerenclano de Barros - Vali! Al- LUiS ~e ~ula.. _ .AR.E~A
meiclJ1 ..,.. LI!º- :NelJes - Erasmo Mar-
tins'Pedr-o - .Rellnald" Sant'An7la - Mata. Machado - MD3
iIltlwn Bra7ltUío - Elllllleto' Pinto -' . . . .'
Amaral pelxbto _ Pedrosb Uorta _ Murilo Badarõ - AR.ENA
1Ye/81J1t Carneiro - Anapalinode Fct- Paulo Freire _ ARENA,
1'111 - Jandlt1{lI Carneiro - Edllt Fel"· . .
ra:: - Dnat llUndes - Mar~llio Lima Slnval oBaventurã - ARENA
- Adolplio Olil.eir/l - Ailal/mrlo (Já- . Teót!lo Pires _ ÁRBNÂ(Slilt
lIlargo - CdrW;f;O Alves - BiJ./daeo
FI/Ira - ItalQ ,Fitipald/ .,,- 1W,oac1J~ Ultimo de darvaJho - ARENA.
Silvestre.

Nl? 67, DE ·1968 Republiélt~se por ter ~atdo com in-
CPullllcadlõ no DIário do,congresso cOITeção no~ PCN de .16.5,6S, pág.

llacionaL de 4.4,196S, página. 1.182 - 2.40s, 2 e 3· colunas.
l~ -e 2~ colunas)

REqUERIlIíE,NTO

.1) Sr. Presidente:
:Nos 'lêrmos ~do "Regl~pnw Iliterno

tia camara dos Dep!l~<taos requeiro
à Mesa seJB ibstalada umil. Comissão
'l'{lT:âmelt~ar 'tle Inqúéri!o para .lnves
,ligar. em todo -D.....Pllls, a. extensao das
'VlOlênclas que· '\lêm senclo praUeadllS
ccntra esludBntes e, P\tticulBrmente
para apurar os :fatO$ e tiE respon.s!1
bllid!ldes· do massacre pratie!ldo pela
Policia. Mimar do Rio tH! .Janelro, na
data' de ontem e que culm~nol( tom
o assas.sinlito do jOV\nl escolar Ed
son LUís LÍmIl. Souto Ue 17 .tnOll ,de
idade,

A cOI~jgsão terá 'o,PrwJ.l'~e 90 d!as
llll,r& tleseli~olver. suas ativ1(ladC3 '8
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-DIARIO DO CONOPESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1~68 ,
matéria pertinente às 5'1<15 atribuições, -tos de est:ma e ccnslderacão. - t'C.
o Projeto n~ 659-li7, do Senhor José reira LOpo:8, FI es.deute da Comissão
n~segue que "dá. neva redaçúo no de Fillamil'lS, .
parágrafo único do artigo 2" da Lei Do se. Presidente da _Comlssác de
IlQ 5 194 de 24 de dezembro de 1966, Transp:lrtes, ocmunieacce . e Obras
que regula. o exercíeio das profissões públicas, ncs srguíntes Wnnos;
de Engenheiro, Arqulkto e E::g~hei- or. 17668-CT-CQP:0 Agrõnomo e dá outras provldêncíns,

Ao ensejo renovo l~ Vossa Excelên- Brasilía, 30 de a~bsto de 1968
ela os meus protestos d' elevada esu- Senhor presldmt~;

mil consideração. - D~as stenezes. sallclto de V01sa ExCl'1Iln~ja proví-
I'Iesldente., .', ._ dêncías no sent'dc da que ~jlja ouvida

Do 61'__PresIdente a<1. conussao de esta Comissno sôbre o t'rojew núrne
Constltulçao e Just:ç:t, nos seguintes IO 1:620, de '1068, que "incluí a Ponte
termos: Rio-Nlterói no Orçamento Plurlanuol

Df n9 108-68 -~' de Investimentos para o trtênío 19a8-
, "t d 190"8 1970", Mensagem n9 511,63, do Poder

Brasilla, 28 '!e agosto e Executivo,' . I,

Senhor Presldelltp
: Aproveito o ensejo para reiterar li.

Atendendo à deUlJeraçRo unânime vossa E"celenc n m :115 protestos d,
desta oomíssno e111 reuníuo realizada elevada eons.deraçao e estímn.
em 28,8.li8, tenho a honra de solící- ceeo A1,1IarGI, ,Pl'rslde!lt~. •
tar 11 V. Ex~ que o M11l!stél'io do Trn- !?O Sr. Presl(]cnt.e QlI Coml.~sao de
ba]ro e Pre~idéncia Sacia! através do Baude, nos s~guJ11tes tArmo~: ,
Instituto lITaclonal de preyld~ncln &0- Ex~e~entls Imo senno- PreSidente
cínl <;{'Jn. ouvido a respeito do Proje- da Camara dos Drpll'~do~
to li9'1.440-68, do Sr. FIauclsco Ama- pe acôrdo com_ d-<C"CIH'" d.e.~ta Co
ral que "acrescenta UII1 parágrafo ao míssüo, em -reunmo Ol'dl1~.ll'Ia de 14
artigo 76, da Lei n9 3, e07, de 26, tle de jJ~õsto corrente, l'er,lJ.elro na f~r..
a"õst de 1960 (Lei orgà.r.icl\ da Pre- ma legimentaJ, si'Jn olll',da a Com,!'
viaêu~íll SOcJlIl)".' são de POllstltUlçáo e Jllbtlça 5ô~re a

Aproveito ensejo pur;) renovar o Indlcuçao 119 9-68, ':l. autoria do
V Ex~ meu~ protestos de el;t.imll e peputado Erasmo M~!'t.Jn< Pedro, qUe
consideração _ DJalllJlt iIlarin]lo, sugere, na forma 'la ano 112 do
presidente. '. - . _ Regimento Inteu:o, o _~ame e. o es-

Do Sr. Presidente da COllU,>SUO de tudo de allteproJeto J~ l~l, vlsant!c
Constituição e JustJ~'<t no. se"uinws criar no Mml:térlo da Sa)lde gIns-
tér o - ,b tituto Nuo onul de R~a\:nlitaçao de

m s. Incapacltadoh", enca;uinhado a e5UJ
Of, n9 l()9-58 Comissão par:l estudos.

J. d 9 Sala das Se.'sões, pm ,., ele agOSto
Brnsili~, 28 de ag~svj c 1 68 de 1968, _ Breno da Sllt'/:!rIt, Pre.sl-
Senhot presidente. dente da Comissão de Saúde,

Atendeudo l\, deUb~ração unãnlme Do Sr.' Presidente da ComlF.são
desta COmIssão, em rennião renlizada Parlamentar de Inquérito dest.lnada a
em :la.8,68, tenho a honra de solici- examinar a Administração do Prefei
tur a V. Ex~ que o M]l1l.5tério da Fa- ~ do Distrito Fedel'u.l, nos s~gulntes
zcnda seja ouvido a rcspeito do Pro- termos:
jeto n9 1. 464-68! do Sr :Mala Neto, Brasllla 22 de agã.,to de 1968
que "crIa o Instituto NaCIOnal de As- ' •
s15téllcJa MédiCa - 1.1-I,A,M. -, e Or. nO 1-68
dli outros providências' , S h P 'd t·

Aproveito o en~e.lo pam renovar a en 01' resl en _e •
V Ex:) meus protes~3S de estima. e Tenho li. honra de conmnlrar li
eOJ1Elderação. - VJaI1U'1 MarinlLO, instalação desta CP!, em obedIência
Pl'cslàente, à ResOlução 74-li8 e a eleição do slg-

Da 6r. Pl'e~jdente 'la Comls.>ão ,de natárlo dêSte para a presidência e
constituiçiio e Jusl,jça, nos begúintes a do SenhOr Deput,ado ~waldo Pinto
têrmos: ' para a vice-presidênma. '

Em 29 de ag5sto de 1968 Outrossim, Intol1ll0, qu~ usando das
prerrogativas que mc ~õo atrlbuilías

01'. n 9 110-68 pelo Regimen to In~CI'llo designei os
. SenhCJ1'cs Deputados Passos POrto e

Senhor PreSidente: Slnval Boaventm'a jJM,. eX!rCel'em as
Atendr.ndo à dellbel'il~!i o uuãnlme funções de Relator e Relat<tr-Subs

desta comissão, tenho 1\' llUnra de so- tituto, I'€Spectlvamente.
lleUnr a Vossa Exceléncla que o Pro- Aproveito a oportunidade pal'J
jeto n" 900-68, do Sr ·Moacyr Silves- apresentar a V, Ex~ proôesto~ do meu
f.ri, que "isenta Ae Impostos sôbre mais elevado apréço, - Diall1la Fal_
Produtos Industrlallzilfl1l5 e de Cir- cãO, Pres'idente.
culac;ão e Mercadorias as máquinas, - .
tratores e dema'is inlplementos agri- INDICAÇoES.
colas de produção nacIonal" seja nne- Indicação n9 CPI-35 A-58
xado ao Projeto n9 1.63463, da Comig- Senhor Presidentd: _
são de Constituição c ,Jus~iça, por Na forma regimental, indico a.Yos-
versarem matéria idêutlc::, sa Excelência o Depu,udo Breno d::

Ap.rovelto o ensejo llal'lI renovar li Si!VeJl'a para membro efetivô dll Co
Vossa Excelência. meu; proteslos de mlssn.o Pa~lameJ~tar de rnqtlérJto des
c.,t,lma c_consideração, _ Djalma tlnada. a, 'examn;ar.lI admlniSj;ação
!fIariuh" PresIdente do PrefeIto do Dlst,rJto Fcclcral , em

, , .• substituição ao DepuL::üo Antonio
Do Sr. Prcsidente da Ooml:;S,lO de Bresolln.

Flnauças, nos segumtes têrmos: Sala. das Sessões, 27 de agôst de
Bl'asilla, 29 de agôstÇl de 19li8 1968. - Mário Covas, Llder do ~B.
Senhor Presldent~: Indicação n- 61-68

A fim de atender li rcquerimento senhor PresIdenteI
do Deputado Femanoo Gama, apro- Na forma regimental 1ndíco o
vncl~ na reun~ão do dia 21 de agõsto Deputado JOl'ge Sald (,Ufy para Su
correl1tl!, sollclto de V. Ex} as provl- plente da ComIssão de Constituição
dencins no sentido !le fie' anexado l;\o e Justiça, em substituição ao Depu
Projeto n9 27-li7. que "a~rcscenta pa- tado Pedro Marão,
rágrafo ao art. 32 da. Lei n9 3,807, de Sala das SeEsõcs. 28 de :ljT,ôst{\ :le
.lI6 de agõsto de 1960 (Lei Orgilnlca 1968. - MárIo cuvas Uder do MDB,
dn. Previdência Socia" o de número • ' ...
1.517-li8, que "concede aposentadoria Indlcnçao n 9 CPI-15--CH18
• IllU,U1er, aos 25 anos l1e sel'Vlço, com Senhor Presidente:
salano proporcional e dá outras pro- -'
vldênclas", por se trIna.. de assuntos Na forma regimental, ir'.dlao a Vos-
correlatos. sa Excelência o nome da :Deputado

Aproveito a oporf.llllldade, _para Mal'lano Beck para In~rar, como
apresen tal' lIo V, Ext os mllWl prote&- membft, ,efetivo, lIo "00D1~1llIc 1"lIrla-

menta r de Inquérito dest.lnnda a. apu-i outras providências, por tratarem d.
rar as TI ausacões efetuadas entre em- mutéría análoga,
prêsas nacionaís e estrangeiras e 011- SS, em 28 de agõsto 6e HI68, ~
tras indagações", em tubstlt·ulção ao Amiríco de Sousa,
Deput~clo Rcberto eflç.un no.., SI', Presidente,

Sala das S2S~Õ~S, 29 de I\g03tO ele Ild d d • . ..
1968, _ Mdrio (,'ot'as Líder do :1.1D13 1111\ . qua I a e e aU:<I;' no pl'oJPlo

, clt leI 119 387-67, que "~lif;ra a legís-
R1';QUERIJUENTOS: Iaçâo sóbre a aqulslção de casa pró-

Senhor presidem": ~:"a e d~ outras provjdê:'1cl~~", lr
,/1<e'l·o a V. Exa. li. sua desnnexacao

Nos termos do ReA'lmenOO Interno, "'J projeto de lei n~ 47~-G7 que, nlérn
requeremos uma Comlssào pa,'Wm,ll- ele ter- síuo apresentado em antll bem
tal' de tnquénto .. constituída ne 11 nosreríor, trata de mat ~;U1 díversa,
membros, de;;Wnnda a apurar Irrenu- conrorme entendimento mOlltlc10 com
Iarldades quanto ao atraso no pDgil- o Presidente da COml,;,qin (}~ Con:._
mente das quotas d~ excesso ,.1 ar- t:lulçilo e Justiça, Ól'lIÚO t6cnIco que
'reclldllçilO devIdas aos muntclpios bra- L'equereu a re!e1'!<CI1l. {\'l~r.··ci':>
síleíros, na forma da COJ1Stttll:Ç!io e SE;., em 26 de agüsto de )958 _
demais leis v,gentes sôbre a m::télin, !J'lmberto Lucena.

&ola elos Sl!3'ÕeS,' Pro ... de - .. de S' P 'd te1968, _ Amz Badra _ Fel!. l;Osa _ r. res. en :
1Ial0 F'iIípald,i - Jotu: ner,"llilJ " -' Requeiro a V. Eu" no. ttr'nrul
Jo:~e Mandelll - Ad 1w '1Ul r , G1zw· rt;':llllentais. a devoluçllo a C<11nlssà,'
Dlrccl~ Cardoso - José JI~arla n/~ riro de Constituição e JUSt.lr,l, dI) Pro~eto

- Ano Theodoro - Rema/do Stnt- "e L:i n9 123-67, de 111,:I'la autorta,
tan« - cardoso de A/1Iu'lda ~ EU'lIl- retirado recentemente 11(1 Ordem da
do Pinto - Rt1Iuto Cc!idoni? - Pe- DIa por êrro da pUblic<lçib do pare
dro JI1al!ío- DavI AllueiJu - VUlII11I cer.

~~;Cll~ -H~f:a~~~~~g -= Dg~;~~1~~ 1!;;:;~5J;,~~ i1c~t~ agôsto UI! Je58, "-
F.II.o - 'BJOca Flllio - Dias Jl1Cnc~c' •
- ErlVClll França - Alle1lcr M'lrla - Sr. Presidente:
Israel NO/.'aes - FelicuI1lJ) de FiflllCI- ..
reiUJ _ José Penecto _ Mon'P1,hnr Rrquelro a V. Exa., P05.Ü-rmc.> 11'.1
Vi gira _ Lurtz Sablá- ,1I1C1reos Rq:lmento lntemo, 121 <lllls de 11·,
Kertô11laJIII _ Slmao da CUlI:I' ~ ICf 1?ra para tratamento dp. wúü~ de
Amaury Kruel _ lo;m!.I", J\11lraa '._" ncol'd~, "om o a!esta~o ml!dlco ~~lexo,
Osmar Dutra _ Beneàítll FCTl Cl;" _ Blasllm, 3(1 de agoslo d,' JUülJ, -I

MárIo de Abreu _ E/asm" MartÍlls' l'l1Igl Rosado. .
Pedro - Mário Cov:u; - ,tlan" ,""te SI', Presidente,
- _Sow;a Sanlos - D].1]ma Faletlo-, • •
!uao Al11es _ CanilalO S(7111)alo _ Tendo tido a honra ~l' sc,' (j'SJ6~
José Freire - Leonarno lIlo11ClCO _ n"d(1 l:!elo Exmo, Sr. Pre3!deule da
Frallelsco Amaral - .'I1.ar#1l3 JU'1I0i Reeubllca ,para Integrar !t l'fprc."n
_ Rainumdo Parellte - ElIluellclulIo IHÇllO de nosso pais que ira a Londres
de Barros - Nazir MIguel -: Fal/stú p~l~a, negociar o ncôrd'J 'J3.'l expOJ·
Castelo Branco - Analloll1lO de Fa" IPçoes do café paru o) ano próllhnu
ria .~ José Carlos Lell'evot - Hlmlo de 1SS9, neg~clações que deverão ex
Romagllol!i - Paulo Macarllll - 1.1/- tCllder-se, ate meados d~ 1l1cS de se~
rio Berlolll - uacanas Sekllle _ Jos<' lembro vmdouro, venho fflzer p pre
sal/v - Altair Ll1na - AfIOl/so Celso HI,le ,comunlcação. para jllHHlclIr a
'- Jorge Said-CuTU - Adall1crto GIl- minha aus~ncia. nos trllbulhos da Cà
margo - Oswaldo Zanello _ Ale:ran- mal'a, "'. parti! de amanhã,
clre COSIII - Temlstllcles TeLT€lTa _~ Brasllla, em 30 de ng<H'6 de 1008.
Pires Sabóia - Wílson FaicCto - 1>il- -. Aknciosam;mte, ll(l,;!i/foll Naào.
gar Marllns Pereira - Wilson Cal- SI', Presidente
mou - Padre Antonio Vli1Jra - Ca11l- •
"os Verga I - WamJ.mc:J Dan/as ~ .Nos têrmos do R.egimento. comu
Daso COll/lbra - Daso Coimbra - ILco a V. Ex~ que estarei ausente (10
Arnaldo Garcez - J11achado Ro/~m- pais, entre os dias 3 e 10 do mês de
lJerg - Jorge Cury - Amouio Fel/- setembro dêste ano.
ciano - Jl1Ilverncs Ltm.l - Femcl1Iclo AtencIosamente. V/rgllio Tá-
Gama - Getulio Moura - f'nre!ra rara.
Finto - Card.oso Alves - Padre ;,0-
bre- _ Smvat Boaventl:l'lt _ CIe!o sr., Presidente,
Marques - Joel Ferr€ll',l -- Cid flu- Comunico a. V. Ex~, para os devl-
cl.a - João Pa1JlIllo - Hrmcs Jlill- dos fins, que estareI ausente do pais
c]rado - Moacir Silvestre - JlmWo a p'art.ir do dia 4 de setembro de 1968,
Pereira - Allpio Carvalho - Jose como membro da Delegaçáo. Brasl
Buruet - Cu!' Carvalho .:.... Adol1JrO le1m da 56~ Conferência l.Interpllla~
de Oliveira - Armindo 1f1asirocola - mental' a realizar-se em Lima PeI'U.
Lisboa Machado - Iloril1ul de Al;,rcu S5, em 3(1 de agôsto de 1968. 
- Joáo Menezes - Alcell Carvalho - Waller. Passos.
Celso Amaral - Raul Brunmi - Jose
Reseglla - Renato Az/!"cdo":'" Calva- DESPACIlO:
lho Leal - Raymulldo B<lgea - Ar~ PROJETOS ARQUlVADOS DE
naldo NOflueira - Wil9(,ll- Martills,- ACORDO COM O ART, 61, § 2Q DA
Delmiro d'Oliveira - Henrique Hen- CONSTlTUIÇAO FEDERAL
]Cln - FlorlCe110 Paixão - }'ul.lo
Campos - Edevaldo Flores - l1arry N9 836-A-61 - (IsrMI Novaes) 
Nor1l1aton - Antolllo AlI!!wl!! - Jor- Estabelece normas para a. comemo
nas Carlos - Agostinho RodriúlIes _ ração do qulngentéslmo anlversârlo
Mário Maia - Levy .ral'.trCS - Mar- (te nasclment<l de Pedro Alvares Cn
ellio Lima - Gastão Ped/"{ira - Ul-- bral. Tendo pareceres: da Comissão
timo de Carval1zo - Soutl} MaiOr __ de Justiça, pela prejlldlciaJjdade: da
Pedro GOlldin - José Carlos Guerra Comissão de Educação e Cultura,
- Ca,rlos Alberto - Aureliano Chaves peln. prejUdicialidade: da ComJ.<;são
- Jllllto1l Brandào - Grlmal/ti RiOCI- dc Finanças ,pelo arquivamento.
ro - Geraldo Jlfesqu!t(l r- Jaile I,a- N~ 1.017-A-68 _ (Lurtz Sabiá) _
vocal - Edgard PerelTrt - Regls Pa, Determina que não será concedido
çheco - Oséas Caretoso - Oceano ou visaó'o passaporte aos qUe encon-

COJUUNICAÇõES - trem em débito com a Fazenda. Na-
SI' Presidente, cional e dá outras providências,

, Tendo pareceres: da Comissão de
Nos termos do Regimcn:o Interno, Justiça. pela. injurldlcldade' e, pelo

l'e'lueiro a V, Exa., a anc,,:ação do'> al'qlliv~mento da Comissão de Eco
proletos ns. 70, 91, 444 e li02 de 1967, nomla •
119 1,282 de 1968,n9 3,'429 de 1966 e N9 1.137-A-li8 - (Cunha :Bueno) 
1.855, de 1964, - 'ao de n, 1. 223, de PrOl'lcoga. para Q exerclcio d~ 1968 os •
1963, que altera a Lei n~ 4,266 de 3 beneficios dos Decretos-]eis n~' 157.
de outubro de 1003 ql1e institui. (I su- de 10-2-67, que "concede estímulos
!árlo fanilJla dos traba,hadores e dá fiscaIs li. capltallZllA;Ao aa.s emprésas.
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Mt. 3.9 A área correspondellté de
llm módulo pode sl!r revista median
te requerim~llto do jnteressados 'Ioom

'PlUlhado de parecer técnico de órgãos
oficiais ou particulares de, reconhe

, cida idoneidade. ' , ,
. Art. -4.9 As 'elitidades de.classe (sln":

'dieatos ou associações rura.ls) podem,
'globalmente, pleitear li: revlSllo nas
áreas dos módulos, 'em determinado

, município, bem coma dos preças atri
: buídos à. propriedade 'ilUll.

Art. 5.9' Esta lei entrará em vigor
"na data de sua publillfção. revogadas
:!'-s disposições em c<1fiFárío.

Sala' das Sessões, 28 de junho d.
'1967'. - Orlando Bértoll.

,rusfíjicativa ,

reforça. os Incentivos à compra. ~e Os princlplos que estabelece, as nor- Tribunal de Contas, relação porme- da. área dos módulos estabelecidá em
ações e facilita o pagamento de débí- mas que dita, os conceitos que pro- norízada dali alienações efetuadas". cada. região, por solicitação das entí-
t.os fiscais". retíncadc pelo Decreto- põe, a finalidade que colíma, não pG- dades das classes ruraís, ' .

r ; lei n9 238.. de 28-2-67. Tendo pa~e- dem se afástaor das realídades ambí- DEORJ!n'O N.- 57, DE 18 DE Justificando a suspensão dos efeitos
ceres: pelo arquivamento. da Coml8- entes, da verdade patente. e, muito NOVEMBRO DE 1966 dos dispositivos citados, diz o Ilustre
são de constituição e Justiça, 'da. C~- menos, olvidar o princípio contido na "Art. 11. Para fins de tarnsmíssão Deputado Orlando Bértoli:

, missão, de"Economia e da comissao sabida máxima: ,/lnatura non facit a. qualquer titulo, na forma do artí- "li: de tal importância a dilatação
de Finanças":---. saltus", gO' 65. da Lei n.9 4.504, de 30-11-64, proposta. condíz tanto com a l'ealldade
, N9 4.688-62 - <conselho de MiniS' . 10 inicio da vígêncla de .um diploma nenhum imóvel rural poderá ser des- brasileiro, que o próprio IBRA, atra
tros _ Mensagem nq .110-62) -' legal, vale dizer, a sua.' oportunidade, memorado ou dividido em áreas d. Tés de suá Instrução número 12. asvim
"concede promoção de Vice-Almi- determina, quase sempre, o seu SU-, tamanho ínrerlor ao quociente da dispõe:
rante ao 'contra-Abmlrante, Refo!'- cesso ou o' seu fracasso. área. total pelo número de módulos "64 - a pessoa flslca. ou jurldie-lIo
mado cesar Augusto Machado éla Quanto visa o presente projeto e, constantes do Certificado de cadas- de direito privado que puder com-
Fonseca", Tendo pareceres: da co- em sum!>., permitir que se dê o tempo tro. 'provar ter firmado' compromisso
missão de Constituição e Justiça p~la necessário para que os fins procura- § l.q São considerados nulos e de de compra e venda de parcela dt
Injut-ldícídade, com voto vencido do dos pela Lei n.- 4.947, de 6 de ,'l.bril nenhum efeito quaisquer atos que 'imóvel situado em zona rural, de,
Br, Cha~b~<' ROdl'igues, favorável

j
ds de 1""6, possam ser prátlcamente al- i r . área inferior 'à exigida, decorrente

~ 00 nrrínjam o disposto no presente ar- d d b t d
Confissão de Segura.nsa Naci0!1a; e, cançados, eis que ..não ~ltera a legts- tigo, não podendo os Cartórios de e esmem ramen o ou e plano
contrário, da comissão de Fmanças Iação vigente senao quanto à.' época Notas lavrar escrituras, dessas árellll de loteamento, aprovado e regis-
(4.6S8-A de 1962 - DCN de 13 ãe de sua execúção. nem serem tais atos transcritos nos trado de conformidade com á lei
outubrn de 1965, l;lág. 8.409. 1~ col.)., •. dll t li tó' vigente até a.-dats, da publíeação

N9 2,987-65 ~ Jamil Amiden E de. tal ímportâncía ao . a aç o Car rios de RegIStro de Imóveis sob da Lei 4.947--<i6, poderá ultimar
"Estende nos funcionários federais.2 proposta! condiz tanto com ~ reaíída- pena de responsabílidade dos seus tal transação. lavrando e. respectl-
aos empregados autárquicos da Um- de brasIleira. 'que .0 _próPqrlo m~.A, respectivos titulares. I ' va eserltura definitiva e regtstran-
ão.. que receberam a Medalha d~ atrayé~ da. sua. ~truç~on, 12, assim § 2.9 O disposto neste artigo não se do-a em Cartório de Registro de

: Campanha do Atlântico Sul, os bene- díspõe; ',' aplica aos casos em que a alienação Imóveis". /
fícios da Lei n9 3.906. d'i! 11} de [u- "64.- a. pessoa física ou [urí- da área se destina comprovadamente Procurando mostrar a convenlêncla
lho 'de 1961"; tendo parec~res:. da dica de direito privaao que puder à. sua anexação ao prédio rútsooí con- de ser permitida a venda de ártas
Comissão tle Justiça,. p~l!lo inconst~~u-. comprovar ter firmado compro- Irontando, desde que o nnével do menores do que. o módulo, prossegue
eíonalídade: da Com1Ssao~ de servico mísso de cónipra e venda de par- qual se desmembre permaneça. Com o uutor: .
Público. pela Ilrejudiçlalidade e ,!a cela de lmõ"el' situado em zona área igualou superior ao seu mó- "Em abono da alteração propos-
Comlssiío de FinançJls, pela. rejelçao decorrente de desmembramento duto, ta ao § 29, do artigo' II <Decreto-
(2.987-11.-65).' . rural, de área',lnferior à. exigida, Sala das Sessões, 28 de junho, d. lei 57-66r, basta dizer que nin•.
Sil.O LIDOS E VAO A 1l\IPltIMIR ou de plano de loteamento, apro- 1967. - Orlando Bértoli, Duém pode ser proprietário ti fôr-

OS SEGUINTES PROJETOS: vado e 'registrado de conforml- 'ça, Manter'a redação .vígente. se-
dade coma legislação vigente até COMISSAO DE CONSTITD1ÇAO ria colocar o proprietário à. mercê

PROJETO a. data da publicação da. lJei nú- E JUSTIÇA .do confinante, o que. além de ín-

N'? 450-8, de 1967 mero 4.9~7, de 6 de abril de 1966, <'ARECER 00 RELATOR [urldíco, é socíalmente ;i.:aceitá-
poderá ultimar tal transação, la- vel" - / ,~

'1lspclIde a execução e dá nova.,reda- vrando a, respectiva escritura de- O ilustre deputado Orlando Bertoll Quant~ à. vantagem de ser [acuIrado·
'çáo a dispositivos da Lei n9 4.947: finitiva e regístrando-a em Car- apresentou projeto que suspende a ao IBRA atender pedidos de revisão

, .' de 6 ele abril de 1D66 (Normas d~ tórío de Registro de .Imóveis." execução e dá nova redação dos dispo- da área do módulo. individualm 'nLe,
" Direito Agrário) e do Decreto-tet ' ' sítívos da Lei nv 4.947 de 6 de abril. e ou dos módulos de tõda uma regiâo,

nO 57, de 18 de novembro de 1006. Há" ll.inda. a considerar_um fato do Decreto--Iei n9 57 ambos diplomas diz o autor que ela existe principal
que dispõe sóbre o lançamento e notórío ,e relativo à f1xaçao dos me legais do ano passado. . . . mente no fato de que só recentemente
col.>rallça do ÍllJ-pôsto sóbre a pro-o dulos. Só muito recentemente .,some: Na 'longa justificativa mostra o AU- é que o homem da zona rural vem to- .>

pI'/cdadc torritorial rural e dá ou- çaram a ser conheCIdos oficl!llm~_ tor que o tamanho do módulo sÓ re- mando c,pnhecimento da fixação des
traR providêllcias: tendo pareceres; aquêles módulos. E, em verdade, eUI centemente chegou ao conhec1m~nto sas áreas, nas respectivas regiões. E
da Comissão de Constituição e J1IS- numeroslll\o e vastas porções do imen- do homem rurai criando assim uma informa o nobre Deputado que em
tiça. pela' constitu,ionatidade e iu- so território pátrio nada de <lficial série de dificuldaCles e incompreen- muitos casos, o módulo se apresenf,a
ridicidacZc, da. Comissáo de. Agrlcut- ainda existe. sões. -" inteiramente "dj~torcido da reaJldade
turá, e polltied ~ur~l, cOm subs~i- Tomemos um exemplo no Est,ado de Pl'Ocura o nobre deputMo catari- imoblllália local", citando como exem
~utivo.: c, da comlssao. de Eco1l011L~a, Santa, Catarina. onde só em fins de nense com sua proposição adiar paro p10 o Estado de Santa Catarina.
]alloravel , o!, substituttVo.4a Comzs- 1966 ,foi e-onheclda dos propriet-ários 1971 11 aplicação dos artigos 11 da re- I;: o relatório,
sá(l de Aghcullura e Po/llJca .Rural. rurais .a área do módulo. E, dlga-se ferida lei' e do artigo 10 do menclo- II _ Parecer
. (PROJETO N9 450-A, DE 1967, de passagem, completamente distor- nado DecretG-lel, além de modlfícar
TI.'NDQ ANEXADO O PROJETO clda da realidade imobiliária. local. o parágrafo 29 dl!ste último. 1. A Instituição do módulo é com-

N9 554-67) Basta dizer que a· média da prop~ie- Entendemos que as Comissões de bate aO,. minifundlo, cuja ',existência é
aàele do Vaie do ItaJai em' 1960 era Agricultura e Politlca Rural e de Eco- problema tão sério para a Implantação

O congresso Nacionai decreta: _ de· 22 ha.; e, no entanto em muitlUl nomia poderão apreciar o mérito. da .reforma ,agrária, qoonto ° é o Iatí-
" 9' ' d regiões do' mesmo Vale foi o módulo Quanto à. constítucíllnalidade e Jurl- fúndio. - .

. , I,Art. 1. O dISposto no art.. 11 a fixado em 'até 85 ha .. tendo por base dicidade, manifestamo-nos favoráveis.. Por mais diferentes que sejam as
ei n.- 4.947, de 6 d~ abril de l:l66 e a declarapão empírica do proprietário Brasil'la, em 10 de agôsto de i967. posíções criticas em .que se situam os

'Irt. 10 do Decreto-leI n.q 57 de 18 de .. .. - .' d' t d 1'- i IlIovembrode 1966 produzirão efl~ilos e sem qualquer v:erIÍ1caçao da quall- _ Z;:laviano Ribeiro, Relator. Iversos se ores a op mao nac ona
• t· d 19 d . ir d 1971 dade da terra. - ' parece que sáo quase todos acórdes

pal:'lr e . e Ja,ne o' e . COnvPID, alnda~ salientar _ Jobre- PARECER DA COMISSÃO em admitir a necessidáde de rea'lzar-
:, Art. 2.9 O §2.~ do art. 11 do Decre- tudo porque a COnstituição Federal, A Comissão de constituição e Jus- se uma reforma agrária., justa e ade.
, to-lei n.q 57 de 18 de novembro _de garante, o direito de propl'iednde _ tlça. em reunião de SUQ Turma "B". quada à nossa rea.lidade brasileira.
,1966. passa a ter a-segulnte redaçao: que a atual legisla!l,.ão Importa, de realizada em 26-i0-67. opinou, ullânl- t. A aprovação de. suspensão dos

"I 2.9 O disposto neste artigo cer\:<! m?do, numa desa:p!~pl'iaç~ ~e!?~nte. pela constitucionalidade , efeitos dos dispositivos legais que ve-
não se aplica aos casos em que o parcl~l, Já qu~ aOS proprl.etallos ~ao 7urldwidClile do Projeto n9 4504l7, no!! dam a a.lienação de áreas infer!ores
imóvel objeto de alienação seja e maU! 1aranbdo o requisIto da .livre têl'mi'!S d!l parecel"do Relator. - a.os módulos, daria. fataimente, :lUm..

. de o1.rea inferior ao módulo cons- disposlçao da proprie~de. -. . Estlveram presentes os senhores Terdadelra corrida ao minifúndio.
tante do certificado de cadastro." Em abono da. alteraçao proposta. ao deputados: Djalma Marinho - Presi· nesse tempo que irá até'31 de dez~m

i 2,9. do art. 11, basta dizer que dente, Flavianó Ribeiro - Relator, bro de 1970. Compreensivelmente, se
ninguém pode ser proprietário· à. Pedroso Horta. Eurico Ribeiro, Mata rie.m intensificadas as operações co
força. Manter a redação vigente, se- Machado. José Carlos,GuelTa. Henri- marciais de Tenda de pequenas áreas,
ria colocar o proprietário A mercê do que Henkin. Rayrnundo Diníz, Luiz multíplicandG-se justamente nas re-'
confinante, o que, além de injurídico, Athayde, Raimundo :ijJ:ito, PetrOnlo 'giões de terras de melhor qualidade e
p, .oclalmente. inaceitável. • Figueiredo, Nelson Carneiro e Monte-' de melhores condições .de exploração.

LEGISLAÇAO CITADA negro DUarte. , . , e o mosaico anti-econõmico dos mini· .
Brasí1l.a, em 26 de outubro de 1967. fúndios.

LEI N.9 '4.967, DE 6 DE ABRJIL '" Dialflla !'!a.rinho. Presidente. Portanto, seria' criar' maior e mais_
DE 1966 . flaviano .Rlbelro, Relator. complexo·conjunto de dificuldades no

"Art. 10. Fica vedada a Inscrição COMISSAO DE AGRlCULTUR.o\ E elenco das que já existem, para a
de loteamentos rurais no, registro de POLíTICA- RURAL- execução da reforma agrária. no Pais.
lmótels, sem prOva de prévia! apro- ',3. O minifúndio, segundo é corrente,
vação pela autoridade pública, com- PARECER DO RELÁIOa Já é grà.ve problema na. zona do Alto
petente a que se refere o art. 61 da. 1 _ .Relatório . UrU~'\ai" no Rio Grande do Sul; na
Lei n.' '4..504, çie 30-11-64. zona de Irrigação do Nordeste, serviciB

f'l,' São nulos: de pleno direito & O projeto. de autoria do nobre pelos grandes açudes (Estados de·per-
inscrlçlio e todos os atos dela decor- Deputado Orlando Bértoll, suspende nambuco Ceará paraíba e Rio Gran
rentes quando pralácados com infl'l.-' até 31.de dezembro. de 11}70, Os efeitos de do Norte) é, de modo geral, "ni.
Cão do disposto neste· artigo. do artIgo 10, da Lei ~.947-66 e do ar- tôdas as regiões d" t.erras férteis do

_ . f 2.' Nos 1oteamen.t0s já inscritoe ~Igo 11 do Decreto-leI !l9 57--<i6., '.' País, qUe tenham relativas condições
, Rcgulal'iZ8;dora, 'ou criadora, do fato t1Oa, vedada li allenaçao dos lotes ru- -,Tais dispositivos prolbem a aliena- de dp~envolvimento econômico.
.social, li leI deve, necessAriamente, rafs re~anescentes quando êste& ti- çao dt ár..ll.as. de terras inferiores aos 4. tiara. os casos concretos· de -com- ,

IP6r-se corno 'fôrça capaz de aloan· verem lI.l'ea irtferíor à. do módulo' fi- módulos.' - promissos de compra. e venda de áreas I

seus altos objetlv.os SIlm contrI- xado para a. respectiva. região. . Visa. ainda a permitir 4 -revisão da menores dos que os módulos. firmullos
pa~a ~avar orlSeS ou proble- . f 3..' Ao tiln de ~adJL exercício, para área de um mq,dull', mediante pedido anteriormente à lelagráría, não há

na pré-exlstentes. ,f .' flN eatatístlcO&, o· mEtA enviar. ao indWllW&I d~ inliel'esllado, bem llOIn0 d-ifieuldlldés, lli.s q~ li Instruçã<l nq 12,
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Espero, assim, contar com a e.mpla
compreensão e o louvál'el apolo dOI

co1endos -órgãos técnicos da. Casa I

dos 'emlnentea coleglll em geral.

Sal. das Sessões, 21 de agOsto d.
1987. - Ant6nlo Bre,n1i7'. ,

Isso nAo impediU que .. regllllllC

colonial no Rio Grande do Sul
,eja a mais próspera. e rica. cio
Estado, com progresso que Cu
Inveja à ~ona de fronteira ou de
campanha, onde predominam as
rrandes extel1SÕes terrllol'ial.

E, ao!lm de suas Instruç6er,
fornece exemplos pelos quais &I
verifica que o proprletérto de umll
terr" com 2' hectares sómente
pol1eré. Tender essa area em lua
tot.alldllde e o 'proprletárJó de
uma de !O hectares sómente po·
deti\ vender toda Area a um -sO
comprador ou parcela da área II
um proprietário que seja confl·
nll1'lte,

Quem quer que tanhe. conhecl~

mento do Interior do Rio Grande,
prtuclPlllment.e nu zonas coJonl
zlldas, percebe logo o absurdo
dessa orlentaçll.o que vlola:- fla.
grantemente, preceitos oonslltu
clonals, como dcmonstraremOll
adiante.

Para exemplltlcar o nAo senso
da orIentação traçada. pelo mRA,
vamos enumerar conseqUênciU
que, a predominar essa orienta.
ção, vai acarretar nas ZOPM rU
rais:

A - a não possibilidade de In,
Ulario de graIljas de &ulnos (:I
ha.l:

B - a nlo posslbllidade de Ins
talação de granJlIS de aves (1
ha); -

C. - a.mo poss.\l)UIc:ade de Ins
{alaçlo de POilos de gasolina 11
margem das estradas;

D - a não possibilidade da,
criação dlli clnturÓf'.s verdes l:Ill
tomo das cJdades;

E - a 'nllo posslbllldade da
criação ~ iPvu escplu na zona

,de camjJa.nla:
P - a não posslbllldade de

crlaçio de clubes de&portivos 11&
zona colonial e de campo;

G - a n10 posslbllldade da
crlaçlo de novas cidades, prlncl·1
plllmente A margem de novas 1'04

dO\'las:
'- 11 - a n1:o possibOldade de ar
rendamento de '_0\1 li hll. de ba~

n11ado P81'& planUo de arroz, muI"
to 'comum em nossa regUlo.

(Seção J~
??!32~

DC~ CONQRESSO NACIONAL:OIÁRlO7SábadC'MOO
a =
item 64, citada pelo próprio' autor do d-;- t 29 do art. 10 do. Lei n' ',847-61. Tes Deputados PauJo Maciel, Israel Sente-se, em tôda a parte, no lnte ..
Projeto, permite a ultimação das res- Art, 39 O Prefeito e as entidades de Pinheiro Filho, Braz Nogueira, Sitn- rlor

l
.que multo mais qDe limitac!)ea

pecüvas transações. eiassos (assccíaçües ou sindicatos ru- tllll Sobrinho, .MarOOll KerWnann, de areas, através de mádulo que não
5, Nem obstáculo existe para as rals) , onde exlstírem, poderio pleitear Márto Plva, G1ênlo Martins, Rubem sintoniza com .. realidade braslleír..

vt'ndas que queiram fazer DS propzle- a revisão das ál'ells•dos, módUlos e dos Medina, Monsenhor 'V'ielrllL Sadl Bo- o nosso agricUltor necessita de ams
táríos de gleba úníca, com superücíe preços a.trl,butdos .. I;ua proprtedade. gado, Pad.re AnLbn10 Vlell'a, SUSSll- ~cia .técníea, crédito fi\cll. preço
interior ao módulo. :tIas não estão em det~rm~do mum~lplo ou reglâo, mu Hlrat.a' e Doin Vieira, apro1l0U, [üsto pelos seus produtoo, semente.
presO& aos Interêsses dE. seus connnun- medíants pedído JUE. tlflcado, dIrlgidu unãnímemente, Parecer do DeputAdo selecionadas, produtos quírmcos :PI1Y&
tes, nem obrIgados "a ser nroprle!á.- ao mRA. '- 1 Paulo Maciel, fa'forâvel AO Substitu- o combate às pragas da lavoura :por
rios à fôrça" _ segundo me~clolJou o ~,. 49 Ests lei epu_ará em \' !lor nl! ~Ivo da comíseao de Agricultura ao preços mltls acessíveís, adubo por,
ilustre autor da proposição. na sua da,ta de .sua pllbllc!!~ao, revogadas as projeto 4nO-67, que ususpende li exe- preço mais condizente etc. Se o agri-'
.Justificação. POis, para êles, não vale dísposíeões em co~trarlo, cuçio e i1á nova redação a dlspositl- cultor cCIDWse cam. Isto, o problema
a proibição dos arflgos, cujos erertos Sala das Reunloes da Oomlssão de vos da Lei nO 4.94.7, de 8 de abril de da terra perderl'b. Brande ]»rte da sua
se pretende suspender uma vez gue a Agricultura e Pohtlca Rural, em 23 de 19G6 (Normas tis Direito Agrário) e agudean, pois o agricUltor, com multo
lei não tem efeito retroativo. novemb,r~ ~e 1967: _ Députadn Re- do Decreto-lei 1.1' 67, de 18 de no- menor área de terra e com menos ser-

A indivisibilidade da- lmo'vel rural nato CelldDllio, PresIdente. - J:)epu- TeDlbro de 19Stl, que Ndispõe .6bu • viço, poderia produzir l1Jult O, mais,
• Lançamento e Cllurllnça do Impôsto ,- d . J I d • Idem árel18 tuCeriores aos módulos íns- talkJ Paulo Campos, Relator. sôbre .. propr:llll!ade terrítoríal tu- ten o me us ve, um pa rr,J de v a

títuid 1 t 65 d Lei ' 04 mais compatível com a dignidade nu-iru a pe o ar. , a . n9_ '.5 PAlUlC.ER DA COM1SSÃO ral, e dá outras proVidenclu".1 mana,
de 1004 (Estatuto da Ten'a) evidente- -
mente s6 prev€\lece da ví"'êncla -desta A COlDlssio de Agrlc.ultura a, p.uU- Sala das Com1866es, em 14 de te- p t --,,- m"' s6

" ti R I I din I rereíro de 1968. _ CU?l11" BII*u"" no OI' ou 1'0 ..::..u, o <w>, se preGo-lei em deante. Não atina" síruacões ca ura, em reun 110 or aI' a,' • o,~ HUp'" com •••_~. que de ta ou 'da
.... D • "" •__" 23 d b d 1967 l'Xerclclo da Pre.sldtncl.. PSlIlo v ~ - """~D S ~anteríorments preconstítuídas, como reall""",a em e novem 10 e , Jfa.ciel. Relator. que1a J;IIaneiryl l!&!;io produzindo, por

dlreHo ndqUirldo pertelto, (art. 150, presentes os Sc!'.hores Renll.to Cell- OFiCIO N9 62 DE 1968 DA COMI5- QlIe é_ 6rgao nao volta suas aten~
U 39 e 22, Consto Fed.>. dônlo -: Presld~n!e, Blnval Boaven- ,. , çoes para a Imensas áreas ímprodu«

Quem quízer vender agora sua gleba tll!a, Joao Paulmo. Fernando Maga- SAO DE AGRICULTURA E POL!- Uvas, a serviço da espeeulaeâo, quando
de área menor do que o m6elUlo mas Inães, Cid Rocna, Jw;é Mandelll, Ar· TICA RUllAL, milhões de brasileiros continuam l'tIB
que já. o era antes desta lei, é 'daro mJnc10 Mastrocolla1 Nadyr fl,osI;et,tl, um palmo de terra para trabalhar?
que poderá lívremente fazê-Io. lUIO D!as Menezes, E,agard Martins Pc- ;srnsllia,' 4 de junho de 1008. Defe-
e8tã. operando u.rna nova dlvlslo de relra, Núnes FrclI'e, Edvald n P1ôreJl, rido. Em 30,8.68. - JOllé Bonifácio. .Acompanham a presente Ju·,t.I!ka~
Ilua propriedade, Mas dela dispOD!IO Marclllo Lima. Paulo Campos, _Mau- sen.hor Presidente: Uva memorlaJ de prefeitos gaúchOl,
tal como jã existia antes da leI. O ricio de Andraele. e Ferraz Egrpja, conforme reunião rell1l1.nda na cidade
que o proprietárIo, em tais casQS, não opinou, por unámmldaele ,nos têrmo. AtE'ndeneJo à deliberação unânlme!le Santo Angelo, e um telegrama. de
pode é dividir .. SUa gleba. Há de do parecer do Relator. Deputado desta Comissão, em l'euniáo ordinária um advogado 'e fazendeiro, -grandl
vendê-la, quando preferir, mas p,)r Paulo Campos, pela aprovação do relllí7adn em-l!9 ele maio p.p., tenho conhecedor da. matéria,
inteiro. Salvo para mais de um con- SubstitutiVO oferecido ao projeto nú- a honra de sOlíclt.ar a Vossa Euelên
frontante, hipótese em que poderá, de mero '50-67,,, d? Senhor Orlando cl6 a anexação do projeto_nO 554-67.
uma só vez e num mesmo Instrumento Bédol!, que ell~pen?e a, execuç!iu e do SenhOr Antônio Bre5011n que "dá
contratual, transmft.lr o tedo, em fra- dá nova redação a dl~asltivas da LeI nOVa rellação a dhvosjilvos da Lei nú.
çôes, aos aeus confronl-ante8. n9 4.947, de 6 de abnl de 1966 <Nor- mel'o__'.504. de ao de novembro de

li. Parece-me, entretanto, junta a maa de plrelto Altrárjo) e do Decre- 1964 (Estatuto da Terra) ", ao Projeto
modificação do i 29 do art. 10 da Lei to-lei n· 57. ;le)8 ,àe novembro de nO .450--67, do .senhor Orlando Bérloli
n~ 4.974-66, no que se refere aos lotes 1966, que dlspOe .oble 9 lançamento e que "Suspende a exeeuçâD e dá nová
temanescentes dos Jo!«lmentos lá c:obrança do ~mpÔ05lo sobre a proj)rle- reda~ãQ a dIspositivos da Lei n9 4.947
._-- lto té d ta t dade terrltotlal rural, e dá 01ltru de 0·4-00 (Normas de DlreHo Agrá~
~~ a S~egm~ 1:1. :n;lI~~esr~::/: providênclllll'·. _ Iss-' rJo) ebdo :i'eL'reto-lel n 9 ,57~ de 18 de
direIto a.dquJrldo Quem até lÜtuela Sala das Rellnlocs da Oom ao de novem lO. e 196tl. que dispOe sóbl'e o
d ta I te f ·t· 't· Agricultura e Politlca RurBl, 'em 28 1anÇlllUénl:() e cobrança, do 'Impôsto

a • o ou e e e I,vamene Ulscreveu de novembrc de 1967. _ Deputado sOIJ!e a propriedade territorial rural
no Rell'!stro Imo~l1lárlo, .dentro ~a Renato Ce1JdÔ1lio PresIdente e dá outras prol'idências '
permlssao legal, nao podem ficar su- t d I C· o Re1 t •
bloomente proibido de exercitar o dl- Depu ,ll o Pau o anlp S. a 01'. Ao ensejo renovo a Vossa Excelên.
I'eito legItimamente adquirido. COMISSAO DE ECONOMIA ctla os meus protestos de elevada es-

li:stou informado de que o pr6prio Ima e distinta l'onslderação. - Re-
lBRA Já tem pronta uma instrução, I'.uECEII !lO IU:LATOIl naf.o Celid.llllio - VIce-Presidente no
facultando as vendas de (ais lotes re- 1 _ llelaf.órfo exercicio da l'resldência. '
manescente, . ' O Projeto do Ilustre Deputad. 01'- PROJETO Nq 554 DE 1007 I'1. Entendo, também, acertado con- • ,
ceder ao mRA a !acu1dade- expressa Jando Berlolli busCll.rever disposlti. ÁNEXADO AO PROJETO
ae rever 8S áreas~ dos módulos e OI 'f os lega~J que pl'Olbem a _llllenl\çlo 450-67

> M áreu :.,ae teITM Interiores aos mó-
preços a.t.ribuJdos ~s proprledad.es, em dulos - dennldos pelo mRA, Dd 1lo-ra r~daçllo a disposltivOt da I
(lMa regl~o, . medIante l'equel'lmento Lei fl9 4.504, de 30 de novembro deI
~undament:ado, não só das enUdades Também, permite a reylsão dos 1llS4 (Estatuto da 7'erra)
de classes rurais, mas tlImbém dOi módulos,' mediante petIçáo Indlvj- •
Prefeitos dos respect.lvos Munlclplos. dual, ou de llSSoclaçóes de classes ru- (DO SR• .A.1IITONIO BRESOL!N)
~as revisão doSm~dulos para tôds rals. I· tAs Comissões de Constltulç/ío e \.
,ama. comunldMe. Nao de nm só mó- 11 _ Parecer Justiça, de AgricUltura e polltlta Ru-
ltulo, no Interêsse 8ltcllUilvo ~e seu ral e de ECOIlOmla).
:proprletário, o que prejudlCtU'la a s1s- Permlto·me, discordar do Projeto. I

temática d:o planejamento que a lei 1. O 1l1lnl!úndlo e o latltl1ndlo O conl:resso Nacional decrete I
agrária precisa pÔr em prátlca. -slio doiA paios de um me.smo eixo:. Art. 19 O -art, /59 e seu ParágrafO

NestaS condições, opIno pela llpr~. 19 do E' tat to d' I
racão do Projeto por~m nos têrmes drL~e!orml_mo agrárIo. SUa Terra, pal!,sam a VI-
do' substitutivo anexo. _ .Há áreas brasllelru onde se. im- gorar com (l seguinte redaçao:

Sala das Reuniões, :l3 de no\'embro poe o reagrupamenro_ de mlnlfundlOll! UArt. 69 O m6dUlo rural será fi-I'
'de 1967 _ pall10 Campos Relato(. evmo há outra~ em que é desejável zi.ldo pelo IBRA cem base nu carac.

" , 'repa,rtlr o latl!úndlo, teristl a In! ~ -
.sUBSTITUTIVO DA COMISelAD :l. 1"0 -'lue se refere & Tenda _dos dêste~~ s e er sses de cada· reglllo

/I!odlflea o f 29 do arl. 10 da lei nú- lotes remanescen~e$. resuJtant:s de Parágrafo 19 - O IBRA 56 podel'a
mero 4947.{;6 o mcsmo ~ do artll10 loteamentos antellores à Lei JI 4.9'7, fixar o módulo da terra medlllllte

", dá de 6-'-66, parece·me dlrelto Já ad· d11 do Decrefo-:Lel llP 57-(J6. e OU"_ qulrldo pelos uous proprietários Não mensagem o Poder ii:xecutivo ao
iras 1JTlJ1"dénelCls. c'.reta. porJm, expllcH.é.-10 como" pro- gê~~;,esso Nacional e com aprol'l,çáo
O Congresso Nacional decreta; põe o substlttulvo do Ilustre Depu- ' .-
Art, 19 O § 29 do art,. 10 dll ~I nú· taó.l Paulo ClltnPOS. Aré. 29 Revogam-se as .dlsposlç6es

mero 4.947, de 6,de abrl!,:ie 111611. 3. Dada a flexibilidade do concel- e!l1 contd.rlo.
passa a ter a seguinte redaçao: , to de módulo é de admitir-se & IlIa Aré. 39 Esta lei .entNrá em vIgor

§ 29 Nos Igteamentos já insc~l:os revisão pelo mRA, mas não easo a na data da sua publlcaç/l.o,
dê a publlcllÇllO da Lel ~v 4',947. de 11 caSo, como e Projeto pc.sslbllltaria, Sala da~ "'et"lies 21 de agôsto de
de ebril de 1966. é permltJda' a venda " 'sim, em razão de fundamentado lW1 _ Ant6nió Bresolln I
dos lotes rur~ls reman~scenle8', com memorial dali autorldadell ld:unlcJ- . .
~l'ea, Inferior à ~~ módulo fjxado p;lrll pall.. Ju&tijicalivfI
a l·e'pccllva reglllO, " Pelo e"po~to...celto o &ubstltu- O pr sente ilrOjeto d lei tá

Ar!. 29 O I ,29 do art. 11 do Dr. tJvo dn Dl'puiado Paulo Oampo.s. I i j t' e !lo ..m-
er"jn-I,ci n9 57, de 18 de Dovembrp de Sala da Comlss!o. em l' de fe'lle- p amen ~ us Ifi~a~o através dos pro-
1066 pllSSll a ter a redadio _'gulnte: reiro de 1968 Deputado Paulo nunclamentoll qu,.se que diários de

, -',.' - d!J)utados dos pa.rtidos a de J,odOll OI
J 29 O dlsJ)Ol:to l1e~te artigo ná!) se MaCIel. Relator, ~tados da Federação.

llpllCi\ 110& cases em que a nllenllç..1i.o . l'Allxcn lU ooJUSS1o
da área se desfÍDll comprova(/ :l'~nte Ninguém está CQDtra o mRA como
11 sua anexação ao prédIo rústico MII- A Comw;M de B:eonamla, em rt\l- cionamento em eonsontncla com OI
1rontante, desde que () lm6vel do t1ual ni"" ordlnllrht de Mua Tul'D111. MA", tal_ O Que todOlI reclamam ~ o aper
se desmembre permane.ç.& com Are., re81izaAII. no dla.H de· !eYe~eiro de relçoamento dês.e 6rgio e o UU !Ill\
llual ou !t1pfrlor ao ~eu módulo, nlm 1968. !OO a Pr~61dêncl. -do Deputado auperlores ;InterêUa da. oomunldacle
aos e_ p""vJr.!os na no"K Ttd&ç~o cunha Bueno e, pr~sentes os 5enhG- bnulllelra..
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Ar!. 4' Para' os efeitos desta Lei,
derínem-se:

• Set~mbro de 1968 5901
--!~4

t 4,9 O fillanclamento refel'loo 11111
lJ!trágrafo anteríor-sõ poderá ser, CO:l..
l~l'dldo mediante prova de que ore..
que!enle 'não possuí recursos para ad..
quirlr o-respectivo lote. '

::: :~': :::~.::::::::::::::~ :::::::;:1
PROJETe

Nl/ 884:À~ de .1968
Alter(j fi alíl.ca a. do "art. 69. da Lei

nv 4.024, de 20 de dezembro de 19611
(Ui de lJIretTlz~s e Bases); tell!to

'1Jareccres : -da ccmtesão de (;Ollsl!· ..:
tuicão li Justiça, pera !niyrj.ifcidade:
I!, -,)ontrdrio. da -0011l'ssao de E;etll.

. cação e Cultura,__

mo SR. JKMIL AMIDEN)
(PROJETO N~ 884,_ DE 1968, A Q'Ü'!iI

SE REFEREM OS PARECER~J .
-O Con;lrlsso Nadonal decreta:

~ ArL lUA alínea a, do art. 69; da.
Lei n·~ 4.024, de 20 de dezembro de
1961, passa a ter a seguinte redação: -

a) de graduação, abertas à ma.
.... tricula de candidatos que hajam

obtido classi(lcaç!io _em _coneursCl-
d~habí1itaçã~". .

JlI~tijlcati"a
A alínea, que pretende -alterar pe'o

presan te projeto de lei. dlspõ~ "ípsís
lItterls" . -,

al de grad~ção" abertas' à matri
cula de candldatos'que baiam cO'lclul
do. o ciclo colcglal ou eqü:valente,..
obttdo classíüeacão em concurso de
nabilita!iáo. (grifado o que 'se pr~··
tende suprimir). - . c •

pe'o que observa~se-haver Sido suo
prlmi.do dó téxtQ inicial, ap~ll'lê. ~ ~ue '
está grifado, õu seja, a exigênCia ~ ,
aJlre-$~ntar o candidato ao -CUl'llD sup•. '
nor, romprovaç,ão de, haver' cursado o
elclo col~gial ou eqUivalente.

Ta! exigência po.rece-n.~s absuroda
ve~ que o ensino n? Brasl., ~ão t.m
seqUl'ncla legal e logic~ senao veja
no~~ a própria Lei n9 4.024-61 - Lei
de -Diretrizes e Bases, pres~reve no
Tnulo VII. Capitulo l, art. 110 35,
"jpsis lItteris";-

"Art,. 36, O IngreSso na - pri
meira série do 19• clclo dCls curS(l~,

de ensino médio depende de apro.
'Var:ão e11l exa11le de aclmlssão em

- 'que fique demonstrada satlsjatóTf(J
e,fucação- primária ,.. (o grifo é
!IQssol.

'PeJa leitUra do ArtigCl acim:? trans
cn~l), observa-se a absoluta. flllta de
láentldade mIre Ô curs\> primário _
hoj e quasi Jnt~lrnmente regido e paga
pelCl Estado '- e o curso ginasial, po
dendo. mesmCl. ,!Úlrmar-se haver to.
!.a) desassoclação -entre ambos- pois o
jX!gresso nêste, independe - ·daquêle•
na,tundo para isso. que- o candldat{)
ao 10 ciclo 40 curso colegial ou s~Ja.'

AO j!ináslo - submeta-se e obtenha.
"ltprovacão 'em- exame de aimiSsão"
(do I'?Xto da Lei) .

Assim sendo, não se compreende a.
absurda. exigência contlda._ na ,a~za.
a do llJ·t. 36. ou sejo" a deapresenlar.
(I cllndidato vrOVll de haver "c()llclulcto
o ciclo -colegial" <texto da Lell para
ingressar em fa.uldade brasileira se
ltn/.e~. deve êle submeter-se a. um clln
CUtl'e de habiUtação que. diga-se li~

pas:;.'lgpm, f é dos mais rigorosos dos
pxlstentes no pais.

Sôbrê ser' I'bsurda a exigência que
se pr~tende afastar do ensino, brasi.
leiro .hã ainda. a llrgumentl'-se, ou
ro~lra-argumentar-se. o se~inte:

Os cursos colegiais com ° advento
desta lei não, perderão_sua Importlin
cla como elemento de-pr!lparação de

lmos que J\eseiam prosseguir sellll
estudoS' e cursas Faculdides. eis que,
seu papel. -importante alIás -de prepa. 1
radores e Inculoodores de cultura de _,
'l{vej médio não poder'" ser olvidado
ou Ielep:ado o plano d;:undárlo, prin
cipalmente pf\r:L m.llltQ6 QYf. por dI..

T!TULO I.
- . DISPosrçott plU:Lrn[~ARJ3

Prlncfplos e' Dejinlçocs
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TITULO m
C'APfrirLO- n

se~4tJ !Ir - Da Organlzaçc!o da-
, ColOnização· ~-. " - , .-- .' .~ , , "-" .

II -- -'''Propriedade FlImll1ar", -o
ImOvel rural q\l.e. direta e pessoal
mente exploraoo pelo agrIcultor 4
lua familla. lhes aosorva. tOda a fer
93. do traballlo. gllJ'antllllJo-lhes a
aubslsténcla e ° -progresso social e
econOmlco, _com ll.rea mãx!ma f1lU1da
PlL1'& c'ada regUlo e tipo de explora
ção, e eventualrfte.nte -trabalho com
.. ajudá. de terceiros; , _
In - "MódUlo,Rural", 11 àre.J. flxu

l!l<-nOll. têrmos do inciso anter!or;_........ ~ .~;- -",' ~. '-..:.. ' ~ ,

Art. 5' A dlmensãCL---da. área do~
mOdUlos c. propriedade l'ural serà
l1xada para cada zona de caracte
rJstlcas econOmicas é ecolóillC:lS -bo
mogêneas. distintamente, p'\r tipos de
exploração rural que nela p05Sam
ocorrer.

Pa.rágrato único. Uu ~llSo de l!1'
ploração mista, o mópuio ser/>. fix&de
pela média ponderada das partes do
1m6vel destinadas a. cada. 11m dos ti-

~. ~~. ~'t~.l~:~?~~,~~,~~:~~~:...~.
..~. P I .,,~ , ." '.... • •

OI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

-Apresento a-V. Ex. meus prs- Dep. Antônio Bresolln' CãIWl.l'ôl. tIoS
testo&· de elevado apreço e _dl.!- Deputados, - Brasiliá. - DF.
tinta eonsíderação. -- SJeu/riea . Barrcão 08{ 8 1010

. Rltter. Prefeito._ ' - Seu Projeto ~eform:a- Estatuto ,Ter.
'''Estado do Rio Grande dQ SUl r.. consulta.realmente Interêsse peque
~ - Prefeitura. Municipal de' Sano nos agricultores pt Efetlvamentr em

tClAngelo· 12,5 hectares de terras -boas corno no
-' Sudoeste Paraná c víve' fol'gadamente

Excelentlsslmo Senhor Prest- et- prospra uma :família operosa de
dente,da República. lavradores enquanto mesmo não acon-

j' Os ',prefeitos Municipais ete tece-numa área. digamos de' 75 nec-'
Santo Angelo. São LuIz Gonza- tares de terras mangns pt a Lei atua!
gn. Santa Rosa, Gim:!., catulp.., não considera os fatores quallIlcatl
Tres de Maio, Campinas das M1S- vos da llroprledade imóvel ocasíonan
sões, Auglmto pestanll, São-Nlclro do compreensíveís danos 1'Urlll J:t Fe.
lau, Chlap~ta', Calbaté, Estado ao Uclto a: sua oportuna Inlcóatll'a sds,
Rio Grande do SUi, por declsllo Atenciosas - Gaspas Coutinho Kdvo
tomada. -em mesa redonda rean- gado et, nUral. -
zada na cidade de Santo Angelo LEGISLAÇAO -Cf7'ADA ANEXAD••

- no dia 27 de maio do corrente _ PELA SEÇJAO DE - COllllESOES
ano, vêm pleitear' de Vossa Ex- PE!lMANENTES

celêncía. \ LEI N' 4.505. DE 30 DE NOVEMBRO
A reformula~o dos qlspoSltlvOll DE 1964' I _

do Estatuto, da Terra - (Art. 6:1 e .
-Ice lq) e leglslaçAo complementar, lJu1'lle sObre o Estatuto da _Terra, a
referente 1\, proibição de dlspost. dá outras prOl)lcléllcúls;
ção de pequenas glebM. - - ..

Excelentlsslmo Senhor ~resl- " , .. " . , . , , , , . ,
dente_da Repúbllca.

As - Instruções do mRA, exp...
dídaa 'segundo _normas da lel 11\1
mero 4.947, de li-4-1966. referen
tes à vendas. arrendamentos. hí
potecas e partilhas' de imOvel.
rurais, estão criando os mal.! se
rios embaraços à efetivaçAodol
mencionados atos por parte dOi!
pequenos propriet~rlos. ..: .::: ::::::::::::::::::::: :::~~::: :=::

Origina-se isso- de uma, falS"
noção de que._ em nossoc EstaClo~
se deva admitlr como -minlfdndlo
inapropriado à produçIo de ren
dlmentos que proporcIonem con
dIções-de sobrevivência a umll
-famfiia. c

O Estatuto da Terra e a- le.
glslação decorrente dêsse diPllt

- ma legal denomina MiIii!úudlo
o lmó~el rural de possibilidade.!!

-, 1n!erlores ao que a. lei c1lamll,
oom 'certo preciosismo de llngua-

--,gero. de "Módulo Rural" -JArtl. __ _ ., , .. ' . , , , : ..
go 4q do Estatuto da Terra>, es
tatuindo no art. 59;_

..A dlmensl10 da ârea dos mo
d!1los de propriedade rural seril
lixada. para, cl\da zona de' carac
terlsticas econÔmicas e ecol6gtCb
homogêneas, dIstintamente. por

-tlpos de exploração rural que ,nela
lJossam ocorrer". "

Acontece que•. para nossa n.
glao, foL estabeiecida a âreade

.aO heotares para' o módulo l1ll'9.i
médiCl como se, numa área In!e-

- l'ior a essa nâo tõsse -posslvel ser
explorada de maneira eficiente I

-nela se 'consegulsseproduZlr o
•uficlente para ma.l1utenção' de
uma famllla; ~.

I _," ,

Por isso, o IBRA entendeu, que.
"Para !lns de transmissão ..

qualquer titulo, na forma do IIr-
tlgO-55 da Lei n9 4.504, de 30.11' ••••• : ~ ,••••
novembro .de 1964, nenhum imó- Art. 65. O imóvel rural 'não é lti.
vel rural poderá Bllr desmembra- tlS1vel em ll.reas de diniensão InfenoI
do ou dlvltlldo em 'âreas de ta· _&- cons.titutlva do módulo de propr1e
manho ,Inferior ao quociente d. dade .rural.
área total pelo número de mO· § 19 Eni caso de' sucessão causa
dulos constantes 1:0 CertWeit10 1I1Ortl.!l -e nall partilhas J'ldiciats lIU
de Ca.dastro". amigáveis, não se pooerl\o 'dividir em

Dentro' dêsSe critério, as, prO- áreas inferiures às da di-nens:lD do
prlltS concessões de lotes colonlalS ln6dulo de propriedade "ura,
pelo Governo do Estado, em nu~ -I 29 Os berdelrosou 08 legatários,
mero de mUhares, násceram M· que -adquirirem, por sucessão ° doml
minados pela censura da lei, pois, 1110 de imóveis rurais, não poderio
em média,- a 'área pos lotes 'oon- dil'idi-lõs em outros de dIniensão In.

- cedid08 é de 25 'hectares. feriar ao módulo_ de prop't'iedude ru-
A SUIl' ExcelêncIa: o Senhot Tal; - - , , ' _

},Illlrechal Ãl'thur da Costa e '511· I 39 No caso de um ou mals herdel
."11,, Dignlsslmo- Presidente da Re· rós ou legatárIos desejar -l!XPi.OI'fi'r ali

'pública - 'Brasllla - D.1".- lt!I..lS aa.slni na'VIClu. u l:nsUtuo pIã-
lando AtJUlz,de. -Interventor de --sllelro de - .R,!!fol1na Agrária poderá
Augusto Pestana - Viro 'Klle- prover no sentido de o requerente ou
mann, - Interventor de Caibal'é - Tequerent~s obterem financlameIt"..os
Olaudillo Z!mmer. Tnterventor de que lhe facultem o numerário para Jn-

- _Cl1lapeta," - denizar _os de:nals condôminos.,

Sábado 7
--=--=

-"1:, diante de tais embaraçoa
criados ao homem da campo e ao
colono. é claro que' estes vão

Iengrossar o êxodo para as aglo
merações ul'banlll, eríando o pro

',blem&' do desemprego ou, entA!!.
o êxodo par& os llaises 1'izlnhos
da Argentina_e P&ragua\.

: 1\1as. Jl: par de tudo 1sSCI, oa
seja, ao .lado tilllÍ conseqUênclq
danosas sallentadu. convém frl·
sal' que os dispositivos do E.~ta·

: tuto da: Terra. colidem com pres-
crlções constitucionais.

i Realmente. A Conslltulção, em
'vigor c}:lsde 15 de marça do cor
'rente ano, garante ° direito 11.
llro:pl'iedade (art. 129, § 221.

Ora. o-direito de _propriedade,
<lemo é comezinho em direito •

I postula, expressamente, a nossa
, lcgisla!;!ão,-' .
"asseçura ao proprletario o -dire1

, tó-de "sar, gozar e dispor de seu.
'bens (art. 524 do Código Civil).
, Pois bem, essa faoUldade de
'disposição de seus haveres, por
parte do proprietário, é que tClI
cauceIada sem nenhuma eerímõ
nla e 'por uma simples penaClll,

I pela orientação traçada pelo.IBRA.
, -SeLII:or 'Presidente da _Repü

blíca,
Pelo acima exposto, em -que--sê

evidenciam os problemas crlado~

para o homem da colônia, que,
embora. -sacrillcado pelas condi
ções adversas de produção e 00
mercíatízação, continua" trab&
lhcmdo a sua. propriedade 'para a

,'grandea econOmlca !la Naçllo,
:plelteamos' de Vossa Excelência
':l. reformulação _dos - dispositivos
.do Estatuto .d9? Terra (art. 65·1
10) e leglslal1ão complementar,
referente à prOibição de disposi
ção de pequenas glebas,

Os Prefeitos Munlelpalg sllm.
turjos dêste' memorial, apresen·
tam a Vossa Excelência. com OI
'l'otos de' felicldnde pessoal, seull '
melhores protestos de ,elevado
Ilpreço e distinta conslderação.
Sleu/ricd ,Rltter, Prefeito tle Sim'

,to Angelo- AIMlo Ferreira,
Prefeito de Giruá- - Arno Pilz.
Prefeito de Santa Rosa __ Oeslall
Sawltzkl, Prefeito de c.Três - de '
Maio - Orlando 13urm:anll, Pre
feito de Catuipe, - Ollnto ljI.
I1rc$sun, - Prefeito de São Luiz

_Gonzaga - Sadi Hertel, Prefeito
- de São Nlcolau - Miguel Fran

cisco Szcetkiewicz, _-Prefeito -de
Campinas das Missões - Dl'. Or

"Eslado do Rio Grande do Sul
- Prefeitura. Municipal de Sano

, to Angelo, . ,-
Santo Angelp, junho de 1967

Excelentísslmo Senhor
~ Aprnz-me passar í'l.s mllos de V.
Ex~ cópia do memorial que os
Prefeitos Munlolpais presentes ~

Mesa Redonda de 27 de maio úl
timo, realizada nesta cidade de
!lanto Angelo. encaminham sua
Execelêncla o SenhClr Ma.reebal
Arthur da Costa e 3llva, Dlgnls
lima Presidente da Repl1bllca,
pleiteando ~ -a. -l·cformula.çlio dos
6lspositlvos do Estatuto da Terra
(I1rt, G, e seu ! lOl. e legisla
1;ão complementar,- referente, A
prolblçáo de .dlsposiçiio de pe c
quenas glebas. . '
, Em Ise tratando de assunto que

, vem trazendo uma. série de grll.,_
'ves embaraços ll. venda, arren·
_tlamento. hlpotecll. e partilha de
pequenos imóveis. rurals, numa
l'eglão ,eminentemente colonial
com - predominância da pequena
propriedade - esteio da produ~o
Ilgricola' - venho pedir a VosSlI
ExoelêncIa, em nome da lIrlml-

-mstrllção desta comunll. e no dos
Prefeitos Municipais slgl)atArlo~
do ,memorial, o seu melhor apolu
11 nOSSll- justa, cam'pt-,."Jha.
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Art. 69. Nos estabelecJmentos de
ensino superior podem ser ministra
dos os seguintes cursos:

a) de graduação. 'abertos à matri
cUla de candidatos que hajam con
cluldo o cicio colegial ou esquivalen
te. e o~~ldo classificação em concur
so de habjl1tàçáo:

bl de pós--graduaçlio.abertos II ma
tricula de cand1datos' que hajam con
cluJdo o curso de graduação e obtido
o respectivo diploma:;

c) de especialização. aper!eiçoa
mento e extensão. ou quaisquer outros.
a juizo do respectivo lns~ltuto de en
sino abçrtos a candidlLtos com -o pre
paro e os requJsitos que vierem a ser
exigidos. '

:1'1=0 IX

Educação de Grau Superior.

~APf=o I
Do EnsIno Superlor-

Da

'tr~lJs motivos - prln~ipa1lrj"<lte por Asslm, embora o julgamos ínorpor- dezembro de 1961 (Lei de Diretrlzes e COMISS,\O DE CONSTITUIÇAO 11:
não poderem. ultrapassar o concurso turno, alem de' ínjurtcíco, nada te- Bases), opinou. unânímemente, pela JUSTIÇA
de nabllitaçáo, ou vestlbul!\r. como é mos a opor. ao Projeto 'n9 884. de 1968, sua. rejeição, nos têrmos do Parecer l'AIlECEIl IJO lIELATOR
eonhecído - terão que abraçar lima sob o prisma da eonstçtucíonalídade, do Relator, Senhor Daso Coimbra.
dti,!.' multas profissões 110j~ cxis.enre e Sala da ComJ..~5ão, em 12 de junho saie da Comissão, em 28 de agõsto O Senbor Pre.sil:lente da Repúbllea.
• cultura de nível médio lhes será d.e lflG8. -, Latir!, Leitão, no exerc!- de 1968. _ Bragà Ramos, Pr".<:iCiente na forma. do art, 64, para grafos 19 e
ebs()'utamente Indispensável. CiO da PreSIdência - Dayl de Almei- _ Daso Coimbra Relator. 29 da Constituição do BrllSl1, enca-

A supressão da exigência eto (urso da _ Relator. 'minha ao Congresso Nacional Mensa-
l . 1 aJé d d tíd I gem .em que solicita a concessão deeo egiar, m e ar um seno o.ma 5 PAIIEC~ DA-COMISSÃO PRO O fi' S Am·lllélglrc ao curso superior, também en- ~A ". pens o mensal para a ra, e !lo

8ej2l'á oportunidade a muitos auto- A Comissão de constituição e Jus-- NC? 1.619.A, de 1968 Motta. Athll~'de, no valor equivalente
dida(as Q, virem cursá-lo e. como for- uca, em reunião de sua Turma "A", a seis vêzes o maior salário-mlnlmo
mndos poderem prestar ao pais mais realizada em 12-6-68. opinou, unãní- õonceãe pensão mensal à viúva do vigente no palS. .~
e melhores serviços, bastando para memente, pela ínjurídícjdade do Pro- parlamental Walter Geraldo de A tleneficlária' que é viúva do ex
1850 que se submetam ao vestibular ejeto n9 884-68, nos têrmos do parecer Azevedo Athallde; tendo pareceres; parlamentar Wnlter Athayde. no.
nêJ~ obtenbam aprovação. do relator. da GOlllissão de Constituição e Jus- Lêrmos do art. 29 do projeto, somente

Raciocinar de modo adverso ao Estiveram presentes os Senhores tiça pela constitucionalidade e ju- perceberá a pensão enquanto manu-
b I ,- I d D t d L L lt' i i rldiéldade,' e. da Comissão de Fi- ver o esiado de viuvez, cujo paga-IImEO será anír das ex!S=C as Il opu a os: auro e ao no exerc c o mento será feito à custa da verba.

&l1nl'llS que se pretende altemr o que da Presidência, Dayl de Almeida - nanca», pela aprovação. 6 MInIs ér d
te nos afigUrá· mais Importante: o Relator. Eramo Pedro, Henrique Hen- orçamer.Iáría pr pria do t lo a
vestibular. eis 111:0 êsse concurso pa- kín, Vicente Augusto. ereto Marques. - '(DO i:'OD~R EXECOTIVO) Fazenda. .
fl'c' nos de sua importância para. que Rubem Nogueira. Arruda Câmara, Emoorll Il competêncín desta co-
~1:que demonstra:la satisfat6ria adu- Yuki~higue TIJJnura.. Raimundo Brl· (PROJETO N9 1.619, DE 1968, A QUE missão, na hipótese, se fixe na coas-
cação" secundárãc, além de ser um to e Geraldo Guedes. SE REFEREM OS PARECERESI • ~ituclonalidade e jurlsd1cldade da 'IDa.
freio às' avalanches de estudantes que - 1 d i léria não podemos deixar de ressat-
pi ocuram anualmente nossas Faeul- Sg.!a. da ccmissao, ~1,!1 12 de jun~o O COObl:e.·SO Naclona ecre a: tar à, justiça da medida

i
relembrando

dades que não possuem. condições pa.ra de 1968.. - Lauro Leitão, no exercício Art. 10 , concedlda à Amélla Mot- aqui. com saudade. Wa ter Atha'sde.
revebê-tos e ministra-lhes os estudos da Presídêncía - Dalll de Almelda, ta Athayde, viúva do ex-partamentar uma íntelígêncía brilhante. que sem-
QUP almejam Relator. , Walter GEraldo de Azevedo Athayde, pre estêve no Parlamento Nacional a

Face ao exposto clJnflamos em que COMISSAO DE EDUCACAO E uma pensão mensal equivalente a seis serviço dos altos Interêsses do seu
o.; dignos representantes do povo que CULTORA vêzes o maior salártc-mínímc vigente Estado Mlnll3 Gerais, e dos reclamos
enobrecem o Congress,p Nacional. re- 1'.\llECER DO RELATOR no pals. da naÇão brasileira.
cebam e acatem o presente projto ele . _ - Nestes ~rmos. opinamos pela apro-
lei concedendo-lhes o seu índíspensá- Relatório Art. 29 O pagamento da pensao vação do projeto n9 1.61!J-68. dada
'V"; beneplácito. Pretende o Sr. Jamil Arnl<len. com s~ã feito enquanto a beneficiária fôr a sua jurlsdlcldade e constítucíonaíí-

Sn.lo das Comisso-es' 21 de 'novem- sua. iniciativa que os candidatos ao vluva e correrá lI. conta da verba or-' dade.
~ ., .' ' . çamentárla própria do Ministério da

bro de 1967. - Jamil Amí:len., ensino superior s~Jam dispensados do :Fazend9.. _ SaJl1 da comíssao, em 29 de agôsto
LEGISLA(!AO CITADA, ANEXADA mtudo e conelusâo do Ciclo colegial de 1968 _ Erasmo Pedro Relator.

PELA SEÇAO DE COMISSõES ou equív..lente. Art. 39 K-ta Lei entrará em vigor' "
PERMANENTES A Comissão de Constituição e Jus-- na da:·.a, de sua publlcação. PA1lECElt DA COmssAO

LEI N: 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO tiça - conforme parecer de fls. 6 - Art. 49 Rcvogam-lle llS disposições A ComJsslio de ConstltuJção e Jus-
em reunião de sua Turma "A", opl- em contrario. tlça em reunlào de sua Turma "B"

DE 1961 nou.unânlmcmente, pela. ínfurídící- B fil de de 1968, realizada em 29.8.68, opinouI unãní-
Fixa U3 Diretrizes ;iBases da Educa- dade do projeto, ras a em memente pela corwltuclonal dnde e

ção Nacional juridlCluade do Prõjeto n9 1.619-68,
.......... .. Parecer MENSAGEM N9 510. DE 1968. DO nos têrmos do parecer do relator .
.......... , -: , •...• ,................ A propçosítura visando alterar dís- PqDElt EXECUTIVO Esti1'ilram presentes os Senhorr.s

positivo da Lei de Dirctrizes e Bases Deputados: Ojalma Mw'inho - Pre-
da Educação Nacional. consigna, na Exmos, Srs. Membros do Con- sldente Erasmo Pedro - Relator, 
jUstificativa: grosso Nadonal: Ulysses Guimarães. Henrique .Hen·

"Não se copreende a absurda Na f\lrma do artl~o 54 parágrafes tIn, Luiz Athayde: Rubem Nogueira,
exigência contida na allnea a do lV e },9 da Constltulçao, tet!ho a ho.l1- Lauro LelUio, Petrllnlo FIgueiredo 
art. 36, ou seja. a de apresentar, ra de submeter à. deliber,açao de Vos- WM~f~ d~~~:SisSgo~:~~~dge ~~k~
o candidato. prova de haver eon- SllS P?'cell'nclQs acompanhado do Ex- to de 1968, _ Djalma Marlllho, Pre
cuido o clelo co:egial "(texto da Iloslçao de Motivos do Senhor Minis- slelente ,_ Erasmo Pedro, Relawr.
lei), para ingressar em faculdade tro de ~tado da Fazenda e anexo
brasileira". p!ojeto de lei que concede uma peno COMIBFlAO DE FINANÇAS

- sao menslll 11 viúva do ex-parlamen.
Pelo conhccJmentos gerais que o cl- tar Waltcr Gerlll(io de AZ9vedo 1 - Relatório

cio colegial propicia, fornecendo não Athaydc. De orIgem governamental. busca o
.:) as base sóbl'e as quais deve esteal'- Projeto conceder. à viúva do ex-Se-
re o curso superior, mas lnspiIll.ndo ou Brasllla, 22 de agllsto de 1968. - nadar Walter Geraldo de Azevedo
despertaIldo tenllênclllS. que estimula A. Costa e Silva. A~ayl!(1 Sra. Amélla Motta Athayde.
e orienta, não vemos como dlspensá- EXPOSIÇAO DE ~OTIVOS SGMF- pensão especial para sua subslslful.
lo para os que prctendem realizar cur- GB _ N9 253 DÊ 1968 DO MINIS- ela e de dois filhos menores.
so superior. Além do mais, sàblamen. TRO DA FAZENDA '. 1I _ Parecer
te, a Lei n9 4.204 já preVê, para os
que não hajam concluldo o cicio co- 13 de agllsto de 1968 A Mensagem é do Poder compeLen-
legial, ciclo eqUivalente. te. bastando para oferecer parecer fa-

Dai acbarmos absurda, "data venla.... Concessão de pensão espei:fà& vorável, tendo mais, em consideração
11 ellsão. do texto legal, dessa exlgên- Exmo, Sr. Presidente da Re- llS razões oferecidas pelo Sr. Ministro
ela, que llSsegura. indiscutivelmente. pÚbllca. Delfim Netto.
cUFsos superJorts. com fundamenb~ O Gabinete Civil da PresIdêncIa da Sala cios Sessões em 4 de setembro
5glldos. República submeteu A consideração de 1969 - Deputado Osmar Dutra,

Com essa inteligência coneernen- desta Seoretarla de Estado o proceszo Relator.
....... temente à disposição legal que a pro- em que D. Amélia Motta. AthaYde, PARECER DA COIlWlSÃO

posição intenta injustificadamente viúva. do ex-Senador Walter Geraldo
COMISsAO DE cONSTlTUIQAO modificar, e o convencimento da ne- de Azevedo Athayde, solicita a oon': A ComlsSãc de FinançllS em sua 81'

., E JUSTIÇA cessldade de sua preservação. conlui- cessão de uma pensão especial p8.l·a Reunião l,,)rd1nárla. realizada em 4. de
l'ARECOI DO llELATOR mos nosso pronunciamento pela rejei- sua. subsistência e de dois lJ1hos me- setel1lbro de 1968, pela Turma ~A",

. çáo do projeto 'nores sob a prel.·!dêncla do Senhor Depu-
O que pI'etende o autor de projeto' . , tado Pereira Lopes, Presidente e }lre-

em exame é suprunlr, do texto da a1l- . Bala da Comiszão, 26 de IIgõsto de O assunto foI examinado pelOS ór- sentes 03 Senhores 1talo Fittlpaldl
nea a, do art; 69. da Lei n9 4,024,. de 19G8. - Dajo COimbra, Relator. gãos técnicos' tendo o Ministério do Lyrio Bértol1; Welmar TOrres, José
dezembro de 1961 U..D.B.1 - a ex- . - Planejamento e Coordenação Geral Maria Magalhães. Antõnlo Magalhães,
press!io "concluldo o ciclo colegial ou _ PAllEC'Ea DA COMISSAO sob o llSpecto estrltamente orçamen- Osmar Dutra; Manoel Rodrigues; _
equivaleu te", permitido, dessa forma A Comissão de Educaçã9 e CUltura, tário, opinado :favoràveImente ao en· Marcos Kertzmann; Ruy Santos: Gc.
a matricUla, nos cursos· de gradUação, em sua 13~ rennião ordinária, real1- caminbamento ao Congrc.o:so NlIciG- raldo Mesquita; Tourinho :Dantas;
e os candidatos que hajam obtido elas- zada em 2 de ngõsto de 1968, pre- nal do projeto de lei concedente o fa- Ozanam Coelho; Doln Vieira; AlVi!S
lif1cnção em concursa de habilitação. sentes os, senhol'es,Braga Ramos.Pre- vor de que se trata. de Ma,eceb e Cid Sampaio, opina, por

Não nos ca,b~, aqui. entrar no méri- sidente; Cardoso. de Menezes e Padre Estando de acOrdo com a sollclta- unanimidade. de acOrdo com o pare
ta da proposlçao - cujo exame é fla Nobre, Vice-PresIdentes; -Dayl de Al- •. cer do relator Deputado Osmar Du
especifica competência da douta Co- melda MOUry Fernandes Monsenhor çao em apteço, apraz-me submeter à tra, pela a..'rov..'~ão do Projeto nu'-

. d • - I i" It 11 "" Ii 'I consldel'oção de Vossa Excelência ... ....mlssao e Educaçao e eu tura. En- V eira, Br. o Ve 10. "e c ano Flguel- Inclusa Mensagem acompanhada do mero 1 619-68. tlue "concede penslio
tretanto - sentImo-nos. obrig....dos II I'edo, Altair Lima, Reynaldo Santa- respectivo projeto de lei mensal à viúva do parlamentar W111-

dizer que a matéria é digna de debate, na. Arnaldo Nogueira, Daso COimbra. • ter Gerpldo de Azevedo Athayde".
tendo em vista a integridade da Lei João Borges, Albino zenl, Wander- Aproveito a oportunidade para re· Sala dllS Sessões da Comissão de
de Dlrltrezes e Bases da Edueaçãó Na- ley Dantas e 15mel Novaés. allreclan- novar li VOf.~a ExceUlllcla os protes- Finanç'lll em 4. de setembro de 1968.
clonal, que julgamos deva ser defen- do o Projeto n9 884-68, do Sr. Ja- tos do meu maJAI prllfundo respeito. - Deputado Pereira Lopes _ Presi
dida. ate o instante que se imponha mll Amlden, que "altera R alínea "a" - Antônio DellEm Nt!lto. Ministro da dente. - Depulado Osmar Dutra Re-
• lua retonnut"Çáo. do art. 69. dI' LeI n9 4.024. de 20 de Fazenda.. lator. '
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Solícita ao Poder Execlltivo, alraJ;,ss
do Ministério cta. Agricu.ltura, mfar
mações sôbre a Implantcu;iío de
nova 1d-Mica de produção de se
mentes.

REQUERiMENTO
IDE INFORMAÇõEs"

N9 [i.694, de 1968

~ábado 7 ''''''--. _ . , DIÁRIO- t·O CONGRESSO NACIONAl: (Saçio tl

!Biquerimenfos de Informa9õ68 ensino superior, em Virtude do desín- d) o.·Armazém onde se .!ncontrava ,'. REQUERIMENTO
~~ Apresentados' . -l~' terêSSeJ.demonstrl!'do pelo MEO, !lue estoCílUO, " DI:: ,"NFORMAÇ-E'S

'\ " ': não eO}1segulU cner, em tempo I1tll a 12) Se os cafés foram vendidos com c O
comissão brasileira de alto nível para a. respectiva sacaria e se 01 preç1> da Nq 5.697, ~a'e 1968

t.:REQUERIMENTO cuidar do assunto? mesma foi computlÍdo na avallação Solicita ao Poder Execu.tlvo, ,atrtwé.
IDE INFORMAÇõES" 2) Desde quando essa denúncia foi dos lotes a serem vendidos; do JV,inistério elo Trabalho 'e Pre;
, NC} 5.692 de 1968 comunicada ao lMEO? 13) se os lotes venuidos e os lotes viclência Social, inlormaçôes sobre

, • - " 3) O Ministro nomeou a comissão entrer,\es e'....m homogõneos em sua - restrições impostas à assi&l~n~,a
!(DOSR. CARDOSO PE ALMI!:WA) brasUeira, coordenada' pélo Sr. Ru- composição e estedo iMt"'iJ e se o mo médica pelo lNPS. . \'
'~oliclto. ao Poder Executwo, atrav~s bens. já tendo eonhecísnento .de que possui amostras dos mesmos, obtidas <DO SR. ADYLIO MARTINS

do Ministério da Fazenda, por m.. a. USAm denunciara o Acôl'do"? , quando da entrada. o d9. salda dos VIANNA)
zermetuo do Banco do I3rasfl, in- Sala das Sessões, 3 de julho de 1968 lotes; ,
'formações sôbre a instazaçllo de - Allomo ceuo, , . 14) se a. 'administração do me está Senhor Presidente:
'agellclas nas cidadea' de São Joa- \ - fiscalizando a entrega d!lJ partidas O-Deputado que êste subscreve' nos
:qulm da Barra. Serto.Oz11lhO c. Lelne; REQUERIMENTO vendidas. esclarecendo-se, em caso têrmos reglmentats, solilclar de v.
110 Estaao de Sli.o paulo. ,DE INFORMAÇõES afirmativo. de que maneírs e qual o Ex~ se :àirrne de, ouvida a douta _,1tul., •
Sr. :J?l:esldente: .' N" 5' .695, de 1968 encarregado da fiScaltzação; . dirigir-se ao Peder Executivo, atrav,~s

, ~ '. - do MlnistJerlo do Trabalho e Pr<'vi-
""equAlr'~, nos têrmos e prazos re- \ "'" 15) Se bá um efetiva eontrõíe pir i t d

I .rv - v V~ - - ti dênc li. Social, pergun an o:.
glmenti'is, sejam solicitadas ao podear ' '(DO SR. MINORO MIY.o\MOTO) parte do mo quanto ao des no que

'Executivo. através· do Ministério d Solicita ao Poder Executivo- (ltrav~s está sando dado às quantidades en- "I) O INPS, lllO Rio Grande do S~I,
Fazendll: - Banco do.B!,.asU S.A. - ,ao Ministério da Industria'e ao (;0- tregues, inclusive no que diz respeito suspendeu a asslstêncla médica den-

"as seguintes 1nfo~açõC.3 méTcto, i1!!0nnaçôes silbre a »eniu: à. chegada' do mesmo as fábricas de tre outros, nos munícípíos de trru-
1) Há. estudos VíSündo a. 1~tala~!o d" estoque, de co;',; do lBO, aaaos óleo. e à. sua utilização nessa finall- , AI t?

de agências do Banco do Brasn S.A. c~o imprestávei$''' ...~ dc.-dej guaIalla e egre e
nas cidades de São Joaquim da Ear- 16) Qual o montante de café tido --~II) Em' ~o negativo, qual então,
ra, Sertãozlnho e Leme. no Estado de Sr. Presidente: como Imprestável e ainda não ven- a r~tr;ição ímposta a êsse tlpo de as;
São Paulo? Ccmo se encontram? dido. escísreceaao-ee oJ:deS encon- slstencla? - ,

Sala das sessões, 20 de, agõsto de Requeiro, nos têrmos eprazos regi- ~a estocado; ID) Respondido afirmativamente,
.11168, - Cardoso de AlVleld

a•
mentaís, sejam solicitadas ao poder 17) Se ó mo abriu novas eoncor- por que? _ .

I
REQUERIM

IENTO Executivo, através do Ministério d!1. rênclas para a venda de cafés tidos .sala das sessões; - 4dyllO 11lar{lI13
rndús~ia e do Comércio, as seguintes como ímprestáveís e amda estocados. Vianna, Deputado•

. DE INFORMAÇõES Informações: . e em caso afirmativo. quando deverão
NC} 5,693, de 1968 1) Quantas concorrências pl1blicas as mesmas _realizar-sej , REQUERIIVIENTO

ou licitações foram realizadas .pero 18) Se na. concorrência jfo. reaUzadà _ DE INFORMAÇ.... .:.S
"(DO SR. ANTONIO BRESOLlN") me para a venda de cafés tidos como foi dado um preço-base ou preço-mí- d 1968

/Solícita ao pOder Executivo, atrav~s imprestáveis, de seu estoque, no cor- nímo, e se nas concorrênctas porven- NC} 5.698. ~
elo Ministério ela Fazenda, in;onn(,· rente ano? . _ tura já abertas conste; o mesmo preço; Solicita' ao Poder Executivo, atra1'~s
gôes slibre a aplicaçáo de incentiVOS 2) Em que datas e em que órgãOlo -19) Qual o montante de café dado do Ministério do Exército. inlorma»
ll1Jcais.' foram. pUbllcadosos respectivos edí- como' Imprestável, cuja autorização ções sôbre remunerallão dos seere:
81'.' Presidente: tais, esclarecendo-sé qual a ResOlução para a venda tenha sido dads; pela tãrio« de junta8 do Serviço Mi·
O Deputado que este subscreve. nos ou ato que autorizou a referida 'venda; Diretoria. do IBO; -.. ~.. lítar. '. 'L /

Itermos regimentais, vem dizer e re- ·3) Juntar cópia do editai ou editais 2{1) Juntar cópia..autêntica do l?rl>- <DO SR. ADYLlO MbRTINS
querer a V. Exa, o segUinte: publicados, nos quais se estabelecem cesso que autorizou a venda dos cafés VIANNA)'

1) .Que algUnS Estados da Federa- as eondíções para halôllitação à eon- estocados e tidos - como Irnprestãveíe, Senhor Presidente.
Ção _ entre l!stes o Rio Grande do con'êncla; assim como do reJatl~~ à concorrên- •
Sul _ vêm sendo altamentê prejUdl- 4) Quais ÓS motívoa que justifica- clG ou concorrências Ja. realizadas; O D.eputaclo- que êste subecreye vem,
cados com a. aplicllç!iu de incentivos ram a venda dêsse café, 1nforman- '21) Na hipótese de ter sido autl>- nos ~mos ~eglmenta,;s' solícltar· de
fiscais fora de _suas· fronteiras, pOis do-.se onde se encontravam estocados, rizada mais de uma coucorrência, ~e:"< ~fgj~~~~e~e'po~~d~:ec~ti~~
é dinheiro. que deixa: de clrcul4r no de quantos lotes se rompunha. e a quais os motivos que justificaram o através do MInistério do ExérCito'
~ta<io. . . da.ta em que cada 10~ deu entrada ~esdobramento das quantidades p~s- pergunla;r,.t!o: "

2) Que. além disto, muitos Estados n~s Armazéns do mc, as à. venda, em maIS de um l~te, 1) - Qual a atual remuneração dos
- no caso também !' Rio Grande do 5) Se II llntorização .para. 11 venda - .22) se, na concorrência ou cancor- ~ecreti\Xios de Juntas do S~vJÇo Mi-
Sul - que, o dinheIro aplicado em foi precedida de inspeção lOcal rea- renclas já realizadas, foram obedeci- litar? -
outras áreas, sem poder aquisitivo, liza,da nos lotes que seriam colocados dM as prescrições do Decret6-Lei nU- 2) Desde quanto está tlxada 'a'
mais tarde venha prejud}ca1." a indús- à venda,· juntando-se, em caso afIr- mero 2CO, de 27-2;67. ' atual. remuneração? .,

.trla do próprio Estado"que entregou mativo, cópia dos respectivos loudos; Sala da SCssões 19 de a õ·'t d· . 3). ForJlm tomada.s provIdencJas l}o
os incllntlvos fiscais para l5to. 6) Q ó ã ,_ d d t 1008 _ ~inoro -Mlyamc!to g ~ o e sentJdo ae reajustAr a remuncraçaoue rg o ou au ....li a e eve a ., • em aprêço' I··

$)" Que inclusiVe já estão sendo Iniciativa de llfõpor a venqa doses-Sala das 'sessões, em •• de
oo-endldos em Eras1lla e dtntro de bre- toques tidos como únprestávels. e, -REQUERIMENTO de 1968. _ Ad1/11o Jlfartins \;'i~l;Íla:
ve tempo no Sul fogões e outros equI- através de que expediente, juntan-l DE INFORMAÇo-ES. Deputado
pnmentos f~brlcados- nl} Norte .e no tíl>-se cópia. do mesmo, . . . . '
:U1fg:~te, em prejulzo <iA lndus.trla 7) se. nós registros de entrada dos NC}5.696, de 1968 REQUERIMENTO

lotes tidos' como ImprestAve!8. consta '. O
4) Que face ao exposto o suplicante a discriminação do tipo' do café as- Solie!ta CIO Poder E(Cecutívo, através E INFORMAÇõES

requer se digne o Sr. Min!stro da Fll- sim como a indicação de sua proce- do Ministério da Aeronáutica, pnl' NC} 5.699, de.1968
2ienda informar: dencia; , " intermédio do DAC, injonnaçóes

a) ,quanto, especificar (} EStado, já 8) QUa~ as firmas ou emprê-sas ue sli~re decolagem simultânea de
foi aplicado. em cruzeiros, no Norte se habllltaram à. ('ompra dós C~és aVloes no aeroPOrto de §.~1m (PA).
? no Nordeste do Brasil, at.ravés de coloce.dos à.'venda. como imprestáveIs, <DO $. ERASMO MARTINS
mcentlvos fiscais; juntando...se cópia das respecl1vas PEDRO)

b) a origem dê-stes recursal!, por propostas; I. Senhor PresIaente:
Estado; li) Se os lotes coloeados à venda Requeiro na forma re imental se - <DO SR. H11:N1O ROMAGNOLLI)
, c) se tôda a produção vem_sendo como imprestáveis. ~.foram prêviamen- jam solicitÍldas ao Mlnisfro da. A-era-:: 'Senhor Presidente:.
comprada. nas respectlvM regJões em te avaliados, esclarecenc!o-sf'~ em caso ná.ut.lca as s uint frito ~ .

.que se acham Instaladas as ·fábricas. afilmativo, por quem, em que data e '.'~ es l1l"'llçoes. De aCõl"tlo com as dISposições regi-
Sala. da:s Sessões 19 de agôsto de qllua! o inteiro teor do laudo de ava- - 1) Se o: DAe tomou conhecImento mentais pertinentes, requêira a v·os.

1968. - Antônio B;esoiln. açao;. de que no dia 7 de julho p.p., o Ca- sa Excelência sejam sol!oltadas ao
1(l) Qual o montante arrecadad() ravelle da cruzeiro do Bul, comaJI- Poder Exeçutivo, através dq Mlni~té

pela Autarquia com·a venda de cafés dado pelo ete. Salvador, - Vila 106 rio da ~grlcul~l;!l'.a., respostas às se-
tidos como impr4tâvei3. realizada. até - quando -auwrl211do pela Tôrre d~ gulntes m(lagaçoe~:. "
esta data. e qual o lucro ou prejulzo Ü<lntrôle taxlava para decolar :foi sur- 1) A nova pO~I~lC:l. ?-~ prce1uça!' de
estimativo dela decorrent.e, para os preendído por um avIão ctn. l"AB. que sementes.do Mil1lstérJo da .Agr:cul-
cofres da Autarquia· sem autorh:açolo, decolava em sentido tura .,preve a sua t.ransferêncla para

mo SR. AFFONSO CELSO> - • - contrário? . _ . a inicIat:<"'....s. particular? 1

SOlicita ao Poáer ExeCutll'o, atraves 11) Qual a firma. dilelargda. vence- . ' 2) Essa política a cargo do
'do Ministério da E!iuca~áo e em- dora das. concOr.rencms 'porventura 2) Quais os responsáveis pela ocor- PL.4NASE (Plano NaclOnaI de Se-
tura. infonnaCões SG~rz denuncias reallzadns até esta data. qual a mo- rêncla? '. mentes) _ será- -implantada ainda.
do COnvênio MEC-USAID ll elo GO- dal~dade de pagall1ento a.dotada, CItla!s 3) Qual a aeronave da F'AB que no presente exerclclo, na sl\Úa. '
verno CIos It:staclos U'ltClOS. ' a.s mportãnclas já. pa;:a.fl pela mesma decolou em sentido contráril· ao crf- 1968-1969?

- ao mo e quals a.~ quantidades entre- ' ell ' '-' _
Sr. Presidente: , gues. discr!mlnando-se: ' - ra~ e, e seus w;,pulllntes? 3) Q1!aI a dotaçao gue o PLANASE
Requeiro a V. Exa., nos têrmos do ' "' 4) Quais as.'medidas tomadas para fará aph.r"': - atraves {) Banc() Na-

Regimento Inter~o. que sejam sol1':.i- ~) 6 ,data da entrega de cadll. lote; apurarre.sponsabilldades? cl~lna~ do Desenvolvimento EcuUô.
tadas !UJ Sr. Mmlstro da Educaçao b) a procedência de cada lote' '_ mIco; o Banco du Brasll, o BanL'\! Na-
o Cultura as segulnte~ Informações: " ' , Sala dasSe.ssões, em .; de cJonal de"Crédito COOperativo " o

1) O Govêrno d{ls Estado:: Unidos c) a data.· da entrada do lote no de 1968. - .Erasmo Martins )'~it,'rO: Banco do Desenvolvimento ECJnôlIllcú
denunciou o Acôrdo MEC-USAID no Armazém do mo; . - Deputado. " -: no financiamento, às emp=êsas
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REQUERIMENTO
DE INFORMAÇõES
N9 5.708, de 1968 ,..

REQUEr.IMENTO
DE INFORMAÇÕES
N~ ,;j 709, de 1968

Solicita ao. Poder Executivo. atl'av~,
do Min!stério da Fazenda. intol"
maçlles 8Óbre emPl'és/imos para pe
cuaristas de gado de corte •

lDOeR, CARDOSO DE ALMEIDA'
Exmo. Elr. Presidente --da- Câma

l'fI dos Deputados:
'Requeiro, nos têrmos e prazos re
glmentals, ,sejam sol!cltadas 110 1'0-

Exa. sejam prestadas pelo Poder Ex~
cutívo, através do Ministério das CJ
munícações, Departamento dos Cor
reios e Telégrafos, as seguintes infor
mações;

I) Quais as provídêncías tomadas
pelo Departamento dos coreríos e T2
Iégraros, a fim de reparar a rêde d'3
telégrafo entre as cidades de Currais
Novos e Lagol\ Nova, no Estado do
RIo Grande do NOl'te, que per estar
Interrompida vem causando séries
prejuízos às popultições daquelas duas
cidades? . ,

II) O plano de reparosdo DCT. In
resistente, fi- fim de assegurar maior
resistente, a fim' de asesgurar maior
durabllídade à l'êde?

Sala c.as Sessões. - Agenor Ma
ria.

REQUERIMENTO
DE INFORMAÇõES
N'I 5.704, de 1968

Solicita ao Poder Executivo, «través
. do Ministério da Fazenda, Z10r tn·

terméâto .d~ Diretoria das 1eenda.s
Internas, informações sóbre sorteios

. realizados pela Federação Alagoar- REQUERIMENTO'
na de Promoção Esportiva, em M!t- DE INFORMAÇÕES
cei6 - Az:,.

(DO SH, CLETO MAEQUES) N9 5.707, de 1968
Sr. Presidente. . ,Sàl!cita ao PodeÍ' Executivo, através
Requeiro, na rorma I'eglmental, ,.asdo Ministério áas COll~Unlcaíiões, in-:

seguintes informações ao Poder Ell:~ formações s.ol:lre o nt!mero de can-
cutrvo, através do Mlnlstél'io da '}l'a- didatos aprolJaáos no Concul'so de
senda, por intermédio da Dh'etoria Opewdor Po~tal elo Der.
daa Eendas rneemas: (DO SR. AGENOR MARIA)

1) A Federação AlagOalla. de Pro-
moção Esportiva (PAPEl,tem auto- Exmo.SI·. Ji'residente da Câmara
rízação legal para .promover 801'- dos Deputados•
teíos? EequeLro, nos têrmos e pl'3Z0S re-

II) Em caso !l.flrmativo, ql1al o nú- gimentals, sejam solicitadas ao, Po
mero do proeesão, data do desIlj>cho der Éxecutlvo, através do Ministério
e inteiro teôr do mesmo, e bem as"" das Comunicações, as seguintes in
sim, cópia autêntica do plano de 801'- rormacõee:
telo? 11) Quantos candldatos".f:oram apro-

lU) A autorízaçâo concedida à vados no Concurso de Operador Pos
FAPE, foi em caráter de exclusíví- tal do DCT, realizado em l066?
dade? . b) Até a presente. <lata, quantos

IV) Quantos sOI'telos já fOI'am rsa- roram nomeados para o cargo?
lízados pela FAPliJ, qual a arrecada- ~). Tendo em vista que a validade
ção de cada sorteio e o valor dosprõ- do referido concurso termina em 22
mias clistrlbuídos em cada sorteio? de junho de 1969. o Ministério no-

V) Inteiro teôr tlos planos de 801'- mellorá todos os aprovados?
tela a que se referem os processos scr Sala das $es.eôes, 19 de agàsto d-J
n9 81.493-68, 90,747-68 e. 91.852-68? ,1968, - Agenol' Maria,

Sala das Sessões. - C/elo Mar..
que8, .

REQUERIMENTO
DE INFORMAÇõES
N9 5.702, de 1966

REQUERIMENTO
DE INFORMAÇõES
N9 5.705, de 1968 Solicita ao Poder Executivo. atraves

, do Ministério da Educaçdo e Cu:-
Soli(f!-ta (ia Poder Executivo, através tIlra, injOr11WÇõcssóõre o estabelc-

do Ministério do 1?lane1amentoe i t d
Coordenaçllo Geral, informações s6l- c men o e normas para a tl'Ul!S-
bm a contribuição do Brasil parei jerí!ncia de .Atletas Amadores.
o financiamento de estudos do BulI- (DO SR. VASCO FILHO)
son . Institute me. Sr. Pl'esidente.

COO SE. LEVY TAVARES) . Requeiro, nos têrmos l'eglmentalõ,
6enhOl'. Preside.nte. , que o Ministério da Educação e Cui..,

tura InfOlme:
Eequeiro à Mesa, na forma rtjgi- a) Se se enquadra na competência

mental sejam preJ;ta':dos pelo PGl:!l\U:
Executivo, através do Ministério do atribuida ao· COnselho Nacional de
Planejamento aa seguintes Informl\- Desportos <Decreto-lei n9 5.342, de
çOes" 25.3.48) o estabelecimento de nOl"~

BEQUER.IMENTO 1)' Qual a contl'lbuiçlio do Brasil mas p~ra a tranaferência de Atlet~sbE INFORMAç - ES' pal'a o flnmlCiamento dos estudos do AmadO!:", de ~ma entidade de~pOl__
9 5 d 1°9 - ' HudsOl1 Instltute 1l1c,sÔbl'e ospbr- tlV6í Pi~ao o~~l:itsmo Amador é con-

N .703, ,e 68 nos, possibllldades 11 pel'spectlvas e60- sldel'ado pelo Ministério da Educa-
, nOmlcas da Amél'ica La.tina, especlal- ã C lt ' I'

Solicita rzo Poder Executzvo, a-traves mente \ estudo publicado em 'feve-. ç o e u UIa como comp emento !n-
do Jl;[zni~tério das ComU1~ioaçõe.s, l'el1'o e en.omlnado' "Strenghtheninll' d!ltpensável. à educaçâó flslca da J11
Intormaçoes s6bre o serviço telejo- The Posiciol1 of Amel'lcan Cofee Pro.: entude e a.tê que ponto as Entlda-·
n1.co interurbano d9 llhabela -- ducera"? . des :Qesportivas constituem lnstl"t,!-
S,P. 2) Oe ~uê-manelra foi feIta essa mento adequado na complementaçf\JDE INFORMAÇõES, . do mencionado objetivo;

RE-QUER I ~"";'NTO (DO SR, CELSO ,.\l\!LARAL) contrlbulç o, onde e PO! que orga- "c) Se o Conaelho Nacional de Des-'.'1;; . - nlamo nil,clonl11~, ,t f I "-j âSI'. Preslílente. . 3) Quais os outros palses da AUlé- pOl os. az qua quer res,," ç o à. trans-
N9 5.701, .Q,e 1968 Cemslderando a deficiência do ser·- rica do Sul que també mflnanclaram ferêne1a do Atlet,a Am~tlol', de um.•

viço telefÔnico intl>l'qrbano de l)hil,- os citados estudos do Hudflon }nsti- Entidade Desportlv-a pala outra. "
/Solicita. ao Poder Executivo, atrav~s bela São Pauio' tute Inc ? . Sala das Sessões,. em 19 de agüo,o

do Ministél'ip da railenda, in/or- Cónsiderando que UIna ligação lu-' de 1968, ~ Vasco Filho.
gnagóes sobre a e[iJtin~llo da Exato_ terurbana entre' Ilhabela e !'l capital REQUERIMENTO
ria Qea.eral C!0 ,Munzotpio de glZo do Estacjo, leva nunca menos de seis DE INFORMAÇO~S
Jo~o de Merztt. - RJ. hOI'as.pRl'a ser _completada' •
(DO SR. DAY:L DEALMEIDA) Considerando que quando obtidas, N9 6.706, ,de 1968

tais ligações são pI'àticamente tnú-
Sr. PI:eaidente. tels.Uma vez que· não se oonsegue Solicita ao Poder Executivo. atraVés
lS\equel1'Q, nEl forma I'eglmental, 1\0 ouvir nada; do Ministério das Comun1iJaçõe~.

:IDono. SX. Minlstl:o da Fazenda, 8S Considerando li profi.l:lldidade dos por intermédio tZo DCT, informar-
fiegumte sinformaçoes: • transtôrnos que sotl'em os usuárIos da çães SÓbl'/1 rellaros na r~de tel9l1rá-

IJHá algllUle, ml/J'.1ida nesse Mí- Companhia Telecomunica~ões dei Es- tica entre Currais Novos e Lagoa
.lt)Jstério QOro o etivo de extinguir tado de São Paul.;!'. . Neva - RN. -

~
Elllltoria. do Munlolpio de Requeiro, na :forma regimental, se- (Í)O- SR AOENOR MARIA)

lia João d anexando-a. a de jam prestadas pelo Poder Executivo,' .
uqua da Caxias? _ através do Ministério das Comunl,· Sr. Presidente, I

III Em caso. afirm~tlvo, quals as cações. as .1leg'uJntes JnfOJ:mações: . De oonformldl'\de com a$ disposillí)es
te.llO~ d~8a 1nlc1atlva 1t /la ~oram 16-1) Qual a l"azão da deficiência do l'eg!illalllntals pertinentes, rlllllUeLro fi V,

particulares para a OO~orução de íns-t vadas em conta as seguintes eírcuns- serviço Interurbano entre I1habela e
l;alações e aquísíção de máquinas e tàncías de fato: Sáo Paulo?
equipamentos destínados ao benefl- a) que, em 1967, a arrecadaçãi, te - 2) Há alguma providência do
eíamento e preparo ele sementes des- deral atingiu ali a aproxímaoamente CONTEL visando à melhoria dos ser
tinadas ao plant1o? NCr$ 3.000,000 (três mühões de cru- viços Interurbanos entre as cidades

4) ·Qual a parte dessa dotação des- zeíros. novos) ; supra-cltadaa? Em caso arírmatívo,
it.inada a investimento no Estado do b) que o Município de São João qual?
~araná ? ' de Merlti. é. em ordem à população Em que prazo de tempo esta aí-

5) Há projeto de t.Jneficlar dlrs- a sétima cidade do Brasil, fora as tuação de anormaJldade poderá ser
Il;amellte as Cidade" de trmuerama, Capitais dos Estados; corrigida? '
"runeh'M àp Q'~te. Iporll.. Cruzeiro do c) que o parque il1dustl'1al dêses Sala das Sessões. - -Celso A'ma-
Oeste, lqe,~'all11~, Xambrê, . Alto Pi. Município é o 169 do EBíado do Rlora/.
((ulrl, Ma:l1a Helena, Tenoa:Roxa e de Janeiro - com perto de 150 In
'J:'apejal'~,. tõdas no E6tado do' p~~ trabl;llhadol'es - com uma produ~ão
ll'~\llá ? . avahada em cêrca de .', •. ,.', .•.
· 'ElallHlas S,essões. em .. de ........ NCrlil 20 ,OOO.OOO,OO;
!:le '196&, ~'B~nto R01nagnol/!, Depu- d) :.Iua·a densidade pópulaclonal de
iliado. , ..- . . São João de Mêriti. atinge a '7,oon

habitantes por quilômetro quadrado:
, e) que, finalmente, o Munlc!pio em
causa, com 20 anos de autonomia, .é
um dos que mais tem pJ:ogl'edldo no
País. '

lII) Se, através do tlepal'tamen
to de Anecada.ção. recebeu o Minls
Mrlo um oficio da Assoelaçi'íQÚomer
cíal e Industrial do Município de São
João dê Medtl, e, em caso afirma
tivo. que encaminhamento teve, que
praeQ.fltt>s recebeu e que' aolução lhe
foi dãcla,

Sala das Sessões. - Dayl de Al
meida.

.REG1UER.\IWENTO
DE: lNFORMAÇõES
N9 iJ,700, de 1968

iol!çita ao 'Poder Executivo, através
dp .lJi[ini~t/li)'io das Relações .E[iJterio
fes t .. i1lfor'friações 80bre disMbuigão
(le oQlettnJ., p_elo Consulac:zo do B7'a
812, em lMiamJ, - USA. -
.(PO SE.H:6:NIO EOMAGNOLLI)
$1''' nte,

,,-:ç do denúncia por mim
:!lQv . tribuna desta Casa;

. o comprovadamente a
.distribuição de boletins

a COmpra de terras no
pelo Consulado do nos

Miami, na :Plórida;
dI> qUe o citado boletim, SoUcita ao Poder E[iJeclttivo,através

eílho um exemplar .envoi- do Mini$tério do Interior, par :n-
osslm o Instituto Nacional do termeato da SUDENE, infol"l/LaQões

j)eseXli ~vimento -Agrário; sObre a; çonstrucão de estrada li-
COJ,;.s1de.l:ap.do o Impacto que cau- gaMo a cidade do Açu à cidade de

sou na Imprensa nacional O conhe- Macau -. RN.
CillleiltO de tais latos; (DO sI!: ·ERIVAN FRANÇA)

---.J1l.éqLIBlio, nos têrmos e prazos re-
'tJ,illlenta!s, sejam solicitadas ao se-I Requeil'o, nos têrmos e praws 1'e
ll110r Ministro das Eelações Exterio. glmentals, sejam solicItadas ao Po-

· l'e8, Doutot·· José de Magalhães PiU'.o, der, Executivo, através do Mlltiatérlo
!\lS' ·llegu!ll'6eS .infOl'maçÕes; do Interior, as seguintes informa
, ':o,~. Consulado do Brasil em' Mia- ções:
m~ 'l'àm distrlbu.lndo boletins reco- 1) Há estudos na SUDENE ,sôbre a
$I1enliroulo fi, compl'll. de tel'l'aS no .construção de estl'adallgando a Ci
.:Btasllf No caso afirmativo: desde dade do Açu à Cidade de Macau,

· quandO? pOsto salineh'o no Estado do Eio
_ ll):O,Ministérlo das Relações Ex- Grande do Norte?

1Gl'lWl!ilS autorizou a dlstrlb~o do 2) Em caso afirmativo, os planos
. Illl!il.mo<~ .Em caso afirmativo qual a pl:evêem a constl'ução (Ia refel'1dEl es·,
,,'~ldadedo ,func.lonárlo que o fêz? trada pela margem dll'elta do Rio

.
~•.. ··$51h.·;I\,'OltaÇão do Inda foi feita, com Açu, passando pelas Cidades de Ipan

A.·:tfqul:<l&!Jência daquele órgão? guassú, Alto do Rodrigues e Pendên
;·.;·-.4) . NQcaso de ter havido autorl~ eiEls?
.~~açâo por parte do Itamarati,- infor- 3) Há estudos e projetos para a

3'bl\r:. "fi ~ construção de outra estrp,da, esta na
.,.,: •. (H NIo qu~ r\11a particular? - margem esquerda do Rio Açu, des-
'~,?t:-:~b) Foi ouvido o Serviço Nacional cendo o referido :rIo (la Cidade do

d~ -Informações ou o Conselho de Açu às saJlnas de Carnaubals e Areia
--f:legUl.'anga: Nacional? Branca. cortando a Serar do Mel?

6) 'Caso nac tenha ocorrido auto-- Sala das Sessões. 1eG8. _ Erivan
~'Üial}.líQ .oficial, o Ministério das Re- E'l'ança.
la~õe:S Jilxtel'lores. tom.'ou alguma ])1'0
'Viqênêila para aPurar o fato? Ees-

· pOndida I-'firml4tivamente; qual?
',,' < 6} .JlIJn caso do Itamaratl desconhe-

.(re'r- li .(llstrllJUigll.o do citado boletJm,
'J,ep:<lo .it mesma feita à revelia, de

'Quem a lleSponsablJldade e quais os
. !uncionáJ:ios que a fazem?

Sala das Sessões. - Hi!nio Romag-',,,om. .' .
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DIEl<lo DO coNGRESSO f'JACIONAL(Seçâo I)

(ler Executivo, atravês do :Mlnlsté~'10 R!::QUERIMENTO ' 2), Quanto a Nação pago\t'o ftUlU.. 4) Qv.<'lJs ". ~es. endereçose~do-
da FlÍzenda, as seguíntes ínrorms- bE IN"FORMA,ÇõES t98 nos- últlmos- li anos! Favor de- micillr;s ,dO'! ~tegrant,e.\l do grupo ma-
ções: -, " talhar por ano. - , ' 'jorltl.a'lo Vl\odetlot do cbnt1'llle acio-'

I _~! por que razão os peouarístas de . N'? 5.111.' de 1968 3) Estes, totais representam qUantos náJ',Jo ~~ !cJanco Nacional da Lavouru.
glitla de corte _estão impedidos de Solicita. ao poder ExecutillO, atltllJés por cento da mecadllçao 'total da e Cllltj;hlo fl,_ À,?_ '
contrair empréstimos regulares pelo do Ministe!ío (lo p\auejal1umto e unilM> nos anol; respectlvc,s,1 . d 6)--_~lltal& as razoes determinantes
Instrução nv 69, do Bnnoo Central da Coorde11açao Geral c do Gabinete T. em que P. Deferlmemo o 'mectranJento das ttt1vidlld~s de
República? Civil da. presidencia. da Rep1Í?llca, Sllla das sessões, 19 de agôsto de a.g~clll$ dCl. Banca Na~ional da La,..

Sala 1~l\8Sesspes, 21 de iij;I:$tO -4e 110/ ,tliterméetio do DAPC; in/o.'nna- 1968 - F~R.OS(1J,' , "VJra. et C~mérclo S. ,', no Estado- -
'10Gll, - Cardoso de-Almeldo:.-' ~ões sôbre nomcl1l.'ão àe mncul:Sac!OS, ' - _ -. ,de SlIn It Catarina, nll adamente, Ilns

REQUERIMENTO
(DO SR· cuNHA BUENO) . R QUERIMENiO - p;'~ç!lS de Joaçaba, Tubllrão e Cri.

'-I . ' .•• 'DE INF-ORMAÇ--E!a' clurna? se, foram assegurados os di-,
DE IIIIFORMAÇÕES SenhorPresltlente~ - _ . O q reítos contidos-na C,L.T. em favor

- N0 -5 11 . 1'" R - I" "- tê' 1110 -~-.~ t ls . N'? 5.714, de 1968 dos ~anc(Íl'les que servem refetldns ., . 0, de ~68 equero, no~. r s regu...en a" _ - - - agênCias?
_, ' que a ~esa sollc~te do l'04er J1?!ecutt- Solicita /tO poder E:tecutivo, atrlT!'és 6) ae, o' Banco do Eslado de Sno

So7it'lla' ao Pode,. Executtvo através vo, pOí Intermédio _do _Mmlsterlo dó do _Mlnl8téHo dos Ttansppttes, ilto. PaUlo S. A. como possuidor do con
do J!Iíflistério do Traballlo' e Preu~ Pl.!mej!lment~. c_do Departamento Ad-' Jqr11lW;ões 86bre au.mentá das pttsstl~ trõle ncionâri.o .do Daneo Nacional da '

. déncirt . Social, i1iformações sôbre mlll!stratlvo uI) P~ssoa} CiYli (DAPC). gtmlf di! trens da Estrada de 'b"erro Lavoura e •Comércio. S. A. entrou,
empreiaaos deis sociedades segur~ as seguintes lnfórmaçoesl- Central dcJ Brasil, .' com novos requerímentos e processos, _
dOIas cO/OeeldOs, à; - clisposlçllo . dó a) Qtia~ts os motivos de a Admlnis mo SR JÓSIí: COL ~ciROS5I) para encerrar atividades de agênelas-
INPS.· Lração Pública Federal ainda não ter . . ' , _-' , - lJ-os Éstl\[los, do Parahá e Santa 01\4

-, (DO SR. -JOSl\: COLAOltoSSl) eQ~yocado para o, servíço ativo-~a. Senhor.J;>res!denl~: _ tlirl~a? Para onde foram transferí r

. Uillao concursados deylna~n~e llttbl- -Requeltoã Mesà. na formn reglmen-' dás~
Sr. prcsident~: Itlados após prestaçao de :lg~rosas tnt, sejll. oflellido ao Pclder Exellutivo, "n se, o :l3àhtlo do Estlido daSlio

provas reallzadas IIOb_ a-orrentaçuo do al-raVés do Mlliistérlo dos '1.'rallSportei'. Pàl11tl S. A. ,reqHereu a.l1icdrpoÍ'(I,çãO
r Na forma regimental. requeiro A DAPC? - - no sehtlda de serem, prestadas l1& se- dtl refedtlo Bant!o Nliclonàl tia. Li\-o:
V. EXII, sejam solicitadas ao' Poder b) Indaga-se, outr.osslm. se os pra- gUlntes íntormnções; votrra a eoniérclo fl. A. ~ Já foi, dI}-<
ExecuMvo 'através do Ministério do ZOs de validadé dos eóncúrsos reanza- ,1) HI\ estudos-.!\ôbre nOvo aumento ferida? Em" que data? .' I ~--~
Trabalho'e Previdência Social ás se""- dos nos últllno& três ánoa estão auto- das pltasagelts de tterta da E~ 1.". oen- . 8) Se, o Bllrtco Centrã! tomoume-
guin tes informações' , I. , màtícamente dilatadas -o fim de amo trai dti BtasU j sl!guildo ~110tIcllirlo .l!1I dldas II provldêhlllàs l1arlt SálvllgUl1r-"

, -' _ pll,1'IIr dleritós de todós os hal:r1l,itadós !.tl1j;lreIisIl? . dllt lJl; Irtterêsses e os direitos db.i
_ 1) As sociedades Scguí'!lt!oras re- em concurSOj. - li) Ntl, caso afirmatlYo, qual li erl- ljequellWi !lclOhlstail do Bllrtllo Naclo-
meternm. em, tempo háblll areIa- - . térla utlllzado pela Direção da Redil nal dá' Lavoura e ctlthêrc!o S. 1\.
,1;lio de sel!s ehil!.regados 9-ua seriam o) Pretende·s~, flUalmentll, oOllhe- Fetrovlál'll\ NaciClnal pàra flltàttãlJ do espeellllniel1tc--por setrlitál:' àe Untá
postos (p. dlspÓlllçaO do InstitUt[\ Na- cer qual o planeJamento.e o esca.lonll- g,um~nt()? - ~ - orgànlzrt~ll.1:l dI! Cll.l:Iltal aberto? -
cioual 1e Preyldêncla Eloolal. éonfor- mento para n convocà~ao -dos atuais Sala. d!Ul Sessões, em de ágôsto de . S.~, 2 de julilo de 196~. -'-- P~ulo
lUe esta preVisto no Decretd núme- cQncursados.' llitlll, - JOsé ColllgrDssl, " MaVIlH1!1.
1'0, 01. 784, de 27 dI! novembro de Sala dOlS sessões, 21 de agosto de - ' ' ,-
l067? 1968 - Cunlz,q BuenO. . REQU~I<IIVIEN'rO _REQUERIMENTO'

2) se remeteram, o que' llnpediU RE"'UERI~J.'J:."NTO DE- 'I'NI-ORMAi'o"~S ... bE INFORMAÇÕES
() Ihstltuto ere fllzer o levantamertto \li" '" r 'i I:. o'" ,
das é!lrtelras de aCidentes do ttllbll- DE INFORMAÇõES N~ 5.115, de 1968 N.5.71" ae 1968
~Ot~~ ~~Jr~a:eJes;~rJál~~~s,o~~~ Nii 5.112 de 1968 (DO SR. AL'í'ÁiR LIMA) (DO SR., NEY MARANHifo>
sos do sempregados postos à sUa"dJJl-. - ' --_: -. - I . - ,-,; Solititlt ao Poder ExemIUVO, tttfalJes
llo~içlio dentro dos Ilr!lzos e eohfõr- So!lclt~ ~q PodtJr Execlti!lÍO, attavê~ 8?1cltaeo Podt;r. Exeetltll!9,./t rat!çs 40 MinistérIo db 7'ralJulho é PNjlJl..
hll! deternJlna a regUlametltaçáó dlt dos M1Ullltériof. da Lndustrtá, 8. CO, do Gabinete CIVil da PresldetlNct da dellela Sor.!dl, inJOrinà~óes sobre ó
Lei n q _5,31à?- -0_. mér!JiO e do 7ra!?a'ho.8 p~e!!retcl!cia Bepúl1/ica Informações silbre o alll-' uão cUl1'pdlllento pelo INPS /tu

31 JA houve aprove1tamlmto de aI. SOCIIlI, iltl0f1*'çoes .80~re· flllljJTesàs pato às víúvas ete servidores JéI!erals pTecVlio ctJtlstl(u&ioMI /Jue, tJ§se!lU-
gUlll ,empregado -de sociedade de se- ~:t:rd~tary.8!ef Jallâd.S, 110 Estado optalltes peta contr!bUição ao Ta atJosellladorla c07lí ,sal'l:1'lo inte-
gnto, considerando-se pnhclpalinen- o _I: 01 ro. . • lPA8E., grei! tiOS ao allUs de SerlJiçO- à Imi-
te, os que foram .postosã disposição ·(DO I3R. DAYL DE ALMEIDA),SI' ,presld~rtte: ,-;-. ~lIlJr t!11!)}t/!.{jdtld- slljelta às reis ti U-

- do INFS ~m' 1~ de janeU·o. de 19611? Excelentl,sslmo SeI;,l,hor PresliÍente-da _ Na; -r"rJlll1 Tegllnental,. réqu~lfo li: .:Ila!hlslas. - -
4) Os empregados postos-à dispo- êâmarll. dos Deputados: ,. '\T. EK~,s~-clI!lne desollClta~ ao Poder . SellÍJot -Presldetite~ .

slÇão do INl:'S, e aitidB rtlin ·aprove!- -.-. Executivo. _at.ravés do Mltllstro :EX~ ':R U irtl ndS têrmó . '. '
tl1dos. estão tenfio O!l sctlll Sálários .._Rl!qtie~o, n~ln!tl~J!Ià regljIlental, MS trllordtnário p~ra os ~ntos do .Oa- giln:~Jls 'sejanisdlic~t:d~rti:~s ~é
pugos pelo Inst.ltuto? "",mos. ",rs. ls ...os t11l. ~ lIZenda, In- blltetc Civil da Presldencla da Ete- dE' 'I . ti' ês :M1 III 0-

5) Se hilo, quem está pagando ês- dl1strlll. li Comêt'clo e ':i:'rabalh~ e Prelo IlÚllllca" l\s Ihfol'~nações seguintes: d~r 'l'f:~Cji; ve.. ~t a~dêl1d~ ... hJ_iler!~
s!'s salárIos? . vidénélll. Social. lIS seguintes ,mform~ 1) QUal a soluça0 dada ou em pro- \lI t a ,Jr em ~." ela oOém, àS

ções' - ' _ In ".~ -, _ bj ti -d seg n -i)S .lU or atto",,;
61 Se lI,lrtlla: não -hClUl'é llpl'llveltlV- • cessa e•.,.u, com- o~ o e ~vo - e !J.!ISCo:: - -

lrlentll de empregMos I;losttlll à dl9- 1) Quantas foram. em 196:>, ,1986: e gutar 0. diruito de pensa0 às Viuvas }l f!~: qUI! o INPS _llté eslll dl\ta,
posição da -PrevidêliCill Soeiàl. tell1 1967..". as f\I:mas ou emprês!lS COmer- dI! ~ervtdo!esl_ optantes. pela _c~mtri- nau d""'>!lttlhall. fliv(jràileltncnte, se
cstn cbndlções de llproveítâ-lbs, sem clals ou Industr!.als que entraram em buittao ao !PASE, faleCidos no '1.nter- gUhdo ~onsla,_J1enliut:t reljUcrllliento
'/Jlwlqul?r prejUfzo _ tlll.i'll os mesmos. conc'ordata ou' que faliram no Es- regrto de tempo entre .1\ decretaçao .da de áPO!l~htlldurlll ÜIlS 30_ nl1lJ8 t1e lIer·
confurme ê1lsllosto no Decreto ht1me- Indo do Rio de Janeiro? lei e 'a respectiva vigencia. q.ue orlou vl~o. eOll1 MUdí'iO. !htegral à ,múlhcr .

_ro 01 184 de 27 de novembro ele '. i·· o !PAsm, em 1M!? SUjeltal1, icglslllçao trábnlhlstll 11a,
19671 -'. • . 2) Re1atlvalIieÍ1t~ ã. tais cmpr&aiI. Sala das, Sessões, Deputado Altair col!fot'mit:!tu!o do art. 158, itein IX

, . ' de 1965 ,a 1967: . . Lima, . ,- da'COlll;t!tuICáo Federál de 24 Bc ja:
'-'i) O .Instituto Nacional de Previ- , a) qlial o seu catl!tal declaradO' 'neiro dês te ano? .
, dêncía social já. pagou alguma tnde-- li) qUal Q Irtbrtta.tlte dI! sutIS débitOs: R!:;QU!::RIME' , Sala- lÍ!Ul Sessões em· 'de 190'1.
,nlElIçíÍo trabalhista a' empregados 'C) qual <l nÚmero de seus émpl'ella- - - . • NTO -_ NCII Màl'Cl1lhão.' ,-

postos à sua disposição por emprêsl1 dol:?_· - '_. . Dl' IIllFOhMAÇe\f::S
de segurO, cooperativa ou agência de -a) E- t ' fe ld It N° 5716 'de 1"'68 REQUE-RI·".... ··TOcorretagem? - . 11 re os casos l'e r os na em .., ~ IV.'.. 111

-, f , 1, quanfosioram os fraudulentos? - - -. - •..: d ••• I A t -DE A ,,- - i_
.. 8) Quais. fotám essll.S \rtdehltaçõ'!s 8111a das sessões, 21 de agOsto.de (DO 8~.· :P~UL, !V11lt!:ttN) INFORM ÇO~S
ti seus "alores? 1008 - :bayl de AI1/leida. . Sctlcltlt (/tl 'Pbdér Itrectttit!o .àtl'lttl~ã - N'I 5.71a" dét_f96S

• (J) Ê!;&as ~del1f.zações foram pagas -" - -~ dlJ MJn/stêtio aa ~az~l1d~1 'i1t/Ot1Jllí" (DO Sil. d_AltDOSd DE A_LMEIOA)
d~lttro de 30 <trint(/) dias, contados R!::QUE!RIIVIENTO . ç6~s ~O,bte ct ctqttl'/t;ao !lo -cdntrO/1I
i1.a <lata do deslzgamento do empre- D-E, IN"ORMAÇ'õ"'S aClOnarlO do lIU1ldo Nl1cillnal da Ld- Solicita. 110 .~oaer Executivo, alTa~éll
gudo pela sociedade segurddDra, r I:. tJottra t Collll!rciD pelo Saltco !to' d.(j.Jo1I111slerio da Agricultura, Irl/or-
cllhfOl'!nd dlspóe O Veorero h9 61. 784, Nq 5.713.: ~e 1968 l!:stttaIJ de Silo .Pau/d' mações BObro critério :para reven-
de 27 cie rlovembro de lD6't?• ,- - Se I ~ P Id t. da (te trilhadeiras para colheI/a de

• -"; 80licit4 ao Pbller 'Ea;ccuttvo. através n \0__ res en e. trigO e arroz. .
10) As Indehlzat!oes pagas, tôtlas através do M!tlfstériQ ela Faeemlà, ReqUél1'o. nos têrhios ,-reglínét1tltls, -

elrts, trad~laltl todos os dil'elttls trQ- informrt{;ões sôbre d total-de par/(J.- sejam lltestadlts peld poder :&xeeUt1~ Sr. J:'resldent!!,
~ltll1lstás dali', eniprl1~lldO§ déidiglt.- 1,!C1lfos feltus com "pessoal" nos ~l- vo as segullite8 !hforll1rt!;õe.§:: ReqUeli'll, nos térlliPll e pFàzo!l ré-

'. _OS? .' . tlttlOS cinco anos. b Qual o protocolo l1SS111adll e !ir-: glnierttala, sejam 80ifeltrtdllll !lO Po--
tiL o INPS Já retlusOu segurOs de (DO SR FEU ROSÂ) ; trlado ehtre _a tnretorla' do BllhcO (\tl der ExecUtivo, atravês- do :MItllstérlo

l!.cldente do trablilhopot náo se. en- . . . l!'.stado de São Paulo S. A. ê !lo gtl1- da AgrlcUltUra·llS segültltes Itltor":
obrttrar tect1iellltlehtê apaí'ellfadQ ou Serthor :I?l'esldefite: p~ In!íjuritárlo Vet1dat1nr do tlÇltltrllle mações: ' ,
nlí.o dIspor dé hilltél'lãl hUmano cs.-,-- aoionárlO do :Bartco Nadbhãi da Llt-
1:1!téillldo oU em hllrtlertl silflcle1ite? O Deputallll rtbl1il1:11 lIs3Irtado requer voura l' Comél'clô S A? I) ~ual _o ,critério lldotado por tlsile

. "- - Il. V. Exa. Sêjlll11so11citallllS do .Ml1ll!l- . 2)' Qhal a tlercetÍtagem de ã~lle.§ Ministérío para a reven,iil aos lavra~
12) Está o INPS dllVidamentl! !lllli- têr!o da, Fl1~êtlült asirtfàfJl1D.gõl!ll SUb- tt'dqUlrldns e vlllot' tlllgo pel ~anéo dores d~ trillirtdeitl1S pllrá COl11t!lta de

t~l~~~~r~:r:c~t:~~~O!l~ ~:a:c3~ t~t seJ!Uintes: . ..." .. .. ", do ~t!l~{\ t1e slio Paulll Pá~lJ, obte1' trigo (l arroz? . .
rttôrlo nacional, dlspensando-lhes -os 1) qUahto li, ).tllÇãel daspél1deu. em o (joiit~ô.~ IWl0nârill do,BahCO 1'l'nél<l- n) QlllllsoS l'l!qUlllltos exigidOs Pll.-
cuidados necessários? . -. llllgllmefitos Cllht i'pl!SSon!", em -d!vel'..- i1tt1 dll. b1VoUra e Cotrlél'cio S.A, ~ ra essli Ôpetllçâll? .

Slila das _~~ssões. _ José Cola~ lias tlttt1os. rllJ8 UILlntoS 5 ánõS? FaVoi' .lI) QUal o.valor nomilial das át!Ões Salll dM Sessões: Deputado Cardoso
_.toss~ - detlllhttl' ~Di' 1l.11G. - ôi'llltllttíás ~ D valOr datral1SaÇ!ill~dé ,ÂIItt~ia,. • . -----'
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4) Iim. PRESIDENTE: Luís, pois governar ainj~. é a~l'ir ~-I vada a efeito na semana pa.s,·fl;.'a em '\ e _hanncnio,s? do Brasil, nosf;ã"po.sl_,
bradas. , . I unai, ~ GOVêlllO de Minas ass!~:(}U o cao, contráría à rerertda ex~~~'ao, é,

Bllatá finda a le!4ura do expediente, O Sr. Ministro Mário Andreazza e chamado "Conl:rato de intenções com sobretudo contráría ao enrraquecí-,
IV - ORDEM DO DIA o Dl'. Eliseu Rezende, além do plano o DER do Distrito Fede:'a:. Advoga- imente ca SUDENE, e, portanto. em

" nodoviário que é do connectmento des- mos ~"A. '? lBRA ~an~~le o c~mrato, favor dos mterêsses naclo,naE,
A Ordem do Dia. da presente sessao ta Casa lança a programação ds es- fi~·mado com o Governo de Minas em, conouo, pois, os meus írusrres !,a

ê\estina·se a trabalho das Comissões, tradas V!,cil\ais, da qua: participa o 2, de novembro de 1966 e o faça COlll'l res, quando a matéria VOltar a este
. Nestas condições. dOi! lb Plllavl'a ao BNDE através de convênio assmado a Prefeitura de Brasllla, através ele. Plenárto, 11 votar contra a pretendida
fIlobre'Deputado Antônio BI'e.solln, para com o' DNER em 19 de novembro de seu representante do DER, pr·. Cláu- ieXlen,;;âo da área do Polígno, e ° faço
\lma comunícação, 1967. " dio Star]<,ng', que tem C(}l1dj[;~e~ ,e m-I de conscíênora tranqutta, . POIS nosso

, O ESOLIN' ,TI'ata-se de programa pi~nelro de terêsse de atender 1l(J MUl1lC~PlO de Ivoto nao será contra Mmas oernís
() SR. ANTôNI BR , âmbito nac.ional destínado à constru- Unaí, Que se encontra na regiao ~eo-. nem eontr...qualquer outra parte do
(CoolLuniaa,gao -: :Sem 1'ev/são' ao ção e melhoria' das estradas que..in- econômi~~ ,~o Distrito Fe~l1~~l. !,'lca- Iterrtrórío nacional. ·l)las será, isso sim,

,11,raao7') -. se, PreSlde1lte, 81'S. :Jepu- t€rll g.am.. {JS grandes troncos l'odo'VIã-- mo>. satl.::>J..i!HOS com a Pos~,bl1:duae da Iem .Mtvor do Brasil, (lI!ll1to bem).
tMos devi') haver maIs ou menos /I rios estaduais e fedem .s. construcão da estrada ,~ •.azemos 11m I O SR. PLíNIO LEMO~:
meseS que. atendendo a uma solícita- A construção de estradas de tercei- apêlo para que a obra se cOl~cretize, I (C01;!lmicação _. Sem revisão a~
l)ão dA;) Rotary Clube ele Cruz AI~a, l'a classe, ou vicinais, impl!ca ti. COl1- 'sej" p~lo DER de Mlnas, seja l;,e~ol orador, _ Sr. Presidente, Ribsira.e
tlV.1'l 0;POl'tun1dade de entre.

g
·l!:r em mao solídação da rêde rodovlárla..eli..'IStlm- DER do Dl,st.rllo.Fe~er~lj~este. ?a~.L-I' 11m recanto t.ranqui.lo da t,ºl:ra parar

QO Sl';' Ministro da Educaçao um pe- te, pois gerará Um afluxo sígníríca- cular confio no. Mlmstl,) I to 1.1 sua. cana rue compõe o Municlp,o de ca-
lSldo dMúela entidade, no vsentído de tívo ·de tráfego para El3 vias ele prt- O plano pr',(}j'ltário, .1 qU<J nos.refe- baceíras , .
UUI'l essa,pas.ta destinasaa um parque meíra e segunda crases que unem 1'e- rimos, da estrad;a vícínal, ass.l.l'l,a. ('Or Essa faixa de terra é bap~a(]a p210
dnfaritlt à CldMe de_Cruz Alta. giões geoeconômicas, . pelo DER de M:na~ e Jl~I{J, BNDF~ _éIrio 'I'aperoá que não é peren<J.. Nas

o Rot9..ry l.ilst~tui1;ao que vem pres- O Estado de GOlás a;."c>e,ntou pro- necessázío. A r_glao ne iessrta dessas épocas de estio eontam os nacicantes
mando os m'li,ls 1.'elevantel;SerViços, n~o j'€to, através do DER~GO.: que :l01 estradas. .M:Uitos ralam l1;a .~Xlstên;i~ Icaquele pedaço do cal'.11'1 com .a.~ águas \
eó a Cruz Alta mas a todo o Bl'asl1, examinado pelo grupo. de trabalho do t1~ grandes ale~s de famil.al~s .'~o (,<l represadas pelo Açude Bcquelrâo de
lll'.tl!, leVando avante naquela cielad~BNDE quanto a sua vmbllldade eco- vernac.or de Mll;as naq',I~lfl l?g~ãO ~O~I Cabace,l'as. '
um magnífico plano ele 8ssistêncill. so- nômica, ,pois at~nderáa 16 munici- roeste do ·~staclo, M~s, outla~ !llea~ E' Ullit cidade que Viv<J exc;lusíva:
elal' hi,do !lo. encontro sobl'etudo ..da. pios e interllgara quatro rodOViaS ,fe- também semo, l;J2nefl<)LtJ~•.:;; ,Fazem~s mente do amanho da .terra; a agn
massa de ..crianças abandonadas, de dE'rais numa extensão de 694 fjUllõ. OPO-'lilão ao G(Jvêrno do ..~,ado. No Icuitm'a é a vida de toda a pequena
cl'illng,as pobres que v!'tem nDS 'al'l'a- metros. O valor de tal obra será de caso, pO~'ém, fazemos-lhe Just1ça, ~Ol-I comunillade. Ela se d<Jstaca no qua
ba1c'!es. . . . 110ve bilhões, quinhentos e ,~(;tenta e qU2 9;qt'ela zona necessita ele mell(J-1 ciro ,'eoéconômico da região, olere
' l'resse s~nt~do, o Rotary, ~lll atitude set.e milhões e cinco mil cruzell'{)s, ea- re.< est; adas. para o ilSCIJlll:l1ento dda i cendo" um exemplo Cô;(ll'IlIOl'tiinál'.o da
t\igna. d,CiIJ lll~i().res elogws,. mcluiu en- bendD ao BNDE cinco ~llh5e,s e sete- produça? Dela ,fazem paI te. os ... e~ capacidade de iniciativa, pela_ cullm",
ti':>. a.. s.,l'e.lVil1dicaç~es ti,:> d,etel'mmado centos milh,óe~ de cl'uze~r.o.~ ,e ao DEJ~ mUlJielp;oS que Citamos. CMmto~e,n) de que (\uída a sua poputaçao.' ?UI.
b~F() ,a,oonstruçao e .nsLalação de - GO 3 )nlhoes 88~ ml1nil~s de CIU O SR. LUIZ DE PAULA: tivallhJ, prodUZ para !!oastecel o
'11111, !;Jatque infantil. .........., zelros. " , . .". , ,'_ Estado e, as mais dEIS vezzs, qt:ando

PI;)IS' :'be111, eu,treguel. ao Sr. Mlt;rl~. Também ° DER de l\Hms ?clals CCOmU?l78agão -:- Le) '"7 Q~' Plrsl_ a produçáo é farta, tem excedentes
,tl'O dEk'.lj;<iucaçao aqueie pedld(J, iOl- teve o seu Pl'~jeto ap~·'lVado. O ,:we.s- den~e, ~rs., D,epu,tados: .convém a ..1n_1para a exportação. .
~.nulaJ,:)r;lo, em nome d.OS wtarianos de. tim.ent<o.\ prevIsto pal.El. a con~tlu9~~ clusao C\'~"Ball'elio Glande no PO.lg I Mas,. Sr, Presidente, a cl,llnua do
Oru~ Alta., veemente a~êlo de que .a de &33 quilômetro sdeost!ada" ':lC:. no das Seca?? , , alho .'xi~'e, além de uma dedicaçao
~eiV'lndicação fô~se atendIda <l quanto nats é ria ordem de 5 bill10es 440, ,n~; Com referencIa ao IV Plan? Dlr~- I exccssi,a pur parte do traba:lhactor,
entes . lllÕ<JS de cruzeiros; o BNDEJ aphca1

" tor da SUDENE, ora sob apreciaçao Ido rmico1a água em quautidauc, Ab-
PadS9.1'am-rSle 013,mOO"1, ,!01~,"1. ao 2 bilhões '123 mll~ões de Cl'u~eiros, ou do cocgres.so Nacional, quero r~a.fil'. sorve a~ tal maneira e precioso li

g3binete dQ Sr',1I,1hnlst.1") e ll1SI&.1~ no seja, 50%, e o nER rle I>·~jl1,l\llo'.: ~ mar :jua na.~ vejo sentido na.p1'eten- qUido que, por pequena qU,e seja. <lo
:J),ssunto com, mawr emp·:~'.1(), ~e~l5lal1- ;aURALMINAS 30% e 2<l%, l:s,)e-elVlI dlda expan~a~ da, á;ea d,o pO~ig{Jn~ faixa d':l cultura, há neceSSIdade de
·do li S, ,Exa. que aqu~'a pedIdo lhe mente., . em MlI1as be1ais, para ablaUg«:,r 11m Iextenuallt~ traball\o para alendlmo1
havia sido dire~a.m€nte .,e.nc<1J111nhado A região. abran~~-da por ê,~e ,PtDjeto n~ciplo nâo pertencen..te à. Regla~, d~s Ito dêsses reclam.os da pla~1ta.,
e que Ih pol,nllaçao de C',u2 Alta. ·e, de tem 63 ml1 qUllometro~ qU,ldr!'dos .7 Secas ~ o municiplO de BalleilO: Anos l,asóados Sr. Pl'llSlden,e, co-
mOdÇle'Special, os. ~otar,'8n~s..r.guar: compreende os segumtes m~:llciplos~ Gl'a~cte: Inheço, es~a regilío do meu Estado Po •
<lavam a, acolh'/da aq,lNl .fivll1dlCa Una.i. Garacatu, J{Jâo PinbellO, Eou Nao CLJCOllheço ~ sadias intenções i o úabalbo cansativo dos meus ,con
tão,- .. . . " f.inóp'olis, Santa F~ de M!~1aS, Al'l~~~~ do honrado Govêrno ?e M;lnas Gerais, : terráncos, que não têm contado com

S,· Exa, vcftou a phu,et~1 que os Burm. Formosa, Sao ROl1,UO e BuIhl que tailf·o.admiro e respeito, l:ras 'me ~ assistência do Fode1' Fübllco, qualquel'
'rotaria.nos senam atendd~" filais tar- zeiro, ._ contraponao à idéi.a da expansao pOl'- Cjue seJlt sua esfera, emendei o Orça
de fUI InfoI'mado, em '-:1'\12 Alia, de S.abemos que (Jull'os E'Stado,s ,.lã. pIeI que :.orlas as razoes válidas se ~o- mento da União destinando verba ao
qu.'~ Ioi solicitada pelo Mmlstel'lo JUu- tearam junto ao BNDE fj.!1a~1Clamento mª,fn contrv, ela. M'n'stél'l~ da Agricultura pam con
tada de alguns documento,; aO pl'D' idêrltlc O, entre êles Maranhao, Hil:1J.a , De inJcio, ela contraria fl:ontal- vê~i~ cOm os produtores de alho do
cesso. . Mato Grosso, ParanÉl,,,Minas Gel~ls: mente o pensamento. do legISlador Municlpiof de Cabaceiras. Foi como

]'ols bem. o 81', Mln~stro _da E~uca- num valor aproximado de ~O bilhoe" que delimitou a faixa poli~onal e crlou se, nal1a houvesse acontecido, Como
,ção desde . aquêle d,I9-. lJau plestou d~ cruzeiro~. .,'_ a SUD'\!;l'!E, a fil!!. de,.cOl'rlgir desequi. 'V, Ex',' e a ·NltÇão têm visto atrav~s
l1:u.al.

q.1.1e1'
.outra I.llforn:açã::t a êste, Sr. Pres'dente nós. e!)mO 10dt'l'ia. llbrios sÓclO·ecotlônllcos SUrgIdOs. e II de t.antos anos o ·Ministério da Agl'l

J1epi:ltado DU aos rot,a:'lallOS .?~C!l'1!z rlstas, sabemos que o Brasil_mui o se sedimantadog através dos tempos, em cultura é como' se fôra uma coisa ine
:A1ta. E' preciso se dIga G.ue esse Ml- beneficiará com a COl1s,t~uçao. d~s~a~ deco1'rêncta da dif,!lrente eCOlogia dOxistenw no quadro da produção dêste
~llstro que, ai está é Il~n homem que estradas vielnadas que Irão interliga Nordeste em relaçao ao Centro-Sul Pais As verbas foram postas no Pla
não._s I!dá ao trabalho d~ ,l'esponde: as nossas regiões geoecollômICíb~· T1'a.: do Pais, in,srr<Jvendo-,se entre suas no 'd'<J Contenção, como se ofensa fÔl'fI,
.~S ca,l'tas daqueles qu~ fOll;.ulam pe ta·se de complementação daquele p;a metas p:'lnclpals o aproveitamento da a sua destinação.
did9s~quele Minlstél'lO, ,EU mesmo, no do Departamento Nacional ~e Es- matéri'l,··primu e da mão-de-obr,a. das InsistI' nos anos seguintes, Senhbl'
<.!u~ sou conterrãneo de 8. J:i!xa. Ináo tl'a,de.,s de Rodagem que, em conson1\n- regiões sêcas nos próprios loca.ls ·em Presidente. Novas dotações para aqui
tenI10 recebid~ re~post~ a c"rt.a ~ ~u: cia ·com os DERs dos l'espectiyos Et que se, Nlf.'Ontrem, , ., slção de lllotobombas, que, vendidas
illa '. o.s própnos lequernnento? 1~/~0 tados procuram carrear as nossas 11 Como pois, avançar artlflclalmeu- ao preço ele custo aos agricultores te •
.ltormaçõe.s _formulados. a,{J . M1lldS ' I'\S quezaS para os grandes centros con- te li lillhn demarcatória do ~olig{Jno riam c:Jl1cUrtões de lhes diminuir osa
-da Educ:wao só são atel.dldos ep{J _ sumldol'e,s, para 01'111\' 11m pólo' de aplicaçoes fora crlflcio de carregar água dias e dias
de l'etlrados apelos f<Jitos através dts Estãoo de parabéns, por tanto. {I ~U- da pró!):'ía periferia da área das s~ seguldós c"m paus às costas e latas
b tribuna. ,". "l' t1"1 Mário Andrea~za ~ () Dl'. Ell~eu cas? sê assim fi~éssemos, estariamos endmadas pilra regar as Plantas na

E. agOl'a, ~r, - Ple:~ldenle ,eo "'~s: Rezende, pois a intel'hga~ão das le- praticllnc\o uma burla e ne~ando os fase mais dlficll e de mais carência
,Deputa,dos, viSItando CnlZ AI~~, .s 10a giões geoeconômicas, l:!.fuQ.'VÓS des5as pl'incipins em que se apolaram os do liquido que é ·a da estiagem
tarianos (laqueia, clda.la vo. ·aram . estradas de terceira elaaDo,. se fará ,por criadores da SUDENE. . • SI', Presidente. novamente o· MI
insistir para que I etornand~ .a ~1""sili~' vias que apresentem loca,çoes t,éC1':lcas N€ln seqller ~abe a ll1~ocaçao dos nistérlQ de, Agricultura põs em Pla
Cu novamente apelasse a", SI. ..111)8 o dentl'«das nPl'mas ma 13 modell1a, do interêss,ôs d0 Mmas Gerals, se acaso no de Contenção. Consegui, que o
ch Educação. . S rodovlarismo, com levantament<) . de fôsse .. hcito que interêsses estaduais Departamento Nacional de Obras

Como chsse a. S" E~a;, h~ mese ~ grade, com defesa de águasrlluvl~lS se sobl'epusessem aos da, cO';11unldade Contra as Sêcas comprasse turbinas,
enquanto êle .rÔl

Mim.5t,o, na~ bOta etc, prQPorC3onando a .todos Os b1f.lr- nacional. Porque. pal'a os mterêsses ue .l1á 10 anos, Sr .. Presidente, no'"
·:rei mltlsos pBS no seu ~!lbme\'d d silelros mellhores trWlsP,ortes, oonse· de Minas, ,1, ampliação, é desnecessá- ~ilêncio dos seus caixões, postados

Desta, tribuna, a
peIO,1'?

sen ,I o : qi1entement e, dias melllOl'e.s. • . ria, um" ve~ que o Pollgono já se nas p.roxill1idades da cidade d<J. ,Bo-
que S. Exa., que é tamoé.l1 ~~m DepU Sr. presidente. o Estado ,de. MmaS encontra a 30 quilômetl'{Js de Três queirao protestam contra a inércia
taclo altamellte, v~tad~ em ',1 ~z A!;ta: Gerais, prinOiipalment81 a .~e~lão . do Marias e a'i poderá o Govêrno de Mi-

do
Poder Execi.ttlvo, .O Ministro de

atenda às reivmdlcaçoe3 do~ lotarAI nordeste mineiro, Se b<Jneflc,arão COI11 nas, se assIm o ·desejar cria1' um n6vo Estado da Viação e atualmente o -do
nos dl1 minha cidade. . essas estradas. 'I o núcleo de produção bafejado pelOS 1n- Intel'lor, l:\Ilsill1 como o Departamento

Sei que no Rio Graélrle rio Sul S, Natul'almente, é ne~e5s~r o ~~dll- centivos da SUDENE, Nacional de Obras Contra as 8ecas,
Ex9. mandou instalal'inúmeros par- Departamen{o deI) Est1'a~~~o de " De om"a parte não se dlgR jamais por ser a Paraiba um Estado pequeno
ijues em outras cidades mas liam agem imcle ~1° ~~e ~~esideilte, falei que a pôsiçao de quem condena a e a 1'eg_ião a que vão servil' paupér
minha; tão beln ~epresent?-da pe..'ls 1'0- Hecen~,emea e'do l.oon1'l'&n10 ass;,nad~ inclusão de Barl'eiroGrande é de il1S- l'!ma~ ,nllo cmpregall1,as dot.açoes de~
tarlimos, até h{JJe Isso f 01 legado, desta tllbUl~. d M'Tlas e o lERA piração regionalista Ao l'evés sllben- tll1auas. à. implantaçao_doossas turbl-

voliJf.\.rei ao assunto!.\;, ct~n.tl'o ~e entre,o Gov mo b ,e fel I, 1966 para à do-se qU<J a aquie,s~êncla nl1 ábertura· nas, q\le é, ,~e fõsse montadas iriam,
Ibrp.V& . tempo es~a, )'el;;ndls,,·ça

r
) ~05 em 2~ de nâ~e~st~~da,e que Íiga, Ullui de exceções para a amp11l}ção artl- energizal' RS margens do grande lago,

1·0.t9.1'iaUOS d.e Cruz: ALa. nau vlel li OOIlStrUÇ~O '1) 1'0 hoje o Go- ficial elo p.o11[ono concorrerll ao final onde a Nação investiu uma soma fa-
seI atendida. (Muito (Jel'~). a. Bl'asáIHIMfols·J.1áel11" ~íot (\. obJ'~ O para a dHUlÇão de recursos 'e parI), li bu10sa, Afora o abastecimento da ci-

O SR, SINVAL BOAVENTUI1i\: ~~~~:~Itoe de 1~~f1Silral~ o \orefe~to' ~e pr6pl'la flaência da SUJ;lENE, e con- ~Jad\tledcaryPI~a,~tande e ~ regUla:
• ,'.-, U i fizemm um conv~nlCl e ,estao sid<JranCLo-~e .qu~ao PaIS nlio intel'S- I ZElÇ, o, o ~ o ara a, essa a, con

'(Comun!çaçao, Sem rm,lOllD elo o/a_ na, i d stl'ada, vicinal para o saque a SUDENill; fracasse e sim que dição plimordlal pela qual os palalba-
doI') - Sr. Presidente, S1'S, Depu- constru n o uma e :_ , 'i c1 cada vez; 111li,ls se afirme Iortalecida nos se bateram e lutaram durante
i;8.dos. quandO nos refer!illOs à. construo transporte d~ prOdU?aO dec"el.ett J!;:- e atu'l!'lte para bem cumprir o papel muitos anO/! visando aquela constru
~o de estradas, SI'lI1Ull1r...., .r.,el· verda- quele munic p o . p.s:.1a 11.'(1 aPl<~1 le: que lhe cabe no pl'ogl'esso ordenado çáo, :Mas o DNOCS, 81'. Presidente,ê1elta a velha frase d;l Wro.~jJton lit"'ll1. Na exposlç"-'J ag!, pecu...11



':. Sábado 1 orAR10' DO CONG~ES50 NAelONAl. (Seção I} Sútembro ,de 1968 590'1

at~ agora, repito, não montou as tur- Sociedade Brasileira ti~ Medicina Ve- iria receber, como ,vai,-'efetivamente, ção, estâ em situação dificílima, amea
btnas, ·E:r. consequêncía, as margens terinária .tãe bem dirigida pelo üus- o titll[O de Doutor "Honoris oausa» da. çado de paralisar suas atividades, por
do açude c de rio Taperoá, que banha tre Veterinário, Profes"or Dr.. Dorrrin-. Universidade cl,a Bahia, e pretendiam, falta de recursos,
Ribeira. não podem ser energízadas e, gns Abbes, que não. mediu esforços em com isso, que S. Ex~conhecesse a. NO adendo C, do MEC, está. consig-.'
assim os agricultores de alho ficam todos Os momentos no sentído de en- Universidade e tomasse conhecimento nada uma dotação, em-favor daquela

- impedidos de regar as suas plantas caminhar este proje.o e dJvé-lo dos sinais evidentes da vlolêncía, da tnstituição, no valor de NCrS 37,OOG.
com a faclliâade que a energta-eíétrí- aprovado. ' truculência. 'policial que lá se verlrí- No adendo B, das subvenções ordíná-
ca proporcionaria ao acíonnmento-dâs Sr. Presidente, os mr.díecs vaí.erl- cou. . " rias, há outra de NCr$ 44.20000, NG
bombas. náríos são uma classe geucvosa. Esü! _Mas, Sr. presidente. o motivo prín- Ministério da. saúde; Serviço Nacional

l':les ecnünuam nesse eamlnhar sua generosidade foi dêmonstrada clpaI desta minha: cornttnlcaçllQ à. casa do Câncer, há duas- verbas consigna-
rnarbírízante, todos. os anos, Senhor numa homenagem que me prestaram é estabelecer UJ:!1 paraHTIo qlle',se faz das à sociedade Pernambucana de
Presidente, esperando que, algum dia, quando> da abertura <.1<1 sua semana, absolutamente oportuno, Em outras Combate ao Câncer, no valor de NOr$
o poder pUblico volte as suas vistas concedendo-me a Medaillll. do Mérito. oportunídades, quando os nottcíaís do 10.200,00 e NCr$ 33.000,00. cada. uma,
para êíes e vejl\ que são, realmente. Este mérito 'eu atribuo aos meus co- DOPS ou da Polícia MiJltar partlci- além do destaque, no .anexo D, no
os construtores déste País. legas. peLa compreensão que tíveracn param para. evitar a 'repet!çãô _do valor dI' NCrS 200,000,00, compreen-

Senhol' Presidente, os comentários no encaminhamento dêste projeto. acontecimento" ou a manííestaçãe, do as' dificuldades do Gov~rno, mas
que acabo de fazer traduzem

l
ile1- A.êles eu transnro emparte este roê- houve, ~empre, seguidamente víolên- não posso. calar quando vejo uma im;·

'mente, os reclamos renovados aa mt- rito, Se o recebi. devo..ú\ à soudarte- eias, rerímentos em jovens; ll\lllve, f1- títuíção do porte do Hospital do oãn
Ilha gente, tão sofrida e tão obstí-, dade e ajUdEi: que recebi de todos. nalmente, Sr. Pl'esidente, a adoção de cer do Recife em situação de deses
nada 110 trabalho construtivo, na ror- o meu desejo, SI', Presidente .é ver medidas extremas, causadoras do pêro, .quase paratísado, quando tem a.
ma por que me foram transmetidos êste projeto de regulamentacão da maior tumulto e da revolta. dos pró- receber da.Dníão NCl'$ 324.500,00. Es
em carta de Manoel Ruflno Sobrinho profissão da medicina veterinária príos moços. Nesta oasa, 1l01'élll,. o tarnos já no início do último" qUadrie··
a quem jrendo, neste Instante, o trl: aprovado por todos hoje à tarde. nosso Serviço de Segurança - e dele nío do sxercícío financeiro. A arre
buto da minha homenagem. (fr[yIU;' T~nho a certeza de cue, caso llaja nos devemos okgulhar - dfplomàtíca- eadação da União deve estar em ue
bem,) , .Ó: - número, esta Casa hav(.,'ú de "conce- mente ínterreríu, tomou a. faixa, fêz ríodo de franca. ascensão, quase no

der -aos Veterinários do Brasil a. tão com que os. jovens deixassem as ga- seu clímax,
.\... Dt,rnrlw o discurso do Senhor almejada, justa e necessária. regula- lerias, c, principaimente, impediu que 'Desejo pois' encaminhar no ,Govêr··

" Plínio Lemos, o SI', Accioly Filho. mentação'da sua prúllssào, (,lluito se cansu!llassem.m~is'violêllcias atra- no .Federal Ul~l epêlo veemente a fim
1'1 Vjc~..Prcsidente, deixa a cadeí- bem.) - vés da ínterrerênola dos agentes da de que sejam determinadas pr-ovidên· .
Ta d:! piesídêncía, que é 'ocupada ' O SR, HILDEBRANDO GUUIA- DOPS que estavam colocados nas ga- cías urgentes para a liberaçiío das
pelo SI', Vasco Filho na. rorma GUIl\IARAES: lerías desta ossa. , verbas da Sociedade Pernambucana de'-
do urt. 62 do' Reglinento In, Ora, Sr.presfdente, com o compor- Com~ate' ao c~~cer, de mOd? que '3
terno. ' (Comunicação - Sem, revisão do tamento exemplar, o comportamento Hos~Jtal dO_ Ca!,!cer do ~e':.lle possa.'

O SR. SADI BOGADO: orador) -" SI', Presidente Srs. Dcpu- cavalheiresco, mas nem por ísso mel conttnuar cumpríndo a m!ss!lO huma
tados, venho à tribuna prestar nome- nos enérgico, do Serviço de' S~urança na. de cUlstar, dos. nordestl~os vitlma.-

'(Colmmica"âo - sem revisão do 'llagem ao grande Embaixador norte- desta Casa, o que nquí louvamos, fica dos por tão lIlsld~Osa moléstta, ,
oraaor.t _ ~r. Presidente, na terra- ,americano Jo~n Meln, falecido na demonstrado, Sr. Presidente, que tõ- Espero qU~ os t~tu!ares _da Past~ d.a.
feira últímc dia 3 reaJ!20u-se sessao Guatemala, VItima de um bárbaro as- das as -vêzes que ocorre aIqulll íncí- Fazenda, sal!de e ~úucaçao, dos'~llalS
solene de instalação d:l semana de sasslnatopratlcado por relerncntos 'da dente com os estudantes, quando falta depende a hberaçao daquelas v.rbas
Veterinária, promovida j)ela 'Sociedade extrema esquerda, gue resolveral1~ c~- o instrumento da violência. que são fundame!ltals para o funClon!lm~nt.o
J3rasilrlra de MCc1lcina Veterlnál'ia. locar um ponto fmal na existenc1:l os policiais,' não se registl'l'.U1 .feri- do referIdo .hospit!ll, sejam senSlvelS·

Nessa sessão' solene os veterinários daquele,' homem Integro, homem es- mentos não se reO'istl'am esoanclllllen- a ésse apêlo. (MltZto bem.)
do Brusll prestara mbomenagem a p!'=itualista, homem vo~tado para os tos, não se registram brutãUdadeS, A o SR. AGENOR MARIA:
diversa' autoridades rúblICRS' e íéc- pI.oblemns transccdentalS da HUma- DOPS a~tava colocada nas .galerias
nicos que se destacaram na profi!EilO mda~e. .. ., desta Casa, naturalmente pOI' medida (ComunIcação - Sem rcvisi!o do
concedendo-Jhes a Medalha do M~rlto SI", Pro,sldente. John Mem VP.lO,pa- d~ segurança.,.o qu€'o aliás, ,~ra dlspen~ orador) .- Sr. Presidente, a situa·
Veterinário- ra o Brlls,l com poucos meses de Ida- sa 1 U d h ção do pequeno agricultor em nosso
, Por exce.~giva bonda.:!ll da. Diretoria d~; iniciou sua vida, pràtícanlente, no m:se~o, ~l fJl~a~e~~ .a!S~~à~nt~se~~~ País. especialmente no Nordeste, é da
da Sociedade Bra.sile!l'jt de MedlcÍl;J.:l R,o d~ .Janeiro e, postorio~m~nte. exibiam a faixa..e, !!nqua,nto lsso, o empobrecimento e desencanlo: DialJ·'
VeterlnOl'ia, fui um dos contemplados transferIU-se para Maceió, m.lIl~a Serviço de Segurança da Câmara, te <do aspecto desolador do homem do
com esta honrosa distinção. a Meda· terra ~a tal. La, fêz, seu curso prrma- composto de element.os <sele~iomulos, campo, venho à tribuna apelar aS.
lha do Mérito veterinárlG, por Fer\'l- rio, Fez parte do trme. de futebol uc educados, impediu,que fôsse iumultua- Ex~,o fir, Presidente da RepÚblica,
I;:Os prestados à classe veterinária bra- Alàgoas, ,e foi um dos_ melhores. io- da a sessão e. ao mesmo tempo. con. pata que crie condições, através da.
sUeira. Esta homenagem a' mlill di- gad9res da: nosas equipe. naq1;lela ~po- seguiu,'a retirada dos jov3ns sem ou:,> doutrina cooperativista - doutrina
l'iglda, eu a recebi como um preito ~a. PosterlOrmente, John Melll trans- qualquer-tato lmnentúvel pudesse seI' que traz em 'si a liberdade da lnde~
não só à minha famllln, pois tenho Icr:iu-se, para. ,Rec~e, porq~l~nto seu registrado, " .pôlldêncla econômica - que permi.
dois Illnãos veterinários dedICados l'i paI era, m~sslonárlO evangehco - () . t B
Profissão e q'ue l'elevantes. servl'Cos grande. M.e~, homem dos m,als ex- 'SI', Presidente. quero, n~!Se ins- tam aos pequenos làvorls as do ra.·- t ao d I d b t f" t I - si!, unidos medlante~ o sistema coo·
têm prestado ao Bra3il,.·mas. também r r mar os a causa, a IS a 11l} ~nte, congra u ar-me com s direçao 'perativista de produção, defender os
aos meus colegas da. Câmara. dos Brasil. John Mein ,termmou seu <lUr- d,~sta Casa e, sobretudo, com o Ser~ seus produtos, que são rapinados em
Deputados. que vêm demonEtrallcto so em pernambu~o" Tendo sl~o ';1-~t v'ça de Segurança e todos cs seus
últlrnamente espôciat carinho e com- das grandes lide' es c;stud!,-ntJs., 101, membros, pela maneira como' agiram razão de 'Uma estrutura comercial que
Pl'.eensão peja classe v~terinária. Há pois, um homem 'muJlo hgado aos ontem, conseguindo conter uma mani- oferece tôdas as vantagens ,a quem
onze anos, r'aui tramItara um projeto pro~lel!l~s estudantis brasileiro~ e às iestação dajuventude cujo"comporta:' compra, largando à marginalização a
de r.eguiamentação ela. profissão da InstlttllÇO(lS educac~on,als bl'l1s1Ieiras. menro nós, que somos homens adultos. pequeno prodntor, que não tem qual~
medicina veterinária. Nilo pilde apu- Bastll: .dlzer, Sr. PIesldente, .qll<;, em compreendemos pérfeitamentc, (Muito quer sensibilldade-comel:.clal. '
rar as clrcunstãncias que intervieram Macero~ foi ~evantado um edifíCIO de bem,) . Devo dizer nesta hora, Sr. Presi.
ne ' " d d educaçao rellgiosa que recebeu o no- dente, qUe a única fórnmla capaz de
~~ emora, porque n momento Em d d' .'., O ~R. 'ftETR01Oi,nLO SU"TA I - l'«(ue nos, dispusemos ll. movImentar me o gran e EmbaL"I:ado!,.. amellcaLlo ""CRUZ,' "'" propiciar 2, ap lcaçao de um princ pio

êBte projeto sóenéontramos da parte John Metn. , , de desenvolvimento em benefíCio da
dos Srs. Deputados a melhor boa- . N~ cidade do Rec!fe, fiea~am d\lis (Comunicação _ Lê) _ Sr. Pre.>i- homem do campo é determinar toda
vontade, atenção e compreensí,o ,pira ll'lllaOS de Joim '~em: Davl5!. Mem, dente. Srs.' Deputados, faleceu enl o ápoio possivel à fundação do maiOl
cpm os elevados méritos da proposl- atualJll~nte ReitOI do. Seminal lo Bll- olinda, há três dias,' Alfeu Rabelo, numero ,de cooperatlva~ de produção,
ção em reusa tista .do Norte--Nordeste do Brasil, ,conhecido cm todo o Pais pelo devo- Só assim os lavol'1stIlS das diversas-

SI'. Presidente . a re~u'amentação homem que dedicou totalmente a sua lamento· com que se dedicou, durante regiões 110 País, -congregado,s atra~ "
da profissão veterinárla.ü é o grande vida. ao.s problemas ~U~aciollais <1a- cérca. de 30 allos, ao estudo do com- vês de um sistema cooperativista., ir.
anseio Ide tôda a class~; Era inadmls- quc.la area, e s~a Irma, Margareth portamento dos tumores cancerosos manados nos ,mesmos sentimentos,
sJvel mesmo que uma cate<!oria pro- Me!n,- que tambem .dlrige cursos es- tratados pela. asparagina, cujos resul- poderão detender a ,sua. produçã,o.'
fisslonal, que tão aiu;lnlLlados ser"iços pecmlizados: elll Re.clfe, 1:11Ôç!L de des.- lados êle considerava satisfatórios 011 Na minha. região, especialmente ~la
vem pre.stando ao Brasil náo fa~sc tacada POSIÇtO na CapItal ''pernam- _ por que não dizer _ cluasemiJa- Seridó, no Rio Grande do Norte, as
até hoj" d 'd t '1' bucana.._ ' t d t-• eVl amen e regu amentuda. Desta tríbuna Sr., Presidente, en- grosos, - '... .. . . . coopera Ivas e produção es ao qua·

:l!:ste projeto, Sr, PresldenLe denú- vlamos a David Mehl e a Margaretn DotadG de profundo sentimento de se desap~recendo, porque o _ Banco
mero 3.359-C-57," de autoria.' do SI', ~ein os nossos sinceros pêsames, re- amor para com o 'próximo, desprovido Central 19nora. a essancla. da dout!i.
Deputado Lopo Coelho, recebeu na glStrando, com pesar, o falecimento de quoJquer ambição "de ordem mate- na cooperativista. e determina que o
Comissão de Educação 'un substitu- dêsse grande brasileiro que foi John rlal, aquele saudoso brasileiro realiva- capital se sobreponha a ,ela.,
tlvo. que é o que 'está 'sendo adotado Meln. EmbaiXador americano na Gua~ Ya-se integraltnel1Íe lU!. busca. de uma Sr. Presidente, as cooperativas pre.
peLa Casa e 'Pela Sociedade Brasileira .temala. (O oradOr é cumprimentado) solução que lhe' parecia càpai de di- cisam viver de acôrda com a essência
de MAdicina Veterin' I 1 zlmar ésse' terrlvel mal, responSável da sua doutrina, Se o 'fundamento
pal'a todos nós no s~~fjd2U~e n~~r~~ O SR, MARIO PIVA: pela destrUição de tantas vidas' pl'e- do sistema ca.pitalista é respeito ao
vá-lo. O substitutivo {: de autoria do (Comunicação _ Sem revisão do ciosas. lucro do capital, vendo, em primeiro
Deputado 'BrltCl velM, r,ue se l!!me- orador) _ SI', presidente. 81's. Depu- A Alfeu Rabelo, a minha palavra de lUgar, o. dinheiro e, em segundo, a
rou 110 estudo 'da matéria, adapflln- ta dos, tMa a Oasa asslstlu,.onteni _ saudade; .a sua. díg1la., faml1ía, que ériatura humana, precisamos estabe.
do--o ii l'ealldade atual e às exigências e aquêles que não tiveram oportulli- tanto o encora.java na lula., a expres- lecer um sistema no qual a. idéia. coo· .
da prOfissão de medicina vetCi'inária. dade de assistir pessoaimento, toma.- são do meu profundo pezar, perativista possa atingir a sua es.

Hoje, a tarde, finalmente na. sea- ram dêlc conhecimento através da no- SI', Presidente, llcabo de receber so- sência, que é a criatura humana, aci·
sào vespertina,. esperamos 'que, em ticla de jornal - do movimento qué licitação do-nobre Deputado Adelmar ma do capitaL Se assim não proce·
lave1ldo número, .possamos encerra~ alguns esluallntes, nas galerias desta da._Cosla Carvalho, a quem tenho a. dermos, .l3tal'emos, a cada dia, ca~
a discUliSão deste projeto e aprová-lo. Gasa levaram ac'efelto, exibindo uma honra. de suootituir, líôsentido de que racterlzando mais que o regime eni
Faço votos para. que !Jossamos 1'031- faiXa onde pediam ao Presidente Edu- pedisse urgentes providéhcias dos Mí- que vivemos nada mais é Ido que tuna.
menté coroar de êxito a Semana ve- m'do Frei que visitasse a "ex-Univer- nlstros da. 'Educação e Cultura e da democracia capitalista, em que o tra..
:erinária, com a aprovação déste pro- sidade". Havia motivação parl~ alJulio, 'Saúde, para a liberação das-verbas da. balho nada tem 'e ó dinheiro tem
jeto, pois sl'eia êste ~ grande prêmio nobre PresidentE:, os estudantes loma- SOciedade Perna.mbucana de Combate tudo, ' .
que irlamos' conceder li. classe vetel'l- ra.m conhecímento de. que oS. Ex','o ao' Câncer. O' Hospital do Oâncer do Quero deixar, nesta,! ODortuiíidadt',
nál'ia e,-em particular, á Diret(Jl'i,\ da ilustre presiden~e da. Naçâo amiga., Recife, manti4o' por aqnela. institui- Sr, Presi '-rnte, o meu. apêlo a S.E.'
l
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, Não posso ouvir, sem protesto, es~ Presidelde eventual, levnrei ao ecnhe- pela emoção, no verlflcar·a. que pon-; pl'esália. dos estudantes aos agentes címento 'g., ?Ir.,.. da Câmara as ""Ia- to leva á· brutalidade, a. bestialidadeS .,,-~ nvl de tronas sas injúrIas que se fazem aos nos- u .....~~ ..- h tínham o d d
da DOP e peamno o e o sr sos' mllltares. Qup,nto ao eplsóalo e~- vras au a reeI; mação de. V. Ex~ pa.- de omens que i m o wever e res-
{la. PM. pecírtco a que éle se referiu, também ra as providêxeías que li. Mesa. '11011- peitar, pelo menos, a dígnldade hu..'

·0 deneJ'al Dionísio, ao depor. disse síve oportunidade de ouvír os depoí- ver por bem tomar. " mana. .~
que 'nüo era 'vemade: tels1oll\\rllm mentes, que não são contradítérros. O SR. ULT'll\IO DE CARYALIlO: Eis a dírerença, Sr. presidente, de '
apsnas 'uma vez. l!J etepois tuuo maís O que o Sr. Chefe de,Segurança atír- Sr. l'residcute, peço li palávra pela Inquérlt.lli democrátic06feitos peío
se corirundru- com o aepoímento do mou rol. haver recebido uma sotícl- ordem, Parlamento brasileiro em comparacão

·Ucneral.Gay. A absoluta uesuocaçao tacão ' telefônica e parece que, de- . O sit l'RESIUENl'E: com tos Inquéritos violentos, ,llrbltrár- '
' dm, resnonsabllídaues esta li demons- poís, 'uma 'segunda. O que o. Gene- __ '., . rios, prepotentes, totalitários e vis
trar que aiguem :prat-eou crime de l'IIl Dlonísío declarou foi que fez uma TelI\ n;·palavra·o nobre DCJ;lutado. das autoridades que dominam o PaJr
;peéjÚl'lo. li: preciso que esta. Casa úas sollcltações, não podendo garan- O SR. l'lL'J'lMO DE CAJe'ALHO: neste mS,tante. . (Muito be"!.,)marque sua poslç!lo·1nIlexível Da.,.!xi- tlr se fêz.a outra, mas admltlndo que _ .
gencla de aepoimentos corretos. AS eTa tenha sldo'felta. (Qucs!'1:Jàe...0riíem ~ Sem revíJlilo .O,SR. ALTAm LIMA:
0\;'15 regem-se" pelo .·Código de Pro- Mas a questão .de ordem precípua do orador! - Sr. Presidente. desejo Sr. Presidente, peço a 'palavra pel..
cesso .l:'enaJ: Um aepo;mento, presta- ,é a seguinte. O nobre Deputado .6~. justamcr;t.::. lf.2er a·V. Ex~, com o res. ordem.
do com infringêncla a. verdade 'ca- tone Righi resolveu transformar-se peito que me merece esta Mesa. que O SR PR"'SIDENT""

'l'l1cierlZa comeiímenlo de dell~. em tutor da Comissão de 1nl],uérito. falece à Presidência encaminhar. a ." .,.. ,
I t'ortànto, a~f;m de resguardar-se a. Então, está' requerendo por ela, an- uma. comlssão de Inquérito pro,:ldên- Tem a palavra o nobre Deputado~
di"nldllne ciE<Ste Congresso e o con- t~8 çue ela formule as suas coneíu- cía dessas; porquanto a comíssão de o SR. ALTAIR LIlUA:· ,
ce~~1> de nossas ComlssoZS Parlamen- soes. . Inquénto estã encarregada do estude
tures de mqueríto, levanto questão de Ora, Sr. presidente, a Comlssão da matérla. _ . . (Questão de ordem _ sem revisão

.,ordem Sr. presidente, para reque- Parlamentar de Inquérito \ deve en- As comtssões de Inquerlto Só .fa.- do oraaOr) _ Sr. Presidente, queria.
rer â. 'Mesa que oficie à Presldêncla cerrar-se, forçosamente,com um prll- Iam pela. palavra do seu Rell!t0tor• ~ dIzer a. V. Ex' .que, pela. Inscrição.
da oomíssao de Inquérito que apura jetode nsolt:ção a ser sUb?letlno a sístírnos, ontem, ao depolmen, e eu deveria falar. Quando la faz~-lo.

" Iolenclas 110 meio -estuuantf! no .esta Ca~a Iegtslatíva, Agora, o que o mílítares que. justIça seja Jeita, ro- iniciaram-se as questões de ordem.
~e'ntido de serem extraloll8 as peças Deputatlo G~stoné Righi 9uer ··é um, ram rratndos .com tôda a urbanidade Mas; Sr. Presidente, já falou umti queles cepoímentos e remetidas ao atalho, numa premedítação terrível, por parte dos S.r~,·,roem~ros da c;o- Deputado do MDB e lUU Deputado
,u ti ti ,)ustl a a fim de porque deseja. que V. Ex~, de impro- missão de Inquento; e eles tambcm da·ARENA. E, assim, eu acho que
S;~ r~~f~:e ~pr~ce.sso gr~inal para viso, decida questão que deve ser l'~. foram corteses pará. com aquela res- já chega. As explícações poderão ser
qpura; a responsabllidade do crime solvida pela comissão. A, comissão peitáv~l,Comissão. _ t feitas mais tarde, e não agora, em .
li , , u um do' dépoen- Parlamentar de Inquérito, 1iO fim, . De rormn que o processo es á em detrimento de um direito que Vossa..r:.~. p;~tur~~rtg:'rist;rã adulteran60 a através do tr~balho do _seu Relsyor anda~cnb. E' V. Ex~,. sr •. presid:: Excelêncla ~á.. me ,deu. (Muito ,b~lIH
. d de (Muito betn.) e das concl,us.oes dos seus membros, te, nao encontra, data vellla, no O SR PJtESIDENTE'
·yer \l. ,.", que nos vai mdicar se devemos ou gimento Interno, da Casa, nenilum • . ~_ '.
I O SR. GERAL:DO FREIRE: não remeter documento a. alguma au- artigo que autorize o encamlnhamento ~ (vasco j'llho) -;- A Presidência. jll.
i {Q e; lã d ordem - sem revlst!Q toriclade. Até ·lá, ~ quedevemos é à ComJssüo de. pedid~ de I!eças pB;,ra decidiu que as palavras do _nobre
'd (i:'a~o~ ..: Sr Presidente o n,)- aguardar as conclusoes dequela .Ta.- outro: (;~stinl> que nao seJa aquIDe Deputádo Gastone Righi serao Ie-
' o .'t Ri hi vem balho. traçado pelo Relator. ,_ vadas à Pl'esldêneia. da Casa, Cabe
pl e Deputaao Gas one g. dlt~ Não podia' deixar de, nesta opar- Com 'o respeIto,que V .Ex~ me me- ao presidente decidir., Eu não per.
aquJ. "repetindo ve}has, e .~varsi tunidade. registrar meu protesto pela. rece e mu muruou a respeitável Mesa. tenção à Mesa, nem como membro
d"Jsaçoes.;ssellfPlsjl>tl~olas~fcl~~'J!: sem-cerimônia com que as FÔI'ças Ar· e dén~.re tôda',a Mesa.. a. pessoa de V; efetivo, nem como membro suplente;
au~ UJ b rF" ~este' Plenária e '~m madas estãCl ,sendo tratadas, prlnci- Ex~. meu \"('Jho amigo e leal compa- estou presidindo a sessão,· eventual- .

mell e e a· ao. , ' I l'almente B"'ol'a na véspera da data. nileiro nu dos pontos altos desta mente, por fôrça do pIlvllégio da.
. mUi~a\1 Comi~soes fesP~bjg!z'~:l: o~?l1 da l10ssa Ir':depimdêncla. independên- GlISa ~lIIU!tO bem). V. Ex~, da,ta ve- idade. Assilil, não poderia assumir

?bJClO a t;1SIS amp a ,t. _ cla que é mantida à custa. do suor, d" n/a não . pode 'encalninh,ar qualquer com o nobre colega senão queLa _
:lm1Jrensa. rodos lament;am,cs PJOIÓI:l sacrlfic!o· e multas vêzes, dI> sangne pedido nli6 pode oflcjal1zar uma so- responsabilidade de levar a quem do
uament~ llquelas ocorrebncteltls o} ro- dos nDSsos'aoldadCls. (Muito bem.) licitação que V. Ex~ e o eminente direlto as suas palavras.
~as' illl1"uem·' a elas a).l,- pa mas. t d ,. !tir _ . filha '.
lIgórll, Sr. Presidente, o, que é ~re. O SR. GASTONE RlG.IlI: . ~~~iis~v~m~;~;mJa Pâ~l\gOgla. e IMui- O 'SJlt. WALDIR. SlM6!!.Sr·

. clSo é: eVittarb ilUde, compró1S5rol~ speazcold!~ (QueslãCl ele ordem --- Sem rellfsdo to bem.).' Sr. Pl'esidente, peço a ·palavra pe~'tlnue per ur an o a· p A ' d ... S il t Lld' . I d
B 11 Afinal de contas o qUe multa o oraU.on - e o as re er u:t O SR RAtTI BRtfNINl' a or em.·

, ras.. ' teni- AR.ENA não . estivesse conversando-,-· •., • . '.() SR PRESIDENTE'
~ert-e, q~e~a:. B~a:a~c~:co~if~ováuJa. teria, por certo, prestado atenção ex!!- ,Sr. Pl'c.<ldente. peço a palavra para .,
~ r_·ca

~r ~~sa gente os 1IItos ta às palavras. que' prClferl... contradltnr. .. Tem li. pll1a.vrll. o nobre._D~putado.;
o'~~r~Ydo~ ~a Universidade de Bl'asl- I EUd· ,preclMSaVll. deuumdi~rgC~~~~~~r;o SR. PRESIDENTE:, O SR. WALDIR SI!UôES:
li tornaram-se como ,que um prê- o essa esa., q e, . . . ., '. .
~ um'1avor assim como acompanhOU mlllhas pa.lavras e-~a- Tcm a palavra o nobre Deputado. '·(Qllcstal>~de ordem _ Sem re!,isão

mo, como que , u'ó I lia be bem ·que não chamei ,os lIus~res. '. do orador) _ Sr: Presidente, esla-.
que .Uma espécie de cO~ni p :'án(à~s militares de beleguins e outros têr- o. SR. RAlJL.BRUNINI. mos nó Pequ"no Expediente. Há.
éles estão .derr~ma~~Otenham~s nos- mos. . (Sôbre a questdo de ordem _ Sem uma IJ.9ta de Deputaáos inscritos
h!\ustos, !lo fim ,ed

q
r' um ocor- NÍlo os ohamel. Disse que se esta.- revisão do orador) _ Sr•. Presidente, para' falar. Ora, com o que está,

~~ ,atença~ de:~t~é~t~a afOi :Olorosa vam' desineumblndo de. funções tlpi. l'enilo ll. esta trlbuna para contrl\di-- açontecendo -' questões ,!e ordef!l 6

1. I enc a. qu , r,. Uê I' mas ue ullo oas de b2legulns. O Sr. Ilustre Lld!lr tar o 11ob:e Deputado último. de Car- contradilas' _ os 'lue ·~tao no fmai11s
s~:-~e?Jr:d~ :s.~ ~uas in~nções. nãCl prestava atenç~I>.. Também ::lao valho~ llrinclpalmcutecm um pGnto. ela lista de Inscrlçl\o uao falarão ..

[) p - " 1l,restou ex~tQ, a.tençuo ao meu,reque- A'flrmou S, Ex~ quc ,QS ilustres mUI-· E' a questão de ordem que levan.
Entao, o nobre Deputado Gastone rmento fello a V. Exa. ' ·tares l\qul estivcra.m ontem. depuse- to poranU! V EX~ (MUito bem)

RighI volla, hoje, à tribuna, ne.sta Del\unciei uma contradi9ão. que· ca- ram 111l.Comissão de Inq\!érito e f~ .. ' .. , • ,
,manhã tranqUlla, e assim. um poucu racterizava crime de perjurio. A con- ram tratádos cum· a maior urbanida- O SIto CANTí,?IO SAMPAIO:

·...Jossednda. depo!s dn.vlagem do Pre- tradição exJste, todos os que llSslstl· de _ upetlndo expressál> de' S. Ex4 SI' Presidente peço a palavn.
slclente Frei, para .rebater acusações, Iam ao depoimento cabalmente a In- _ pelos, Srs, Deputados. pina' contraditar. ,. ,.,
e vai além. lnsullando oncials· das terpl'etaram. . . , ". . ..
nossas Fôrças Armadas, tl'-X1~~~j~~ Aco;"tece, Sr.Prseldente, que cabe reâ;;~a ~~fo' :rve:cf:d~'l::.teQ~~;d~ O aIt: PRE~InENTE:
dej bel~F~ins'l~j:r1~;{:;~osll ~am ~ que a qualquer membro desta. Casa, dIan- se trata d edepoimentos prestados Tem a. palavra. o nobre D~puta?l>.
p~ araleV~ ~osslvel concordar apesar te do cometimento de u~ crime, re~, na :Pollcia e no Exército, .ao Invés ·de O SR OANT1DIO SAMPAIO:
11ao n It t nh De'utado e querer ai. Presidência prOVidêncIas 11es- urbanidade, os qUe lá comparecem ' .'
do respe o que e Cl ~o p- te sentido. Não pedi a V. EX. que . ara depor são eSj)ancaclDS. são vio- ·(Sôbre questão de oretem _ SCII&
~IH' liberdade de ..opln " Instllurasse processo criminal contra fentadvs são levados· il1clúslve !lO revlsdo áo oraáor) _ Sr. Presidente.
,O de que preclsamos.é resolver t\1~ nlng,!lém - e não seria esta sua ~trl- terror l,slCOlóglco. Temos d~o prova o, nobre Deputado Geraldo Fre!re !á

·dl> com tranqUllIdade, com seguran- buiçao; pedi a V. EX4 que ofiCiasse concreta: Im! estudante semilouco ao dISse, pela Maioria, o que deVeló. s.r
ca e com 'esplrlto de pll~riotlsmo. a(} Presidente da ComiSSão Especial qual vlSítei ni: Hospital Distrital, 'pc- dito com r-espello ao pedido do nobre
Âman1Jú é p Dia da Pátria. Precl~ de l:nqUérito dizendo que êste Depu- los velmmes humilhações e vlolênoias Deputado Gastone Righi ~e que li
samos render a.:esta PM,ria a nossa tado sollcitau a esta PreSidência que a que -foi submetido no interrogatório. Mesa.'se dirigisse à ComiSSao de ·1n.
homenagem. E:stama5 neste ParIa- tomasse medidas junto ao Presidente Isso ,no.itra a diferença de tratamen- qUél'!t1> para ext,ração de peças a se
mento parp, que o civismo seja algu- da· Comissão para que.se extraissem to, a dlfercnça\'de conduta. ~uando rem encaminhadll8 à. Policia ou. ~ ~
ma. colsa de concreto e d~ real nll peças. a tlmde :apurar O· fata aqui se Inquire aqui numlf Comissao Par. J?stlça a fim de se apurar ,respon"~
povo, do Brasll, principall!!ente. no por mlm denunculdo. J!l esta. provi- lament'lr', de i'nQuérito, a· inquirição. bllide.dllS dos depoentes.
selo da nossa mocidade. Nao POd;' dêncla. cabe a V, Ex•• indiscutivel- é plÍbllca, com a presença da impren- As COmissões de .InQuérito !fio nu.
mos procurar afastá-lo das ruas. NllO mente, tomar,~ Cabe a qualquer Depu- sa com os representantes de atnbas tônomas Os nedidos podem ser tel-

,e;"1loSSivel !!5to.belecer Intrigas _entre lado \Iesta CaSa, como eu. também as',facções. Coisa. contrária acontece. tos direiamenti! a ,elas. E se nsslnl
Clv1s e 1I!lhtares. c0!!10 se .fôs.e:nos requerê-Ia, a bem.~a verdade, a bem nos. jnqu~litQ!l da Policia e ,do EXér- houver por. bem seu .Presidente, seu
entes diferentes, como se nao ,fô.se. do respeito à . lei, que os lideres da. cito Inquéritos sigilosos, em que. llS Relator, sua. maioria, ela pode.atell
11108 filhos da mesma Pátria e como ARENA nál> exigem e que, atra.vés dos testémunh!\S os :Indiciados ou aquê- der· diretamente o nobre Depútado
f.e os mllita.res tivessem origem arls- seus manda.l4rlos mllltares. tamb~m les que lã éompareceni sã.o trajados Gastone RighI. O que não pcdemos
tocnU1en que lIÓS, lOS reprPjentantes não fa~em ·por observar nesta Naçlío. com tal violênc!n. que, às vêzeS, são aceitar, Sr. Presidente, são certas
do povo. não possuimos, Todos oS bra· (Multo bem.) levados à loucura. como foi, o ca:o do afirmaçõllS feltas com ao maior boa·
sllell'Os salmos da mesma estampa, O, eR; PltESIDENTj;:: '. jovem jW;istido por Deputados dado fé comI> a do nobre DeputadO ·Raul
somos formados ,do mesmo barro, Si)- (Vaso l'ilho)· _ Meu caro colega: o estadl> lamentável em que se en- B.runini, que coloca o pro'<!lema em;
11\05 'f1'lws da mesma terra, provc- E t. tn nte por fôrça do plivllé. contrava. E nós somos testemunhas, termos apaixonados. que nao podem.
nlentes dêste mesmo Brasil, queI to- rend:a'da'àe i'resido a. presente ses.- pois fomos viSltã-l0. Ficamos. na. ma.~ ser aceitos pela. Maioria. sem um "pro-
dos deremos iguallrtel),~e ,adm rar, !l.o ... lltl."tlÍmcnte na qu~1idade de nhã de c1omingo úitlml>, embargados testo,. -

i mnur 7C servIr... sao. ~, ... .. I T
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A medida que o processo vai es
friando, aquêles que ontem não tive
ram a coragem de defender o Go
vêrno nestetrlste episódio, já hoje
vêm a êste microfone para' tentar
:xpllcar os fatos e como a respal
:lar com sua palavra de represen
tantes do povo, êsse ato de vanda
lismo praticado contra a juventude
do nosso Pais.

Por lu '>, protestamos mais uma.
vez. 1l:3SJ episódio de Brasilln, que
afronta não só a Juventude do Dls.
trlto Flederal, mas tôda juventude
brasíleíra, não ficará ímpuene, por
que temos :responsabUldades para
con. o futuro do nosso Pais.

Que geração estamos preparando?
Geração frustrada; geração de recal-·
cados, de violentados, e, como disse-~

multo bem o nobre Deputado Raul
Brunmi, geração de jovens (jue che
gam sãos para um depoimento e
saem com manifestações pslcopátí
cas graves.

Ressaltou multo bem o nobre
Deputado Raul Bruninl o critério
adotado por esta Casa Das reuniões
tias_Comissões de Inquérito, onde os
depoentes 'são tratados com tôda, a.
dignidade e lealdade, ao contrário do
que ocorre nas comissões de inquê-'
rito policiais, onde, antes mesmo do
depoimento, as - pessoas já sofrem
pressões, como aquêles estudantes
que iic'lram presos em cubículos na.
sede da corporação ml1ltar de Belo,
Horizonle, inclusive um estudante
filho de um Deputado do partido do
Govêrno..

São estas, Sr. presidente, as nos
sas considerações, para Que a 'oplníão
pÚblica do nosso Pais saiba que, nes
ta Casa, existe vozes não se confor
mam com êsse atos de violências,
que entendem que liberdade palra
acima das paixões polltlcas, já que
ela não é subjetiva, e sim objetiva.
tanto que pode ser medida e infeliz
mEnte contida. Defendemos êsles
pI'inciplos porque sabemos que êles
repercutaam, sem dúvIda, a estrutu
ra do nosso porvir. E, deixando que
o tempo passe. que as coisas se aco
modem, que os depoimentos conlra
ditórios se tornem peças de relevlin
cia paro. o ])al'Udo governista desta.
Casat es l:, ~ ~;)Cg, ao contrârio, des
truindo C' ? '~"ro, porque a geração
que ai es:~, hoje esmagada e pres
sionada, irá ser responsável pelo
desUno do Pais amanhã, NOs pas
Earemos: essa l:ernção ficará. E ela,
sem dúvida alguma, está fadada a.
dirigir esta Pátria.

Aqut fica nosso protesto e a ma·
nlfestaçál> de nosso estarrecimento,
diante dos depoimentos flue ouvimos
e diante, sobretudo, da autude da
Liderança da ARENA, que procura
agora, atenuado o episódio. quando
as atenções já estão desviadas para.
outros l\Conteclmentos~ fazer, baseda
nesses depoimentos contraditórios, a.
defesa de UDI Govêrno que, ao con.
trárlo, deve ser condenado pela pre
potência, pela violência e,' sobretu
do, por negar ao povo brasileiro a
lIberdal'le que /!le preza e que se
ajusta li ~ua tradlcilo. (Milito bem)

O se. GERALDO FREIRE:
«/omullicaçáo. Sem l'coislio do 01'«·

dor) - Sr. Presidente, minh'l inseri
cão tinha um objellvo determinado.
Não estou ocupando, neste momento.
nenhuma função de liderança: est{)U
Inscrito na lista geral qUe se encon
tra na Mesa, Sou. entrelnnl!l. ObI'I
gado a desvís,l' o aS'sul11o cjlle aquI
deveria ocupar o meu tempo porque
o nobre Deput.ado ,lo'·é MIlTill MlI
galhães acabou de obj'.llgnr de tol
forma o (jiovêrno que. f~'ando depoj~

de E.. Ex~, Se deixasse de I'esponder
lhe, eu estaria comelendo uma. des
consideração para com o nobre Depu-
tado. ouvi-o com a ateJl~ÜD q,le me
rece ...

O Sr. José MarIa lUltelro - Multo
obrigado.

5910 Sábado 7 tlrARlO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção n-Sua Excelência, como a Casa, deve .o SR. GASTONE RIGm: nhor Presidente! se s. Ex' dJz que
ter acompanhado as not1clWl de Jor- - d d ' I li o outro é secre o, como pode, então,

ís • t "êsse estudante (Questoaro e C?J' em ,- fiem rev s a afrmar os màus-tratos e o amblentc
~:bemr;;er~~to"bem qUI! não há 40 ora~ ) - .,r. l;'residente apenas de pressüo psicológica que infere

nh
li i mêdo desejo õolccar ss COISas. nos seus de- existir por todo o Brasil? A contra-

quem depo a na. po c a sem ~ • vidas ~êrJ;l1os. O que Iequ~r1 a essa dlção de s. Ex~ é tão chocante, que
:~~r~órcr:~sa~?~~Zi~~~~ uc%-~uE:t~~~ PresldeneJa foi que se of~classe ao dispensa. maiores comentários. (Muí
eías foI,. Ievade à loucura ou à quase Sr. Presidente da comissão Parla- to bem) -.. " .. mentar de Inquérito, dizendo que . •
loucura ssteíe dizendo a verdade, é eu, como Deputado, denunciara do O :n. PRESIDENTE:
eomo visitar um hospício e aceitar plenário a existência do delito de per- ,
que um louco seja Dom pedro l, ou jüno praticado pelas testemunhas (Vasoo 1'1II10) - A pr~l!'lencla já
Dom pedro lI. se há a premissa de ontem ouvidas. tomou as devadas pr~vIdenclas e
que o estudante está com o juízc 901- V• E.'t~ decidiu multo bem, l1eC1l1.- considera que a Comlssao Parlamen
terado, eu creio, Sr. Presidente, que rando que levaria a minha questão lar de Inquérito é a.)ltônoma. Como
tudo que êsse estudante afirmar cfll' de osdem à. decisão da Presidência tal apreciará a questão de ordem te
verá ser aceito com reservas. Não efetiva desta Casa..Formulel o re- vantada pelo nobre Deputado Gas
estamos aqui para defender 'víolên- querímenta em atenção à Constitut- tone Righi. '
elas. Temos um passado democrátí- cão Fcderal, ao Cóci~go de processo C SR. ALTAIlt LIMA:
co para não aceitá-las, venham de Penal e ao Rrglmento Interno. 2ste
onde vier. Nem violências de sstu- confere a qualquer DeputadO a obrí- (COmun1caçlIo - sem revisão do
dantes e nem violências da policia. gação de comunicar à. Mesa o come- oraaori - Sr. P.resldente, receba
E queremos que tudo isso seja deví- tímento de qualquer crlme a fim de mos do Sr. Ministro do Trabalho,
damente apurado. Assim, dentro de que se tomem providências, Coronel Jarpas Passarinho, resposta
um quadro de compostura, de obíen- ÁS contradições DOS depelmerstos a requerimento de mrormações que
vldade de _quem quer procurar a. ver- de ontem foram flagrantes, Sou lhe enviamos, Desejávamos saber de
dade e nao apenas conseguir man- advogado.~_Millto no fôro criminal e S. Ex~ qual a Situação do conjunto
ehetes de [omaís, aguardemos. digo a V.Ex~ que o cometimento do resídencla. do alto da serra. na cída-

Há uma COmissão em funclons- crime de perjúrio é passível, ínclusí- de de Petrópolis. Queriamos sanar
menta !Iqul atuando. Muito bem, ve, de autuação em flagrante pelo também nual o número de aparta
Sr. Presidente. que se apure. Terá Juiz cue ouve a testemunha. Este mentes já vendidos ou para serem
a nossa colaboração essa tarefa. A prccadímento, portanto, est,á ~rfel. vendidos pelo lNPS e Qual o número
Maioria está pronta a colabOrar, em temente enquadrado nos dlSPOSlt,ivos de aoartamentos vazios - nem
qualquer dessas fases. Mas essas an- legais qu~ regem as nossas aüvída- mais importante do nosso requeri
tecípações temerárias. essas afirma- des. Foi êste o reauerlmento que fIZ, mento - no referido conjunto. O
tlvas levianas, nos não podemos aeeí- Aquelas testemunhas, na llnsla de üustre Ministro baseou-se no § 29
tar som um protesto. Espsremos o se íívrarem das suas responsabíüda- do Art. 'IQ do Decreto n9 56.793, pa
fim dêste processo, tIas ínvestígações des, procuraram descara.rcterizar ra inrormar que os apartamentos se
mandadas proceder pelo Exmo, Se- quem pediu a fôrça, quem mandou a rão vendidos em leilão a. quem der
nhor Presidente da Repílbllca. Um fôrça... quem determínou o uso de maior lance.
processo só é verdade nuando alean- violência. Isso ficou flagrante DO Sr. Presidente, achamos que o De
ce sua etapa. final. ALé ai é contra- jôgO de píngue-ponque ali estabeíe- ereto n9 56.793. cuja redação foi mo
dir.iio é o entrechoque de aflrma- cído, que acabou criando contracnçõaa diflcada pelo D2creto n9 58.082-66,
çêíes, 'é o repertório das prova« co- ínuereenveís. deveríaser revísto pelo atual Gover
lhldas. Só então, ar. Presil1ente, -Assim. volto a deélarar a vossa no. :esse decreto ainda é do tem""
para. quem tem uma noção ,le Dlrel- Excelt!ncla que acolho sua declsão do ex-Presidente castello Branco,
to - e sei que o nobre Deputado de levar à deliberação da Mésa o quando' Eira Ministro da Fazenda o
Raul Brunlnl não lem uma nooá", requerimento que formulei como P f ot' I B Ih- uln
mas conheolmentos profundos -" só questão 'de ordem. (,Multo oem). t;g es~~r Tr:;afllo u o (J~J, Clp~;ac~ili
então, Sr. Presiilente. seria possi- O SR. CANXtDIO SAl\IPAIO: Barcelos, e Ministro do Plane,Jamen-
vel 111~er aqui afirmações categóri- Sr. Presld~te, peço a palavra pe- to o Sr. Ro1Y.'rlo Campos. Não há
caso de quem realmente é dono da la ordem. ' possibilidade de comprarem os oon-
verdade. Esperemos que ~stf' uro- O SI! PRESIDENTE' trlbulntes da Previdência Social os
ce!'1:o- ~hl'1':1I1' ao fim. AI, se houve-" • . apartamenios em leilão. O m't. 29,
:rem realmente sido apuradas fatos "rem a. palavra o nobre Deputado. do Decrelo n9 58.082, diz o seguinte:
desm' natureza. conte o nobre Depu- O sn CANTíDIO SA1I1PAIO'
trul0 Raul Brunlui, não com o apoio' .' "Nos demais ll'stados da União,
c'la Maioria, mas com o apolo da (lJôbre a qurstão de orctem _ 'liS· unidades residenciais vagas,
unanimidade desta Casa, tenho abso- fiem reVlsao do orartoT) _ Sr. Pre- as que não forem alienadas por
luta certeza. (Multo bem). sldente, nÍio temos nada a opor a nenhuma das formas previstas

O SR RAUL BRUNINI' que V,, Ex~ o faça. No entanto, por neste' decreto e, bem assim,
• _. mais Ilustrado que. seja o nobre aquelas cuja construção vier a

Sr. Presidente" peçO a palavra Deputlldo Gastone Rlgtií, advogado ser cODclulda, serãl> vendidas .em
pejo. ordem. Crlmínal, S. F..a. não é o único nes- ClJncorrência pílbllca aberta Inl·

<l'e> ....... ta Casa. E a. Comissão Parlamentar clalmente aos segUrados, servi·
o ~R. c ENTE. de Inquérito os tem também talvez dores e dependentes." -
Tem a. palllVl'B. l> nobre Deputado. não com l> mesmo brilho, a.' mesma Fazemos um apêlo ao Sr, Ministro
O sn RAUL BRUNINl' expertência e o mesmo esplrito de do Trabalho para que TevogUe ou

, . lut.a, mas, tenho absoluta certeza, modtflque êSte decreto, A venda
(Qllestlio de aretem _ Sem revisão com o mesmo afã de apurar a ver- dêsses apartumentos não pode ser

lo oradOr) _ Sr. Presidente, peço dade. efetuada em leUão. Ela deve ser
t pnlavl'a citado que fui Dominai. Ora, Sr. Presidente, a COllÚSSão realizada, com um sentido social.
pente, pai'a dar uma. resposta. Não Parlamentar de Inquérito é. senho- àqueles que estão com as suas casas
Uz julgamento sôbre o fato da apu- ra do problema que lhe esta entre- caindo. àqueles que receberam l>rdem
lação da invasão da UniversIdade: gue. A ela com~ete soberanamente de despejo - a crltérlo, exclusiva
ll.espondendo ao ilustre Deputado e apreciar os depOimentos das teste- menle, ou do Presidente do INPS,

~
ande constituclopallsta Ultimo de munhas e inferir se há, ou não, ou do Ministro do Trabalho.

arvalho sObre o tratamento urbano quaisquer dos crimes apontados por O apêlo que fazemos ao Sr. MI
ano que tiveram 'os mllltares quê s. Ex~, e tomar as providências ca· nlstro era Trabalho é para que l'eveja

Iqul compareceram, eu sômente fiz blveis. Dal a r~zão por que nos opo- o Decreto 58,082. de 1!l66, dando-lhe
,comparação entre o tratamento mos à. sollcltaçao de S. Ex~. nova redação. a fim de que as ha
uue receberam aqui as autoridades S. Ex~ poderá, como disse há pou- bltaç/les vazias do Conjunlo 1Y.ls1
IUllltares e o tratamento recebido co, requerer à Comissão Parlamen- denclal do Alto da serra, na ctdade

~
.los estudantes nos inquéritos po. tal' de InqUérito, mas vem requerer S1lP1PUM .TaS' tUtlssod 'S1jOÓOJ1aa- ~p

cial-mUlIares. Enquanto aqui o aq~1. E nós sabemos dos--motlvos àquêles que de fato preclSnrri de mo·
quérHo--é pílblico, presenciado por ÓbVIOS que o trazem ao plenário para radla, (Jlfuzto ,bem),

,uem queira na 'Pollcia e no Exér- fazê-lo.
eilo êsses inquéritos são sl"Uosos O Sr, Gastone ltlUhi - .l\qlli é a O SR. JOSt l\IARIA MAGALHÃES
mnquanto aqUI as testemunhas saem minha tl'lbuna.. (C Ol/lUll2caçâO) - Sr. Presidente,
acompanhadas e louvadas pelos seus O SR. CANTIDIO SAMPAIO - ouvimos, ontem, eslarrecidos, os de
seguldorcs, na. Polícia e no Exército Sabemos as razões óbvia.!!. EVldente- polmentos dos militares na Comissão
saem para. os hospitais, v'olentadas. mmte, ~ Impre~sa está presente Parlnmental' de Inquérito que Inves
não só flslr.nmente como também na para anotar' e dlV1llgar mais este tlga o triste epIsódio da Unlverslda
sua consciência. 'Esta a diferença grande trabalho do nobre Deputado de de Brasllla. Não sei como ho
entre um Inquérito democrático 1'el- G~ton~ RghI, em defesa das leis mens, que deveriam dar exemplo de
to pela Câmara e um Inquél'lto bru- crlmll1llls e da democracia brasl- fidelidade à palavra,poosa,m, num
t~l, to!alltãrio realizado pela Poli- leira. depoimento, contradizer-se com ta-
cia e pelo EXércltó (MUlto bem) Quanto, Sr. Presidente, ao que manha frequ~ncia,

. • dlme o nobre Deputado Raul Brunl- A oposição andou muito bem
O SR. GASTONE RIGI[I: ni, quero reafirmar que a lhaneza de quando solicitou esclarecimentos
SI'. PresIdente peço a palavra pela trato com qu eforam ontem as au- Ime,diatos, porque, hoje mesmo, M-

ordem' torldad..os militares recebidas nesta slsbmos. nesta casa ao assanhamen-
, Casa é um fato. S. Ex. constatou-o, to era liderança da' ARENA em de-

O SR. PRESIDENTE: e todos nós, exatamente cm vista da fender a prepotência e a. 1'!o1l!ncia
'.tem a palavra. o nobre Deputaifo. publicidade dO pro~tl. Mas, Se- naquele episódio. .



O SR. DOIN VIEIRA:
(ComunIcação '- sem reVlsllo ao,

o~ador) - 81'. p,residente, tôda. a Na
çao se preocupa com o esquema ele
pressão e repressão pollcial que se'
desenvolve !lo Pais: preocupa-se, já
pelos .aspectos- de: agressão à liber
dade e à dignida(ie humanas, já peio
Que êle representa. de entrave, de
perturbação ao nosso próp11io proces
sode desenvolvimento social e eco-
nômico. '

Os orçamentos da União. a cada.
ano que passa. se ampliam gel1er\)
sªmente nas dotações, e nas verou
que se destinam aos serviços de es
pionagem. de informação e de segu
rança. Oada Ministério, cada órgão,
cada departamento atribui rubricas
especificas, aos serviços de manuten
ção dêsse esquema. de, fôrça. e de
pressão" de ,espionagem e de infor
mação, _de delação e de escuta. que
perturba !lo atJvldade normal do nos-
so Paísi ,-

1l!ltil'\lm"o Isso, Sr. Presidente! en
Deptt- quanto recursos amplos e, generosos

.se desptrdiça.m nessa atividade anti
democrática., que contraria a própria
formação ou o própI'io Ideal do po\,()
bra.sileiro, tarefas e serviços de alta.
relevância são relegadQ6 ao esquec[
mento, ao abMldono e ao' desprêzo.

orARIO DO CONGRES50 NACIONAL~, (Seçáo , I)

o sa. GERALDO FJ:iEIRE - melbor Minas poderia. dar a esta Nlt- mento da.s êlelções municipais da prõ- do secretário-Geral do MDB, Depu
••.mas infelizmente, 60U obrigado a ção, Rendo novamente aQui o meu xima dia. 15 de novembro, pprque, di- ta.do Martins Rodrigues, qU'2 inclusive
declarar que S. Ex~ vem repetindo voto de confança a êsse Rc'itor. que ante dêstes fatos lamentáveis que cs- !ormalil:OU tôda a indicação do re
acusações já bastante sovadas. Em merece (l, ccnílança. do Govêmo da tão _ocorrendo na.,Nação, a figura. do presentante da oposição e que prestará.
primeiro. lu g a r, fnvolulltà.namente, RepÚbllca. Ma.s o que não nosso per- Govêmo está realmente desgastada e os esc~areclmentos necessáríos a' s.
acroãtto, cometeu uma mverdade, mitlr é que se exagere no julgamento Impopularízada. E cresce a vontade Ex~ o nobre Deputado Geraldo Freire
acredito, cometeu uma ínverdade quan- de militares; êles também brasileiros, do, povo, que só tem uma maneira de e à Nação. (Muito bem.) ,
do dísse que .os homens da ARENA êles também pais de famiUa. e aqui manírestar .» se~ .ponto de vista: é O sn MArTINS RODRIGUES'
não pron!grraam as violências ocor- ontem compareceram, serenamente, votando nas eteíções, quaisquer que ••• .
rídas 11a Universidade de Brasilia. perante a CPI pãra dizer a verdade, selam. F. no, Rio Grande. em São (Sôbre a questão" de ordem - Sem
Desde o pr.jjneiro momento _ quem corajosamente, assumindo 1\ respon- Paulo, no Norte: 'o MDB dai-ã, lttrá- revisão do oradQT) -"'" Sr. Presidente,
tem memória se recorda disto _ vários sabllidade e comprovando aquilo que vés do' voto consciente do povo, uma o nobre Deputado Geraldo Frelre,em-'

,Deputados 'da ARENA, condenaram estava desde o principio expressamen- resposta a 'jôdas essas provocações que bora sem dar notícia l1ef.nltiva a re5
aquêles aeonteclmentos, E houve até te afirmado; que não houve respon- estão sendo feitas ao povo brasítetro.> !l'sito da matéria aqui veiculada pelo
uma. declaração conjunta, que tem sabílldada-de nenhum ó'g~o superior Mas o Govêmo está ímpedíndo que Ilustre Dep~tado Raul Bruninl, decla
como ....rimeiro signatário êsse vulto nem do Ministério 00 JÚstiça, e nlUlto o representante da opoSiçãÇ? particiPe rou que, se ·não, estava em equívoco,
ilastre da nossa. reprel'entação,' o menos do Presidente da República, do. mo,:imento de preparaçae da. opl- tE;ria. sldo informado de que a ~~mea-

'Deputado Aureliano Chaves, coesta- :roes 'assumiram tOda. a respcnsabzít- nlao publica, através do rádio e da çao do representante da OpOSlÇa!} DO
duano meu e do Deputado José--Maria dade dos seus ates, Embora tilmb~lll televisão. Aqu~l~ órgão podsrâ tomar C.o~se1?-o .Naclonal de Telecomunica.
:MaB'alhã~s, que a. éle há de render o lamentando a exagêro, porque quando tô.da.s as .decísões por unánímídaãe, çoes ja fora. feita.
mesmo culto de admiração e de estima a dllígêncla foi ordenada, não n!'l- p'!is o representant~ da. oposíeão If\ Qu~r,! esclarecer a S. E~' que n ~
que lhe devoto. . via intuito de violências;' O:11S decor, nao ~stará. poderá'lmped~r que de- formação, se acaso lhe fOI dada, nao

Pois bem, sr,' preSiden;,e'\dest\e o reram do desenrolar dos aeontecí- terminados elementos ocupam o rádio corresponãe à ve;rdade dos .fato;;.
primeiro momento, o (IUe houve Ifoi mantos, lamentáveis por certo. excee- e a. ~.!evjj;~o. _E o.. representante da ~OgO que publicada a. lel que asse- ~
isto. Os acontecimentos foram la- rados sem dúvida. Mas não pódere- OpOSlçaO la nao e.tará parl1. denun- gUlOU aos representantes dos partidos
mentãvetsr todos nós condenamos os mos partir pJlra confundir . 1-' clar êste fato à Naç!ío., . pollticos - ARENA e MD:B - a. In-
exageros. 'Não houve nlnguérn nesta públlCil dêste Bras'l a. opm ao E' um assunto multo grave, nobre dícação de um elemento 'para fazer:N ão - fi'zes-," Est ' tI. Deputado Geraldo FreIre. E' uma VlO- parte do conselho :Nacional de Tele-

arça , que o ~a~; s•. o que p:o- eJa~os odcs : certos de que a têncía, não,no sentido, físico.come> a ...comunícações, o Gabimte .Executivo
C;t amos f~1 dlsL!ll"ulr as conseqüên- justiça será ferta, de qu~ a uníver- do espancamento de estudantes, mas do MOVimento Democrático Brasílelro
~as _dos aeontectmentos das suas in- sldade será reaberta, de que os «;,stu- no de im)J,edlr oue a opinião pública apressou-me em fazer a desígnação do

nçoes primeiras e, pnncípatment>, da~t.eg encontramo, neste Governo. seja. devidamente .esclareclda, pois o nome que desejava representasse o
es~abel<;cer Que êles não estavam Ms- mais do Que em qualquer outro, a CONTEL tem autoridade para tomar partido no Conselho Nacional õe. Te
trttos a ordeJ'!1' ne~ do ar.• Presi- ga1'llntia necessãria. para EI formação tôdas as medIda.s no que diz respeito lecomunicações. Assim foi feito. O
dent.e ~aRepub'1ica, nem do ",r. Mi- da sua cultura e da &11"- perscnall- 11: dlvulf(ação através do rádio e da Sr. Ministro das Comunicações, re-
nlstto ~da Justiça, por9ue, para exe- dade. (lIfmta bem.) televisão. ccbendo oeflcio do Movimt>nto De-
cutur mandado de prlsa~,'as autorlda- O SR RAUL B . mocrático Brasileiro encaminhou-o 1\ '
eles polícrs,ls não recorr"m a n~nhum • RUNINI: E' a denúncia que f~'e~M. neste presldênll:a. da RepÚblica ~ em de'.
órglio sup{lfior. Ont€.m também ass:sti (Comunicação _ Sem revIsão do instante. de mais uma vlOlenClJ. . 90 polmento, nesta Casa, inforinou que,
_ {l Já o disse desta tl'ibt!na 7" ao OradO!) - Sr. Presidente, também Govêmo, de desres,!elto a uma der.lSao realmente,.há mais de um'ltlê~, o ex
dep?lmênto de l1ustrcs mlhtares que por força. da minha Inscrição norn:al, do Congresso, do nao cum~mmento de pediente .Ia. s~ encontrava, ilrnôrando
aquI compareceram, apesar 110. minha ocupo neste instante a. tribuna da C~- uma. lei plenamente.-em vIgor., - a razão par que até hoje n'ão Jlllvia

,velha prática na. vida fClrens~ It'..ndo IDlU'a dos Deputados. Fique tranqüila E' o q~e vi~OS, (~~~ ibata~te, de- sido formalizada a nomeação a que
€xc~cido sote lI.nos a promot~ria da a Liderança ~? Govêmo, os Deputados nunclar Naçao. U o el~. nos .referlmos. r '
Justiça e vinte anos de IldvocactanD Geraldo FreIre e Cantldib Sampaio Durante -o_discurso d~ .,,1'. R~ul Ea, portanto, omissão do Govêrno,
Interior dê Minas Gerais. r-)11 contato porque í!ste Govêrno é tão vllslo en; :Brun~n~. o ~r. vllsfgj' FIlhO. ~CIX~ relativamente ao 'cumprimento do dls-
I'll11tum o com o p.ovo, Cl'm t{lstemu- of~recer à Oposição motivos de d~- a. ca e ta. li pres nc a, Cl e positivo le!!:al que assegura. à Oposição
nHas e elementos de tôdll. a. natureza, nuncia e de crítica que, ncste ins- ocupada pelo ~r. I:,acôrte Vltale, a. deslgnaçao de um representante no
digo tranqüilamente que e.quêles de- tante, vou deixar de ,lado, e. questão ~uple~de S"Cl'{ltárlo. cpnsolho :Nacional de Telecomunlca-
poimentos não tiveram contrAdiçãO. dos estudantes, pois, nestS' entrevero O SR. GERALDO FREIRE: çoes. - '
Evldcntemente, não vamos, lltO ponto ~a.tinal, a. PPOSIÇ!íO venceu, sem dú- . As Info!maçoes que nos, 3heJam, a.
de Quel'er_-que testemunhas r,;pltan:. VIda, tranqullamente, o rounl! propos- - Sr. Presidente, peço a palavra r~peíto e de que-se processa uma
palavl'as de outros ou que narrem to diante do Sr. Presidente da Oâ- pe~ ~~denl:REs ENTE' manobra, que se evlri!icarla ela seguln-

_com os mesmós pormenore3 as cenaS ma!a, 120rque os argumentos da Opo- T' P ;p >: b D _ te forma: o, Govêrno -fari!! modlfl-
assistidas :por diversas pessoas. Isto siçao SllO invencivels. ',' - em a p avra c o no re epu cac;,ao.na ;ei ~ara"em lugar d~ a Opo-
é impossível, e todos o €a1Jen', lilxis- O 5r. Geraldo Freire - Na opinião tado. siçao llldlea~ um !epr~e~tante, 11m
tem na história. judic!ãria do' mun- de v. Ex~. . _ O SR. GERALDO FREIRE: nOple, fazer mdlcaçao trlphcc, O Go-
do Inteiro certo s . _ , OBR. JtAUL BRUNINI _ Mas - ,vêmo quer- nomear, o representante
de .contradição k:spe~~~ !,pcien~es vamos dialogar sôbre outro ponto, no- (Questão de' ordem - sem !elJlsãO da Oposição.que 'melhtlr entender. A
revelam apena; di .l,;'d .f°d u~ o, bre Deputado Geraldo Freire. V. Ex' do orador~ - sr. ptesidente, nao pre- lei nl).o diz ISSO. O qu~ se Informa'

_ 11 spa1. a e e 0:- sabe Que até hoje ainda não foi no- tendo ma.1S ocupar o tempo do Plená- hoje, a bôcII pequena, é que há o pen-
~açao PSicológica e ~e cC'mpreensao meado o representante da O osl ão rio neste Peaucno :E:xn~diente. Mas. S9.mento do Govêmo de prooor modi
,,~~ c~~:, ~~~rpent~: ~ao são os, tfa~s no çonselho Nacional de Telec~tnU~i- àpen~s:porgue 'o nobre Deputado Raul flcação nesse s~ntido. Há'o pensa
... .' n os, a re,lTesen açao caçoes. -" Brumm me fêz um apêlo pessqll.l, aqUI mento. portanto, de burlar a"exccuçá(J
dêle" dl!'lnte de ce,da mcnt~ é ,Que Sabe V. Ex~ Que, de acôrdo com a estou, não para esclarecer, mM para de Um dispositivo legal em pleno ;VIgor.
se res _apresenta de mll.neIra uife- le1 que V. Ex~ e nós votamos I1esta dizer 'que mais tard{l procur~ei falar Era a Informação que queria dar.,
;e~ {lo d -", ,Casa, integram o Conselho Nacional com S. Ex' sôbre o que tem havido neste instante, acatando o chama-

e mo o que, ~,r. Presidêntc, mais de Telecomunicações Um representan- a respeito., " mento que me fêz. para este fim, o
, UIm

t
a yez, aqui estou para estranhar, te da Oposição e outro do Partido do ,Agora, tenho lembrança -de que há nobre Deputado Raul' Bruniu!. (Jl.IuitO

s o SIm, o açodmnento c.om que cer- Govêrno. A Oposição já !êz a sua a.lgum tempo, t,alvez nesse prazo de be1n,l
tqs elementos ~o ~DB uesejam 'con- Indicação. dois meses mencionado por ,S: Ex', O
fundtr a epllliao publlca, O Ministro .das Comunicações na. assunto, foi a.floraJJo 'aqui da. 'tribuna,
. Os fa.tos foram lamentáveis ~ con- semana lldSSada•.p.or mim inVi:rrOgadO Prolcurareí informar-me. Foi dito que

tmuam sendo. :Não será o decurso de na. Comissão especltlca desta nasa o representante da Oposicão no Con
tempo que vai modlfícar a suo. natu- afirmou que já fêz o expediente"'que' selho de Telecomunicações esW,Vll nn

I reza. Mas o Presidente da República. há mais de dois meses se encontrà meado. De 111000 que, com surpresa..
Já determinou a. abertura de investi- na mesa do Presidente'da ReplÍbllcll estou recebendo esta noticia. do nobre

, gaçõeS plU'a a. apuração de responsa.- para a assínatura do decreto e a. res- Deputado Raul' J3runlnl. Não quero
bllldac:!es. . peetl.va nomeação;-E o Presidente da discuti-la., Vou primeiro .averl'nmr o

Entao, vem, os ,nossos llus~res ad- RepubUca desrespeitando a lei desr~s- que há porque pode ter SIdo dada na
vel'súrlos. e estranham que 8 Ex~ o peitando a Oposição, não fêz a'nomea- ocasião, uma informacão que não cor-
faça pelo Chefe CIo SNI,' ção dêsse representante. Não foi aln~ respOlldesse à. rea.1ídade.

Ora, o Presidente da República de- da nomeado, noore Deputado Geraldo Quanto' ao fato que S. E::' men-
veria escolher, e o fí!z 1:m homem Freire. ,_. ciona, que está no Gabinete do presi-
da, sua. confiança. e ,t~o ck. confl. Não guelra V. Ei.~, que é todo bon- dente da República., procurarcl in
anCa' do MDB ou de .qualquer <:utra dade e, pUl'eza, tentar desculpar o Go- formar-me e .depois di.zer g que h~.
pessoa. E S. Ex~ já, tem provado so' vêmo nessa falha.. v; Ex~ não está Quanto à. tra.\11a ?e vlolaçao de' leIS
bejamente que 'o homem de 'nm\s con. em causa; em causa. está fi falha do ou de não real1za.çao de eleições. tam
frança, no ponto de vista dê1;, nesta presidente, da República. E;' uma fal- bém é um fat~ de que não tenh.o .co
:Nação. é o Ueneral Gat"'(ls~az\l Má- ta pessoal" pois o Ministro ,CQmllet~n- nhecjm~el1to ,algum, posso tranaullIzar
dfcl, a quem 'foi entregue, por !lS'5im te já fê~ o expediente ,e esta em maos S, Ex" dizendo que todO\!. es~'l'.ot
dizer, o segrêdo todo de que o 00- d,! pr~BJdente da Rcpubllca, e S. Ex\) ~re<?c~pados em !lem cumprir a "ons
vemo é detentor porqu l'ln é chefe nao .d;t atencllmento à lei. não ,cumpre htUlçao do :BrasIl. (Muito bem.!
do SNI ' e" o a leI, d~cumpre a. leI.' O SR. F,AUJ,-BRTJNJNI:

Entãó, êle irá informar no pl'esí- Vou pc_d}r ao ~eu Partido que faça - Sr, presidente; peço a. palav"a
dente da R p •h!' lItl d d' lIma ~eDre~,cntacao contra o Presiden- pela ordem.

, e U lCa a.~ 1'00 fi ~ os te da. República pela não nomeação
acollteclm~ntos. para. q'le. o Pr~si- do representante'oposicionista no Con- O SR; PRESIDENTE:

c dente dec,lda o que lhe compete, iSto selho :Nacional de T.elecomuuicnções. : - Tem a. palavra o npbre
. é, a práttca da. justiça, "... Mas, nobre Deputado Geraldo Frei- tado. ' -

V~mos ~perar com tranquillàaae. re, exltse um tato. As ele!çõe.'l muni- .
Esta manhdo ,o Reitor ele. Untv<Jl'si- cipals 'estão próximas. E abro àtJul O SR. RAUL BRUNINJ:
dade de, Brasiha, a qu~m aproveita a um parêntese para informar que, se-' (Questão de ordenL ,- Sem rellis40
oportun.dade para rendlJr as minhas gundo chegou ao meu conhecimento tJj)' orador) - ar ,.Pto,Jsiden~ posso
homenagens, porque êle' é 0, que de trama-se no Palácio, inclusive o adia~ neste instante, 'invOcar o testt~unhô
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nificativo grupo de pessoas vín- seria, sínceramente, acreditamos, Indiscu~lvelmente, Sr. preaidente.
c..ladas a sccíedade do Vale ,do díspeusável, pois VOSl!aExcelência trata-se de um homem de grands
Itnjal. expor e solicitar - a Vossa habituado a legislar pelo progres- lastro culturaí,
Excelência., o seguillt2: so da nação já deve ter eonnecl- Vellllca-se, na. sua pregação, um.

Faz aproximadamente vinte e mente de tOdOS os tatos. comen- verdadeiro arejamento de idéias.
clnoo anos que foi promDvida. a lados e, certamente, julga com"lI Trouxe éle, a certeza de que é de
Campnnho. Nadonal da AvlaÇllo, maioria que ínteressa pelll. jus ...- sua. inlenção dar conseqüência prática
visando precípuamente o desen- flcada causa, aquela que repula aos anseios do povo na ação de seu
T-.Jvimento da a.vlaçãõ civil do índíspensável, enérgica e decisiva oOEvl~nlv°lÜnente, Sr, Presidente as tl-
Pais ação junto nos poderes de decísão d

A . campanha, cujo escôpo era do pais, para evitar que o 13ra.sU losaflas lia humantdade no correr . qs
- definido pelo slogan "DI! asas ao retroceda num dos setores de tempos que somente o tempo Ju.!"lI,

:BrD.SíI", alcançou notável reeep, maior ímportânela pari!' sua .pro~ coauenanüo as idéias· ao ostraetsmo
tivldade chegando, à época, de jeçá() e progresso, que e, megavel. ou impondo a adoção d~las na de-
forma direta ou indireta, a gerar mente, o da aviação clvll. tel'm)nilçâo das relações humanas,

ê d i h to ti t e pelo encontraram na pregação de EduardQe roorganlzar c reli e qu 11 en s Pelos mo vos e:l.POS ,S ""el aluo que todos nós dcvemos~an:l•.aeroclubes em todo o . território multo que aduzirá Vussa EKcelên- "'. ..
nacíonal os qüals desenvolveram, ela solicita o Aero Clube de Blu- Usar e ponderar maduramente,
durante 'certo período, atlvldlldes menau, respeJtllsJlmente, atrayés de O Presidente do cnne desceu de)
normaís, seu Presidente, suas provídêncías escalão do Intelecto, ttazendo D.S con-

Hoje apesar do, extraordinário no sentido ele ser conseguído o au- seqüêncíes de sua. illo.llofía pan I)

desenv'olvImento experímentado menta da subvenção destínada. às campo pr~tlco, para. o terreno das
pelo Brasil c, por censeqüêacía, escola de a.viação, consignada ao .ações. Entendemos nós .;lutros que
da. necessidade paralela de contí- Ministério da Aeronáutica com o ela se bas~la, em prlmelrr. lugar, nas
nua e Idêntico progresso para as número dE' ídentlfícação 388.2. Ieís eternas, tendo como prlncrpío o
escolas de pílotagem, que são os 0273, além <lQ propugnar pelo de- primeiro mandato de Deus, E é por I
alíeerceres básicos para o .fncre- senvolvlmento de nosso, aviação Isso, a nosso ver, que êle emprega,
menta da. aviação civil, está o pais. cMl. ' muitas vêzes, repetidamente, as pala.
paradoxalmente, reduzido a ape- Com admiração e respeito, subs- vras"solldarledade humana".
11D.S cento e dez aeroclubes.' erevo-me agradecido pelo Interês-

.Babe-se que Inúmeros tatôres se que dispensar ao presente atlêla. -A dedução do dlseurso do pnsl~
í t nh .- J II Lun dente Frei é de que êle procura, nocontribu ram para o es ra o e Atenclosamente. ago. - emaranhado das idéias do passado,ínadmíssível "retrocesso" de nossa gershausen, Presidente. • Ué la.

aviação civil, porém, dentre tantos Era o que desejava dizer. (MUito trazer ao -pressnte uma conseq ne
de menor importância. dois dêles bem.) para dar vazão aos anseios 080 nu«
toram e são preponderantes: O SR. GERALDO GU.'DEI". manldade, e esta conseqUêI!cla, elB

I - a elevação do 'custo e es- nosso entender. é o eqUllHlrIO entre
casses dos equipamentos de ope- <comunkação, Sem revisão do ora- o, capital e o trabalho.
ração: /lor) - Sr. Presidente, venbo pedir Surge, enlão. Sr. Presidente, a ll!!.ã.
II - substancial diminuição das ao Sr. Ministro da Fazenda, mais uma lise dos diversos sistemas de Gover-

subvenções oficiais. vez, que tenha pena dos pobres mo- no, para conclll1r, afinai, que hole.
Relativamente ao primeiro Item, radares dos mocambos de Pernambu- para. 11. humanidade, já nâo servem o

acreditamos suficiente afinou, co, cujos casebres estão edificados em comunismo aU o sacllllismo, nem mes
para comprovar o alegado, que a terrenos de mllrJnha. Conforme fiz mo o capitalismo oU o neocapltlllis.
malorta das nossns escolu de pi. senllr aqui. em outras oportunídades, mo, Atualmente. êsSes slstemllll, no
lotagem, çonlinua operando com S. R~a. lItravés da Diretoria do Pa- ent"nder de EdUardo Frei, já não sa.
equipamentos fabrica~os durante a trimôniô da. Unlüo, ma.ndou e!evar tlsÚzem' os anseios da bumanidade.
década da Campalllila Nacional absurdamente as ta:Ku de aforamen- l!:1e então, procura o que multas cha

-da Aviação. milagre internacional Jc, COnheÇD.- exemplos. conforme dG- mam de terceiro mundo, Salienta,
cuja. e..~cluslvldade somente pode- cumenlo em meu poder. de casas que nesta \)rocura de um outro camJnho
ria pertencer llG braslletro... pagavam. em 1967. a ta~:a de afora- para a bumanldade. a impoJtància da

-Niío menos grave, o problema mento de NCr$ 3,00 anulI:s e que América Latina para o mundo e nos
lias subvenr.ões oftelals destlnado..~ ullSSllram neste exerclcio para ., ,,' faz um chamamenlo a nossa_ respon.
aos cursos de aviaçâQ. Em 1966 1\ NCl'S '127,96. Um grupo de casas em sabllldade,
7967, a verba liberada às escolas Ollnda, que pagavam NCr~ 2050 -de Sr. 'presidente, o relho que. o 1:'re.
de pilotagem, foi a um mlll1ão, taxa de 'aforamento, em 1968, PIlSSa- s1dtnte Frei dá ao poder economlco o
quatrocentos e oltllnta mil cruzei· ram a pagar 307 cruzeiros novos e separa dos fJl6sofos e o lntegrt. na.
ros novos e, pMme Vossa E1ccelên- 56 cellfavoil. Isso siP,Itlllca um au. lista dos grandes E'stadlstas e llrJe.es
ela. em l.Q6l!, bllixou uara trezen~ menta da ordem de 1.500% , da Amerlca Latina. porque suas Idéias,
t4'8 e-'oltenta mll cruzeIros novOIII Ainda. Sr. Presidente, e linaJmen. sempre fixas na. melhorJa do homem,

O próprio Sr. Diretor OEL Dlvl~ te outro exemplo: nvma zona de considerado singularmente, culminam,
são Aerodestlortlva da.Diretoria nrata uma. zona por si me.-ma desa- de maneIra Indlscutlvel, na preocUpa.
de Aeronáutica Civil, ilustra posl- bltada.. há um conjunto de praIeiros çAo do bem.estar geral da coleUvi-
tlvamente essa exlA'uldade ~e 1'e· que pl\f';avam 11 cruzeiros novos e 83 dIlde. - - t
cursos e a alarmante sltuaçao orl. c.entavos em ]967 Cllmo ta.'Ca de aIo- Deixamos, portanto. Sr. Prcslden .t',
gtnada eom a drástica lImnutacáo ramento e em 1M8 l!Itão sendo intí- rep;lstrado o nOO50 voto de. admiraçáo •
dessas subvenl!ões, peia. Circular mlldos u pagar 61 cruzelro~ novos e pelo discurso ontem aqui proferido
que enviou-a todos os i'rcsldentes 8 centavos, o que lllJl:nl{lca um a.u- pelo Presidente do Chile, o nosso vofo
de lIeroclubes. quando n!irma: mento de perto de 6nDO/." de ndmlração pela sua cultura e de

"o vulto dêsses cortes, que re· _ respeito 11 lndiscutivel corlígem Que,
duzem o quantItativo de verba, Ora. ~ llOpulaçao aue Já é po.... como disse, o coleca não só entre os
no corrcnte ano, 11 Quarta parte bre por si mesm.a. qUI l!fio tem outro grandes Hdsres e estadista:; da Amé
daaueia allUcada no exerclclo de iuturo senão p?ntar ~ própria 1'0- rlcll, InsS tllnlbém entre seus gran.
1!l67. vê-se esta Dlvlsiio na obrl. breza. e vIve In pràtlellmel'te aban~ des pollticos e, principalmente, entre
gaçáo de alerta-\, às entidades doZl.'ll,lll- e desassJstJda. ainda ,recebe seus grandes apóstolos. (MUlto bem.)
Al!rodesoortlvas quanto a 1m- um ônllS dessa lIan'Ie1'a de pal:;ar O Sn. FERNANDO GAMA:
posslbllldade rlesta Diretoria de sôbre 11m mísero chão oe terrn uma
Aeronát·t!l!a Civil conceder aiu- elevac~o que C1':cede, 1l1ulta.s vêzes de (VomUnlcagão. s,m tllvi,iio :lo oru-

da aos aeroclubes DOi moldes 1.50~~". _ dor) _ Sr. presidente, 81'8. ThJpu.
do ocorrido nos últimos anos EVlllentemente. Isto nao está certo tadoS' -amanhã, 7 de .,etemo)",, come-
(alc)" . e, claqul, mais uma vez, lanço UlIl mc~S2 o Dj~ dll lndejl~ndé1J('la do
Dizer a V0S>18 Excelência que o apêlo 11.0 Sr. MinIstro da Fazenda Brasil, dia ('m que, em lR22, ? ~ntl\o

BrllSll deve multos favores reja- nara DUe S. Exa. tome cDnheclmento Prillrlpe Regente, D. l?wn. filho do
cionados com o seu progresso à dêsse fato e o alY.lrde junto às auto Rei de '".Portugal, mas que vivia no
aviaçáo clvJJ; que um dos meios de rldadcs a ouem conflll: me setor. BraH], seDltu que já (1'8 Imposslvel
conlunlcacã.c. mais eficientetl entre Dara crue e~vlem ate PcrnambuC"l manter o() pais.subordlnad~ a q~al
nós é o avião' que um pais com a "ma Cnmlssão. um gruDO de assess6, qusr ouua nacao. O 13ftl;',1 s.nSlav~
extensão territorial como o nosso res a fim de que tomem conh~\' pelo!! sua. lndependência, p~la sua
!lrecfllará ca.da dia mais da avia- menta. apurem os fatos que ~stií(l emanclp!ltáo. e de&eJava pa'mllhar sll'
cáo clvt: que a avJar.ão comercial daquI élenutlCiadca. porque nao é zinho os caminhos de seu futuro, a
brasllelra -é constltuida essencial- nosslvel oue neAta bora III~lrla l<e e'-\- sua própria trajetória. ccnstrulr c
mente por pllotos formados em .1a lnais de quem nl;..~e na/) tem lia- brm-eslar do reu povo.
aeroclubes: que já existe, 'P01' fa!ta da. para viver. (MIlito bem.) Pols bem Sr. pt<l31deI11r: !cdc.~ OI
de melhores melas d.e formaca.o O SR. LYRIO Blffi:IOLLI: "nos o pov'o brasileiro, 'mldco i.s Fôr.
ponderável falta de llilotos profls, . • _ ., . ~ • A da,; com~moj'ôl; est!l mrl[llll
slonals j:)ara 110ssas empl'ê.".lIs aê. (ComulI caça0 - Bem revl84.o lJ,o Çll5 rma .N .' brl Ileni Aaors.
l'eas' que a continuar come) agora orado" - Sr. presidente. deselam(;s tla~a para a a1]30 .•.. IH' dbn!et
o v~lor du &ulwençõcs e o inÚ'- em rápidas llaJaVl'a~. deixar registra- Jam:nt~velm~nte, poreln, a{ e ,e.
r~e 'Pela aviação civil acabare- do o nnsso vDto de admiração e res- dOf ~al.aâerbos ~IV~':~P;l:~~ ~.r,~
mos vIajando mais por vla rodo- peitlS ao dlscor!!> mtem nroí2rld" pc o f ode s~,_er p,{bl'c que c:f.
V!tc'la c auando cam emlJrêsas nesta eMa. Dela Ilustre PresIdente do co;,oo e a ~p l~' ~ J, I • d
a~, cllln° pilotos Jmporiados, Chile, EduardO l"rel )Iontalva. ~~j8, ou desPJava, na:! p.1r1ltpa. ~
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Há. eêrcc de 25 anos desenvolveu
.se neste 1;>als uma campanha inlen.,&
de cobertura 'ia território nacional,
através da. avlaçãD civil. Essa cam
panha tlnlJa como slogan a _expres
são "Dê asas ao Brasil". ccme J'I)
sultado dela, quinhentos aaroclubes se
lunduram o passaram a funcionar em
tôÚil. o. extensão do território nacío
uni. Pais de dimensões cnnttnentaís,
uno será demais repetir, tem o Bra.-
"li nu avlaçíio eum dos ínstrumentos
\fundamentais para seu des",nvalvl
mento, paro. sua anvl.dade de _comu
nícaçüo, E é a ayln~no civil o nas
cedouro, a fonle gçradora, o caldo de
cultura da todo esse conjunto de pi
lotol; e de auxiliares que movímen
Iam, hoje, a avIação do nosso Fa\.;.
São és aeroclubes cívís e que man
têm J:!EM CSCIÚS- de p]Jolagem, ôs
ses núcleos .formadores de pessoal cs
peeíulízado. Entretanto, Sr. Presid.en-
te mercê do abandono dos Poderes

- FtiblJcos, que sa agravou nestes ú1~!•.
1l10H vinte e poucos anos, noje :láo
118 05 aeroelubes em todo 'o Pais, l.';l
colas de pilotagem, de Iormllt;.ão de
elementos especializados que vao su
prir tMa! as necessldadCll de nossa
uvíneãn civil e, também. mllltar. No
ano passado, as dotações que bene
ficiavam essas escolas de -pílotsgem e
êsses aeroclubes, atingiam 1 milhão
e 480 ml! cruzeiros novos.

Pasme V, Ex., Sr. presldente; es
sas dolações -toram reduzítías no cor
rente ano, para. apenas 3m mil cru
zelros nO~llIl, Enquanto, insistimos, se
mult.lpllcam, fnrta. ampla. e genero
samente, as dotações dos serviços de
csplonagem, de repressão, permitin
do operações oneroslssimllS, como essa
malfadaúa operação de invasão da
Universidade de Brasllla, que levan

10u contl·1t ('Ia a opinião do Pais in
teIro, vemos essas modestas escolas
de farmação de civismo do InIeflor
do Brasil, perecendo, desaparecendo,
mercê do abandono quase total que
lhe vola o Poder Público.

Dal o n05s0.IJroLCl1!.o e o nosso re
gIstro, Sr. Presidente, qUe se tra'ii
lorma. também, em um apêlo, in
clusive 110 nobre Relator das dota
ções do Ministério da - Aeronáutica,
Deputado JcaqUlm Parenté, a fim de
que atente para o fa to e não per
mita que se cometa, a longo prazo,
êste c:rime eontra a formaçlio de pi-
lotos civis neste Pais, -

De outra forma, teremos, em breve,
de importar. também - êsses . pllotqs,
llara atender às nzecssldllâes, que sao
crescentes, merel! da própria dimen
são do nosso lerrltórJo; t1e oulra ma
neiro., teremos, em breve, o angU&
L111nte prolJlema, qUe hoje já se 1"e
vela da aUliência de elementos lIa.bj
lllildos a suprir as necessidades de
11O"OIIS companhias de aviação.,

Sr. Presidente, leio o memorial que •
me encamolnhou a respeito" profun
damente sentido e muito bem tunda
Jl1mlado. o AeroelUbe de Blumenau,
ti fim de que, constando do meu pro
llunclamento, chegue, também, s(l co
nhecimento das autoridades compe
tentes como mais um brado de aler·
til que se levanta contra esta lenta
morte 1\ que se destinaram Os aero
clubes do Brasil e para. que, tem Um
po, volte o Poder Públlco .OS olhos
para êles e lhes destine, -pelo menos,
uma modesta parcela dêsses recur
sos que hoje são destlnfldos a espio
nnr o Brasil, a fiscalizar os brD.Silel~
ros, n reprimir os estudantes, a aorre
dlr a juventude, a impedir o normal
deuenvolvJrnento do processo poh~;co
e democrático d!!ste pais.

O memorial ~ o seguln te:
OficIo n.9 ~8
RB/Blumemiu. 19 de julho de 1968
EK!Uo. sr. Eugenio Doin Vieira
Senhor Deputado: respeitosos

cumprImentos, •
Permito-me retratando, não 56

fi ll~llsamenk, de todos os pilotos,
1.JUUOIl e s6dos do Aftp Clube de _
:ín~nMl. eomo também, de sir=-.



~ Sábac{o 7 DIÁRIO DO ,CONGRESSO NAeIQt4AL
=a

(Seçiio I)'
=

Setembro de 1968 5913

comemorações, nlio ir' b runs para, ela.s sempre def~nderam. por, tradi-' 'direta. ou indiretamente, dizem res- I . M\l.S diz o contrato 11110 elâÚsula. W:
. ;f<'stejaf"'o Pia dll Independência do ção, que são as garantias do homem! peito à -nova. técnica.' cÍl'ÚrgiC$; dos \' ~.Fi~1I. o. locador .CPY.- Osvaldo
:Brf\sll., que são as liberdades. que são os di- tram.plántes, Pnrticfpel '1fetivamente .B-emião lJiIlsYdesde jl\. llutQrl1ada

Por que ·Isto acontecsz Por que M- reltos funclamentais do indivíduo e da. d06 trabalhos da OOrnIssão Naolonal a. locar, em, rua centrJl da Capi-'
bre esta Narão paira essa. sombra. ne- pess'oa e assegurar a, esta. juventude de Legislaçjío sô~re 'J.'~n&p!antes e, tal de São Paulo, "as dependên-
gra.? Por qúe parcelas ponderáveis do a llberdade.: o direito de pensament~, por mil}hll. in!clatlVa, 101 recrutada e, ela'.! 1l1!(le,ssã1"lfls li condlgnn. 1lJ5.
povo brasileiro jj\ leVlI<ntalU até a hi-porque êtes nos aubstítutrêo amanha, legislaçao ,sobre o assunto" nos 15 talação do EIlcrilóri'o" !la. Repl'e~
pótese de não ir às :uas comemorar Sr. Frestdente. (Multo be7/l.) prIncipaill países do mundo). &entllÇão de que trata o presente
o Dia da, IndependênCia do Brasil? (DISCURSO DO DEPUTADO 'OS' Neàt-a oportunidade,deseJo ag.aiIe- contrato. e nelas instalar. os mó.
É uma. ~dvertí!ncia, E.:r •. Prestdente, ' R DE AQUJ....O RETlltADÕ cer, por intermédill do Mlni"tro Ma- veJ.<;, mállllinas e, utensüíns neees-
uma 'séria advertência àllueles h-omens ~~LO ORADOR) t ga1hães PInto, às míssões, úiplomá~i- sártos ao seu perfeito funélona.-
que de-rem o poder, gue, em 11om~ de· cas de nosso Pais 'no exterior quo 1-110 mento, inclusive os aparelhos te.
Uma revolução, em nome da demo,era- O SR, CUNUA BUJJ;NO: _ solicitamente acudiram ao apêlo no lefônlcas, sollcttad9il li .comp~
tizaçÍlo do Pais, vêm, 111 Qa(1a. dia, cer- (C!omunicaç(io. sem ret,jsáo .do ofã- &entidode -que pudesse o congresso :nhla Tele!ônioa J3ri15Ueira, em Sã.
ocando, 'de maneira. vlolenta até, os dorl _ 61'. Pre.sidillltc, rtpetidaa vê- Nacional contar com projetos de .leis lt'aulo."
direito à liberdade, o direito à loco- zes- ternos ocupado esta. trillunl\ com aprovados ou rol andamento nas mais Até ai. nada. de mata. A~clátJ.mlla V
moção, 'as dlreítos !undllmentais na o propó,stto de alertar a. Ca~a para ll. ímportantes Ilações do mundo, di '
pessoa' humana, No setor, econômica posição adotada pelo Poder ExecutF Venho hoje à tribuna, SI'. Presl- z: uo~ ~ ..._ J... • . s
ai ~6tá. a de.maoionaUz!\çãa de nossas vp, no que diz respeito à ImportaçãO .dente, ~ seqüência. MS meus ,trllba- numer.., w nec-ilsstu'O ,"s 111,.
amprêsas em ~tavor de .grupos eco. de tratores. ,. lhos íniolaís, a. fim .de tmnsmitlr 11 talações de que tratll. a. oláuliuls
nõmíecs fnternaclonals que estão auo- .' auspícrosa noticia de .1ue o P,r<)!Cl!$Ol' rv será remetido pelo loca.tãrlo
canhando 'a nossa. eecncmta, Por qúe, Como é do conhe-clmen,.o de V. EJt~Chrfstlan Barnard.~ autor do primeiro ao locador, mediante requisíçüe
Sr, Presidente? Porque ai está Ao fa- e lio~ nobres pR.r~, ~epols de '1nfre~: transplante de. coração, reaüzado na dêste, bem como tõda li- qualnuer

.. lnigemdllo lei, Impasta a esta casa, que tal" inumeras dlfjculdat1~s, tO! poss; cidade do Caoo, Africa do Sul, delí- Quita importftncla de6tina\la à
_ ilt,stitUlu o AcOrdo de Garantia. de vel ao ,f'll.ls implantar em nOSSO ~en1- berou aceitar convite do GavernF40r manutenção dos nerviços atrnen-
Investimentos a suprema. humilhar-ão tório iabricas de. tratores, cuja pl:ddu- de' São Paulo para fazer 'nova visita tes à representação, da que !.rata
econômica imposta ao Brasil, pois em çãl! atende SUficu!ntemellle If!.<~pmlm' ao Brasil. Acabo de le~eller,~ nesse o °lg;!!le11th itoe:,onlrum'll,toa-o'''do Qovern n •

virtude daquele Instrumento os' cal1l. da do mercado ínterno.. A 1=, pssas sentido telegrama da renomado ci-' ~.. ... ..
tais estrangeiros_ gozam de tOdas as fábricas dEo;>tiío atr!~~ssadnd~u!ll~~p~! entlsta,' que deverá vir ao Brasl!'" no ~iafg p~~al~gm;;'"l~e~eg~e::~:d~~
rellalll1ll, que 11110 "são. IIIlqu~r, pre. difículda e! em Y. r e, 11 ~ próxhno dia. 24. ,.'! ' , ~ '~-,
vistas na nossa legwlllÇão nem' em cidade OCIOsa, Ja que ,a demanda é. De comum acôrdo com o Governa.- tem o gtreito ~e! atrll-,és de slmJl~ea
qual'lucI' legislação comercl:u o~ ci - multo InferIOr iI. capaCIdade da. l?ro- dor Abreu Sodré e com os Profes....ô- .re~uISlçaa• .pedI!' todo _e qualqu!!r te·
vil do II)ÍUldO, pois t\1m a gllrantia de dução do parque manllfllturell.'q lUS- rllS. Euriclldes de JesUS .Zerbini e cu~so p~rll manutençll.0 dêsse escri
retômo .'e de segUÍ'o daqueles capi- miado. Entr~ta~to,de do~. anas·ll~r\1 CIImpos FreIre; do Hosllltal das ~ll- t61to InuUl ~o Estado de Alagoas no
tajs até contra a fraude. j~, lllU,l.s Il.ln- cá ven}, o aoverno perm1tmdo iJ, ím. n!CIl$, estamos estudando'o. jlosSlbl- E~tlldo c:ie SilO Paulo.
da, o Poder )Judjciário é o1Jriglldo f' pcrlaçao de, tratores, o que evid~ntl!- Ii4ade de R visita' a São Paulo se es- ,Senhor pr~ldente. a. cláusuln. Vl
cUl'var-se ante. a. imposição daquele mente cOI~IJ~ltul uma séria. e jn,trans- tender também :\ Capital da Repú- P1Z o ;;ogUinte. "_
dfploma, que declara 'lUe em caso de ponível dlflculd~de para. todoll aque. blica e a Belo Horizonte. ' • Pela !iel,exc<;Ucão das atrIbui
dúvida será nomeado árbitro qUe irá les quc,. no BrasIl, se estão dedi~and~ Tenho !lo certeza anteclpadfi de q\je, çO,ea que lhe llao ~0;t~e;!daS n~
'Julgar- um l1CÔrdo e uma decIsão d~ a falm~{lr essas ,fel"l"!Ul1entlls ~djs por ocasião da Visita It Bl'asflla, O Illescnte contrato,. l~.~.J.!á O I?
Stlpremº Trlbulla). 'Fedenl. II mais alta pensáVels.u mecanlzllçao éle nossa. .la- CQngre.sso Nacfonal tnbuiarií. ao PJ.'O- "1 c~do{. l!- títul,? te t<;lUhlIlIOll, peta
Côrte de Ju.sticll elo Brasil. jj] o ,rôro voura. Varias importações 'á fOIam [casor' ChÍ'istian Bal'nal'd as ~el'ecl- PIes acao ev~n ua e seus serv-
SI', 'Presldellt<l: será. o· de Nová tetas )Ior algumlls uDIdades tIl\: Fe. das homen(lgms. .. ços, contra,~' a.pres;ntl\ção ,de reZ
York. Veja V. !,xa, 110r que caminho d{lrarI1O. Agora, llnuncia1TL-se mms al- Era. a que tnha a tllzer. .OWuila oioo, lmpotti ncla CUja. eqIDval~n
estamos enveredando. llLO Brasil cur- gumlls, entre elas a ,de mil t~lltOl'eS 'bI.J71t,). ~.' _ cla naa venha !L, exceder 0. teto

'nndo.se, de cabeÇa. baixa" dia~t·) dos através d!> INDA; ~elSccnlos tl~~es ~ .. '.. mensal de 10 (dez) SIlItV'to.s-l1'Il:
interêsses econômlCOO de grupos de pelo Governo ?e Mj1lM,·em lI~içao a O 8n. DIAL1UA .FALO,\O, llimos Or$. 1.800.00 em v.gor na,
outras llaçôes. con.trat<l a!1t~f\or tt1m!lém de .Impor- (Cl0111unlcaçIÚ). semrelJl.~ã,) 41) 01'4- q!1elll. Oap1ts,l, sem.~ue aperc~p-

Os estuelantes, agol'l\, Sr. Presl- taçao, e f\lI\dll.de dl;lze1ltos t~atores, ãorj _ sr. Prestdente, Ó Gl'vellHlt!or ~ao dêsses hbn.orálios vllriá'~~
<1mte lluma 1Unulfestaç:lJ legitima e que serão Importados !leia aovêtn9 da ..~ "'s'ado to' eleito cOmO tantos .óU- represente. ou v~nha l'epresentu.r,

t " 't" .'t d te ·'d Ballfa.' . . "" ~, . 1 -,.,. • ~ qUlllquer mod~ldade'de vinculo
au en Ira, no nosso eu en er, m·, o ~ .........d te - lt.mc dú- tras neste Pals. pelo ill"tlf!C10 da ejei- empregatício." '-,
às ruas pratestar contra as elotrutu- .ora. s!' • ."t"", en : 11110 • a. • ção indireta. Foi, portanl<l, um go·
rM 'arCaicas, cOntra o arcabouço já Vida em·a,flrmar aqu;: queLse o Gil vernante';rt.omeado'contra lt vontacle Estll._rcssaIV\l 1\0 çont.ra',(J é exa!a-_
superado, já ~m minas, do l....I:ESO /lis- vêrl}o colltlhuar aut?11za1ldl) III impor. expressa e solJeralllt ao ' l'()VO illa- mente porque 0_ íl'lnãO do Govc~IF
tema. edUCllclcJIlal. Qqerem ·n~$o.s ~- ~~? de;SSlla mâqumas .llgt'ÍcolI1S, a~ goano, que. um o,no antes, SI!< havia dor de Alailoi\S, sent'!Q nnl\llolll\-flll pú
vens participar tambem das' conqulS- !~bllças lm~llllltlldas ll~ 13;~1l ~ó t: manifestado contra acjuêles que hoje ollco, não' poderia. em absolJl!o exer
tas da tecnolagi\lo e da ciência, por- rao 11I!1 ll1lmmba a /ó6fm1l" s ~ ~ - detém o poder J10 meu Estndo. E S. cer outra tlmç-ão pÚhllca., Mas o
que ,serão os govel"Illlntes de_amanhã, lancó!lco, que é o ele ;mçCl'lll-T <\efm!- ll:x~' foi nomeado i'ndlrctamente pela Chefe do Executivo do mel! Estaao
ao ê1es serãa -ent.r9gues os llest-inos tlvameJ;1te Stlllos atividades, depofs ~l\e Assembléh', Mntm qessfl, Slll,·ada. fi- precisava ser pródlo ;Jarjl. com: o. sed

~ destEi PâtrJa.em futuro próximo. E já bav1au:-0s !n~orporad? lIO pr~cr'S'Q losotla. que se dlzhaveÍ:' atualmente no irmão, porque êle usa. .ie tôda 11. pro-.
que se faz contra essns reivill(llcaçót's, de ema~c1Jlllçao~ eronôm.r~J.I dy I I\lsl B1'astl contra a.sllbversão e contlll eligalidllde para cOm os sem correli
contrll. essas manift;stações legitln1?5 !abricaçao de tra ore\ Illll:c~llS ~ dle a corrupção, 'Bem se' Yê, 151', ):'rcsl- gionártos, num trMego de' in!lulinor~
dos estudo.ntes? Sno 1'ec~blda3 com ll11pl€menWs. Pdo~ es fl ~'I\Z I hm l dente que o.quêles quecoonestaram o jamais visto no meu lllst,ad':l. Por Isto
vl'olêncin, oom armas, com a fúrIa, uma vez, qUCl'O elxa.r llqul.~ n a a - proce;so e,!o'purio da ~lejÇl\o ~ Indireia fêz esta ressalva, dizendo q'U'! nl\o há.

, com. brutillldade, com uma. bestiali- vertencla e, llla
éiS

dó quepêlstoà meu nó meu~tado não connecem' em nh- vinculo empregat!clo cn'.re o ESt·ado,
dade jamais vista nes~ -pál;;. pr?t-csto e lamb lU meu'a Q _$ (\~: soluto' a vIda e a. tradlc.ilo cló hDmem e aquêle que o~ Estado, emprega, Da-

. Comemóra-ae, amanha,- D ·sete de tolldat'!es, ~overnamentnl.s !ia Re;>1l ué hoje 'ocupa o "Poláclo dos Marti- gando 10 vê~es o·so.lárlo-mln1mo., Eá
Setélllb\'(), 11 data de nos.s.S Indcllen- bIica,. prmC1palmenttK~1 BtéRll

i
cpa c~· ~loS" e martiriza o povo alaganna. mais. ct'lllllromete-se. atravês dll um .

. dêncla. Quero deixar aCjuIum regJs. trai, a CACEX.e ao ,...... s ~o a.·". . - '. contmto a: . '
tro que:não é um pro~e.st.o· mas npe- zepda. no swtldo de que, nao \!.lItori- Vou ler, para conheclmenlo da Casa, ~vn - 19ualm{lnt~ de comUlllna.; uma advertência e U~!l lástima, zep; mais a- ill1POrtaçãÇl de tratores ~ docummto publicado no JJlárJo à,côrdo entre as Ilart~s, plJ~el'á a.
sôbre hld{l ieto que ,,~ ac~tecendo agr,colas. . ',: Ol1Olal de 31 de agOsto dês!e ano. gualqu~r tempo ser l\Jterado o teto
nesta Nação. As F01'ÇllS J\rmadas pe~jo, igualm;:nle, apraveltar esta um 'aontr!ito de locação de ser~\ços de salários-mínimOs que· limitam
dêstePais. que cscrevel'lUIl tão bela. oportunidade para tecer 1'lípldos ~ cg- entr<l o Governador 'LllmenlM 1") !lo, a percepção dPS .tlonorllrioa refe-
e ,tão gloriosll, 'llâllillll na História do mentíu:ias em tôrno do excelente es- de um l\l.dQ, e O 01', osvaldo Semlao ridos n~ cláusula VI, sempN que

, :BrlU!i1, nO/l'CIllIlPOS da Itália, ,na úl- tudo publlcado pelá joma1l.staeeco- J:Jns,dEI outro. Trata-se de u~ ron: lIJ1 condições Msíin' o . exigfrem."
ti'ma gl}el'Tll!, 'que _derenl1eram, com nomlsta Maltllua-õe Pll,1l1il, n~ual ~dl. tnto celebrado ent~e' OJ. Govetlllldol Eenhor Presldentoe. é maIs Um lato
''angue, a )ibel'(lnde e .os direitos fun- tol" po1!l.lco de um JOI\1:;.1 de--M'inas do Estado e um ~eu ,rm,,!J, com o ob· concreto que trago 1lO conhecimento

, damenlais lia ,pessoa lIuma:lB, caoo Gerais. l:5Ee jarnallstn, sr.. Pl'f.siden- jeLivo de faz':!' deste o represen,llnte- destA casa e da NRçÍÍO. Nilo o fll-çQ'
meditar neste instan!.e, cabe examl- te, 'preparou exçelente ll'o.balho' sob o c/lefe do e~c1'ltórlo de Alagoas no Eg' cOm vistas às autol'ldades superiores
nar com proflll1didape tôda e.,ta. con- título "Perspectiva do POClt'l: LeglrJ(l- tado de Sao Paulo. dêste Paf.s,porque jft estOu cansa!lCl
juntura. que vem trazendo a intran- tivo no 'Brasil", !tCCil!Ji, graças li. Alagoas íá po.ssul umescfltório no de vir li esta tribuna denunciar crl
qUJIÍ(ladl) e até o desass~ssego a nossa gentileza do n~bre colega Deputado ];Stado da-áuanabarll. J\ bnncar.n ~Il. meS e irregularidades que ocorrem (lDl

, familla,. . . , . FranceJl~o Pereira" um exemplardêsse taclual do MDB constantemente tem AIlIgOl\S, a,tualmcnte sob a ge.>tão do
QUc as Forçll$ Armadas meditem, pronunc1amJ;nto, e sugeri llqu~le com- feito critic!ui ao representame de AIll- Sr. Lamenha Fílho, 1I1ils estou can-

. que ,os llotnens que 1'.;1ãa na poder llanheiro da bancadll, de. Mlpa3 ac- goas pa OURnabar~.- dl7.endo,que sado também ele v<:rlfjcllr a apatia das,
medl!en.1 profundamenoe sõ~e êSl,es rals tomafse a provld~nCla de· trMoS- aquela autoridade promove baco.nllls autorIdade dla.nt.e .do Qlle Vfoffi ocor-
acontecl1:pent~s.sõbTe o canllnlln que crever nO!! Alfals da CClS~_ o oportWlo _ liste é " t-ênno llSllÇlo na ASjlel1l~ "en~" no meu .E;st~ao, , .

,vai segumdo o pais, que poderA, ir e.st1J(1o feIt{) pelo econpm\~ta MllltllUS bléill _ com o dinhelra do Estado· NaQ trago aqui este fato p·ara que
, ..Lê po.l'a o obscurll1lttomO, .soiJ qua· de :Pl"ula, que não conhe~o pessOal- . " • êle s<:ja ouvido pelo Presidente till
.'dros radicalistas de esquerda ou sob mente, Illas que l\dmlro pel~ objetl- Agl>1'll, a GovlCrnadDl' . nomeia. um Repúbl!ca ou.porqualql'lp.r lIul<lridade
,os quadros ' radicalIstas de direita. vidade com que sabe fooallzar pro- seu irmão para' representgr o EStado federal que pudesse restabalecer a nl(l
Quel'~o.s lllioordade, quyrem()s que o blemlls do maiar inl.erêsse par!\ o Pais de Aljlgoa's no Estl1do de Bfio Faulo. ral\dad!l a{)lUiniJltl'lltJ.Va no meu F..s·

, Brasil. encQntre seus cl>minl1os; quo c, princj'palmente, para o l~oder Legl$- lU, Sr, Presidente. Uldn.sas vêz!!s que t!tdD. COmUI!go do pen.~aQlento de um
amllnhil. POóSl\moll llas.ar uma ~- lati"O. , Si' l1e.ce.sslta soluclonal' U111 problema de representante gaÚcho, que, <lestll t.r1.
ponja nest>e$ dias negr()s que () J3rl\.- senhor Pl'e.&ldente, 3rs. Pellutllc!oS, 1\lf\gOllS'é necessário' a Ida de Um êe- buna, lleclarou que" Govêmol"ederlll
si! vem vivellélo. li: qU{\ o pova e as Illl-ra t-ermiuar, 4esejo fazel iJ. alISa cretllrlp de Estlldo ou da um Diretor está mancnnJunlldo com. I) Oav~rno .(\0
Fõrçr.s Annadas ~e unam P,HIl tr!1zer uma comunicação que considero OP3- de serviço de Maceió pllrl\ São Paulo :aio Grande' do sul, ~oln'etlld" Pll1'.

':0 de~envolvlm!mt9. nar~ ira!:!!r ao jus. tallte auspiciosa.' ou para a Guanabara. Isso demOl1ll~ esmagar a OPOSjção, E:m Alagoas 3e
'tlça e ,1\ paz socla-l. Esta. é l1. grllnde Colllo é do oonheCnlíçl1to lia Cã- tr/1. a Inutl!ldade d@sses escritórios verifIca ,a me.smj\ colsl\., O -Governo
:missiio, hoje, dl\!l Fôrças }.~madas. mar!!, ven.l1o ~Pll1pa1lf!lInllq lotm)!- cornel'cill4.s, . prlnclpallnente em .são Federal, principalmente por Inte1'nlé

/51', Pl'rotdente:. defender nqullo qua Sadll111ente tonOs 05 I.lrob!emz-s que, Paulo. dia do Mínfstro da .Justlça. eoonesta
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=
o SR. ADIlEl\lAIt GHIBI:

(COmunicaçào. Se111 revisão do ora.
dar) .- Sr. l'resldente, venho dar co
nhealmenío á Casa e à Nação de Uln
conv~nlo recentemente estabelecido
entre a Comlssúo 1!:xccutha elo "la.
na do Carvão .Nacionai e a Escolà áll
Engenhar;a In:lustrial da Uninrsi.
uaue :Fetlel'al ue Santa Catarina. O
assunto nao mereceria a nessa ma.cr
atencâo nem a ínrormação que )Jl z.
tendemos dar a esta Casa, se ;lã:.
v~e?se marcado pelo estigma de íne
ditlsm«, Eis o convênio objetivo. Em.
cora pequeno no seu valor, obedece
àqullo que é comum e costumeiro
ocorrer em universidades de paises
desenvolvtdos,

A Escola de Engenharia Industrial
~a U.niverslctade Federal de Santa
eatnnna e, sem sombi'a de dúvida
um dos estabelecimentos superlOrt~
mats responsáveís e mais evoluinos da
quantos conhecemos. A responsablli-,
cade que assume perante o Mimslé.
rio das" Minas e KIJergia, perante a
ComlsFao Executiva do Plano do Car.
vão Nacionlll é eretívamente grande
e rmportunre.

Pala. melhor Informar aqúêles que
me dao a oportunidade de sua aten
çao ,0 pn..a que :fique eonstanüa nos
Ana:s da CMa, passarei a ler um'~
nota inserida no jornal "CorrEtio di»
Povo", no dJa :l8 de agôsto próximo
pasi'aoo, versando sllbre o as.unto A
nola diz o seguinte~ .

"CINZA DO CARVãO SERA
APROVEITADA EM SC

Flol;an6polls (O, P') - Eln
com~nlo lirmado com a Comis
Silo !tO Plano tio Carvão Nacional
WEPCAN). a Escola de Engenha.
r.a Indu/m lal da Unlve_sba:lll
Fedi!l'lll de Santa Catarina pro
Cel.Lml a estudos e pesqUisas vi
sando ao 'aproveitamEnto das
cinzas do carvão na. Indústria U6
c.'nstruções, através da Obl,enção
do enxofre da pirita carbonifera

Segundo Informação da UFSC'
a Sccolp_ de Engenharia Industl'jaÍ
l':,cebeu da CEPCAN a. Imporldn
Cl!J. de cinqllenta mil cruzeiros
novos a fim ele serem apllcados
naqUElas pesquisas.

EII~ Jacr da enorme qUllnfldude
de c,!?zas e rejeitos piritosos ina-

Tem ainda S. S~ os seguintes cur- p:oveJiados, nus l'eglões carbonl.
50s: Previdência Soc:al. na Escola de fel'as elo Estado. o nóvo méto:lo
Sociologia e Politica 11949/: Extensão pretende obter um maior alJl'o.
Unlversitárià de Economia Brasllel- veHamE~lo do enxôfre da pirita
ra ~ (1955); Problemas Fundamentais do carVI1O, em razão do seu alto
do Brasil. patrocinado peja Reitoria uJeance para a economia do Eg-
da USP em cooperação com a Escola tatlo.
Superior de Guena (1956); Extensão O pl'ofessor Rudl Hicke. da Es-
da. Cadeira de Legislação Social cola de Engenharia Industrial da.
(957); Teoria do D~senvolvlmento UFSC, realizou valioso trabalhu
Econômico (1958): Aspzctos de Di- a() consiatar que se houver o em~
relto Comparado Alemão-Brasileiro. i' d
organizado pelo Instl luto de Direito pr 'go , o mOllóxldo de ca.rbGnCl
Comparado do Trabalho (1959): Geo- como redutor do minério de fer.
grafia da Indústria: Participação elos ro em altos fornos. o enxôfre po.
Trabalhadores nos Lucros das Em- derá ser obtido com a apllcaçlío
présas (964): Pós-Oraduação di Ad. daquele gás sóbre a pirita. carbo·
ministração Pública da Faculdade de nlfera, o que permitirá umn pro-
Ciéncias Econôml~as e Adminislrati- dução econômlcamente vantajo.
Vllll da USP (1965) e Extensão Cul- Sll, uma vez que será produzido
• ôb 1 pUro e não em forma de ácido
.ural s re Problemas Atuàis do D - sul1úrlco. como ocorre com ou-
relto do Trabalho (1966). tros pl'ocessos existentes.

Pelo exposto, 'verifica-se. Sr. Presl- Out,ro aspecl<> da pesquisa.
dente. Srs. Deputados. quão jl1stlfl- Igualmente Important(', é o ela
cado é o júbilo que nSbalta todos os prmlbilidade de serem aproveita-
paulistas, no .I110n1ento om que tão das as cinzas do carvão em mls-
extraordinária cria tura é elevada a tUra com o oimento. como ele-
pasto de tanta rele.ánc!a.- mcnto aglamerante, e na indús

tria de construção em geral, ou
Aproveito. outrossim, a oportunlda- seja na fabricação de telhas, Ujo.

de para congratular-me com o Dou- los e ladrilhos,"
ter Raul Armando Mendes. ilustre
Procurador de Justiça da Capital do Sr. Presidente. não, vou roubar pOr
meu Estado e que vem de ser em- tempo a atençãG 6~ V. E:>~ e dos
.passado no alto cargo de Dlretor-Oe- meus Ilustres pares. Vejo qUe o tem
ral do Serviço Nacional dos Munlci- po já está por demais avançado. De
pios (SENAM), sejamos apenas dizer do nosso eon-

A cultura, a. Inteligência e a con-I tentamento e da nossa. alegria pela
duta sempre respeitável do ilustre pa- tentativa válida, que se faz, no mo
tricio nos dão a certeza de um de- mento em que se procura transfor
sempenl10 altamente merit6rio A tes:- mar uma. escola superior do noSílO
ta. daqu. Serviço. (MIm::> lJem,) IPais em organismo de pesquisa, eo-

de suas próprias p,antações na Ásia.
com grave prejurzo rara a economia
da Amazônia. Os C:l11 mil, seringuei
ros, que dcpenurm ca produçoã de
borracha, foram mn.s uma vez espo
liádos pelas compana as fabricantes
de pneus. que desr~am aumentar os
seus já polpudos lucros pll.l'a remeter
no exterior.

Conforme já ílve oacrtumdade de
expor, a.0 Fábrica de Borracha. Sinté
Iíca da Petrobrás também é obrjgll~

da a vender a sua produção de 40.000
toneladas de borracha sem qualquer
lucro. ou mesmo abaívo do custo, para
proteger as "opUlentas fábricas ele
pneus. (Muito bemq,

O SR. LEONARDO MôNACO:
(Comunicação. Le) - Sr. Presiden

te, lato realmente auspícloso para a
Justiça. do Trabalho ocorreu na tac
de anteontem. quando o Presidente
do TribUna:! do Trabalho. em SAG
Paulo, Dr, Homero Dlniz Gonçalves,
ernpossou como Juiz o Sr., Edgard R!l
desca.:

Bacharel em Ciências Jur1dlcas e
SGeials pela. FacllldatlL" de Dlrei!o da
Universidade de São Paulo e em CI
êneias Sociais p~la. Faculdade de FI
losofia. Ciências e Letras, o nôvo ma
gistrada em aprêco é homem de ex
traordinário saber [urtdlco ~ e merece
dor do respeito de seus condídadãas,
por suas inatas qualidades. Senão,
vejames: o Dl'. Ed;ard Radesea exer
ceu as segu\l1tes a lvl:iades didática>:
asslstenie da Cadeira política Social
do Curso de E:luca::lores Socia:s do
SESI (1947-19491: A:_1Islente da Ca
deil'a Política Social do SESC (19171:
Assistente dos Cursós Técnicos de DI·
reito 60cial do InsUtuto de DII'c,Jtu
Social tl947-50 1 : assistente da cadei
ra de Seguro Social n() IV Curs;) de
TécniCOS de L<\,slslfllcia Social. do
Instituto de Plrélto Soelal em 1950:
assistente da eadeira de InsLitlllções
de Direito Social _da Faculdal1e de
CiênclSls Econômicas desde 1948 as
sistente do Semlná1'io de Legislação
Social da cadeira ela Faculdade de
Direito da USP 11949-571: profess()r
substttuto da cadeira de' Instituições
de Direito Social da Faculdade l1e
Ciências Econômicas 0051-63); re
gente' da Cadeira de InstilulC"Ões de
D1reltD~Soctal na. mesma faculdade
0963-1965). .

OIARIO DO CONC:RESSO NACIONAL7Sábado( 5914
ti ,

todas as imoralidades e violêncías re- pel'1l10S formar a conscíêncrn, rormar
glstrndse DO meu Estado e ngt de CCl:; n. nossa alma, onde habita neus, para
coum acõrco com o Govêmo de Ala- que possamos realmente, uumn, CilI1
goas, com o propósito de esmagar essa fraternização maior. tl'aoalhar peja
Oposição que, a despeito de ter pas- grandeza desta Pátria. Mas o maior
sado por todo um processo de expur- desejo do homem, índívrduar e c.te.
go, de ter. sofl'ldo na pl'ópria carne tívamente falando, é críar a,lgo cle
tôdas as per;:cgUições e tôdas as In- nôvo, de bom, de óttmo, nüo apenas
justlçns, está disposta, príneípalmen- lJara seu beneficio pesscat, da sua in
té através do minha voz, como seu mílía e da coletividade. mas tendo em
1egiLtmo representante no Congresso vista, sobretudo, o; p6stercr. .JlI! di·
Nnclonlll, a ir às últimas consequên- zer que temos uma Hist6r!a. do pas
cios em detesa das maiores aspira- sado, uma História do presente c uma
ções do pOVO alagoano, em defesa. da lnstórla que se há de fazer para o
moralidade administrativa-de meu EI;- futuro.
tado, em defesa da segmunça Iísíca A Hlst6rlJ, do pas-sado é a h1"tó;'ia
dos meus coestllduanos - prlncipal de um Anchieta, que plasmou a alma
mente dos oposíclonlstas - em defesa braslleíra dentro dos ensinamentos
de melhores dias para. os alagoanos cristãos; a. História. do passado é a
que, neste instante amargam a. de- hlstórllL de um Evangelista de souze,
cepcâo de ter il. frente de sua .admí- o ViSconde de Mauá, ~,i\uéle que soube
ntstração um governante desprepa- traçar l1S linhas do t'e,'mvolvlmento
rudo, um homem que não tertc con- ta nossa pp.tria: a História de ontem
dlcões de governar qualquer muni- é a. históri'a do sotdado bravo, da
cípro, por menor que rõsse, neste Duque de Caxias, simbolo do 110..S(/
Pais e qua por um passo de mágica. ExércIto: a História de ontem e fi
por uma dessas arbítrarledaõcs que história dos pracinhas qus derrama
0. chamada Revolução de 19 de abril ram seu sangue no campo de bata-,
cometeu, foi guindado ao Palácio nos lha .na última Guerra Mundial. ein
Martlrfos e -transrormou o nome ~da- defesa de democracki e em dc[tSa, da
quole PlIllÍclo, de tantas e tantas .ra- 'dberdade.
dí,õ2S gtoríoses no meu Estado, num Mas a História do presente é a
epltóflo para o povo alagGano. que nossa, Sr. Presidente. JJ:" o. soma. da,
vive renlrnente, neste momento, mar- disciplina, do sacnrícro, da honra, do.
t.lrlzndo pelas mazelas e pela prepo- benquerença e, sobretudo, da respon,
tênclll que domina e C(lntamlllll o Co- sabüdade, no di"'21' do ~grande Hnv
vprno do meu Estado. (Múito bem.) Barbosa. que vé na Párr;a, fi ~oma de

r. SR IYrISHIGUE TAl\r.:~A- tódn,3 as :faml1ias; que vé na família
- vn 1 - •• a pe..<soa de cada um de nós. E é
(Co1ll1t1!icacáo. sem reviSão do ara- esta f':Jmma. a grllnde família brasi

dor) - Sr. Presidente, o povo llrp.... loira, qUe homenag(,amtls I.oje, C(lm o.
sUeiro comemora amanhã a data m'lls olhos voltados para o l'uuro, aeUjan
C'1m de lôda a. naclonalldade, E: o do crla.r novas energias. Ilovas rique
Dia da Independência.. zas, para somar àquelas que nos dei-

Para preparar esta festa, y~mos em :>al'am .10Sses antepass!ldvs. em ben~

todos os Estados, Munlciplôs e D:s- !ieio daqueles que vlrlió no llol'vh.
trllos do Pais entldlldoo das mais dl~ Cem êste pen~am~nto,~ Sr. PI'esidente,
versas, de caráter cultuml e rcllglo::O. qu,~ro levantar os meus olhos allS
promovendo a Szmana. ela Pátria para Céus para agradecer ;\,0 Senhol' tcdos
infundir no coração de cada. ctdadão os beneficios que derramGu sôbre esta
os sentimentos mais elevados de soli- pátria, queria e sôbre o pOVG brasi
dnrlednde para com todos os seus con- leiro. Que nos continue dando. além
cldudiios. dn coragem. fé Co esp~ran~a para 'lua

Registro. pois, o movinlcnto do Lio:ls laçamos dêste g. a.ndes Pais a !'átria
Clube da Cidade de São Miguel paul:s- Eonhada par todos os bons brasllei
ta, que acaba d!1 promover os fe~te- ros, sobretudo os desta Casa e do se-
jos da Semana da. Pátria, convocando nado. (Muito bem.) •
vários oradores para q~e ~e comlmi- O SR TEl\IISTOCLES TEIXEIR!\'
CaSse com o povo de Sao Miguel • , . •
Paulista. a fim de levar-lhe um pouco (U017IU1l!~ação - Sem ret'isào do
de cspemnça, de fé e de cnnftança oradOr) - Sr. Presidente, ~ desejo dar
nos destinos dêste Pais. Fui tam- conheclment o à Casa de telegrama
bém um dos .convidados para. essas co- que acabo de receber da Assembléia
lI1emoraçõeS. Hoje à noite lá estarei, Legislativa do meu Estado. nos se·
Sr. Preesidente, para. dizer do meu gtuntes têrmo5:
entuslasmo, dos meus sentimentos de " .
solldarledade e do meu amor a esta As.<:Ilmble\s. Legls!allva Estado
Pátria 'querldll, que marcar;\. na. Ris- vg aprovando requenmento Depu-
tórla da. Huma.nldade uma página de tado Jurandy Leite vg encarece

d ld ' d d d d Interesse vossencla sentido apre-
ouro, e sol ane a e, e ~paz e e sentar emenda projet lei Depu-
prosperidade. o

O homem, como povo. deseja ~ amf. tado, ~ruda Câmara aprovado
IlB.de e comunicação. Hoje é o dia CO~lssa!l Justiça concedendo re-
mais propicio para que 00 brasileiros duçao cmq!1ent~a por cento paga·
de tõelas as categorias s!.cla.is se mento deVido Impôsto renda o no
iUlllm, se confrateml~m e procurem maglstérlo Igualmente concedido
:renovar-se Interiormente para poder magistrados Pt Cds 6ds Ácrlso
renovar a Pátria, exteriormente fa- Viegas. Presldente em exerclc1o,"
lando. Hoje é 'ti dia. do prestigio na- Nestas eonetfções, Sr. Presidente.
clGnal. aceito como ordem a proposição en-

Devemos não apenl\os buscar o preso vlada. pelA AsSembléia de meu Es
tlglo de cada. cidade, por Il'.ais lm- tado ,através dêste telegrama, e deu
mnde que seja, até aos mais gradua- conhecimento àquela. Assembléia de
CIos e poderosos. para que a soma do que tomarei tMas as prQvjdéncias so-
lll'cstlglo Individual de todos os <llda- licItadas. (Muito bem.) -
cUios e de tôdllll as classes sociais '
possa, realmente, l'2presenLar o pra:\- O SR. ABRAHAO SABBA:
tlglo nacional. Mas é desejo de cada (COmunIcação - Lé) - 61'. Pre..
cidadão e de todo o povo brasileiro sidente, tb1 transferida a apreciação
• sl!gurança. materia.I e a. segurança do veto presidencial à lei, aprovada
êsplrltual. Nunca. desejamos, tanto pelo Congresso Nacional, que altera
~omo hoje. a segurança espiritual, va a lei que regula as operações de
sem defxar de lado e l1ern menospre- Borracha.
~a.r a segurança material, iundamt'n- Baseada em informações da' Supe·
\l;aJ. parfl, Il. vida. dos cidadãos e dos rintendêncla da borracha, a lei foi to
povos. talmente .etada. Desejamos esclare-

Queremos, C(lmo todos querem, cu- cer que, na realldade. as :razões do
mo todos desejam, easa para morar. vete são a conveniência das compa
éomlda pàra alimentar êSte corpo, es· nhlas fabricantes de pneus, que con
ggla para esclarecer a. nGssa intel~- somem mais de noventa por cento da
~ncie., hospital pa.ra CUflU' as DosSaS borracha vegetal do Pais, qUe conti·
lI""n".. .. .nh""ttIM_ i~re1lt Dara po- nuam a. importar borracha natural



laborando efetivamente para a des
cobartu de um novo 1lrocessa, qual
':;eja o da produção do enxôrre apar
tu' de novos métodos, tendo como
matéria prima o ~rejcilo da prrlta, de
CHr\'ÚO. ,

Desejaria lembrar que; se der cer
to esse proc2sso, SI'. Presínente, li
Naçúo ganhara muito, prínclparmen
te em aívísas, em mceaa estrangeira.
Quero recordar, ainda, neste momen
\:0. que. os contratos fírrnndos pela
Siacl'Urglca Santa Catarina l::l.A. com
emprêsas polonesas e japonêsar, com
vístns iL obtenção de um méioúo ca
paz rie extrair tamb?m. do rejeit~ fia
piríla do carvão 'o enxofre e o acldo
sulfúrico, estão acarretando grande];
despesas para nosso Pals,. Dal' mí-

'nha. alegria e mInha satIsfação ao
transmitir essa notrela.

Concluo, aproveitanco a o1'ortunl
dane para apresentar meus agradeci
mentos à dlgna Presidência. ~ nesta
hora tão bem'<representada pela pes
soa do Ilustre representante paulis
ta. (J>III!to bCm,)

o SR. PRESIDENTE:

Sergipe:

José CarloB Teixeira, - MDB_.

'Carneiro Loyo1a - ARENA.
Doin Vieira - MDB.
GenéSio LIns - ARENA. ~

, JoaqUim Ramos - ARENA.
Lenoir . Vargas - ~ARENA.

Ligia Doutel de Andrade - MDB.
Osmar cunha - ARENA.,

~Osní Regis - ARENA. ~ I
PaUlo Macarini -' MDB.
~Romano Massignan - ARENA. j

'Río (h'ande do Sul: 4'

Adylio Viana - MDB. I
Alberlo Hofímalill - ARENA.
Aldo Fagundes - MDB, ~'I
Amaral de Sousa - ARENA.)
Arlindo Kunsler .- ARENA. '
Arnaldo Prletto - ARENA.
Brito Velho -~ ARENA,
Clovis pestana - ARENA.
Daniel Faraco- ARENA.
Floriceno Paixão - l'A'DB.
lI-I!nrique Henhín - Mnn.
Jairo Brun - MDB.
José Mandem t _ MÓB.
Mariano Beck _ MDB.
Nadil' Rosseti - :MDB.
Paulo Brossard - HDB.
Victor Issler - MDB,

Amapá:

~anary Nunes -AREN.'\:.
Rondônia:' ':

Emnnuel Pinto - AFtE..'U (30 de
novembro de 1968)~.

DEIXAàf DE Cm,mAlUWm~
os SENHORE6:

Amazonas.
Joet FeI'1'ciJ'a - MIJE.
'José~LIndoso - AR.I!JNA.

Purú:

Armando Carneh'O - AREi".'\.. '
João Menezes -' MDB.
Juvênclo Dias - ARE.."'~'\..
Martins Júnior - ARENA.

Maranbão:

Emílio Murad - ARENA.
Eurico Ribeiro - AREN/I.
Freitas Díníz - MDB.

~ Lulz Coelho' - ARENA (16 de se.
ternbro 'de 1968).

Luiz Coelho - ARENA 116 de se.
ternbro de 1968).

Piaui:

lIeltor Cavalcanti - ÁRENA.

cel7rá:
Flávio' Marcllio ARE..1\TA.
Jonas ~Carlos - ARENA.
Joslas Gomes -ARENA.
Ossian: Ararípe - ARENA. ~ 
OziJ-es Pontes - MDB (17-1-69).
Pndre Vieira ~.,- :MDS.
Paes de Andrade - MDB'.

-~ Regis Barroso - ARENA.
Vicente, Augusto - ARENA.
Virgílio Távora - ARENA •

Rio Grande do~ Norte:
Djalma Marinh~ ...: ARENA. ~
Xaviel' Ferl1andes.

Paralba:" ,
Flaviano Ribeiro - ARENA;
Rel1ato Ribeiro· - ARENA.
Teotônio Neto - ARENA.

Pernambuco: .

·Arruda Câmara. - ARENA.
Bezerra Leite ::.- ARENA (30 de

dezembro de 1968).
Carlos Alberto· Oliveira - AREl"A
Dias Lins ...:. ARENA (ME);
José· Meira - .ARENA (SE).
Magalhães Melo - ARENA (SE).
MauriJio Ferreira Lima - MDB

(9-9-68) .,
MOUl'y Fernandes - ARENA.
Oswaldo Lima' Filho - MDB.

-Alagoas:

Clelo Marques - MOB.
Oceano' Carleial ~- .AR.EN.Il.

ARENA (31- de

DIA~IO, DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o I)"

~ Pernambuc{J,;

Adill'bal JUl ema
dezembro de 1966):

Andrade Uma Fllho - MDB (24
de outubro de lSti9 t ,

Antônio 1'Ievc.5 - MDB. ':rt~
Auríno Valols - ARENA. ,
Cid 'Sampaio -~ ARENA. "" ...
Oera1do GU<edes .z: AREl"A. ).'
Jcão Roma - _~RENA.
José carros ouerre - ARENA.
JosíasMeira ~_. ARENA CSE).
Milvernes Lima - ARENA.
Paulo Maciel - ARENA.
petronllio Sal1ta Cruz .-- MDB C7

de setembro de 1968). ~

Souto 'Maior .- ARENA.
,Tabosa de ~Almeld!, -! ARENA.

Alagoas: '"~
Aloys'"), Nonõ - ARENA. 1 ~
DJalma Falcão --:;~ MDB, ""!
Luiz Cavalcante '- ARENA. ::;.
Medeiros Neto - ARh'NA __J
OSéas Cardoso - ARENA. -.w
Pereira,~ Lúcio - ARENA. '
,Begismundo Andrade "- ARENA.~

Sergipe:

Arnaldo.. G~rcez - ARENA.
Luis Garcia, - ARENA. "
Machado Rollemberg -- ARENA.
Passos Pôrto - ARENA.
Ralmundo Diníz - ARENA.

:Ba11i~: ~'~ #it-'
Alves Macedo - ARENA. " ':!
Edgard Pereira - MDB. cri
Edwa,ldo Flores - ARENA.~ ",
Hanequím Dantas - ARENA~

João Alves - A~,~A.
João Borges - MDB.
Josaphat .<\.zevedo - A,'RENA (SE)
José Penedo - AREi'<A. '
LUis Athayde - ARENA.
Mário Piva - MDB. ' , f',·
Ney Ferreira - MD'B.
Nonato Marques - ARENA (SE),
Odulfo Domíngues - ~ARENA'

oscar Cardoso '- 'ARENA.
, RaimUlldo Brito - ARENA. l

Rubem Nogueira - ARENA.
,Ruy Santos - ARENA.
Theódulo • de AlbuquerqUe

ARENA,' ~

Tourinho Dal~las - ARENA.,
Wilson Falcão - ARENA.

Espirito Santo;

ArgiÍano Dario - MDB (26 de
dezembro de 1968). ~ .. ('

Feu ROSa - ARENA.
~ João Ca1mol1 - ARENA.

Mário Gurge1 - MDB.
. Oswaldo Zanelio - ARENA.,

Rio de Janeiro:
Ado1pho de Oliveira - MDB.
Affonso celso - MDB.
Alair Ferreira - ARENA: (19 de

setembro de 1968).
Altair Lima - MDB.' ~ "-
Carlos Quinlella - ARENA (1g

de setembro de, 1968).
Dayl ~ de Almeida - ARENA.,
José Saly - ARENA.
Júlia Steinbruch - MD:J3.

- Mário de Abreu - ARENA.
Mário Tamborindeguy ,... ARENA.
Miguel Couto - ARENA (SE).
Pereira Pinlo- MDB (2 dEl, ie-

verelro de 1969). .
Raymundo Padilha - AREN.N'.'

Guanabara:
Arnaldo Nogueira, ~ ARENiA

(UNESCO).
Breno Silveira - MOB.
Cardoso de Menezes ,..:-, ARl!1N~.

'Erasmo Mal·tins Pedro - MDB.
':Hermano Alves ~ MDB.
Jamil Amiden ~- MDB.
Márcio Moreira ,Alves~ - MDB.
Mendes de Moraes - ARENA,
Nelson Carneiro - MDB.,
Pedro Faria - MDE.

,Raul l3nminl - :MDB>;

~~J~ndu11Y carneiro - MDS. ~I Reinaldo Sant'Anna '- MÓB.
Monsenhor vte}ra - ARENA. Rubem Medina - MDB.
Osmar de Aquíno - MDB (29 de ~Wa1dyr Simões -: MDB.

dezembro de 1958). , 'Minas Gerais:
Pedro GOl1dim -' ARENA. "t._~ .
,Wilson Braga - ARENA. ~ :; ~Aécio Cunha - ,ARENA.

. , • "Aquiles Diniz - MDB.
~.. Aureliano Chaves - ARENA.

AustregéSiío Mendonça - ARENA.
Bento Gonçalves - ARENA. .
Bias Fortes - ARENA.
Celso Passos - MDB.
Dnar Mendes - ARENA.

~ Edgar Martins Pereira;'- ARENA.
Elias Carmo - ARENA. ' _~~
France!ino Pereira - ARENA.
Geraldo Freire - ARENA:
GuUherme Machado - _tffi.ENA.
Guilherl11ll1o de Oliveira - ARENA
Gustavo capanema - ARENA
Hélio Garcia - ARENA.
Hugo Aguiar - ARENA. -
Israel Pinheiro Filho -: ARENA.
José Maria M~ga1hães - MUB.
Manoel de Almeida - ARENA.,
Manoel~ Taveira - ARENA.
Marcial do Lago - ARENA (SE). ~
Mauricio de Andrade'-~ARENA.

, Nlsia Carone-- MDB.
Nogueira de Resende - =ARENA.
Ozanan Coelho - ARENA.,
Paclre Nobre - MDB.
Pedro Vidigal - ARENA.
Renato Azeredo.- MDB.
Simão da Cunha - MDB.

São pauio:

Ada1bertlT Camargo"':" MDB.
Amaral Furlan~ -' ARENA. ~~:;;"
Aniz Badra - ARENA. ,.-,
:Baptlsta~ Ramos - ARE~A.

Broca Filho - ARENA.
Campos vergal - ARENA: (28 de,
zembro de 1958).
Cantidio sampaío - ARENA.
Cardoso Alves - ARENA.

~'Celso Amara! - ARENA. ~

Chil-Ves Amaranle - ARENA.
David Lerer - MDB.
Dias Menezes - MOB.
!>orica1 de Abreu ~...:.. MDB.
Emerenclano de Barros - MDB.
Ewalcfo Pinto - MDB.
Gaston? Righi - MDB.
lIarry Normanton - ARENA
Hélio Navarro - MDB.
rta10 Fittlpaldl - ARENA.
José Resegue - ARENA.
Lauro Cruz - ARENA (SEl I
Leonardo Monaco - ARENA (SE).
Levi ~'avares - MDB
Mário Covas - MDB.
Nico1au Tuma - AREN~
Paulo Abreu';" ARENA.
Pedro Marão - MDB.

~ Pereira Lopes - ARENA.
Plíl1io Salgado - ARENA.·
Sussumu Hirata - ARENA.·
Ulysses Guimarães - MDB. ~
YUkishlgtUt; Tamura - ARENA.

Goiás:
Anapolino de',Faria ~- MOB.
Ary Valadão .,... ARENA I
:Benedito Ferreira - ARENA. ~

Celestino Filho - MDB" '
Emiva1 Caiado -ARENA'.

'José Freire - MDB.
Llsboa, Machado - ARENA.
Paulo Campos - MDB.
Rezende .Monteiro :- ARENA.
Wilmar ç:>ulllmrâes - ~A.

Mato Grosso:

ll:dyl Ferraz - ARENA.
àarcia Neto - ARENA.
Marcilio Lima - ARENA.
Rachid Mamede -: ARENA.
saldanha Derzzi - ARENA.
Weimar Torres _ ARENA., c

I!araná:
Agosthlho Rodrlgues~- ARENA,
Antônio Anibel1l - MUB.
Cic\ Rocha - ARENA;
EmUio Gomes - MDB. -
lIaroldo Leon~ Peres -' ARENA.,
José Richa - MDB.
Justlno Pereira· fl.RENA
Léo Neves - MDB.
Lyrio Bertolli - ARE~A.

Santa Catarina:

~ .44helttlU' Ghisi - ~ARE.NA.
~ .&lbino zen1 - ARENA., ~

(23 de

(23 de

;Esgotada a hora, vou levantar n
sessão,

COl\lPAREO~I\I l\[AIS OS SRS.:

\ Acre:

Geraldo Mesquita - AREN A
Jorge Lavocat - ARENA.
Maria Lúcia Araujo - MDB,
:Nosser Almeida --ARENA.
RUY: Lino - MDB.

Amazonas:

Abrahão SabblÍ - ARENA~'"
'Bernardo Cabral - MDB.
Carvalho l.Iea[ - ARENA (28-2-0:1)
Raimul1do Parel1te -, ARENA. ~

Wilson Calmon - ARENA (1 de
Ilovembro de 1965).

Pará:
Gabriel Hermes - .1RENA.
Gllberto Azevedo - ARENA.-~

Hl1roldo venoso - ARENA.
Hélio Gueiros - MDB.
Mon!enegro Duarte - ARENA.

Maranhão:

Afonso Matos-- ARENA (18-9-68)
Alexandre Costa - ARENA.
América de Souza - ARENA.
Cid Carvalho - 'MDB.
José liurnett - :MDB \
José Mlll'ão Filho - ARENA.
Nunes Freire - ARENA. /
Pires Saboia ...;. ARENA. '
Renato Archer - MDB.
Temlstocles Teixeira - ARENA.
Vieira da Silva - ARE.."lA.

Piaui:
Chagas ~Rodrlgues - J.tDB.
Ezequias Costa - lIRENA.
Fauslo Castelo Branco - ARENA.
Joaquim Parente -~~ARENA.

MlIton Brandão - ARENA.
:Paulo Fen'az - ARENA.

Ceará:

Delmiro oliveim - ARENA.
EcT1lson Melo Távora' - 'AR~NA.
Ernesto valimte' - ARENA.

--Figueiredo Corrêa - MDS.
:Furtado Leite - ARENA.
Humberto Bezerra - AR,ENA.
Leão Sampaio - ARENA.
Manuel Rodrl..'tlcs - ARENA.
WíLson Roriz - ARENA.

Rio Grande ~o Norte:

Agenor Maria - ARENA
janeiro ~ de 1969).

Alvaro Motla - ARENA
janeiro de 1969). ~

Ertvan França - ARENA (17 de
janeiro de 1969).

Grima1di Ribeiro - ARENA.
Theodorico Bezerra - ARENA.
Xavier Fernandes.

Paraiba:

Bivar 01l11tho :.... MDB;
Ernani satyro - ARENA.
ll'Umlm'ro 1oUOflD& - lI.'QB..

I ~-6ábado 1,
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SUSsumu Hirata, .FIa
Brito Velho e SadJ

do Exél'cito. Pareceus lu; emendas Rela,t-ore8: Srs.
do SenadlJ: da Dopl1~õ:lo de ocnsu- víano Ribeiro,
tulção e JUstiça. pela' cOIlstitucionall- Bogado.
da de e juridlcidade: favorável. da
oomíssão de segurança Nacional. Re
latare>: srs. Arruda ,Càlnarl:l e Eu
clides Trlches.

v - O Sn.PRESIDENT.:

Levanto a sessão [l~slgnando par..
amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
Se~.são em 6 de seí.embro de .lHS

(Sexla-felra)

EM PRIORIDADE
Votaçlio

1

la
Discussão única do :Ptojeto ')9 75-4,

de 1007. Que dispõe IlÓbl'e o empregll
peia 1ndilstria, da palavra "sMa" e

7 seus compostos; tendo pareceres: da
Discussão única das emmdns do' se· comrssão de CoüstituJçl\O e Just.l,a,

nado ao Projeto n9 2.543·D, de 1965. pela constltucíonülídada é 1urldléida
que ínstítu! a Semana da comuní- de; favoráveis, da·s Cornlo'soo. de Agri
dade, tendo parecer /I.s -mendas do cultura, e Polltlca Rural e de Fi!lanças

\ senado: da Comissão de oonstttuí- - Do 2<1'. PaUlo Abreu - Relatores:
votarão em díscussão única .da ção e Justrea, pela const-ltuclonalldade Srs. Ralnlundo Brito. C!lrlloso de AI-

emenda 60 senado :10 Projeto nü- e I1provação. Re]ator: Sr. Celestino melda e AntOnlo- Magâlhlles. _
mero 1.ll15-D. de 1903, que concede Filho
aos funcionários do ex~lnto 'Ierritório • 14
do Acre o direito de retõrno !lOS ser- 8 _ Discussão única do Projeto n9 lOS·A,

de Viços da União. Parec~res à. emenda Discussão ún!ca do Proj~to número de 19&7, que' estende aO& Comités e
do Senado: da comíssão de constl-- :l16-G. de 1967. que cría, l.a. 84 Ro- AssociaçõEs E&taduafs e Tel'rl~orlills'
tuição e Justiça, pela consütucíona- glão da JUótlça do Trilllll.U1o. 9 J un, dos Compc.nheiros da Ali!I.Dça, o dls
lIdade: favorável. da. ':omlssão de tas de CanclUação e Julgilmenlo; ten- posto no art. 19 e seu parágrafo
serviço PÚblico, e, coutrárlo, da Co- do pareceres às emendas elo Senado: único da Lei n' 4.917, de 17 de ele
missão de Flnanças. Relatores: se- da COlnlssão de CO!'lStltl\l~!lO t' JlJS- zembro de -1966, que rsenr«, de lm
nhores Geraldo Guedes, Fl'anolsco tiça., pela. c,onstltuclonulldTtlic. com postos de importação~e dto consumo,
Ama.ral e dhemar Filho. voto csntrárío, quanto il c.nenda nú- alimentos e outras utüídades envía-

mero 3, dos ers. Arruda. C.~mllra, dos do extêrior e desUnndos a mstí-
DIscussãl1 Erasmo Pedro e LltUro Leltllo; dll co- tuíções que se J:Iediqu'!m. à asststên-

2 míssão de orçamento. fllV01'ávll1 às cía social; tendo pareceres: da. CO-
DiSeussão única do Projeto de Re- emendas dc ns, 1 e 2 c contrârío à de missão de Constituição e Justiça. pela

SOlução n9 63, de 1968, que aprova o nv 3; e•. das Comissões de Flhanças constltUcianllolidade e jUl'idlcldade, ra
"Balanço Geral da Receitll. e da Des- e de Servfço Público, í'~la aprovacâo, vorâvel, da Comissão de <::conumilil e.
pesa da Câmara dos Deputados" ri- Do Tribunal Superior do 'Irllbaclho, iavorável, com emenda, da COInlSóão
latlvo ao exercício de 1987. <Da MWO) Relatores: li!'. Geraldo Guedes. Ar- de Finanças. Do Sr. Altair Li'ma.
_ REllator: SenhOr Henrique de La mando corrsa. Osmar Dutra e Men- Relawres: srs. José SaUy e Adhemar
Racque. " des de Moraes. - de Barros Filho. (Votação nomínst.I

3 9 15
DiscuSSão única do prfljetj nlíltWro DlsclWão úníea, do Pl'oJ~to número DisCUssão única do ';>rojeto numero

1.562-A, .lie 1968, qUe dispõe sábte a 2. 819-A. de 1965, que acrescenta pa- 73S-A, de 1967. que ceneede isenção
aquisição de propriedade ~rai por rágrafo ao art. 19 do Dccreto-re] nü- de licença de Importarão e de trl
estrangeíros e dá outras provl,dê)jcras; mero 58, de 10 de dezernbrn de 1937, butos pilota mercadorias doadas pe!$
tendo. p~receres: da. _COlnlSSâo de que dtsPõe sôbre íoteamenta de ter- Gent:d'al conrerenee 'Ir 9c'ienth Day
COnstJtulçao e JUstiç~,. pela. constí- renos para pagamento em resta ó"s' Adventlsts, dos Estadas Unidos d&
tUciOrtllolldltde e al;)1'(~.v!\çao, com duas tendo pareceres' da cJ~mlssã~ -dé América elo Norte. li Confcdel'açãn das
emendas; da ComlSSao de Agricultura Const'tulçiío J' t' I tIt Uniões Brasileiras da Tgreja Adven
e Pollti~a .Rural. _com substitutivo; e, cionaJ1dade; :. f~:o~1~ej~~~~~om~: listll do Sétimo 0111; tendo parece1'f's:
dll. Comlssao de segurança Nacional, sões de Econom'a d 1"1n 'da Comissão de constituição l: Jus'
favorável ao projeto e ,'ontrárlo às ,l e e_ anças. - ti I st't I n lld d 'Ar
emendas da. Comls;;i\.o de Constltul- 00 Senado Federal. - Relatores: Se- ça, pc a con I, uc o ~ a e, ~os LC 

ção e Jusliça Do Pod~r Executivo nhores Geraldo Freire, Seglsmundo mos d.o Substllutlvo. tavoruvel, da
t • . I - t- I' Andrade e Marcos Kel'tzmltllD Oomlssao de Econom!a, com adoção

Rela ores, Brs. LUZ 1\ .hayde, FIIUo . do Substitutivo da dOnlíssiió:l de Cons-
CampQ5 e Luiz Cllvalcanl.e, ITénnlllo 10. tltuiçáo e JU~tlÇa.· favorável da Co-
do prazo: 27·9-68,) D!scussão Úlllcn do Pr"j~t:> nUmero m!ssão de FI~anç.as nos têlmos do

_ 4 3.0S1-A. de 1966. que lnod!ficll, o § 29 Substitutivo da Comlsõão de Consll-
DlscU~S110 útIlca do projeto nUmero do art. -111. da. Lei n9 4,024, de 20 de tuloão e justiça, com subemenda. Do

1. 5'1 l-A, d~ 1968. que Bulorl2a o PO- dezembro de 1961, que fixa as Dlre- E,r. Lauro Cruz. Relatore": Srs. Aldo
der ExecUtl\to :lo abrir ao M1n1stério trizes e :Bases da Educação Nacional; Fngundes, cardoso de !\.Imeida e Os
do Interior. em favor da supej'lnten- tendo _ pareceres: da. Comissão de mar nutra. (Votarão l1(Jmlna1.)
dêncla do D~5e!1volvlment.o da Região Constituição e Justiça, nela constltu- •
Cenl:!,o;Oeste. o crédito e<;pecl~1 de .. cionalldade e. fa.voráv:l,· da. ComlBslio .' 16 ,_
NCr$ 6.000.000.00 (-Seis mllhoes de de Educação e Cultura. _ Do Senhor Dlscussao unlca do 1':oje.o numero
cruzeiros n;,vos> para o fim que e8- Levy '.I'ltvar08. _ RE'latol'ss: 8rt. ae. 58l-A, de 1967, ljue modlflcll. a deno-
peciflca; tendo pareceres: da COlttiS- raldo Quedell e Ocellno Carlelal mlnaçll.o de cargos do Quadro do MI-
são d~ Constituição e Justtça, pe}lli ' • nistérlo da Fazenda e d:t outras pro-
constHuclonallc1ade; das Comissões -de _. 1.1 • vldênclas: tendo pareceres: da C('m!s-
FiscallzaçiiD Finllncelm l! Tomada. de DlscusSllo unlca do- Projeto número são de CQnsLlLuiçllo e .Justiça, pela.
Contas e de Orçamento. com substl- 3. 788-A. de 1966. q1;!e i..cnta dlJ.s nu- conslilurlOllalldade e Jurldirldllde com
tutivo; e, da domlssão--de Finanças, postos- de importaç.ao e de conlmmo, subsmutlvo; da comis~ãiJ de Serviço
favorável ao substitutivo doa Comissão taxa aduanelta e emolunlcntl's ConSIl_ Publico, com -substltutlVo e voto em
de FlscaJizM'áo:FInanceil'a e Tomada lares a t-rgão doado pela. Fotlhul Con- separado ql) Sr. Adhemar de Barros
de CohtM, '00 P"dcr Executivo. Re- venent Church Mouniam Vlew-Cah- Filho; e. do Relator d~lgnll.do pela.
latol'~s: • Srs. PolrOnlo FigueiredO, fóma à Igreja f'J'esblterlana de São Mesa em_substituição 'à coml'ssão de
HllliJberltl Lúeena, Jan9.rY Nunt'll e José dos Campos, li:stado de S. Paulo; 1"\nanl;1llI (art; 50•• 22 do Regimento ,
Wllmar Guimarães (Término tio pra- tendo pareceres da Comlt9flo t1e Cons- Interno). pela rejel\'1\o. Do Sr. Hum-
zo: -30-9·a8.) tltulçl\o e JUstiça. pera consmUclona- trônio FigUeiredo, Osêl1ll -Cal'doso e

5 - , lIdade com ,emenda; e. dás bomlssõe:i Flores Soares.
DrscUssão única fil> P.l'<lJeto número de EconOIma e de l'1lULlll;lIs, favo:ã* . 17

1.572-A. de 1968, que prorroga o prazo vels _com adoçiío da ~m!!l1d!l tla Co- . . ,
previsto no Item IX, alínea "b", do mlllSad de Constituição l! Justiça. _ Discussão unlca do PlOl':,lo 11l1mero
art. 19 da Lei n9 4.G2~, de 3 de maio do 81'. Levy Tavares, ...l. nmlltores: 3.228-A. de ,1965, que dispoe sObre I'
de 1965. que concede IseJ1ção de trl- 51'S. Yllklshlgue Tamul'll, CUnhll. Btle- garantia l'eclproca Dentre proprietário
butos paora importação d~ bens e dá n\) e Osmar Dutra. ('lut!\~l\o noml- e arren~atárlo de. lI_rinlll\l.na ;AmazO-
outras providências' da Comis.~110 de na!.) nla. VIsando a Intenórílclldio. em
C t't i ã ti r á 4 grande escs,.la, da CUUIlrn. da serln-

ons I u ç o e JUs, Çll, avol' v-I com 12 guelra' tendo pareceras' dll Oomlssão
~fe~~~g; ~acog~I~~~oà. deC~:::mr:. Diooussl\o única do I.'roj('IO n1l1l;ero de const!tUl<;ão e Just~r.a.-~JIl:- con.s
·favorável com substitutivo, engloban- 3,g5~-t:, de 1951, que dispõe s6bre o tltucionalldade.e jurldicldllde••avorã
do llS emendas da Comfssão de Cans- exerofrlo da Pl'ofL\são 11 crla"os Con- vel. da com\!'sno de Economl~ e, tom
t1tulção e Justiça, pela. rejJ!lçll.o da sell10s Federa,ls, e ,Regionals de Vete- emend~: da Comissão de ~manças.
emenda de plenário; da comlsslio de rlnál'la; tendo parecere..: da C!omis- Relatol. Sr. Célestlno Filho.
FinnnçllS. favorável com· 11 adoc.lio tias são de- Constituição e JUsLiça, pela 18
emendas da CdmlSSão de .,;C'nsf.lI,ulção constltuclOl1alldade'j, da. Comissão de Discussão única do PWjClll de Lei
e Justil;a. e contrário It emenda de EconomIa, com su stlt1ltlvo; 'da Co- Complemenlllr n9 14-B, llll 1907; que
plenária. Do_Poder EXOOUl,iv(l Rela- missaj-Ode Flns,nças.1avOril\el RCI subs.. Isenta. de tributos. (l ~mpanhlB Bl
tores: srs, ArrUda CAma1'l\, Iar«el PI- tlhit vo da Comissão de EconOlJlla. drelétrlca ds. Boa EspMançll \CüHE
l1helro Filho e(}~mat Outra. (Tér- com emenda; da Cornlss!io de Edu- BE). li Oompanhla. lle EI~ttincaçll()
mino -do prazo:i'BO-9·68.) cação e dultura, com subetltutlvo; e, Rural do :Nordeste (OERNE) e 118 80-

O da Oomts.são de Legllllaçlicl Social, fa- ciedades de economia mista. de Am-
Discussão únIca das emendas do se- vorávei a.o ,c,llbstltutlYo d!t cômlssll.o bito e8tadual. organizadas p9,ra. !!X-

nado ao Projeto ít9 3. ~OO·I'i, de 1962, de Legislação Soolal, fltvorâvel 110 pIorar a distribUição de energfll ele
qUe.dispõ~ ~õbi'e oonlltriJcjões nM pro,., substitutivo dll, ComlssàtJ de ElíblclI.- triea nas átells de atllllçã:l tia SU
ximldades' aü Fortiflcaç(jéa COIIt4!lrAS çll.o e Cultur... 00 Sr, topo dtlfUio. DENE; lendo parécerc~: da Oolllls~

íSE).

GoIás:

Guanabara:

1.%10 Grosso:

Jnles Machado ARmA,
Joaquim COI'delto - ARENA:.

WJlson Martins - MOB.
Pnraná:

Alberto Costa - ARENA.
AJlpio Oarvalho - ARENA.
Allt.6nlo Umo - ARmA ..
Bwga Ramos - ARENA.
nrnio Romagno!J1 - AREN.4.
Hermes Mjlcedo - ~,ENA.
JOãD Pllullno - ARENA'.
•Tor~e Cllry - ARENA.
JOiié Carlos Leprevost - ARENA.
:Mala Neto - AREliIA.
Minoro Mlyamoto ~ AllENA.
Moucyl' Silvestre _..... ARENA.
1-1enato CeUdônlo - MDB.
znchn:rlns Seleme - ARENA.

Rio Grande do Sulf-
Olovis 8tenzef - ARENA (!Im).
Flores Soares - ÁREN'A. '
JIl'orberto Schmidt - ARENA,
Otávio Caruso da Rachá - MOB,
Unido Machíl.dcr ..:.. MDB.

Bahia:
Clcero Dantas -. ARENA
Gu.slúo P<!(l1clra --MDB.
Luna Freire ..... ARENA (E').
:MansCl Cabral - ARENA.
MAnuel ND1'UI - ARENA.
'1(ecl Novaes- ARENA;
Régis Pacheco - :MOD.

E:;jJlIlto Santo:

F'Joj'Jlmo Rubín - ARENA.

mo de Janeiro:

Alllaral Peixoto - MDB.
Afio Theodoro - MDB (SE).
oetúnc Moura - MDD.
Jorge Sald cury - MDB (21

Ictembm de 1968)~ ---
José Maria Ribeiro - :MOD.

Amaral Neto - ARENA.
Amauri Kruel - MDB (SE).
Chagas Freitas - MDB.
José Colagrossi - :MOB.
Lopo Coelho - ARENA.
Rafael Magalhães - ARENA.
Velgn, Brito - ARENA.

Mil1llS Gerais:

Batista Miranda - ARENA'.
GlIberto Farlll. - ARENA.
Jncder Albergaria - ARENA

(ME).. '
João Hel'cullno - MOB. _
Monltl!ro de CllStro - ARENA.
Pinheiro Chagas - ARENA.
'I'llncredo Neves - MDB.
Walter E'MsoS - ARENA.

São Paulo:
Adhemar de Barros Filho

ARENA.
Alceu de Carvalho - MDB.
Annclelo CampaneRa - MOB.
Antônio Feliclano - ARENA.
Arnaldo Cerdéira - ARENA.
Athlê CoUri - MOD.
B('zerra de Melo -. ARENA.
:BrJl7. Nogueira - AnENA.
Cardoso de Almeida - ARENA

CEiE'. "
Edmundo Monteiro - ARENA.
Ferraz Egreja - ARENA.
Francisco Amaral - MOB.
Hamilton Pl'ado - ARENA.
Han-y Normanton - ARENA
Israel Nova~ - ARENA.
lvete Vnrgflll - :MOB
I,urtz SaÍllá - MDB.
Mnl"C03 Kerlzmatln - AnENA.
Mnurclo GoUlart - MOB.
lWZIr MIguel - ARmA.
Pedro Godlnho - MDB
Prdroso HortlL - MOB.
nuyclalmeldll Bltl'boSa - ARI!INA.
811Utilli Sobl'1nl1o - MDB.
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são de ConStltul';l1O e Justiça., 11ela ções li se realízarem a 13 de novem; por ·servidores I1Úblic~s !edeI11s e dá tMs; 6) Autorizar 11. requisição de dois
constitucionalidade, com substitutivo; oro de 1988 e dá outras provídêncías; outras prcvídêncías (veto tota.!); auditores do Banco d,) Brasil 3. A"
deI.> Comissões de Economia, de Finan- tendo parecer da Comissão de .ccns- _. Projeto de Lei n9 111-67, do Senad<'t paru prestar serviços na Coml.<:<;!lo
SllS e de Minas e Energia, favoráveis tj.tuição e Justiça. peia ínconstítucío- e n9 119-63, na Câmara qu eautoríza Parlamentar de !nquérito "destinnda
áo subsULutivD (la Com!ssão de oons; nalídade , - Relator: "Sr. Cclestino o Poder Executivo a abrir, ao Poder a invastJ.gnr a apllcaçáo pelo Banco
tituição e Justiça - Do f!,r. Joáo .Filho. " Judiciário - Justiça do Trabalho - da Amaz,mla lJ. A" ·dos recursos 'da
MenJzes - Rt:olatores: 's!,sl I.a~~ - -. 28 __ o crédíto especial de NCrS 10.~00~para Lei 5174 (incen~~:os fiscais) e atua:
.Leltao, Cid Car~alho, Antõ~l,o Ma"a_ DiScussão prévl:1 uo Projeto número ocorre~ a despesas com mst1\.açao dt' ção .d.a SUDAM , 7) Aprovar a re
lMllS e Mário de Abre'l. . 563-A. de llJ67, que revoga oa arts. órgãos orlundo~ pela. Lei n9 4'0.!l8, de qulslçao de Rita de Ca~sla Oliveira,

. _ 19- 89 -21·e 22 do Decreto-íeí n9 5 de 412.7.1962, e da. outras providencias Escrlturár\a da secretar~ de Turis-
_ • ,..,' , I (veto total);' c mo da Guanabara, para ter exercício

Díseussão unlca do ProJelo número de abríl de 1966que estabelece normas _Dia 24 de ~ctembro' _ no Gabinete do Senhor 19 Vlce-Presi-
3.006-A, de Hl65, que dencmím, Gi· pa.r" a recuperação econômica das Projeto de Lei n9 79-68 no Senado dente' 8i EKonerar .. pedido a par
nàsío A~rlcol81 "clemente'MedrlldO" o atividades da M;arlnl1a A!ercsI\te, ~os e n9 1,309-68, na Càl1lam que-diSPõe th' dê 23.2.1968, do.·cargo de Allxl
atual Gmásio Agrlcola de Salinas, '!'Q Porto~ NacionaiS e da Rede F'errOVIá- sôbre a extlrpacão e transplante- de Ii{lf Legislativo, símbolo PL-9. do QuaC.
Estado de Minas" Ge-rals; tendo p,!11e- ria J:i'e~eral S,!'., tend!,> parecer da órgãos e partes de cadáver para fi- dro Permanente da Secretaria da CA
ceres dll,.C'om!ssao de COJ:?stlturçao Comlssao de, l;onstitulçao e, Just!ça, nalidade terapêutica e cientiflca e dá roara. dos .Deputados, Bruno LúciG
J,ustlça pela, con~t1tuclonaJldllde e [u- pel", ínccnstjtucíonalídade e íníurídí- outras providências (11eto parcial! • :cala Me,nZ!Jllllo;. 9) Deixar· de -aco-
rllllcida.de; ravoraveí, 'la..Comissão de cidade ...- Do Sr. AaYIl~ Via~a ... -. Dia 26 de setembro: . . . lher o pedído do Senllor Deputado
Educaçao e Cultura. D.l sr. FrOOC';- RelatQl.~Sr, Pedroso Horta, Projeto de Lei ll~ 74-68, no Scnado Levy,Tavaresde_torneciment" de dez
1Ino Pereira. - Relatores: SrS._wn- 29 e n9 1. 222-B-68, na Càl1lara que mil eartõesi~10i Homologar o con-
son Martins c Aureliano ChnV€3. Discussão previa. do Projeto número acrescenta dispositivo ao Decretcrlel curso público de AUXIliar Legislativo,

20 , .- . 3,l/57-A de 1958, que Inclui, na Ta- n9 37, de 18 dc novembro de 1966, as- sem prejuízo do n~vo exame psícotéc-
DIscussão única do-projeb nüm-ro bela; única do, MlnlsteriCl da Ecluca- -tendendo beneficios aduaneiros a cí- níco n que deverao de submeter os"

564.A, de 1967, que cria o orupo ]:xe- çã.o e cultura, os atuais lüncionárlos entsstas e técnícos radicados rio exte- candtdatos que: nao o\?tiverem resut
cutrvo do _Ouro e dá. outras provi- horístas do "Colégio Pedro n",que ríor, que- venham a exercer' SUa pro- ta~o satístatórí«, O Senh~r Deputado
dêncíasr rtendo parecere.>: da comis- percebem pela subconsígnação "ser- fissão nO'-BrasH (veto total) , . MlIt?n Reis, 29 Secretàl'Jo~ vota 110
são de' oonstítuíçãc e Justiça Pl'la viços educatrvos e eulturaís" ; tendo projeto de Lei n9 8J-tlS, no Senado sentido de ser homclogndo o concur
constitucionalidade; favorãvPI: com parecer da Comiss'Ílt de Constituição e n9 46-B-09 11a câmara que concede 50.até o 1099 iugar, numero ~e vagns
emendas da. comíssâo de Minas e e Justiça, pela. Inconstitucionalidade estímulos fiscai~ p, Indústri't ete 111.- eX1~tentes à. época. em que f!cou de
Energia 'e, com suustíennvo, da Co.- C arquívamento , -,- Relator: Sr. ao- brícação de empílhadeírns (veto total> cidldc(nóvo ,exa1,lle PSJcOté<;l1ICO p,a~a..
missão de Economia.. Do Sr. MarcOS raldo Guedes. " Dia 16 de outubro: os nua habílítados (J que, poster,oI--
Kertzmanri _' Relatores: Srs. Ren- . AVlSOS- Projeto de Lei n9 102-63, no Senn- mente.: ao resultado do segundo exa-.
ri ue Henkin, Walter Passos -e IS1'a-el. . do e n9 418-5P, na Cãmara,\que cria me Ps!cotécnlco,.a Mesa examine ,o
q·rr 'lho' . Oalell~áTlo do~ ,ProJetos em. Tramlta- Juntas dq Conciliação e Jul amento aSsunto emrell'.çao fi todos os cllndl-

Plt;he o FI , , gao no (;ongress,o Nacional e dá outrllsprovldêl:cias (VeTo total) datos aprovados, a partir de 1109' lu-·
21 . - Projeto ~e Lei nQ2~, de 1968-(CN) VI _ Levanta-se t "essão às l~ 10 gar, e aquêlcs que forem ·l1abilitados

I, segunda discussão do Pr<?jcto nu, que dá nova. l'edaçll", ao"art. 19-da· • ~, ' \10 segUndo pslcotécnico; 11} Apro-
'Dlero 951-A, de 1968. qne esteJjde aos Lei n 9 5.311, de 18 d: ago.sto de ·1967. MESAvar s;,>,ldas de veiculOs da Câmara em
· servidores ativos e Inativos da Cl\sa que dlspoe s01:re a crlaçao de,.cnr- vJagcilS fora do Distrito Fcderal con-
da Moeda os benefillios dl1l Lei nú- gos no Quadro de Pessoal do Minis- ATA DA 20~ REUNIAO DA MESA forme comunicáção {lo' Senhor Dire-
mero 5.183, de 19 de,' dezembro -de térjo do Exé~cho para. melhor atender REALIZADA EM 28 DE AGOSTO tar-Geral; 12) Aprovar a prestação de
1966; tendo parecer: dá comlSsüo de as Ol'ganlzaçoes de Suude do Exército. DE 1968 servIço_extel'l1O de funcionários da
Oonstituição e Justlçtt pela con>titu-' presidente:, Senador Sebastião Ar- 2~ sessão LegIslativa da 6' 'Legislatura Câmara de acôrdo_ com comunicaçllo·
cionalidadc jurldlcldade e, no mértto cher· , '.,. _ do Senhor'Diretor-Geral. n - Pauta
pela. aprovação. Do Sr. Lopo CoelbQ. Relator: Deputadll Allplo Carvalho toAgs ~l1lte e alto dlas do mes de agôs- do Senhor 19 Secretário. Sua ElIce-
Relntor: ,Sr. Dayl de Almeidn, _- CALENDARIO reun~ 96l!'J:.s IOd bOCrâllM e SOd minDutos ltncla relata os sel;Ulnt(>S c"pedien-

. ..sc a. a a mara os cpu- tes: 1 _ Gratificaçáo Adic:on41. AU-
,2_:1 " ; DIa. 11-9.- Reuniáo da: Comissão tados, sob a preSidência .do Dcputado rora. SUvestre L Fr.rla, Elza CorreilÍ

Segunda dJscussao do PHljeto 111), para ·apreclação do parecer do· Relator José Bonifácio. presentes os senhores do Paço Joaquim Broventura da ·811
mero 26S-B, de, 1967. que declara ia: às 10;30 horas, na Sala de Reuniões Deputados AccIoly FlJ?o, Henrique de \'eira, Júraoy Campos dos PaSllos, Ma
Ilndos na1Jionals os dias que mell da Comissão de Relações Exteriores La Rocque, MHton ReIS, e Aroldo Car- l'ia tia Lourdes Souza Maria Luzia
ciona. e dá. Qutl:as prQvtMnclUs - no_ do Senado Federal.· valho; ,respectlvs.mente, 19 Vlee-Pre- Brandão da. Si.va e Stella Prata da
lator: sr. Raymundo DlnlZ', DIa., 111-9 _ Apresentação do pare- sldente, 19, 2'! e 39 'Secretários. '.Au- Sllvl1o.topes - Pelo de!crimento, o que

:l3 ' cel', pela Comissão; sentes, por motlvo ~ustiflc~do, os se- é aprovado; 2) Averbação de Tempo
. .' Dia 17-9 - Publloação do parecer; e nhores Deputados Matheus Schmldt e de serviço e Gratlflcação Adicional:

PrunD!ra dIscussão do Projeto. 111l,- Dia 25-9 _ Discussão do projeto, Ary Alcântara, respectivllInent6, 29 Antônio Tlbery Cost., e Ubiratan de
· Dlero 678-A, de 196:, que ~Jtela_o em Sessão COL'junta, à.9 21:00 horas ~ice-I;'l'eS,ldente .e 4,' Secretário. Ha- Mello Bal'reto _ pelo deferimento, o

IIrt. 891 ~o Códl'go de proc~sso CI. Prazo' _ ,lntcio: 20,8;68; e térmmo lendo n~ero legal o Senhor PrCSI- que é aprovado; 3) Licença. Prêmio:
,vil: _tendo parecer fnvol'áveJ da, C~ 28.9.68. ",", , qente declam abertos os trawalhos; E Elza Correia "o pàço, Jorge Odllon
miSsao de ,constituição ..e JU&ti~a -:. hd~ eaprovllda a ata. da reunião an- dos Anjos e Ophélla Ol'tlnlond An-
I?o Sr, Martins Rodrlgu,s - RCW,t('I, CONGnE8S0 NACIONAL tenor. I - Pa,uta ao Senhor Prest- drade Muller _ Pelo deferimento, o
Sr. Raimundo de Brito. caleildárto dos Vetos 4 Se;e;l dellte. A Me~ resolve" 1) Deixar de que é ~allrovado; 4) Licença aestl1n-
,24 ,_ acolher os pedIdos do .Deputado Mar- te: Susiberte Rodrig'lC& Nogueira da.
PrImeira dlseussllo do Projeto llÚ' ApreCiados cos Kert~ann, sollcltando inserçno Gama e Wanda Laura LeJte - Pelo

mero 543-A de 1967 ljue!' assegure. ao Dia 10 de setembro' , nos ~nals de artigos publicados nu deferimento, nos termos dali InCor-
funclonário'Público ódireito dI' ngunr. Projeto de Lei n-V 1i.G8 (CN) que ''â'Folhn'' e, "Jornal do Brasil", por mações, o que" llprovado; 5) Licen
dar, nusente da repnrtlçao (J do exPI'- dispõe sõbre a reduçào e isenção de serem matéria amplamente divulga- ça para Tmtamento de Saúde: ,Antõ
cloio do cnrgo a decrataçlio de 8Ull impostos na exportação e importação das; 2} AprovaI' o. parecer ..erbal do nio Saraiva Rodrlgue1o, Francisco 8al-

Ihpost!lltadorhl; tendo parecel'es da (veto parcial); Senhor 19 SecretAI'IO favorlÍvel que o les VIeira Gomes, Regina, Favieiro
Comissão de Constltuiç!tll e Justiça, Dia 11 de setembro: motorista Frano.lsco Rodrigues Perei- Dl'eyer, Rogério conforte, Theo Cor-
pela reJeição, por Injurlell~I(\ade; ela. Projeto de Lei nO 15-66 (CN), que 1'11. continuo slll'vmdo' Deputado Mata d~iro da Silva Cl Vera Lúcia Barreto
COml~'lio de Serviço Público por um institui o sistema de sublegendas e dá Machado, em virtude de Sua Excc- PIres - Pelo deferimento, nos têrmos
substitutivo. Do sr. Benedito F""r- outras providênoi:w (veto parcial); lência. nl\o cstar oompletamente res- das Infonnações, o que ti aprovado; 6)
rrirll, R.lJla(ores: 81'S, Pedl'osa HOl'tP Dai 12 de setembl'O: ", tabelecldo de sua salido; 3. Atender Re!lu!slçáo: - "Submeto iI. conslde-
Q Nysi~ Carona. _ Projeto de Lei n9 33-67 ncr-Sllnado pedido do Senhor Ministro dos 'l'rans- l'Ilção da Mesa o presente processo

~_ e n9 1.034-64, na., Càl1larà~ que auto- POrtes, oedendo, a_titula precárIo, 11 l'elatlvo t\ requisição. do !unclonâl~io
• • ~O _ rIza, o P.I 31' Executivo li: abl'lr, atra.- sala à dIreita. de quem entr~ peia Carlos Brasil ,de Araujo, pelo Govêr-

DiscussllO préVia do Projeto 'IÍlI\lero vês do MI11lstério da Agricultura '0 l'Ua DOlll Manuel, onde fUllCI~lll,VlI no do Estado de Perna111buco. pelo
636-A, de 1967, que pt',lllllte o reajl1s- crédito especIal .de NCr$ 300.000:00, anteriormente. o restaurante d>PCá-, prazo de 180 dias, Iniorma a Secre
tamento do ,teto fixado para o um- para at<lnder às despesas C0111-lI. asaJs.. mara, no Palpocio Tiradentes, destina- tarla quo nno hã, presentemente, ou

-trlbulnte faoultntivo do .Ílstituto Na" tênoia.à.f I'egiôcs dos-Estados do Pará da a. Operaçao Maué, cuja linallda- tru funclonnrIo·da, Seoretaria, desta.
cianal da pl'evidfulcla---SOClal; ter,do e P1aul atlng:dQS pelas enchentes da é a de orientar os jovens' 1111lvel'- Casa à dlsposlQáo du Govêrno de Per:"
parccel' da Com!88l\o· de· Constituirão (veta total)' . sitlirlos de En!le~hal'i<l no setor es- llllmbueo, sendo, assmj. posslvel o

· o Just\ç,a, pela inoonst!tuclonalldade -DIa 17 de setelllbro'- peclallzado dos tlansportes, sollcltau- atendimento da requia!çáo, segundo as
-'- RalaLor: Sr. Arruda Oámal'a. _ Projeto de Lei 119 3~-65 no Senado do ao ~enhor MinlBtro que recomen normas fixadas pela Mesa em reullifio

~6 e n9 3,364-65, 1111 Câmara, que dia- de a~ componentes de Grupo de Tra- de..1,4.6,67. O Senho,' D,rétor--Geral
_ ' , põe sObre o proce~'ia· judicinl de mu- balho o cumprimento do hOrArio de opma favoràve1mente, com-o que, em

Dl.sCUSSllO prévia do ·pI'ojato nu· dança.de nom eou de preOllme do brll. expediente do Palt\cio Tln1entes " face das informações, estamos de
, 11'l~1'0 D6li-A, de 19~7, =lua ass<!gurn aos sllelro -por natul'allza lio e dá. outras demais nOlnl1l8 de ol'lenta~l1o geral acôrdo". A Mesa. acolhe aparecer.

. )ll'ofeSSôl'cs pri'mános dt'~(llJnto de 50% "fOvid@l\clas(veto to~a!l' -, sob a coordenação da chefla. do Se- 7) promoção - Recurs{1 do Motoris-
(clnqllenta POI' cento) uns_tarifas _te- Projeto <le '.l,ei n~ a-68 no S . d tor-Rlo: 4), ~Deslgnar o DepUtndota ,PL-10 - Germllro L'USchl, ~O !U.J~~
]f\!IVIlS M3 peroursos subuJ'banos da , n9 3,914-6tr na Cdmllrà que ~~~ Oceano- Carlela) par", na qualidade cionArlo,deseja \'er modlfJcado o Cfl
.R.ôde.FerrOYlãrlaFeder!lI.!:". A,; t~n- rl~a a reversÂo dlfuma-ãrea·de ter- de Observador ,l'al'llUl1entnr, partl- térlo seguido pela. Comissão de Pro-o
cl~ pareoer dn· Coml~ão. da Constitul- 1'11. na Cidllele de SlInta CrUz do SUl oi\)ar, da 66t Conferencia' Intel'pnrla l!l0çõçs ao foruuiar o processo refe
çao e Justiça, pela ,ncnnstituclonlill- Éiltada do Rio Corandl' do Sul à Pr~ mel\tar a se realizar em Lima, Peru rente à aplicação de. cHsposto. em l10
<inde - Rolator: SI'. _José S1l11'. feitura Municip~.1 d':" mesma ÍOi:alida- no próxi1110 mes de seteLkll'O, sem letra ~e" do art. 178 da Constituição

27 (ie (veto total)' , ônus Pà11'· a CJ!llnrfl, alltoriZllndo. II do Brasil,· de 24 de janeiro de, 1967,
_ .,' Justlfieaçllo, de suas faltas, às sessocs que entrou em vigo!' a 15 de março,

Disoussao prévia cioPl'ojoto numero " Dia 12 dll seÚ'mbro: . ordinárias, em até 30 dIas: 51 eon- dêsse mesmo ano, ,J que 'djz: "Art.
D31-.... de, 1968, qub 3utoriU o regis. Projeto de Lei IW 33-67, do Senado ceder, no mês de" nClvrmbl'O, aós Se- 178 .-, Ao· ex-combatente da FOrça
Ira de candidaturas I\vUJsas aos -car- e n9 866-87, na CíimlU'a, Que dispõe nhores Deputados, IIJén. de sua. cota Exped!clonArla· Brnslleira· da Fôrça.
g~ de Preieilo MunTcipul, nas elei- sôbre a ooupaçã0.E0 próprio da UnIão normal' de mnterlal, mnls, mil car. Aél'ea BrnsUeira, da. Mârlnlla. Mer-
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.cante do Brasil qut ~a. pa:'JI,clpa. quea <dIas abrU e junho)' Etivan tranglliro", IOU pelo tleferimento do dOCUJl18nlio, pUra aa providências d&o
do efetlvamentê ele operações bélicas Frange., Ewaldo Pinto (dias A. junhO) pedido tal como exposto pelo postu- Vidas. Aproveito a oportunidade para
na Segunda Guerra Munetial são as,. li'erraz Egreja (dias março, abril, Ia,nte. A Mesa aprova o parecer. 4) renovar a Vossa Excelência. os meu
segurados os seguinte.! direitos: e) maio e junho), Francisco A.n1àral Pagamento de Assessor. Relatório. O protestos de estima e consideração. 
promoção, após interstício legal e' Sg (mnío e junhO), Guilherme Machado nobre Presidente da comíssão Par- .Broca F,flho - Presidente. Ao lllS-o
11O'uver vaga"; Conforme -se verifica. (dillS março e abrlll; José Meira, La- lamentar de Inquérito - mRA-INDA celentíssímo Senhor Deputado .José
da minuciosa e bem desenvolvida ex.,. eõrte vjtalfJ; Léo Neves, Luiz GarCia - solicitou, pelo oficio s/n, de 1:1 de Bonifácio, DD. p~~sIdente" da. Cama
poslçúo feiÚl. pela. I1tretorla do Pes- (dias de junho), MaurIcio de Andrade junho de 1968, seja o médico vetel1- ra dos Deputados • c) ElrceJentl.!l""
soal às :fólhas 10 a 15, a Comissão de (dias maío e junho), RuIen MedL nárío Ary Marcos de. Silva, requisita- símo Senhor Presidente da comíssão

~ Promoções destinou a saüsração dês- na. ~Zacharias Selemo (dias de ju- do pela c:ãn1arll, remunerado a par- ~ segur~nç~ Naci~nal, O dep~ta:10
se inandãmento constitucional tin:'. nho) _ pelo deterímento o que é tlr de novembro, "nas mesmas con- ra.b a~m~ o, H nãlO Romagno ,
vUga ccorlda em 30.8.67, com o que aprovado. õ) LlcelJÇa pa'ra Trata- dtções que o Assessor Paulo Henrique mem ro es a connss o, vem expor ..
nüo se conforma o recorrente. Akga manto dé SaUde: Deputados Thales Se~,a. Rebouças, Engenhejro-AgrOno- V,. E.iC~ênCia e ao Plenário o seguln
que, nessa data, ainda não havia sidO. Ramalho de 10-9 a 31-10-68, em pror- mo • O Senhor .Diretor-Geral if1for- te, 1 d Há.ICérca~e dois me~es 10~
regulamentado o d:.spositivo da. Lei rogação; Herácl10 Régo ..:. 122 dias a ma que a sl~açao dJ ambos pera~te prf~ o pela Se or Manoel G011
:Maior acima transerno nem a sua partir de 29-0' Aluizio Bezerra (150 esta Casa é düerente, posto que o /:le- za es, e nac onalldade urugua a, re
aplicação rora alnaa ~sWndlda aos dias): Edésio Nunes _ (180 dias a nh~r Ar,! Marcos da Silva é runcío- sidente em Brasllia, para que o ~ig:
nmcícneríos da Secretaria desta Casa partir do 27.8); Jes5e Freire U50 nánorequlsltado, enquanto o senhor ~atárill tprocurass~ reter a .tram1ta
do Congresso Nacicr.al. A nosso ver, dias); Ortiz Montell'o (125 dias apar- Paulo Henrique Sena Rebo~ças foi çao, nes a Comissao e na Camara, o
}lnrece rora de qualquer ,dúvIda que, ti! de 23.8); Ney Maranhão (121 dias conti'atato para serviços técníeos por projeto hgle Jelatado, que regulamen
no caso, o direito assegurado ao ex- a partir de 31.8) _ pelo deferilnento verba esp~liica daquela CPI. AdUz.o ~: ~viT te "e terr: ~ ~trangelr~s."
combatente se configurou quando se o que e aprovado: c) Licença para Senhor DU"etor-Geral que _a Resoluçao , os normen , o procura o,
realizaram os dois reqaisítos do texto Tratar de Interêsse Particulares· número 152, de 1965 (art. 5) estabe- n.o mesmo, sentido, pelo cidadão MU
constitucional: l Q) o 1nterstlclo legai; Deputado Aluizio Alves _ 150 djas -:. lece que nenhuma requisição se fará ~no II~JiV;ra,_~bé~ l;Cslderte ClI1
2V) _a extstênola da vaga. Com efeito, peio deferimento, o que é aprovado; com õnua para. a Oâmara dos Depu.. ;e~lllá i1npo;tâ~~'t:. d~n~~~~~
segundo as Informações constantes do à) VIagem ao Exterior· 1)- Deputado tados. Conclusão. ~ressas condições, mU cruzeiros novos para que o de-

f i árí M irDI': não creio pr.IJS. ser atendida a pre-processo, o une on o 0.ac _ om n- J!lsé Carlos Teixeira. RelatórIo. ~ tensão do Uustre Presidente da CPI nuncíante realizasse demarches para
gos ela SilVa, cuja Indícação está se11- smado pelo Encarregado de NegóciOS o retardamento ela. tramitação do re
ClO impugnada ..elo recorrente. já. pos- da Alemanha, Doutor Georg RohrIng, - mRA-INDA, por lhe faitar ampa- ferido prr.jeto dizendo que mais trêS
suía o mterstIclo legal para promoção. o ilustre Deputado José Carlos Tel- ro legal, Proponho, ainda, seja. pror- deputados te;1am sido procurados e
a data de vigt'ncla da nova oonsn- xeíra recebeu convite para realizar em rogada. a. permanência do Doutor Ary recebido a mesma proposta, Bem citar
tulção Federal, e a vaga em causa viagem de estudos •. informação, em Marcos da Silva por mais o@_meses os nomes e sem especificar a. qual
essa interpretação, adotada acertada- fins de s.etembro próximo vindouro, na na Câmara dos Deputados, tencIo em comissão pertencem. 4~ - O dinheiro
mente pela DiretorIa do Pessoal e co- República Federal d.. Alemanha. con- vista ,9Ue expirou o prazlI da sua re- seria fornecido por um grupo norte
mlssão de Promoções; a Lei número clusão: Face ti finalidade da viagem, quisiçao em 1'1 do corrente ano". A americano, que dispunha jll. dos du
5.315, de 12 de setembro de 1967, que qual seja a de realizar estudos e In- Mesa. aprova o parecer. IV - Pauta zentos cruzeiros novos para a distri
l'egulamentou aquêle artigo da Car- 10rmaçáo no ,J:xterior, visando ao es- do Senhor 39 Secretário. Sua Exc&;' buição. 5~ _ O denunciante pro-
ta :M;Igna e o Ato da Mesa número tritamento dos laços de amizade que lêncla relata. o seflUlnte expediente. curou o Presidente da Câmara rela
li, de' 1968, que estendeu a sua apl1- nos unem àquele pais, pelo deferi- a) Material. uO Senhor Chefe dos tando-lhe o ocorrido. De imediato o
cação aos funcionários desta Casa, mento do pedido formulado pelo 'par- serviços Gerais, em expediente de Senhor Presidente dirigiu-se ao Che
são os instrumentos legais necessários lamentar. A 'Mesa alótoriza o afasta- agOsto do ano passado, solicitou à DI- fe do SNL. tend" o General Garras
nos cumprimento do texto constitucio- mento do Deputado José Carlos Tel- retoria. de Património a. aquisição de tazu Médiee convidado o signatário,
nal, mas não afetam o direito grava- xeira, arbitrando-Ihe J. ajuda de custQ material para ser utlllzado no servi- por interméCIlo do deputado José Bo-
do na Lei Maior. Quanto ao critério i1nportância equivalente_a trinta, dJa.-. ço de telefona da Casa, relaclonando-o nifãcio, a que comparecesse ao Ser
de ,provimento, também argUido no rias de cinqüenta dólares, e justin- a fOlhas 1. A proposta da Siemens do viço Nacional de Informações, no Pa
rccurso, parece-nos que há. de ser con- cl\ção de' faltas, às s~ssóes ordinárias, Brasil, segundo informa o Senhor DI- lãclo do Planalto. 69 - Comparecen':'
slderado como, por natureza, efetiva- 'em até 30 dias. 2) Fausto Castelo retor-Geral a fOlhas 11 - importa em do àquela Chefia, o deputado denun
mente o é, um critério extraordiná- Branco - Relatório. Pelo oficio nfI- NO!$ 3.118,94, calculados os acréscl- nunciante relatou todo o ocorrido. E
rIo, que suspende a seqüência normal mero G-112.14,S. Elreeiêncla o 114:1- mos do IPI e deduzidos os 2% (dois como tinha. sido convidado a um
e alternativa, ...e antiguidade e mere- nlstro <las Relações ExterIores comu- por cento) de desconto para paga- churrasco pelo Doutor Gonzalez, ao
Cimento; ,e, se assim o entendemos, é nicou ao Senhor Presidente da (;11.- mento em 30 dlás. 'Sendo Insu:ficiente qual comparecia o grupo americano, o
porque a ConstitUição Federal não mara dos DeputaCl"s que o nobre o saido existente na categoria pr6- Genera) Garrastazu deciarou ao depu
restringiU no sentido de que a~pr""~ Deputado FaU'sta Castelo Branco de- pria, é sugerido que o vaior restan- tado denunciante que após à reali
moção fOsse fEdia em vaga a ser pro- verá abrir a próxima sessão inaugu- te seja coberto pelo usaldo do exer- zação do churrasco, voltasse para re-'
vida apenas pelo critério de merecl- ral do IX congresso lnterameriaano cIcio de 1967". Submetido o proces- latar e carcterlzar melhor o assunto.
menta; também assim não restrin- de' Leprologia, que se realizará, em so à consideração do Senhor Presl- '19 - TodaVia, o referido churrasea
glu a citada L~i 5,315-67; portanto, o Londres, de 16 a 21 de setembro. dente, :foi por éste encaminhado ao não se realizou, ao que sabe o slgnll
beneficio assegurado ao ex-combaten_ Conclusão. Sou pel;, deferimento do 3q ~ecretário para exame e estudo. tário. e nem mais foi o demItlclante
te 11 que ser apllc.adv Indeepndentp,.. pedido, consIderando a relevância da Julgando !lnprescindivel a aquisição procurado. Isto pOsto, pede as pro
mente daquela seqüência, comll cor- missão consubstanciada. no convite li do material em tela, opinamos favo- vidênc1as que o CIISO requer. Sala d!lll
l'ctamente entendeu li. Comissão de um Pllhamentar brasileIrO para abrir ràvelmente à compra do mesmo". A Sessões, 28 de agOsto de 1968. - Hê
Promoções e a Djret<orla do Pessoai". a sessção inaugural de um Congres- Mesa aprova o pareccr. Comparece nio Romagnolll". Em conseqU!ncia li
A Mesa llcolhe o parecer. 8) Mate- so da envergadura do" Interamerlca- à reunião o S ,:bor DepUtado Broca Mesa decide, tendo em vista o dis
rlal: Tvmndlj. de Preçso número 16-68 no de Leprologja. A Mesa aprova o Filho, Presidente da Comissão de Se- posto no artigo 225 do Regilnento In
(Aquisição de pneus); "Trata o pr&- parecer, nutorI~1 o afastamento do gurança NacIonal. O Senhor Presi- terno, desIgnar os ~en~ores Depu
sente processo da a~Jsição dt; pnellll Deputado FaUsto Cl.stelo Branco, beln dente às 1245m declara que vr.1 tados Accloly Filll0, 1 Vlcll-Preslden~
tlcstlnados aos ônibus Alta-Romeo e clJmo arbitra-lhe ajuda de custo na transformar ,~ reunião em secreta,~' Anfaldo Nogueirs. e Wilson Mar
às Camionetes Chevrolet, modeios importâncIa cquivalente a trinta dlá- convldandj> os funcionários da. Casa, tms. êstes t'iltimos Indicados, ~~ee
lD63 e 1967, desta Casa do Congresso ri;,s de cinqüenta dolares e justl:flca- ali presentes, a se retirarem. As 13h tlvamente, .pelos LIderes da Mlt,Ol_ •
no valor de NCI$ 34.123,60 (trinta e çao ~e :faltas, às ,sessões ordlnárlas,uté Sua Excelência determina o relngreso Minoria, e sob a presldêncl~ do pr~:
quatro mil cento e vinte e três cru- 30 dms, !lo filn ~,e que possa presidir dos mesmos, dando conilecunento ti. meiro Integraro!n1 a Comissao dest,
zelrU8 novos c sessenta centavos) . Foi o refel"ldo-Conb.'cssO. 3) Napoleão Pi- Mé.sa dos seguintes expedientes: a) nnda fi apurar denúncia apresentada
feita a licllllÇilo, bll,"~ndo sa:'.do na 'res Saboia. Relatório. O Auxillar Le- "Comissão tle Segurança. Naclonai. pelo SenllOr Deputado Hêmo Romag
clot~t'úO orçamentárla própria, como glslativo PL-8, Napoleão Pires Sa- Of. 90-68. Brasilia, 28 de agõsto de ~I~~làn;o:~t~~ ~: "';;cFr~~~s N::
inrhcu u Diretoria de ContabUldade às bola requer autorlzaçaopara au..-en- 1968. Senhor Presidente: Em adlta- tarfnm B"'indn ara ~ edfr a trami
fólhas 16 verso. O n05SO parecer é fa- tar-sc dd pais, pelo periodo de nove mento ao oficIo númel'o 89 desta Co- tll .' - d '" P 1~ tu! 1 56~ de
vorúvel". A Mesa aprova o Plll:ecer. lI}eses, "~?m as vallt.asens e bene.fi- missão, e diante da gravidade do fato 19~:0 qU~ d~gÍi; °sôbre :r~qtiisicão de
9) Comité de Imprensa: Alteraçao do clII de lei , para o 1un especifico de exposto, achamos por bem liberar essa propriedade rural po;- parte de es
Regimento do Comité de Imprensa. súbmeter-se a curso de adestramento di"'nà PresidêncIa quanto ao cara- tran elros e encam'nhado à Mesa
A Mesa 'concede visUJ ao Senber Pr~ técnmo-cuitural ~o Ministério dos ter secreto do reférldo oficio. Apro- pelogPreslde'nt~ dêsse! órgão técnicO:
sldell te. 10) Viagem ao Extcrklr. A Negócios Estrrl:Jg~:'IrOS, em :LIsboa.. veito a oportunidade para renovar a O Senhor Presidente designa para ser
Mesa llprov!l o párecer do Senhor 19 Requer, ainda. seja l periodo llc lltl- Vossa ExcelênCia os meus protest~s vir como Escrlvao na referida Co
Secretário lavor:'wcl ao requerilnento sência, dilatado até 15 de julho de de estima e consideração - Broca FI..' missão, nos têrIDoS do § 29 do supra
do Doutor Ubiratan OUvinha Peres. 1969, Isto, é, mais cinco meses, a fim l/LO - Presidente. Ao Excelentlssimll cItado artigo do Regimento o tun
Méctlco da Câmara e Presidente da de adestrar-se culturalmente no "Col- Senhllr Deputado JosÍl Bonifácio, DD. clonfLrlo da Câmara dos Deputados
Sociedade de Hematologia e H~mote- lege cooperati! - IR;FED - em Pa- PresIdente da Câmarl", dos Deputados Wl1Iy Santos Andersen. Nada. mais
l1lpla, em que solicita autorjZ8CaO para ris. Conclusão. Considerando qne já _ b) Comissão de segurança Naclo- havendo a tratar, w. 13h 45h o Se
participar elo n Congresso Internacio- se ayolumem os precedentes de, con- nal. Of. número 89-68. Brasllia. :J8 nhor l"residcnte declara encerrados os
nal de Hematologia, promovido ,pela cessoe:; a funcionários categor1zados de agõsto de 1950. Secreto. Exceleu- trabalhos e eu, Paulo Affonso Mar
"Socicty oLHcmatoiogy", a reallZllr- da Camara. para realizarem estudos tlssimo Senhor Presidente: Tendo o tlnB de Olll)ejra Secretãrlo-Geral da
t:e na. cidade de Nova York, no pró- no estrangeiro, quando ésse aper!el- nobre Deputado Hênio Romagnolll, Presidência lavrél a presente ata que
ximo mês de setembro, arbitrando-lhe, çoamento técnlc,o-cultural viria bene- em reunião desta Comissão, hoje rea- lida e aprovada vai à publicação. 
li titulo de ajuda de custo, a imPor- !lciar~ os próprlos serviços adminls- Iizada felto denúncia, durante a dls- José Bonifácio PresIdente.
tiUlCla equivalente a trinta. dhírias de tratlvos da Cw;a, e, precIpuamente, cussã~ do Projeto número 1.56~~G8, '
Cinqüenta dólares. 11l - Pauta do porque a pretensao S\ escuda no art. (}Ue pareceu ser da maior gravidade, -------------
Scnllor 2q Secretárfo. Sua Excelênclll. :l11 da Resolução número 67, de 1962, por ~olleltação do nobre D3puta~0
relata os segUintes expedientes: a) ver'bls: "A Mesa promoverã medidas Cióvis StenzcI, foi a ,mesma reunlao
Faltas (Dec. Leg. 70-66) :-Deputados tendentes ao aperfeiç0!lmento ~Ultu- transformada em sessa,Cl seeret!". For
Aécío CUnha (dias junho) Alceu de ral e técnico dos funCIonárIos mclu- mailzada a denúnda, por escrIto, jUl
Carvalho, antOnio, Fellcian~, Arman- sive com concessão de aultlilo f1nan- gou por bem esta Presidência enca
cio Carneiro (dias junho); Cleto Mar- ceiro para. estudos no pais e no (15- mlnhar a Vossa ExcelêncIa o referido
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Comissões Permanentes
CHEFE: GEm XAVIER ,MARQUES

Local: Anexo fi - famal: Go:a

COMISSõES PERMANENTES, DE INQUéRITO
ESPECIAIS, MISTAS E EX.TERNAP

DIRETOR:

Local: Anexo 11 - Telefones:.2-5851 e 5-8233 - namals~ 601 e 619

Abra.l1ão Sabbá
Alberto Hoftmam:. I

Alde sampa\o
Cardoso Alves
ounna Bueno
Israel Pinheiro Filho
Jose-Oarlos Guerra
L11iz Viana Neto
Moacir Silvestre

IIlDB
Glenlo Martln
J/,ubem Medina.
8entilll SobrJnhf
to.ncredo NeVei

·MDB

Lurtz Sibiá
petronllo l:3antacrms - \
Sadi Bogado

Eurico RIDell'o
Geraldo Guedes
Joao Roma
Jose MeJrIl
benoir VRl'gas
MontenegroDuarte
Raimundo Brito
RUbem .Nogueira
Tabosa de AlmelÍ:la
Yukishlgue Tamura

-MOS
ereto Marques
HenrlqueHenkln
Mata Machado
Pedroso Horta -

:MOB

. '"
T}TULARJ!:S

ARENA

SUPLENTES
AiENA )

JOSe Lindoso
Manoel Tavelra
Nicolau .ruma_
Nogueira de Rezende
Norberto Schffiidt
05n1 R~glS

Pedro Vldlgal--
Pires Sabóia'
Vital do Rego
Walter· Passos

,,""
Vlce-Presidente: li'~cIre Vleira _

MOS

- 'l'lTULARES

ARENA

Nelson Oarneiro
Ney Ferreira

-Paulo Brossard
PaUlo campos'
Pedro Marâo

6EUNIOI,S
Turma "A" - Quartas-feiras às 10 noras

i Turma"B" - QUintas-feiras às 10 horas-
! Reuniôes Plenárias: Quarta:s-feiras. às 15 horas e 30 mmutos
! Local: A.JIaXo n - Sala. 18. - ','
, SecretárIo: Paulo Rocha. --Ramll1 626. ' -

ARENA

Vice-Presidente: PaUlo Maciel -

Anacleto CRn'Ípanella.
Breno da Silveira
Emerenclano de Barros
Ewaldo Pinto .,

Adhemar- ,Ghls
Amaral de Souza
Antômo li'ellclano_
Dayl AlmelCla
Dnar Mendes
Ernllm Slltyro
FlavlanoRlbeiro
FlàvlO MarcWo
GrlmaJdl Ribeiro
Joaquim Ramos
José-Carlos Guerra

Ohagas Rodrigues
Erasmo "pedro
Petrõnlo' fjgueiredo
Ulysses Gulmaráes
Wilson Martins

Arruda Câmara
Francelino Pereira
GeraldO .Freire
Jose SalY
LUiz Athayde
Manso- Cabral
Murllo Badaró
Raimundo Dmía
ncente Augusto

Aldo Fagundes 
Caruso da Rocha \
Franco Mpntoro ,
José Bumett
MarIano ~ck'

. /
COMISSÃO DE CONSTrrUlçÃO E JUSTiÇA

Presidente: Djalma Marinho - ARENA _.-.

- TURMA "A" TURMA "B"
Vice-Presidente: auro t..eitão ---.yice-Presldente: Celestino l'Ilho _
ARENAMDB

REUNIOES
QuinLas-felras às lU noras,
Local: Anexo fi - Bala n9 12.
Slllcretàrla: Maria Jbse Leobons - Ramal: 621.

Presidente: Adolpho de 011velra - MDB
roRMA U A" TtJRMA "s"

COMISSÃO DE ECONOMIA

cid Carvalho
Doln Vieira
JOlIé Richa!
Unírlo Machado

, AluIzio AlVes
América de SOUZA
Fernando Magalhães
Genésio LInS .
Hamilton Mag!iJhi!er
JDrge Lllvocar
José Marâo Filho
Mauricio de Andrali
Sl15stUnu Hlrata
Segismundo Andrade

\

MOS.

Ltlter

Mário Covas
Vlces-LlderlU

Affonso Celso
Alceu de Carvalho

• Cid Carvalho
Bernardo Cabral
Chagas Rodrigues

- DaVid Lerer
Ewaldo Pinto
Figueiredo Correia '.

-Humberto Lucena
Jairo Brum
Joito Hercullno
Jolto Menezes
Jose Carlos Teixeira
Mario Plva
Maia Macnado
Nelson Carneiro
Oswaldo Lima Filho
Paulo Campos.
Paulo Macarlni .
Renato Celldõnlo
V\'i1son Martins

MDB

AquUes Dlnl:õ
Nadyr Rossett.
RuyLlho

llUPLF,NTES
ARENA

Manoel Rodrlfues
MarclJio Lima
Mauricio de Andrade
lv.Iilton Brandão
Paulo Abreu
Rosendo de Sousa 
Slnval Boaventura
Sousa Santos

LIDERANÇAS

Ernanl Sátyro

LIDER DA MINORIA .

Mário Oovas

LíDER DA MAIORIA

, MESA
-Presidente - Jose Bomfáclo
19 Vice-Presidente - ACCIOly Filho
29 vice-eresicente - Matheus Schmldt
19jseeretano - Henrique de La Rocque
29 secretanc - Miltons ReiS
30 secretanc - ArDido Carvalho
40 ~eCretilr1!l ~ -Ary'A1Cantara.
19 l::iuplente _ Lacôrte Illtale
29 !&Uplente - MarIo Mala
39 Suplente - Parente Frota.
49 SUl'lente - Daso Ooímbra :

I

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POllTICA RURAL
Presldent~: Dias Menezes - MDB

TURMA-"A" tuRMA "B"
Vice-Presidente: Renllto CelidôniO__ Vice-Presidente: PaUlo 81ar -
~ MDB ARENA

TITULARES

ARENA
Arnaldo Garcez
Cid Rocha.
Edgard Martlns Pereira
Edvaldo Flores
Fen'az Egreja
Herácllo Rêgo
PereIra Lúcío

José MandeU'
Paulo Campos.

ARENA
Ltaer

Emani Sátyro . \.
Vlces-LlClere,

Alves Macedo .
América de Souza
~IZ Baara.
Aurmu li alolS .
Cantldlo l:3ampalo
EuCUdes l'rlches
1"1avlano Ribeiro
FUlVIO MarcUlo
GerAldo Freire
GlIIrertu Azevido
Haroldo Leon Peres
Luiz Uarcla __
Ruy Santos
VItimo de Oarvalh6

Armlndo Mastrocolla
Arrialdo Oerdeira
Aurel1ano Chaves
Bat1sta Miranda
Benedito Ferreira

'Broca Filho
Flávio MarcUlo

AntônIo Veno
Braz Nogueira
Cardoso de Almeida
João Paulíno
Luiz de Paula
'Nunes Freire
Vasco Amaro

Vago
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:MDB

ARENA.

8Ul'LENTES
l.oyrlo Bcrtol1J
lIIliIton Brllndlío 1
Moacir SIIVI'Str.
Ruy Sanws

- Pl!nle> ::iaigade>
~""'l1aulo Maciel

Souto .Maior
VIUmo ae Oarvalho
Vasco Filho
Vago

Paulo MllcaTint
Rubem MedIDa \
Tancredo Neves
Victor Issrer
Zaire Nunes

BEUNJOES

Turma"A" - QuarlllS-felrllS, ás 10 horas j

TurlUU h B" _ QUlD tas-i eiras, ás 10 noras
Local: Anexo n - Sala·17 -
secrtârlo: Ant<lnJo Dias Ribeiro - l'lalllÁl 648.

Adhemar Ohlsl
Arlnanao Carneiro
Braz bIogueu a
EzeqUlas COSUl.
Furtaao Leite
Hugo Agulw
Joaquim .Ellunos
Jorge .Lav(Jcat
Jose Esteves
José Resegue
LUIZ de Paula

AdaJberl,o Camargo
. Altair LIma

Dolm VIeira
Ewaldo Pinto
Glênlo Martins

MDB
\,

/

peíronllo Santa Cruz
< Romano Masslgnan

Renato ceudcmo
'!Reinaldo Sant'Anna
Simão,da Cunha.

I

SUPLENTES

ARENA

llumberto Bezerra
João Pautíno
Jonas Varias "
Jose-Carlus Leprevost
J osras u,nmes
Martins .rumee
Mendes de Moraes
Osmar Dutra
,Raymundo ee Andrade
Raymundo Padllha

REUN10";S

Turma "Ali - QUlrtas-fetras às -10 horas.
. Turma "B" - "lUlntas-telras as la noras ••

Local: Anexa !l - SaJa 4.
Secretário - Ha.tnais 632-633.

~lulzio Bezerra.
IAntOnlo Uenu

f

'BIIClSta Ml1'lIndll.
Bento UonçaJvea ,
'Braz bloguelra

lc ardoso de Almeida
E1Jas (,)8rn10

IF erraz EgreJII.
FlOres Soares
':Hermes Macedo

~waldo Pinto
Joao HercuJino
José-Maria MlIgalhlie.
José Maria Ribeiro
Paulo Macarlll!
DlllS Macedo

nEV~OES

Qunrta-relras A& 10 horAS e 3D mlnQ(oll

Local: Anexo II - Sala 10

Secrefárla: Marta Cll!Jla Orrico - Rll.maJ 639.

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Braga'RalIlos - ARENA

'VJCe-~eslllente: Oardoso de Menezes - ARENA.

VICe-PresIdente: l'adre Nobre - MDB

ARENA

Gabriel Hermes - ARENA.

TURMA "B"
\ -

Vice-presidente: João Menezes '....

MDB ."
TITULARES

ARENA

.Luna Freire
Minoro Mlyamoto
Nosser AlmeIda 
:Parente Frola
Paulo Freire
TheOdulo Albuquerque
Wilson .Braga

:MDB
Lurtz SabiA
Pedro Marilo
Sadl Bogade>

SUPIP"'rES
ARENA'

Janarl Nunes
Lauro Leitão
Mendes de Moraes
Montenegro Duarte
Raimundo de Andrad.
Souto Maior
YukJsh,gue Tamara
Vago

MDI3
José Gadelha
Mário Gurgel
PaUlo MacarínJ

Presidente:

mR;MA "A" -_

Vice-Presidente: Humberto Bezerra.
- ARENA

Cid Sll.mplo
EIl/aldo Pinto
Fernando Gama
Gastone Righi

Aluizio Bezerra
ArrUda Câmara
Aurlno VaJols
Bento GonçalVes
Cantldlo SampaIo
Cardoso ae Menezes
Ezequla.s oosta
Geraldo Fretre

Arlfude> Kunzier
Atlas Cantanhed.
Carlos Alberto
Hammon Prado
Heitor Cavalcanti
José E:steves
JoslasLeite

, Djalma Falclie>
Humberto Lueena
1~') NevSll

k .COMISSÃO DE FISC:AlIZAÇÃo. FINANCE.IRA E TOMADA J

DE CONTAS

SUPLENTEI.

Aderbal -Jurema.
:Bezerra. de Melo
Carlbs Albertu
JOSlas Ge>mes

!Manoel oe AIIIIE'Í'<ia
!:Manoel .ROdrIgues

'

:Medeiros %'leto
:Monsentlor VIeira
Mourt Fenlnndes

I:Nasser Almeida
'Necy bloVlIes
Osslan Ararlpe
Paulo' Ferraz
I'nuló Freire

, MDB

Ewaldo Pinto .
Getúllo' Moura

M4ta. Machado
~adlr H\;ssettl
:N1.sJa. carone
Padre Godinho
:Paulo MacarinJ

Al~alr LIma I
Fellclano Figueiredo

João Borges
Màrclo Moreira Alves
Marta Ll'Ima
Reynafdo SlUlt'Anna

TITULARES

Albino zenl
Arnaldo Nogueira
Aurélio Uhavea )
BrJte> VeJJ10
DllSo Colmora
DayJ Almeida
tsrael ~ovaes

Lauro cruz
oceano Oarlelal
Pllnlo SlUgado
Teodoro Bezerra
;wanderley Dllntas J

COMISS,l.O DE FIm.NÇA5

~- Presidente: Pereira Lopes - ARENA

:REUNIOES
Quarta.s•.felras às 10 horas.
Local: Anexo 11 - Sala 16.
Secretár1a: SteJla Prata lia Silva Lopes - Ramal 64'1.:

'ruRMA "A"

Vice-Presidente; Mnrcos Kertzml1Jlu
- ARENA

_ Ed1I Ferraz
Gilberto FarIa
Harry Normanton
Hermes Macedo
Lacõrte V1tale
MagaJh!les Melo
Monsentlor "Ieira
Nonato Marques
Regls -Barroso

RB2ende Monteiro
TemJstocles Teixeira
fag(J .

Oid Sampl\lo
FlOres Soare.
Leon eeres
Osmar Outra.
:Raimundo Bog~a.
Sousa Santos
TourinhO Dantas
Welma1' rorres
:Wllmar GU1marãlll

)

Anncleto CampanlllJa
líntônlo Neves I
trio Theodoro
Atblé Ooury
~osé·Mari& Maga.lhl81

-TURMA "D"

Vice-Presidente; Fernando Gama
-MOB

. ARENA

Augusto FrIlnCO
::ttalo FittlpaJdl
Joaquim Macedo
LeopOldO Peres
MllnDQJj o.odngtro
Martins JunlOI .
.Norberto SChmldt'
OZanam cceino.
Rockfeller LIma.
Vago

:MDB
Antõn.lo Magalh....
Joel Ferreira
losé.Burnett
~á1'lo Plv~ .

~OMISSÃO DE f.'EGlSLAÇAO SOCIAL
Presidente: FrancISco Amaral - MDB
Vice-Presidente: aalmunlio Parente - ARENA
Vice-PreSldenf,e: JORO Alves ...:. ARENA

TITULARES SUPLENTEI
ARENA

Armin~o MlIstrocol1a
Braga Ramos
Cardoso de MenezCJI .
DllSIJ COlmara.
Elias Carmo
Geraldo Mesquita
Justlno pereira.
Lunll Freire

}ley Maranhko
Sussumo alrala
Tourlllho Dantas
Wanderley Dnnlu

, Wllmar GUlmnrãllll
'Wilson Braga.
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lIIDB'
, ,MOF

- E<\waldo 2into
Paúlo Macarlnl

. _ ; REUNlOES
Quintas-feiras. às 18, horas.

. Locai: Anexo rI ~ Sala 15.
Secretãrio:Newton Chualr! - Ramll1 -672•

_.-
"-COMISSÃO DE, RE[AcóES EXTERIORES"

'presld"ente!Raymundo 'Padílha ...; ARENA
TURMA 'IA" i ' TURMA "B'~'

Vice-Presidente: Gilberto Azevedo Vice-Presidente: .;
- ARENA '

TITULARES
ARENA

. Daniel Faraco
Feu Rosa
Grlmaldl Ribeiro

, /' JOIiéCarlos Leprevóst
L15boa Machado

. MonteIro de cestrc
:Nelson Carneiro
·Passos Pôrto
t'edro Gondlm - '
Teotônio Neto -.-

J..fDB
Adeímar Carvalho

, Mariano Beek
.Pedro Faria
Simão da 'Cunha
Vago

'UPJ,F.N1'ES
. A}tElM

Leáo Sampaio / /
Leopoldo peres •

·Mário Tamborindégu,.
!Maurtclo Andrade
Murllo Badar6 .

"tnmes Leal
Saldanha ,Der~
Sous;' Santos
Vlrglllo TArora
Vago

Ernesto Valente
Flávio Marclllo
Jorge CUry,
José Resegue. ' 
Lopo Ooelho .
Manoel -rarelra
Osni Régls ,
Pinheiro Ohagas
Pires Sabóia
Adhel1\ar Ghisl

Zalre Nunes

CÇMISS.lO DE REDAÇÃO
Presldeuie:-MedeirQS Neto - ARENA
V1ce--Pre~ldellte: Alvaro Lins - MDS

, Tl'l'UÚRES .. ISUPLENTEi)
. ,. .ARENA ,', ARENA·

Leonardo Mônaco' Brito ~Velho .
Mourl Fernandes Pnar Mendes

j Elias Carmo

Brito Velho _ 
,Oardoso de Almeida
, ounha Bueno
Geraldo Guede.
Hél1o,Garc!a
Hermes Macedo
lIrael Novaes
Jessé Freire'
Joio Calmon .
Josaphat Azeved!l .

'ÍAUl'G Cruz "'_

Blvar Olyntho-
- Hermano Alves _

Ivette VargM '
'padre Godlnho
Renato Archer

MDS
Amaral Peixoto
Getúlio Moura
Jairo' Brem
José Oar los 'relxeira.
Paes de Andrade

_ MDS
J.-eeu de Carvalho
Jose Colagrossi
Padre Vieira
paulo Campos
Zaire Nunes'

TURMA '·0" .

_ Vice'Presldente~ Janar;l .Nunes - ,ARENA ~

TITULARES' SUPLENTEI
ARENA ARENA

Aderbal Jurema Ántonlo Uneo '
AIltônto Fellciano '. Ary Valadáo
Armando Oarneíro- Ernesto Valente
Carneiro de Loy01a Beltor Ollvalcantl
Elias Carmo ' Jorge t..avocat '

'--Maia Neto Lauro Leitão " ~
Manoel de Almeida Mall3o, Cabral
Mário 'ramborlndeguy Raimundo DInbr
Oscar Cardoso osnt Régis
Ossían Ararlpe . 'I'al:Josa ele Almeida \
Raphael Magalnf:.'I!S Vlngt Rosado I

Y'IIklshlgue' TAlll urll
, MDB,

Dirceu Cardoso ,.
,:Ftoriceno paixão ~
J oeí 'Ferreira I

Mauricio Goulart
R\lY LIno

_ nJ;;'IJNIOES

Turma "A"..:, Quintas-feiras. ás 10 noras; .:
Turma "13" - Quartas-feiras, às 10 horas. .
Turma "C" ,... QUlntas-fell"as. às 10 horas.
Reuniões Ple~árias: Quartas-feiras, às 11 horas. I
Local: Anexo fi - Sala 8.
Secretário: Newton Chuald - Ramal 664

MDB
Antônio Bresolin
Figueiredo CorreJa
Gastãoli Pedreira'
Jose Frj!ire

, Régls Pacheco

."

.::,'..'".,1,

.' ,

;Moa
Ílavltj, Lerer .
Edgard de Almelc1a
Ewaldo Pinto,
Franco Monroro
Paulo Macarlni
Sadi Begado

MD8
Dirceu C'al'doso
Emerenclario 'de Ba.rros .
Thales Ramalho

SUPLENTES
,ARENA

JaJes Machado
Janary JIlUJ1CS
Luis de PaUla
Mtlrlo Abreu I'
Nósser.Almeida .
Oceano Carlelal
Osmar Dutra

• ,Oswaldo Zanello
MDB

HéJJo Navarro
Márcio Moreira Alves
Paulo Macarinl.'

MDS'

.1,

.REUNlOES
Réunlões:· Quartas e quintas-feiras. às 11 horas'
Local:' Anexo li - Sala 'I ,
Secretário: Josellto Eduardo ~ampalo - Ramal 654.,

COMISSÃO DE MINo\S E ENERQIA
Presidente: Edllson Melo' Távora. - ARENA

TURMA "A" " TURMA "13"
'li-ice-Presidente: Raymundo de Vice-Presidente: Celsol'lIIS08 ...

Andrade-ARENA' . MOB -
'l'lTULARES

. ARENA "
, Emlllo Murad
João Câlmon
Noguelrade Rezende
Ortlz Monteiro
Ultimo' de Carvalho
Vlngt Rosado 'c .

Vago

MDlJ
.. ÃdoJfa de oili<elra

Bernardo oabral
ClesUno Filho
Ewll1do Pinto

. João Menezes
Paulo Macarinl

TURMA ":B"
. Vice-Presidente: Janduhy Camelro ...: MDB

TITULARES . SUPLENTII."
ARENA ~ AttENA'

Aécio Cunha" . Arnaldo Prieto .
Amaral dósouza' . OidSampaio '"1, J
Armando COrrêa EEequlas Oosta .
pnar Mendes Israei Pintlelro· F1lho.--
Emlval Caiado losé Re.segue .
Furtado Leite· t.enoir Vargas' ,.
Joaquim Rantos. )lendes de MoraM
J~SSé Freire Milton Brandão
Lyrlo Bertolll ~lnoro Mlyamoto
Milvernl!6 Lima, !'Jrllll Sabóia .
Saldanll&Derzl !JUnlo' Lemos,
Wílson Falcáo Teodorlco Bezerra'

Alexandre Costa
AU1"ellano Chaves
Euelldes rríches
Floriano Rublo '
Garcia Neto'
Hênlo Romagno11i'
IsraeiNovaes
Israel Pinheiro Fllb

Edgal'd Pereira
José Maria Ribeiro
t>slValdo LIma Filho
Renato Azeredo
Victor tssler

"Waldir Simões

'Affonso Celso
Aqu!les Dlnlz
Ewaldo Pinto
Gastão Pedre!rL

AlIpio Oarvalho
Batista Miranda
Benedito Perreita
Ivár Saldanha
Rachld Mameda
odurro Domingues
WalterPWJsos..
Vago

Aldenir Silva
David Lerer
.Hélio Gueiros

Adylio Viana
Alceu de Carvalho
Floriceno Pa.lxão
Gastone Righi
Júlla Steinbruch
Llgla-Doutei de Andrad(
Chagas Freitas .

REUNIOES
Turma "A" - Qus.rtas-1e!ral!. às 10 horas e 30 milmto ••, '- ~-

, !l'Urma "13" - Quintas-feiras, às 10 horas e 30 mínutos; '.
LOjlal: Anexo fi .;; Sala 5. . ~., ,
Secretária: Maria Aparec1da Silveira dos Santos - Ramais" t '112.

COMISSÃO· DE ORÇAMENTO-
. ~ -l'-resldente: 'Guilhermlno de oüvelra-"'- ARENA

. . TURMA"A" . _~-:-- - I '

Vlce';J>resldente: Souto Maior~- ARENA
TITULARES ' SUPLENTE'

ARENA ARENA
'Alexanare Costa Abrahão Sabbà
Bento Gonçalves Alberto Costa .
Cl6vis pestana " Alberto Hoffmann
Garcia Neto Albino Zenl

,Joaquim Parente Aurlno Valols
Machado Rollemberg Batista Miranda
Manoel Novaes ,,- Bezerra de Mello
Oswaldo ZanellO" EmUlO Gomes,'.

, Virgillo Távora . Floriano Rubln
Vital do Rl'go Oceano Carlelal

'PaUlo Slar
R\li S!1ntÓfJ
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REUNIOES
Quartas-feiras. às la horas.
Local: Anexo n - Sala ~.

Secretária: Neusa Machado Raymun~o - Ramal 682.

COMISSÃO DE 'SAúDE
Presidente: Breno da Silveira - MDB
Vlce-Preslttente: Aldo Faglmdes
Vlce-Pres1ttente: Clodoaldo Costa - ARENA,

ARENA

•

._ 8t1I'LENTES
Armando correa
Arnaldo Garcez
Btlll:a fillll1US
lJuso COlnlllra
EurICO R.lbelro
Ferraz ~reJa

Feu Rosa
Flôres soares
José Marim Filho
José Penedo
Lopo Coelho
Oscar Cardoso
Raimundo Parente
Tourinho Dautas

MDS

Ady/Jo VIanna
Amural Peixoto
lJjalma FalcÍlo
Erasmo Pedro
Ewaldo Pinto
Franrlsco Amaral
Paulo Macarinl

COMISSÃO DE SERViÇO PúBLICO
Prrsidenlc: Mendes de MOI'a;>s - ARENA
,Vlce-PresIClente: Jamil Amiden - MDS
vrce-Presidente: Milton Brundrlo - ARENA

ARENA

StlPLENTES
Alexan~-e Cosia
Allplo Carvalho
Clóvis Pestana
Odulfo Domlngues
Heitor Dias
Hélio Garcia
Mal:l Neto
Parente Frola
RachId Mamed
Raymundo de Andrade
R~gIS Barroso
Rezende Monteiro
Veiga srttc
Wanderley Dantas

\IDB
Anapolíno de Faria.
DIas Menezes
FreItas Dlnlz
Jairo Brum
José MandeJll
Waldyr Simões
Wilson Mat:tlns

REUNIOES
Quartas-Ielras••s 10 horas,
Local: Anexo n - Sala 13.
Secretária: Sylvla Curl &:ramer Benjamin do Can~ - nattsal 881.

Comissão Parlamentar de Inquérito para éxamitiar I'
i,mpllcações decorrentes da incidência- do fmp&sto da
Circulação de Mercadorias.

RESOLtrQAO N9 12-67

PRAZO: Até 'I de outubro de 1861
José Carlos Teixeira - Presidente
Cid Sampaio - Vice-Presidente
Hamilton ~ado - Relator
Geraldo Mesquita - Relator Substituto
LsrapJ Pinllelrtl Filbo
Arlindo KunSler
Renato Cle1ldôn!o
Adhemar Filho

Flºr~no Rubim
Aquiles Diniz '

,

1)

Adalberto Camargo
Doriva! de Abreu
Joâo Ura Filho
José Colngrossl
Mário Gurgel
Raul Bruníní

COMISSõES DE INQUÉRITO
CHEL 11l: 5:0LANDA l\tENDES

Secretaria: Ane:s:o U - Ramais: 609 e 618 - Dlretol 2-530(1 _

TITULAIlES
Alberto Costa
Arnaldo Prieto
Em11l0 Gomes
Gilberto de Almeida
Haroldo \l"eloso
Jales Machado
LuIs Braga
.Nlcoiau Tuma
Nunes Leal
Romano Massignan
Rezendo de Sousa
Sinval Boaventura

COMISSÃO DE TRANSPORTES. COMUNICACõES
E OBRAS PÚBliCAS -

Presidente: Celso Amaral - ARENA
Vice-Presidente: Vasco f'ilho - ARENA
VICe-PI'esldente: Levy I'avares - MDB

ARENA'

TITlIL,\)U,:S

Bezerra de :\lfllo
Ezequlas Cosia
Rur:o Agll!ar
Jonas canos
Jose J...lnaoso
Mário Abreu
Necy Novaes
oseas Cardoso
Pau lo Ferraz
Vieira da Silva.
vago
Vago

Chagas li'rellas
Edésio Nunes
.Franco Montara
MauricIo Goulart
Nlsla Cardhe' . ,
Vago

REUN1ôEP
Quarlas-felras. às la horas.
Local: Anexo 11 - Sala 6.
Secretária: MarIa da Glória Peres Torel1y - Ramais 693 e 69(.

SUPLENTES

Armando Corrêa
Baídacet Filho
Brito Velho
Daso "Jimbra'
EdU Ferraz
Ivar Saldanha
Jollo Alves

'. José nesegue
Joslas Leite
Lacarte Vltale ,
Lauro Cruz
Marcos Kertzmann
Minoro Mlyamoto
Oceano Carlelal

MDB
Athiê courí

. Eraldo Lemos
Ewaldo Pinto
Janduhy Carneiro
José Marta -Magalhães

'. Llgla-Doutel de Andradl
Régis Pacheco

, \
1

SUPLENTES.

Allplo Carvalht
Alves Macedo
Arnaldo Prieto
Bento GtmçalVCII
Carvalho Sobrlnhjll
Euclldes TrIches
Flavlana Rlbell.
Gilberto Azevedo
\Haroldo Veloso
,'Lyrlo Sertol1l
Osmar Cunha
Paulo Blar
Sousa Santos
Vlngt Rosado

:MIJB
Dorlval de Abreu
Hermano Alves
Júll!!- Stelnbruek
Paulo Macarin1
Pedroso Horta
Raul Brunlnl

Roberto E'atlll'nlltO
ttEUNIOES

Quartas-feiras, àIJ D horlUs e 30 minutos,
Local: Anexo n -,Sala 14.

SCcrettu1o: Georges do Rêgo Cavalcanti Silva - Ramal 68l..,

MDS
Márcio Moreira Alves
Mauricio UouJarL
Paelre xccre
Pedro Marilo
SantlllJ Sobrinho

REVNiOF.!l
Turma "A" - Quartas-feiras, às 10 horas
Turam "B" - QUlntas-telras, ás 10 horas
Secretario: José Mtu10 51mbaio - Ramal 678.

Amnury Kruel
Antllnlo Anlbelll
Bernardo Cabral
Héllo Navarro
.1010 Herculino

Martins Rodrlgue.

T1TULlUms. j

Agostinho Rodrigues
Almeida Barbosa

O!cero Dantas
OI6v1s Stenzel
Ji:dmundo Monteiro
Hanequlm Dantas
BélID Garcia '
Bênlo Romagnoll
Hlldebrando GulmarãlW
1084 Penedo
.foslas Gomes'
Luiz Cavalcante

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL:

Presidente: Broca Filho - ARENA
Vice-Presidente: Floriano Rubln - ARENA
Vice-Presidente: Ney Ferreira - MD:a

ARENA

TITULARES
Armlndo Mastrocolla
Ary Vaiadllo
Austregesllo de Mendonça.
DelmJro Ollvelra
Fausto Castelo Branco
Jaeder Albergaria.
JoaqUim Cordeiro
Justlno Pereira.
Juvênclo Dias
Lello Sampaio
:Marclllo Uma
MIguel Couto
Nazlr Miguel

Bernardo Cabral
Ewaldo Pinto
Eenrique dcnkin
Léo Neves
Levy ravares

Anapollno de Faria.
.Davld Lerer "
Mário Mala'
Osmar de AqUlno

• Otávio Caruso da Rocha. I
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2) Comissão Parlanlel1ta~ de Inquérito para apurar' o fun
cionamento e a acão do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária .< IBRA) e ~ llis:tituto Nacional, do Desenvolvimento
A&rári~ (\'JDA). ,

\r RESOLUÇãO N9 13-67

PFtAZO:f\té oi de dezembro de 19~7

ARENA
MDB

ARENA'
Moa

MDB
AR~A
ARflNA
MlJU,'

,ARENA
ARI!:NA
ARl!JNA
ARl':NA
ARE.'NA
MDJ:3
MDa

ARENA
ARkNA
MlJH
'MÜ~NA
AJ:U;NA
ARl!.'NA

. AR.ENA
MlJl:I

, MDI:5

"

"---

SUPLENTES,.

SUPLENTES

RESOLUÇAO NQ 5<1-68

PRAZO: Até 5 de julho de 1968

ARENA - OlodoaJdo Costa ...., p~esldeuté .
ARENA ...t. Justlno pereira _ Vice-presldenfe
MDB - Erasmo Martins Pedro - Relator
MlJJ:3 - Petrônlu Figueiredo - Relator Substi:Ul':>
ARENA - Romano Masslgnan
ARENA - VIcente Augusto
ARENA -' Monsenh6r Vieira
ARENA - Nosser Almeida
MDB - Fli:>rlceno Paíxâo.

SUI'LENTES
ARENA_ - Gilberto,Azevedo
MDB. - Pedro Faria

Secretário: Maria JúJia Moraes Barbosa
\

Raimundo Andl'ade
Anlômo Neves

Comissão Parlamentar de Inquérito desfinada a fizer um
levantamento da atual situação do Hospital cios Servido
res do Estado, localizado na cidade Cio Rio. de Janeiro,
Estado dá Guanabara.

Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de apurar lrre
gularrdades 110 cobrança e distribuição ele direitos autorais

. RESOLOÇAO N?36-61

PRAZO:- Atc fi de abril de 1968
OSDi Regls - PreSIdente
Medeiros Neto - \llCe-Presidente
EraSmo Martlns, Pedro - Relator
Elias do Carmo
Braga Ramos
Jose SalY
Brito Velho
FloriccnQ Paixão

_Dirceu cardoso

'JoaqUIm Parente
Allalr Lima

Comissão Parlamentar de Inquérlte deG~in'ada li investigar:
o custo 0'0 veiculo nacional.

:_RESOLUÇAO U9 ri ....
PRAZO: Até 19 de dezel'JlllrlÍ de 1961,

A~!ltheus Scl1midt - PresidelJ,'lll
Pereira Lopes - VicecPresldente
EmlHo Gomes':" RelatO]
Auacleto CampanelJa, - Bela-tllr-SubstltutD
Fel'1'az EgreJa. , '
auvencro Dias
Mendes ~ de Moraes
Luna Freire
Vilal co Rt!go
,J~SC C'blagrossi
Humberto Lucena

7}

6}

8)

-""-

MOB
ARENA
ARENA
MD.B
ARENA
ARENA
ARENA

ARENA
MOB

MOB,
MDB
ARENA
MOB

ARENA
MDB

MDD,
ARENA
ARENA
ARENA
MD,B

ARENA
MDl:l
MOB
ARSNA
ARENA
ARENA.
ARENA

!"-ARENA
ARENA
MDB
MDB_
ARENA
ARENA

" ARENA"

SUPLENTES

SUPLENTES

SUPLENTES

'Feu Ros!!' "
Aquiles otnl:;:

Parente Frotta
SadtBogMo

Co';'is~ão Parlamentar de Inquérito para apurar as causas
da' decadência' flnancelra e administrativa da Cómpanhia
d~ Aços Especiais lta~ira-Acesita.· "

RESOLUÇãO N9 24-67

PRAZO; Até 3 de fevereiro de-1968

Haroldo \,'"e10so - Presídente
Israel Pinheiro Filho - Vice-Presidente
oeiso Passos - Relator
Padre Nobre - Relator-Substituto
Baptista' Miranda
,Arnaldo Prieto
Carlos Alberto

Comissão Parlamentar ci'e Inquérito para lnvesflzar a
invasão do Mercado de Produtos Farmacêuticos .d~ uso
Veterinário, .por' laboratórios estrangeiros.

'RESOLUÇAO N9 23-67

PRAZO: Até 5 de de:c:embro de 19<17
Régis Pacheco - Presíaente

, Antõnro Ueno - Vlce'P,restdente--
Vasco Amaro - .Relator
Unlrto Machado, - Helator Substituto
cunna .sueno
Edvaldo Flôres
Manoel ce Almeida

, Minoro Miyamoto -:
Eadt ,Sogado
Davlá iJcrer - Relatol substituto '
PaUlO Freire"
Bezerra ele Mello
llenedlto Ferrell'a
Leao Sampaio
Nun'es Freire
Jose Marta Magalhães
Rermano' Alves (
Brito Velho
Levy 'ra vares

- Rlli Lino - PI'esJ::!etlle
~ , Rozendo de Souza - \lice- Presidente

,Braz Nogueira. - Relator' '
Abrahao Sabbá. - Relator-Substituto
.l ose Mandell1

4}

, 3)

MDB
ARENA
ARENA
-ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
.ARENA·
MDB
MDB

"

Comissão Parlamentar de lnquérlto para verificar as ra
zõe's' que levaram a Cia. de Telecomunicações do Paraná
.......:. TELEPAR - a firmar contraio com a International
Telephone and Telegr aph Corporatioll.

, RESOLUÇãO N9 29-67

PRAZO: Ate 21 de novembro de 1967

Mariano Beck: - Presidente '
credoardo Costa - IlJce-pl'!'sldente
Lyrlo Bertollí - Relalor
Clá RocDa - ReJator~Subst.ituto

Jorge cury
Hemo Romagl1on
Jose Resegue
Mário Abreu
José Ricl1a
Antônio Annlbelli

6)

A1'Y Valadão
Hélio Guelr06

SüPLENTES
ARENA
:MDB



5924 Eábado 7 D'M~!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ir
:::ss:w: _::::=:::=::s: as Sefembro de 1965

r,OMISSõES ESPECIAIS. MISTAS E EXTE~ÂS'

CHEFE: JOStl: J\lARIA V4LDETA.tO VIANNA.

Local: Aneso n - Sala, 8 - Ramais: 603 e 6"

SUPLENTES

ArmandQ oorr@a
Garcia Neto
JoaqUim Cordeiro

José Mario Filha
Leopoldo Peres

Nunes teal
,Wanderley Oll11tlUll
Vago

~VllEO .

MDR
João Menez~

Joel Ferreira
~Mllrla Lacla

Renato Archcr

REV)lIOES

Têrçaça-Ce1ras, ás 16 horas.

~ Locai: Anexo n - Sala B·A - RaD1111s 605 e 006.

TITULARES

Atlas oan tanllede
Benedito Ferreira
Haroldo \1aloso

Jani,ry Nunes
José Esteves
Montenegro Duarte

RachId Mamede

Raimundo Bogéa.

3) COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO ECONôMICA DA AMA.ZôNIA
Preslctenle:

Vlce'PlC$ldente: Abtahlio Sallbá (ARENAJ:

ARENA

4) COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO ECONôMICA
DA FRONTEIRA SUDOESTE

presldenie:, FlOres Soares - ARENA

Vice-PresIdente: Aldo Fllgundes - MPB

.ARENA

Ji'eliclano Figueiredo

,aéll~ Ouell'OS

Joséheire

Mário Mala

ARENA
MOB

.!'.RENA.
MDB

M..'Jn
ARENA
AH:NA
MUI:>

, AR&.NA
ARENA
ARENA
ARENA

ARENA
'ARENA
h-lDB
MJJ1:l
ARli:NA
ARENA
AR.!.'.NA
AH.ENA
ARENA

"- MDB'
MDB

SUPLENTES

SUPLENTES

:E:dJgard Marlin5 pereira
Mariano Bec1l:

Comissão' Parlamentar de Inqu.!írito destinada ~ apurar
irregularidades em indenizações (le terras tomadas pelos
açudes do Nordeste.

, RESOLOÇAO NO 57-68

pRAZO: Até 5 de jUlho de lf}1I8 (prorrogável)

Pllàl'e .Antônio VieIra - Presldente
Grlmald1 RIbeiro - Vice-PreSIdente
RaImundo Dlnlz - Relator
Lurta Sablll - Relator-Subsututa
Paulo Blar '
Joao Paul1110
Vital do R@go
l1umberto Bezerra

Romano Massignau
Gast.one Rlgl1\'

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada aexamlriar
os objetlvos dos planos do Hedson Instituts pan!. cons
:truir o "Grande .Lago ~mazônico:' '

,EESOL{lÇAO N9 58-68

PRAZO: ité 14 de outubro de 1968
:b'lõres Soares - E'resiélente
:Ft1rtado Leite ,- Vlce-Pl'esldel1te'
Osmar de Aqulno - Relator
PjaIma f'alcão - Relator-Substituto
Alberto Costa. -
VJcente Augusto
Dnar Mendes
Emllto Murad
SU5SumU .EIlrata
Getúlio Moura.
Padre Godlnho

tO)

.11 )

REUNíOES

Quintas-feiras., As 15 horas e 30 minutos. j

Local: Anexo 11 - Sala 8-B - Ran1als 007 e 008.,
ó_

2) COMISSÃO DO POUGONO DAS SiCAsa
Pl'esldente: Prancellno Pereira (ARENA)
Vice-Presidente: José Carlos Teixeira <MDB)

~ ARENA

1) COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
Presidente: Ml1l'emes LIma (ARENA)
Vice-Presidente: Edgard Pereira (MDB) ,

.lffiENA

SUPLENTES

Arnaldo Prieto

MDa

SUPLENTJ[~

Adhemar Glllsl
AntonIo Oeno

Ar!lndo B:unslel'
Carneiro IArOJ..

Garcia Neto
Genésio Una
Jorge Cury

Norberto·Schmldt
Romano Masslgnan

MDB
csruse da noclla

JO$é Richa

L1gla-Doutel de Andrade

Uniria Machado

REUNIOES

---

7'ITULARES

Amar&! (le Bouzl
EmlJlo Gomes
Remo Bomagnolll
Lauro Leitão

Leno1r VargM
Lyrlo BertoJl1
Osmar Dutra

Welmar TOrre.

Têl'ças-teJras, As 14 horas e 30 mínutos,

Local: Anexo II - Sala B-B - Ramais 507 e 608.

5) COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAR PROJETO DI
LEI REFORMULANDO A ESTRUTURA DO BANCO' NAClO.
NAL DE HABITAÇ~O.

'Presidente: Amaral Pelxõto - MDB

1Iêe-Presidente: Joel SUl'eira. ARENA

Relator: Machado Rollemberg ARENA

ABENA

Antônlo Anibelll

AntônIo Sresolln'

Dom Vieira

l"tall.OD Montar\

rITULABES

'Aderb&1 Jurema
ISrael Novae8,

,

SUPLENTWl

Francelll10 Pereira
Reráclio Rego
José-Carlos Ouerra
Manoel de Almeida.
Mauricio de Andrade
OaeM Cardoso
Passos Pllrto
Seglsmundo Andrade
Odulfo Domlngues

MnB
Antônio Magalhães
João Borges
Jolio Lira. Filho
Renato Azeredo

SUPLENTE. ,
Alll1zlo Alves
José Meira.

,Magalhães Melo
Raimundo Brito
Renalo Ribeiro
Segllmundo Andrade
Odulfo Oomlnguea - ,

'VIng! Rosado
Walter Passos

:MDB
Alvaro !.lns

'Blvar Ollntbo
Mllritl Plve.
'l'hales Ra1na1ho

REUNWES
Quartas-tell'as, U ~ Itorae,. ,
1Klt'IIt: AneZD Jl - ~ 8-A - ~ 605 • 505.,- - -

Antonio Neves
Cleto Marques
Petrllnlo FIgueiredo

TITUL&RE8
Alulz10 13ezerra,
Arnaldo Oarcez
Aurlno VaJoIs
Edgar Martins Pedro
Ernesto Valente •
Joslas Gomes
Ney Maranhão
Vicente AUgusto

TITULARai

Al'1'uda Câmara.
Bento Gonçalves
Carlos Alberto ~,

Hélio Garcia.
ilosias LeIte
Medeiros Netto
OSClU' Cardoso
Paulo Freite

Aquiles DJnlz
José Oarlos Teixeira
VllgO
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ARENA

SUPLENTES,

Teófllo Pires'

MDB
Dorlval de Abreu

. I
·1

Presidente: Raul Brunlnl - MDB
Vice·Presld~nte~ GrlmaJdl Ribeiro

Relator: Nlcola.u Tuma - ARENA.__·,

ARENA

'. ,

8) COMISSÃO ESPECI~L PARA ELABORAR LEGiSLAÇÃO
ESPECIFICA S~~RE TELEVISÃO (INCLUINDO-SE, TAM·
BÉII7I, RÁDIO E JORNAL).

Mário Piva
Wilson Martinb

.I

.TI;rULARES

Pltes Sabóia
Cardoso' de Menezes

Mour.1 Fernandes
Amarai de 'Souza

SUPLENTES

Cardoso de Menezer

MDB
Dirceu Cardoso

ti) COMISSÃO ESPECIAL PARA APRÉCIAR-O~ PROJETO DE
LEI3.771~66,QUE INSTITUI O CODICiO CIVIL•.

'presicfente: Ulysses ~Gulmarlies ...; MDB
Yice-Presldente: Osnl Régia - ARENA
<Relator-Oeral: JOSé Meira - ARENA

- Rev1Sor-oeraJ: Accloly Filho - ARENA

ARENA,

Bernardo Cabral
Chagas Rodrigues
Padre Antônio Vieir.
Paulo Brossard
Nelson Carneiro

TITULARES

:Arruda. CAmara
Antônio Feliclano
Gustavo Oapanema
Jose L1ndostl
ManSo Cabral
:Fires Sabóia \
Vicente Augusto
:Rubem Nogueira

SUPLENTE..,
Feu Rosa

_.~

MDB

hltUlBrunlni '

'~

Pr~sidente: ErltSIlÍoMart!ns Pedro, - MDB
Vice-Presidente: Jôllo Stclnbruch J _ MoB

,\RENA

g) COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAR PROJETO DE
LEt DESTII\lADO A RECiULAR O EXERCrCIO DAS~ ATIVI
DADES JORNALfSTICAS .'.

'1'-
~1 '-_ • TITULARES

Geraldo Quedes - Relator
Ioéon Peres - Relator' Substituto
IIamilton Prado

SUPLENTES
Qsslan Ararlp'

:MQB
Altair Lima.

'1) . COMISSÃO ESPECIAL DESIGNADA PARA ~-EXAMINAR '
A LEOISLAÇÃO VIGENTE SOBRE O TRAFICO ,DE ENTOR
PECENTES E PROPOR NOVAS MEDIDAS:LEOISLATIVAS
PARA COMPLETAR AS LEI,S EM VIGOR. ,.- .

PreSidente: Cantldlo Sampa.lo ~ MDB
Vice-Presidente: Daso Colmbrá - AREN.....
Relator: Aldo Fllgundes - MDB

ARENA

JlaUl Bruntnl
l1anduhy Carnelr~

T[TULARE~' ,
rAlblno Zeni
luvênclo Dias

, ilusttnoPereira
,:Raymundo Brite "




