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CONGRESSO NACIONAL
(') Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos têr.\los áo ar

'tigo 44, item r, da OOll,stituição, e eu, Petrônio PorLella, Presidente do S~_
nado Federal, promulgo o seguinte -

DEORETO LEGISLATIVO N° 41, DE 1971

IApmva. o texto do Protocolo de Emenda ao art. 50, al~nea "a", a~ con
venção 8óbre Aviação Civil Internacional, aprovada pela AssembléIa
ata Organz~açao de Aviaçilo Giv1l Internaoion(!L COAGI), rewnida em.
Nova Iorque, nos dicUl 11 e 12 àe março de 1971.

Art. 1~ Ê aprovado o texto do Pl'Otocolo de Emenda ao art. 50, alínea
Ma", ela Convençao, sõbre· Aviação Civil Internacional, aprovada pela As-

semblêia da Organizaçáo de Aviação Civil Internacioúal COA0!), reunitill
em Nova Iorque, nos dias 11 e 12 de março de 1971.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua, pu.
bMl!açào. revogadas as disposições em contráno.

Senado Federal, 7 de junl1ó d<' 1971,
-PETRÔmÓ PORXELLA

Presidlmte do Senado Federal

(*) O texto do Protocolo acompanlm II pUblicação dêste Decreto Le.
g,islativo no D.e.N. (8eção h) de 8-6-71.

; aa: 1.~ .?'

Ças do Senado Federal, oportunidade 6. Wilson Campos
em que serà discutido e votado o .,eu-· 7. Helvidio Nuns:!
pareceI' relativamente ao· Projeto e.>s 8. JOsé Lil1doso
Emendas oferecidas., . 9. Flávio Brito

Cong'resso Nacional, em 3 de junlw 10. Mattos Le~o
de lfJ7I. - Senador AnMnio Ferncm- Deputados
cfes, Presidente. 1. Aureliano Ohave~

OfrMPOSrçXo Z. Osnelli Martinelil
Presidente: Senador Annllnio 1" <;. LOmant<l Júnior

nana:es 81'- 4. Gastão Mul1er
Vice-Presidente: . Deputado Freita~ li. Alphell Gasplll'lnt

6. It.alo Cont1
Oln!z 7. Daniel Farac!!
,Relator; Deputado Amellano C),);>.- 2. Luiz Braz
ves' MDB

'I'

COMISSÃO MiSTA

• j'lwurnbida de Estuáa e Pareoe1' sóbre
() Projeto de Lei n? 5, de 1971 <CN),
que "cIlWra. o -art. 41 d.a Lei 111lÍ'lne
m ll.OO4, de 3 à'e outubro de 1953,
~!le dispõe sôbre a Política. Navio
,wj (lo Pellróleo e define as atribui
ções do Conselho Nacional áo Pe
~róleo, institlli a gociedaue por
.Ações Pe'tróleo Brastleil'O Sociedade
Ainóni1tI«, e tiá outr'as providênc'ie<s".

AVISO

, Comunico aos 81'S. membros da
I Comissíl.o Mista inculnbida de estudo
. íIl parecer I!óbre o Pl'Ojeto de Lei nú
1mero 5, de 1971 WN) que, a l'€mlião
;~l'evist~ para o dia 10.6.71, por BOJi
I Ilitação do SI'. Relator, Deputado Au
, lrollano Chaves, será antecipada para
: /Il dia 8.6.71, às 16:00 horas, na Sala
l tie Reuniões da Comissão de Flnan-

Senadl>rel!

1. Arnon de Mello
2. Luiz Cavalcant2
3. MlltoOn Tl'indadll
4. Paulo Guerra
5. Antônio Fernandes

Senador

1. DaútOl1 Jol>im

DeputadOS

1. Freitas Din1J
:!l. Rubem Medina
3. J!lloy Lenzi •

CALENDARIO

! Dia 21.5.71 - E' lido o projeto, 811l
fi Sessll<> Conjmlta;
~
" Dia 25.5.71 - Instalação da. C(Joo
i' missão, escolha do Presidente, Vice~
il Presidente e designação do Rela.Lol';
t .,
, Diall 26, 27, 28, 29, 30 31.5, 1 e .2.6,
,I de 1971 - Apresentação de emend~,

'" perante a Comissão;
j] Dia 8.6.71 - Reunião da Comis-.
11 são para apreciação do parecer do Re..
I lato1', às 16:00 hOl'as, na Sala de Reu
I niões da Comissão de Finançall dO
, senado Federal;

I' Dia 12.6.71 - Términ<> do prazo,
,.,na Comissão.
1I
, PRAZO

I1 Inicio: dis. 512.5.71 e Tél.\mlno: <Jl}_
30-11-1971.

..:-.----------------------------,------....,."....~--......---

tCÂMARA DOS DEPUTADOS
~ 4H SESSÃO riA 1~ SESSÃO' LEGISLATiVA DA 1~

. lEOISLATURA EM 1 DE JUNHQ DE 1971.

11 - Abertura da Sessão
Iln - .. Leitura e assinatura lia ata da sessão antedo,,"

]lH - Leitura do Expediente

OFíCIOS

- Do 81'. Primeiro Secl'etário do Senado Federal oficios nOs 15-3, 156,
158, 151, 162, 163, 160, de 1971.

- Do Sr. Ministro dos Tmnspol'tes aVIso nQ 268-71.
- Do Sr. Presidente da Comissáo de ConstitUlçáo e Justiça, oficios

nOs 45, 46, 47, 48, 49 e 50, de 1971.
..... Do $1'. Presidente da Comissão de Legislaçã.o Soeial ofício nO 9,

>le 1971.

DESIGNAÇÕES
- Do Sr. Lldel' da Arena G;tr!lvés oficio n~ 84. de 197,1.
- Do Sr. LideI' do MDB através indicações n9s 1, 2 e 15, de 1971.[

REQUERIMENTOS DEFERIDOS
- Do Sr. FrallCisco AlJl~ral, Padl'e Nobl'e, Pedro Fal'ia e Hamilton

Xavier solicitando desal'quivamento de proposições.

DESPACHO

- Do Sr. Pl'~dent" \;,esignando Depnt,ado para represent.ar li Câma,c
ra 1)0 ExteJ.'ím',

PROJETOS A lliIPRIlilIR

Projeto n9 125, de 1971 r}JIen:;a,gem n" 165-71, do Poder Ex,ecutivo). que
altera a l'coação ci~ artigo 28 do DeOl'eto nO 2.014. de 31 ele elezembro de
1908, que rlefme a letr't ele câmbio €, a nota promissória e regula as opera•
ÇÕ<2S cambiais, - (A Comissão 'ele ConsQtuição e Justiça)"



r'1642 - Têrça-feira S 'DIÁRIO ~O COi\1GRESSa f~ACIONA[ (Seção I) 'Junho de '1971

Projeto n Q 126, de 1971 (Poder Executivo), Mel)ll. 166-71, que cli3IJÕ6'
r:;ôbre as prestações devfdas a ex-cúm1Jatente segurado da previdência social,
e dá outras Pl'oVldências. - (A-] Comissões -de Consttil1içã,o e Justiça, de
Segtll'ança ~acional e de Legislação Social).

Pl'ojeto n9 127, de 1971 (Do Pod6r Execntivo) - Mensagem nO 160-71 
que regula !t aqul,icáo de imóvel l'Ul'al por estl'angeiro 1'8sic1ente no pais
ou pe.3soa ;;uridica estrangeira l!.lltorizada a funciona, no Brasil, e dá ou
tras provid~ncias. (Às' COlnissões ele Constituição r e .JustIça, de Relações,
Exteri2TeS e de ilgricultul'2.l. ,ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

00 ~tRVIÇO ca

Cr;~ 3,50

01':) ZOJ/lO

MDE

Exterior'

FLORIANO GUIMARÃES I

Rio em Janeiro

Al'berto Lavinas -' MDB
n",30 Coimbra -' ARENA
Walter Silva - j\,'1DR

Gl1a...l"labara

Alclr Pimenta

ParaiIJ"

Alvaro Gaudêl1cio - !.RENA
JI"2rconde,S Gc:delhf1 - MDB

,1,Vilson Br2ga ARENA,

l:'el'llambuco
EtelvIDO Lins - .ARENA
Gon:aga Vasco:lcelm - ARENA
~lrpgalh§,es T-:!:elo - ARENA
Marco Maciel - ARENA
Marcos Freire - MDB

r Alagoas

Geraldo Bulhões - ARENA
José Alves - ARENA

• ·Sergipe

Passos Pôrto - ARENA

Bahia'

Fernando Magalhães'- ARENA
João Alves - ARENA
üdulfo Domingues - ARENA

Espírito Santo

l1:Icio Ãlvares - ARENA

I
FUNCIU)t.ULICS

Cayitai e Interior

0,50 Semestre , Cr$ 0,:45
I .-

1,00 I Ano .... , ........ '., ... '. Cr~ 0,90

ASSlNATVR,4S

PORTE AERrO

Cri?

Exterior

Oapital e Interior

-.! ! !".!.-'" '"' ---"~

Dt.i5.R~O DO C!OI\!GRESSO
SEÇÃO I

REi'MTIÇÕES E PARTICULAIIllS

I - àS 13.30 EORAS
COMPARECEM OS SENHORES

Luiz Braga
Reynaldo Santan11a
Elias Carmo
Paes de Andrade
Antllnío Pontes
~dJson Bonnr,

- A remessa de valôres, sempre a favor do Tesouro do Depar
tamem:tp. de Imprensa Necio?liJ.l, deverú ser acompanhada de
esclareczmentos quanto à sua (/,plicação.

- Os SUpIC712?nto:; às edicõzs cios órgãos ojiciais só serão ?,31ne
tidos eQS ClsY,I.antes riúe o wlicitare:n no [(to da assinatura.

- O preço do' e-:cemplar- atraJc,do s?rá [,::rescitlo de Ci'~, 0,01 1:3
do me-;;mo Cl1:tl, e- de .CI'$ a,OI por ano, S:; íle a1/OS aníe1i.ores,

.- Excetuadas as para. o exterior, que sémpre s.:-rilo anuais, ('3
, assinaturas poderão ser tomadas em qualquer época, 7JOr seis

1ile[J';8 Ot, l!rtL ano.

Amazonas

JoeI Ferreira - MDB

,
Im'pressa nas ofiCinas CiO Departamento La Im;:r8n<a NaciDnal

Pará

,Júlio Viveiros - N'illB

Maranhão

João Castelo - AREN~

Piaui

Milton Brandão - ",,-REl!A
Severo Eulálio - MDB

Ceará

Flávio MarciJio - ARENA
Januário Feitosa, - ARENA
Leáo Sampaio - ARENA
Marcelo Linhares - ARENA

Rio Grande do Norte

Djalma Ma.rinho - ARENA
Pedro Lucena - JYmB
Vingt Rosado - AHENA

ATA DA 41~ SESS,a.O EM 7 DE JUNHO DE 1971
I'RESIDENCIA 'DOS SRS. ELLi\S CàRlliO, lQ SE{)~ETLrnIO, JOSf:

HállDAD, SUPLEN'TE DE J''ZCRET::;'~lO, LillZ ERAR'l, 19 VICE.
I'RESlDEl;TE

lino

RESOLUÇr,O i\l~o 6; DE 197"1 C'}

v -- Grandf E:"1le(licnfe

ANTôNIO BRESOLTIl' - Produção e comercialização de Boja no Rio
Grande do Sul,

]!'RANCELINO PEREIRA - RpIormulação do processo polltico-pal'tidá-
l'io brasileIro. .

LAURO RODRIGUES - Reforma agrária 'bl'usileir[l,.

VI - O"d6ID i!v. nb
Apresentação de- pHJposiçõ"s - ALCIR PIMENTA,
FLORIM COUTINHO, é/Líder - Que"tão do aeropol'f<J e avião supel'sô
lliCO.'

ADREJ\lAR GUISI -, Indüstri<; carbonifera.,

VII - Designação iIa Oi",lem. ,1~' D~~

VIII - Enc~i"rttmellto

:li - l,lESA (Relação dos mem'b1'os),
3 _ L:illE.RES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS (Rel[lção' d~ mem-

tlrO:;I. V
4 - COMISsõES (Relacão dos membros das Comissões Perm~llentes, .

Especiais Mistas e de InquéÍ:ito) 20

5 -MESA.
-6 - ATIJ DA MESA.
1 - ATAS DAS COMISSõJ:S;

GETuLIO DL\S - REgulamenbção do decreto que dispõe Sêbre li; con·
tagem de tempo de serviço cios fUnClOnl\rioB públicos civis da União e das J. g, DE ALMEI!)A CARNEIRO
autarquias. '

JúLIO VlVEIEOS - RaÓillno.
ALD:l PAGUIIDES - Gastos do Govêrno com prppaganda,
LUIZ ERAZ - B.2incll1sã,o do Municípío de I1Iagf n~. PúiUeixa Zona

Salarial do Est~_1o dc: Rio de Janeiro.
JOEUE FERRLZ - OJimpiaão, do' E;::;§J:cito • 7l.
MARIO MONDINO - Pecuária gaúcha.
EJ;.cro ALVARES - l"1alárià no norte do Espilito Santo.
WILSON BRAGA -- Extincáo das feiras livres de, Brasília.
ILDJi:LI0 MARTINS - Ani-versário .,da autonomia. municipal de FOl'an-

~~&, -
JANUARIO F:8ITlYJ3A - Indic)?ção de Rnbem Cesta para, a; Presidên

cia do BNH e de HUberto :Ma.scaxenhas para a Presidência do Banco do
Nortlezti?;.
. ALVARO GAUD1l:NCIO - Extensão dos beneficios da Portaria número
&.147, do Ministério do T.mbalho, !'!OH contribuintes autônomos ela Previdên- S r 01'<"'.
cío. Social. -0tnes ....1'$ !.:* _.~ .... lO ...... ". :P

, JOEL ~'ERREIRA - Enche,ües no Amazonas.
i FERNANDO CUNHA - Relvindicacõea do ,sudoeste ,,'oiano.
/ 'EDVAIJJO PLóRES -- Supressão do Plano N:ccíonal ele Educação da'

constmr;ão de prédIO'; esçclares ",m convênios com as pr"[e1tUTa,g.
.'\RqILANO :JARIO - :Mar de 200 milhas.
JJJRÓl'lTI-J:O ~-1Tl'l1iA. - 8itua.çáo do Ter'iit6rlo cle Rondf~nia. :4no L-t '_f ~_._~._."_,,_~_.~_!. __~•.~-'._._._~ Cr$ 4)00 1 ..4~to q .

PEIXOTO FILHO - Artigo di:' "Jornal do Brasil"; "ColUl1llÍdades de,'
Saúde".

ALBERTO LAVIN},S - Situação da mineraç2,0 em RDndônia.
ALFj;;U GASl:'ARJNI - Foluição - Oportunidade de trabalhO' para os

excejJClonn.ís, ilfensal .-. Cr:: 17jJO I Semestral Cl'i~ 102,00 I Anual
AMAURY MtJLL.'UI, - Ãreas. de segurança nacional.
J\~OACYR C-"llESSE - Boletim do Serviço de Informacão do Mercado

Agricola - Mimstsrio da ligricultura - sô'bre divulgação das cotações dos
lll'odutos agríeúlao. "

l'LAURICI0 TüLEDO - :Mar territorial de ZOli milha3.
PETgONIO FIGUEIREDO - Inscrição do B:\ch"rel em Direito' na

,OAB. .
L18ANIiAS .MACIEL - DispEllsa de i'tmcionários do IBGE.
LUIZ BRAGA - D"ta nacional de Portugal.

Prorroga por 1 (11m) ano o prazo de validade do concurso público rectli
zaào pela Câmara dos Deputaãos, para preenCnilll.ento ãe vagus na

classe inicial da carrei1'(z de Oficial LegislC'tivD,

Faço 'saber que a Câmara doS Deputados alll'OVOIl €i eu pl'omulgo a
(;~f:Uint() Resolução:·

P.rt. 19 Fica prorrogado, por 1 Curo) ano, o pro.ZQ dS'. validade do con-'
curso pÚblico realizado pela. Câmara dos Deputados para pre€..'1chimento
de vagas na classe inicial da, carreira de Oficial Legislativo. ",

Art, '29 Es tá Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art, 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara dos, Peputados, 25. de maio de 1971
PEREIRA LOPES

Presidente

(r) RepubllcO.-Se por tar .If.li<;\o com inconeções no DON - seç~o I,
, de 26-5.-71, página 1.29().). .,



IDESIGNAÇõES

13raslll;1., 3 de .1u~rto de 1971.
1) Oficio n~ 84-'/1.

Senhor Presidente:

Min~f\ qf!l'~i'l,

41u~eliano Ohav.es - ./l,RENA I
()arlQs Cutta - lVIDE .
3;iirancellno Pereira - ARENA,
:Romero Sllltos - ARENA ~
'lÓl'ge VaI'gas --.. AP.ENA '

Sã'!, Pa\jlo,
Adalberto Co,margo - MIJE
.l,Ufeu Gaspal'inj- -<iRENA)
Ji'relta~ !'lobre - j)!,lDB
1ldélio Martins - ARENA
José Camargo - MDB
feclroso Horta. - 1\ID~

Sussumo Hírata - ARENA

Q")4S

:Braslllo Calado - ARENA
Mato 0J:osso

Jilmanue\ Pinheiro - ARENA
Paraná

'Agostinho Rodrigues - ARElN:l,
Alencar Furtadó' -:. ':MDB
bry de Limit, - ~nJ)JNA,:fl,

Jii'lávio Giovine - AR.ENA
Olivir Gabardo - MDB
Tülio Varg\lS _ A~ENA

Sv,nta Catarina
l\roldo Carvalho .
Dib 'Charem '~ ARENA. '.
L~.erte Vieira. - ly.l:DJ3
feqro, Ivo - MDB

Rio Grande. do Sul

'J!;~y Alcântara..- ARENA
;qarJiel Faraeq - A:fl,ENA
:B.al'ry Sauer ~ MPB
Lauró Leitão --ARENA'
Lauro Rodrigues .c.... MDB
),V1:;1.r10 Mondi:;lo - ARENA
Vasco Amaro -..:.. AREN./'.

!li - I[) SR. WiuLlEElJt SllL;V&':
Servindo comQ 2Ç s~}'etál'io, ,Pro

çede à le~tur'l da út..<> da sessão. ~n
'oocedeme, a qua~ é, sem O,bservaçoeõ,
:fJ.&sin8.da. ' '

€i} Oficio n~ ~\lZ, ~f!' ~i!,,'l1, ~Of1~! con~lq~rl\Ç~O fi apxêça• ...- "Q~é DOllt-
tninhaThào autógrafo d(1. De(;TIÍt:G L\l<> tãclo, p~~sident~.' .
gislativo n9 38, de 197~, qua E,prov~, . 4), Do :presidente qa. ComIssão d~

o texto do Decreto·lei n~ J. :/58, de Constituição e Justiça, nos' seguintes
I 29 de abril de 1971; têrmos:"'"

i) Ofício n 9 1<l3 de S-fi-'l'1, enca,- B 'li 1 d ' " d' i 971
n:Jnh~ndo o a,tltógl'll,fo ,da, D~cieto ~oll- raSl a, e ~l1nHo e..; NR forma regimental, tenho a hon.

"gIslatwo lI' 84~, de ~97.1<i que aprova o Of. n° 48-71 ' . Ta (',e indlçar a V. Ex* o nome no Sr.
texto d,o DeCt';,to-lel n· ~.169~ de 29 '. . '. Deputado MagaJhães Melo piOu'a su~
de abrll. ';le 1~ /1; '_ _ . Senhor PreSH~ez;1te. rplente da Co:missl1Q de Segl1raIlça.

g) OflClO n·· t60~ ele 8-6,-71, c.o~t!. Atendendo 11 delil,JeJ;(\cão desta c;o~ Nacional, em vaga existente.
nicando a aproyaçao, sem 3lteraçoes, . - d C Qt't' - • T,' t·· ,- \-
do Projeto n9 6(15-3, I!e- 19(;7, que mIssa,~ e 0Y;1w.' UlÇ~O. ~ v l;S lça., em Apl'Oveito a oportunidade para l'iÜ~
acrescenta p~I'ágrafó aQ art, !!~, do ~eullIao p]e~arJa, .r7,alIz<Nda eI~ a 1 de torar a, V. EXa, os protestos de meu
pecreto-Iei n9 201, de 27' q\) feve- Junho. de. 1911, sohq,~ a V. E,.{. ,<Jue elevado apreço. Geraldo [<I1'e(1'e.
1'eiro de 1967, que dispõe sô~r{)'~ ras- Q, ~mlStén~ do 'I'ra~a.ho ,e, pre'lK,en- LideI' da ÁI\-ENA. '
pollSabi1iC\~C\e dos Pref0itoo e Vl;lrea- Cla SocIal "eJa ouv~do .;f0bre o Pro: . _ "',.
dores e dli ,o~\tras pro1(idê:nci~s.' J~to,. n° 2.~~5-69, ao ";: ~dhem'f' 2) :índlcaçao Ç~-_-7l.

,l) Do lV1Irflstro dos' r:ran~.l10rteo" S·hISI" que Estenqe o o "dápo~fanll- Senhor PreSidente::
nos seguintes têrmos: ' ~la crlado. pelo art. 2, d" "LeI numero ,
"a) Aviso n? 268-GM de :1l-5,-1-1 5,559, de -U de dezembro de" 19ô8, 'Na forma regimental, indico, a V"

cDmunicando o lanç::mw~to. :lIoS d1ilÍi: aos herdejros de segmado ~aleGicto. no :Excelêncl~ o, Deputado. Dirceu Cs,rdoa

(25 e 27 de maio corrente" 110: caJ;guel- gôM cta apossnta.dorliJ, por- lJ;1v;ali- so l?ar~ llltegrar, com<;> suplente, Elo
\ 1'0 Flamengo, GonstrUÍdo fjOnl finan- q~z". C,Oil\ISt;aO d" Desenvulvlmento da Re-

. \úiamento d~. SU:(lerintendência :Nacio- Aproveito ,o ensejo para renovar a ~~ao Centro-Oeste, e~ v"ga existen~
{11~1 de Mannha Mercante, e do {Ia., v: E-" meus protestos de estima e '
('\'10, grane!eil'O 0rru;;~um' :t'~ide, ~c~p~. c~nsid~ração. J.osé Bonifácio, Sala das Sessées, 'e~ 23 de inaio de
trtlldo tda Est201''11"0 lsikaw"gmIQ., Pl'Psid"nt(> 1971 - Peq:roso· Borta" LídeI' do ,
para a Omniunl Transportation; •. , lV1 ri E, '

• 5) Do Presidente qa, Cqmissão de), " ' '. ,
OJi'íqOS, IDEnEmOS:, .:c.on5t:~úiÇão e JUstiÇ9" nos segq,i l1tes ;\ S> - Indlcaçao ,~o CE-2-71.

1) Do Pl'esidente da Comissão d~ õe,,no.o. , Senhor PreSIdente:
Constituição e Justlçl)., j;lUB' I2cglll.j1tes, Brasilla, 3 -de junho, de 1971 Na forma, regimental, indico a Vossa
têrmos: ' , Oi. n0 49.-71 Excelênci[j o D~pnta,(!o Wab:m Lopes

04. 119 45-1.1 ,para mtegrar, como membro e,íe'civo,
" Senhor llt<Jslàente: a Comi.ssão da Bacia do São J'rau-

Brasilill-, 25 de maio di) 1971. Atendenclo à dehberó,ção unaJ11me cisco. ~ _ .'
Senhor Pre~idetrte: ,destá Comissão, em reunião r€a!lza- Sala, d~,s s'c,ssoe~, em_} ae ,~lalO de

'dà em 1.6,.71,' solicito a Vossa Exce- ~&71. - PerI1oso I:!ol.a, LIder do
Atendendo à delilJ,era.çãQ unâniln,e le'nclo qtle o· ":l'nistbrl'o rOo .T'r'1,'h 0 lho, NLD.B,desta Comissão, em reunião.. <l.e SUll ,. ", • ~ ~ --'''~

,Turma "li", realizada ~m 21-S-71, so- (; Previdência Social seja ouvido sô- ~) Indicação nO Cl?-15-'11.
licito a Vrn;sa EJ'.celêllcla que- o l\I!i- ,bre li. Emenda oferecida em Planá- Senhor Presidente':
nistério do 'J.'>'abalho, e 'P;;e'!i<lênqia, rio ao. Fl'ojeLo n' 983-A-ô3, que "AI-
Social se,ia ouvido 8ôme' (l Projeto nü- 'tera o artigo 73 da Consolidação das Na fOl'ma regimental, Indico [lo V.

q:y SR. l?ElESIJlJ:EN'FE,: - 'mero 1.966-68, do Sr., Atmê coor,y\ Leis do Trab3.lho'. Excelência o Deputado E10y Lenzi
(Elias Carmo) :- A lista de pre· que "altera a Lei OrgânIca da Pre- h d' para integr::w:, COmO suplente; a Co-

i'ic,nça Iwusa o comparecimento de 61 vIdência Social; incluindo entre, os ~e-: Valo-me o ensejO para renovar :missão de Constit.uição e Justiça, em
"'enhores DeputaclQs, gurados obrigatórios as costureiras, a Vossa Excelência OS mens protes- substituição ao '·Deput"do Aldo FEl-

manicuras e éabeleir,eiros autônimoo, ,tos de estima e aprêço. - Jor,é Bo~ gundcs. '
Está ab,ertã a sessãQ. e dá outras providências". nifácio, Pl'esidante. Sala das Sessões, em 4. de junho de,
Sob a proteçãG de Deus iniciarno1; Apl'oveito (l, enséjo para renova.r a '6J Do Presidente' da Comissão· de 1971. - Ped"o/Jo Horta, Lid0r do

llJ.oosos tmballlos.' ,V. Ex"" meus prQtestos: 'de, estlJnl1, e eonstituição e Justiça, nos s0g'uín- 'x-'t.D..B.
{) Sr. Secretário prceederá il. leitura consideração. - ,José Ei01j,ijáCíO, '1'1'''- tes têritlos: REQUEIUMENTOS DEPEr.UDOS

~;J, at.", da sessão anterior: sidente. Brasilia, G de junho de 1Ii71
2) Do Presidente da Comissão dQ 1) Senhol' PresIc1<:mte:

Constituição e Justiça, nos seguin- Of. ,n° 50-71 Requeiro a \[os.sa Excel{;ncir., nos
tes têrmos:' Senhor Presidente: têrll10s Regimentais, o (o}sarqulva-
Br~flla, 31 de maio de 19.n. f Atendendo, ã: deliberação unamme mento do.: ~egujntes projei(q" de mi-

.1 t C i - R'~ PI ' nha autQlis..or. n° 46-71 ~es a.. om ssao, em ,.eumao .en,,-: Ns -20-'J:1 _ 26-'67 _ 163-67.
Senhor Presidénte: ,~Ia, reallzada, em 27.5.71, s?llc!~o.a '16-\-87 _ 175-67' - 187-67 _ 189.67

, i{)' SR. PRESIDEN~EJ: ,V.ossa Excelência Que o ProJeto nu- _ 266-67 _ 3,62-67 _ 460~67
(Elias' c-armo); ...:. passa-~" lt ),CrGU- Atendendo à deliberação unânime.: mero".2:08_6-fl4. do Senado Feder~l, Sala das .sessõe~, em 28 de' m?lo de

la, do ~l<1?edientfl' desta Comissão, em Reunião Plená- que D,lSPOe s,?bre a ,:venda d,: imo- '1971. Deputado - 1i'n~ncisco Arnwial.
ria, realizada em 26.5. 7'~, 'êólicitq li. vais a prestaço7s m~Cil~l1te .EOl'"mO, e, . '.

lU = ·:m:X1'~~~E~T~ Vóssa Excelência que o Ministériq dá outras pro"ldêncla~ , seJa anexa-, 2>, Senhor E'resIdQIlt().
Of\eiQs: doS Transportes ?eja. ,ouvido sô1:J~e do ao de n" 2.327-70, do, :poder .E,:e- :Requeirú 2 Vogsa~ Exceléncla, nos

o Projeto nO 2.145-70, .que :Inclui na cU~iVo por tratarem de matêrIa~ tw'mos Eegimenta,!s, o desa,I'oulVI'I~
1') :Do ~:l(lme;\ro SecretniQ df.), Se- Plano Nacional d,.~ 1{~aç~\l' çomo : .. anvalolBhO'a~. d _o, ,. '" ',mentq tlos, 'seguintes pwjetQs dê m~~

nado Fed,êral, nas aeguintes têl'n1os: Bn-285. a rodOVIa S(j,utó Jl.:pg"IQ _ a. o..me .. o ,en"I>Jo pa. renova.. f!. nha. autona: '
, fi) Oficio n? 15~, de- 1:~6 .. 'H, encl1- C?ruarani das Missões Cerro LaIgo ~ Vossa Excelencla os, me!:1s P);ot~~,o~' , , "
minhando' autógrafo Pll Projetq de Roque Gonzale"s .:..' Pôroo, Xllviet', e de ,e~tI;na e, sonsidexaçao. - J,Ose.' },~" 468-07. - S22..6! _. 562-07, "
lRl Complemen~a1"ü q 1, de 19n, que d~ outms providências" - 13om!ácw, l"resldente. ,6,,7,-07 - 639-67 """": 143-67 - ,7HH
1Dstitui o ?l'ograma de Asslstencia aQ , _. ' I 7) Do Presidante da ComiSBá{) de .'-773-6"1 - '11H-67 ~ 199-6',,_
'1'rabalhll.dor Rur!tl li' dá ol1tr:JS' pro- VaJho-me do ensejQ para :tenov!'r :Leg';slação Soeial, nos segljinte~ t~r,. 'Sala das Sessões, em 28' d!'l ma!o
1,/.),Qêndas, t~:<lJ~foi:má,do no.' ~l' COrLb 'a Vossa Excelência' os' meus protestos mos:' ',de 19'"l1. - F(alW'SGO Amaral. ',-
piementm' rJ,ç U, u~ zã 'de n1JÜo de. de e,st,in:.,a e co.nsideraç.fl"Q. '-'JÕB~, Of n, 9-~1 ~) Senhor' P"e"'don""
:j,v~I; . '". - - Bomtacw, Presidente. ' . n, t. ~ ~ ,- '" "'.•

!l) O!ic;o n9 156, de 2-6-'11, enci1.- 3) Do Presidente da, CpmiBsão de, :Brasília 17 ele malQ !Je 1971:. ReCjuziro a Vossa, Excelênci2., nos--
minhando autógl'afo~ do Decrel,Q Le- Constituição' e Justiça, nos" seguii'l~ ,.', . termos Regimentats, o áeBltl'quiva'·
iiislalivo D.Y' 37, ãe '1971, que" aprovfI, tes tênDos: .' " • Na forma l'~gim~n!a~ ~~r.~. &1,) ~~l. went'c! do~ seguÍl).tes projetos de m,i~
I. f.\côrÜo Básico de Coopcraçâo 'Féc- , . ., ,oonho. lt, hon_~a.d!" boile,,'!! àe. V'woa n.i).e, Rutôna:
X,iG:J. entre o Govêmo da Repú~lic!\ 33rasllm, 2 ~e J].í1lbo all 11m.. Excel:llcla pl'oY:de~clas n<~. sen~I~O d" 1'<s. 1.266-68 ~ 1.27~HJ3 .-, 1.296-
Jrederativa do Brasil e o Govilrno do Of. n0 41-71 obter-se a, auc1ieJ')cla do .MimstelJ.? d!! ,68 ~ 1.333-68 - 1.412-,68 - 1.525·133
E€~"o dos P.âises Baixos, firmB,do na ~ l!'azenda, a respeIto do ProJeto- 'lU!ne~ ,~ 1.53S·{j8 - 1.56'h68, ~ 1:565-6& -.
cIliade do Rio de J::mei:to, em 25 d~ , Senhor Presidente: ro ".~. 234.-54, QU?~ "d~spõe !iõ~re o exer- ,1.605-68.
t,etembro de 19E9; Atendendo à deliberação unânime. C!cl.?" da 1JroÍlSs~() (le ;o~r~,!>;. de ,11(,- Sala das ses~ões, em 31 de Illalo de

c) Oficio n~ .158" de 2-6-71~ ,;:nca- desta ComIssãogue, em réuniãó rea- r~ , qe al1to;'la, do. A oder &e~utiVQ 1971. - Fral!çl~CO Amaml.
llllnhando l1utugre,1o' do, 'Projeto de '1' d h' . I ' 1 t'! I 1 ,Me~sai?,'em n· ®-54~, ,cQnf9-rm" rc- , "
" l." C' N' . '. ° 8 " Iza tj, o~e, J~ gou C011S lliUC ol)~ e quenrnento aprescntado p~lo relator 4) 13enhor Pl'esldellte.
~e C,O ongresli'l ;1.C10U:U n· ,_,8 jurid1Co () ProJeto n? 84-71 do SI. q "';i. , ,6' ,
1971, que ç~ll{:ede pens!1.o espec!r:I, a A'ldo Fagundes, que "dlspõé' sôpre a aEl, ma.tel'l "I)8.sE~ ÓJ~~o" l'ec:lico~ .I/,equeiro ,a Vos~a Excelência, .110S
:CJl:el'cedeS Blanchel'l Locat~lli, V1U'V!\ elei ão dos "Diretórios 'dos par~idps Deput~~o :F:all.l!j~,co A:m>.tra., du;ank termos Reglme!!tals, o ,desarq\Uva~
do .exCPl'.ofessor Aluo Domtele Loca- POi{ticoo e d§. 'outras uIoviclênclas"" a reun,ao ?'~l1la):la;- ~e 13 de maIO de 'mel'iro do~ segtuntes ~l'oJ~tos ue rm-
"~lI' j'ra"lsfo"mar'o no Lo] n~ 5 6r,S de ..', - f 'ó 1!Y11 e, aplO1iado ummimemente pela .-'-i" 'outorla'
.~ -! v '. • • '" .~ >.. . Y , SOlIClto a V. Ex' que a 1'e e~I a pro- Comissão ' ,," " ~ •
'),7 qe I,~alO d~ 19,71, _ _ _ ,posição seja encaminha,la à Comis- . : . Ns. 2.310-70 _ 2.312-70 _ 2.313~

~) O[,cio n, 1,,61, de 3 S 7~, enca são Mista que aprecia o P.rojeto l'Íú- .!\-prO'l'elto o- e1".;Sejo para \J,presen- 70 _ 2-.312-71) _ 2.325-70 _ 2.326-70
:O:~J:(1hando oa~tog_af.o"C;,o Dec~eto ,Le- mero 8eN-71," ' tal' a V. Ex" n~eus.pl'ote~tos de eleva- '2.330-70 '_ 2,:340-7.í\'.
g1s1o;>tivo n v8, ,;Je. 1.~.".; qu_ aplOva, .'. . da estima e conslde~açaD, _ Depu- . ,
" text<> do DecI'e"o-le) 11 1.167, ele 27 Ap!oyeIto a oportumdade para tado Rezende lJ-Ionteiro Vice-Presi-, Sala da~ Sessões, em 31 de maIO de .
de \lbl'il ,:e 19'11; apresentai' a V. Ex' protesto>' de _dente no] exeruitl",õ.. 'pre5idênci",. lu'll1. _ Fmncisco Amam/.
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(lvlENSAGERI N9 165/71,
DO PODER EXEOUTIVO)

SQS 111, Bl. F - A]JL~ 403

Regimento Interno, na "Internationa,l, .Art, 3'!, ~evogam-se' M ~ispo.siçõc:j do o protesto de titulos, visto que (I>

Pal'lamentary Conference on the En" em contrano. previsto tem se manifestado exiguo,
vlronment, a realizal'-se em Bonn, Ale" Brasilia em de de 1971 sobretudo nos grandes centros urba-
manha. ' nos do pais;

Eln 31 de mal'o d~e 1~71. _ Pt>ro'/'c LEGlSLAÇJíO CITADA O) o reconhecimento da nece3sid,,~
" - v, de de facultar-se a intimação de ou.

Lopes, Presidente. DECRETO N" 2.044 - DE 31 DE tros coobrigados cambiais com o oh-
l';oml, H de maio de 1971 llEZEMBRO DE 1908 jetivo de resguardar os interêsses dos

e a 1l0",ú- credores, como também dos próprim....,'. Thales Ramalho DefLne> a letra d.e câmbio '_' d - to' tema
"" " -, ,,",1" a opel'açÕe3 GOOurlga os, porque es eSL n .51S

P1'OnI'SSorUI e r.g".w 5: - atual, não são mtimados da entrega
cambiais~ do titulo ao Oficial de Protesto.

Bl'asília, Brasíl. • ...•..••. , .••. , ...• ' ....•••• ' , ..•,' Assim sel1do, tenho a l1cnra de tra-
Art. 28. A-letra que houver de sel z,er à alta eonsideração de Vossa Ex~

Prezado .colega, lll'otestada por falta de aceite ou d':! celência o citado projeto de lei que
Em janeiro, submetemos ao 1'1'e51~ pagamento deve ~'ser entregue ao ori, consubstancia as .t.uedidas expostas ()

dente da Camara dos Deputados o cial qompetente, no prImeiro dia fItll que. se merecer a aprovação de Vos
pedido da relação nominal dos parra. que se seguir ao da recusa do aceite sa Exce1ência. deverá ser encaminha
mental"eS bi'asileiros que tivessem ou ao do vencimento, e o l'especti'lo ·do à apreciação do Congresso Nacio
grande interês.se pelos problemas dc protesto til'ado dentro de três dia~ na!.
meio-ambiente, Recebemofl l'eSpostfl, úteís. Aproveito a oportunidade para re
ar,~nas esta semana, dando ~ell nome Parágrafo Unico. O protesto dtW~ novar li Vos.sa EJ:cclência protestos dc
e o do SI'. Edgal"d de Al1neIda. ser tirado do 1ug,ar indicado,' na letra prOflJl1c]O respeito. ~ Alfredo BuzCli-d,

Dasejamos conVIdai' ambos para para o aceite ou para o pagamentcJ Ministro da Justiça.
particIparem da Conferência Parla- f:\acacla 011 acéita a, letr& paxa, S61' pa- Of. n0 OOO-SAP-71.
mel1~ar Intemaci,onal sôbre o lYIeio- ~a em outro domicílio C[ue não I) do
Amb18nte, a l"eahzaI'-se em Bonn, de ~acado naquele domicilio deve ser tl- Em 2 de junho de 1971.
2 a 4 de junho, de 1971. Em anexo, ;;do Q' protesto. Excelentíssimo Senhor Pl'imeil'O Se-
uma calota eonVlte, contendo malOre, •. .. . .•..
cxplicações, como também a COlTes- - ,....... " cretãrio;
pondente dooumentagão, MENSAGE?YI N9 lôfi-71, DO P.oDER Tenho a horL'a de encaminhal' a

Estamos ansiO:lQs em "arantlr a EXECUTIVO essa Sem"etaria a Mensagem do Exce.
presença do Bras!l, mas co"inprcende- 'Excelentissimos Senl10res Membros le~ltÍsslmo 8en11or Presidente da R~
mos que poderão ter dificuldades po, do COllgrcsso NaCIOnal; publlca., acompanhada de" ~xpoSlçao
eausa da distEmcia existente. Fui, --," ~-t'ão 51' da CO'lsti-1 de MotiVOS do, Senhor. Munstro. ~e
pr,wtanLr>, autemzado pela Executiva ~T~s teimo" do ~"-~'" _ " . _ Estado da JustIça, l'elatIVa _a proJ&,o
do Centro 'Int~r]Jarlamentar de '1'ra'l tUlÇ,lO, e pr:U1. bel 9;Ih~laClo ~10S PI~ de lei que "alt.era a redaçao do ar
balho a prono~'cionar unIa passa"'em zO? ,nEle reLendO,s'd"'r; d?1ib • o,:,ra d~ tigo 23 do Decl'cto'l1~ 2.044, de 31 da

',. d lt d B' <lI o S"11 suometer a eleva a ~ edl,çaO dezembm.-d" 1908 que define a letm
ae_ep,. e.Vo

0
}', _no l!L, 2n OI Vn:,sas ExceJ()ncias, acompanl1ado ~e de câmbio ;; a nota promissória e re-

n~delI8, cli,~U."~1 e.,se. ponto com o ,se- ExposIção de Iv1Dtivos do Senhor:M:\- gula as operações cambiais".
nLor de Almclda, E'l?eIRll1ü8 que am- r_4st1"O de E1tado <:ia Justiça, o an€xo ", , '._
bos possam Vll'. p'trhlh,mdo a passa- - 'o] tI} de l~i que "aitera 'a redação AproveIto a opol'[~mnlade para re
gem, Se, confor:ne pod~ ser ,o caso, ~~ :rtigO 28~do DeCleto n Ç 2 ..044, de novar a Vossa Excelencia ,protes_t05 d"
n<!.lhtUl, dos dOIS puder comparecer, '31 'de dezembro de 1908, que define li ele'y2.da ",:stlma ~ ~ con~l~eraçao, -:
talvez possam mehcar um ~outro paT- let'· ti câmbio e a nota promissória Joao Lc!"ao de AiJ'l'e'u, l\![imstro E,'(
lamental' qU,? pr2e~1sl1a os. cri t&rios e l~:gUI~ as operações cambiais'!' k~~rdmal"1.o para os Assuntos do Gil-
adot!1dos pal11 'partwIpar [la Confe- Bl'asilia, 2 de junho de 1971. _ bn,.te CIVll.
l'encJa. ErntllO ~ltedíci. I

Sa:ia pO~.5ív[;1 t:12.grafar-nos dando EXPOSIOAO DE l.:Y10TIVOS Gl\,!-3D8- N.o
sua decisão? B, DE- ~0-5-71, DO 1l'lINI8TÊRIO

Em nome da EXecutiva, eSpelC} tel DA JUSTIÇA i Dispõe sObre a8 prestações deviacw r:l

o prazcr dc cOllhecS-lo lJ!1 COl1ferên- Excelentíssimo Senhor Presidente I e:E.-co.7Itbal'!lIte segurado da prevI-
eia, àa Eepúblll'a lienc:za 50cwl, e d.a; olJtras Pl'OVlCtCll-

Ccrdialrnente, TV. E. B.]1.rhenn. CWS.
Déi:5de a pTt)lnnlgaçAo- do Decreto

SÃ') UIlOS E V)'..O A nUPRIJ1.lIR nQ 2,Oo!4, ue 31,e'e uezemblo de 1903 (lHENSAGCl\I N9 16~6J71.
OS SEGUIXTES l'ROJEl'OS ~ (Lei Cambial), a praxe bTasl1eira DO rODER EZECUTIVOj-

,PROJ!:.TO Gempre B,clmitlu io&sem os titulos de IAs Comissões de, Constituição e Jus-
crédito protestaúos indt,tintamente tiça, .de Seguranç~\ Nacional e de

fIJ.o 125, de 1971 eontra os -oPI'lr:ados pl'inc!pms e 05 Legislação Sacia!.)
,illem u redução do uTtigo 28 cio De- coobt'igados. O Congresso Nacional decreto.:

creto na 2,044. r1e 31 de dezemblo 6A Alguns Tribunais. entretanto, lnvo-, ,
1908, que rlejine 1:1 letra de c<lmbí<,. canja o texto dos artigo;; 28 e 30 do _Art. lo~_O .ex-combatente segurado
f' a :nota pro711is.sória e regula ~a8 Da'reto nO 2.04:'1 e a lictio de ...-058 da. pl'evH:el1Cla sQ-Clal e seus [tfJ)cn
operações cambiais. JvIana- "\VllitackêI, têlU decidido que) d~nLes. ~2~jD rUn~ito ,à3 prestaºõ~s pre...

os cartórios de prüte;~tG apenas P;J-! IlldenCIU11[l:, C0nC2clida.s•. mantIdas e
del'ão efethar 03 Plct2...:ltos CO:lt;:a o: [;~' eDn;fol'nudade COln o
oJJli':;ados prllícl.pui::;. I t;2.-al (.1 l::gislação orgunic~

- . ' t ,la pl'eVIClEllcía social, salvo quanto;
Tal dec.i.;;ão, a(tequac~:1 ao cxto d~ -

Jei, não traria quai~y'w:T pl'e,jLhZ03 [', _ I_ - Ao ~21npo c:c~ S31'\iço pal'a nqt1i
cconcrnin. desáe- {ilIC .se pern1it'ISSe aO-3 ~i:D do Oll'Elt:J a.apo.:;~ntadm.ola pOl'

Pl'o'plios oficiai:; de PrDt.est.o, semp.l'el~empo de, E~rvlço oU,ao abono de per
que us5im Q rlEseJaSs~ln. os pOl'tacI.:)K man6nma ('TIl Scl"vlÇO, que sel'''' de
le.s dos titulos, dar aos coobrigado; ~11nte e cinc:1 anos
cii:nc,a da apxe.:;enta,ão de tItulo pu'a II _ A renda mél1Eal do auxilio-
protesto. doença e da aposentadol'Ía de qual-

A Corregedoria-Geml da Justtra de quer ~cspécie'- que ~era' igual a cem
São Paulo, ~ ao examinar o problema. por eento do sal:1rio-de-bellefíclO, de
cntendeu- Scr inaam1.ssivel o reeonhe- Unido e delimitado -na legislaçao co
cimento deSdI faculdade, qlrer sob "s 'rnum da. previdêncía social.
n0l111aS cio D2creLo n9 2.044, ou sub' Parágrafo ÚillC0;: Sem computado
as da Lei de G·enetra. Em congcqüÉ'n~ c{nno ten1pO de sefviçol pa.ra o.:; cíel
eia dêsse entendimento, os pl'Ot9StoS Las desta lei. o períoào de sel'viço mio
pas,Sal'Uln a fazer-se selU ciêúein aos lhar prestado GUl'ant2 a gw'::'nc~-~de

eoobl'lf;ae\o;;, que s:í.o 110 entanto obri· 1939 a 19-\5 ',~

~~l~~t~sPej~~ ~el~~~i~;~itO~o: r:~~~~~)á~ Art. 2g C0l1}3íd2ra-se ex-cmnbat:nte,
para os ef2ltos Cle:"a lei, {I del"lÍ,io

veis por TÜl<lcs nrote;;cad.os. De out,a como, tal na Lel nU 5.315, de 12 de
p8Tle, o.s POltildol'~s de titulas V211-. oto '1' 'o ~" b- _
cído~' d<:íx:anl d con{'~ r ('On1 .L"o"'nu.\ ..."e ....lho ~ u ... l..~l, elU ,como 0.1111.13
efici~"lt~ elc.o 'n-~J,a"'2~~\l <:' cootw~t1a- Jl'ante ela l\:1annha .;):lelcante Naclo"
do" -l... '-' 1.. L.l.l -' o~ . --l:> ) nal que. entre 2~ de março de 1941

...>. • A - ç 8 de n1filO de 1945, tenha pai. Lcí-p. fnn de rfsc,lvel' Esse, pfobleln.ct pado de, pelo n1cnos. duas vW.2en,~
fOI-Iue enc=unH~had? pela. COl're~eclu- elll zona de al~lfll:es subu1aril1c.}..
j:" fi da JustH;a cu s.:~o Paulo o proietoI .
de. lei que- prevf'. &0 (lar nova reda- Al t. 39 O ex-{:ombatente já [Jplj.~

ção ao arti~o 28 do D~cl'eto r~o 2. !!'1~!, ze-ntado de ~~e01'cto P01h o regilne cOwo

da ! de 31 de dezenlbro c.e 1908, o se~ljj~üe; Ü:tl!~l .da. legi,S:Bfão. ol'~â~ica, da P.1,~...
J a) um plazo l:lRIOl' vara Sêr ~..t;:U~ 1v].Cl.enCla. 50cml l,,8n-~ (ureLto a !'eVlSl:tU

E,'{celência'. nos·
o desarquiva
projetos de mi-

li) Senhor Presidente:

Dic,tlngüic1a pela Presidência da C!\- (A Comissa o de Constituicao e
mal"a aos Deputados para represen. Justiça)-
tal' o Lmsí1 na I11terl1ational Parla- - 0 CC'lgres30 .Nacional decreta:
l!lent'-l1 v Cnnfen:l1ct? un lhe Env1l'on- _. {) .
ment, li l'ealiZar-Ee entre OS dias 2 e 1 Al't_ 1 O Rrllgo 28 do Decreto 11:1
de Junho do pres~nte anQ, em Bonn, ".'ero 2.044, de, aI de dezemblO , de
Alé'manha, venho r.omul1icar a Vossa 1908, passa fi VIgorar com a Segullltc
ExceWncia que aceitei, de&vanecido, o I'edaçao:
h011l'Oso convite, "Art. 28. A 'letra I que houvC2

Desejo declarar que dareI o mell10r de ser pl'Otestada por falta de
!le mim para elignif<ear a alta missãp uceite ou de pagamento deve ,lei
que me foi confiada. 'entregue ao Oficial competente 11,

Ebta comunicaeão, que Vossa Exce- primeiro dia útil que se seguir 0.0
lência certamente acolhi))':i, dentro (los da recusa do aceite Oll ao do ven,
limites do RegimellGo Inti'l'I1o da .Cá- cimento, e o l'mpectivo protes""
mara, pretende dar i01'ma e COllse- tirado dentro ele seis dias l\leis
qüêncla ao at-o nEces.sál'jo 11 lDcl1 aJa~-
tamento do pais. pelo breve espaço de § 19 Éste prazo será ~ acrescld'J
tempo da Confe:'ênéia, de três di8", ÍlGeis quando, aiém

ela intimacão dtl sae'ldtl ou acel
Atenciosamente Lante, fór - solieitada a mtllllactio

Bl'asJlia, 31 de maio ele 1971. de oUtl'C'2 coobrigaelos. •
Deputado Thules Ramalhu. § 2° O protesto deve ser tir::tct.

no lugar indicaao na letra I)ai U

o aée-íte ou para o p~~galnf'irto
,sacada Oll aceita a letra para, se]
paga em outro c]omicilio que nâQ
o do Eif\cac1o, l1a6uele dõnlicilio de
ve scr tilado o protesto"•.

Al't. 29 Esta Lei eD trJ, em vlJor
d!:ta cC sna publicação.

P.S. - Anexo os ,documentos re
ferentes ao ~upl'aeiiado convite da In·
tematíonal Pal'Iamentaly Confel'encL
on the El1vlronJnent.

De8pacho: Ratifico a designação :Ín
terIor do Deputael0 Tllales Ramall10
para representar a Cãmam elos Depu
tados, doe llcôrdo com o urtigo 40, cio

Nü:J tGlmo::; regImentals, solicito a
V. E;·w,. o dess.rquh Ulnento elos Pro
jetos n Ys572 (Je 196B) 2.141, 2.2~5,

2.262, 3.316. 2,332. 3,323 e 2,a24" de
1970, tortOS de minl1a a\ltoria,

~2]n. dLS Se~;:óf:-, ~ de junh-o d2
1071. - Deputado f'ccl'O Haia.

lO. S1". President,,:

R;:qliE'il'o, na fOlm~ do Re:;:,'imcnto
Intel1\o, ~eja des3IQL1ívaclo o Projeto
nU 1. ~130, <le 196J, !=i:l)erando <leteri-
menfn. ' '

Salu de Sessões, 2- de junho de
19í1. - Ilamilioll XewicT, _

11) B"mo. SI'. Presidente D2pn
t8..C1AJ PtreÍl a 1,0pc.::':

1644 Têrça-feira

~Requeiro a Vossa
'têrmos Regimenta.is,
,mento dos seguintes

uha. autoria:
NS. 81':3-67 - 819-57 - 821-67 -

836-67 - 850-67 =- 349-í37.. "
Sala das Sessões, em 31 de mmo

de 1971. - Franc!sco A.maral~
~ Desuacho: Deferido em relaçao aos
Projetos 11'!S 8Ni,' 819, 321 e 850, de
19,67.

Em 4.-6.71, - PerelTa Lopes, Presi
jiente.

6) Senhor Presidente:

Requeiro a Vos.sa, Excelência, .nos
termos Regimentais, o desaTqulva
monto do~ seguintes pl'ojetos de mi-
:nha autoria: '

NQs 1.5~3-6B - 1.660-6& - 1.676-68
_ 1. 754-63 - 1.760-fill ---: 1. 793-68
1.11~6-68 - 1. 923-68 - 2.000-68
í1. 026-68 - 2.046-69, ~

Sala das Sessões. I" de junho de
,1971.~ - Francisco, Am[L?'((l.

'1) Senhor Presidente:
RequeIro a Vossa Excelência. nos

t€rmos Rep,imentais, o dcoarquiva
mellto dos segmntes projetos de nl!
1111a autoria:

N°s 9~3-68 - 990-68 - 1. 007-68
1 ~ 028-68 - 1. 3D-68 - 1.112-68
1.151-68 - 1.156-68 - 1.131-68
1 ~22~-G3, _

E:ala das Sessões, 1" de junho de
107,1. - Francisco ,1maTaI.

8> I?cnhol' Presidente.: -

RClllleiro, nGS têl'mos do Regimento
Int2rllo, o de.sarquivamento do Proje
to de L:'l n9 2.232770, de minl1a auto
rIa.

AplDVf-l.tO o ensrjo para apl'l2Sentrl1
ti Vos:a Exc~l~nci[l os protestos. de
elevada estilna e consideração.

Braz[Jia. 2 (1e junho de 1971.
Pedire Nobre, Deputado FedemJ.

9) Senhor Pr~3sidente:



a) no Exército: '

! - o diploma da Medalha de
Campanha ou o certificado JOl0 ier
eerviço no Teatro de Operações . CU
Itália, para o componente da Fôr'
ça ,Expedicionária Brasileira;,

-II - o certificado de que tenha
partiêlps.do ei:etivamente Bln Inissóes
de vigilância e segurança do litoral,
como integrante da guarnição (le
ilhas oceânicas óu d~ unidades que
se deslocaram de suas sedes para o
cumpTimento daquelas missõeS'.

b) na Aeronáutica:

do cálculo \ da renda mensal de seu
bene:ficio, para que ela seja ajustada
ao valor estabelecido no item :II do
artigo 1°, com efeito, financeiros S!
contar da data dd pedido de revisão.

Parágrafo único. Poderá Igualmente
ser l'eVlsto a pedido, naS condicões
dêste- artigo, o valor da aposantãdo
ria que tiver servldo de bas" parlll o
cálculo de pensão concecilcla a depen
dentes de ex-combatentes. ' -

Al't. 49.0- valor do benefícloem
manutençãD .de e:Gcombatente ou ele
seus dependentes não sofrerá redu
ção = decorrência desta Lei, que
atualmente seja superior a dez vê
zes o maior salário-lIlÍnimo mensal
vigente 110 pais.

Parágrafo único. PaI'l), os efeitos do
disposto neste artigo, Íl,coi'pol'all1-se
!lO benefício da previdência social as
vantagens concecildas com fundamento
!la Lei nO 1.756, de 5' de dezembro
de 19'52. .

Art. 59 Os futuros reajustamenJ;os
do benefimo do, segumdo ex-coniba-

_tente não incidirão stibrê a parceh
excedente da clfz vêzes o valor do
maior salárlo-minimo mensal vip'ente
no pais. ' Q~

Art. 6° Fica ressalvado o direito do
eX-col11bater;te que, na data em que'
el1tr~r em vigor esta leI, já tiverpre
enchido os l"equisitos na legislação ora
)'evogada para) a concessão da apo
sentadOTia por '-tempo de seTvico nas
ooncilções então vigentes, observado
porém, l1eAl futuros reajustamentos ~
disposto no artigo 5°. '

Panlgrafo único. Nas mesmas con
rliçóes deste artlgo, fica ressalvado o
direito à -pensão dos dependentes de
ex-combatente. '

_~rt. 7? Ressaivada a hipótese do
artigo 6?, 110 caso de o ex-combatente
vir contribuindo, de acõrdo com a le
gislação ora revogada, sõbre saláriu
superior a dez vezes o maior salárlo
mÍnilnD - vigente no País,- não Be.r-á
computada, pal'a qualquer efeito, a
parcela da contribUição que corres
ponda ao excedente daquele limite a
qual serii. restituicla, a pedido. '

Art. 8°- Esta lei entra ,em vigor na
data de' sua pubiícação.

.Art. 99 Revogadas as Leis ns. 1.756.
df 5 de dezembl'o de 1952, e 4.297,
rle 23 .d~ dezembTo de 1963,' e demais
dISposLçoes em contrário.

Brasília, em .. de ...... de 1971.

LEGISLAÇÃO ,CITADA

LEI N.o 5.315 - DE 12 DE
• SETEMBRO DE 1967

Regulamenta o art. 178 fia Constitui
ção do Bmsil, que dispõe sób,'e ás
ex-combatentes da 2.' Guerra Mun
dial.

O Presidente da República

. Faço saber que o Congresso N,~
clOnal decreta e eu sanciono a.. SG
guinte Lei:

Art. I,' Considera-se ex-combat,en
t~, para efeito da aplicação elo ar
tigo 17B ela Constituicão do Br"siJ
todo aquêle que tenhâ particip'ld~
efetivamente ,de operações bélicas,na
Segunda Guerra Mundial, como ime
gr€\nte da Fôrça 'do Exército, da Pór
ça Expedicionária Brasileira, da "ôr

,ça Aerca Brasileira, da lViarmha de
Guerra e da Marinha Mercante; e
que, no caso de militar, haja sidQ li
cenciado do serviço ativo e com ieso
retornado à vida civiJ t~€finitivami~n
te. •

§ 1.° A prova da participação efe
tiva em operações béhcas ser:1 forne
cida ao interessado pelos Ministérios
Militares. '

~ 2.0 Além da fornecida pelos MI
nistérios MiliLares, ronstiuem, t2;m·
bem, ' dados de informação para fa
zer prova de ter tomado parte ci~~

Uva em opere,ções b~Jicas:

para a inscl'içáo dos canQidatos, os LEI !~. bP56 - DE' E DE DEZEMERO
ex-combatentes deverão requerer o DE 1952
seu aproveitamento para efeIto 'do
disposto neste artgio. Estende ao pessoal âà Mal'inha Mer~

Art. 5.0 O ex-combatente que, no cante Nacioncü, no 'que couber os
ato da posse, vier a ser julo-ado ce- díreitos e vantagens da Leí núme~
finitivamente incapaz para o servJço TO 283, de 3 de -junho de 1948.
público será encaminh.-:tdo ao MiniH-
tério ,Militar a que estiver vincula. O Vongn',so Nacional decreta e eu
do, a fim, de que se processe-sua l'C- promulgo, nos têrmos do artigo 70.
forma, nas têl'mos, da Lei n.O 2. ~7B, parágrafo 4°, da Constituiçáó Fe-
de 23 de, agósto ele 1955. - deral, a seguinte Lei:

Partl.grafo' único. O -ex-combatente
já considerado incapaz para o exe~- Art. l' S;;'o extensivos a todo-o

I
cicio da função, pública, em Jaudo pêssoal da. Marinha 1i4erea,nte Nacio·
passado por autodc.ade competente nal, no que couber, os direltos e van-

I _ o diploma 'da Medalha da da adihinistr;:tção pública, podera, tagens da Lei na 2B8, de B de junho
Campanha da Itália" para o seu por- para e~ito de seu aproveitam~nto, de 1948.
tado!', ou o diploma da Cruz de Avia- requerer, i!l:\edia'co e diretamente, re- Parágrafo único. Ao pessoal da
r;ão, para os tripulantes de aerona- lJ;lspeção médica, no Ministério 1\11- Marinha Mercante Nacional que a
ves engajados em missões de pabrll' litar a que estiver vinculad6, p,,;m a· partir de 22 de março de 1941, ctu-
lha; --.' concessão da l'eforma' referlda- tlestearbigo. rante a LEtima grande guerra, houver

c). na ,Marinha. de Guerra e M31'1- Al'~. 6' Exclui-se do aproveltamen- participado ao menos, de duas via·
nh-?, Mercante: to o' e,,-combatenté que tenha om gens na zona de ataques submaTinos

I _ o' diploma de uma das J\!~- sua fólha d~' antecedentes o registro ser-lhe-ão calculados os proventos' ele
dalhas lofavais do Mérito de Guerra' de condenaçao penaJ Dor mais de dois aposentadoria na .base dos vencimen
para o seu portador, tosdo aue tenh~ anos; ou IDl1is de um8, conGenaçáa e tos do pôsto ou categoria superior ao
sido _trIpulante de navio de guerra I pena menor por qua.Iquer crirrlO do-, do lTIOlnento.
ou mercante, atacados por inimigos loso. " Art. 2" Farão prova, para gôzo
ou destruidos por acidente, ou quo! _Art. 7.' Sámenie será aposent:"Qo dos beneficios determlnados na Lel
tenha participado de comboio de com 25 (vlnte e cinco) anos de 8e1'- nu 288, de' 8' de junho de 1948, o di
transporte üe tropas ou de abastccl· vlço, público -o .servilor público dvil ploma c!a :Medalha de ServIço de
mentos, ou de missões de patrulhn; que o requerer, ,satisfeitos os 'requl· Guerra ou o certificado do Estado

II 'd' 1 d' sitos do artigo L' desta· Lei. Maior da ArmRc1" em que ateste que
- o IpO m~, a Mec;all~a . de. Parágrafo úniqo, O disposto ,1e;;te o oficial, SUbOlicial e prac.a do D>j'a"

Campa~lha da FOlça ExpedwlOmma I' artio-o aplica-se igualmente ao "Dn· " ,
BrasIleIra; ., \ _ \ --/ tl'ib~inte da previdência social. ,. tinha IVIercante Nacional pl'"2SLal'anl

TIr J ;J:=Iviç03 efetivas, durante _o período
;.4' .- o ce.rc~fICado de que te~a Art. 8," Ao ex-'combatente, funclo- de gU0l'l'[\ eml:alcados em m,vios

p 1 "19Wa..do . efetIvamente em mJ!lSoes nário Civil, flca assegurado o dlraito mercantes.
~e ,~IgIlar;cm €} .s~g~lrança. como 1l;' à promoção após o intersticlO leg~j, E '
,,~gI1.-nlte tia guarulçao de Ilhas oc'~a- se houver vaga. - - Art. 3° As vant.agens decorrentes
nlC3,~;, " Parágrafo unico. Nas pron1oçõeb desta Lei serii-ü custeadas pelo Ins...

IV _ o certificado de ter particl- subsequentes, o ex-combatente- ':erá muto ele Aposentadoria e Pensóes
pado das operações - especificadas nos preferência. em igtlaldade de condi_dos, ~JIiwítilnos1 por conta 1;105 luc;ros
,itens I e. n, alínea c, § 2.', do pre- ções ele mereciment- ou antiguid:Lcle. elo seu Departamento ele 'Acidentes
sente artIgo; _ Art, D.' O ex-combatente, sem vín. do, Trabalho. se msufIcientes ésses_ - recursos, o Tesouro fará 03 necessa ... ~

d) certic:ão forneclda pelo reSDec- culo empregatício com o serviço pú· rios fOJ:necimcntos.
tlvo Ministério Militar ao ~- ex-c·om- blico, carente ,(ie recursos, que' ~on'
batente integrante de tropa tra'1s- traiu ou vier contr:tir moléstia ,n. Art. 4' Dentro do pnlZO de 90 
portada em navios escoltados por l'la- clll'ável, infecto-contagiosa, ou não, (novental - dias, a contar do, vigi!n
VlOS de guerra. _ poelera requerer para fins do art. 5.' da desta -Lei; serão revistas as apo·

§ 3.' A prova de ter servido em d<;sta _Lei, suB:. internação nas orga"' sentadorins já concedidas, aos que
Zona de Guerra não oJutoriza o .<!ôzo 11l~açOes hosp~talal'eSI. civis ou 'nni~ serviram 11;3. zona de guerra, pa,ra
das. vantagens p~evistas nesta "-Lei

1
tares" d~. .cGQV~r~10 Feder~l. . ... serem o últinl0 vértice acinla descri..

ressalvado o preceituado no art. 177)" !?~.r~glado. UDIÇ?: A orgar:J.1~:tç~O to e o enquadl'adas~ nos ténllos des..
§ 1.°, da Constit.uição do Brasii de mlhtar m~l~ pro.'(lma- ~a. resJden::'l ta Lei; de aC0rdo com a função que
1967 e o clIsposto no § 2' do art l' do requerence prOVJdenCIalà sua l},- os beneficiários exerciam a partir
c;es~~ Lei. " . tern8,ção, fornecendo a passagr.nJ de 22 de H~arço de 19;:'1 e durante o

Art. 2.' 'lj] estável _o ex-combatente para 4
0 local onde ela f51' p()s~i.vel. periodo em que o Brasíl- p8rticipou

servidor púbIlco civil da União, dos ;'\1' c. 10. O ex-co:n~atente p apr,'J- da guerra. e na base de salái'ios
Estados e dos Nlunicipíos. ' ve,~ado .e .os que Vlelem a se-lo nao aLuaimente em vigor pam essas fun-

Al't 3 o O P 'd 4 éerao dlrelto a novos aproveitam~n- ,
'. . re~1 en,e. da República tos. çoes.

aprovelta!á,. medIante nomeação, nc,s ."' " ',/._ '. . . -"Art. 511
, Esta Lei entrará eUl vigor

ca~gos publlcos vagos, iniciais de (~ar AI~. 11. C!. d!sposco _nesta, LeI! ~e na data de sua publicação, reVOGadas
relra, ou isolados, independentemente aP:ICa aos, oi gaos .~a amdlnIstraçi'.o as disposições em contrário,
de concurso, os o ex-combatentes 'lue dneta e dao autarqu.Ia~. -
o_ requer~rem, mediante aprese,1la. Art .. 1?. O PodeJ:_ l!i~e,cutiv.o, _~egu- Senado Federal, em 5 de dezembro
çao de diploma registrado 110 MinIS- la~entaJa a execuçao da pleoenLe de 1952 .
tério da Educação a Cultura-de' curo L!ll dentro do PI'azo de 60 -(sessenta) JOÃo CAriÍ 'FILHO
S? .que os qualifiquem para. O exer· dIa~. • ..LEI N9 4.297 - DE 23 DZ-
CWlO ~o cargo, ou mediante prova de ,Art.),3 .. 1i;sta 1.<;;1. en~ra em vigm DEZEMBRO. DB 1963
capaCidade para os demais seO'undo na data de sua pnbhcaçao. ~ ,
crItérios a serem fixados em reg~lla- Art. 14: ,Revogam-se as clipsosições Dispõe sôbre a aposentadorid e pen-
menta. em con!TarlO. sões de Institutos ou Caixas de
_§ 1.° Os que não quiserem subroe· Brasilia 12' de-=- setembro de 1967' Aposentadoria 6 Pensões para Ex-

terose à prova, ou nela forem mabi- HS." da' Independência e 79.0 d~ Combatentes e seus ãependentes·.
litados, serão aproveitados em clas· República. O 'p.. 'd t d R 'b' ,
se de menor padrão de vencimentos, ' . ,eSI, en e a epu lica.
não destinada a acesso. .' A. COSTA E SILVA. Faca saber que o Conbresso Na-

§ 2.' O requerlml3.nto' de que trata Luis Antonio da Gama e"silva cionaÍ dem'eta e eu sanciono a se"
ê~t~ arti.g.o será diirgic:o. aos-:Minis· Augusto liainann Rademalcer guinte Lei:
tenos MIlitares a que estiver vmcula- Griinewáld A 't 1° S .' conc'edl'd"" apo',s' 2~
do o ex-combatente. ' 1 . ela • "

§ 3.0_ O M~nistério MilHar, a <lue ü- AUTelio, de Lyra Tavares anos de se1'viç-:S, a aposentado~'ia,s?b
ver pertenCIdo o ex-comb8,tente en- ' José de Magalhães Pinto a forma de lenda mensal vltalICIa,
camínhará o requerimento ao D~p:tr. Antonio Delfim Netto igua.l à IrI.écila ~o salário integral
tamento Administrativo do 'Pessoal ' . . realmente percebido, durante os 12
Civil, depois de convenientemente in- Marw DaVid Andreazza meses antel'iores à resp~tiva conces~
formado pelos órgãos competenfea Ivo Arzua Pereira são, ao segurado ex-comha,tente,. de
quanLo ao atendimento dos requisi- Ta1'so DutuI qualquer Instituto de Aposentadol'ia e
tos previstos no artigo 1.° elesta Lei. Jarbas.G. Passarinho Pensões, ou Calxa de AP~sentadoria

!'-Et. 4.0 Nenhuma' nomeação 5?rá Mcirc10 de Souza e Mello e pen.soes,. com qualquer ldad~, que
feita se houver ex-combatente 1!l0 . ' tenha sm·VIdo,. como convocaçao ou
tenha requerido o seu aproveitamen- Leonel Mtranéla não, !la teatro de operações da Itáha
to no serviço pilblico e esteja NJ1 José Costa Cavalacnti - no periodo de 1944-1945 - ou que
condições de exercer o cargo iniCiai José Fernandes de LLlna tenha. integrado a Fôrça Aérea Bra-
de ~arl'Oira para cnjo provimento :tol . H,ó/io Beltrão síleira ou a -il![arlnha de Guerw ou a
realJzado concurso. -. . JlJla:rrrJ.1a\ Mel'cante e temlo ne8ta3

parágrafo únieo. Aberto o conc'JJ:' Afonso A. Lima última§ partlclpado de cómbates, e
50 e dmante O prazo estabelecido _ Carlos F. de Símas patrLilhamento. ,.



d I

mó pOde progrêdir prõfi33ion2,lmeitte,
chelf.ando. a auferir sMários e!eyadpsr
mUlcO aCIma do teto de contr,ibuipÇ'Ci
da prevIdência social (dez vêzes o

ue 1960 ' maíor slclàrio-miní.mo mensal), teV<l
e' 809 dáItratamento eJ3l?ec~al, com, g ~ aposen-

tadoria sem qualquer limite, o qUl!
en"'"Ja exagerLl~ tnadmissívois num
sistenlã de previdência social. Nem
mei,mo o mudoso l\1ãrechal .João Bap-
tista Mascarenhas de Morais, que
comandou a Fôrça Expedícionáriet
BraSileira, teve remuneração tão 61e~

vada que' lhes puclesGe p'ropareianar
prõventos de tal vuíto, visto q~q sem
vencimentos, fl'mdas em lei especial,
foram limitados ao nivel de Minis
éro dó 6uiii:emo Tribunal 'Federal.

5. O artigo 1.0
- do incluso .projetó,

ao estabelecer que o ex-coml}aiente fl

seus del]endelltes terão direito à"
prest.o.çães ·previdenciiri:.':.s concedidas,
mantidas e reajtLstada5 de conformi
dade com a leg'islação orgâ,nica da
previdência social, considera pará.
Ilsse -efeito como "aposentadoria com
pensão integral" a de valor igual li
cem por cento do- s3.Iario de benefi
cio, de acôrdo/ aliás, corn Q crit$rict
da~Lci n.' 5.440-A, de 23,5.60, -'qUê
rel::lllamentou a aplícaçiio de dispasi
tivo constitucional semelhante, rela
tivo à aposentadoria da mulher ~.Ó8
trinta, anos de serviço. O parágrafq
único se limita a reproduzir o que
garantia a Lei n," 4,29'7, em- seu ar·
tigo 1,", § 2,',~ ou seja, o cômputo,_
como temPo de serviço, do perio_do de
serviç.o militar presh,do durante (I

conflito mundial de 1939/19;\5.
6. O artigo 29 ,considera ex-comb9,

tEnte o definido como tal pela Lei
n" 5,315, jú citadà, e e~tGnde o con
ceito ~.os integrantes da Mf'crinha Mer
cante antes amparados pela Lei nú
mero 1. 756, de 11-12-1952, isto é,
aquêle8 que ha.jam participado. entre
22 de marCD de 19J1 e li de maio d"
1945, de, pelo menos dUaB viBgens em
zona de ataques submarinos.

'[. Pr~evêem o arti".o 3' e seu par:j.
erafo único a 1'e1'1::ão do cálculo do
beneficio jã concedid~ a ex-comba~

tente ou a seus depend~ntes, de acôr·
do com o reg1l11e gera.l da. legislaçáá'
orgânica, d!ll previdéncie. social, para,
que sejam ajustados D.-:J coaiiclellte fi
zado no inciso TI do arlIgo 1°, C'll1t
efeitos financeiros ll. nartir da da,ta.,
do- pedido de l·evlsão. -A medida fll,rá
justiça, embora, tardia, aos que n~,

guerra perderam a vida ou a cap~i

cIdade para o traballló,
8. Para reegliardar direitos adqui

ridos, estabelece o ,artigo 4" do pro·
jeto que o beriefíéi.o "ill manutenç.ã<1'
de ex-combatente ou seudependenU'
não sofrerá j:edução, ainda que seu
valor atual seja superior a. dez vêze~
o maior salál'io"-núnimo.

9. O parágrafo único dO mesmo àr·
t.igo propõe a' iricorpuracilo ao beneo

Hcio ~da previdência soéial das vart
tagens obtJdaa com :tundament3 na,
Lei n" 1. 756, lima vez que eDm a nl,"'[Q,
legislação d\:Zo.pal'e-ce t'" razão de ~e

rem ll1a1:1tidos tais acrásGimüs COU1,D
a.dicíonais ao valor da preota,ão,

11). De acôr.do com o ar'tigo 5", os;
futuros reajustariJ.enl,01 dos benefioío;l
cu10 valor e1'cecta () limite de dez vê·
zes o nuüor salál'lo-nlÍnimo não irt..
cidiriio sôbrc a pllrc81a qU!r ll1trapa..s.
sàr aquêle llmit.2; e a medido, visu,
a evitar que, alJolidc> um privilégio qlj.e
não se justifical eontinue tal pareel'}
a se beneficiar caIU o reajustamentrll
!:aralltido pelo reGiine comum da le
gislação prevídenC1l1tia.

11. O àrtigo 6" reésalva os üireit.(Ã~
ào ex-cambaLente que, na data eni
qU? entrar em vigor a lei proposta t jt\
houver prefnchido 03 req~uisitos j,)ré··
VjSt03 na IegislEwão n. ser: revogu,(Vi.
para a apo-sent.a(~{)1ia por temno 'de
serviço nas condiçÕe>5 antes vi!ieúte-a,
emoora mande obJelvár, tios ,~Utlll"d~
reàip,t!,meüoos, a. regta dó ~,r,tiS:6 \)";
e res,sanra, em 8éÜ p"-t'>'igr9.fo uttJCO" d
direito 1;, :pelpã:o dO ~epenc\ent'~ dEi

~. MENSAGEM N,' 166, DE 1971,
DO PODER EXECUTIVO

Nos têrmõs do artigo 51 aa Consti
tuição, e para ser apreciado nos pra
zos nele referidos, tenho a horira de
submeter à elevada deliberação de
V. Exas., acompanhado de Exposi
\"ão de Motivos do Senhor Ministro
de E3t.ado do Tra.balho e Previdência
Social, o ,anexo projeto de lei aue
"dispõe sôbre as prestações devida"
a ex-combatente segurado da pre
vidência. social, e dá. outras provi
dências" .

Exmos 61's. Membros do c011gíesso
Nacional:

EXPOSIÇÃO DEtMOTIVOS
DO MINISTRO DO TRABALHO

E PREVIDÊ:NCIA SOCIAL

Em 18 de maio de 1971

MensagernlSG/DF/N.' 636:

Exmo. Sr. Presidente da República
Tenho a honra de submeter à -ele

vada apreciação de V. Exa. o anexo
projeto de lei destinado à dlsc!plinar
a concessa.o, lnanutenção e reaJusta

~ mento das prestações devidas e.o Se
gurado ex-combatente, como tal de
finido na Lei n.O 5,315, de 12 de se
tembro de 1967.

2. Ao rf;gulamcnt.a:r o artigo' 178 da
Constituição Feúeral, que assegurou
direitos aos ey..-combatentes, a citada
leI somente dispõe, no tocante a03
beneficios da. previdência social, 50
bl'e o tempo mínitno de serviç.o exigi
do para aposentadoria, a-li fi:rado em
25 anos, nada ma i,;; esclarecendo
quanto ao entendimento da le',ra "d"
do dispositivo éonstitucíonal, assim
redigido:

"d) aposentado:i~l com pensão
integm/ aos vinte e I'inco ano~ de
serviço, se contlibumte da pre
vidência; socia!".

Não havendo explicitado o sentido
da e:<-:pressp_o u1fensão integral". a
Constituição dei:~ou mitrgem a dúvi
da quanto a seu verdadtiro alcance,
entendendo uns que ela seriã equiva
lente a salário integral, ao passo- que.
iutros a interpretam cGmo equivalen
Le ao salário de Qeneficí6, uma vez
que á referência se dil'ige e3peCtfica
lnente ao segurado da, previdência so-
ciaL ~

-3. G Incluso projeto, interpretan
do o preceiLo constitucional em har
monia COlU a Lei Org1>.nica dá Pre
vidência. Social e Sistematizando es
parsas di~pDsições legais P31't.inente:J'
aos ex-combatentes, visa, 3:0 mesmo
tempo, a corrigir sitt'açõ"s anômalas,
ensej'tdas pela Lei h,' 4,297; de 23 de
ctezenlbro de 1963.

4. Essa lei concede vantagens ex
cepciona~s de a.posentadoria _ justa
mente ao ex-con1batente ll1eho3 care
cedor de amparo, pois àquêle que
morreu no campo de batalha deiKou
para, seus depenae.ntes Ijensão co
mum, sem nellhul!J'1 vantagem adI
cional; e b que voltou inc2pacit.ado,
ainda 'lua tivesse 'Conseguido retor
nar ào Lraoalhõ por algum tempo,
fol depois éonsiderado inválido e esta
até 110 je recebendo a apDsentadoria
por invaI!âez pun.l. e simples, ignora
do em SUet eoildição de~ ex-eofubaten
te.

Aquêle, ~porém, que retornou da
g\letra sem nenhúma reaução dá ca
pacidade laborativa e por isso mes-

L,EGlSLAÇÃG ANEX,4D}l PELA
- SEÇÃO DE COMISSõES

PER1J.AII'ENTES

LEI rem 5Al0-A - DE 23 DE l>t<\IO
~ DZ 1963

•1UBTa o arti[TO 31 e dá nova redação
ao artigo 32 e SEU. § 19 à,a Lei~ ....
n 9 3, 8D7, d~ 26 da a{jôsw de 1960
(I,ei O'l"Dânica áa Pl"s'lJ"iã-êncic; 80'"
da!) •

O Pl'~;idente da RepÚblica.

F's':)o saber que o congressD Nacio
nul rl'xrcetu. e eu 3anciono a segUlll'"
k Lei, ,

Art. 19 No '11 tigD 31 da Lei n" 3,807,
de 2[; 'de agóta- de J.960 (Lei Orgáni
c~ da Pl'evh\~n-cia Sccial) supxÍlna-se
2, expressão "50 (cinqüenta) 8.nos de
Idade e".

Art. 29 A artigo 32 e seu § 19 da
Lei n" 3.007, de 26 de. agósta de 1960,
pnSi.'l!U Di vigorar CoIa â s2g'uinte te..
daç:io:

"Art. 32, A aposentadoria por tam
po de serviço será conceqicl,a 11.OS 30
(trinta) ancs de serviço, no vaIar cor
ta:spoTICtente a:

lu't, 79 Hevogam-Be as disj){Jsições
em contrário._

Brasília, em 23' de dezembro de
1963; 1-129 da Independência e 759 da
R.epública.

.JoÃo GOULAF.'r
A1naury Silva

tr" 00 depend",htes I>e fúâ- lÍ.{lÍ;l sé-l Art. 59 Revogam-se aS dispo~içõéS
guintes casos: em cOl1trá-rio, express!3.mente as con:;-

) d ~ . . ti' tantes da L-ei nq ,L 130, de 28 de agôs-
raa

os ~il~~:adoe~o~~;~inreua~~es':,; tr.J de 1962.
de lliversos matrimônios, por mOIta Brãsilla, 23 _ de mai.o
ou qualquer- outro motivo que a faça 1479 da Independência
perder ã. respectiva quota; República;.

b) de um filho para D'lltro, ou ou- A. COSTA E SILVA
eras já pensionistas, por mOl te, por Jarbali G, Passãi'inho
emancipação do varão, ou por c~sa

tne-nb ~de qualquer dêstes;
c) Bendo um só filho ou restando

apenas unlt a revisão se dará puloa
fi, viÚva do contribuinte;

11) entre os pais elo contribuinta,
por morte de um dêles.

Parágrafo ünico. Das pensões su
Jeit.as à reversão, será descoiltada
r.1ensalmenLe lima taxa de 7% sêÍJr6
o seu ya10r.

Art. 59 O valor total das pensões
Gerá l'eaju,'jtado a 'i0% do saláJ:io in
éegral que perceberia o segui'ado na
ha.5e dos salarios a.tuais e futmos da
mesma forma que o disposto no ar-
tigo 2". ~

Art, 09 Os dependentes ~ de ex-com-
batente, .ia -falecidos, que poderiam Brasília, em 2 de junho de 1971.
ser beneficiados pelo art. 19 desta Emílio Médici.
lei, passarão :a recebre suas pensões
de acôrdo com os aI'ts. 4" e 59 desta
le1.

a) mct,ade à viúva, e a outra meta
!1e, rep2rtidamente, aos filhos de
qualqli8r conCíi,ão, 2e varões - en
quanto menores não emancip~,dos, In
terditaàos ou Inváli(os - se )llUlhe,·
res, el1CjUanto solteiras, incluindo-se o
!fintO pó"tumo;

b) nGo deixando viúva telão direi
to à pensi10 integral os filhos men
cionau08 na letra a dêste lJ,rt.igo;

c) Sê não houver fiLhos caberá a
pB~ILflO ink[ral à viúva.

li) à ccmpanhei:'a, desde que com
o segurado tenha conVlvirlo marim)·
mente par prazo ~ não inferior " ~
anos e até a data~ de seu ébitD;

e) se nãG deixar viúva, companhel'
l:-a, nEm fl1ho, c2.b81'á a pCnSBA) à
mu.e v,üva, solteira, ou desquitada,
que e2tive~~:;e ~ob ft dependéncia eco
nômica do segmado;

f) Ee n8.3 condições da letra ante
rior deü:ar pai oU pai e mãe Q.ue
Vj.vessenl à.'3 suas expensas Ests,ndo
aqude ínvaE5aco ou vl11?ntl1dinário à I _ 80% (oibn~a pOl' cento) do
pensão Ih? será ccnccdlãa, <JU a uÍn.. salârio de benefício, aD segurado do
bos, r~pal'ticiFlln€nte; se}:{) ln.a5fullxlO;

g) os irmãos, desde que estivessem 11 _ íOO% (Cêln por cen!,o) do rnes-
oob a dependência econômica do con- tuo sa1ál'lo, s,o segurado do sexo :temi
tribulnte e, se Vàl'Ô6S, enquanto, me- nIno.
nOl'es não emancIpados, interditos Ou § 19 Pa:'fl o se:;ur'ado do sexo mas
totalmEnte inválidlJs e, Ee muL.'1eres culino- que contlllUal' em atividade
quando solteiras, viúvas OLl desqlJ.ita- após 3D (uinLu) anos de servi<;,ú, o
das; I valor da, anosentadoria será acr&scido

h) em qualquEr époc", as filhà!i ~ de 4% (quãtro por cento) do salário
'\'i.ú\'as, c'l3adas ou desquitadas l'tJ- de benefic~o par~, cada llÔVO ano com
conh"cldamente privadas de recursos pleta de atividade abrangida pela pre
pala sua manuL2'n0ã\J~ t;€rão equipa- vidência socí2.1, até o máximo dê 100'1~1
raC!a.s aos filho.5 ou filhas indicaDDs (eém por cento) di::,se salirio ias 35
na l~La a deste artigo e COlll élies ltrinta e CillCO) amJ3 de sorviço".
concorrent:s à pensão; Art. 3D O disposto' no attigo 32 e

il o deóquite somente pl'ejufi1card seu § 19 da Lei nV 3.807, de 26 de ae:ô-s-
o Clil'eiLo à perllilio quanto a Sel1tehça to t'\e 1950, na redação âada~ por esta
tór condenatória 0.0 c}njuge benefi- Lei aplica~se àS aposentàdorias re
ciál'io. quel'idas 2. partÍl' de 15 dê 11larçô de

190'1, bem-como "-t,(uelas em que a ,8-
Art. 49 bnqualltG existir um dos gurada, embora. tendo reqtierido an

<l.epwdentés menciona5\os n? :"rt, 3" tenormente, se ienha. desligado do
G valor ~ total' da pensa0 sera Igual a emprêgo ou encenado a atiVidade na
'10% !',etenta por cen.t{) d{) salário quela chta ou posteriormeIlte,
Integl al reálinent'O percebido pelo 6'0-1 Art. 4° Esta f,ei 'On.tra em vigor n9,
gurado e a reversão dessa pensá!l eu- data. de sua put,Üt;aç~4,

r ~ 1~ 03 segurados, ex-combatel1teu,
~ue desejarem benefiaiar.se dessa
:aposentadoria, deverão requerê-la
!para contlibuirem até o limite do sa
ilários que perceberem e que venhani a
!perceber. EsSa aposentadoria .sô po
!"lerá se cohceâida após decorridos 35
lneses de contribuições sóÍJre o salá
!'io integral.

S 2~ Será computado como tempo
\le serviç-o integral, pal'a efeito de
ll.posentadoria, Q período em que o
Eegurado estêve convocado pala o
l'Jerviço militar dunmte o conflito
mundial de 1939-1945.
, Art, 29 O ex-combatente, apo~eri

tado de Instituto de Aposentadoria B
:Pensôes ou Cail,a~ de Aposeniadona e
Pensões, terá seus proventos l'eaju5
tados ao salário integral, na base dos
llalálios atuais e futuros, d,~ idêntico
cargo, classe, funçfu! ou catelSoria da
at~vidade a que per&}ncia OU na im
:possibilidade dessa. atuallzação- nD,
;base áos aumentas que seu salário
mtegral telia se pe1'111a.necesse em
atividade, em consequência de todos
os dissíeIios 'cDletivos ou acordos en
,tre empregados e cmpregadores pos
'il;eriores à. sua apDsentadoria. Tal
l~eajuste também se da.rá tôdas as vê
lzes que ocorrerem aumentos sal:i.·
nais, consequentes a dissídios co1eti
'(VOS 9Jl a acôrdo entre empregadôs e
empregadores, que podenam benefi
ciar ao segmado se em atividade.

Art, 3' Se falecer o ex-cGmbatente
segurado de Instituto de Aposenta
dolia e Pensões ou Caixas de Anosen
:não, será concedida, ao conjunt.() de
seus dependentes pensão mensal re
,versivel, de va.lor total igual. a 70%
(setenta por cento) do salário ink·
gral realmente percebido pel{) segu
,:ado e :_a seguinte ordem de prefé~
:rência:



LEG-I!$LAÇAO CI1;AD'A

N.' 4.504 - DE 30 DE NOV1i!~~~RO
DE 196-1

" ..... o •••••••••••••••• u." ....., ••• e.!r'}J

D!spõe sâbl'B D Estatutci da Terra e
dá maras" llTovit16nciGs '

e 924. de 1, de outubl'O de 1969, ede..
mais disposições em contrário.

Brasília, em de de 1971:

PROJETO
f.J.o '121,' de '/971

Regula a aquísiéfo d<li7nóV'Bl rural por
e:;trangeíTo resícieni:e no país ou
pessoa JuridWa estrangeira autori
zada a funcionar no Brasíl, e ãá:
úutra,q provídências.

(il-.ffiI-iSAGlli\!1 Nq 169/71)
DO PODER EXECUTIVO).

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Relações Exteriores e de
.I\gricultura) •

O Congresso Nacional decreta.

.1-rt. 19 O e~trangeiro residente no
pais e a pessoa juridica est,a,."lgeil'a
autorizada" a, funcionar no Brasil fiÓ
poderão adqlli.?ir imóvel rural na' for
ma prevista D~Sta LeI.

§ 1° Fica, todavia, sujeita ao regi
me estabelecido p01' esta Lei a ;:>es
Boa juridica bl'~sileira da qual. partí
cipem, a qualquer titulo, pessoas es
trangeiras ff:;lcas ou jurídicas que te ..
nham a maioria de seu capital so
cial e rezidam ou tenham sede no.
exte'ior.

§ 2° As restrições estabele.cid"-3 i1las"
ta 131 não se anliC-c,ill acr,3 casos de
tran.smLSEão caz&sã rnortis.

ex-combatante, nas mesmas oondições,l fi 'jf; NCl caso previsto na pamgraio ! - ménção '':0 docmuento de; iden.,
do artigo 6°. '[ antecedê11t.3, c;?..oerá (:.0 proillíte...~tE. ticlJ.L.e rias. palta.:i conlínüantes O1r-dos,

12.. Quant-o às contríbuicões que o ,ended?E p~?j:lor l'\ aç5.o peEE!. decla- :r:espectivos atos de· c(}::lStltuiç~o, se
exüombatente venha reco-lhêndo à pre- 1;-1",,,8. ~ll::"~~~~"l d0:j(\CO~!;.~t~~:;~< .es... pess-oas, jur~~ica&;
vlriéncia social "al-üuladas e paq-Rs L:n_p' _:es_.• -,--_.:(._,-33 c .... le;)ti LlIT <:-.~ llil- n - L."rlemo.:i[:"~ d8f;:: __tivQ do in1óv·:~J,
.;:, ", I' " , < vt" ~ 4 t' 'o"'~d porh:ncia..s qUi! lec."ber do comjmlmi~- com área.. caracteristicas. lini..'res .eS0>11 e o sa all~ eLe _v~vn e perC.'Jl o Sál"io cODDraC!or. .

_ cGmo autonZE.. a La nO 4:.:i9'7 _ es-· ~. confl'Ol1;tações; ... e. LEI
tabeleD~ o P~{}j~tD, ~n: se~ art~gD 1°, ATt: ,3:) li [I,ctrLsigão de imóvel _ .:-:\1 m - transcrição da auto:ri.mçô.o
cnJ2!O aec::n:.renc!a 10~Cf., (10 dI.3p.(l,~LJ Ilor IIG::soa fIsica est:al'1gcl1a ml0 P~}':" do ol'gão cGJ.upetenta; Qll:L:rY.i0 rn~ o
110, incisO' II do ~iIgo 1°, que as p3,r- derã e:,:cet:er' a Cil:qti1;lltR :G:lónnlOD r:-~ caso.
celr.:s eEe.:1entes tio limite ::m:\si:co. de e~pr(}raçz.:o i:i:ltlell:EiQJ., era area Ç:)B-, Art. 11. 'ItÍmz:;trà)lm3nte~as C'artã..
de;} vê.=es Q m~ticr zal:rlo-n:inimo tínua ou I d3.scontinua. 'rdns de Rçg!stI'D ele. rmóveis renlBta-
mensal não será.o. ccmputac.r\'i 1.=~E-a _ § la. Qi.lar.:.~~o se t;:2jta-r da imóvel' l'§:o: saíJ IJ€lla da varria da C2i'gO, à' sEÇ'Ífo 1t
;nenhum e-i8ito, cabendo asslm sua com, ãrea não supenor a ti:es módtt.- Corrê6edm'ia da JUi5tiça cios Estados Da Cqlonização. Prc,:fic-ular -
l'e.sfHui.ão. lC's,~ a aq;ris.::!tEo sé:i..ã 1i\il'e, irld.êlJ&n-· E; qLe estiverem sl.1bol'dina~v.3 e :1fiJ

IZ. Em sillteSe:;o projeto p.revê-van R
, l'errd'J de q::sk;l1-er 8utc!'i=zç~o na !I- lv!il1ist8iD' (ia __ C,..:j;::1ltu::..'s :.'8J:.J;::a d&31 Alt. fitL Para os efeitos desta Lei

tagens p~.ra o ex"cOlllQstente que mais cen;.,"?, 1'63:::::tIV3t:as 2$ e:s!gêncins 6~- cquisi:;ã2S, Çie áreas l:.ttl'a.1.s p8'~ j}3.S.- C011SidL""li=n-se .E1Jpl'e.S~ P2.LticuI3rd~
CQl'[:-Cê dt" anl~]arC dBl previdência 80- tais d6t2rrrr.in~::;:1.s em Is!. IScas e.sL2ng~a.s, ô3, 0221 CQ::;.:rte;:n lS u~ e."QlmJ.i=2...0-~..o as, Il~::.Ja.s, Íli-J_"::':';:;; e jQ..
cial e qlle uão teve q'lalC!Uer tIata- d3,d.os €..'1u!Y!.Gl'ados li:> artigo ànte- rlc\icas de direito privEldo' [me tive.
mento especlal;, erma.'3 vft,ntagens CO!TI- S 29 O Poder E..~ecutivo baixará rior. I tsn por fin2Lüd~de: e::ei::utal~A :çJ:'Q~rc1.."
pens.aln amplam·mte as pequenas res... TIDJ?l:12S I:c~·a a uqrrf~?3;iJ de a,re~ C0:11- Earás:;rafo fínic1J, .. Qu..Jlld~ se trata! d:IRS de valci':is3ç2:0 d~ [jreas. Oll:, de
tl'içõesJ que alcançará Q,penas aquê- pr~d!t.a eL1.t!e iz'ês e ci:.::Cl.t~~t2 m.:í- dE: imóvel situado em fu:ea in::EsDên~ 'cIistribuição.de t2rras.
les que, por suaS' p:ss:bili::ad6s de, dch:; ua eEp!C~ç2:O' i::d":D..:c'!ld",." 'savel' à seg:utança naciUC'.s.I,. a rela- § 19 Jl: dev& 40 TI.3tado e.stmrJar
ganho, não- n&C'3ssitanI de pl'otêÇffo e1,\"- § an O Pn':'sicTenta da. Rc!J:úbyc8i, cu... -ção I.rI.EDGionaõa. neste. artigo deVeI'a pelos meios enume...""C?dos na a:rtio-u 7:3)
ce17C::on~l acima. do máximo as:egu- vt:1o o e:o!lselhG de, SegtD:ançq, ~Taci3-' ser rem'3ttfa tamh.0m à Secletr!'rfa- as iniciativas particulan:Gi da e~lonf:
raé'ú pelo p:'ojeto. nat pod:=rã 8Jtl=b~ O rimite :8rac[<; Geral do Conselho' de,SegUra..nçaNa." zação. ,

~'!.pl·OVeitO a oportunidade pa;raJ €>c-' I!est~ "rtigQ ;cionaI. ' § 2° A emp~csa í:mal, dalinida. no
pr€szar a v. Ex~ o meu mais pro- Art. 4S, lMos l::lts::l!'ne.ntas- r,r.:ais eta- Art. 12. ,A 80ma das áreas, .rural:; ineiso VI do artigo' 49., J1les"~e 'lua: m-
fundo, respeito. - Julio Barata. tuados yGr emr~c.,,;:;& p?rticulm,,::; d~ pertencentes a r:--::Ja3 eE;tcl1TI'o'eil:a~ cllll):la em .vcoJ.efro li" col!l:rtzaçf1fr, de.-

Of. n9 60ySAP/71. cclG:i1f~8:çi':.:l~ (l aqm,;ção e 0cupação físicas ou: jmIdicD,s, náo patIeJ:"á.' uI:' '~'e::a pe~=Q.J: a livre- !'Ia~ticí!n~~to' <oro
de, no mit'1lillO, trinta por centL da tl'apasGl1l" a mn "Q.ilarto àa s1Il1el'lici~ ,etl capLtal dos respect111O;> parCEl.e1.-'

Em 2 de iunl(a de 1971. área total serão feitas clJriga..tõrla-, dUS' ID.UlllC.ip:O;; onde Im sit1l3!Il- tos. '
Excelentfssimo Sr. Primeiro Se{.ré!- mente par bri1Sileira&. J 19' Fica Gxdrriüa das restrições , <OH " ..

tário: •. "" deste artlg0 a aCjuisicão de ál'ca "u- LEGIS· AIi}'O C .
_?:-1$~ ;):0 -",A~ PêSSOS& J,U!lc'Ica50 estr::,l1: ra,I iníecial: a cm::rÜ2r_k:.J móõ..ulO'z - de . 1- 1J...-;,..s _ lTADA .A!lE~..W',:1

Tenho a honra de encaminhar a g;1laS re,:erIdas ~: a.n:. ~º ~esta L~l 'exploração- inú~fjJÍda.: PELA SEÇAO -!JE COfiüSSoES
essa Secreta.ria a Mensageln do E'x'ce- &;} pa.ie.;,-ao fldqULl'lI JX'IOVaIS nrrai..:;; - ~'f," """...., . .~. PERiftlAlvENTES
IentiEsimn Sr, Presidmtq da Rerrú- elestillW<J3 à im9lanta~o de p"ojetm .1 ::~5'"an'U>n tm,,;,cill snfG, objeta :te LEr N9 :L59.7 _ DE. 12' DE
blica, a-cDmpanhado de Elq:to~içáD de ag-.i.,+col3s,. peC1iiriOE,. .ir..,(!trJt~iaIs:. ou de .p~~m......~ad;:e :U:i.TI~~,~' e ~vena.3',-d_e ce-S-· t DE 19-""' SET3J:IrlBRO
MotiVos elo Sr. í\1lnistro de EStado do colmllz2?2o VÍ!:culGi~s ao~ SEUS olJje-:\ ~u -,p.=~"~,a.a& cessc:Ú', m~~i ' no
'J..'l'aball,lO e PLê>vídêncla- Socl.al" I'BIs- i1v03 esta:lit:tátios. I a~~là .. 1escnLul~a~ pu/v:r:.ca; {)lI .esC'.ti~ ''''Dispõe ~b;c ZOJ:.:lS indi8'P3T~ih1ei3' à
t l, J:.o o:; PI().·J'c~D3 de: N."~ '''''t" "01:\. P~i: cu ar dev:w.'ar.:l.arUl .::\,v.,s:r."ada no I ãe.tesa do 1.1ai:J. e dá o"tr.'s '''',Q1J'd'''."-iva a proJfrto da lel quBc "disllÕfr sd- ~-- ,~- ~ ~.- r~:cl~tro comp-t t ~ " V" o ~w
bre as presta~ões devida~ a e~{"-CGm- artlza de-cer-z:Q ser auroY2...dQ~ peb :t.7j-, dp.6 ~ ~n e...- U::/L lOles a la Clas.'> ,
batente segurado da previdência so- nistál'jo da AgriCUltUra, olIl'icZo o ór- -_ =ça de 1909; e '.' ':" " .
eial, e dá GU',;:8.s. lT{o1,"idéncÍf'.0". gão federal con:q;Jete-'l1te de deS3llvol.. .11 - quando o g:,:]quizente tiver fi- w _ ""'e • .," ~n.

vime:}.to r8'L!ianaI na l'BSpectiva ,,~a.~ Ih_o bra,f3iJeil'.o. ou C2i.5o.u. COill bl'aJll~~... '.
\ '-' J.. .~ 1:-. Art.. 2'J. tf; C-....,:l&:dera..."'~:J "(J~.,~" im••dl'.,".Aproveito a. oportunidade para re- . ,_ J]~ :Sôbre GS pro.íetds dEi (laráter 1'(1 :~o:Jo o l'eg.mc de comn::lh3:o ~ l::a..'1S ~-- - "'~ "". -

nO\"'fU a V. a,:~t prnt::sto:; de eJ.evadS lnClustrial sera ouvido o .Künístérto s. 2. As peE~sm; da ll1~snIa, U9..cío- PEll3$V{;;! a. Ciei.esz do p.1ls a fai:;~ in-o
€stín1a e conside::zCÉ:J .. _ -..loEo~ Lei- da In(úI:;ti;E~ e Cámércio'. l1;fíhdade nao poderão ser Pl'on:ieti- t~n1.a- ele ~50 (c:mt!> e c.;"aÇtü8n~a) qui-
tão de ...4.õreH, ~iJini.3trD Extl'aordiná- ., '- _ ~ ~. ,rIas de mais àa: quarenta :001:- csntfl lOl.lletros U-ê 18!l'gura U:?J:21~!a '1 fnha

Art 6DJ "d" r;1 -'0 O~~l~~tO~1 ,~" d I -À fi - di71fo.~érSa .à:l_ t2ITitõrl~ nan·('Il.oT,."c:::J;'eI'.rio :para os A.ssunto.3. do Gabínete 01- . ," . --... ~':"L-QJ-:~ ,JL ::;0"_ .L a~"cntce o lnTIGB" Ixaão por éste Biligo em ....... -- '""'.. ",,/J ..l-

vil. s'. fadna nOll>lnatlVZl as açoas úe sa- cada IVlunfcIpio. ':0 fi. Dn:ao aca demareacão.
clecaae5 auonlmas: § 3~9 a _?.i~eZ1de1'Jte' da RelTàbiíc-a . Parágrafo único.. O Cõngres~o :Na.-

I _ que se dediqueln a lotean-'eIltü porI~l"~,_mectl._.,,:Jte Dc~reto, 4utol'izíll"' a monal, ouvido o ConseIho- de Serru....
rural; U.l. aq1.~!çaa.. alcID_ dos limItes fixados rançaJ l'facio;naI, pcde.tá, a q-efa..lq'U.el'

II _ qtte 4"nlo"A~ dl'c,Ohn!~nte 11~"a a!tJgo, qu:anuD sa tmtar de imó- tempo, lDclmr nOV-1iS zonaS ou moãi-
~.... _"-'li .,~~ = V"L r '" r . I" ficar a. estabelecida neste .artigo.áraàs rurais:. e c, t._~' .~n~í1 auO a proj e:tas jU.l.6u'-

~ dos pnOi':ltdi'lC,:' r;!'!l faco dos.- plarrO-3 e. w.• ••••• 'o •••- ••••••••,e ••••• o 4 ....'C •••'.

. "1p: ,- qu~ sete"m i1proprieté.rios de I de de:s~uvclvimento do PaÍS. . .' to. o•••• n eu ..

IIllO:::~13 ruraIS nac; ymcllIados a suas Art Vi O ,.t·. 60 d L' n ,Art, g9 A13 tram,açãas: de t~rras con-
atrnaades 6statutarras. de 3Ó cf' 11 li. 11"0 d ~1"6·el n, 4,5Uof, tElas n:a zona dafinflia no al't 2.q

- 6 ovemül'O e "4, passa a (150 l~m") t' r' -
AJ:t. '70 A aquisicão de imóvel gt. vIgorar com a segllinte redação' 'tl"'nsf-rédc" paIS fomo a I8na"oes,

tuaf:o- Em área consiãBrada indi.merÍ.. ". - , .' ~ . ,o;;, c. "5.La ~l~ e:: IteUS6, USTIfn~o e
sáVfrl à sEgumnCiJ, naCÍonal por ·p~o. . Alt. ~O, Pala os efel"tos desta transmISE,;.o _de po"s_e a. estrapgemlS,

_' '_.'. , . _ •. ," 1~1, con~lderam-se BmpresaS. par- dependem' 0.6 autonZl1çaO preVHt do
soa e~trangeüa, ,fIs.:ca ou J,tU'ldíca, de- tículares de colonizacão as e". Consemo de SB~uranca; Na 'ional
pende do assentImento· preVIo da .de- --, fi '. ~_ _:; JJ"", • ,.~ , ... •
cretaria-Geral do ConseLho dti Se- sU';~' S1c~~, na...!Onal" ou. F.:'~rap' .Paragrafo U!1'~O. OS notários escri-
gurança NaCIOnal. g:ffims, ~e~Iden~es. o.u àorrrJCJllaQ~s va!,s e_os of1C;als de r~gi·stl"o de Imó-

. no BraSil, ou JUrídICaS, C::n:Jtltul- velS sao obrIgados ao comuniclll a
, ft:rt. 89 Na aquisição derivada. de ~as e sedi~da~ no Pa;f,~, qlle tive~ I;ransaçáo de que trata êste artigo ao
lmov~l Tum.l por pessoa estrang811'a, t~m por fmalidade executar pro- Conselho de Seguranca Nacional c1en-
física ou Jurídica, é da essência ,lo grama de valorização de área ou I;ro.àos 30 (trinta! ·dias seg'uint~s ao
titulo ao escl'itura pública..~ uistribuição de 'te.rras". da lavrahlra. do ato salvo quando se

.Art. 9." 'Da éscrItum I:e;lati,a â Art. 14., Salvo nos casos pmvistos trata:r ,d~ !errenos urbanás destinad~s
aqui13ição de área rural pal' pessoas em legislação de núcleos coloniais, ~r:i~:c~çao Oll Sé o ad~ulrente for
físicas estrangeiras constarã,--- oOI:'!ga- onde- se estabeleçam em Iot::s !urais:- ~ Ir •
lç,rfamente: . come> agl'icult:Jres, estrangeiros imÍ~ .

grantés, é- Vedada, a qualquer título ::..., " .
I - menção do documento dEi iden. d - d t

tidade da a[lquirente; 8, oaçao e en-as da. TI.nlão ou dos ATO COIl'IPLEMENrAR N? 45, DE' 30
Estados a pe3.5c':":: E;:::tran~- .:ras~ ff3i cas DE ;:rANEIRO DE 1969

II - prova de fixa.ção perm"nente ou jurídicas'.
no territól!o namonal; ,e O Presidente da Répública, use.ndo

Art. 15. A aquisição de hnóveI ru- das atribuições que lhe confel'em o §
IH - quando for o caso, autmi2~"- ral,. que viole as [lre3cnc5;;s desta .ueí· 19 do a:rtigo 2° e o artigo 99 do Ato

ção do órgã.o. cC21l,:,stente ~_l assenti. é nula de pleno cd)reito. O tab&lãJ InstItucIOnal nQ 5, de 13 de dezembro
mento p~é,io da Sec:etal'il\-G~r2,I d;) que. hvrar a escritura e o afici,,-l do de 1963, l'esolve balxa.r o ~eguÍn'e Ato

Art. :iQ AD estrangeiro. que preten- Conselho de Seguran"::,, NscioueJ. r~glSt:a. que a trallsCl'ever l'és)Jollde- Comprem~ntar:" ' o
da imigTal' para o Brasil, é facultado Parágrafo único_ 'rrata.?ldo-2e de l"ao CIVIlmente pelos danos rttle cau- o.' . • . •
celebrar, ainda em seu país de orl- pessoa juridica estian~'ol '3, b'á sarem aos contratantes, sem pl'ejlT!-, _llIt. 1 A ~q!U:;lçao ~e prQp~!eaade
gem, COIl1,.lJrDI,JSSO de compla e ven.. da. escritura a tlànscrição do do (lU'! ZO· da. respoTISsbilic'a,d,e criminal pm,rural.n0 terr,ItollO NaClmJ~.1 somente
ó. de imóvel TUl'al, desde que uen- concedeu aut01iza~áo pal'[: ., aqu' ;i~ prevancaçao 011 falskadé! ideolóO'lc~ ço:lera ser feIta por brasllell:o ou por
tr6 em três anos, cOlltados da c1o/a QÜo da área rural,.·bem como dos :io- O :>Jienante está obrigado a raStj1Ui~ estraTIga:ro l'esfd2nte no país. '
do contrata, venha fixar domic;Iio no cumeDtos comprobatórios de sua' cnDC· ao adquir6:1te o p:'EÇO do imó:-el. Parãgi'afo únIco, O disposto neste
Brasil [, explorar o imó'51. tib:-ção e de licença ·para seU funOiu-"t '. À' __ artigo n:io s" a!!l!c" aG5 c.sOs de

namento no 'O-as'l Ar . 16. O Podar =.CUClVO banal? traDsm'Ss§!o cauc.., mortis.
§ 19 Se o compromis,~ário co:npra-' ...,. .?.. dentro de noventa. dm~, o regulamen-· "":

de de2cumIlrir qualquer das cOl1di- Art, 10" Os Cartórios ele RpgÚtro lla,n, execllgão dest9. Lei: Art. 2° Fara 03 Eleitos de:."te Ato,
ções estabelecidas neste artigo, .repu- da ImÓVEis manterão caãastl esp8-, ' . . ,considera-se residente no pais o "s-
t~,r-se-á . ,allsolutamente ineficaz o cial,em livro auxiliar, das aguisicões úrt, 17. Ehta LeI,.eú7::lIa em ,igor trangeir<:> que-nêie possua pel'manên-
comproID13EO d~ co~p~a e venda,. sen~ de tB:l'ras rurais por pesscr;:.s ;cstian.~ na data de sua pub~ca']'ao. C'la- deiiniti\7H, .

. do-lhe dereso a,dqmrL pm:, qualquer' geiras, fIsicas e J-Ul:ídiGE"l!, no qU111 ··"t 1" R D 'À " •modo 1 d d ' 6 ~ . .n.~. - 'll.eVD'12.m--.:e 03 2C:Cl!-IYS- Al"t: 3Çl Lei' es.;~~cial.de,ter~d!lal'á a,S
, li propfleca e o lJll yeL deverá oonstar: ,. leis nQs 494, de 10 de m",::co de 19:í1' ,,,onrl'1eile.~ ,.ed"'e"".~ ',,,,,ho,,o" n .10_



Brasília. 10 de marco de 1969:
148º da . Independência" e 81v da.
R.epública. ~ A.. Co,la e St/WI 
Luís Al1tOl1lO da Gama e Silva""'::' 11'0
A1"~ua PerCz1a.

BrasílJa. 30 dE janeiro de 1969; 148°
da Independência e 81° da RepúblJCa.

A. COSTA E SILVA

Luis A,ntónio da Gama e Silva
_1.uguste Hamann RQc!emalcel'

Gl'ünewald
.4,urelio de Lwa '['avctres
José de Magalhaes Pznto
Antônio Delfim Netto
Mario J;Jaovld' AlldreazzO)
Ivo Arzua Fereil a '
Tanio Dutra
Jctrbas G. -passarinho
Márcio de Souza e Mello
LlZonel Mira,nda
Antônio Dws Leite JíLn-ior
Ed'lnundo de Macedo Soares
Hélio Belb'áo

'Jo.sé Costa Cavalcanti
Carlos F. de Simw;.

Inaia e:d'i.ências .,à. que fica.rá sujeita' o) memorial descritivo do imõv€l, Alt. 9g Os Tabeliã€s e Oficiais do
a aqu~slçao ",qe lmol/€l, rural r:or, Ees-I contenda ár~a, cSI'ac-t-el'istica"s, limitas RegIstro de I111óveb ficam obrigados
SO(l eot"an~c1ra natiual ou JuriCllca" e confrontaçops; dentro de 30 (trinta) dias da pl'àü~a

lende p~,,: vl~~a a .d~Je'~ da J11t~g.rlda-1 o) planta do imóvel e respeetiva si- de ato, a c,omunicar ao JIilll1i.stéI'io da
de d~ tcultolJO na?J~'lJal,.a"s~lfl~aDÇ~.tuação relatIva na planta caelàstral Agricultura, por intermécÍlo do lJIstl-
do E~1.ado e a Jllbta dl~tI,hu1çao da: c'o município' tute 'Braslleiro de Reforma A?r'ri'
propnedade. I _.' l • ~ _, "" 4 ,,' :. ~:. 3.

, , • dJ prova ele autonzaçaú prevista no (IB.RAJ, ~ lav1!l-.t1.!la de esclltu~as e DECRETO-LEI .!'P 9:24 - DE 10 VZ'
Ar,t . .40 E.ste Ato Complemeucar en- aréigo 60 e seu P9,ní.grafo primeiro e leglstI:oO nnoblbarlOs pelos quaIS se OUTUBRO DI' 1969

tra~a em VIgor na dal,a·de sua publi- no artigo 79 dest.e Decreto-lei trans1Jram, a qualquer título, a I'c~se
caça0, revDgada<; as disp03ições em . " ou a propnedade de imóveis rmais a Exc!Ui das dlsposiçõ€s fIo Deercto-Iô
contrário. Art. 40 A lUobsBrvâncla do, disposto pessoas estrangeil'aS, naturais ou ju.. 11 ~H4" fIe 10 de março de 1969, a"

nos artigos 2° e 39 dêsLe Decreto-lei rídicaE. _ . aÇ.ulslçOêS de áilzas rurais nl3ce:)s(t-
c~}l;figul'a o erÍll1e d~, falsielade ld~? l?arágrafo único, Quando se t1'8Jnr nas. (/os erll1Jre211dl1n ell tos ma,,"-
~~~ap6~~11~ldo no alUgo 299 do Co' de ~m~veis rural~ situados em áreas tnats Çlue mencíona.

~ con"ldcradas mdlspen3aveIs à seQU- Os Mini~tl'os da Marinha de Guer~
Art. 50 Anualmente o DBsempal'ga- rança nacional ou de seu interê3se, a m, do ExerClto e da Aeronáutiea 1vIi

dor-~orregedor da Justiça EstE.nual, comul1lcação será feita também ;, Se- lnsr, usando das atribuições que lhes
ou magistrado por éli" indicado, e o cretaria Geral do Conselho de se!;u- confere o art'go 1° do Ato L'l.stitue,o-
Procurador da RepÚblica, aue fár de- rança Nacional. nal ~9 12. de 31 do agôsto de 1969,
Gignado, promoverão, em-conjunto, combmado com o § 1° do artigo 29 do
correição nos livros dos 'Tll,belíàes e Ar\.. 10.. Na aquisição, a, qualquer Ato Institucional nO 5, de 13 de d~
aos Oficiais do Registro de Imóveis de titulo, de imóveis ruralS por pe.soa zembro. de 1968, decret.am:
tôdas as comarca;,; dos respectivos Es- estra11geha natural ou jurídica. '" da . ":rt. 1° F-i~am exclllídas das dispo
tados, para verificar o cumprimento essêncIa. do ato a escritura pública. Blç'02S do Decreto-lei n° 494, de 10 de
dêste Decrt'to-Iei, det€1'mmando de Art. 11. Fica a União autorizada, mar~o de 1969, as aquislgões de área.'l
Ílllediato, as providências que f~reln por_motivo de segurança nacional, a rnralsneceBsárias .à execução de em
convenient-es. - desapToPliar terras rurais em poder preendll11entos industriaIS" eonsidera~

Paragrafo único. No Distrito 1"e- de peS,30a estrangeira natural ou juri- d,os de\ú1t';\rêsse para a economia na~
deral e Territórios, as atribuições p1'e- diea, mediante decreto, ouvido, prc- e,ona:, eUJos proJet.cs tenham sido
vJSta.s neste artigo serão exel'{Jidag vIUJnent-e, o Conselho de S2Wllan_japrmado.s, pelos ol'gaos competentes.
p"'le Desemhargador-COlTegedor da, Ça Nacional. Art.. 2° Este DecJ'eto-lei entl'ara eu"!
J:ustlça. do Distrito Fedeml e TelTitó- Art. 12. O artIgo 60 da. Leh:l1úmero vjg~or Da data d~ ~ua pllhllCagã?"revo~

DECRETO-LEI N0 494 _ DE 10 DE nos, , 4.504, de 30 de noven,hl'o de 1964, P,'S- gauas a,s dlSPOS1ÇOféS em contl'arlO,
1..L~RÇO De 1969 Art. 6° A pessoa jurídica esh'angpi- sa a vigorar com a seguinte redação: BrasiJia., 10 de outubro de 1969;

la l)âo poderá anquirlr Imóvel rurai "Art. 60, Fara os ef<?itos das!i1 lei, 1480 da Independência e 81g da Re-
Regu.lamm/úl o A.to Co;npte1nentar ui- no BraSIl, salvo se fár autorizada a consld6rum-se €mpl'êsas particulares pública .

mero 45, de 30 de janeiro - de 1969, fU1::cionar no Pais, devendo as aquí- de ,coionização as p esóOll5 na'cú,'ais, '.. ..
que d!8põe Bóbll.' a aquisição de pro- Slçoes sel: vincuiadas aos objetivos es- naClOnalS oU e.strangeiras, residentEs e Augnsto Hamann R,arIemaróer G1'll~
priedade rural por estra,ngeiro. tatutários da .sociedade. domicJ!iadasc no Brasl! ou jurídicas . llewald

constituidas e sediadas' 110 País que "lu.rel!o de Lyra Talla1'e.~
O Presldel1te da Repúhlica, na uso § H A aqmsição de imóv-eI rural por tiverem por finalidade exeeutar' pro- :iVla,,1:CZO cI"" Souza e J.:lello

das atribuições que ihe confere o § 19 p~ssoa juridica estrangeIra, no caso gramas de valorizacào de área ou dlS- Lw, Anto{!20 da Gama e Silva
do al'tigo 20 do Ato Institucional 11Ú- deste artigo, depende de autorizacáo tribuição de t-erras", 'Ivo Ai ~lla PerClm.
mero 5, de 13 de dez€mbro de 1968, e concedida por decre!;o etn processo
tendo em vista o disposto no artigo instituido pelo Ministério da Agricul- Ar!. 13. São equiparadas aos bra- MENBAGEM N9 169, DE 1971
3~ do Ato Complementar 'n° 45, de 30 tura. pOI' intermédio do InslJtuto RI'a- sileims, para os efeitos dé~te Decrefo-I DO ,PODER EXECUTIVO
de janeiro de 1969, decreta: sileiro de Reforma Agrâria (IBRA). lei, as pessoas natural,s de naC1onall-' , " , j

dade portuguêsa residentes no Br''-l' • ExcelentJsSll110S Senhores Membros
Art. 10 A aquisição de propriBdade . §. 2° São equiparada.., às pessoa5 ju- ,,1. QO Congresso Nac!ünal:

rural no território nacIOnal sàmente l'ldJCas estmngeiras, para os efelf,os Aré. 14. Ao MilllStél'io da Agncultu- .' _ , ' "
poderâ ser feita por brasileiro ou por' dÊste Decreto-iei, as pessoas jurídicas ra, por intermédio do Ins'itut B' _ ~()s têllnoo do ai bgo 51 da COn&(I
estrangeiJ;o residente no Pais. nacionais, das quais participem,' a sllelm de Reforma A'Trári' c~p~~ tmçao; e para, ser aprec;ado nos Pl';),-

§ lÇ O disposto ne5te artio'o não 610 quaiquer titulo, pessoas estrangem:\8 ,flca atribmda a. -ex€c{;'cão,adê8t.e-~ ~ ZOS nele refendos, tenho .a hOl~l.'a da
aplíca ao~ ca,os ele trallsmis';,ão causa naturais ou jurídicas "'le detenham creto-lel, -- e suhmeter à elevada dellberaçao de
_....'" '-:1"'. e < l Vossas Excelenclas, acoIllpanhado ti'/:}

mOTtis. maioria no seu capital social e-- 1'e8i- Pa~'agrafo unlco. Nas zonas íildis- Exposição de Motlvos dos Senhores
§ 29 Para os efdtos dêst.e Decreto- dam ou t""1l1am sede no ext'::;:ior. pensavelS ~ segurança naclO11al C l:as Mll11Stl'OS' de Estado da Justica da.

lei, LOnsidara-sa residente 110 PaiS o § 39 As ações de companhias (>u 50' areas conSIderados do Beu lllten""".e, a Agricultura e do Secretário GeÍ'a'1 <10
€strangeLo que faça prova de fixação' ciedades anônimas nacJOnais proprie- ~ecretana Geral do Conselho de Se-' Conselho de Segurança Nacional, o
perill>1nenJ,e no tenltórlo nacional, de tarias de imóveis l'urais e O~8 se de- ~l1rança NaCiOnal, pôr meio da COIDIS-) anexo projeto de lei que "regula fi,

acôrdo COm >1 legislação em vigor. diquem ao ramo de comérêio mobi- "ao de Fall~a d-e Fl'~mleIras, ex€rcel'ão aquiSIção d-e lmov€l rural por estral!-
§ 3\'. A a<:jl isição de propriedade ru- liál'io, revel:tel'ão obl'igatórJament.e{ a as atl'lbmçoes preVIstas 11<cste artIgo. g'eI~o resj~ent~,r:o país ?U pessoa JU-

rál por estrangeiro dependerá de au- forma. nommatlva. Ar!. 15. Salvo nos caso'S Dl'evís0o" r~d"ca estlUnge"la autS}]'Jz.ada a 1l!~-
tOl'lzação do Mi11i:>l'<"r10 da. Agricu,tu- em legislacão de 111'1 le _ 1"" Clonar no BraSIl, e da outras prOVI-

t 'd' d I Art. 7° A aqUIsiçáO, por pessoa. €s- " C .0" co ollla_ô 011- dências "
l'a, l'2quenda por in erme lO o ns-, trangeira natural ou jurídwa. de gle- de se est.a,beieçam eSII'ang€IJ'Os ll111- "
tituto Bl'aslieiro de Reforma Agi'tLl'ia bas rurais situadas nos MunicipiOs de ~rantes agricUltores, em iates ,'ural; BrasiJia, em 4 de junho de 1971, -
(IBRAl. Interesse da seglU'ança nacional F; Ilas e vedada, a qualquer tituio, a dO,l.;llO' Emilio G. Médici.

áreas a esla consideradas inclispensá- posse ou venda de terras pertenàn: .
veis (Constituição, artigo 16, § ,lQ, b e tes a U,,:ião ou aos EstBdos, a pessoas EXPOSIÇãO DE MOTrvOS NOME-
artigo 91, II e parágrafo único), d€- estrangeIraS naturais ou jmídicas. EO GM/.o268-B, DE 4 DE MAiO DE
pende d-e prévia autol'lza",ão do Con- Ar!, 16. Em todo e qualquer caso 1971, DOS SRS. MINISTROS DA
selho de' Segurança Naóonal. de- aquisição de imóvel rural por pe~- JUSTIÇA, DA AGRICULTURA :m

Art. 8~ A soma elas áreas rurais per- soa estrangeira natmaI üu jurídica, DO SECRETARIO GERAL DO
tSncentes a pessoas estrang'eira3 na- o,:: a esta equiparada para os ereiros CONSELHO DE SEGURANOA NA-
tmais e juridicas em todo o territó- deste Decreto-lei. no prócesso mst1l.u- CIONAL. '
rio nacional, inclusive na· área de que mdo pei,o MmÍ5tério da Agricuitura Excelentíssimo SE11l10l' 'Pr~sidcllte
trata a Lei nO 2.597, de 12 de setem- sera QllYlda, ohl'lgatàriamente, a Pro: da República.
bl'O de 1955, não poderá ultrapa~sar: curadorIa Geral da Repúhlica que to-

ma~a ex O/l'ClO, de imediat,o, as pro- ClLlllprimos o dever de encaminl1ar
a') nos municipiQs de até 10.000 kl11a" vldenelas que se fizerem neces"ána', à elevada conSIderacão de Vossa Ex-

1/5 da rB3pectiva área; , a defesa. dos interÊsses ela união. ce1ência o anexo pI'ojeto de lei. ]'e-
bl nos municípios de mais de .. , Art, 17,' As allenaço"i's e aqlll'".:,.o'~~ gulando a aquisi?áo de llnovei.s ruraiS

10000 kn12 a 50 000 J-nl~ 1000 I'm') - ~ ..~ 1....., púr astr,"., ng€iros.
• , ',' "~,. '4 d.e propl'ledades ruraIS teitas em de-

maIs 1/10 da respectiva área; sa.~ordo com as normas dê.,te Deereto- 1. Salvo a legislação concernente !\s
c) nos l11unícipios d\" mais de 50.000 iel, assim como as que se fizerem a zona-s indispensáveIS à defesa dr> Pal3

kma ate 100.000 km2, 3.500 kma mais eS~Iange.iros no exterlor,são llulp,s de (Lei n 9 2.597, de 12 de setembro âe
1/:20 da l'~spectiva área; ~~'-no dn'elto, ,sujeita,nelo-se os Tabe- 1955, art. 9°), náo hHvia quaiquer li

r!) nos municíplos de mais de "., iJaes e Ofic1ais, .que lavrarem ou mitilçâo 'para Q compra ele terra" por
100.000 km:2, 6.000 };m2 mJ,is 1/40 da tran2creverem os ato., respectivos, as estTangeITos no BraEH até o adVEnto
respectiva área. 'pena.>. d? crime definido no artigo 319 do Ato Complements,!' na 15, de 31l Cie

§ "10 As pessoos de unla nlpoma r.a- do CodJgo penBl, além da penla do JaneIro d8 1969, que ""nanou da 118080-
" ~, 'al "idade de coibIr abu:5o:5 e fraudes. rll~,~

cionalidade não poderâo possuír mals Cc "gú.. _ ....
de aO% dos limites estabelecldos ne3- ' , of,:;ndam a integridade do t.erl'ltórliJ
t AI't. 18. O P.oder E- ecutivo baíxal'a nacional, n seguranra do Estado € '"
-e al'tigo. , , de11tl'O. ~-e ?O dias, a l'egUiamen'~( ãc; justa distribuição"da propriedade,

§ :29 Atingidos éssel3 limites, são ve-' l1ECcSdana a, exeúueác> t\este Decl'eto- Desta forma, limitou-se' a aquisição
dadas, aos Taheliães, a lavratura de Ie], , da, propriedade l'llI'aJ sômente à bra·.
novas escntul'aS e, aos OfiClaiG do Art: 19. J'.:su. Decreto-leI entrará sil~iro e a ,€st.rangeiro residente na
Registl'o ele Imóveis, a efetuacão de em VIgor na data de: sLla publicacilo. Pats; progl'al1lando--se lei especial p"..
nOVas Lranscrições, sob as comina3ões l'€V<lgadas as diSlJ?Siçijes em cOlúrá- jra !i-etE'!minal' aa conelições, restrições,
do artigo 17, dêsle DecIeto-I-eí, . , l'lo. " hmltaç'0~5 " demais eXIgêne:las, D. que

Ar!. :2" Em caso d" aquisição de
área rural, a qualquer tíLulo, DS Tra
beltões e Oficlais do Regi3ü'o de Jmó
Vtil:::: farão constar, obrigaibrian1elltes

dos atoE que praticarem, 05 dados 1'e
lalivo~ ao documento da identidade
do adquirente, S€ iôr cstrangeil'o,
além d§' prova de sua residÊncia per
manente no t.erritõl'Ío nacional l§ 2°
do arligo l"J. ,,;

~ 1° Em se tratando de pessoa ju
rídica estrangeira, deverão ser i:.rans
crit03 nos atos praticados os dndos
essenciais comprobatorios d~ sua COl1S
tituiçao e a prova do cumpIinlen~o do
disposto no at1igo 5° e seu parác:rafo
único deste Decreto-lei. -

~ 29 Eln ;se tl'll tunda de pessoa
natlll'a,l estl'angeh~.. deverá ser cralls
crita. ,," prova de cu'mpl'irnento do dis
posto no artIgo 1° c!éste Decreto-lei.

Art. 3° '05 Oficiais de Reolsb:o
de Imovei,s deV61'áo possuir cadastl'o
es:peeiais das aq1üslções di: terras l'U
ral,;) por pessoas €sLrnngeJras natu~

<:aJs ou jurídIcas do quai constarão.
~o1J pena de nulidade dos atos que
pratiearem: .

a) documentos de identidade das
J)a~'tes cemiratante.s ou cópias fotostá
t~ca~ 003 Ine.sn10SJ devidal11el'lte autell-
tlead"". "
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Se sujeitaria a aquisiçáo de imóvel l'U- O SR, GETúLIO DIAS: exonerar-se da funçã() públ!c~, na {la- I - "Não, náo sou como papai! Não
rai por pessoa estrangeiru. Sr. Presidente e gl'S. Deputados, lavl'a empenhada pelO Gov:,'tl~O, ~mrS<lU conJo papai! ElI.detesto os prê~

2, De fato, o Decreto·lel 'no 494, de oLllo a oportunidade dêsG€ período forma de i€l, aiem de ser faClL ale- tos."
10 de mal'ço de 1969, regulamentóu o de.stinado ás breves'cOIDumcações, a ~ir os prejuÍzos a flue estiJ.o sujeitos - Durante um chá de "caridade"
dispoSGO no mencionado Ato Comple- fun de tl'atar da regulamentação do ~sses trabalhadores ante a impOSSibi-l' em Blocf0.ntein, a ,Br,a. do G(jyerna,
mental' n Q 4õ. Decreto-lei n Q 367, de 19 de dezembro Il;:latia da ,contagem do tempo de ser- dor, Martle du PlesslS, advertiu: "É

TDdavIa, após dois anos de aplica- de 1~68, que dispõe sobre,a contagem V19() al1t~rlOrmente prestado as repar- tempo de acaJja,r com as' babás n'l-
ção dêsse diplOlna legal, illteri<Jrmen- de tempo de serviço dos funcionários tíçoell publlcas das quais se exonera- gras." ' -
te modificaclo pelo Decreto·lei-n~ 9,24, públlcos CIVIS da ,Ul1lão e,das autal'- ramo S P- 'd t " D t
de 19 de outubro de 1969, veriflCou-se qulas, - Cl'emos jã ser tempo, Sr. Presidente r. 1"e81 en"8, ..,1'8, , epu ados;
a neceSSIdade de seu aperfeiçoamento, li: incrível, SI', Presidente, que ês;;e e Srs. Deputados, de () Poder Exe- No Brasll

Haja visto, a título de exemplo, a diplom/l. legal, edltado que fOI em 19 Gutlvo resolver, de uma vez por tô- Já a condição do ne~ro no Bra.,il é
aUd1ência obl'igatória da Procuradoria de dezembro de 1968, não tenha, ,"~é das, aquilo que se nes -afigura não bem diferente da que" existe em ou
Geral da Repúbllca, nos processos do agora, sOlnde a necessária regula- só _uma. questão de 181, senão também tros países: racismo aqui nunca. tol
licença para as vendas de terras rll-I mentação, não obstante O estabelecido uma questão de honra, expedindO, ur- oficiahzado.
rais, Essa atnbwção, de dlfícJl eX'8r-1 em seu art, 30

; Ij'entemente, !lo Reg'ulamentação de que I Mas existe !acismcI? Rã quem ga-
C~C10_, ,não .~ peculiar ~ função do :Mi-I "O presente Decreto.lei será xe- e passlvel o Decreto-lei n Q 3m, de 19 ranta que não. Que o negro emnm'81
n<ste11ü .PUJJIlCO Fed~lal. , gulamentado pelo Poder Executivo âe dezembl'o de 1968. em sua maioria continue a ocupar
,"Ta~bem, o Mll11ste;'1O doa Agncultu- nO prazo de 30 dias, ficando revo- Em nome d08 servidores públJcob ~l~na e.~cala ~oonómi5'a e ~?clal líne-
r~.' a_~obelbado de plocesoos, sentIU 3, gatIas a.s disposicões em oonH'~.- Falamos! ,1101', nao SOfH> dlsCllmmaQao -. pew
neceSSidade de serem estabeleCIdasI nos" ' menos ostensiVa. ,Mas o lato e aue
novas determmações para proteger o ' ri ' L I O çrovêrno que se digne, agora, de mUltas portas permanecem fechadas
interêsse naclOnal. ' Ora, Sr. l'c.sl~e~,e e 81'S. Depu- um", R""post~ tão pronts., Quanto de- aos p1'êtos. Me,smo que não haja ,'a-

3, Com o objet:vo de rever a legls- i cajos, como Se vel1Í1ca de :plano, o seJada, t1Y!ltlte b"'m.) ,'çlsmo no plano g'lobal ,da SOCIedade
laçãe sóbre a aqUlSlção de proprieda- Ia35unto" e ds. maLOr JmporCanwa tl' - , '~ie pode ser encont.rado 1l'equenfe:
des rurais por estrangeiros, em eon_:",porLumdade, uma vez que, com", O SR, JÚLIO VIVEIRO:ih 'alente no plano particular.
sonáncía com o disposto na constltui-II eQlçao, dO Decreto-lel 31)7, de 19 de (Cernuni~(tçao -_ Sem revz6ao "o Pode-se con.statar Eua eXIstência ~1O
çào, 10i, cr1a~ja uma Comissão 1nter- c!ezt~lJro de 1963 (~' VH,le a, pena 1'~- 01 adon _ Sr. Presic1<)lJJ,e, Iilrs. Depu- Bra;.sil à. medida em ,que os negros ten
m1t1lstel'lal, l~ltegl:a~a por represen- f petll a d~la), °(;r01 ernO ~leI~ou ao;;:, l!idoS; f9.lal:em0.ll l10je U\ll pouco, em tam, romper barreIras socials, 'como
tantes do l\1l!!lstel'1o da Just:ca, da, Lao as portí\S aos funcf~:mall?s que qll, 'imhas geraJs, sobl'e o racl<;mo eXlsten- entlar em clubes rechaaos, eSêolas
í'dmiBtérlo da Agricultura, e da ?e-: õess~:u ~rocal' a 1unçao" p~bl!ca pela I t€ no mundo '!l, prmcipalmente, de um particulares e a}é portarias, de edlll-
crcLapa Geral do Conselho de Segu- ~mP,~~a ,pl,lvada, asseglllando-lhes,!fa[,o l11storIcO que presenCIamos. c!OS., Para mUJ'os SOCIólogos, a c(js-
rança NaCIOnal, 11 ak,:ve" no aludldü dIploma legal" aI " . , tancla SOCls.l no BraSil resultal'la m8,is

ESsa Comissão elaborou substancloso con,agem, pma f111S de apose1lT~dol'la, , Quando vo~e d,lZ em ça"sa qU~ o da conscIência de classe do <me <te
l'elatól'Ío.6 de seu trabalho resulteul'Cl? tempo de .se1'V!ço prestado a lun- !l:ho ~"'avar}e'r;: e 1tm preto de f'tma qualquer preconceIto; na' COn!iêlCncJa
anteproJeto, qUe recebeu dos titulares çao puollCa qUal,aO, S. parllr daquela b1C!nca, por ele .~er bonzm~o, esta .m- do branco, a cór estaria relaclOnacla
do MlI1IStel'W da Justiça. da AJ!;rIcul-: data, dela VIesse a exoneral:-se. I1 Clltm~o, no ,eSpJ!'lto da:s crlanças ~sse à :falta de d111helro. ,
tura e do Secretario Geral do canse-I Tendo em, vls'ta essa, galantla ex- depl~"ayel ~entnuento. - Q RacJs- Porem, paa'a outros, a tensâo social
lho de segurança Nac;onal altemçDes, pr~ssa em leI, grande numero de se~-! mo. 6e agravaria quando Os negros pas-
a fim de torná-lo técnicamente mais, vluor~~d PUbllCOt trans~erlU-Be ,para I _ O RaCismo é um dos mals gra-."es sassem a competir cClm os brancos.
perterto, Ill.tlv1a" es SUJeI as ao ~e~nlle ,tlaba- Iproblemaõ que o mundo enuenta; I AIllda sobre a e~osténCla ou não de

O texto, que ora submetemos ã al- l~llst,a, .em p~sc~_ ~o at.~p.jime1.L~ d.e entreta.nto, quando se tenta exammar f~aclSmo no Era,sIl, saoe-se que o ia
ta ap1'eClacão de "osoa Excelência vi-reonl emenCIllS lJ}Opnas, J8. que, V1S. de Io problema do preconceito ráClal um !leCldo 8enadol' Kelll1edy, ao visilal'
sa proteger a Sel':llrança Nací~nal, r~gra,o'~ emPl'fsa , ~r1Vad~, p~ssou a ItaLO !lca evidenCIado: para a à'tual IUll\a Ul;lVers1dMe pm:Llcula,r d? Rw
se '11 no entanto exceder-se no ngol' o g,.Col lhe l~le hOl lel~~lklaçao, aeraçao eVltar um 111ho racista to,- de Jane.ro, colocou-se a dIsposlcao dos
da"s 'restrições nn'posta,s aos estrangei- _ cerI'\e, pO~1m, q~e, ~ c agora" quan~ llOll-se 'b€m malS facil do que para alullo" para um d{lbate, ,
1'0. uma vez que o Brasil não só if-e'u ao mu- os de es plocmam razer valec as "'cracões antenores A pnmelra pergunta, fmia em tom
, ~' b'd t' b ',-. i d '- dqu€la plel'l'ogacn'a assegUlaàa em lei, " - . agressive, foi sôbre o grande pl'oblellla
l€ee 1 o C011 Il '!1lçoes va losas e 11111_, uma surpresa lhes esla l'e'e1'vaela _ $1' Pl'esldenLe Srõ Depu~adoo' d' , t "['Ulutes de vaI' as pades do mundo >.,,~. o laclsmo nos Es ado'l Ullldos,
;'omo também ~ tecnologIa alcancad~'~ IN,PS, sl,nples:uente l;cusa-se ll, No mundo - "Antes.de l'esponder a essa per-

, -' _ d conb!CIeJaI, para fins de aposentado- O R: '. i' tI ," gunta" ...( (!lsse Bob -- ""ostana que
po~ n~?o.es maI,s desen;,olv;d.as e"e, r1a, o tempo ele servlço público ante- ac smo_ e encon la o prmcIPal-

1

,me explicassem por que não vejo"" i-
ser c~lle~9-a pala, ~ n,es:o I al;, com~ \ nor111ente p1esl~do, pôsto que, segnn- ~lente J;a, AülCa do Sll~ onde ":' m~lO' l;re vocês nenhum ne"l'O, " • <l
COULllbulçao neceuSd1a _''0 nooso de cIO aleoa o aludldo Decreto.lei núme- na e neglO, mas quem aOll1_l1a e Dlan- ,~ d '" ,~ "

,senvolvnnento. 'I ro ;;0'," ele 19-12-63 ainda não f 01 1'e- co, e tambell1 nos EsLados Ul1ldos, A 10r ad~ é qL~e !OiDtOS ,n~'l:emos
_ I r' Nest-e ultlnlo, apesar de eXlstll'€ln mn po~co. ae pl aCOll"e o 1aela J seJa

. Nessas cühd~çoes. tt..>lnos a honra. de Igulalll~ntado. _ '-"LalS" que dlzenl' "Pelant Deus so jl1a anuzaae, na C0l1Ver,3a, nas lelS~ ou
sublneter à" el~vada C~Hlsl~e):'aoão elei :Ii. nao rê~uh'nlel1~açf.?d,e unl deL:~~-:!110~ todos igU~lS';. o povo ~ão COl1f~a= l11€Snlü no aUlor. .,J

Vossa ExceienCla e projeto ae lei all:e-I'o le1 ed,tado em _9-_~~6S, e QU~ -Ja lgUe ndnullr ° negro I Alê agora nem a O,N U, conseo'LUU
j{O plopDndo caso mereca aprovacao, PIB-\'lst& êlll tunta c1.la.s, confIgura., - D . . . 01' 1 t t 't - "1
se~ encaminl~amento à áprecian(io" d<l urna 0111 ssão la111entánl. dado qUB a: "a mes;,'1a m~nel1'a que, na Alem"-I res ~er a angus la!l a Si ~,~'?.Q,O', lV as 
Congresso NacIonal, nos têrnlos tIo exoneração' lequenda, pelos !l1tere~- ni',a 1"aZIS,a, ?S Judeus tllll1am .d~ por-los plOblemas elo l1omem~ _c~:"'u~s pelo

,/ f 2" d 't"l d C t t "auo" deu-'L num chrta d' conflfr'ICa 'lal u,na e,%rela amarela, OS a.ncanos Ihomem, podem sE1' 1€cU1vItIO" peiopaldgra o • o al ' D a ons 1 Ul-""" 'v c, .. ,',' , el 1 Pl'O'P"O 1 011 e' P" , -' t_ ICio qual o clJploma lBo'al era o pl'O-' "ao Qonga. os a evar cons,go Um pao', 1. 1 1 lL, 0_, o la,lsmo eln
çac, ~ 1'10 lo' C t _0 d ,t:.' I&e ou salvo conduto. !causado lTIU.l.tos assassinatos, guerl'a,g

Aprove1tamos a"opOl~tunidad~ para falan~~nde \8;8 o'~ll~~"~SS';ra~~~\~~\~~I "\ia Africa do Sul, existem até Leis inas univel'sldaeles, brancos_ e agora
renovar a VQs~a Excelenc1a plotestos •ar Pelo Vlst; e~s~ pl'{nCl o não 101 contra os negros; - pIOI1Jem Uln ne- ate negros eXlglndG sepalnçaa. ..-
de plOf~nd~. r<3p8.to, ,- A/}l eJo B,U-, ~b;~rva(io pelo' G~v~rno at· fi,aé' llm Igro de se sentar em um banco de Pl!>-I L~vará mUltos anes, taNez décaüas
~ald, :N;l1l11stlO el_a Just.ça, - Geners.l ol'azo de tnnta tIias pala Reo'll'- ça no quai esta escnto: "SÔ para eu-' e decaclag para que os 110mens àcel
de Br~~ada ~Joao B. de FlgUetred:;, nlblltamw· eln callsa. Isso éalao.l~l~ti_ enpeus. ~1 , Il81n a raça ~1f'gra. J1.Ias durante ~"qu~'"
~e~L'etalloo?eral do Conselho tIe ~o: vel. PO:'Cju,e o Ciovêrno, a qUB cRbe i111-1 , -:;- A l'aça, b1anCa ~e "sag_rada e ptl-Iles quat:o ala~: ~s nonte1J~s p~1l'lCa5i
g~Iallça Na;C1Ü!1al. - C2.1ne LHna) M1 por 00 cunlprin1ento da leI dever '::O_'La. na Al11ca do Dul, nao pOlle b€:lldeülogwus e 'tiada.:.s. ql~B .ti6panl.ln os
lllStl'O da AgrlCultura, ,Ilnecar pOr unpel'-"e a '1 'l1l'opnoa clüo ImIsturar, (homens, dSlxmam ,de eX'3t lr; e _que no

Of. n9 628-SAP-71. . !cU111PrJD1ento. o 'I "E se D211s fór prêlo?" - Já dizia e~1?aç~, -longe de todas as dlv:.soes tIl'-
. _ A UUlea lllanli€ciacão que LelnoS 6b- Rübert ~enn~d;'(J o grüJ.1.de ~3i..adlSta 1tlflClals Ciladas na t?-l'l'U, tl'PS 11?luens

Em 4 ele JUIÜIO de 1971. bl'e o as,ullto é a Resolução nO ~U2,! assass,!"aao. J!ixI~tJram tambem mUI-I est!lvam lutando c10ntra a moae,!lo
ExcelentÍssimo Senhor Primeiro Se- do Conselho Diretor do Departam'}l!-I LO~ yueres ne~ros, ccmo o -grande Il'l!~lllto do maravülos9 QUIllVel'SO; -
, I' lO' 'to NaclOnal na PreVIdênCia Socml rnalclr Lutter Klllg, mas, como se po- Tles hemens que, naql!~le mOl1Llllo,

ele ar . I,DNPS) da"ada de 21-7-1970 e1'1 l!le Idla esperar, tambem 10i assassillR- 'representav~m todos os paIs~s e toctas
Tenho a 110nla de el1ca1111nl1al' @ apl:,eCiando <: ~ 'Processo rvITPS 160.805' I do... ~ Ias raça.'), SllU, aquela c.\.~1:l'la n1h1~':\-

Mensagem de Exc~lenJ!ss:mo SenllOr de 19u9, apaTece o l\1ll11s~él'!o üD PIa: I Ainela na Áfr:ca do Sul na cidade cuIa cl1egoll a trazer para a mae~
~resldel1.te da _Re?ubhca, .acompan11::t... 1ht:jall1ento e Cool'denação Geral COlno d? "Cabo, acoÍl teceu unI dos nlalo.res tefra~ a conilan,r;a rEno~~~cl~ 11a.., ~l~ra"
ca de ExpOEaçao de lVloLlVOS dos Se- -suscl'l.ante e o Conselho D:retor âo Ie,scandalos quando ú DI'. Chl"l.shan; vLl10sa a,ventlJ~a, da V1UD..r lTIOclt.la.l.l0
nhores Mll1l~tl'{)S ~e Estado da, !,L~S--' DNPS C{JJll0 suscitado e na qtral é' Barnard enxertol!, o coração de- um: maIs rIo q~e, nunca, que fazemC\_s ,V~t:;e
tlça, da AgUcultma, e do Secle,ano aprBsenlaclo o Projeto de Decrelo que' negro chalhado Cllve Haupt no corpo de LHU, gla_1Cle Olgal1lS1I1Q c~,.~.Uf\_O
Gerai do Conselho ue Segurança Na- regula a aplicacão do Decreto-lei nú-I branco de Phillip Blaibero' Os ultra-: Human!elade" onde o que e,c.,t" e, a
:lOnaJ, relativa, ~. _projeta. d~ lei que, 111e1'O 367, de 19~ de- dBZEll1bro de 1968, :segl'egacionistas se esc~i.ldal1zaraln~!~§gl'~da pesso~ hunlana" o::~~e iJ~lOS

regula a a\iwslçae- de 11110vel TuraJ Essa ILa tél'ia _está inserta no Boletim' pOIS ulUa da s leis do _apnrtheid es- !"ao 19l1als perapte Deu~, ES"e De 15
por estl:an,gelro reslelente no -pa!s, ou' ele Servico cio Instituto Nacionál- ele üpnla que tôda mistura de sangLle' de Am~r, que e a lTe2'dade d~ tOOQS
pessoa !~l'ldlCa estxangelra a.ut>or:zada Prendência Social llNP8J de nO 141, branco e não branco deve ser evitaria Ias, v~l'~ades, a Rell[J1aO de todas as
a fL!n9JOI!ar no Brasl], e da olltrasícle 28-7-70, tendo merecido a amova- na preparac(io de materlal de trar:.,-' 1'el1g10eS. -
proVl.0-enclas." '.. ,cão (lO lnencionado Conselho DIretor fusão sangüínea, \ - SaÍban1.Gs educa!' nossos fIlhos

Aproveito a oporGun}da?e para re-, do DNPS ao 8-,<pedlr o PrOjeto de De-I Um brasile_ro chamado Luiz E<lzar 'para um mundo mellJor, onde os ..,tl
n.ovar a ,vossas ExcelenClas pr~te~tos'Cl,'.etD de RfgUlan1entação a que ja na::! de Andrade paBSOU três selnanas -naISQS -juízes das racas superi~res. e in"
dt> .eleva?", estlma e cons:~el'açao.=- referimos, - _ ,Africa 'elo Sul. Viu negro apanhar <le [e1'lOreS não lerão vez, (Mmto bem)
Joao ~e!t~o de Abreu> rvl~llStIO ~x.. ~Afol'a lSS-a. até er::ia data, o GOl,'êrno' branc-o l1a frente de outros negro",!
traordmal'lD para os AssUl1l00S do C,a-, ~em fe_to c~so ()juisso, ISe!!1 que ningüêm"fízesse nada, Viu! O SR, Al.D() FAGU!'DES:' .
bmete Clvll , I Resulta, aesJa~te, em face <\0 tsmpo, cr,ança brs.nca dlzer: "Eu od"'(j osl (ComumCetcao - Le) - Sr. PreSJ-

j decorrido: .'JEan qualqu'Ôl' provldên"lc:1! ll-eg..l~os. P Viu O l'aC151no €l.ll taxi,ç'j J.';L-l'- t 9-entf:, SOlllOS UIll País subdesellvol..
.IV - O SR, !'RE.8IDENTE: , 'C01)Crets. no sentido de. uma reguh- !dms,~bares, elevadores e_ alê 'em ;,a- VltIO,' ou, .-eom ceTto eufemismo, 11111
(Elzas Carmo), - Está finda a ler- rnll1'lação neces~ária, a eclosão ele UI]; llltários públicos, IPaís em desenvolvimento Qualqu(.l

~lll'a do expedi.ente t iS811iIm.ento de frustração colethra :8; E .depois encDlltl'On COln Ulll anl:;~o que seja a doutrina econôm,'ca Sue
PaSf:a-s-e ao pzqu~nD Expe-:líel.lte. Inatural que se g-ere tal estado àe e5.-1 fxancês que estava há 4 anos Da Af"i- \1 aceltelnos, un1 f~to é indiscutlvel: '30~

, pirito, eis que estão em jógo os inte- ca do Sul; seu fj]ho de 11 anos C"o- mos um Pais pobre,. cem enormes
rem >\ palavra o Sr. GetúlIO, Dla,;, l'êsses ·de quantos confia.ram, para gava ela escola pitandO: probiemas no campo social, -



o SR_ .JOI:,GE FERR.!1Z:
(Coini:nicc,oão - Lê) - SI', Prc,~

dente, 81'S, Deputados, a Olimpiada do
E:cúrcito-71, que S5 .iniciou na Capi
tal do nmJO Estado de lUnas Gerais,
t6ve ê.Jte ano llln ê::ito sem p!."ece~
dsnte na hi;tó:da €~pDrtiva _militar
L nos:a terra.

Todos r::ós sabsrr..cz· qüe os j06'O:3
;}tI:!.lP~C03 .....e1l1pl'e fOT2.nl 03 pOlD~ de
con::ratan:=:tç'1o ê.e todos os povos.

E e:b CC:lll"terni;:me-~o fa.z o mi
bg-e do bom Ent'cndlmênto entre po
vos de ideologias conirontantss que
atlavéQ dos esportes Jnrtis se conhe
cem, mais se ente11dêm, maís so
ams:m.

Ainda êste ano tiVEillJ.OS partlclp!ln
do de uma competIção de basquete fe
minlnD, equipes de Cuba, da Rússia e
de outros llai3es f1migos.

Nenhum choque, nenhum incidente
teve a empanar o brilho das c.ompe
tições. - .

Todos nós sabemos que o Exél'c1~o
é o povo, São nossos filhos, nossos tr.
mãos, nossos uln.igm os seus so!c.1a-
dos. '

"1650 Têrça-f€ir.a OIARIO DO COi;JCiRESSO í~P,CIONl\'[ (Seção I) Junho &,>. 19TI
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a ~ua inclusão na sesunda. zona sala- .Foi através do e::porte. 1) ,futebol, Não cuiC:,;r~mos dJ3 diêcrepé,nclil3
rial do Estado, que o Bi&sil no últmw Campeonato €'TItre os pro~'UtOred gaEchos e os tec-

Pelo Titular da Past.." do Trabalho Mundial deu vazão a :>Ea emo~ão ci- nÍ<:m dos órgaos Ieaeran, pO_[jlI3
.ioi, d.esde logo, considerada jUSQ a vica pG10 can[jEista do tdcampeonato, cCl12rrutivo e equae1a.:wI o pl-c;.hsma.
preteI'--"âo e feita a Dl'Ome.sS&, iorn:~l quando tc,!o o povo l.rasileiro, de no que ele ter;:', (le ccnjlllltUl'E.1 e cb
de que o enÉJl.n::> ~e1.a· I'epu.raao eU1 Norte a Sul, da l~-3t8 a Gaste, vibnlH l=êlll.!.anente, al:l1.h:1!:Cto ra::,68.3 pa.La
197.1. unIrio, nllln só .p2n3r:.lr.cnl:D de jútilo, lüE:.s~r lJlna 110V:.;I, p,:'L.LCa p2.ra. o ~t ...

FeIo interê;:~E demoB3trado foi. o "Tendo t:i.·ex-~~"'l.::'t ,a l::aL::'~ira lfEC~C.!LU t:~:.. e~:~~:r;:~l:(~!1do ~:':.....1~?:r_~:: ...~~~Ina::2~
D1'. ~júb_o B2.J'atJ. al"o c:.e -e:{Ul'e2m,ra no lnaSM'O na VI o:ria, n::> :1~Éxi;::a, e:~Etl~ t.:...:.." c~.i:-a,:..t..:l o.e ev..!.,-_c..:. uç"'l-~~t:,.Ja;.Lt;::
homena?am (:;; t:_'2:,1.1..tB.~'.Ül"es -de '1,::'[&- l:anc.o cora CB.l'inho o f9lt9' aos n03- ::-:''!..!.J.3 ou e.:::tsmrm:".ltlt3.:::', tie DOClva.s
gÉ~ Q.ue -~estaYal.."1 c::ú::::; ào i2col1Jhnen-· $OS E.tl:;tz7. .reI=a~:l:3Õê':: LO cn:rrlço o.a, EC..J_:cr::l.,l..
tu favol'ü.vel -ao rri2r~0:iel ap1"S5€l1ta- D':-~l €n::endenaos o glanü~ 2.1C2n- ("Il~e E;]a3 C1eVcD.l sóx ~.I::'b.<i::s é.l.U
do e t1:o bent l~.':'~~:"':.~~ palõ 'I'it1l1Úrr ce das OlLi1lple:1a3 do E:.::'=i:cir,I'j 71 no t~-"po n:l.bil, a ÚUl L:::te c~,lnt:"bnl 03
da P~::L1. do Tru!::'2b:>. -m::?.iGl' G:J.treI2;?Jl~ento é ..nt:.e tis FOl'''' Gc~ o:JJêtivL':;;.

Eis, Sr, P::a=L~€:-:t?, ql18 03 fon1:ios ças Aunacas e o povo de llllnl1~ têtr;:__ A pIv;,as:.tG, a1-1t~::;"L-:ç 12~:utl2J.' l'd~
aca13::ltac~os pélo oj::='::á:.'ios foram to- I\f€.;:jta épocs.., em que ar pacElctt- CGnt6 pronullcran.lento Lo-. l1.!.."::L<.e
talmente desfeitos, pro::'; o decl".et;') que f;iIo Ct?- 12!TICí:J.. brasilcli:l- d.eve ser a. De~utcdo .)0,:',0 03Gi'Hi, c~nl a fiQi:.'"

€ztubeleceu as n:ri().3 bases de' sa- pn::ct~'pa;J'j ín:':'::lma l~e t:;G03 os P3,- qL:2Ç::O que lhe a:-S>:;71li'a o ,s:ll [J.l.O
L::riü-rn~nimol em 1:' .1, continuou !n- [l'ioci:'1_.3. as festividades de B€lo IIori- luntll). C:::lll1E-e__.. __ ~_ G.í:'t raut=Ilz., l12,
cluin::"to o IJ~un:ci1J~o -ce IvIa'i;z na SB- B'"Cnte ::arão, S€lU au\itla, Ul:a. nls"i'ro lf3.3;;~Eia Legislat~v2, g2.hchEl, [l ...li.:U..
gund2 zan~ ::ala!'irJ do ~te.do do brilhante para a maior aplu:::imai:fto C.O l.o~al1::::C:l E,::-:;;lcCto.; lUllL,.;;..illE.!..l.L..ll:i

R;o. 11l1n11:l ilcgTiX!1t$ i!::jcstiça. do go- entre m:litaí.·es e civÍ] qtle só pode do' pl'o:Jlem8J, que prQcl.u['.~.ei leSU~1hi'.
v&rno acs tl.3.t3Jb.a:.::cx;:,::;, pliu5}ipal- ha::2r b::n31:c~G3 prr:a ltlll B::'d"CjlI :H1.Etorianúo, cúz q1.::.e o Brasil e3~c"
,mente, 05 t::-:ta:3, cl:"quele tradicio.. gT3.n:]c,- um Brasil rico, 'llID Brasil \'e aiii3t3.CO ~o m~'c3.~O L.ltell:....Si'-
nal I.JIlirl:;ÍL i ') j]íL'·'n~-==-en~e. sote;. í'.l10. nal de Cí:nne e VOltOU a G~--:porlar em

_f!1.. Tas-çeitô do Pl c:: !emaJ che~a~nos .i.Ie,~,1.:Jj Lpül'toDldade, 81'. .Pre3idênte, 1[;(3, chebando 2X> n1:J.::lmO em 1&'1t).
L.S m;: as o olic~o nO '.~~1-1971 dq,~ Pl'e- n~.Cr 'po:1er::.~r.a.c3 den::J.r de f:7.:~r, at:-a- quG.l:'.ctO o;)teve o prf:ço IT.J,::S alto ct~
õidente da CâU2ra L::t:nlclpal de J\!a- VéS d~s~D, tnbLl:la, :;OJ s:?i:i?t'ação e a e~oi"t:Lção e foi o ql._:lto e:Qol-Cat10r
fIá, Ve:re2~~(}~· Fh::~~:::-hi) .F.::e:t.'1,s E.o:!:'es t ale~;l:';' cü.2l que o povo de BElo :Ho... nê-3~'~ Jnexrado.
Que lEio paTa cD21~L:'1r dOE AnuIs des- ::rizOBta' se integrou na gr3.11de fe~ta E...'11 tênnos atti.ais. decla:.a. qt:e o
i:á Casa; de_s O.!ii!lpía-C~3-71. qu.c,ciIo Já não se afigura Co m;:Sr:nO

Se!lhor DcjJutad!>~ 03 nC3::03 BP~aUE03, ~s no:;;:as ho~ -em 1971, pol'que €stttm.os com a nD::'-
~ê::l~;e~. aa G~~e:~l !LY61a.1do José SB. ssfra lim~t:3.úa per 6~513 artlúclU

Pe13 pIBzBnLs, le-ç-o ao eonhe- a:t wl1vt1, CÜITla!laanl:": (ia ID-4: e, clt!l da frxacão de cG-tas de e::-:pO!t3J,;ctO
cimento ("le Vcz':.a E.:eel~l1cia, que e~pccial, a~3" c:.ganí~2dm.'€3, da9uele quando ~se ~.brem- novas otJo~tunitia~
cst:l, Ca:::~'l apn:r;-cu pOt una::..~rnl- cel t2-!Ee, qr.~ ;lêVC ~ 0. fen;o e::O::CBpClüu3J r.:~s Df:r mercado internucional: It~.la
dade üe sel:.S rr.3.:EJ, rEqueriulel1- de. ~ue ?G~ ~~.. notlG.1.a -a ...ü~l·rên:E. mI... oferece,! :por calne de {uanteüo àê3U.3"
to de autoria do EGil Anibal l\~a- :?-811a., lr~~Ju~lVB com a,. 'p:ezen_çfJ~ d<} E3.d!:t

J
paTa industrialt:ação naquele

-. ga.lhiês, l'ec!.-J.L.f'1ando do mesmo, ~r. P!es!uente da Reput;lIc~, ~!lnls" Faís, 1.000 dólares por tonelaciu" e
tEl' deixatio l~J::&f,e, :lnais UIna ve:?, !!G~S ae..,Es~~dD e altas autondane.s dO carne especial pala os Estados uni-
no que tunge à :cna ..salal'lal, fi... rR1S. (klun:.o b1?m.) do:::; e Europa, até 1.600 uulare:3 por
ca;:':;;8 "rf::lega.-tiB. à ze~-uncia zona, tone13c1a. linq:.....- ~ ~. l...r~::lltina en...
qliando o nos:so ~""lüicípio . esteja O >;l", J!1àl.nO IHOHDINO: frentJ. dificuldades na export~çau,
DO) challlitUD nG'::"~l:!iCe Rio" e ,seja (COi7HUI.[L:,.gãa - L.3) SI', 'Pl'esiden- devído a t'.L'és anos de .':Eca, o Rio
e;:;:el1cia1rnt::.lltc industriB.1. t2, Srs. Pêp1.1tados, dêsde alguns _anos, Grande ,do Sul jà não tem nlals ca.

Apelanlos para que seja l'epa_lc~nl qu'{; pE'S21ü pl·egcupa,çôe.8 uns_uI.. ps.ciáad-e. de estuca~enl 1iOS seus fri ...
ratlo e f:Hnado &Ete grave ]Jl'oble.- trmos _Gove!nos, a eCD~Omla ~aucm, f;oriflco3 e há excesso de gado !'.ordQ
n ..a e que l~agél...n.§.o só seja lêlU-j ve_íl1->-Bofr~~~no ~E c-Ü:0:C1uéncl_as úe fla- 003 c...q,mpos, Já préparado e sem me!:4
brado por ,oca~lao - das tleicõ8s. granles d.i.::.tor~oes I~ultant-cs do en- cado para ser abatido, t..:ndo, pOl"l.al1'"
para qüe 12.oa~ (éloz? milJ trãha~ fGSl~~ dado aos seus pl'Ob~';ll1a~ p~la to,- ccndiçõe3-de_6Lporta1' muito matE.
lhadOl'Bs l,,'::telc;, nf'o continuem pout,ca f,edeIa! de :::ba,steClmemo m- do que as 404.000 tonelada:> (ia cota
Kfren10 com o min~uado salál io terno e oe e:;.llorta~.ao. que lhe foi atribmda, insuficient<J
a que pZTcebElll. _TemuG houYe, e durante muitos para absolver as excepcionais cond.i

Na opa! tuníc;ade, aproveito para anos êm que os produtos Ri;l'Opecuá- ções de ab~te déste ano.
externa- meus prot3Btm de est.i- rios 'do Rio GI'Una.e do Sul, em geral, Acentuou o Deputado João Os6rl()
ma e e1eyuda eonEidi2Tação, arca-.cam co:n o õnus d.... ccmplessâo que a demora n21, liberação de cota
~l ~ _·i R lllaior de exportaç§,o Ja '. causou gra~
i' on~nD L're'dlS ~otr8s - Presi- dos preços rara o ab8.Sl:ecimêl1io C!0 ves pr6juizos a peculÍlia gaúch3" tal.
c.ente. mercado- inbrno, d6~onGnte da ,poli- vez il'leparaveis, pOis os neE,óoios ele

Ao Exmo. 51'. Llljz Bláz _ DD. tiCB, de ccntençâo da alea do custo Exporbçâo de callle 11:_ p podem .,er
Dcçdado Füle:'&l - Brasília _ DF. de vida. Entro, os pi'odutos tinham libe~ados hoje e feitos amanhã; [l.

Incorporando ao meu Pl"0l1U11Cia- franco acesso ao lnel'ca.ào interno, venda não pode S61' feita de um di:~
menl",{} desta tarde o pi'DteEto justo 111l3..E 8:i.'P.il1 saerific8.1u03 pela conlpres... ;aH~ oub.'o, exigindo m-ses üe con..
~;:o eõ.ilidade r1l2geen~e, .razemos, mais slva s".1St~~1taç?,o de pr~çcs baixos. O rLtos. AESilll, a pecuá.lia gaúcha cor...
!Una vez, lilll wemente apHo ar. li!I:i- prOJr€ESO do Rio Gmnde ,"o Sulpa- l'e o riSto de r.lo poder desfru ..:r (l

nístl'O Júlio Bar2.ta, !lO sentido de re- gou caro e;sa cOlltribuiç.'ÍÍo a;,s inte- seu l'ebanho, eis qae o ínveí'no r.e
parar essa injustiça, ainda em 1371, i:'~~~E-=S nacÍonaifJ, ê, .:e não re?edlil~ ~: _'oxima; e, se into oco~::e!'~ o Pl'6
mandando reuub!icar o D;õe1'eto ql,e qnase parou, o que é uma maneira de juízo êerá irreparável.
fixou 08 .novoz nív61s de salál'io-lni- r.tr~5:1-~'-Be~ E d.;;-,stacou Uln a-:;pecto J:"E:levan~e.

nimo. li fim de que Ma~é seja,- no- Com a inc:ll'poraçáo de va3tas áreas (\0 atirmar que não se comDl'eende
vamente incluído lJa primeira zona do Brasil Oentral à dinâmica dE" eco- que o Rio GrandE do __ -lI, que não
saJa,"al do Estado do Rio. (Huito Domia 11ado=l, prcé'.uzíndo pTepon- participa do mercado central do Brae
cem..) derantnnente os mE.Zrl1O.3 produt("s SI!, Que não ,fornece Sâo FRUio, Hio

agropecuário, do Rio Grande do Sul, de Jll.neil'O e outras capitais b: a~jl()i.
com custos mc:is b8jxO~;, em vil'tuC:e 1'1\3, e-que tem carne suiicient6 pm.'a
de fatóres .sobejamente conhecidos, 0.3 o seu mercado intel'Tlo, possa tel' 21
produto::> da agJ:Opecuária §aú.cha fo- sua "-'éporta"ão limit"da a 44.'; c to
ram In?:r(~endo cClndi~ões cOill.petiti7as nela.das.
no mercado interno. Cxeio que essa colocação do pru,..

blema, elala e pI'Gcisa, está li apon
_Stlll nnbm,;o, a par da8 dificulda- tal' as âecl"ões pam rEsolver a -con.

de1i enfr~l1.tadas no mercado intemo, juntura, assim COU10 t1&~a os- ri..1ú'1DS
os produto& gaúchos' encontram de uma nova pclítica, de imphnra.
o~o.rt~n!c:~c:: l~,O ;ne~c~.ado int~rnaG!~: çê.o há muito l'eÍ\tin(~lCada, cousidc..
LaI, 100r: 1Elweo t"mbem sobejamenL mndo a peculiar 2ituuçã.. dO-1l1'Oáll
connecmas. to -gaúcho_o no mercado interno e 'l.

l\'ão o:.stant~, c0ntlnua a vigJJ~'f!r Eua ac.eitação no mercado internacio
a tl'l?dicíon~ politica de restricões ao na!.
acesso de produtos agrDpecuál'iós g&Ú- Sr. Presidente, 81'S. Deputados, mo
ehos ao merca::1o internacional, sob o tivadr,.s pelo objetivo e atualizado PN_
regime de cotas limitativas das suas gram.... de ação do eminente Gov-ern:1,
e:<pOIta~ões, te,?-élo em vista, ainda, o dOi' Euclides Triches, anunciando que
abasteclmento mtel'no. como se 1.19,dE "1> tempo de Rio Grande" as auwn
houvesse mudado na estrutul'a do ticas lideranças gauchas, 'conseiBnli
nQ~o mercB.ào. __ zadas da nova realidade nadon?!!.

E tempo, portanto, de ll11la rEvisão procuram dinamizar as suas rique~
esc~arecida. objetiva e realista de:!::a zas agropecuárias. ao m~mo tempo
pohtica, so!J penfl de arrastal' a êCO- que busoam o caminho da sua lndus.
nomia gaúcha, novamente, a terrivel h'ialização, mobilizandO-Se D[lra lnse
defasagem. '_ 1'11' o nosso Estado dEfinitivãmente no

No momento, está em pauta o pro" processo de desenvolvimento s6cio.
bIema da e.."{porta~i\o da carne do :Rio econômico na<:i=l e 'particIpar doo
Grande do Sul. seus resultadOB.

o 8~. LUIZ rrRJ1:S::
(G.OJ,liln;Cl1çilo - Le) - Sr. P1'6s1-

dentEl, .sI;;. Bepl.i.tí!.:lo~, eUl Cí1.ltublO do
ano 'pró~dmo IJ2:.!:';~Ldo, ern nome dos
Sintiicr,tú~ de Flac 10 e Tecelagóm de
IVlagz 8- SaBto Abixo, ..soüClt~rrlOS au·,
diE:ucia ao I0:ini.õtrQ do Trabalho, Dl'.
Jülío Ba:-utu, a iun' de, entre eutras
mediGas, r=.leneu,r c1e S. E:..:n. Q ó.o Go...
vêrno a reincluEjo do :I\Iun:eipio de
I..1:agé na P.r-hneh::l Re2J~lo (10 Esta...
do do' Rio, p~ra efeito da fixação
de salário-mínimo.

Com a,plaudida solicitude S. Ex~

1108 l'ecebeu, ocs.3ião em que 03 Sin
dic~tos fiZeram entrega ao M~nistro
de um memorIal flmdamer.iando à
nledldl:~, principv-imente porque I...fage,
com seU8 dOEe mil trabalhadores têx.
teis, está localizado- no mesmo geo
eC'D.a3:mlco do chamado ,uGrande
Rio", náQ se jmtifica11do, portanto,

Mau grado ü ll!o;;P:esso que apre
j;]entam al~uns centros urbandl" que
podem' usufruir -de todos os privilé
gio3 ca tücn:ca e da civilizaçáo, -pelo,
Brasil f), iGra mult;C:ões jazem -sem
nenhum confó"to e na mais cllmpleta
lni:;éria. Erasileil'o3 doent~B contam..
se aos milhale.s; bl'l?sileiros cOln fome
cont;;;.m-se aos milb21'e.s; brasilet O:J
infante3 pEr:;.m~\.ü€~ndo pelas rua; e
pelas pra!]~ cOllb.m-seJ i..tlfelizmente,
t~:nntém ao:; millILi't:'3.

E2,ta é uma l'G::'li:tade· que tem de
ser rec~.lid?ja com Ü·cqü~l]eÜ1 pe.:.'an
te 03 homEnS p12t I:co, X"'-''1l0nSáVEis
pelos destlnD3 <10 Pa's, co:no 1õ'11 li
"tego em Eli3.3 con::;';:~:;in. c:",ica e um
apflo à ma ae[liCL~3D patriótica e
dE3Plffi1ili6.í2.S em :favo!' do pOVP.

POF. TI30 illE.':,ll1Ú, Sr~ Presidente,
quando vej::> :?.. rua apL.c.:?ç,9.0 d03.di
nhe'iI'c~ pútliCC-E, o B..:.canjr.l::t.eIlLo q.1€
í3$ fa3 a htulo dE L!Tfl3 d.e:::teca~:.~21ra

publick.a>ie e um:t <ü,pen:àvel pro
pagan(i1, tG,ho de rogistl'L'l' o lUsU
p2'ote~to, ]J010 men03 como um alerta,
~stou i'U::;G:CC:> ê:,te pronur..ci2.meElto

tenClo illfUltc de 1:1l111 al~uns relatá
.rlos ult'1!)?1116Dta (~vu1ga::-'o.s por ór
gáos I;0-/L-J.'lll2:nenL.:':3. QPé: despei'dl ...
cio! Dezenas e dEz3:'as, c"znteEas, rni
lhal'e~~ \ qU21U sabE qi.lantC':-; folhet8s,
catãlo:o3, ll19..pa.3, tê:.:toi; bsm ehtbo
rados que qU8.::e n:ll~uêx!.l lê, impres
sos no ll1:UJ !luo papEl, der...tro da
lnais apriruo.: ada t.=.:níca, eDm os cli
chês 1I:2.i3 bem rn(:~ltaclo~ que se pos-
.saro irü.:~lnar. -

E tl!.áo 50 exalU'E', 8L Fl'.ç-,~ldellt8: no
a:to do rCc.ebilll€J1XOo Depois. para,
qualqHB1' ci~aç,s..o, ou ap~1~'3e !I!ais sé...'
Tla qU~~ ten_la de selO lelt3., o mtel'i~-S

[lado t:=.m de Tal~:i.'-Ee ce uma pes-
.... ,quis:a na Bibliot',;ca~....

Nilo sou contca o fatO de que') Go
vêl'no ou ô2t:i.s a:;L::::lt'3S w'-'ulGuem 05
Eeusplano;; ou CD!1t2111 ao LJDVO o que
estão fazendo. :filas tudo iS;:lO teul de
ajur:,1:.lr-f:9 à rea1i(~::lde do Pais. P0~,~e

ser simn2tico o s~lTis o do diribent~
de uluâ aut~T1ui:l; pOtle fiear bem,
impre2so dc:otaes,damô'::lt2,' o nome de
um cli:"etor; pOC3 1:'arze8l" t~:;t2rnunho

público de Pl'cFpeJ:ldade um, J3!tDca
ofieial es)JanJar tl'nto 8tu d1vul~aç~o;
tudo isso podem alef,=..r. .PalIJ. nin1,
porém, cDnlO~rep:'3~elllanta eo povo,
estas c:Jisas soam nd, E duvido que
ellgl'and2çam o Govêl'llo. '

Ga:tar G.E.agel'arlalner;t~ enl publi
cillar.'(; pn.ra lllost:ar a p:ll.tCp.s o' que
terrA Sldo o Gov~rno é tJ'ip'~ldi&r f:.Ôr:16
as aperturas e .2,!; diJi(,~l1dau.es de
nluitos1 para os qurâ3 f,~.rnbfnl tenl de
eXí"til' Govérno.

O Ccv.§rno 11ão pode p(-,rder P. Vl ...~
a:..o dcs Dl:2..3ileiTOS marginalizaGos. O
Bracll n['o é ap21Jns da minoria d&
lne.s~.1 llca e fal't.a; cio.3 allhnnó~;Bis de
lu::o n:-.3 E'-~enida:J r.;falt!?:ias; do;:) ar
ranh{lc~us dZlS ci::ladE'S grande.s. Há
um E .. ai:.d soi.dc:o ta Clal'11at por jus-
Qça. '

E para ê,ss? "EiU:"i1 o GOVêl'll"1 tem
o G.f;'·-,,,:;:,r hE~o 2.pE;n~:'_~ de vclt:n'-se errl
aeão, rCE',,] de urc;a~ de a.uGteridude e
:::ob3;i€da:1e tlJS g~,,;tos lJúbEces, co-m
rígido c[ut~61e Eil aplirrJ,l?f~o do dl
nh?iro do 1JO-;;-0. (i:I-uito bCí'11.)



ultrapas~o~ ai! ~~onteiras dq Br;1sjl.
EconomIsta f~rmaelq \leIª, Universi
d,,9.ª _dt; Bahll?-, J\liaster em Politlol1,
E)conqID1ca pela Universidade de Oe
",,;;e W""spington,, exeréeu as funções
dt' Chefe do ETElITE elo Bf>nço dCl
lITorçjeste, Stlbcjiretor de Divisão do
Em, Superintendente 'da SUBENE
e pre~ide.n~e do Bal1co do Nordeste,'
POSSt1l val'las obras pUblicadas e é
tido CQl1l0 o maior conhecedor de.
Economia Nordestina. ' '

A passagem tio Dl', Rubens pela
SUDENE e Banco do Nordeste ,cons~
titui um marco -ele relêvo 'na VIda.
econômica da região nordestina, Po
demos dizer que com êle surgiu 'o
"NOVO NORDESTE". Seu trabalho
~eritório fOI reconheeiclo por todo Q
l~ordeste. sendo-lhe cDnferidos vá
rios titulos,-- inclusive o de "Cidadão
Cearense", e eu, como representante
da bancada do Ceará nesta Casa
mui~o me honra de tê-lo como CQ~
cidadão.

O Sr. Ministro do Interior an'un
ciou, também, que, para substituí-lo
na Presl(léncia do Bancó do Nordes
te; foi cOl}vidado o-Economista Hi!
berto M;ascarenhas' Alves da Silva
atual Diretor, Financéiro do BND:
Essa notícia veio trànquilizar os ncr
c1estinãs, 'porquanto o Dr: Hilberto
paTtiéipa da nieslná escola do Doutor
RUDens 'e ê 15astante integl'ado 1m
polítjca do Banco do Nordeste, Eco
nomista,- talT'~bém, prOf€RSOr univer
sItário, com lal'ga experiência, acom
panhou o Dr,' Rubens da SUIlENE,
foi Ohefe de Gabinete neste ôrgão e
no E!NB, séndo posterIormente guin
dado iI Dire{;orla do 13anço, ondecvem
conduzindo a política financeira do
BNB com grande Rucesso:

~esta-nos ~,rabenizal' os Douto
res Rubêns e 'Hilbe1'to, desejando-JIW
êxit-9 n~s novas niiSSÕI3S que o Go ...
vêrno vem qe lhes' confiar. (Muitô
bem). , ., ,

"".r"I'~,.Jf~Trª - '2'..., "",=".. : "'~ ,~IqlAt{lQ' P9 ~,Ol'iH~RI::$SG' NAO!Ui(P\'P'''"TSeçãõ'll ,"'P"'= _.

f ~o~ ~eC\l&~tas ~1l~chO;3 esf~o~ vol~' .A;pl·oveitamos ai Ollort~mid!lde em ;Brtt"ília 1lá mais 'de lQ anoS. Apesar
llíJ.C\o,s vara' 0ê' ;novos temp\lS.Compro- que estão sendo apl'esentadas outri!~ de lmdo, 'd~s' méritos que, po~sui; qu~
;li~t\do' li: assertivl:l, lefulirária;' os' re- in.for~ações a r6,'lpeito da malária no (;odo,s respeItamos e aâmll'á:QlOs, não
<C1711tes "Encontros dos OViilocultores, ji;spirito'Santq, para anexa~' mais' t;,ta, conhece~ S. 'Ex~., l'ellito, o trabaltiõ
em .f..jegre~e; da :Pecuária' de corte, prometendo a,o'poyo 'dé 'Jaguaré ~,,- que êsses'pioneiros,uesenvolveram pa"
ew Tup'anciretã; lembrarIa, ainda,' o b~nrll'\har' ao Sr. Secretá,\'io de Saúde r!t copstruir esta gl'ande Capital 'da
ro:ncont~'o Zootécnico;~que' se' realiza e AS13i,stência do Espírito Santo o ex- ~epública. (l~lâto bem)
ejn, ,santa MarIa, 80b,os allS11íCios' q~ pedi<mte que hojerecepemoi. Ainda Aptes cjas proyklências de proipinão
'qmversidade Federal, e 0- Curso de I,Bsta semana, 'teremos uma ent1'evis- e inPer(liç('io' do comé1'cio lIvre, ~e;
lDireito A,grário que' se vai realizár ta. cOJ1Í o Sr. 1:[inistro da Saúde, para Ex!\. deve 'mandar verificar as 'condi
:na Faculdade rl,e2;ootecnia dE\ Um- lev_ar ao conhecimento de S. E"," ô ç~eÍ1,sociais- de cada família ,prejUdl
g'uaiana. 'Em todos, o -'prób!ellja cla qUe, está oco1'1'endo no nOl'te do Es- cada com a medida e bem assim se
carne é fôcaJizaçlo 'na sua l'elevância pirito santo, (lnde aquela Qoença' jã (> Govêmo do Distrito Fedel:al tem
g+obal - produçâo, <iomercializlição, atingiu' o distritq dp Vale de Itaúnas, condições de suportar o ônus qu~ ~
mercado interuo, mel'cadq internacllJ-' prgYQcando sessel1t!j, óbitos em trinta sua detel'minação irá caUSf>r, levando
nal. tlias e peqir que sejam adotadas a3 ~s-es com~rciªntes à condição de pi-

L' providências' necessária-s em fiwor' (,,,- rjas, A\lu! fica a V. Exa., 131', Pre-
Em San"a Mll;l'la, abordando Q, pro- quela i'egião e do' distrito do Jao'ua- sklent~,- o meú apêlo. Aqui ilcám, Sr.

blema, encerrara os t~abalho" o llus" re no' ni.ünicipiode' São'" :M"~ eú'S ~ePlltados, :li; lIlinhas pr~ócupaçõés,
tre Secretal'lo ,da Agl'lcultura - 'Eu- (;llll!to bem)" '. . L~" Aqui (lel,XO O meu pedl'd,a a S, """'a.-o
genhelro' Agrônomo Edgar, Irio Slmm, . 'f'".., • e '. ,-"-""
iEm Urugualana, éncerrará 03 tl'aba- Govel'Íladõr' dó 'DistI'ito Federal, e a
lhos o emInente Ministro' da :'l.gdcul- P f1~. }Y~!-SQN !'I~4~A: coiifiança -ele' que a políticá'humima

, tura, Profe-ssol" Luiz Fernando Oir- (CLOJnl~HZGaçã{l)"":' Si'. ,PleSluente, do 'Presiaente' encontrará 'eco é Tes"
ne Lima com o tema'''Oomerciali- €.rs . Dep~tMlls, o GovernaClor ao DI,S- sonânc:a em sua 'administração rl.l.
• ~ d' C' ',ntp , tJ,lto l!f&Ci'llJ, mlvez sob a 1l1óplraçao Oapital da República. -
z~çao a /"r_n,~, 1 _rna e ext~rl!a, <:ieY1!1 plano urp:j,n,sl"w':Para as Ci~ , li: cliegada a hora ,de fazer justica
a pectos legalo. QaCies'sa.~!ltes, ,acapa de determlII<U' a aos, "candangos" que constnIÍram

9 I?o Gr",nae do Sul nãg podl? ser l'~tlrada uas iell'aiS liVl'eS da CICH!,d-ê Brasilia. Glfuito õem. r
frustrado neste seu rl,espertar e guaJ:- LIvre; Taguatlnga, Gama e 'SoJii'adl-
ira a certeza de que' não o será, pois nho. . ' ti SR. ILDELIO MARTINS~
pIlíla no, aito descortino' d" S. 'Ex~ Considel'amos essa medida altamen,· (Com.unicação. Lê). ,--.:. 8r. Presi-
il Fre.sidente di7:'Repúblicft, COl[10 na te preiualcla! 'a c"~tenas ele pessoas dente, 81'S. ~ Deputaaos, Pomngaba.
flariYldênciá d~ S. Exas: o Ministro CJl!e" Üll!'ante dez, Ol! do;;;" a'nos, aqm no Estado de São Paulo, VIU' trans
da Fa:wnda P.rof. Delfim Neto li o se rlXaram, organIzando suas l'esiden_ correr, no dia' 4, último, nlais' um
~vIinistro da: Agricultura, 'Pro~ brne ~ía.s e - COl1stj,umtl:ç. suas, familias. ailivãrsário 'de sUa elavacãQ à diQni
Lima, - certo decque as qecisões se- ~"s:"s, r;ralJ!llhaao~es, que' construíram dade de Municipio, Criado em isôo,
l'ão tomadas, em tempo de pl'e;se1'var Bl'aSllla, qll~rera!l1~ os PlOn611'OS desta a sua atonomia foi decretada em 4
a eCOliolllia. ga1J.cha e, mais prõpl'Ía- 51'anne Ca;pltal em. RepubllCa, que, co- de junho de- 1928, Tem atravessado
me:qte, a, peCLI'i!ría gaúclia, dos prc,lui- mo ~a.rt1flces, ed!flCatam os ap~rta- todos' êsses anos sem quebrar a sua
'lOS irrepr,r';;:veis qlle a tardança, '1.'1e men,o" em qll.e" mOl";>-mos e prédlüs dedicação à agricultura e à pecuá
poderã 'ocásionar,' com as inevitáveis SI~tUOSos diJS lv.l:1ms,erlo;> e, das Be- ria,
í'epercussfíes na' economia nacionaL cretar:<ls, nao tIVeram o, dm:l1jO de Oonta, atualmente, com 8,000 ha-
(1111lito bem,) tle n~les :,rabalhal' elepoll, da op,'a bitantes, possuindo uma estrutura

, P1'onta, pOiS const1p1J.em, em sua malO- educacional que satisfaz às suas exi-
;; O SR. :ii:LC.IO ALVARES,: ria, , mào-e!e·obra não qual1[úJada. gências, com 29 escolas isoladas, 2

(C '. fi -- ' à DesV1ara.'1l-se para o comél'cio ambu- 1 '07/utnzcaçao - em revisao a íante, Com ésté 'trabaihõ do come','rcl'o grupos esco ares e 1<m ginasio com
vrador) - Sr. Presietente, 'enliiiente ' , cêrca de 400 alunos, O sindics,to ru
colegas, temos usada" da tribuna da ~lYl'e pr-on'love!Ú ;) '.seu sustento e o 'de ral patronal desenvolve gl'ande ath
(Jâmára !Perferal para trazer' uma :lê" ~uas lanll11as, !l:t~ilJves «e ramo comer- Nidade assistencial, inclusive com re
rie de il1fül'mações Sô15re o súrto ãe clal _1l1UI~0__ad()~!!4o n,!- area do No~- lação aos trabalhadores contando
m:clarls: no norte da Espirita Santo. ~em;e, aq~e~~_':os ?mb'l~nt€§ daS,}~l- com o 'lpoió elo FUNRURAL, cujo
íillssas ihfórmacÕ2s estão 'sendo enca- l!\~. Hes~al~e ~~ que <!"ercell,l !l- a"l\t- .aminente e dinânílco Superintenden- O SR, ALV~:r,O GAUD:ENCIO: ,
íinlnhadas ao DNOS'e'DNPVN, atra- ~~~:o/t~~lW;s~te, recol!le~((o l)S lill- te, Dr:Libero .JV[ass~ri, t~~ ?:co~r;- CC;omlmzcaç,~', Lê) - SI': Presi-,
.vês -de ~ expediente próprio.' No met! Lj,gora, "Si3es hOgIe!1s serão desaloja- do com OPOl'_tum§aqe e.s eXlgenm~sl d.o_ dente, Srs, D'2putados, humana B sa
!Estado, os jornais principais, entre dos de seus tr'fbalhos pOj'- detel'17liiía- piano de. a.~lstenela; em des,emo,vl bia a decisão tomada pelo MinIstro'
êles "A Gàzeta",' têll1dado lqhga co·, ç~,q dO Uovêmo do Dmtrito E'eql'ól'al, 'mento naquela L ent~qadl3'. ;Pretende- Júlio Barat!J., titular 'da Pasta do '1'1'8,
lJer!~ra, a.o r?Osunto1, al~uns sol!cij;ar~. lllQO somar-sc a mil!Jal'cs de Olltl0S se" agora, a ms,a.laç~o de ~lTI am):m- balho e PrevidêncÍa Social. ,- ' 
d,o '!_,oVldenma::; das "u,ol'lqades cons- patI'icIOs desempregaáos ncst Cam- latgr!o n,aquele. SmdlCatO, Ja se ten- Ao procurar -sócorrer' as emnrêsas
tltUlQaS, ,p~nl,:llpall,?el1~e "daquelas <;lue tal; 'ori,te é é\'escenoo o il1dicea déde- do ;lüciado os .entend~mentos a ésse que se encontrá'ri:t em atraso quanto
podem dIa"aI o RIO I"aunas, no 'Vale sempr'"o consldm"'ndo qu' nidade resl.elto com o FUNRURAL., Dotal'- às contl'ibuições, devidas' ao Instjtuto
do Ita:(inas,-dando-l~e-.uma nova d1- sem i;,°ll.iÍstrlÍts e j~i:com o'"'m~;:.;ado se:,á.. assim, o l?unicipio ,d~ um meio Naciona+ da Fr~vidência Social, in
mensao de salubl'ldade. de trab!J.lho altamenv.} esgoia6.Õ, não haOll.de atendImento medICO da p?- clusive daquejas já recolhidas dos seus

Gostaria 110je" de trazer ao conheci- tem condIções (\e absol'ver tóda e,:osll. pula~ao rUl'al de Porangab~, que ~ao empregados, o Ministro do Trabalho
mento desta Casa expediente que me mào-de-obra ociosa. Com esta medi. eonta com g~a!q.ue~ .hospIta!, .s?cor- oferec~ uma opÓrtunidade ímpar 'para
Ilhegou àS"!l1hOS, para 'ser endêreçado da apress(l,{l", o Governadol' Prates ela r~ndo-se das lP.stItU1~oes das vlzmhos 'gue v§.lios empl'egadores po"sam emar
ao Sr. Secretário de Saúde e Assis- Snvell'â irá criaI' um, caso social de CIdades. ., gir ds, crise €1!1 que se encontram, e,
tência do Estado do Espil'ito Santo, gTande proporçào, porque levará ào l'íesse dIa 4 de Junho, em, cqroa- caminhar para uma fase de plena 1'e-
de:ota' fcita 'Rssillado- pelos 'moradores U<J3emprêgo 'cent-enas e mais celltenas men~o aos esforços ~senvolv~dos 110 cllperação. ", 1 :

4:jo Córrego Deves, distrito de Jagua- d~ famihas. ' sel1tldo d~ 'p~'eservaç~o. ela; saude dos A situação econômíca do -Pais, cuja
,'6 municipio de São Mateus no Es- A1Í:t' , , , seus mUlllmplOs, o dmamlCo PrefeIto sistemática atual reside na decisão
piritosanto,11uma linguaiem sin- :e~ Ciue

t
se ,co~cretI<;: a lJ:edlf~' José :pomingues F0l'aça realizou, lnabaláver de se reduzir a taxa de in-

gela que befn caracteriza Elo opInião que cs ae 't'Dlll;a a pma o l~ ,,' cofu a estaca0 de tratamento de água, flaç8,o. a incJioes condizentes c'om o
flaqtleles habitantés, estii assim l'edi- ~~~~~ ~~a 1~1~1~~~1~u((~ ~~~'dgn~i:a u~a das õbra.s, mar.cantes de sua cr?scinlento do produto nacional, re-
gido o documento; - ti e d'. Q L;d d' , '. t' bl'lihante, adll1l111straçao, ~ presenta ll1di~cutivelmente um esfôrco
. ". ;. ' • ?V ma OI;~~ :>v~'c o e !!,ue nao o- E' o regist,ro que pretendia fazer, 'd' 1 d t . •

Jios, abaIXO assmados, serVi- m" essa d€vIS'W s<tl,l antes .Lazer o ca- em louvor 'de lIma gente para a qual conEI erave e odo a l'Iação, disposta
:mo-nos do presente para comuni- ctastrmnentq d,:j,s JamíJ["s preJl.ldlca- as Vl'C1,'SSl't'lldes 'n-ao d"lluenl o VI' ';01' a oferecer a sUa quota ele sacrificio

T S < d s d-o I e qll t t b Ih lO para ajusta,r a nossa economia à rea-
ca:' a '\. :' que 110 luga~' '~en.Q- ,~, , S.'0m ns e es ao rllf a, ,an- dêsse amor 'à terra. Porangaba é l1élade, presenl-e, As providências to-
1llillado eOI'rego peve;s; dlStl'lto ao hopeotamente na;s Cldf'des.-slltelItes, terra .de lavradores (Muito'bem) P
t1e Jaguaré, município de São lVía _ o. levantamento" íSoclo-eCOn0ll1lCO de A, • • mada,g pelos setores do Govêmo in-
~eus, E.spirito Santo, h;;' Uina re_todas ess1\s faml11as; que serão lev2,- - Ó SR JANUARTO' FEITO"A' clíniJ5idos da condução dêsses ,proble-
presa 'com suas âguas totalmente das ll;o desampaI'9 e ao desemprêgo. ' __ . ,_ _ ,~_ " • ,"',' mas. com a finalidade de se conter
parapas, ctjjas ág'llas estão" pró.. pe es,sa med!d.a fQr eietiva.da iremos (Co1(ll?nJcaç,'W, Le) - Sr. Pr~sÍ- a inflação,dentro dos limites mais in-'
vocando a doenoa <je númé màlá- encontrar as' salas do Congresso nova': d~nte, 131'0; ,vep;::tados, com a ~a!da dicados, em funçã-o do crescimento
rIa é'desta doença 'estão afé~ados mente_ çhe,ias ~e gesempl'egi\-dos vln- rl,o pI. l\1anQ Til~d:J.d~ da Pre,sldep- da economia brasileira, têm propi
todos os moradores de' suas mar- dos l1!J.o so do Nor4este,--m~8 de todo ela ('lo Ba:nso NaclOlla! de. Halntaçao, ciado sérias difieuldades, especialmen
r,ens, sendo 'um total de trint~.'ili- o PaIS, e que ficaram aqUI abandona- o !'lI'. , ~y.!lP!S,tro, do_ Intenor ve!l1'. ~e te àquelas empl'êsas' mais' jovens, que
U1ílias, ' " 'dos, sem emJ.)régq ,e sem ,tr~balhlJ. anunClar a md~caçao do ~col1omlSGa não dispõem do lastro financeírone~
, POl"!:jJ,.11t". contamos ~.~ 3 vos- <;;)ue S, fl;xa.' o \=lOvernadQl' formule Rl,lpens gosta, atljal preslde~te do cessmio à 'superação dêssé momento
lia. :preéiosã cqlaJ:ióT!içã~"'par~ que unl;'planQ admini§!ra~IVo, proçmaildo, Banc? ~o I!!ordes,te 40 ,BramI, para de esfôrço çomum, quando todos os
illilnde 'a~rir, esta Teprêsa CDm l'~!"lm_ente, fazer o tl'a,balho de- urpa- stlpsq!tIl-~Q. . ." , brasileiros procuram' dar o máxima
:W~is urgenCla POSSIV0l- para ex- njzaç!j!o .g.as cl(ladils-satélIe~s mas, so- .A"eocolha JOI' bastan~e .fl'lrz e &e- de siéiri favor do progresso continuo
tl3'l'mlnar com a dp~",ça, sendo bretlIdo, ?!hall(!o o aspecto I!0cial de mal. :qo qmer qo ))41111s,ro :qelf,m do Pais~" • ' U
:l'!esta, forma, passam"",' a assinar c!j.da, fa.:if,~lla"lem?randO gu~ esseB 110- Neto. " ;., -- Sr:- Pre,sÍl1ente. 81'S. :Deputac1os, a
abaixa ' mJ'ns 1'J.fm1l os pIOneIrOS, os constru- O_om efeIto, o Dr, Rubens vosta, Portaria n9 3: 147, qe 11 de maio de
, 'tóres de ::l>rasilia, olhando-os, efu :lim, que prestpu réleyantes sel'vigos à re- 19'(i, dó SI', Ministro do Trabalho e

Il'l:ste _memo.riaI está assh1ado por em sua ',,-ondição hÍlmana. gião No;rdes,tina à m-~nte do Ban,eo Previdência social; está em inteil'(J,
:mal;> de Cir;tquel1va pessoas, fIgurando Aqui ,:1ua, "por interrn?cllo de V, do - l'1ordeste. certamente continl1ará colÍsõnância com a realldade do País,
I' ~r. oclannd[) Zanete' ,Altoé,-um dps Exa:, SI'. Pl'lÍsidenttç me1.1 apêlo {lo sua obra púplica no comançjo da po- enquanto expl'essacom rnuita clareza.
lÍll,eres ~a ol·".lFao <!e Jaguar~, qu" p,e- ç'OV<Jl'nadol' - Prâtes da SlIveil'h, qu~, litica habitacioJlal do :pais. a lúcida lnteligênola do seu autor.- I
~.? J),rovlàenOl~s llrgent,e~~ ao, Sr. l'Ie- que, vh~do' Ç1Ps PaL\lpas a.judar "5ttl Rubens' Costa, norqes.tino de P~r- A cônfh'maçâo dó 'débito- das em~
!!:e,~aHO ge Sijllde i;, J\SSl~.e\1Cla do Es- pais nat,uí'ahnente 11f1o ~onl1ece o sa- nambuco, é um profissional honesto prê'~9<s em atraso pará' eom o INPS"
pm,o Santo.· Cl'tflcib deli,s<l gente'" ~omiéilil:\diJ, em ~ d~grande gf>barito, C\ljO nOJ;llíl ,j~ já pOl' si representa um!\ fórmula ho-"
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lGu~rI:a,' que, pelos' seus diTigentes e
,comandos cQsteu'os, estão, com {) au
ldlio inestimá\fel da Fôrça Aérea Bra
Eileira, patrulhando o Atlântico nas
áreas mais recomendáveis, advertindo
o,e infratores e fazendo valer as de
termmações do Govêl'no brasileIro na-
tjuilo que lhe cabe rea1Jzar. ~

ltste Pais é, extraordinàriamenet
\!,rande é enOrmes os seus problemas
pendentes de solução, porém, embora
este,ia 'na inira constante da" autori
dades mais válidas, nunca será de
.ll'HÜS advertir, e agora corrI mais vi"
gOl', que se aparelhe a Marinh~, de
Guena do BrasiL Supram-se sua:s
principais necessidades, evite-se a
aqUisição de armas e elementos obso
letos, 'incentive-se a, renovacão e a
construção, como se faz com 'a Mari
nha Mel'cante; reforce o Govêrno seus
cuidadús e atenções neSS:lJ' área, para
que a cobertura e guarda de nossa
costa se realizem sem sacrifício e in-
~uficiência, '

Somos um povo de indole pacífica
e Oj\ atos de .guer,l'a em que nos temos
envolvido, como a HIStória l'egistl'a,
IJllllCa o foram por provocação/110ESa,
assim no Pa)'aguai como nas duas úl
t11nl:\8 grandes guel'l'as, mas devemos

,colocll.l'-nos à altura de nossas neoes
Eidades.

É, pois, com os nossos aplaUS\lS re
cebida llJ medida de cunho naciona
lista tomada pelo Presidente Médici
e seu Govêrno, e cabe também, a ob
~ervaçãQ de um oposiciouista que cri
tica os enos e omissões, mas louva o
que de bom se realiza: prepal'e-se
nossa J...Tmada pallE,! que melhor se de
sincumba da nobre missão que é cha
mada a executar, pois para ela a ta
refa é vasta e está ~ exi!;ir decisivo
ampal'O do Govêl'l1o e do Póvo, para
llue de sua Maünha se ufanem os
p6steros, como no presente nos Ol'~

gulhamos de seus feitos do passado.
(Muito bem.)

(1 SR, JERôNIlVW SANTANA:
(Comunicação. Lê).- Sr. -Presi

dente, 81'S. Deputados, senslbiliza-nos
constatar que nOS,S3; luta. pelo ampal'O
à ,ag'l'iculturll. do Terl'ltóTio 'de Ron
dônia tem encontrado receptividade
110 seio do Ministério da AgriculttlTa.
atento às grandes l'eivindicaçõés do
povo de Rondônia. Tal atitude é fruto
nattlTal do interêsse especial de Sua
Excelên~:lJ o Sr. Presidente da Repú
blica devota aos problemas da Ama,bô
nia e com relêvo à área peo-econômi
ca de Rondónia" '? mais importaI,te
:pólo de' desenvolvimento da Região,
Verificamos que 'nossas reivindicações
:para o Território são levadas a sério,
como de Testo sérios são todos os pro
blemas que nos afligem. Registramos
o interêsse- do Sen110r Presidente do
lNCRA, Dl'. José Francisco Moum
Cavalcanti, que nos prestou, de sua
livre e espontánea vDIitade, esclareci
mentos sôbre a atuação do ól'gão que
dirige em nosso Te!.'l'itório, em Ofício
nO 193, de 31-5-71,' que integra a êsse
pl'oI]uncianiento:

·Of: INCRA BR n9 193

Brasilia - DF. - Em 31 de
maio de 1971.

Senhor Deputado,
Foi conl grande interêsse ~que

esta PresIdência tomou conheci
mento da comunica,ção de V, Ex~'

publicada no Diário do Congresso
Nacwnal de 23 de ablil, critican
do a atuação déste órgão no'Ter'
J:itól'io Fedémi d'il Rondônia.

2, Apenas .com a finalidade de
dissipar, dúvidas, permita-nos V,
Ex", esclal'eúel' alguns fatos sô
bl'e os trabalhos do INORA na;
((uela reg,ião da Amazônia. {JIlde
está situado o nosso DistÚto de
Terras - 'DFZ-04.

3, Como, deve ser do conhecI"
mento de V. Ex', homem interes
~ado em assuntos do Território
de Rondônia, a ColónillJ ,Agrícola

Yata foi fundada. em 21-9-43, 1'a assentamento .?e 236 parcelei-( ciso q~e naja' técnicos e êstes mere-
com o objetivo de fixar seringuei- r~s, cUJos lotes sao de 500 m, (le t Cif1ll se.r bem l'ell1unerados para que
ros' Que consti1uiram o exército -fIente e 2,000 de fundos, ou SBJ8.I!.l tse dediquem ao 'trabalho sem fazer
da borracha. l!ste ato do Coronel de 100 ha. . P'Qesia, sem se afastaI'em <la l'ealida-

, ,Aluisio Pinlleil'o FerreiTa., primei- 15. AcredItamos, senhor DapU- de, e, com seriedade estudem a pra-
TO Governador do Tel'ritório, aiém tado, que tais dados ",<o suficien- blemática, da Amazô:tiia uma das mais
de proporcional' 9, ocupRção da tem61~te elucida!;iv05 qu~nto à complexas do mundo. Ali nad~ se re-
faixa d.e fTonteira iniciou 'a co- atua<iao do !NCRA na l'egIao, tan- solverá com planos de gabinete, A
Ionização da ál'ea; Objetivo prln- to na soluç::,o de regulal'Ízaçáo de Amazônia ê um imenso laboratório
cipal da {)riaSão do Terl'Itórlo. terras, ~unç.ao especifica do ,órgão de ensaio; postas à prova., a cada 1110-

4, A colonizacão foi iniciada 110 Ter~Itórlo, tanto quanto a CO-I mento a teoria e- a prática, temos o
'com a abertura -de, 5 (cinCO) li- l"boraçao çom o Governo do l?e,S- exemplo (Ias mais engenhosas teol'laS
11ha$ ele penetI'ação paralelas à mo, com o Qual estamos em chma e planos ah caírem por tel'l'a sendo
Estrada de FeITO Madeil"a-Mamü- ~e perfeita ha1'monia, assistindo necessárias revisões reform1.JJacÕes
l'é, tendo cada uma 25 km, dlreta.mente os .colonos assentados, estudos a partir da i~ealidade locaL •
aproximadamente, ao longo das atraves, dos projetos sob J'loss.a res- O INCRA precisa agil' em Rondô-
quais foi feito loteamento em ponsabl1Jdade. , nia no sentIdo do amparo ao agn-
unidade de 25 Ha" com 250 me- -!,o apresentaI' os nossos .cum- cultor e a planos de uma agricultu-
tI·os· de frente e LOOO de fúndOiS pnmentos ll; V, EX"" propomo~nos ra do futuro; pouco interessam pla-
e quq, até 1967, somariam 511 a acatar tocla e qualquer Cl'lt~ca nos imediatos - é preciso ampal'a\'
parcelas. - 'Construtiva., e oferecer ao nolJre os bravos que no Tel'l'itório labutam;'

5. A adlllinistracão da Colônia, J?epl~ta.do 2s e,lement,os esse!lmais enfrentando tôda espécie de descon-
com a orientação e equipamento .a dlsSIP~Gac:..c:e qua,quel' dUVIda siderações, quer da Secretaria de
fornecido peia Secreíal'ia de ECO-.\ guan:~o as aulndades desta Autar- Ag'l'icultura, que os não ampara em
nomia, Agncultura e Colonização qUla. . . ,,_ nada, quer do Banco do Brasil que
do Tel'l'itório, mimou, em 1969, a La~.entamos. q:le ,o~ dema.IS orgaos impõe restl'ições ipjustificadas de' cré-
l'ecuperação das es~radas vicinais,l fede\alS ,(,om ..lUl'lSdlçaO l:a. ar~a e t:\e dit'?' quer do: INCRA, incapaz de so
que (ltendem as chamadas linhas.Iquem l'elvmdlCamos proVld~nClas nau luclOnal' e tItular as terras devolu-

G, Muito embora tEnha VQlisa se tBllhan~ mamfest~do •s~bl'e suas tas.
Exceiência a1lrmado que o -INCR.A, 1programaçoes !tara. Rondom."',. caso Antes de levar colonos de outros 'ms-
lIa sua improvisação. destruiu sí- por, exemplO, .da ca~xa Econol11lca Fe- tados para Ronolônia.. é preciso alll-'
tios e quintais, aeI'editamos tenha _~eral, do IPASE, do 1NPS, da ...•.. pal'ar os que já estão lá, completa
sielo o nob,re Deputado mal infor- ~UNAJ;l, do BN,!'I e do Banc~ do Bra.- me;,te-e:3,quecidos e desamparados, E,
mado. O aLIe de fato houve, foi a sIl, mqa atuaçao' em Rondoma pre- aSSIm nao sendo, não podemos cr'3r
necessúladê de se avivar o· tm- ~Isa ser reestruturada, revigOl'ada o.u na sinceridade €' eficiência da coloni
gado definitivo da esLada, em Implantada, sem ,o. que o c;\esenvolVI- zação ammciada, pelo INCRA. Não
cuja faixa de dominio alguns ment? da Amazol1la es~ara compl'O- sel'á colonização e desenvolvimento:
usuários haviam feito piantações. metIaa, . " e sim transferânci~ de flagelad-o;,

7, Temos ciência, coma tio 'bem -!\. falta de perspectIva ae uma so- que, chegando à Amazônia não se-
frisou V. Ex" que a colânia, de luçao paTa o ,noss,? _problem~ . e~~e:' rão outra coisa senão fla.gel~dos, e de
YATA estava em decadencia e que gétICO" com ~ mde,Clsfl;o do lVI'Lmsteno v!da mais c-urta porque iJ,li há mH,

medidas urgentes precisavam seI' das Mlnas,.e o gIaI;,oe ~ntrave pa~a l:::l'la, e il falta de a,sslstencm li que
tomadas, pnncipaimellte qllanto à o, desenvolvnnen!o nao so eI~ Ron.do- sao expostos !Js dizim~rá mais cedo.
área dos lotes de 25 ha. que nâo ma mas. - dE;, toda a An:azo~'Ia, IstO Era o que tmha a.tlIzer. - (Muito
forneCla condIções ele sobrevivên- apesar <;te termo? o oonsldenwel P'?- (jent.)
cia, considem.ndo-se as cal'acte- tenClal aa caclloel1'a de Samuel do rIO l '
rístlcas ele solos pobres, ,explora- Jamary, ])1'6.'i1110 a Pôrl? ~elho, obj~- O SR, PEIXOTO FIUlO:
dos há mais de' 20 anos, sem as ~o. de plano ~e um .t~911lCO frances l (Comunicação - Lê) - SI', Pro·
técnicas agronômicas. Rá, tam- p~l'a _~lue -,se Illstale ali uma gran.de 'sidente, Sl'S, Deputados, ninguém
bém, o que Se notal', a depred_a<;.ãO hldreletnca pelo .sIst~ma subterra- desconhece, espooi~,lmente os politioos
das matas, procedimento tradicio- n"'-o, , , , . do interior, que, como eliz o Reitor
nal na Colônia, através da inva- EnJ;l'L.~r-,;{l, o povo de _Port,? yep::o da Universidade do Rio Grande do
são de áreas em redor, numa prq- tem a presença daquele Mll11St~1'1O Sül; pràticameríte & met,ade dos mu
fundidade de 15 a 20 quilômet1'os, ap~nas no J?N,!"M, que exp!I1sa: gal'llll- 1'1ioipios brasileiros não possui um só

,8, Em consegüéncia de tais fa- pe11'os das J~zlda~~e "~?slterlta, p~'o- médico, Os baixos salários pagos 11e.
t~.res, tornam.-s,e necessár!a, i~a- cedeI.'do ,:0 ':nen?o _avolltlsmo. a, glU- \ las PrefeitmSts dO, lnte,jor contri
çoes de novas linhas nas areas m- pos mte~naclOnals. buem negativamenle para a fi"ac'ío
vaclidas para l'eguiarização' das \ ~E~11 l'elação ,à agl~culttmt ~e, PuO~- dos m,édicos, incluindo o; r~~t:.;
ocupacões, sendo oS lotes de 100 don.la~ as consrdel'açoes ,dO .~flCIO n~" fornldaos, nas Oapitais onde dBSIl'U
hectares, num tot!t! dc 350, onde me~o 193, a que n?s l_efenrnos, naQ tam de tôdas as -faeili'dade< e rega-
as condicões de economicidade 11- sa.tlsfazem. Nas cogltaçoes, do INCRA li ' -
carão garanti?as e que sel'á? en- eS,tã apenas a ,distribuição .de tel':'a~:. ~tenta para o grave uroblem.l. a Se-
treO'ues aos mtel'essados apos a ora" o que maIS ·tcmos na Amazoma t· I' S . 1 d -., ,t 1 d S-
disc~'iminacão. é t.erra val!ia, Não basta a terra nua cre ana . (, c . flAI( e O,l;;" a( o e '''o
_ 9. • Tendo em vista o pJ'cl1lm- e aqui se oontraliza 0- mérito daquilo Paulo orga:,.~zou un~ plQ,no a q;J(''. .d~;1

_ ciamento de V, Ex~, cumpre-nos pel,? que nos }latemos - o amn,aro ao o nO~11e ~~. C?~,n~o'2Idades .(l~ 1~:t~de .
esclarecer que além da Colônia de agrIcultor. Nao adial1ta dar tel'1'a ao Senslv~',j a dl.,pel~~? de I~"l.. ...o" ,J;'>
YATA está o INCRA at d homem sem tel'l'a; não basta, e Ron- atendImento, f.1_chco-hospllaia,l, 1c,-

vários' Projetos cte colon~~~ã~ e:o dõnia é exemplo disso, J?gam_-se os solveu conoec;"LJ;,'lr as v:rb,~'S e L<;,::!IZar
Tel'l'itól'Ío dil Rondônia.' homens nas matas ao maIS completo poupanças, p""" o Clm. CllOU ~ "un-

lO, Como exemplos temos os abandono; falta-lhes crédito, orienta- do de Int~graçao de Recu~sos ", CO'TI
Projetos Ouro Pl'êto, "Mamoré e cão técnica. assistência médico-social. essa l1le.(hel~, ~sp~r~"-se seJa.n:!Hol'a-
Abumã, sementes, ,preços mínimos, transporte, ela a ma dlbtl'lbmça.o elos medlCos.
,11. A carência de pessoal nO e?ucação, tI'~t?res e vid,,: ~oc!al, en- \ • Analisando O assunto sob. váriclg
DFZ-O~, especialmente ,os de nivel flln, uma sene de proVldenclas qlle! angulos, o ",TornaI do Brasli", em
técnico obriga a direção do ór- se ,conjuguem nlt f~Ymação' de uma \ Gxcalenta reportagem inserida, em sua

-gão central 'a deslocar- pai-a a área SOCIedade de pl'OdllçaO, [ediçãO de ontem, afirma que "hIriO
equipes técnicas para elaboração Há qLlator anos o INCRA atua em indica que a idéia está fadada a tal"
des projetos a Serill1l implantados, Rondõnia" e nenhum dêsse.s proble- êxito, ,
bem como equipes de Ílscalização IJnas foi por êle eqüamonado. As ter- O ievantameflto das 11ecessid'tdes
e capacitaçáo. 'Iras devoluta-s até hoje não foram dIs- I médico-hospitalares ele determinado

12. qs ,FcsulLados d-êsieG estu- --.~riminadas, pJ;'0vi~lência deveria _ser município e o l'eCensei;Lr.aetno dos 01'-
dos. [<oaerao ser. constata.dos ,l1Q I wma;la no pl'lmeu'? ano de" sua .ms-I gãos federais, estaduais e privadOS
p!'.o.1eto <J:uro Pret:?" nas, lll;edla- I talaçao naquel91 umdade, Ate. ~qUl, o habilitados à prestaç,ão de serViços
çoes de Vlla Rondoma, qLlB l.endo lINCRA tem Slc;\O: em ROl1doma, um l médicos-sanitáriC1 canalizarão os re~
SI~~O ~~npla.ntado em seterr,bro de mon?tl'o bprocratlco,. entravando, 1111-1 cur50S ineliS'genS&veis, Não se COffi
1~:0 Ja ~presCl~ía ~resllltaclos apre- provlsand() ~prC)VldenClas dos !nalS ,ne-ll,reencle Que tllU município deixe de
clavels, em pl'Ouuçao, com seus 480 fast:os efeitos, O resultado I?, ,esta: o atrair um médico devido a,s suas Jdi~
parcele~I'~S._H:ssenrarjlos ocupando I agncultor ~b,and?nado, des}l1tegrado, iicllldaeles de verba. ,- ,
uma; al e", ,ae nO. OO~ _la. .' ~c~~~~lte, maL~ll.:alizado, 'Yend~ neste, O Secretário ,le Saúde de São Pall~
• 13, P!~X:I.n0T a,,,,Colo::U!1 .del.Olgao um.e:'J;Iave a.l;als, como pOI 19 citou o caso da cidade de P~ulo
,'fATA, ,po,cela '\ ... E.X venflCal :'1 exe,lTIpl0, e ele a 'polic a que age :r;as de Farias que resolveu seu pl'obrema,
lmplailtaca~ do Projeto .Ma.more, colomas, ,desrespeitando e persegulll- de médic~s dobl'ando o salário e ofe~
cUia prevlsao em 1971 sel'a de .,,'Ido o a,gTlcultor, como no caso do, 1 -, 'el' - , "at 't
1.500 parceleil'Os assentados Os YATA, ,rec,enco. l~SloI enCla g." m,a. ,
trabalhos de delimitação c aber- Colonizacão sem técnicos é mistifi- \ ~essa~ll1ha. de ~sforço .coliJugad~,
tUl'a de estradas vicinais constmll cação; colol1izacão C0111 teóricos delr~u~~posslvel l'esolvel' tambem a, G?n-,
cio Ol'camen(() vigente e 'foram ulanos mira1)Olántes',col1l poetas, nã{)I't~nto,os problel1'!a;; de uma asslsten'1
illiciaclos a partir de abril do cor- é nienos mistificaçií9; {Íolonizap'áo cla dITeta e mdlVldual aos ,seg~rado~,
rente ano. _ com agTõnom05 qlle ganham apenasl dadO I.N,P"S .. A centrahza~ao dti

H, ,Ao longo da Rodovia 236, OrS 1.200,GO mensais, oomo querem recursos poacra op~l'ar mllagr.e~,
entre Abunã e Rio Branc.o __ Acre, pa~ar no Território ele Rondônia, é Onde 110uver um centro, de sauà
implanta-se o Projeto Abmlã pa- utópia. E' preCIso colonizar, é ]Jrc- particular, \lma Santl\ 9!i\.~a QU 1; ,
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:pl0.no, pelo;; interésses int.enu:~'
"çíanais. ..

A regra econômtcl,,- nasce, por';'
tanto, d~" procum de cassitel'itll.
e a.. .sua. crescente valorização., ;
Com b!l5€l nessg regra a extl.-r;.. ·
ção mecanizada, eqlliJibl'aUtt e Ia..'
donal de ca:siterita llega o [ia..
rimpD e levllnb-se contra' êlti
com todo um carpa de argumen...
tos e conc2itop. técnicos €conômi~

cos que matAvam a EUa. proibi..
~ão.

·Ningl1êm que tenha a cabeça!
entre DE melhaH pensaria em
('ontáno, para admitir a conti..
11l1açi'i,o· dos garimpos como pro-
C2,sSO de extração, capaz -do sus
tenbr o mercado conauwielor .dQ
estanhD em bases econômicas,

Em que pese, contudo, a valiv
dade desses al'gumentos inoonte,~·

tãvelmente verdadeiros, nem P01'
isso, ..situados em têJ:mos de Ron~

dônia, :resistirão, nos seus dei·
t.os,·a análiSE' doi: fatos.

Não se concebe, tTatando-se,
sobretudo deste pedaço.da Ama
zônia que desperta da sua: apatlf{,
secula1' para çaminhar 11 apatill<
do desenvoivimento l'egio11al, que
se .lhe Tetil'e as bases de susten
taçáo desse desenvolvimento, 1m
ponde-lhe um regresso aprBsbada
às ..suas fontes de penúria e de
.se.sp81'ança.s .

Na verdade, se os argumentos
-dos técrneJs f3 l quirii, do.s gl'UpOfJ
'€'<conômicos, podem e il.evem pI"e~

valer;cel', em cnnsideraçi!io l' a ver
dade mineira1 essa· vel"àarl:\ (~on·

tudo, 'lista 1)01' nós, tem 1imitad~,

signilicaç§ol uma vez que des...
presa, sem cerimônia, os interêS
~es .l·eginnais, quando se Babe quO
O interês8e naciol1~J é a soma dEi
todos 03 intBrêsses l'egionai3, es
tabelre€11do, por outTo lado, um
vivo contraste com tudo () que
se diz, se faz, se gasta, se perde
€ se W:riECtl, para ocupar, desen
volver e guardar para 11ÓS a imen..
sa' Alnazônia.

,sQb crItêl'los tipi.cll1..n€nt€ €CO~

nômico.s não .se construiria. a Be
lém-Brasília; a Brasilia~ACl'ê: l<o
Tmnsamazônica; a Cuiabá-San
tal'éln; nem l'8Se:rvaria' a :F1J1'IAI
áreas vastíssimas de t<Brr8.-3 ricas
para garllJJtir a viB.a e a tradicão
de lJ8queuD5 grupos de sllvicoÍa::r,
tanro mais que JlI região .não ofe·,
rece em troca desse.s fa.vores que
constrangem e Bobl'eearregam os
orçamentos da RepÚblica, retria

buições a i:ll1'to prazo,
Como s.a vá, hi1 sempre uni

,UmasH .no l'.aciocínio do homem.
Há sempr,e um "mas" CD11dicio-.:
nal di,tinguindo int81'êsses s
opDrtunidade, objetivos e conve
niências e fatos e consequência..,

No caso dos . .nossos gmimpo@
de casslteríta existe, também, um
"mas" que se insurge contra or.
jatos pelas suas con.sequênciM,
gerando por Eua vez conveniên
.eias, oportunidades e objetivos,
que se tornarão inanes se nãu
forem atendidos cel·tos critério.'<
de exigente ~.:ua1idade ecoiõgict\
e que "o~idel'e, à rigor, a terra,
() hDID2ID e porque não dizer, g
mata. .

A' extinção PUl'a e simples do
m€l'Cado de trabalho que abriga.
aprDximadamente seis mil garim
peiros, sem prOlll8BBas de novas
ofertas Que o sUbstItua, tem imo·
plicaçóes no comportamento eco«

nômico financeil'o, com deciva1l
influências em todo o comnlex()
da atividade social organizada; ou
em vias de organização .. -

A extraçfco garin11Jeira de cas..
siteritlli mantinha uma alto nível
de. ~il'<mJação d~ riquezas "do
mestica" que se lrradiava em to.
dos wntídu5 e direções, respon..
dendo por um invejável pad1'ão
econômico e..'U Rondônia·,

....ll'Desapal'ereu, .ontem, SDb p.roi
bição da Lei, DS garimpos de cas
siterite.

Para o .seu .funeral, nesta mig
nífica floresw. amazônica. que lhe
serviu de bêrco ede câmara mor
tuária, não loi l'eZltda, nüss:3l de
l'equlen, não se ouviram lnarchas
fúneb1'ei3, nem dobres tristes de,
clai:ins,

Mas {> cORcnar dos sapos no
;fundo das "catas" e os 1amentos
das <J01'ujas nas eumiadas dos
"taripirís" celebraram. .com arre
pios nostálgicos, aS despedida., de
Ulllil, era que passou.

Não que êle não merH:esse um
mtÊrro de primeira '{j~e, êle J'oi
na., baITa'!lcas dOB Tj()5 e igaxa
pés, 110S intrincados das matas e
nos pé, das Be:r:ras e dos mono
tes e respomá'l'el pelas angústias
e espC1!'ançaS de tanta; gente.

Eis a sua oração fúnebre,
'F-ala-_~e com todas as razões

técnicas e .com todos os motivos
de ordem econômica que o" ga
Tlmpos de {:B-';3itel'ita como fol'- .
ma:; ultl'apassaüas, i:r:racionaís e
predatórias de produção mineral,
lmpossibilitam o ll'Proveitamento
intBg:ral da.s reservas e oferecem
obst2.culos aos trabalhos de pes
quísas geológicas, inclusive os de
prespecção e cubagem das jazi
das.

Acrescente-Be., ainda, o fato de
que, ocupando o .e5tanho na de
manda mundial uma nosieão -de
destaque, com a l'edllcã-o cãda vez
maif; ~cen±~lada ·i1os estoques ·es·
trateglCos. lB.sO leva os paíse.s pro
dutores de casEi!arita a defender

-a-5 suas reservas, valorizadaS de
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hospital público n;';o haverá nece.ssi - Usando de arbítmrledades óe tôda l;wTa da cassiterítá a título de peso
dnde desa instalar um pôsto do forma contra OS garimpeiros, desem- qulsa, casos de lVIassa11gana, Alta.
r N. P. S. p'egaram m~ls de B mll pessoas a Candeias e Iga2'upé Prêto 6 outras

O eonvhnio entre a SecH,tana de pretexto de proibirem a garimpagem São Illilhares de ton.eladas de minÉ':
Billde, a ?refeit-u.ra 8 a Btnidade as- manual da cn'lsiterik'l" sacrificando o ri03 lavrudas manuRlmente Eob o rôo
.istiOnciCLl existente no município as~ progresso do Territôrio. i\. guisa de tulo de pesquisas· - fraude €i maiS
5a;;urar~0 atendiJrl<.llt-o, eVltanclo que cU1üprir a Portaria na 195-70-MIVLE, ao Código de lVIineração.
o s8gu~ado ou qiJ:,lqEer outra 1Jes~ promovem a brutal ~,xpu13ão das fa.- .
503, llaoessltada de tratamento urgen- milias para fora do Território, di- Fümas nen0ficiàí:ias de VUltosD8
te se aeEloCjue para a Oapital, pro- ·zerdo ans garimpeiros que a Earirn-' fi!18,nciamentos oficiais ~pa.r pesquisa
cure outra cÍllae;o ou morr aà min- pagELlU para êles estã proibida, ao !lao efetuaram..és~e3 trabalhos, nito
gua dé assist6nci~,. o mésmo crlté- IDEsmo tempo que fomentam e esti- lmplntaram COlSISSlma nenhuma em
XlO ele convênio é válido na utlliza- mulam a ga:rimpagem pelos comer~ maretia de mecanização, sequer pa
ço:o de custosos aparelhos médico- ciantes de minério ali .estabelecidos g8-m àqueles que com elas trabalha,

CUIS outra cldn.àe ou morra, ã min- com firmas por t{)d05 os títulos ini~ caso do Sr, Alexandre Bailares com
cldfncia, no ssi:or da rnedlcina pú- dôneas paTa _instalar a lnecnniza.ção a ~'ÍaciGa,;o objeto t:!~ tóda a- espécie
blica, de mais da um aparelho de no setor de Massangana. Ia Alto-Can- de lrregular benevo1cncía do UNEM.
RalOS X e..rn uma única cidada do deias, Para êsses- grup03 não existe o rigol'
interiar. Os convênios firmados en- Apóiam assim a, escravização do d~ ;L0;i.. aplIcada apmas 110 pobre ga
tre a Secretaria, de .Saúde e as vá- homem na Amazónia na sua mais nrp.p81ro expnlso de sua casa, em
.rJas ent1dades as~üstenciais possibi- primária e rudimeJ;ltar forma seme- OdlOSO massaCi'E:: lloliei.."1J .. Que as ave
litarão o uso racional do equipa- lhante àquela denunciada recente- riguações do Mini'tüio de II'Iinas ou
mento) imp8wnüo' gastos inúteis. A mente pelo llJornal do .BrasU" com outros órgãos de íniol'l!lação da Gü
êste plano deu-.s8 o nome

t
em São rela-çá'Ü ao Vale c~o l ...ripuana. vérno em RondéniJ., não -se rc)tn::'l

Pauio, de !'Comunidacle.s de Saúde". Fazem com que a Policia massa~ jam Bpenas ao CirClli{) fechado mi
Talvez tenhamos agora., se o êxiro cre os garimp&ir03, expulsando-os de neradores ~ D:t-.TPll1. OUçam~EG tam
COnfll".l1lar as HOomunidades de Saü... suas casas e frentes de tra'ba111o. a bem os gaximptiro5. a Assucinç],o CO
de", o ponro de partida para um pretexto de in~eITomper a garimpa- n:ercial, o S..enhoI EiipO, os comer
plana nacional de saúde, com aplica- gem autónoma, e apóiam estimulan- cIantes, as aon'lS de casa de Pórt<J
Ç-J.D no País irJt.E'iro.. . do-a escandalosamente, 'a garimpa- Velho, 05 dil'lil'entes lJartidários, os

3'rJdenllas e endemias cOl1tinuaní a' gem cativa das roine;.-ações 'Ta-boca cOID?nda.nte.s dt1.3 uniãades militares
Eurgir no Brasil. AlgUIUtl.S doenç'1s, Amçàzeiros e oFtras. Essas minem: ali sediadlls, os advogados que não
com!) a gastren:êJ:ite que R3SDla par- ções, bem como as outras atuantes sejam de grupos. Que .. essas averi·
tss do interior mineiro. sáo típicas no Território, não são objeto de fis- guações saj"m do drclllo de contra
do desenvolvimento e justificam um ceJbação; são al'enlls alvo de bwe- tos triados e ::;rep2,rados' no al'tificia
esi'óTço conaentI.::u1u em .nível de pla- \-olén5la. lismo passion:11 dos dirigentes lacai8
no global. A fusão .:L"l assist-éncía. sO" Lavram minério sem o re.snsetivo do DHPM. Que sejam ouvidos os
eial dirBt2. com a merlicina praven- deCl'!:JD do Er. PD~sirl.cnte da -Repú- f.1rs. Geraldo Fedr..'lsso, Severino Bar
tiv~~ dependerá do 5UCESS" da assls- blica, l1lInca obl'::,rv'lIl!.ll1 o Código de ba Brasil, Joaquim Barbosa, LuiZ
tência regional como à (1118 se e11s:tia l1ineraçüo, ff13C1TI tõda esp8cJe de .ror. lvIont-enf'-cil'o, filho de Domingos San
agora em Sã,o -Puulo." Inieraçãa irregular, naturalmente com tos, de3bravadores do Igarapé Prêto,

Tudo indica aUe o '''F'nndo de In- as famosas conpreensões e be..l1evo- que tiveram os seus senngais invadi
tBgração de RêcursDs' \ crIado r::el,a. lâl1cl3.,S do DNP11:, tudo uma autênti.. dos e Eté hoje esi-â.o senl nenhuma
.s,cl'cturh de Saúde do Estado de C3. fra).lde enCOffi6'lldada, um," monu- :2éompensa.
Eiio P::ulo, para os fins já especifica- m",r~tul ',,:rsa urdida no DNP!vI. Integro ao meu discurso as consi
dos, terá sua aplicação .acompanha- 111e...o e.c'nstem deLretD5 de lavra nas deragõBs do advogado Fouad Dar
de. paIos denmis Estados da Fe- loca11dades à2.S mincrat;ões Taboca e wich publicadas em o Guaporé 8m
dercção desejo~os de aprimorar o..s8-- !'..rc..çf,~eil'O; e,:ün:t'1nto, ali eGtão la- 1 de abril do cmrente ano, sob o ti
tal de assistência roédico-hospit2Jal'. \':a;ndo 7 a ca;:!nb:~1ta nuro..,,, forIDa dis- tulo URBquiescat Ll'J. pace", eln que
Na qualidade de representante rlo sl1~~~aCla. de ganmpagem, , o ilustre causídico aborda os efeitos
povo fluminense, PQutlco de ori:>em ",ao SEi nferiOm a ga:rlmpagem, dramáticDs da Í11terrupcão das ativi
provinciãha;- tendo conhecimento

5
de por9ue ?"~, cIIzem. aos garimpeiros, dades garimpeiras no - Território dt

cal!sa dos problem~s mais graves qU3- ,::,st,ô p':.~':.bl~)a 12J.J:a. ele!', mas 50 para Rondônia. -
a.fllgem as comunrdadesque me ou- e1es, E,~e~ grur:oo nao elaborar8.~
torgaram o mandato l'epresen1.ativo,.~equ2r a pesgulSót do subsolo, l1aO BiEQ1EBC,P.T JN PACE
notadamente o que s~ refere ao BB- t<::.m. 11)2no de lavra aprovado, e es- Fouad Darwich
tor de assístênci2. social, não podia tuo la"ll:r~nr1o minêrj~ en: áreas llão
~ei::ar d.e ill}'nifestar nunha profun- abrangldd~,p.or auronz!'ça? ~e lavra,
aa. admIraçao pela. pol.it!ca traçada ~n~e o .. Codigo. de Mmeraça~?_ QU~
pel3 Secret!lría de Saúde do Est:'ldo ",-La,. fazendo ah o DNPM? l1'ao· e
de SãD Paulo, que inicIa 'nova ca- ]Jos~lvel ~ue sua· presença em_ ~n
..mm·llad" em favor das pop.Ulacões.j d0n;ta sr;Ja apenas, para. per~e.glur os
.ínte:cioranas, ~em sua gnnde párte ~.arln;Jpel:oS atraves ela. Polima. .::\s
desprol'idas de qualqU.eJ.' 2.55Ístência ,lln ~btbando e a?ObertRlldo o Jogo

mérlico-hasnita!ar. Iespuno de grupos mesm;upulosos que
., • ,-. n· . -' " -I exc~dem Euas prerrogatIvas. a ponto

PO':._~l!tlO l,,(~o, de::eJ? con,lgnar o~ de terem eomporLamento acint{)so no
IJ;latoJ.c.o .1ouv~f~s ao v!bl~nte.. ,r,natu- USo de veiculos oficiais que a Nação
t,mo ç,trl?C~ Jornal do Bl"aSH , por lhes concedeu para. o estrito aesem
~~u, patr-~Jt1C?,..h.umüno, e. sopretudo penha de suas .funções~ Nãõ .só usam
uJ,(},ttmc; ll{)Élclano-sob o tltulo "Co-coma abusam dêsses veiculos comu-
l'nu..!'11da~~êS da Saúde" ~ o _ rnente Vi5tvR, altas 1101'&5 - cfu, noite~

Finalmente, permico-me dirigir um com alguns engenheiras, mUi por-
fervor030 ap810 ao Sr. Governador do tas··UfJ b!m'iéis, banhos ou passeios.
Estado do Rlo cleJaneim, para que, A PQPul"çf>'J· de Pôrro Velho é tes
,'entro do SEU plano adnunistrativo, temunl1Jl, dêsteE TI tos e de inúmeras
determine o entrosamento' da Secre- irregularidades .a1i urdidas por êsses
taria de Saúde fluminense com a elemento31 que usurpam cal'gOS e jun
sna congênere p3.ulista. a fim de ql1e, çõ~s. DE'nl1n~io essas irregularidades
drr troC,l de. sugestões, advenham me- ao Sr. Erbsldente da República, pe
elidas obj::ti',"s em iãvor das comuni_ dindo mande S, Ex" um observador
df'x12S ir~t'2riorana5. como prímeiro p~::o.al a PÁJndônia, pal':--1 constatar
p:nso pC,l'a a r",formulação do siste- a1l um quaol'O d~solador. O escânda
ma no.don',I de saúde. Gliuita Dml1.J lo das_ pass~g~u.s -co11eedidas para ga~

O ~n: T '1r1, l'1lnp.eIl'OS "'VlaJaréln, o malbaratamen-
., >. :~E}i:TOUYINllS: to deverba.s. lvTRlldaram garinmeiros

'd(c.0~"~'c:f'.ao - Lé) - Sr. Pre- t:c: avi;;", <-om 1lasagens 'PagaS, até
'?'i' e1Jt:~~_Frs. Depllta9Ds, apBlo ao p'2.ra 3ão Paulo, sem contrdr às cen
-;-. P1=_clrnte d:l Republ1ca, 110 sen- tenas de passagms concedidM a,· ga-

_ ::do ::rle que Ec l'e?lize urgeJ:lte :in~ l'impeiros que nãD queriam viajar
'1.111?;.g~ .!L'i .D2]ég~,l..~L .EEp.eCJ~J do 4' como de fEto .não "Viajaram, e troc~
D~L_,J:.. no 'TeITlrorro .Feaeral de ram essas pn5E'gens 1JOr um p1'!1tO
"Rol1du~" E.:ill lace do vo1uIne de de cOlnida pois que estão pu"sando
llTe6l1~fLI'ld2.de-3 e atos .arbitrário ali fDme. 1 - \ »"

comethios psl::J feu chefe ~ subordI- I'rescreve o Código de MinAranão
n~C!~B. O -DIJpr:.~ nán age em Ron- que, uma vez expedida a lavr;, in
"~:n2 <'Como Qrg,,;o. capaz d",compre- Iterrompe-se [1 garimpagem, em Ron
,u,der i1 problematica amaZOillert c ao ~ dônia não ,e expediu lavra nenhu
~~,r.co temI:~ of.e!'€~er l.L"11a perspec"1m-a e Ul1111â. n1onumental, €) escan"
th';J, de .soluçao. dalosa irregularidade, permite-se a
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!(1l SR. ALFEU, GASP1UUNIl
<Co'llfuntcação. -" Lê) ::- Sr. Presi

(dente, o llCol'reio Brazilienseu de
<i!Qming9 enfoca um qos prolJlema,s

Bllsta Jembrn,x que. os ga,rlm- mais discutidos dl1ll FuI] ~até;l!tl> Municl];la1! ~o< hft13: e da incapacidade administllJativa de.
~toB: {ieJ:'J!am9.vam no. Ten1tõrio, mesmo de recente, ,lljIor ,i'!.e~t(J Es~ad~l, ap~aJl 46 sel; !selL"'. .!cl:l~erventçres~' ',',

: fJ:;iienmJmeute, !li quaniiia aproxi- nesta Casa, e que é i'J;nto :pll-ullsva d? llí\sClment?, res~dil)d,! I P~lI. que não se pelJl3e. JIOJ;ém, que.!$!U'i\!; de, quatro, lnilhões, de C:Lll- e de desenvolv!mentq, 1.é 1'1 20 a!,os no pampa e! semP~" lapenas a VOll da, Opos4;ã:o crá1:1a con~"
f;lel!l;~. Q1.1ando se, estudf], a' procurel: lJ,tellder OS) casos, sociaIS, ~tra; i*.~a esdrú;mla medidjl;, cito p.Cil~
'''Essa ch:cul'tção õe riquezas, nas desen,vo!v"" ~ ci~nci~, {j, semp~e çam· . que}' !;lo, setor da saud~ ou de edu-, ·tori,al: do "Cloúefo BJ;a3i)~ense'\' !J.u:e
~uaB diyex,sa.s, e ll1Últipla,s mam- ° obJet1VQ ele 8,JUdaJ; o' hÇlJ:lWn- mo- caça0. :defIne, cOJU m~rl::tiana-clarel\a, Ó \>811-

':!4Staçõcll, permitindo. a aquisição ,derno na, su!l- lU.ta, pOll uma vJãa l)l!L13 , 'l'em.os Sr. .Deputado. algumas 'samento de mJ1hoes de bn",:;ileim~:
>àe bens, ele' consumo e utilidade", longa ~-estave1. seguida de, umf~ ve,... te,lações com, deput8,do's.' o, 'seua- I "Não, c0l1vence~a111 à' ningÍ,lem.
ilntee,'lmlloss!vel de Ser9J!l, obtl- lhice.,n,ao .ll;rematm:a, nlaB, 1l~olong,'da., dores deste-estado, e 'si, fôr. o caso incluídos os situaciónist'us, as <tle-
l11l\s~ ,gaJ'antle, e movimentação do e sa.tlsIatO!la. " podel1emos faze.. um. trabalho' j1.U1~, gações do Executivo pleiteári(,!o do
1:omércio- lc{)ali e li. felicidade de Como toda espéCie "nlill!~, (l" bç- to aos mesmos para colaboJ:a.rem. Congresso a cassação de 68 ml.lr:I.-
[lJl'SSOl:\S, humana, aLTancando-os p.1em tem. tambem)l. sua, vlda 11m!- :na aprovação do seu projeto, pois' eipios. Tanto não cQnvenceu qu,e
'<.da. estagnaçâo e do desanlm,o, "a~a. 9 nlvel medlQ. de \lIW1 em, Jr-08S0 .ê,ste viria arn-enlzar a situ.acâo de as lideranças goverU!unen~ais ês-

'!num chamamento ao nregresso e PalS, n:J:? ultraplJ.S!3il:' 6.0 anos; No eu- Jp.uito& l)r.asilei.!;os, mas temõ.s cer-, , tao. pedindo a interferêneia do Pa-
.' " 1 ' , ' - i I tanto, Ja houve otlID)Stas, J)'J. século t ' ,. l' , d PI .100 dese~vo :m~.ento :r~g;_ona, . XIX, que prevll'am a J:iQssibilidade de eZIf. qu,e es,;e teJ;á o,'apoia;l1eni,o 'aAO o -e!l.nalto ~ fim d,e q)le lli,
". l\fã,o "e, d!g"" que 3,<" atiVIdJl.des vivermos, norrnalrne:ute, de 150, ll, ~OO de toclbs os membros dó, Cong'J;esso bancada o"lCLal seja persuadida a
~ter~" p111n:c~pal!nente ~ a::p:o- anos, O, encontro.'cte pe,quello~, gnlI;os, :!'Ia,ciona], em sendo bumano e- de ' vota!; o projeto'de lei:. A iml?~es-'
~G1'!:Ul": qV,é ,]0, a,e ense!a neste. de. centenários ainda :lcôntecé, - 'por caráter social. " (Muito; 'bem),. são geral} colhida, s-e~-enam.en~ no~,

1~e=tóJ:J(}j Ç1epend"nee,_amda., de fatore3 genéticos (siberianOs), eu, por fi Sl.."'. - illeLOS aproptiado,s, ê de- q1lló" Q

,lll.tendl::Dentos, çondlçoes: e ~or- condições oferecidas' pelo, meio (cau- ",. -~. ~IA}JRY ~VI:LEEI govêrno passa.:cia mu~to, bem dh"
ii):lulaçoes, PIlSS:;' ser e;;tfJJbeleClda, casianos),: ' ' . (Comu'I'I:i.!:uÇCfo. Le-) - Sr. ,Pres1- xando de ap"lar"riara a in'~erv"ll-

''tomo estrutura eeonomica, antes Preférimos ficar com alguns c,ien- .de,?-te'fSl'S., Dep~!t~dos, a matél;la ,Qu:. ' ção municipal, havlda ci:imq', qm;
'~~b dootl;t'!l? de um lapso d~ r-empo tistas . de hoje que nos llllJ:lam" uma", hOJ~' _ocalLZo. lIa.0 é nova. ConstitUI, .a~entad.o às conquist:jS democrá-
Il'iil,lncf!t lmenoJ:' ~ 11lI1, d~emo.~ vida ótima <j.té eIS 'lõ,'e S(). anos. en.tretanto, u~a da~ tese:; ~updam,:en,- tlCas, e de todo de,snecess.á!;ia ~m
"":E'o:;: sua vez a indust:r!a extra- No entant_o, fatõres, Dutros,lideJ:ados ,tais de"_,:?poszçao' e 1;.em, SIdo, del)atltU, fa{e da atua}, si~ua,ção, ,politic!l<~:
'!i1v.a da Ilon'~,cha, agreglda como pela poluiçao se liobustt'cein, com 05 ,com, co.",Jpsa, f:(e<I,uencJ.a~ POI; T!),hn~c 4 ora, tradUZlr um,' êl:ro, d,e_ pe",-
fist!ll: pela i:q.c<:m)?l'eençao de aI- mllagl'es da- técnica e nrocuram rou" ,r~sos: parlam~ntar~s e lhl,eres lJl.um- pectiva, fere fundo o clvi:l;mo' 1)0";-
,guns. e pelo. áesCD:n.necimento dos. bar- precocemente nossas vidaS.' ,lJ)!Jabscas. Da::L ];?O!' qu,e~ deW,. me. ocupo, pular" . . , "
J)atoo, ~. 'ellli ligados; inteiramente E' (). homem matando,. o :Ql:óP~io 1:10- plsnameni;e c.anV},cto. ct,,, qu~, 9;0 ~"r- b~~ o' q~m tinhv; 'a d~rei. (MUlto

.(iesassistida. de. i>l'éd1tos e inves- mem. E', a poluição atravé~, di>, iJôca, bE1J:ll;J: cont~!J" a cl~orosa injust,,ça ço-
~ttmentos, -com os seringais nati- nariz" ouvidos . .m' ° ar, as: águas, a metlda pelo: gQve"l?o,. ll.stO\l,danqo,
:1100. va.sios. sujeitos lli c1assiIicsção tel'ra, tudo' sendo, envene.llooo; 1is: ou- ,u~a mod~sta eo!?,tnblllçao para 'h .:a- O SR. MOACYR CUIESSEI

':pa "terra 1mproâutiva;", possa, '\li sinas- ecal10S de escapamento 110,8. vei- Pldo ~:~tal;)elec,une~to_ da pIemeudo (Comumcaç(jo. Lê) - Sr. Presl~
,mu'to "razo, nuced!Jr :lo atividade, culos, as chamiliés 6M, fálil:dcas, "s 1'6.' demoCJ:atlCaIlo, B~asJl. , d.e~~e, ,Srs. Deputados, as. enormes...., " E iftll dLSeancI~ que s·opa.an" 'as ZlJnll.S de
~{ID'impeixí'>•. ' . slduos industriais, tu.cJó lXI1U."nôO'. ' i e, '?:me, Sr. Presidente" às. clm- p~oduça,o agricoJa dos ''ll:andes l;Ile;r~:

ç'& faÍiOS apoontados, na parte Países como Japão e Estados 'Unir 'ma:da.s 'areas d,e segurança, na.clonal", cados consul;Illdores do' :Pals_ alüidas' il,'
~m que lJOnstitilÍ> '!.rcssalvas" a dos diJ, ",),mérlco. - do -];iLo~qe já Illtam cu,Ja manutençao, po,r ,~empo in~ete:- falt~ ú,e meios. eficientes de coml~l,l~'

r,)Ltiu!(,il,o dos; gaIlmpos, geram de- c?nt~a, a polyiçap. E o· nçs"s0 Pais, na; ll?iXlado, mantem asfunada, servll, dO
- caça0 e de dlv~gação, não permitem

~exmmalltes. que. podem e devem cIqaete, de Sao ~,,~~o, J:""o, R10 Ge, Ja- ,cik e ~ltolp"da .a, s~berania 5!~. vo;.taãe aos produtores e atacadistas aoom!Ja.·
ilex cOmpreBllillda.s mo~t:rando que neltO, nos mumciplús gue mrmam a ,popul«r. A pxetexto de nau fenr O1t nharem, na prazo de tempo ideal' ai>
I~'l>ist,~m caml:n.nos que le:ram' à Grande 'São ~r:1!10 '?: çm -t'u,trqs gr~n.- ;seguer an'anhal' a, seg;1.1r8.nça nacio:çml, oscilações do mercado, mUnmdQ-!;c
ooluçao do problema, sem ~mpac- ~,es c~ntros, Jfl., enfri!l1ta esª~~ d1f.wtl' ,que'b cOly'~r:hamos~, mter~ssa a todos, assim, das indispensaveis Illío:t:mações
'"os o' sem. comprometimento;; com ~lt~aç"o. - .o~~ ras,le:.ros e 1.1310 _apvn~ ,ao ,go- que os possib.mlóm bem'o~ientar ,iu,,:!
,i> desenvolvimento desta região, No entanto, a n?sg~ ,capita_1. .Fe- v:e",~o, ~Ul;ta-se ao Po.vo o cyrelto ,na- 'iltiviclades prôdutoras ou ~e.reantis
. Assim, salvo melhor juíza e, su- d~~al.s;F!l;,~oO, I>topr~o: 'Conela J;lra- llenavel de" eS~0lhe.r, atr:ves do vot,o J Eni rápidas palavras esta'é 'uma ia

1ritg, li. tôela,s:- as eellsmas indi- Z~!l~';' arm:na, camniila, con. pro. !lS, s,eu~, J;lror:rlOS. gov~rll"nte~. Com cuna que há muito 'pre' v,· ,
, , 00 t't '1 -c1 ,', 'd • VldenClas tomadas pelo atu::.r Govex- lSSO, sao, g,mndado.s as cheflas. dos p '8,e' 1 et,.- i .,' ClS~ a. seI
~am.w,~e Iuo.e;;; llia~O,.e e~ nador do Distrito Federal de forma E~ecuüvos mtffiicipaili, as mais das / nCI;:,a<>"pos seus Ie,de.,os de[!;~
J:,-!ho~,::-ça(~ alguns, (1ê's~es caml- a Ílao se constituir numa'cidade. uo- 'v$zes, homens de' esc~s.sa visãó 'ldtiu- 1'1'03 preJudIcam os p~od.utores, tenoo,
:;t:n<iS. , Iuída 'no futuro: >, >, nishativa; - c1ivorciãdos -da. realidade elp VIsta lJ,ue, Na maIOrIa dos casos,

l.I) ,llcU~ se. considere, em parte, Sã~ as. obras.' públicas p~,:ra, salv.m: econômico-social, ind1ferentel>-9.-ins8h~ na,o consegue~n o~ter l'esultado,s com·'
:1', extmçao pur,a e mmples dos ga- o Lago Parano:}.; é. a;~discip1inação, or~ S~V~LS aos grandes problemas' comuJ1i- pe.1s.a,c1ores p",ra c,eu la,bor, e os üon:
"1:UI~pDS:. Jlemu~ndo-15,e a sya 10- deira 'nalocah3ação. das 'indústrias, tarJOs. Há exceções, ~ claro. Mas o s':1lllQores, que S<L~ obrlg;ados a pagH;r
'~~I';,aç"AF em. arcas qu~ l1ao se nas melhores técnicas- u.rbanístico. q~le:impQrta é a reg;ra. De mOdó-gB- p"e,ços eleva~os lidos generos de pn~.
~esJ,(~,ln P~.r11 B. extraçao In8Ca- sanitárias; é 'a barxagem' 'de Santa 'ral,. ao menos no RIO Grande dó Sul. m:;Ia, ~ecessldade. - "

, ilP;lZe.d;J; e t~niC8,. Maria com água~ para mais 400 mil os mter,vento~es, nomeados, à; base -O:e ~,hegou-nos as. .maos Ull).. BoJet,ll,,>c,
b) qUI! S€jw, defiridO' ao meRA. habitante;' é o apI'9v'iitamen~xaoio- mesqU!l,ihas il1.~unções politicas não elalJoI.lldo pelo /:?erviço cl-E: ~l1;fQ~~i\<;ã,o

:j:\0' j:)!~OO _de a~:;sellti1:' (~O) dias; nal dos 'Ia?os De,sc.obel'to e: S,ào. Bar- ,têm eo~espondldo,., frust~l!ndo~ qu~se ~o )lirega,~o ~gncola, do Mmlsteno ela,
@, Obl'lgaçao de distl1õ1.Ilr os re- tolomeu' e a localizncão t~cnica de sempre, ao expectatIva e ll,S esperall- . ~llCll tma. 1 aI pllUll?açaO t,em, El'U
~t1&ne8ceutes 1'!1.~Jlla110S 'dos,ganm- novos, a'grup~mentos flu:m;l.noB_ llrba.-' ças de, SllUS próprios comp"'nh"ei~os. E m~ra,_ exatamente, a dlVUlg51çáo das,
!pos, lJ."!1 FA:1l9,s Já preparadas pa- nos; e, enfim, l.lma cl'dade qUll tem que ',hzer elo J?Ovo? O povo 'l.l!6 SQ c~,.@o~?es, doa pro?ufQ;í a!lJ:l,co!a~, no~
q:a -a agricultll:ra, forne,fendo-lhes u~n Governador atento 005 sell$ lrJ~ d.elxe «ulal: pela"f~lsa hú.sscle" !'!,a, ~e,- ,~r:;,nclP~I~. Centros, d9 PaIS. 'l.alS, d~;
w.meios'dr: ll.dapta('ã,o e- traba'; mmos problemas. El' "-ma' Brasllíll, magogla e do arrIvlsmo, perwQ,(},l1o. oO"ICllaU~l?-ente. atuahzadQs, lJO!1t
l\ho" ' ,'- ", - que. resolve hoje. OB -'p!:oblemas de' t.empo e no ezpaço, 'sem nf-nhuma aque e ASe~'vlço conta CO:(l1_ uma, ~íIC,l';

'c) que as Companhias henefi. amanhã: .. ." , pel'",pe~tiya. ile. diUli melllor8l;-:e Jl>JEUÓS ,e!lte, r~d~ ~e te!etJPo. sao um afi·
~jll.l'l:?'s C<iln1 Dc~6Ws- ae- Lá,'1'as; ~ut:o fl:ssunt,?, 8r .. ~€s!d~nte, ID.Q áridos. 'di~~~ià~"P~o~o !?~~a tO~QS qu~ ~~ d~
rijUe' explo:ren:(-R:;ja~idas dQ'cassl- traz

t
a tnlíuna, lerel, E)$J;Ol, c9n,~~~t-' Ai?e!'as no Rio Grande: do Sul, oujr, 'daqU~les ~;odg~s. ou corn,erc1a1Jzaça~

~t!l! ~:m. ál'e(j.S.:.de terra do Pa,-, men o ~a, G':;1.sa, carta, Q'llê rec,,!,~l do :!l!storla está. entl'e;t1le,ada lle'eplsódids Iniciativas' d'sie' o ~
~pôm.(>, da. Uruao, ou do Muni- '~!l;ta;schoal Pucei, do ~a~,; l'Io ~i\- rdo mais alto patl"lot!smo, 24 municl~ ~aplauso elÍ.tusiás~co i'õe~n~hU~;~e~
'!t~rJW, J;:ese:t;va~ umo, cota. corre15· ,w '.. • • _ ipiel1 !çranl d~claraaos co~o "ál'~a de ·cessá.rio para o-setl pro~segltlmento. a
3,'Oudénte a, dez p~r e~~to (10%) : 1i'9! grande 11, r.eunha, 8(J,tlsfaçao mteresss da ~egu~ança -naoi'!l1sl".- .ampliação, A utJ1idade< qut\ prestQ.m
~ôi?re O: valor da proçmçâo, na' ao ler, uma noticiE!, em, u:r.!l Jo~- M]l~ares de, mdaCla€ls fora,m pn.adlls ao rle15enVQ!vimentQ -"l;onômico d'
~fl)OOf da minll.", de~tín,aáà ,a for~ na1,d? paraIlagllá, :J;lfJ1ite F-:,~do; a de, ,~dioa~; por si nl'6;;mc;,s. os s.,euIiPD,ÍS ~ .in,conteste! PÇliE\ OO.nt.I:ibtÍem pa,~
:J'!!laçao i1~ um tundo, de, capItal do _notl~la 5lu-e V;. EX~'" apl,er:;en~ou, ad!'Ilmist~ ..dol:el;. im!l0p,do-se-lhes no- rI;'. o aprImoramento aos critérios que
:g:an~ de Ron(jõnit<- q~le 'deveI'§, um PrpJeto ~le ,Lei' JI!:í~a q~!l 0Il !,,6Il.lIlhJlOS à §ua ,vontade ~ à.~ ,s~as norteia,ffi a, c:;colha, das. melnoIes al~'
l;Cl' Cl~r.;d(), çom o objetivo de re-~ ExcepCLOnals ter~o ~llOI:tun~ade ,melmaçoe:> d~ocrat1C!ls. :lVlumC1Plos terlll1.tivas em bell€.{icio do' ttinmnio:'
~nvest~;. no~ fJ~,?n~liJ.lllento5 Ilgro,: de ~raba:lho. . ,de caras tradlçOe& ~lst,ôncas foram produtor-lntermediár1a-oonaumldor.
:í)8Clllll,"OS, lIlu,u,st,na e~ttat.iva. ~n- Esta, vem sen~o urn.!j. consj;e,nte :~<lnsforn:~doa l!W ~~~o'" leudos,~.:m ~arll, finalizal,', Sr. Pr~sldente, .de.,
~~sla'!e. madeJrelIa.,,lJequenlls, lU: np, meu pe_nsl\}llentç, pqis. -llQmQs.m~~are" curraIS, polltlcol;, onde o l:!l- S;Jo, congratular-me com Os resPtJl1-..
'l'lu.stt!as e em quaIsquer - 01\trll,9 Clta li nota do ~Tom.al, ·tenhO em ;t~ri!~~l! pessoal, !llarcadlj.~U"Jlte \nCli" S!welS por. mais êsse seJ:'tÍ,ço que °'Mi-
~e-prO<1ução,;" , ',- .. , minha, casa úni do~ 5' lm.lh~i; Çlll Yl<:~uali~ta, sobrep<)e-s~ ao !nterê~se ('0- n!stêrio da.: Agrícultura Prellta, ~ h(l""

(!) qU,e seja conoedlda morató- brll,?ileu'os nessas c(jn(l!çõoo; que letivo. ra.ra meill51l' l!ustrar a mccm- ~"'m do CamIJO, Pflis. em 'última an4~.
qia, das divlc!!ll!. dos seringafista&. mUltas vêzes njio pape comJ)~tir venll;nClf' da me"dlda. ~ou ~FSna~ .um ll~e, êle-- sarã' seu' gl'a.nde 1)eríefieiárlQl,
:1'l€cua:ristas e l1,grfcultoreÍ\, rioses" no me~cado,de tr.abah'lo' atual. :6~emplo. T,!lnen:,~ F'ort,ela" mumc~plo ,V1StO. q~c a diyulgacl\o ei'icíente, da!"
i:?b~lecimehtós públIcos -de Cl'édi-' , tendo Incl1.1s1ve alg~1.o'11Ull oci!siÕ<.1s .~ltU!ld? UI!, ll:~t,\!r!\ cf:ndf.3J:ge~tm", .tend\lnClas dos mercados consumidore~
'~o, v.or . prll_zo :pul1ca' inferior li conseg1.lldo, ,emprego Il em pouco I rV\l. ?U/l.S lr p!,"as J:" çoes istó=. proplclar)he-lj. melhores. pezspectlvl1ô\
'l<\'ês (3) an6s, desde "que fiqUe]' tp.mpo é c!Jspensa!lo !)O1', não, con- ,r ca,S _1e~a as e rep1l; Jaàf\~ pelo- m- no planeJamento,de suas atividades.
:col11P.rovada a: capacidade'âl'dra~ I s.e&,uir 'se ,?~(lu.adra,l,' ~o'~'i~lflo que ~rventOI-nom,eado. d Sob '., ~l~g!lça,o, Era Q que tinha a dmer. (Mu'ito
t'alh<lS 'e produtividade' 'do~ be~" h()J~, ') e};lgldo dentro das cmpl'íl- .' e tqU~ o,.,prvronpo 1 mumc piO fez :bem).- ' ,-
31eficiúdcs, 15em prejuÍzos n~ oón- . s,as; ficando e:rn, seg1iidà 'inargina- ,p!"r e ~ ?, ,,:,0 u1?a .Ies es" r!;~ndou ),"~"
'llessão de votos créditús; - lLZad?,_ tendo, entretalftó m1.lJt.as ~"r!\rid sull. estatua da.prl:-O!p:;tl praça i O SR. MAURWlO ~~01LE]i)O:
',~~ que .seja -i;lecn;tadà li insel~- , Co!,!dlçoes 'para: algum t,lfmz:r.> s~b;er~~~. ~u~~~~,01r.d .. t;~:f~~\e~: (Oomunicação. Lé) - Sr: Presi~
j)a?, Il? prazo ç1e em{\<) ('5) anos Est,: ·polS o J.!o?r~ pepu.ll,do de além, de- atentatório às t,radicões do' ,dente. Srs. Deputados, C()n~ulUa tell-
,~€ toaas' os, tributos fed~rl\is, ~ paralJen15, 'pela lJ;UeIatlva li) espero município, revela uma ln'luaÍ,ficáveJ do a maIS ampla, repereu~sao !'l sendG
'\l~queles deVIdos aos 'Estaqos, ,m- que .0 proJeto tenha a,poio 9!ls dJ- e inuslta4a, forma de C€2'ueira oara a aGtJmpanh~da com J!lUltl. _ll1teressa PQlZ
>{JIdentcs sobre as pessoas flSicas e v,ers~s bancada~ e. dg pr6pno PIe- História. o :todos braSIleiros a questao da defesa
juri(jlc(ts domiciliadas e estabeIe- slde~lte da Republ!ca que ter~ pyo-· de no,sso' mar terl'itorif\l; estabelecidó
<lidas no Território," curado dar atençao r.os mms va- Afora Tenente Portela, outros \'!lU- recentemente em 200 milhas.

~iados' 1).r0!Jlem~,naqlonals; ~ êste ni<:ípios do Vale <I0 R.Jto Vruguai, -, ~ ,Em razão do pronunciamento que
e s,Elm dUYlda de.gl'ande gra1!ldade cUJa população. VIVe apenas para o 'fIZ 6,- feira Última, nesta tribuna. re
pO,lS na mativ.idade -o '?~cejJoionàl tmbalho patriótico. de construir .:Ima cebi várlas mensagens de apoio.
crIa enormêS problemas -{t família Nação pró!lPera e :feliz - enfrentam', Manifestações de soDd'll'iedade ao
e a sociedade, e óem ~er sua cU1p!l.. sérias dificuldades em tace da incllÍia Govêrno têm sidQ d1vulgad!l.S pelas Ie~



...•~C-_LC _.";~ daí! várias entidados d~

e -do povo em geral:
O 61', Ministro das Relações EKte

.:C, o Sr. Gibson Barbosa, ao che
". em Brasilia, no final da última"

"~ .. =-, declarou que êsse pl'oblema
deve seI' "tratado como um tema

~ IlH 11 1lJ.l,l.~..l". IJronunciamento conl o
.• não concordamos:

O que realmente ocorre ê uma de
····'··=,5,-, de elevado sentimento de

Joti.smo do povo brasileiro, que
Inão aceita, indiferentemente a intro-

I
missão de outro país em nossa pátria,
desejando nos impor normas que só
li nóS di~em respeito, porquant" e!!,s
preservam nossas riquezas mal:;Umas
'" mesmo nossa segurança,

Não há, absolutamente, infringência
lie princípios de Direito Internacional
;Público nessa fixação do nosso mA,r
territorial em 200 milhas, segundo op]
ilião de renomados juristas que têm se
ma.nHestado a êsse respeito.

A pxt,msão dessa área marítima é
.atribuiç!',o exclusiva do pais litorâneo,
~ão existindo princípio ou regra in
f!ernacional sôbre a. determinação da
:amplitude dessa faixa. .
lOque todos nós desejanlDs é qne
,êsse ato de soberania do nosso Go
r"êrno seja realmente respeitado, (MllI·
.to bem.,) .

,o 811, !'ETRôNIO FIGUEIREDO:
(Comunicação - Lê) - Sr. Pre5í

(lente, venho l'ecebendo apêlo de va
rios nniversitários do meu Estado, e
de alguns recém-formados da Facul
dade de Direito, no sentido de, com
o concurso dos Srs. DBpuiac1os, en·
c,ontrar uma sol:ução para a extinção
de certas exigênClas estabelecidas lia
Lei 4,215. que dispõe sàbre o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil.
In(hscutlvelmente~ 81'. Presldente,

trata-se de um assunto da maior re
levância.

O Bacharel em Diréíto tem agora
de fazer Ull1 estágio de pl'ãtic,~r pro
fissionai, que terá a dllraçlFo de dOls
anos. E' obrigado a mn E:<ame :le
Ordeln para Eua adrnisGuo no quacL.'o
de advog?,dos, caso não lenha ::om,
provado a realização do referido es
tágIO.

.... Esk.v3mos à procura de dados 'u
ficierh8s para, llcsta Casa, apresenül:::.4
um:! nl'Dposição que vie"sD a:J encontro
dos lEgítimos interêsses da classe.
Ocone que o Senador Vasconcelos
TÓIU'S, sempre atento e combativo l

tomou a iniciativa e na Alta Casa d0
C'ÜDl3l'e~_~o Na-ciono.l, apresentau pl'o;e
to de' Lei sanando tão ubu&iva e 1'0
yoltante discriminação. '

A _Horma fere os 1105:;0 princípios
porque é uma.exceção griLante. que
atll1":f> C::Xclu.slvan1.ente os e:.tlldantes
de Direito e os advogados recém
fOl'lnados, As outras prollsDôes estilo
imunes à meclida. Ora, se o Bacha:d
em Direito cursou nOl'malmente um'1
FaCUldade reconhecida e fiscalizada
pelo Governo Federal, se presto.u sel1S
exafn\::.,1:) demonstrando o conheclh1!'::l1.~

to llGlBSsârio à sua ul)l'ovação, se e:si
tudOt1 com pl0fessôres c.oncursados e
que íl:eram defesa de tese. COlno de
pois d! tr~nspor todos êsses obstáculos
de po:,c:e do seu drplonw, ter que he
i3Ubx.T,;tE;r a uma série de ex,tlnes~ 8e
não têz (] mlerido esta;;lO, para assim
poder conseguir a sua 1113Crição 110
ql1arlm ele Advogados? Trata-se de

1 11 absurdo) un1a verdadeira capttl.'~

:rn?hlI 1io Dara a classe dos_BachE'reis
em Dlreitõ, como muito bem afirma
o e!Yl~nen1.e Senactül' Vasccmce!{.lb Tõr
tes ,em sua justificação.

PedImos. portanto, a atene'ão Cios
Srs. Congl'essítas no sentido, do rÉl
piclo :mdamento cio projel.a, que rer.e
bel] o número 33-71 no Senado Fe
deral, e de sua consequente aprOV{L
ção.

Tomo a iniciativa. Sr. President.e,
de lEr clesta tribuna a justificação rio
va 101'0508 Senador flUlTIl.nense ao Pl"D
jf'tu ern aprêço, para o lnelhor esel'l
r~ci)l1ento dos Srs. Deputados:
o en11ne!lCe SenadOr Vasconcelos Tôr ...

"O obJetivo do preJ3ente projeto é ::>
de ncabar com um absunlo, uma ver·
!iladeira capiNs dimim~!1O para a·chs·

CONaRJ!!S~ti... NAC~.pf4P;1F'T5e{i'ã:o 'ry'l, "
;c ; ~_ ". . • .....

se dos Bàcharéis e~ Direito, criada, obrigados ao "e3tágio" e ao "Exame I dispOSitivos da CLT, discrepa também
em 1963, pela Lei n,O 4.215. de 27· Çle da Ordem': pre?isam confIrmar, p~- de deci.são ào próprio Presidente da.
abril de 1963, que exige o "Exame de r~pte. a Dlretona. da O,A ..E. a efl- República _ Processo PR 5.101-7() _
Ordem" para que Os advogados ~e- OlenC}a ,dos ~ursos que rea1JZ'l.~arni., publicado 110 Diário UjieJa-l de 16 dE!
cém-Iormados possam ser 1n8cr1t05 no llTote...se,.amda, que. de pos?e do DI- jU1l10 de 1970, Tal msolução pas,gou a
Quadro da Ordem dor; Advog"dos do ploma regIstrado os .Jovens..Já podem t01' fôrça de lei e abrangeu todos 0$
Brasil· e exercer a sua nobre profis- Il1screver-se ~os ma!s van~dos, con-· serVidoren que à dsta da' (j{)nstitui~
são, cursos,. que ex~enl nm;l u~~v~rsltárl? ção de 67 (art. 177) haviam comple-

Exige, ainda, a mesma leí, para ms- Na Ordem" o exame e eXlgldo pala tado' cinco anos de serviço,
crição 'no qUl\dro de estagiãnos e ob- que o ~ac:ha:el possa tel: ~_DI!'tEIT? . Reconhecendo impllcitamente a an~
tenção da carta de estagiario a exibi- q\le Jã '" mel ente a concm,a!:' eto Ctll:- gustiOS:l. situacão daqueles servidores
ção do diploma de bacharelou de so, de exercer a sua proflsSao, .. 'te '. 9 '
doutor el1. direi/O. • 7. Saliente-se que, instit,uida essa :01 ed. :ida. a Lei n,,5;5911de 16. ~e

2. ]L' de se indaga1': .de que serve mudança em 1963), viu-se a Ordem J;l1h?}e 1iH?, 'lue (lli,poe.,sobre a, mo:
todo o esfôrço dos jovens que, após dos Advogados em Qifi<:.uldades para t.tU!ÇH~ de l~g~n:e espeCIal de traba
dmas penas e, às vêzes, com grande regulamentar tais preceitos o que só lho para os serVIdores do IB~E.
sacrifício, durante anos., a fio se sub': veio a fazer em 1967, pelo Provime,lto Ora, qua~~~ se to~am n:8dl~~ pa.
metem a todos os testes, exames e n." 31, de 1 de outubro de 1957. Até r~ se .admItlJ: novos fU11:cIonan~5 ~,
provas, exigidas paJa legislaçãO, para 1970, no entanto, ainda não tinham sllnultaneal:lente, l·egl3.lanzur atiave.l',
se diplomal'em mi, profissão que esco- posto em 'Pl'áiica tal exame. E o estilo de 1~1,espeCIal a si~u::çao daqueles que
Iheram se, ao término de seu curso, gio somente agora começa a ser regu- parhcIl?aram do ultm~o censo, oomo
já de posse de seus dipíomas;---verifi- hdo e disciplinado. Várias foram as é, poslJlvei falar em dispensa de ser
cam que iHes nada valem para o exal'- leis de exceção 'Promulgadas nesse in- V1dores, como agora prete11de o ...;,
cicio dessa__mesma profissã.o'! terregno, visto a inexistência de nJr- IBGE?

3. Qual terá sido, também, o valor mas regulamentares. Ainda que venha revelando a ad·
de tôda a reforma efetuada no siste- 8. Ora, cabe à Ordem dos Advogados l1ünistração daquele órgão uma· estl'a~
ma educaclOnal brasllej,ro, se ao .io- do Brasil, de_ um lado, fIscalizar o nha parcialidade no tratamento a S81'4
vem, diplomado, não é reconhecido o exercício da profissão, atuando sôbre \~dores com estabilidade, chefe~ de fa
direito de exercer a sua- profissão? A os_ advogados e impondo-lhes o CUfi- luília em nível de idade entre 30 e 51l
exigência do "Exame de Ordem", sem prllner;to de suas obl'lgações legais e anos, a insensibilidade sociai que tal
dúvida, equivale a um voto de des- regulamentares, c, .de outro lado, m- atitude acarreta Tf,sultarã em prejlú
confwnca à . estrutura educacioll~l cumbe-lhe, ainda, o dever .de defendeI' z,G financeiro - pagamento das inde
univeTsftárla, aos ensinamentos illL- os seus fíHados. 111zacões de lei - e adnlinistrativo
niztrados. , Nào 11;'1. necessidade, no -nosso en- pois "S0 desprezará de uma forma es':,

Será que, porvenLura oS membros tender, desse esdrúxulo "Exame de drúxula, a experiência e o conheci9
da Ordem dos Advogados tém mai):; Or'dem" cuja exigência. :refoge às ,fi- mento de antigos servidores.
capacidade de Julgar que os dignos nalidades para as' quais foi c~iada a Recusamo-nos a ad!l1Ítir o fato, 8r.
membros do lliRgistél'io, que não s6 Ordem dos Advogados do BraSIL Presidente, 81'S. Deputado.s, pela,
l1_inlstram os cursos jurídicos como, 9. A medIda·proposta,_ante o expos- aberracão que contêm. Temos oontu.
também, pela convivência e testes to, adota a linha d.e aç~o que l?en~or do recebido informacões dadas por
rmJizad03, aurerem o gTi1U de oom- se enquadra n? prll1ClplO constltuclO- servidores qlle têm mantido contac.
preensão e asSImilação dos ah/nos, nal da 1sonolllla, ao re.80l1hec;r o va- tos com a administracão elo IBGE de
conferindo-lhes notas? E' óbv10 Que 101' dos nossos cursos o,e D,!relto, bem que sm1 eventual dispensa ocOneri!!
nào, c0!f1? o dos no~res proiessores que os pelo rato de haverem reconido à Jus~

4. Outra pergunta que deixa bom à tml1lst~'a.m e, fmal!Uente a e;<:tm~ulr ti9a para obter igualdade de t1'ata
mostra a existencia os capitz8 d'mz- a capztis, dl1!ltnutlO, aCJ,ma refe1'!d~, mento com luncioná:rios recém-lldmi
nutio para os Bacharéis em Direit,), como d~ mtelra JUSTIÇA. As C!emals tidos, ou por tel'em tent,ado adminis-
exisw semelhante exame para OS,111e- nvogaçoes coadunam os demaiS as- tr t' , t'A ' t ' fio' 1
dicos, en9:enheiros e arqmtetos? Nãol pectos acessórios com o principal a I\amen ~ LgIS·ro pIO ~~slOna co~

~ ,.. .l, • L110 I. estatIstlCosl'. E' o l'Gznne do ter.
Ressalte-se que o êno ou equivoco 1,0., Estas 80S razoes q~e nos l,:,vam a ror, da. injustiça, a tentativa. de ve.

de um advogado não ocasiona!'á danos apl esentar a aprecnaçao dos Ilust~es dar-se, admihistrativa'ou judicialmen.
ao seu cliente. Até mesmo um recurso membr.9s do, Congre~EO !"fac!o~al o Le, lJ; apreciação de direitos elemell
interposto erroneamente, desde que prese.noe pro~e~o ql;'e, <;levl~o a J l1s!8za tares postergàdos.
n.50 seja. originado de lna-fe ou erro ~~ SU~S 111edld<::t,s~.""::se~ dUVIda ll1er·;;;ce... A dispensa dêstres s!?rvidores cons-
grosseiro, não 'preJudicará as partes ra" sua aprov~çao.. titui uma aberrarão, ainda em fac~
rartilSo 810 do Codigo da Processo Ci- Era o que tmha a dIzer. (Multo da Lei ".,,91, de f€-'T-70, que estabe~
viil. O êrro ou equivoco de um me- bem). !eceu até """'atifinaca-o C"l',sl'tan''ao> .,diCo, no entanto, poderá ocasionar a ~. v • ~

morte do seu cliente. e o de um enge- O SR. LISANEllS ?,rACIEL: "regime- especial de trabalho'" em de-
nheiro na càn&truçaà de unJa obra, na lComnnicacão. Le) _ Sr. Pl'esi~ monstraçáo evidente de que os' servi-
de ni.ultas pessoa3. dente, 51'S. "Deputados, pela seguu- ços se ampliam, tradu~indo-sl!, pel:!.

Então, pOI que esse rigor, ésse 'celo da vez subimos a esÜ1 tribuna para norma H'gal, a necessidade de l·ea.jus-
excessIvo, slllnente com os advo,g'ados? tamento de vencimentos.
"Todos são iguais perante ale'" •. ' tratar de um assuntG angustioso para Além di,sto, o Departamento de Cen-
mEmos os advogados'/ centenas de bra..siJeims chefes de ia- SOs do IBGE - D:EJCEM - onde es-

Õ. ;rnJusWlCável, portanto, a €xigên- milla. tüo lotados 05 servidores em via de
c;a do "Exame de Ordem" para a \I1S- Frequentes têm sido as queixas· dos dispensa, vem contratando pe.B.soal'pa~
crição 110 Quadro da Ordem dos Au- servidor€.5 do IBGE auanto ao não ra l"ea.lizal' tarefas absolutamente
vogados. Outro absurdo e a exígé:1- cumprimento d'e. divel~sM disposições iguais às dos servidor;)s a serem dis.
cia . da obriga.tOliedade, para ob- legaís. Grande pa.rte dê::.ses servido- p'ensados, mas com salários superio-
tenção' de carta de estagíario de eXl- res tiveram seus saiános congela.dos res, ,
biçào de dIploma de bacharelou ele ou sua situação funcional estancada, As dispensas pretendidas 'importa
doutor em direito, contrariando inequivocas nOl'mas' que rão despesas com indenizacões e ou.

O titulo de "Doutor em Direito" é os amparavam. ' t,ros direitos, e, aS nOVlls,"'admissões,
dado EJ,pÓ3 curso de extensão uníver- ,simultânea e estranhaluente diver- feitas em estranha" ciIeunstãncias,
silária, Então o,. portadoi'. de diploma, 30S outros funqlOnários têm sido can- contrariam 'frontalmente o espirito dá
dA bacharel e, aindG do de doutor em tratadoso Se os salários de uns são reforma adrninistrativa pl'evista Il{)
direito e obrigado, pflra eé:ercer a pro· cong8Ia{jos, sucessiva>; I1).Bll1orias tém Decreto-lei 200-67, que preceitua no
fissiio antes elo "E?i:ame de Ordem", a sldo concedidas a outros. sob fu.:r.l.1a paráçTaf'Ü 50 do Rl't. 90 ~ "... não se
fazer estágio? Esta é, sem dúvida, a variada, notadal11,.etlte ao p::ssoal maIs preenchr:.rá vaga nem ·se abrirá COn'"
negação de. todo o regime currieular gradua<lo, com l'Bsados ônus e profun- curso sem v€1'ificar, no competente.
universitário .das Faculda.{jes de Di- da injustiça de tra.Úunento a servido-o centro de l'~distl'ibuição de pessoal, a
reito do Brasil. res que ingreósaran:l no IBí3E p<ol" via Inexistência de' servidor a aproveitar

6. A situação cérreta é do re1j'ime do concursoo possuidnr da ncce.ssál'ia quãliiica-
:n.terionnénte vigente: os lmiversir;á· N-tl momenb em que o IBGE ini- cão." ,-'
rios do 4° ou 5.° ano c1e Dll'81to, co,õo cia os trabalhos dos "Censos Ecouô- - ACl'eS0e a 2.')ta víolaç.ão legal a cir...
de~0.ia3sem, regueóam sua inscnção micos". conforme abundante noticiá- cunstància de CJ.ue o IBGE comum
na Ordem dos Advogad03 do Bl'~3jl rio da imprensa da' Guanabara, e con- COU, na época próprIa, ao ,DA.sP não
como "solicltaétOl'es l

' - oue corresnon- t d d °1j..· h . 1 " •dia aos "esta!!íãrios" de hOJ'e'- e "pra.- iI:mp. apurando os resulta os o u .1- aver OCIO,OS na,que e orgao.
~ mo Cell&D demográfico, éste órgâo está ' Que cO:1celto c.e administTacão es-

ticavam, exercendo a advocacia, com agindo, uma vez, mais. com tanta in- !.8.rá orienunr'lo o" ap.1ais dirigentes
certas restrições. Os solicit,ad0g'sd re- 5ensibilidacIe em l'elacão ao problema do' IBGE, ao determinar dispensa:>
ccbiam, inclusive ela própria r em, dos servidores antigós, que se pode tn]ustas e "nerosa.,. ao clesprezar a
para patrocinar. Cmnpletado o curso pensar que as altas autoridades não experiência z.c.mirustmÍlv;l de a.ntigo.g
de Direito, já com os ,seus dlplomr;.s, t' "t d . r ' " .d ' d '1' 'o 1 • .' " •enquanto aguardava.m o seu registro ~n~ COnne-CllTIen o o que, a 1 ocorl:e. ~elVl ,<:nes r.~? a n1~~r 1l.~LCl(jJ_1RrlO,:)

no 1I1mistério c1"a Educação, os jovens :No lUom~nto em. que pletende dl~- "um .!emY:l.ucao e~"k~ a. ~m :nrtude
bc cha1"éis eram inBcl'itos provisória- pensar VllrlOS se1'VIdores com establ· de fJ""qao con~ pessoas cem s15uadas
n~onte nos Quadros da Ordem e. ,tão lidade, por .fôrça de imp~rativo cons- na ajI111m.;t;0,Ç~.0 e5ta~!\'l!" ,
lego esse registro se concretizasse, a tltuci.anal. ou peJa próprla CL:r (dez !:'or malS f1112 ~e duvIae (las qn3JXn"i,
íncriçã.o uassa.va a definitiva. anos de casa), convoca e adU1lte Oll- ~lll!nerosas o I)',,,, fnnda 'n~ntaclas, de

Agora, ·como' tol visto até mesmo ItJ'oS tantos servidOl"eS i>7,l'a !!e seus mumero.s 6e:v.clore,'o ~() Il3~E, jJ':1l'e,
03 portàd.on:s do título de HDoutor elTI Cllladl'?s, ~esprezª,ndo a expel'l.enC18,.e Ue-TICS ?-9n1;-lnn?" OUVIria .~a~er .sÔ,?Té
DIrei.to·' -- que eXIbe curso de P01- a dedl-caçao de sel'v:!.dores n15.1S antI" II ncceSSla.:y.1.~ Ct_ as a11I.l'lX"luaues "'OnlQ--.
grQduaçâo COln- deresa de tese, i3:io gôs. Tal atitude, alem de -violar os ,l~-... , 4ue nao r0c.en1 adnl'ur o dr.sr...1s....
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v - O SUo Pl,ESIDEN'fE:
(Et,:J.s Ccmno) 'Passa-se ao

Escediente. I -

'Tem a palavra o Sr. An tõnio
SalIno

;1J,?it.O 'ã lei e ao!, dever~; mínimos de Itudo no futuro, 'aquisição de 'divisas Paulo, no ano de 1908, trazido por Imir,k!J região, por eXjlmplo, da Serr<t
~t\stiça Bodal, vDltal'em urgentemente para a nossa Pátria e - por Que não colon03 japonêses. ' e das Missões, a soJa se apresenta
sUas vlSta,~ sõbre aquela entidade. dizê~lo? - Jambem à alimentação hu- No ElO Grande do Sl\l, surgiu como a melhÇlr planta 1,)3;[,1 fazer-sé
'Encaminhar€mos esta. ctenúnoias a ,mana e à de animais, como cultura regular na região a dotação ela cultura do trigo. Co-

;quem de direito e eSp~Ta;remo5 que Trato dê~te I;.I'olllema desde cs tam- da.s Missões e, posteriormente, no lhe-se o trigo e na l'E:"tevn. - tudo
IpIOVldêncül,$ Eejam ton:ac!as, não .só pcs em qlle era jCl'mllist::t, há dezoito Alto Uruguai que se constItuiram mecânicamente - é feita a planta-
!para, 'salvaguardar os 'k.llrvidOl'BS in- a,nos. Depois, na Assembléia Legisla- "em zonas ds grands produção e ção da soja, sem npva adubsção do
Justiç~ddS do IBGE, mas até }llesm0 tiva e, finalmente, na Cáamara 1"e- daí irradiou'se para ,~,S demais sclo. '
o próprio nome de noiisas autond:l- deraL Ejm' grande parte gmças ao meu átep,s do Estado. tendo, recent e-I Ainda há pouco, em contB,tc com
'ae." tr2.balho hoje se planta soja em quase' 'mêenLe, atingIdo o vale do rio 'I'a- muitos plantado~es de trigo, no Rio
• VDltarcmo., aD ussunto, Sr. 1"res\- todos os Estados da Federação. Tenho 'quari, Consta'que o início do cul- Grande do Sul, :fui informado de que,
dente, Srs. Deputados, trazido sement.;s. e orientado todos 05 _ tivo no RGS ccorreU no anc de para o~ gmnJeiros gaúchos, m8.is' Im·

Era o que til1ha a ;lizer. (MvNO Srs., Deputados que generoSámente me 1914, no então terceiro distrito do portante do que o trigo ê a scja, por-
bem), iêjl1 íeito solicitações. Isso porque sou I município de S2.nta Rosa. No en- que. embora não apresente o rendi-

entusiàsta da Plantação e da cultura tanto, as primeiras noMeIas .ôbre meI1tQ que era el(l se det:ejpr - o ren-
O SR" LUIZ BRAGA: da soja, no País. a cultura em bases técnicas. .réfe- dimento atual é de 10, 12, 15 sacas de
(Comuni,cação. Lê) ~ Sr. Presi- De iôdas as plantas cultivadas no rem·se aO,QnQ de 1919, sendo que soJa,pcr,! de semente -' assim mcs-

éiente, Srs. Deputados, no dia 10 de Brasil e no mundo D, soja, ou o feijão em 1924, alguns colonos da zona mo o cultivo cleêsa herbácea é p,lta-,
:'junho, quinta-feira, pràxima, Portu- soja, ccupa lugar de marcante desta- Misisoneim _lantavam certas va- mente recompensE.dor,
gal estará comemorando SUa Data que. ,riedades pri,::oc'28 !l2.0 F'l~cipJla- Isso porque.o plantio da soja é feito
NacionaL Constituind.o uma da.r:. culturas li1ats d2.S, paTa consumo en1 suas pr9~ 11~ 111€srna terra 0.nde é cultivn.do o

As Datas de outras nações :- a do antigas da humanidade. "cultlvad'1 na llrledades, t1'1[;o), o que permIte dJ1as culturas
:Bra,?il, p~)l' exemplo' - t~m ;orIgem na IO.hina, Sé~U~bS antes dos, primeiros 1'e- No ano de 1931 foi inicifedo o por ano sám qmú;iuer aumsnto no
declaraçao da IndepcndencIa; cu na gIstros OSC1'Ü03, que datam de 2,838 plantio da. vm;iedadiJ ,amarela,co-I custo d2, produç;lo: .
nnificacão polítka' ou 'na aproyaçãoa,.c" hoje são conhecidas mais de mum ou amarela~do~rlogrande que O mpJs il!1pol't9.nte, Sr. Presidente
de Carta Magna:' ou na ,vitória de 1. 000 v:l.riedad&s de soja de ciclos ve· ainda é a mais cultivada na re- é que a soJa,. sObre apresent:lr ren-
Movimento Revóiuclonário' ou, até gctr.tivos diferentes. gião-e foi levada para Santa, Rosa dimento econõnuco para o granjeiro,
mesmo, em aniversário do Imperador. "Soja é uma e1'va originária da pelo pastor alemãc Albert Lem- oferece outrQs benefícios, E' um pr,o-'

}>'ugindG ao plágio político, Portu- China e cultivada em muitos paí" bauer. N{) ano de 1932, o ag1'ôno- duto que, alám de conservar o sclo,
gal teve em Camões o pC1~to de re· scs de clima temperadc, Erva mo polonês Ceslau M. BIezanki> recupera a tena. Afora os vários de-
ifel'ência de sua maior festl3J cívica,. anual, arbustivo., ereta ou prostra- trouxe ncvas sementes e estimulb-á poimentos de técnicos americanos e
Pois foi a 10 de junho de 1580 que ds., com fôlhas alternas. trifolia- o cultivo desta leguminosa. outros, tenho em meu' podor ,a opl-
veio a falecer o criador d{)S Lusíadas, das, cICl folíolos mais ou menos A comercialização do soja, 'ccm nião de um dos mo.is credenciad'os
, Com êBse gesto, quis o Govérno ovais; flôres brancas e violáceas alguma importância econômica agrônOl1l0S do Rio Grande do Sul
Português homenagear aquêle que, em cachos simples: vagens peciue. começou no ano de 1936, apare- neSSe campo elo cónhecimento, a do
rnuma epopéia universal, celebrou os nB.S um tanto fa!ciformas, compri. . cendo o munIcípio de Giruá como Engenheiro Aureo Elias:
:feitos de 1.11\:1 povo destemido.' Cumões, miclas, mspidas, bivalves, com duas seúdo a primeira localidade onde "Mesmo se cultivado para pro-
.em seu maravilhcso canto, soube, não sementes pequenas de coloração houve preço para a sa,ca de soja. dução de grão, 'quando a colheita
:apenas imortalizar a Língua, mas, s()- que val'ia de branco-amareiada a Até 1947, o soja não possuia ex- é feita mecánicamente, a soja
lu'etudo, o espírito de luta da brava / l'oxo-escure", pressão econômica na agricultura deixa, no solo apreciável quanti-
gente lusitana, cuja audácia, provada Ensina a "Enciclcpédia do Mérito". do EstadG,. era lJle.ntado.em peque- dade de matéria orgânIca de fá-
nos deEcobrimentos, fJe compara às in- A soja tem as aplicações mais diver- na escalo, e destinav,,-se, princi- cil decomposiçãe. constituída pe-
tlursões do h{)merri moderno no espa- sas: para a.alimentação humana, pa- palmente, ao consumo nos ests.be- las fôlhas, caules e raízes. Os
ço cósmico.' ra .dif<;rentes fOlT~gens d,estinadas aos lecimentos produtores. Dez anos técníco1\ americmiqs calculam que,

Em síntese: a escolha do aconteci- amm~Is e para' a 1I1S!ústna. . após. em 1957. já figurava el1't1e em média, G l'esto de uma cultu-
mento é, no seu alto sentido, o mais Ps,ra a alunentaçao ,humana '" sOJa a.s principais culturas agricolas do ra de soja adiciona ac solo de 13
belo exemplo de amor '" vél'dadeira desempenh~ pape~ Importante. Pode RGS e a sua área ctlltivada havia quilos de nitl'Ogênio por hecta,re,
!Poesia _ arte que busca inspiração se1' ~prcveItada seca, fre~ca ou fer- aumentado em dez vêzes." isto é, o equivalente a 120 quilos
nas Talzes do espirito. E fDi justa- mC!1oada. Po.d,:,-se fazel: ,leIte e com ~s Sr.' Presidente, S1'S.' Deputaaos, de salitre do chile ou a 90 qui-
mente pelãT grandeza espj,l'ltua,l ~que os resIduos, ~el!CI?SOS bolll1!1o~. A fan- existem diversas oniniões com rela. lcs de sulfato de amônio",
portuguéses :ftzeram d-e sua terra a ~~a d~ sc~a, e nca em protel?,as e pcde ção 11 introdução da, semente des'3a A cultura dq, soja nas layouras tri-
Nacão que tanto l'espeitamos e ama- se. ,~ms~Ulad2, c~m a. de tngo para a ticolas oferece outra v8.ntageln, na
mos. " 'fa~nca.ç~o de.J.Ja~ mIxto, broas, etc. herbácea. no Rio Grande do Sul, região de campo do 'Rio Gra,nde do

Convém lembrar, a 'prapósito, a, es- Alo111 dIsti), e:.:tra!:sc da SCla o oleo em especial sôbre quem teriam sidô Sul.
~,reI·ta unla'o do B"a"ll a' Pu'tI'I'g, T,'. para salacta" e, c{)zmha,' ,produtc 1'eco- seus primeiros plantadores no solo
'f, .. J -lIA. d d c gaúcho. Mas isto 119.0 é rel~i.·allte No período das chuvas, tendo_os
sita.na - países qué se prendem pm' lrTIfn a o att~ tPeiCS mte2ICOS, I~to sem pa,ra, os comentários que ora faço. granjeiros o' CUIdado de fazer as suas
lacos indissolúyeis. 8, dar em af'~.tas cu 1'<'S .IguanaS que Sou daClueies Clue acreditam Clue. no lavouras em curva de nivel com ter-

Os vinculos de História, de l'aça, de lJ.o em ser 81 'a? com sOJa e seus .de- - "t l' ..
rfngUR e de' fé cI'istã.o C0l1stitue111 a rlv~dos. ~eSt11n111do;- po~.em ser iel~os dia em que -nossos Governos se C2u- r~~e~p1en -o - :~Je a manelrf.. m~lS
fundamentação de liames Que, cada ma~s de DO produtos alImentares, 111- pacitarem efetivamente do quanto o J~ Iva que _exIsf e, 'ft~l'que, a em.t e
dia mais se afirmam e mais se foI'- clmndo queIJO e manteIga. vale a soJa para nossa Pátria essa ccn ~r ~ ero,sao, aCll a.o apl'0tvdel a-
tal~ce~.' 'De~tínadaà a!imenta~ão de aniniais, oleaginosa será tão importante para men o as aguas p UVIaIS -' o a a

, , , __ a sOJa pode ser aproveItada verde ou O Brasil qua,nto o é O café, Da3fru- palha e raizes que não ficam no
São afi!1ida~es perenes que se t!',,:- Isê.ca, ensEada ou gua1'dada em gal- tamos ele um privilégio de que não chão, cobertcs depois pelo arado, re

duzem, atraves do tempo, em conve- I' pces, O grãc ou a total' também são dispõe outra nação do mupdo, qual presentam uma g1'ande proteção con
ni<Js, tratados, protocolos e- int-eIcâm- de alto valor nutritivo e muIto usados seja o de produzir soja na ent1'5Sõa- tra a 'erosão da terra, Isto é funda-
bio em quase todos cs setDres do co· Ina alImentação de sUÍl10s, gado vacum, fra. dos outros grandes produtos. A mental. I •

llheclmenro humano. Icavalos e outroS. '~safra de soja clêste ano possivelmen- Aquêles qu!" leram o !iV1'O de Josué
~aja vista o antigo ,T~'atQ,do de ,Na. indústria ~a soja tem larga ,apli-' te irá para a. casa de 1 milhão e 800 ·de Castro, "Geopolitica da Fome",

AmIzade e Ccnsulta e. maIs l'ecente- , caçM. Matéria 'pl(,stlca, fertilizantes mil ou 2 miJhões de toneladas, das sabem o 'que ocorreu num dcs Esta
men~e, a ihstituição ,-d? Dia da Co- 'I' Iibra-téxtil, vel~s: sabã~, tintas, ver~ quais só o Rio Gl'ande do Sul prb- dos mais llTIportantes da América do
lIlumdade. Luso·Br!\SIleIra. _ Inlzes,' graxas, lmoleo e tantcs outros duzirá um !Uilhão _ e quatrocentas Norte. ônde só se fazia a adubação-

Assim, quando a nação ·portuguesa produtos são fabricados -com essa olea- mil. Temcs capacidade:para produ- do solo com prodlltos químicos; 0,
celehra a sua Festa ~a:5na, sâúdo. na I gl110sa. zir 10, 15 ou 2<1 milhões de tonelad')s aquéles que conhecem a obra de
:pe'soa do seu EmbaIxador, o P1'cfes- \ Além de tôdas as aplicacões acima 'de scja e, a isso chegássemos, aí'ém Louís BronfIe!. "Eu e a T<ll'1'a"

D T{J' 'tI nl' 1 de~'rr"ryallla-e' Pes n d ',. - de ' fOI't,o, iec~rmos ~ de,'en~'01vcrmos sabem da importância da matérias r LI se 1\ a te ~ 1\_.'-"'::> ~ '"~. : ....numera as, ~a sOJa llao ape.nas c.0.11- ,~'-' ..... _ ~ - _
~oa e Fragoso. a Patna que nao, e serva mas ate recupern o solo, ',n"S1110 sua industrialização, teriamos condi- orgânica !lO solo.
apenas elos portugnêses, mas que é quando não cultivada com êste 01J je- ções de! e"DDl'ta.cão fácii ele todo o ex· No Brasil, uma das ma10res auto
também a Pátria de tcdos os ,brasi· tiVG. Quando {) plantio e 'a cciheÚa cedente da prodt1cão: O Japão é·o ridades nésse assunto é o Padre Se
l€1rc~. (,i.1iuito bem). são í.eUos ll1€cânfcament8 a soja dei~ maior importador de soja do' mundo. lines, que aC9~nselha a - cDbertura do

xa nG solo qUl),l1tidade apreciável de Import~, a média ele um milhão rl.e solo com toclos os residúos que. so
matéria orgânica" de fáeil el'ecom1l0si- tonelada.s, Inais dc que todo o' exce- bram do-milho, do trigo, da sOJa e de

Grande ção, constituída pelas :fôlhas, ca'.1les e dente anual dG Rio Grande do SuL outros produtos, não apenas para,
raízes, 'Os técllicos a m e l' í c a nos Além disso, a Alemanha, a Itália, combe"ter a erosão, mas scbretudo

Brc. calculam que. em médía. os restos de e outros países também importam para fazer corri que a, faunR micro-.
uma cultura de ,soja adiiconam ao soja elo Brasil.', ,biana se desenvolva ~ dessa manei"';

'solo 18 quilos de nitrogênio por ha" Recentemente, quando visitei Por- ra, o SGlo t<lnha ,permeabilidade lJ:l.~
O 8R, ANTôNIO BRESOLIN: isto é, o equivalente a 120, quilos de tl1ga!, estava, sendo instalada, per"" ra Dbsorver as' ág'nas pluviais e evi~
tSz;n rBvistlo do oradOr) Sr. Preai- salitre do Chile ou 90 qUIlos de sulfato da' cidade ele Lisboa, uma grande 1<1- tal' a erosão.

dSI1"e e S1's. Deputados, abordarei, de amônio. dústrla de só}a. ]l, neste particular, Sr. Presidente, sinto·me satisfeito
hOJe, assunto do mais alto interésse 'A Mandchúria. o Japão, a Coréia e o Brasil poderia ser um dos grandes no dia ele hoje ao fazer êste pronun
nacional. 'Natr1>lmente, ilustres repre-

j
os E&tados Unid.os são os maiores pro- fornecedores da matéria-prima 'pata ciamento, ,porque o considero de su~

Jrêfitantes- de alguns Estadcs 'da Fe- dutores de soja clo lllundo. aquêle Pais, mãe·pátria do nosso, '- ma impCl'til.ncia, não apenas para.
(l,eraçâo ainda não têm conhecimen- O Departamento Estadual de Esta· Sabemos da· iml(ortãncia. da soJa. - meu Estadc, mas, para todo o Brasil.
to do que significam a produção e a tistica da Secretaria da Economia elo Mas é preciso que. se diga qüe um Si?..o 'paulo, por exemplo, ,que não
comermalizaçã0 da soja no BmsIL Rio Grande do Sul prganizcu uma, dos aspe,ctos mais fundamentais da dispõe das condições, de solo e de ~Ii~
Mas sabem quãG importante é o t"ma monografia entitulada "SoJa". No cultura da soja não é apenas o de ma elo Eio Grande do Sul, mas que
os que vem acompanhando de perto preâmbulo desse magnifico trabalho - propcrcionar o desenvolvimento da foi o prtmeiro plantador de soja do
o deesnvo1vimento. da cultura ela soja e muito elogío aqulHes que tiveram "I nossa riqueza. de canalizar dtvisas Brasil, organizou um Serviço de 'EX'!
e cs asisnaiados beneffciosque lea feliz idéia de realizá-lo - está escnto: para nossa Pátria. A soja, tecnica, p'ansãc e ele Oultm:a ela S?ja, ~ q~e.
presta à conservação do solo, à rota- "HistÓ1'ico - No 'Brasil, o-pri- mente falando. repr~sentar. para o no Rio Grande do Sul, ate hOJe nao
ção ela cultu!'a, e que presj;ará, sopre- meiro Estado a cultivá-lo fpi São ~Brasil, muito mais ,do que isto. ,Na foI pôsto em prática. @~gundo noti~,
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lias que tenho, o Estado B2.rldeira.n··
te, ainua agora, está reaIi~~:lndo llma
grande can1j3pnha no sentido da in
;tensificação da sua cultura da soja.
,Veja V. Exa., Sr. Presidente, o
~,cêrto dessa iniciativa. São Paulo é
o primeiro Estntio do :S-ra31l que, no
campo da agricultura, tentOl fazer
com qUB a terra, ctl1tlvada por mellàS
gente, produza muito mais. -;rodos
sabelll que, atualmente, no Brasil. a
média' dos que vivem no interior é
'de mais de 50% da população. E
São Pauio é o primeiro Estado do
Brasil em. que apena.s 20% da popu
lação vivem no interior, o rest::ll.~e

vivendo nos centros urbanoG. Isso se
deve ao seu feGundo desenvolvimen
to, à industriali~aºão da matéria
prima no seu prÓprio meio e, sobre
tudo, à, tecnica adota,da. Isso deve
servir de exemplo não a~enas lJara
o meu Estado, mas para tocla- o B;''l.
si!.

A "Gazeta Mercantil" Comenta:

CULTURA DA SOJA

O Sr. Roberto Rezende Jun
queira, pr6.3idente da. Sociedade
Rural Brasileira declarou que a
lavoura da soja, embora de re
cente imp1D.ntaçã,o e.fTI nosso Es
tado é compens:tdora por forçar
o aproveitamento dos serrad03;
nutre o solo de nitrogênio que re
tira do ar e compsnsa na rotati
vidade da lavoura do milho.

A3severou que inicialmente a
variedade de soja plantada Xoi

a "PeUCB.Do·' qua cnlbo-la d.an
do bons resultados não foi o
ideal ~ Ag0ra está sendo expel"i
ment::tela a variedade 5anta R.osa
do Rio CL'f'"nue do Sul que é a
que ln3.is pé adapta 83 condiçóes
ecolcigicas do nosso E,J[,ado,

Cérca {2 D6 por C2T,t;> da pro
dução (1 3 s~ja pàul1:;ta estão 10
cali&'1,d2S l1c-",- l'ê?:2.0 atendida pela
Divi.:tlo Rí7':.ionJ.l Agrícola de Ri
beirão :Fi':' '.0. Dv.cluele total 90
por cento ",'o produzidos na s\,b
região Ui:l Ol'lnndiJ. que engloba
os l11uniC'll)i.os de São Joaquin1 da
B~rr.?, I"lC'I1'o Agudo, Guail'a,
Ipofi 1 IttLVrr2VEt j NU1~ar~ng2, GU8.
rá e r·,~i"flj"=':Jpolis.

Infollnr.u o nre3idenie da So
ciedade !-\lu,,)f El.":::.sileira çue
com o :: dV2'1to da imphnteç2.o
da sDJa 2 1ClIÍL'J.O na 1cgião duas
g1'2ndp3 in '1(r:;tl.'iJ.S CIve manipu
Iarn cérc'l fi ~ 67 mll tonelc:das
ano,'} do p;::.-j tú e ',<;ora est~~ Ern
do instal,acl:l lH:.'a tel'ctil'a in(1[~3

tríFt com eapucidade mínimn. de
7G.000 tCTI:?1i::uP3, - esta última em
850 Jo~t1\1im rlô, Barra.

i'A ,53('[( cp1te :1 no quebrou
aeentuCldamentF as produ,ões
de n1iIho1 [ll'roz, amendoim e 0.1
gr:u.11Io e 11 80 j:.1 que T8Sistiu ~J pro
longada e vioLmta ctia!!2m ob
teve lealJltudc~ ;:;atisl<"tório3. 
Con\it?m r!'.lien/ ,ir-se que a soja
sofrE.'u muito com a [~éca. Por
Isso 1;1 S'J'1 f'l .....Ol"iç'álJ d:~çste ano
por E'l'ia C:'!' nll.:H~ lllí!i:Jr, POl'élTI fi ...
con iguo\Hja ~_ dn fino ra~:;a(}o:

DJ,:;;:3e o Jf:1 er r ll l'2.1bta o~vit1o pe
Ja reportagem".

O Sr. Roberto R0zanda .)'un
qUeira deu gTnnde importância
ao sÍInpõ:;io que sertl, realizado
no dia 27 vindouro em São' Joa
quim d,~ Barrlt por oca3ião da
Quin tlt Feôta de Soja entre la
vradores e técnicos da Secret1l.ria
-da Agricultndn,l. O simpé);~io .sc
dêsiina à solução do problema
da vPr.tiec1nde dr soja a ser Cill
pregG da em 110BSO J:':itado.

"Já no rUa pruneiro. di2sc, o
Sr. Secretário da Agricctlt;ura
Dl'. Rubens 6e Araujo DIas (8ta
:rá reunido C'01n têcnicc~ ele sua
secretaria, lavradores ela Teg]ão
para tomada de conhecimentos
dos resultados do silnpôsio'·.

Adll~ill '" seguir qne a soja tem
>;rande facilidade de penetrLtão

nos meTcados intemadonilis e !!
lavoura apenas l'éivindíca do go
vérno não <:iju~a fUJ.an 'eir'a, lnas,
assistência t2cnica arnpIs. e per
ma1'l€nte. Infryrmcu q,~e 03Le ano
a . pTodução do Rio Grande do
Sul suhiu a 1.200.000 tou8!V.das;
a do Paraná foi par 1, 4'50 U00 e
São Paulo. qU0_ p'xle fú,eiln1€·n:.:~e

uítrapazsar !i I!:1rant:i.en~e 10,111
'.Im volume til' 121).000 to,w]ac(as.

Fin.,lmel1te ~ pre.iícJentG ela oD
eiedade 'RuT.'al Br.~l,:;t~eiL',], lamen
t,,,:u que a 80:":i, fOI exC'1uíd.1 dos
planos' de ,. 3egu.':o agT1~\\L1S I qu.e
estão sendo impi:ml.ül:Js pelo go-
vêrno". '

Se um Estado com·) São Pauio, tão
dEsenvolvIdo na indÚ'3tria, o prirnelro
da Federação no 'iUG S6 reft:re à
plantação de cereai:3 Em geral, toma
tais medidas para o desenvolvhnenro
da soja, isto por si 50 bast~ri[t para
destacar a importân~ia eless:t culit;·
Ta.

No Rio Grande do Sui, infelizmen
te, até hoje não existe um serviço
especializado para, o aprimoramento
do cultivo da soja e o seu de>:ienvol
vimento. Quando Deputr,do estadual,
depois de muitas luta3, consegui fôs~

se aprovado um Pl'Ojeto d" mlnha
iniciativa crIando no Rio Grande, do
Sul o Serviço de Expansão e de Cul
tura da Soja·. Entretanto, até o mo
mento isso l1ão foi pÓ3to em ]'rática.
O pior ele tudo é Clue no Rio Gr \Ude
110 Sul, de certa -forma, H própría
Secretaria de AgriCUltura esta atre-'
lada ao Instituto Pl'ivf'.do ela Soja,
órgão. todo mundo sa.be, sustentado
por grupos econômicos il1t"rnaclo
nias. E, ~or mais que digam o con
trário, êles exercem POdf.TOSB. inf1u
ênci'l., sempre que se tr?ta da fixação
do preço minimo da mja, ou E,emyre
Ç1ue se trata de fãcilitar a SUlt ex
portação.

O Sr. ll1ário Moadino - Reconhe
ço e louvo o lntsl',;,,;,:e que {~enlJl1sb:a

V. E"::.a., ha rTluit'JJ "nos. d2:::1e a
AssemlJlêia Legisl[.tiva .do IUo Ciran
c' e do Sul, a propo::.ito d.1 nu;;~;[L a;::TI··
cultl!ra,-na ampla divu]gaçê\o que faz
de varios setores, muito eS)êcialnlen-
te daqUEles que diz(.'ID r6sp31ro à sua
região, como é o (,:;'30 (:0. :soj3.. O
PiCls, sobretudo por ter imciado sua
march3. para a iI1dll.strlalL'? Jç'ão, que
Já vai bllrstante aV~-,i.nl:.a~·L-L l~lL':_;:::a for
talecer., como é incilnaçío c~o ~tual

GOVt~rno da Hcpúblir:a, ,.sUEI. f2col1~.:nlH

rrgl'OpeCUália, a fim c:.e d~lr SUss311ta
ção ao dese.nvolvhuEnio Íl~dj:J~,ri:1], (lue
::3 não .r2aUE:ará sE.m fRl'lcul:tlli1 inrLe,
RE.cordo-me dêi:iSe IJ10}'3h.. que o no
hre ~ coIe[a apresentou, r~::t Acs€m
bld?- Legislativft, cru i·.~03 dia3 ~ ..

O SR. Al'lTóNTD BRESOLIN
E que, como V. :rr:-~a. deve sa':l21', foi
transformado em lei.

O Sr. I,Jário Dlon<l;no Exata-
mente. IvIas até hoje, .::ornu diz V ~
E~:a., nào --foi cO::lC::-eti::;,:,.'~k:, :não foi

. efetivado eln têrmos GE in:,t,ib~iç50
de Ull1 ól'g5,o que cuide do problema
da soja. Passo esClar2':'21' V. L-~::~

lência q\le, d.enha B8 p12C~u~;:ções do
fJ,ua] Govêrno do Rio Gl'D.nd~ do Sul
- que tem um p!a'l2j~mfnb global
para a economia dn E;;t2.cfOJ Em to
dos os s::,tores; pJcrwmf:ntc in~3erido

no planejamento globa] do GoV6rno
Feõeral - está a lnstituic 5.0 de U1U
orgão que se dediquE eS~"'2~lfic[unen

te aos produtos m~ds c~l:"j11'es:;jvos da
agropecuária l'icgr8ndêDz", entre os
quais.. ::C soja. No qtJ0 con~'ETne ao
pl'ab~ema dos preços Ullnimor; a que
V. Exa.. aludiu, 823'15 _pn::~SE?5 Dão

,eomuns em todos n:~ ~ç'tf)re3 d,:" eco
nomia aR'ropec125rjd. E·~tn In5 G~:r\,1er

nps UCth-71PDnhar. a resistênc.ia do
Tl1'odut-Of no senthJ') flp :cC' õeIGHde
relT.l dessas pres.3õe-; e nlcan::;21" pre
t<os justos para sua ecü:1o~ni1.. Creio
que cahe, ;linda, uma consic1t.:ração
no qce diz respeito ao .ltendlmenta
clps necessidad€B C':l mE'fl"':1.do inter
no pel03 Drodutob etgrone/"uários do
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Deputado tambGm, 1;01 plantador de
soja, nobre colega.

. Anui está a prova. - Esta soja q1le :eias, ;;;endo 42.000 nos armazens'
selecionadas ao produtor, não se ,pte. n1~stro a V. Ex$.s. f{li c-olhlda ,na' de Ijuí, 25'.000' em Santo Augustd
cmará de outra coisa, porque o granja <lo Sr. Irani Ví6C&fi, posSlv'ôi- fi 5.000 em Ten&nte Portera. SO,

- 'ag\'icultoI' gaúcho é capaz de pi'odu- mente o maIor plantador de trig'o e mente na seman't Pl13sacdla l'oraD:!;
O SR. AI'fT01UO pRESOLn~ d zir, de constrUír a ri9-ueza da, noe.~a s(}ja do Bra~iI. Ble plantou no a:qo entregues nos armazena <1;, •••• 'l~

E V. Exa. deve senoir-ce honra o Pátria. niantando tngo em rotaçatl p<wsado 2 Inu sacas de trIgo, e maIS COTRIJUí, 500.000 sacas, '
em ter contribuido com seu esfôrçü' de C'iJ:Ii;urâ com a. soja; Maia do que de mil sacas de soja.. Vejam bem a !'or aí se vI!, Sr. l;"residente e Se
para a g;randeza da Pátria. ,isso; nas regiões de pequenas proptie- impnttfmcia d13ste produto, q1fe tanto nhores Deputados, o entusiasmo qll.1

O Sr. José lWandelli De fato" dades, fe.z-EeCOnDorcia.ção da sol,~ significa, para a .a1iJ!lent~ç.lo ~um~- sentiln?s pela cultura e pG18~ Pl'odUQ"':~
como V. ERa.. aii.!ma., os' plantada- com vários produtos, Por' 'exemplo; na, para alimenoaçao <:tOS amma·lO, de 'SoJa. Falamos c()m orglllh? ~la~
!"3S se ressentem da falta dê um O" nLun~ únic;'~ terra, no mssmo (lno, para conseryação ~(), 8010 e, -SObl·"tU- apenas de gaúcho, mas. de braSlIClro.]
ganl.,mo de pesq~üsa, parque 'h~' mUl- pl~~ta -se n?' rr::"s~o ,lugar m2',:.d.toca, dO, para carre,,:!' dWloas par\" an?s~ A.s21m como são Paulo Se ol'gullj~)
tiloS variedades de SOJa: a íTanedade mrlrlO e wJa. l'Tao e a.melhOr for- ,1ft :Pátria. Se o Governo,' som.o fn6el de produzir café _ que tem ,sido a;
precoce, a variedade tal'dia, ,a .vari~- ;il2. inúlca6a, ms,s O'},,":l'l~ultor p!,nl. ao M1IlistJ:o Cime LIma, nao e.' caP17" maior fonte de divi:a3 pai'a o PaiS)
dade (me se desenvolye, a, vanedaa8 "'"., sOJa de ciclo ,i-e"etatrvn Jon",o e de produúr SEquer a "emenye de ml- _ aSDim como outros Estados da Pe..1
branci, a variedadé preta, en1im, no mês de novembro' a corta para lho' hibrido no' Bl'asil, entao que .se deração pro(]uzem cacau, cêJ:a de car~
muitas outras. Essa erva que nos fEj.::cr a fenftçâo daÇcuele produto, cuide de cultura desta natur,:!,a, que naúba, algodão cana de açúcar e ,oL1-;-1
veio do Japão é, de fato, p~mplE:La, ensólándo-o, como ,io/ragem de ~n: não é hibrida, e cuja plantagao pode tros produtos que não temos no, RiO'
Possui elevado teor de prooema.' Nó ,'·;orno 1'3.1''1' os anímaJs, -:- E 2,quel~ ser repetida. O milho, hfbrldor todos Gr2,nde do Eur, em meu Estado J;ll'Oj
Rio Grande do Sul, os nessas pes- tr'llico groS'so rebJ:ota, iloresc.ê e da "abem, ,86 é plantado uma vez. 1\[0 dwdmos a maior quantidade de trigc.l
q1,liSadores melhoraram incfusive os sementes, garantindo uma sana ren- ano segumte o plantador tem ge do Brasil e nos orgulJ:lamos de õar os
métodos de extração dessa proteína 'desa. ]liras a grande proclUção da 60. comprar' outras seJ?-1.?ntE',fI. Que nao maiore.s produtores do .soja dr, Amé~
pum,que já. está sendo fabrícada ja é estaada nas lavom'as triticoJc:s. se l'-apita o que venI1quel no; val,E1-. dI? rica Latina.
no Eatado.' Além disso, C()T1!0 Vossa Ali q].le está o futuxo da produçao 1'10 U!u.guai -: e, is~ tambem ULSel Com estas palavras, agradecendo ai
Excelência afirma, a soja é ,ii:na da soja, não ape'rla3 no RIO Grand;) ao Mmlstro CHue Líl.1e - o;nde um todo'" encerro meu pronunciamento
plantação que cobre a terra, de~oig do Sul, mas em todo o B!aôfi. agricultOí: pagal\té }O "cruzeuog p~r Ila ~êrteza de' que o Govêrno hiÍ d~
do plantio' é coWeita do tti~O. 7'01' Sou - todos sabem - Deputado uma saca <:o~ 4(1 q1.1llo~ de s~me~t~s atender aos justos reclamos do Rio
conseguinte, age como antieroslVo, da Op03icão, Mas nSo· sou jaGOb"lIo. de TIlllh{) ~1lbl'ldo e vend:.depo,~, !.ma. Grande 'do sul. que :,ãe 03 própl'ioS
flXando inclusive oazôto f,O 'solo. Qn~nQuer' medlda acaruch do Go- saca. de 60 quilos ,POI' }.es crULenos. intel'êsses naciOIials.' (Muito bem.)' ',;
Age também contJ:a. fi, microarosã~. vê1' terá o 'l11z,ú apúio. Censeqü,,'11- Se o Govi}!no, esta efeoi';Umente em- , '
que tál1,tos prejuízos tem caUsado a tementE", no dia Bm que ne' assegu- nel1nach na campanha dELPl'odutlvi- O SR. FRANcELnro I'EREmA:
terra do trigo, especialmente naq,ue- rat PJ:eço Justo pam a soja dó Rio dade, deve fazeT-se pre~nte. Acho -Sr. Presidente. Srs. Deputados, "
la região onde V. Exa. ,€i' eu t&mos Grande do' Sul, no dIa e,rú que o que ,riu pronunciamento desta Ol':;Je,!U, projeto que O' Governo aoaba de SUb~,lvIndo de um Deputado da, OPClSlÇao;nossas bases eleit9rais, ' De forma Govêrno terminal' com a mfluêncIa; deve ser aprecir,do, não só pelo- 1vI,r- meter ao, CcngTeS~Q, relativamente à,'l
que, nobre colega, me congmtulo do poder econômico que explora 1lwtro da _I),grieultma, grande gau- organização, funcionamellto e éXGm-j
com V. Exa., <;[ue faz muito bem em aqu§fés que no anonimata constróall1 cho ,mas por todos c;;;- Ministros. ção dospartJc!os politicos, deve sel~
insistir em que () Govêrno Federal a grandeza da nosss, querida. Pátria, '1>ábalhar par31 fomentar a riqueza examinado ~c[t dois aspectos: em prf~J
faça alguma_ coisà para ,no sentido conta:rá com Os meus' in'estrItoa d; nossa Pátria é cOU8truir o Brasil meiro lugsl', o :tat.o poiitico que n~!e

'd - da o'a 1 D,' 11' d' s ~ , se encena 'e, em segundo lugar, m;'la 8xpansao s J • ap a:u:sos. lsse lESO .a poucos ia de amanhã. O agTlculkn', o operá.tiO, dispostlvos nêl'e contidos e suas l'e'"
E mais: está nascendo, no Rio ao 'ilustre amigo. Ministro Cime Li- o fL1ficionário público, não se iIudem, pel'cussêes llO 1'1:oc1'"so poIiticcy e pal'ti",

Grande do Sul, inalusi:'ve, um movi- ma, que achou interessr:nte- a mi~~ com eonvel'sa, O que se d€~8ja é a dário 'bmsilelro. '1
mento de o"pini~o .visando a, que 88 manelra. de pens,B~J: '. E e o que direI riqueza. ~o Brasil, é ql~e Be" f~'1" ~l" O dizctll'so que pretendo prolltraeiu,J,',
estruture o con1erCIO' da SOJf1, para ao MInIstro Fl'2:l.ilnl na MoraIS e ao gUIUS:, C01'5U paTa def.enaer {)~ lnt:er~s..
que não se avilte o preço, para que Ministro ela Fazenda, qUe também ces clanossa gente, sem demae;ogla, é mais uma cmãIise' crítica do projet<!j'

] •• . - 'C . - t . , - 'd' da do que 11.m p,ronllncia.m,'Y,to opinativv~Jo agricultor não se veja 0xp,ota"O, mw.a ml1lssaa que ,enno a sem teleV1SiW, Bem propagan" . Membro dá Comis'.ão l\If.ista. não se~
por esces trusnÍ'ls internacionElls, que honra, de .pn;sidir. sou' gaÚCho, e en- lOl·nal. E paTa que V. Exas. te:lhfm ria ,ele bca ética que eu adiama~sel
em épocas de colheita pagam pouco, contro::me nest..'t Casa pal:a defender uma, idéia do q]le o 'gaúcho esta 8,- p.ontOl>.Ie vista sôblf, a matéria pol§.:
e mmndo absorvem tôd,. a prOdução, os imerihzes do meu Estado e do zendo nmte particular,1;!.ago-lhes da- mica nele contida:, até porque tais
elevam o' preço de 15' para 30 Cl'Ll- BrasiL Creio ~et esta a melhor ma- dos de um órgão oficial, o "Anuáriu. pontoS' de vigta ),J-oderJn ser modlfica

w
zeiros o EaCD ele 60 quilos. 'lliIeus ne~ra :de servir a um partidoc pois não Estatistico do, 'I'l'igú";, }Teiarll,. ~. que dos através cios debaies na Oomí.:;sao.
cumpriment.on, nobre; colega. aCle~lto em paJ:~ldo que nao preste planta o gau::ho, ZIN,o amlgo0~ no Mas o pl'Ojeto perrrJlte ao ,Congresso,

, ~ - c' - servIço; à con;umdad8. . último ano, Illantamos ,um rm~ao <3 'I\S Assembléias I,egislatli'as e à,~ rã~
O SR. A1'[ .t:ôNTO BRE"OLLN' - O Sr. Jose ltlancl,ellz -, Nobre oitocentos mil he~t".::es de '" trI:O e maráS lV1Lmicipais do' Pais o exame

Agradeço imensamBnte a" eminente Deputado, V. Exa. faz mUlto bem produzimo,s um ól111ao ." oIcoc"ntos dE têdas as m"térias atinentes ao pro
colega e amigo, Deput~do José Man- em abordar o assunto ~oja. Esta milhõe" de quile~. Un~ Ilustre Dep~l- blema. politico bl'asileiro.
relli, pelo oportuno e brilhante apar- cultura de~e ser _dissemma,da pOI' tado 12e~o Parum" chelO de entusras- O assunto' adqUire' relevância pç}tI
te que me concedeu, honrando êste todo' o Brasl1 e nao ap~nas nes Es- mo, dIZJa;-me que, ,dentro de pouco fato de o Govêrno ter submetido a;
modesto pronunciamento. Sôbre as hidos do Sul. y._Exa., co,!,o,:re- tempo o.Parana V,,!'.sgperar:, o Rl~ 'eSCll, ClIsa o r.rimiero,pl:ojet(l da seu
variedades de soja a que V., Exa. Sldente d~ c:omlssao de A!5'rlCUlcUl'a, Grande elO Sul. P<;,UtJJ.tel aquele ~ar interêssa, eminentemellte político.
Ee referitl, air)da há poucos, dias ,eu deve SC!IsIbi1rzar o ISr. Mlmstl'o d~~ lamentar·, Gc:darla que {} Palaná SI' Presidente a Revolução de 196;1,
conversava, em Cruz 1\.J.ta. com um respectiva Pasta no sfrntldo de que realmente o. flzesse. Reconheç? 9-ue 110 seu primeiro' impulSo não e."dbiu
dos maiores plantadores daquela te- se crie um órgão técnico de ,expan- se trata de um dos EsEados, maIS llll- ;,m modelo nitido quer no campo cCOG

giâo, ó V.ereador Ant.ónio' Lima, e S. são da soja, da estudos do solo, de p()lta.nt,.~s .d!" .Foderaçao, pelas " suas nómiw, quer nos campos político II
Ell:a, dizla-me que os llipas mata co- vege;;agâo para o seu paIntfo, in- teIT~s 'Iertllls21mas, pela ~ap",clC'l,a.de Mcial. Sômente aos poueos" na medi~
nhecidos. lá, na lingu2,z.em pró!1ria clusive, nos nerrados, no Brasil Cen- l·e~.Iiza.dora.do ~eu pov~, >em graúde <11> em que se exercitava a politica I'e
do granjeiro, são o "l\(.tajós", o '''San- traI e no Nordeste do Pais. Essa 113-' p";l'te CCJ.U8tltuid<lde gauchos, e p~l!l volUdonária, é' que tomos enC()ntral' as
ta ROSá" , o "Brague", o "Davis", o guminosa. de fato é mais rl':ntiyel e orl~ntl:çao dos seU3 ~g:Dverno~. Ma\ '~' marcas de um. modêlo econômico, yol.
"Darhe", o "Industrial" e outras va- útil ao desenvolvimenta nacional Pal,l?Ila, n~ ~no pa".;8A10:. na:; ttn_l:-- tado para o desenvolvimentD do Pa,í3.
riedades que deram os melhores re- 'usada na alimentaçil,o humana e nas ,mal;; que 3.3n nu,l. Le~ta.Les ; ~el~~ D~ mesma maneira. paula~inamente,
nvltados naquela região. racões de animais. J1,IIeus cumpri- plan!a.da... S~1a1JJ(}du~ao de tI g; rOl-se encontrando um modelo de po-

Mas sabemos, S,'. Presidente e Se- méntos ao nobre colega. 1113 Bn,n- lm:hoes de Cl,:'los, ,~nqua!ltob'~ litica social. que hoje ninguém pode
nhores Deputados, que, neste ano, do ElO Glande do SI.Il f()1 4e um I i~n()rar embora contra. êle se possa
não apena~ o Rio Grande do Sul O SR. ANTôNIO BRESOLIN, - lhão e 800 milhões de ql;l'{os. S~.o voltar. 'Mas a verdade __ e ninguém
V[l,i realizar uma' colheita de soja Grato a V. E..'l:a;. Quando da rec~nte GovêrnQ efetivamsnte apoIar esta llU- ignora éste fato _ é que à R.evoluçãlJ

V1sitru do~lillI1istro Círne 'Lima à Co- ciatlva" continuarEmos progJ:edindo. demorou a encontrar"um modêlo po-
sem precedent~. Em converCa aom missão de Agricultura da Câmara do" Vou encerrar, Sr. Presidente. Mel'( Iitíco que corrssponde"ga às suas an
Deputados dos EstadO!'; do Paraná. e Deputados. fiquei muito sll.tlsfeito em eminente amigo, Deput.ado Elias Ca~~ sledades. Em apenas 6 a,nos de ativ!
de Santa Catarina, eu souhe' da saber o que S. Ex~ pensa com rela- ,mOr está sendo muito genero.ITO com,- uade revoluGÍonária-, os pa'ftl:íos fo""
grande safra que Be r'egintra, naqne- gão ao aproveitamento do cerrado - go. Antes, porém,' quero ler :.... para Iam legItimados pela Revolnção, ~tra..
les Estaclcs. No sábi'Cdo, em ccmpa- que constítui quase dois terçog do que, meus éOmpanheiros, m3U3 adver- vés do' ATt) InstituC!or.al 119 1. Dopo,:"
nhia de Deputaao. José N'amla1li e terit.prio n:acl.ollal _ pB,ra a p~cllãria. ,árias políticoz. .repl'eselIta,:te;~ d8' foram extintos através do Ato Instl"
de outres parlamenta~es da---'Caea, FiZ; uma' experiência com, a sOJa, todo o BrasIl, tenham uma Idem ?fl: tucional r.? 2. E, depo:.>, foram orw".
como Presidente da. Comlssão cte numa pequena chácara, que tenho, produção de soja da região que tenno dos outros atJ:aYés do Ato compla~ i
AgricUltura e Polític::t Rür:tl, tive aqui em BJ.'asiIia, e o re.Ju1tadó foi a honra de representar - o que' o méiJ.~ar llQ 4, bU5cando-ae Um medêlo
(JPortuHic<c,d,? de vÍ.1it,J,r a grande maravilho80, Creio que, se pratiear- "Corerio E43rl'anO" regiGtra em ,sua ))011ticO, çuEí não se conduzisse nem
Feín Agronêcuária de Goünia e, lá, mos no primeiro ano, a recuperação ediçãq,do dia 26 de m:tio pa~3~do: para o liberaUSl;lO d'? século ~II,
palesrrandõ com CIE'.IDéOntos da agrl- do solo com calagem e adubagem "Aa atusl safra de BOJa, que nem pal'a o do secul0 ",,::'V:ru, ma,> que
,cultura, f\li. informado de que tam- certa, depois pode-se rep,etir a plan- superou as mais otimi2ta3 previ- se compatibilizasse c0!U- o pr{lces~o eco-
bêm naquele Estado, Ee ,desenvoive tacáo para o re:to-da vida, com ,lma sôes, está pràticamente encerra- :llômiccl.e social da Vida brasllmra,
com grande in:B'l3id1de a cultura. (Ia uroelucão fabulosa. Tenho aq,ui unl da, em nossa ,região. Sàmente FOl'çoso é 'reconhecer que. a esta
soja. Do Estido de Min:;t:; Ger:'.is te- âr'Gigq' de minha autorià, intitulado das Iavoul'as da área d~ iniiuê~- llltnra' da politica revolucionáJ:ia bl'P.~
mos uma noticia; do '""ornaI do Co- "Soja no Distrito Fetleral'·.E trouxe cia da Copperlltiva R"glOnal Tl'I- sileira, o modêlo ooonômloo e beclal
mérejo", que TcgiJtra: "3filho e soja para ;;xi!';ir a V. Exas~ um pá de soja. 'tiao.Ia Serrana Ltda., já forV'!TI OlT, numa palawa, o modelo do desen7
dão progresso aos 1J!.ineiros~1. Aí ciclo de- veg3tativo médio, - con1 .rnuiB entregues a'os armaz0ns-siloK aa 'volvinlento1 e..qtã muito mais nítido
está: hoje se pl<:,nt:i, paja em quase de 50 cm d~ altura carre;:ldo de va: organização a' expl'essiva soma de do que {) nosso modêlo político, De
todo o Brasil. E:te pronunciamento gemo Naturalmente', em Brasiiia n~o 1.300.000 sacas. A,prev}são.'para ugJa maneira ou de outra" a conclu-
não te:n outro obje-tlvo senão che,mar se pode reahzar o milagre do RIO a atual safra era de mms dte •••• sao ,que se t.&m aos olhos, é de que ()
atencão dos coleg'"'' de outI·os Esta- Grande do Bu!. Lá, com, uma f1niqa, 1.500,000 sacas, cjec!,~zi:ado~se dai nosso projeto politico se· vo~ta preci~\
dos para o' fato. No Rio Grmíde do sement~ produzimos mais d,e 350 se· que restam POUC.Q malsue 200.000 sa.~enoe p,ara ,a rederll0cratlZaç~o ão
J3ul, ne dia em que O Govêrno ga- mel'ftes de soja. Se Mcfa ela tlvesse sacas a serem ent,'eg.ues. ' ,Pa~s. àentro daqu.ela hI)ha de e;,p~c-:

rantir preço justo ao produtor, no esta l'entabilidade, poderíamos produ.- A CÇl.~.IJUí ,,"sta reaeb817~{) tatJVa que o' .Pl·esldente dtt Rel?~bl1cl\
o'lh 0.'" rmp n nm,i\~nn <'1e1' ~ementes zir com uma saca, de soia' :J5G ,sacas. uma medIa d8 70.000 sacas dia- se tracou a SI mesmo no Eeu,dl~cU!:>a,



o Sr, Stélio Maroia. -'- Quero apre· sob o ealor da própositllla em ex"U1e. sã.o as fôrças desgarrantes dos quadro')
sental' a V. Exa, mlllhas congratula- Qualquer que seJa o tema polltlCo, 'es-! d" nartido a que pel'tencem alilllen~
cões pela vlsão da, J:ealldade brasileira ta casa está convocada a examiná-lo, toEm' o M.D,B.
que acaba de oiel'eceJ: aos seus pares, ,?m ~€5SeS tema~,é.~ pos3lvel t:'ans- O Sr. Laerte Vieira _ R.egistro ,l,
Realmente es~R visão da necessida~e formaç~o do Congle,,,o em ce~tlo de justifIcacão política. de V Exa, A ma~
dr" ,u~la solu9ao para o pr~b~e~a ,Cla Clebat(s,~ ps:ra que esta c~a nao"seJ~ nut<=nçã~ da sublegenda' ê paTa que
palltlca ,br!1~J1ena pala acoLp"LllaI o I o Po,:,e_ pelplex?,. como (llzem aIsuno, V. Exas. consel'Vem a aparÊncia de
extJ.·~G!'chnal'lo ~esenYOlvlInt::'nto eco .. j ou.n~.o Sê tl"al~!.()lme nl!!ll2~ cratera de unhiade partidária V Exa não está
nólmCD CIO PaIS e opOrldllls:.;imB., con-j pa!l:o~$ l:c,'O,:!3tlCa", <.omü C;l~~rem ou-, WC-{JcEpado em fÓl'mal' um pa1'tldo
gEatulo-me com. V. EX3r: pela. ;':.ua. ora. ... 1!Tüd;. -E.::'la Casa pode tL... ·_J,:lunnJ,1-S8, pnhtico nlaiz coeso expressão efetiva.
çao, que t~aça uma" Olfé'Tltaçao tanc'Ü 1 h? gl'~~nJ0 "F~:H'nl~llJ do PL!S, na· lllB"/-dG Ulna ideologia. ~ de um progrmna
p,ara {) partlClo Mmac,oms~a~, cornopa-I dl~~a}~ 1l.ue' :""(\0., l'epl,e~'2lit'Ult,a ~~I V. Exa. está preocupado com os re:
1.R c paI tIdo da OPO~lÇpa>O. Est~mos,i ~~,.r'~,l~.,~" u; ~u(:, o" ~"'.11;"f~.1O,~~a~,.,IOna: sulta,' d,os eleitorais que, possam ser co, •
ae faro. com um g:ande futUIO ao j..::J;:'. de".:dJLL<.• uO.:l g.- ~"n~~e.s (u.,bat8..:; ca P?" lhicios e coro a conclliaráú d fi cor
l10SS0 alcance, Aquele sonho de o lltlca lU).;::n,,' e mcel'n&eional. So- lentes em choque que existemana es
B,l'aS,ll,ser uma das ~mco, maIores po-! ment~: t,_,s.lJ1 "IJ Bel", valonzaélo,.agcm f€1'''' do Govêrno.
tenClas do, mundo, 1deallzado para o I que r_',;"üem poje oeter a transielen- I

SBculo XXI, na verdade pode ser al-' ela de parte de suas atnbuições para I, O SR. :PRANCELINO F'Ef:Bl'RA 
cangado, creio) no inicio dn. décach d.el o PedEr EXEcutivo. For lr~ais esta ra... l PE,.tu:ita a. ~l'undeza n10lal do nobre
ao. Todos nós situaclOnistas e oP08i-1 zão, o debate em tm'no da Lei Ol'gã- col~ga. qUe eu diga que a pretensão na
CIDni"Stas, devenlo:;,. pois, sugeriar ao j11f.ca dúzi ~-'a.:"~i~i.Q.s.a':'ôunlG PI'OllO::.-ç6c:~· V. }I;xu. 0 u1ítlk·nt~~~ o 118.i'tido a que
Governo a conqmsta dessa grande I as mEllS OE'.Cj;Wel';, pert<:nce com as rorças que possam
meta: a tránsfollnação do Brasil nu-I SI', I '-',,±""CltC, 03 pal'tilles fOl'am le- discordar des quadros da ARENA,
ma das cinco ll1aiores p-o~éndas ~.d{;. gtGl!na~ij;, pela~Eev(Jlução, na sua pl'i- O Sr. Larte Vieira - O conceito dos

l1lundo enl 1980 e a supel'açao 00 .s(w- I :meila 1a:~e, Entseguida, pelo Ato :1115'" zeus cOll'eHgionál'iDs é V. Exa.. quem
desel1v'Ol\fllllento do Norte e do .:.\ia! ~ I tltue10nal n'.} 21 lúram extintos, e, JáIestá fazendo l não sou eu.
deste. Ess~s d'm.> 1l1~tas estáo ao al- pelo Ato Complementar n9 4, permi- , ,T H'

cunee dai> atuais gCl'afjões braSlleilas, ,iu-se a cl'iáÇ3.0 de novas agremiações, ",0 S~" !::R~;\,NCE.uIN0:t:",;,;P..E1RA-;:
llq'lJend~nrto, sobretudo, da o:l'gaT.!~Z2- que pOael'1!I111 .ser ü'ansfol'l1radaE, aOUlü. >..11. PleSlu"n"e, a ~C~r:?tlhllçao d~ 1907
cao po}ltv;a, E cltver'lmos, com a ob- o f()l'am, em partidos polítICOS, Mas, I deu, um passo aan:~Iavel em te?ll1ca
,;el'vaçao do qlle telY, ocorndo em 1SI' Pl'esitlente, se a Constituiçáo de' con.~f.1tuciOnal, valollzando os paltId,?s
grand!"s paises, snpe!'d~:;en'yojvídos, 196-1 estabeleeia l'eqUlsiws Iigidos pa- pO:ltlCOS" colo~apdo em" ca~lt,lllo ,P1'O:
atraves da supermdustnalIzaçao, como! xa críação de novos partJdos, já a p!:'w as dISpos·9oes atllLnteo_ a fOI,ma_
p~eender qu~ o desenvolVImento ~~o- COll3Citmcão de 1969, f!cxibIllZOU essas çao e ao ~u~lClOnam~nto d?" pa~_tldo.~:
n01ni."o,. para, permitir l'ealn}en f,,, oIexigênCias al,}rll1dO c,amill.hos para o D2: ° aI heo 14,9 d" 00,1o.'<-1",l9 ('o

e~ilJJhbn{) da VIda dt~ uma naçao, pl'~- plu,TlpaÜldal'.::sll1o. A Cãnstil:uição de 1967.
Clsa ser a:~mpanhado do desenv~lvl- 1967,Já estabelecia ll1na inovação que "A organização, o fLilciJn2~nell-
mento esplntuaí de toda a comumda- não constava de nenhuma outra COllS- to e a extlllção dos partidos poli-
d~, R fIm de evitnr, por ~xemplo, con- tJtuição brasileira, A Carta de 1946, ticos serão 1'egulados em lei ie-
'fllt-os como os que se estao ob~ervan,do elaborada num clima emocional de deral, observados os seguintes
110< Estados Umdo~, sobret~ld,o em vn;- restabelecimento das franquias demo- principios:~,
tude dos prec-onceIt?s ,ramaIS e piJl~- cráticas, não t.eve a iniciativa de colo- I - regime repres&lll,üiyo l' de·
t'ros, no mundo sOClahsta e ll08 pal- cal', em capítulo €speciflco, o sistema mocrático bas 2ado na pluralidáde
ões que_se flrn~aram cDmoto~alltan'ls, l'elativo iJ, criaçào dos pal'tidos politi- de pártidos e 11a garantia do;; di-
A oraçao do Ilustre colega e oporl;Ll- C05, :E.'Sse sistema ficou na Constituição rsitos fundameniais do homem;
mss;ma. penso realmente que _essa ne- de 46 de mDdo difuso, permitindo-se TI - personalidade jurídica, lne-
cessldade da 1'edemocrat;zaçao deve sàmente a lei ordínáría ou 'Cample- diante 1'egwtro dos estatutos:
ser .0 Ideal, tanto do r~artldo da Opo- l11entar diSCIplinasse a matéria, !II - atuação J;fermallence, den-
Slçao, como do uartldo goverl1lsLa, t " , b' tI'O de pTograma aprovado pelo
exeio que nós da ARENA, poderíamos O Sr.Lae:,e_Vlet1~,-:- No ,le D~;l1;1- Tl'lbunal Superior Eleitoral. f', sem
avançar, se del'mc.s ao nos&O partido ~a~n. ~l~nc :1ll0 Pel ell a, e lealiu ,e vll1culaçãa, de qualquer naiUleza,
base ideoló~ica d2mocrata cristã Pre- ~U~pWlOSo qele o ,Govérl10, tenao e~n con, a ação ele governos, emida-
pal'arenl0S,- inclusive. o Brasil . para, v~st-a 11lClU.S~V~fa lrnlclat~~anâa ~<;p~Sl: des ou partidos e:it.l'angeil'os~
quando t,ver atingIdo as grandes me- ç~o" qu~ ~lt~I '~~~~ a dO'~l e '~o~el1_ IV _ fiscalização financeira;
tas do desenvolvimento material po- c,a _11? e a t~ l? ,i co e na 1 ga V _ disciplina partIdána;
der realmente conquistar o desen";olvi- l1!~~çao p

t
ar:ldal'lll, dado qued °tS dlre; VI _ âmbito nacional, sem pre-

mento espintual -SE' alcanca!'mos o t~uos es aVam com os, mRn a os P'2-
" s n I" t' "'t' I ~ f' • fmdar-se, t~nha Bncammbado projel" juizo das fll11ÇÕ 2S deilbenti\'~3
ue e vo Vl1l1en o e~pill lIa, nao so le ~ esta Casa que certam"nte nela de- - dos dÍl'eióríos jocals;
remos as consequenclas do desenvol- ~:c " ,1 , • - 1,.;. '" _ VII " d d ,~
vimento material, pois êste últillJ\" ~~la SeI apnm:llado, apel~elçoado,pa - eXlgenCla e ez por cer.w
,multas vêzes, quando não acompanha- 1", que ?S, 1?a;tIdos pohtoc~s "gan11em do eleitorado que !laja vol;ad" 1'"-
do do primeiro, pode ser até falor :le em ~ute,1twlddde e qUe ,o legl;ne, em úIrima 'eleição geral para. a Câ-
desgTaça para o povo, Assim, sugerí- f,llnça,o dISSO" po-:sa, fOItal;cel-se, A mara dos Deputados. distnbuJCI03
ria justamente que a ARENA se mo- _i1aJ;,ella e bastante ':lsta" ll1~S, 110 ~le~ em dois terços dos Estados, com o
bilizasse para propór ao Presidente da S.P~' te, quem e,sp.emal:nenk re~crlm minimo de sete po men to em CD,-
República a transfol"uacáo do Brasil l,nc a?, que V. ,Exa, doclmou SObl~ a da um dêles, bêm asr,im dez por

1 Re' 'br, d • ':T t' nlosona elo projeto e ao ponto de VISta eenio d0 deputados em, pelo me-
nyn,a . pu ICa ell,JOcm Ica, au e~l- e,ue o Govêrno adota sôbre o plurinal'- nos, um téreo dos Estados ~ de~
bca, para qne o PartIdo da Revoluçao' t" Ef L' , t., '. tO' '. '
nã() exprp~oe apenas O" cles"J'os elo G<l- lc:ansmo. . e."lV~l~lel1 ,,' lSS~ es a es por centq de senadores~
,-. ' ,~'o, " o' " ' ento na ConstItwçao. O regllne adota VIII - prOIbição de co]]gacõe,

" 10, _ i e1110: Ele te~l de. esh} "vmc~la~o.: o pluripartidarismo como norma de pa.rtidárias, " e _

, Nell.1U11l homem. faz um go u!1la Ideologia. e, llao ha. ll, meLO! d,u 'cão, Entretanto observa VExa. que " ,_ ,
verno. Nenhum govel'11o faz tam- .\'lda de quP, conforme salIentamlJJto t." "I ln m 'n!"r 'sub1aoen- Ja a ConsntUlçao 00 1969 em vigor
bC'1l1. ull~a Naeão;. O que faz uma be~ Ja~qu~s ,M:nitan na, sua ;:ot~v~l d~m~~t~~~nteeo ~i() c p~o qll;j se prOellTa fl"'Xlbili~~r as. condiçó3s Ü"
Naç,1o e o povo . o~ra . Cll~tJah1smo e. Del~(UaCla_, evlia a formacáo de novos partldos, cl'laçao<;le nO\lo" part.ldos pCllillC,'o.

ChegB,-se à concÍllé,ão de que. para nao hR dUVlÇia de Qye € a Vll1;S'IJlacao Assim, se a {i!owfia do Govêl'11o é Esta e~CL'lto no a\'tlg~ i52: , ,
promover-se o desen\,{)lvimento ,econ6- da d~~ocracl~,ao,s, ldlOaLS Cl'lstaos rme permitir que novos partidos sejam _.';: orgamzaes,\ o !Une!(}]Cl-
mico, ~r'cial e politico dê.ste País. há pod~la~ COl':StitU~1 llllla delllOCra~Ia criados, mantendo o Govêrno a~uble-l m~n~o e a _exlInçao do" pai'~iClOS
nec~s",ida,c1e, não d"2 uma eoalizão 8n- 11nol ta_. pm a ,ougest,lo aos nob,loes gencla, dIfIculta, enta, impDssibilitaI polltIeoS 6erao regulados em l~] 1,8-
tre '0.5 nartidos atmds, porque' t.ada ~'.?mpanhen,os !ia ARENA que, alIas, mesme que novas organizações lloliti- dBml" observados 03 segumteg
CO~ll!acão representa um 'impostura Ja ,t1Ye op01tumda~e de aples'Ontal cle- "as sejam ol'ganlzadas, A snbleg'encla pnnclplOS:,
politif'a. n1a8 de lunu união entre oi... POIS, daquela en:o~o que sentl quan_do. tem sido artiIicio do Govêrnü para I .-l'egln1.8 l'epl'ê.sentativo, ~ ãê-
'Vis e u'l1itaI'CB, tra.balhadores e juven- J'eali~a~os o TV. lt!1contro da Oracao, conciliar correntes, políticas que, sen- mecnitico, basea.do na plum.llda,cla
tude, entre técnicm e politi<:'os, Esse n~ dIa _9 de malO, Mmha,; ,,:oniua.tula- do solldálias ao Govêrno, não se po- de partidos e na g2rantla dOd di-
é O ideal do Presidente Médici e dos çoes a V,,. Exa., um,a" 01 ~ca? ce1110 a clem entrosar' dentro do mesmo pal'- l'eílGs íu,(chunentai" tIo homém;
lideranças brasileiras. que V. E"a, pl<;~nUl,Cla ~' le~lmente, tido, pl'las diferenças ide{]lógicas dec Ir - perSOnalIdade jUl'idkIT', me-

, _ , . ,.', ~portu~a, ~e nao, p~Oel1lam~5 o d~- ponto de vísta' 6 programáticas deso!>s dlJ.nf.e t'Egictro rios estatutos:
,?~~e V:- Ex~,~. S1. PI~'lden~e" qu~ senv~lhlmen:D 'pollbco, o ~e"el:volvl_- divels9E correntes qlie formam os par- IV - físcalizactlo tinane,oil'a;

e}W,,,dU tles bU"'IS, Um e o BlaSIl do rnen,o ecOn0rtllCO pode ate seI uma t'dos ~ que <ão conseqüência do seu V _ di'clPlina part'd 'T' ,
luxo, da nqueza concentrada da pros- desgraca naCiOnaL I " "", ~'" ,', '_ , " " . " I aoia,
peridade colocada nas mãQ~ cte pou- ' llaY;l'llWol1;? ~d~!elSU~So ae cima :Ja1,a ,~I - ar~lbll':. niluona.l, sEm p~e-
cos, outro e o' Bmc,il do des~nvolvi- O SR, F'RANOELINO PEREIRA - b~lJxo, R" "j,t1O asslln, e~t~I eontll;bu~- Jt;,zod~s tunc?ê5 deliberativa, (;03
11I8nto, "cionado pelo Govêrno, ~om a 81'. presidente, agTadeç() ao Deputadn cao; q1le ,_V: Exa, ~a\;;'a ,de,_are't~!, ,?JretO!'103 10c~!s," ,
colahomcáo do povo' é o BraBíl do Stélio, Maroja o seu bondeso aparte., QUtln de""],, o plunpal twarbmo nao I. FLlalmlnte, SI, PreSIdente, Hqlll
desenvolvimento, E 0'30 Bl'asil é aquê- 'Feita esta digressão, passemos ao conserva a .sublegenda, ' lésta a_,5'Glllprovaçfio da fli::,ibil1Óld~
1e de cêrca. de,50 ou 60 milhões de projeto de lei dos partidos, em exame O SR, FRAf>"CELINO PEREIRA _ na cn~\',,() d'" novos par lIdo, polilkClC;

brasileIros que aineIa llâo esláo parti.. nesta Casa, Agora, quem pretender Se t?11lPO houver, tel'ei oportunidade VlI - e;{-'genem de cinco PJr
cipando dos fl'ut.os do deSeIJYo)vímen- debatel' problemas como 'o da refol'- de abordar o pr{)blemu das snblegen« C6n:o do elsllorado que haja, \,0-
~o !P n~o obstante, EmprestaI,", colabo- mulaçãa da 1'epresentação popular, so- das, M2,3 não c!ou ir devída impol'tàn- tacio, na ultmlR elel,;uo gpml paril
l'açao a polítíca de l'econstl'ucão na- licitado pelo ilustre Ministro da JUs- eia ao assunto, não obstante a sua a C:amaru dos D~putadDS, tlíst!'í-
cional. Sómení:e unlnclo ês.ses trê., bra- tiça, Pl'of. Aliredo Buzaid, terá opor- abordagem pelo Deputado Lael'te Vi- bUlaos, pelo meno:;, em setel:hta-
r,J,s, poderemos transformá-los no Bra- tunidade de fazê-lo, sob o calor ,do eira, a anem 1'espeito e estimo, Assim dos, com o minímo de set.e- 1)01'
sU dos nossos senh08 e pretender que PI'OjCtO enviado a esta Casa, Quem penso I)Ôrque tóda vez que elementos ~ cento em cm a um dêles, " •
orJ. fr~If;,,-,g do desenvolvimento possam pretender desenvolver temas como o da Oposícão nesta C'1Sa se levantam Ora, SI', Presidente, aqui as ;wncH-
r;.t1l1~n· a todü3 a.s camadas sociais dos riscos do partido único, em qua.l- para combater a sublegenda é porqne ções ~stão atenlJadi1s, Não é Qorque
braSIleiras. I\uer país do mundo, poderá fazê-lo desejam que, através de sua supr~~- se tenha extraído do texto COllôtitU'·

de posse, no Pa1ácio do Pla::lalto. Essa
'lmha de expectatlVa que o Presidente
trUt'OU IJal H si nlesnlo ~ ele já 0:t01
antou - lÜO dependia e não depende
e níJn dependerá ex<?lu-sivatnen76 do
(omportamcnto goyernl1mcntai na
álea do EXEcutivo, mas tarnbéfll e
pdriiJ2ulal'lnenie dentlo da áre3 do
Pode!' LegIslativo, tant'Ü 111ais que \18'::;
t" Casa é que eclodll'am as mai1lrea
cnses de, vida nacional

o certo r Sr. PresIdente, e que, nes
te ano de 1971, a Revolução, já, através
do seu 3" Presidente, realmente se es
tá institucionalizando, não apenas em
Mrmar; le:~ais, mas também - e o
que Bmais admirável- em tênuos po
lítico-sociais, R.esta-nos, a cada um
de nós, na sua esfcl'a de influência,
cDntribuir para que o GOvê1'no possa,
dentro do menor tempo possível, e
jllunca além dó mandato do Pl'e.siden·
te MédIci, fazer com que o Pais en
cuntrc o seu modêlo politiw adnqua
do e faça com que 11ão apenas o po·
1'0, mas também os pa1'tidos partim
,U0111 da vida politica nacional com a
'devida intcnsidade. '

De tato, SI', Presidente, muit05 in
,tel'1'ogam: não estaria o Presidente
ci[yledici cultivando, através de sua dis
r,<Jrição, Que o leva quase a impessoa
·lidade inclusive na atIvidade governa
!mental, um participaeionismo- apoliti·
{)O para o seu Governo, em detTimen
'uo da atividade partidária? Ora, Sr.
iPl'esidente, todos recordam o promm
oiamento presidencial, profel'ido no
Hatal do ano passado:

"Precisamos reproduzir, na 1'i
da politica, aquilo que consegui
mos, até hoje, nas atividades es
portivas ou aljt'isticas. De fato, é
significativo que tenhamos obtido,
expressivos triunfos exatamente
neQueles setêres em qUe ()corre
uma entusiástica e c{)movida par·
tICipação do povo",

8e este é o pensamento presidencial,
nflO se pode negar, tem contribuído
para essa participacão do povo no
govêrno a imagem do Pl'esidente.

Jl:mel'Bon já dizia:
"Tôda instituicão é a· sombra

al{)ngada, de' um 'llomem.

Na primiera fase da Revoluçãü, o
Govêrno refletiu imagem do Presiden
tc-Csstello Branco e do seu comporta
mento político, No Govêrno Costa e
Silva, a imagem era outra, como OU
tl'a é a imagem govcl'nsmental 1m ad
ministraçãp do Presidente Médici.
llIas não ba:;ta a im""em de um líder
só seja ele OU não õ ..presídente da
República, E' bom Que se 1'8corde o
Presidente Costa e Silva, quando di
Z1a:
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cional a pre,sença de DeplJtados C Se- A sublegenda é instituto episódico e Ipara o pod,er JlJ1e J!;:fw;hklecamente re- superior aos demais náo computados
nadores para a formação de novos a lei se caraoteriza pela :sua flnalida- presentam do que pm:a o Poder mX8- na catcgüria de "alglU1:S".
partido:s, porque isto s.e, fêzpara fugir de, que é a normatização do pToces- cutiv,o, a nosza mlssão deve ser a. de Dos 'meus companheiros de banca
ao principio da fidelidade partid!j.\'ia. so politico brRsíleiTo. tran.sformar o- CO:~gre'5S0 no lrande da emedebista, esta fala, por certo,
A atenuaçáo a que me refil"D está 1105 Outro aspecto a sei" examinado, Se" Ipoder aberto e das grandes expecia- merecer" consideração, talvez, parft
próprios requisitos estabelecidos "la nhor Presidente é o relativo às datas tlvas populayes. - estímulo ao debutante que sou no
Constituição, que, ao invés de 10% do de realização das convenções pall:ldá- Agora, S1:. Pl'esidente, ninguém Parlamento NacionaL
elmtorado para assin8çl' as listas àe rias. NlnguÉln pode negar que~ a mais poderá dizer que úl processo par- Tomara me seja/deferida ames"
fo:'mação partidária, eXIgiu apeUas 5% grande maiona do Clmgresso deseja tidário existente é pl'OViSÓl'lo. Agora ma honra pelas elites situa'cioniótas.
dêsLe el€ltorad.o, de tal 1110do que, no que eS3US convençõe.s S'3" l'eall7.iBll1. eln o- slstenla é l'epensado enl l).ível gD'- ~ a elas que lne quero díríglr. Nos
nlomellto, se cogita. de fôrma-Ção de ,1ano11'o, nlarço e abnl do próxlnlo ano, vername:ntal e p~r]amentar e~ d~.tllÜ- seus quadros encontro e IdEntElC'Q
outras agremiaçáes partidánas P!asi- e não em setembro, outubro e nov'8m" do em tênnos de norma'Clzacão. O argUlls pj!.rlamentares d·e arejada "Ul
leiras. bro, a fim de que não se force um projeto oferece condIções pala" (llle' o tura, dotados, inclusIve, de espirito

Já que a. 111atéria eJU exame nesta, recesso brancO, do congresso j pel'lnl- nosso plano part!dário correspond3. ao de justiça, capazes ele reconhecer ra
Casa se enquadr'a dentro dos dISPOSl- tinúo-se que os Deputados contnbuam plan{) politlCo. O plano lJartidál'b S2- zões e.os homens de Oposição quanrlo
tivos constitucionais, convém que se com !t, sua experiêncià, lucidez e reg- rá sempre o m",lhor suporte do 30- analisam, com ,lsenção. causa& e fa
examine, Sel11 caráter opinaLivo, lnas pünsabilidad~, para a. fonnaçfw dos vêrno r2volucionário. O GDvêlno 1103- tos da hIstória do povo.
apenas em análise critica, alguns dis- diretórios muniClpals, l'egionais e llil- Sli! hOJe ampla e profunda supel'iície
pOSitlVOS dêsse projeto. ciqnaJ. Adotada estft ~oluçáo. a cün- popular. O sistema partid.ário ná de Entendo. que, povo, nft históna rle

Alguns textos' da vigente Lei Orgâ- venção naCIonal poderá ;'3i!r -l'8:al1zada correspond.er a essa conquista, liâcl'a- l1nla pátrIa. não· ê apenas \a n1assa.
l1lea 'dos Partidos ali existentes 11ão coincIaentemente com a abertura dos da pelo Pl'esldent,e Médi~L . heterogênea das multidões que se
foram até agora expérimentados 110 t.rabalhos leglSlativos, a 1 de abnl, e Aos incrédulos ai €st>i a resp"~ta: agitam no afã do dJa a dla. O povo
processo pal'tlclárlO brasileiro. Por qu.a outra será, então, a dilnens8p do en- O Govêrllo abl'lu o debate P01Í:,iCO, é a aJll1a da hlstória~ é a res'~It~nt.e
êsses t.óplcos da Lei Orgánica não fo- contro máximo dos partIdos bl'aSIlci- subl11etendo ao Congresso o projeto dc da ação de tódas as gerações dentro
ram até agora exercitados? Por que i'os .nesta. hIpótese, os diretórios, que l,el que visa à orgalllzação dos ral'ti~ do tempo,
,foram quase transcritos <3m grande serão eleitos 110 inicio do próxlmo ano, aos em bases novas. A re.3pos:a sc- Os qU,e morreram, aincj, hoje sii.o
parte no t.exto do projeto em e~:{[tm'3 terão mandato de UUl ano~ e 5U& fi- gui.n~,e s2ta as eleições luuni?lpais do povo 110 1~gUido da naçao porque,
l1esta Casa? Os capitulas referentes às 'nalidade será, preclpuamente, a. de prOXlmo ano Em todo o territóno na- como os vivos 'da atuft1Jdacle, so!re
disúoslções pl'elilninal'€S1 à 'fusão dos -!ealizar em: todo o terl':tório nacional CI0l1uI. Nfto se Lda.rá lnalS eUl t~'nob!- ran1, riran1, sonharalTI e lutaram nas
partidos, às finanças e à contabllic1a- as .e12icões municipais de 1972. Ds.:Í llSmo e desatual1zaçáo pal'tldál'~a." O diferentes et.:}pas do histórICO desBn
de dos partidos, ao fundo partIdário por diãnte, Já em 1973, os diretõrios proJeto "náo institui prcfcrÊI1das. Vl- volvimento 'nacional., Assim niio fós
e às disposiç6es geraís. e·~fínals, forarn serão eleit-os conl mandatos de 2 ana,s) sa a a·vcnder 19uahllente ao I\~DB e se, nem o portug'ués teria conseQ,uído
pràtícamente transcritos no texto do COlTIO previsto 110 projeto. Mas a lna- ARE~A .e ,permite a criaçâo de 'W}YOS manter a unldacl-e tel'l'ltorial bl'asi
'prc>jeto, E' que êsses textos não fo- téria ainda não está exanunada ·em Partidos", abrmdo caminhos para o leira que nós defendemos; nem o es
l'am aplicados até hoje e não podem nivel de llderança em qualquer dos Plur~pJ.rtldal'lSll:o, Mnlro d~ l'equis,- plrit.o religioso teria preservado a lê,
,ser l'efol'lnulados COlllO entidades aos~ partIdos. Deve) porê:rn, ser analisada tos _lud€cllnavEls. que, desde Nóbrega e Anchieta, crlJ-
tratas. Nos outros dispositivos do pro- con1 absoluto cuidad.o 'pelos lntegra.u- Sao_ estas, Sr. Pl,-e,'üdente, as pon- za o tem.pa, conferindo-nos o ép.lah-
jeto, rela.cionaàos COln a fundação e tes ao Poder Leglslativó. deraçoes, lnaI~ de análi;3e crítíc<t do tativo de maior Pais cl'itão do luun...
r€gi,tro dos partidos, com o programa SI' Presidente em íace do projeto ~ue. de caráter c>pina:tivo, que eleseja- do. Povo. por 13.so meemo, é a pró
e os esta tUt03 pa:!.'tidános, conl a íilIa- e do' quadro instItuciDnal aue aí está v~ .1az-€r da tnbuna ao Congr-esso Nu- pría his1.ôria, daí por que governan
ção partidária, com os órgãos partl- nlngttelll ~lais poderá ctizer~ que o Go~ ~~~~1~:1'116,,~ade~a~dal' ..~'~ . .oportullicIo..çi,e tes e governados, líderes e liderados,
dárlOS, COIU a lunção dos partidos e .a vêrno pr·ET·ende a elIminacão da ati-" . Da,te pOllLICO, se.gundo fi',:; rSuaS 'ideologIas, 'ês::":ve ..
VIOlação dos deveres pal'tidárk)s, fOl'- vldade política. Há maIS de 150 a~lOs, tasQ~~n~~s':0.gl'O~et.o, SOl:n~.~ es~eciaiis- ram no passado e escrevem, agora,
lUa)!.l llunlero.sa.s alterações que .mer2- desde Saint-Sinl0n. até os ~ecnOC1'a(;aS l'a o par]a~~ :... oe~.a _~~~~~lnloroso ,pa.- juntos, un1 capítulo a ll1ais na [11S-
Cerrl exmlle acurado de todos .0.5 p8..r- 1110d-ernos "todos eles adnlltelll que a ',.. ~ Ut,,(J b:-a~ll ..Ilo. quer 8dtJ e taría do Est,ado braSIleIro.
lan1.entares desta Casa. Eln razão fl!S- vida pol,itlCa não é senão uma su- ~~~di~~ll~~ eXierlDl". qu.~ a l~ossa,.~lel Admitir-se que os lTIOrtos não ['a
SO, a filIação partidána, fOI colocada perestrutul'a ela VIda social e que a. ,,-&' e. a Pl'llnena le] pontl- zem parte do povo porque não t~m
d-sntro de 110VO,s l'equ-lSitos. Prolbe-se. socíeda'Cie não athl'l'll'á seu ctes-=nvoI- ca a~ste G~oyelno, SU ..a desta Casa pal'twlpaç:io ativa e direta nos ca-'
por exempio, no projeto. que as' ,pes- vim€nto senão apóso a eÚnllnacão des- com mcorreçoes qu~ desmerece.êsem o sos de sua atualidad.J seria um con-
soas atinglda.s pelos Atos Instituclo- sa escói'ia". l\A:as a verdadé é que a ~a~:o c~l1ceüo -: &. nossa 1'2speilabllt- tra-sensQ. ~
lIalS, com ou sEm suspensão de c:l.!rel- política esta -presente em tvelo a"é no a -. i,JÍUlto bu11l, mUIto bem. PaZ· Embora os motc~ não se movimen-
tos políilcos, flli·8111-se aos partidos po- apolitismo e na fonnacáo dos' e~;llo- l1UJ.,S. 0, orado?' li cump711nentrulo.) tem con1Ç) organismos vivos no sGio
liticc>s. Arma-se uma. tempe&tade em mistas. • Dul'ctnlc o d18CW'SO do Sr. Fran- da socleclade são fiagráütes as suaS'
tôrno dêsse díSDOSiüv.o. Mas é bom Também não vejo' nenhum risco de celmo Pereim, o Sr. -EZiClS Carmo mfiuêncías, o que os faz p:esentes
que 'se salJente, -sem caTáter condusi- colapso do processo polítICO. Os mi- 1° Sec!eirirzo, cleÜ'a a carle'i"rt dd na comunidade e na formacáo do dl-
VD, que a legislatura brasileira. vlg€n .. lUares senlpre ínflufrall1 nas dec15ô13s pnlt:~den"~la, que é ocu1Jaãa pélo reito·· que a rege. ~.
te tornou inelegíveIS tô.cJ.as a,s pei'308J& naclül1ais e os cívis aInda OeUDHll1 00f;{ Sr. !~se Haddad} -Suplente de Sl!- ]i: dos lnais etuinentes nlortos do
atingidas por atos institucionaIS. com do Poder nÊste Pais. Somôs rodos gretar1O. /' mundo que fiui o saber, de um modo
suspensão de direitos poli.ticos cú sen1- 19uai~. e ?ada U~f: ~~ nós deselllp-anha, ~D.Ul'anL~e 0, dLSCU~'so go !S1', Ptan-~ gerá}. e o cOi1.eeito que se faz do
ela. Rmbol'a tori1ando essas pe;:;soa,s ~1l1 ~IfelenLes e;jf';:;lea~, Ull1" P~cl no c..... lZ7LO !:eret1a, o 81> Jose Ilacldacl) Estado. E i3S0. so se altera 0i1 .:Je
inelegiveis, a lei não as impede de se Governo TevoIUClOl:al'1~. 8:1 que. ne- ~upZell '8 de Sec!,etano, deixa ,a Cl- dIlui com a reTlOVaCÕO que as gora-
illiar aos pa.rtidos políticos e- de exet'- ~]hUl-r: pohhco ou. lnstltlu~a(} pone .. se a..ev·u d.a presld,!ncza, que é oC 11pa- çõe.s, um], apõs outr"a-s, sllces.si-rum:;n...
cei'em ativIdade partidária, ape3ar de Julga, l~ento de lnsuc·es_so>., A oOlltI- aa pelo Sr. Luzz Braga, lU V1CC- te -)romovem atrav"s d ]~'.
impllcit::nuente impedidas de ml1Itân- ca, se nao e unla. prOlls,sao, e urna at.I- PreSldente. ~ ~r.l: .1.' '" .' J.. . G .... o,.. Ql,;; 1m
cl:1. politica.. 1Úelade aue envolve .o mundo ;exterior. . ' p~ cepLIvdmenLe, se. plo,,:,ssa a~ des_

A fidelidade partIdária l'epl'€Sen!a' O Q',ftiquei' de nós _ Depuiado ~'oyel'- <f~lanie, o dIscurso do Sr, F'ran- vmcUla.:nemo das !nfluenems e a
c'àpitulo mais tormento>o do projeto. nanteou lideI' partidário - 'c~n' o (J~ '1"0 perella, o Sr, LUIZ Bmlja,Iconsequente -alteraçao das. normas
Um ponto, porén1) todos nesta Casa l'lSCO. de se queilllar ';er "pCdraJadoe ou 1° ~zce-Pl'es'~ente, de'1'a " CUàCl- juridicas tradIéonals ele sua constI-
consideram mtrs.nsponivel: é o pl'ln- se a1)ag~r com a 'u~stit~i;ãd que r~- 'iaI·a pr~sld.enct1, que é ocnparla- tlllcáo de POYO ou de dvilI7lLçáCl.
cipio em si, expresso na Constituicão pr,€,ên'ã ~u sem elft Quém VIvendo. ~e o. ~'..,."03e lIaddad, Suplenre àe No chzer de Kant, os "conceitos

_em cuja refonna não se acredita, nelY{ no "inu~do político, não p~'esUll1il' êsse CC? e ano. S8!11 as, instItuições .da , e:'{pel'iênci~,
mesmo para .sê l'êstabelecer o l'ec€sso risco, deve tOlnar outro destino: - sei' COIsa v~cua, ~e as 1:nsüt~lnCf'23s :1BIJ,l
parla.mentar de julho. como sugere o monge ou faz€r lavoura de subsistên- O SR.. PRESIDENTE:: o e~nc~]to, 8a,: meras J1l1S0~s"., A
ilustre -Lider Filinto MUner. O que se cia. O que não se admite é a h'ans- (José Hacldad) - Tem a palavra o Rep~lJ;,l!ca 'brasIl~Ira, «(esde a sLla ms~
pretende é abranda,' oS rigores da íi- formação da politica em cratera cte Sr. L'jLLIro Rodrigu€s. tltUlÇ-'':O, ,tem SlelO Ulll'l tUITll11tua,da
delidaele partidárift, para que agrave paixões paraxisticaa ou em fôSBO ele expenencJa, sem conceli:O dellt:lcl0,
o menos possível o fôro intírno dos lamentações, quanelo nem o poder O'SR. LAURO RODRiGUES:' Desele a Guerra dos Mascates, 110
Deputados €i senadores. Mas em ne- Executivo 11em o JudICiárlo nos "tuea (Lê) - Sr: Presirlente, Srs. Depu- longmquo. ano de 1710, em Pernam-
nhum momento esta Casa' pode tel' ou 110S ofende. Somos o, poder que le- tados, reconhecendo minhas defJci- buco! passando pela . ~nconlJdéncia
ilusões. Não podemos ferir o dispOSl- gltima as instituições, e o próprio 1'1'e-. êllcias culturais (n(la' apoiados) sem lVll1l~l~a; pelas persegLUçoes que Jose
tIVO con.stitucIOnal. Convém que se sidente MédicI \Se proclamou s:1tisfeito pressa, ao longo dêses periodo .tu,.' BomfaclO ele Andrada moveu aos re
exa1nine a conveniência -de incluir-E€- quando o povo apXúVOli a, polítiGa 1'€- Clal de ll1eu mandato, procureI supri- pUblican~s. apõs a Independência;
na nova Lei Qrgânica dos Partidos volucionária do seu Govêl'l1o, votan- las com a adotàção de normas de pelo epIsodlO ela guerra do Paragua,l
dlSpositivo que consielere com infl'aeão do, da sua grande maioria, 1108 can- conduta através das quais, pelo equL e, posteriomnete, o Ô.l1. Abolição rIa
vloladora da disciplina partídãna e 'da elidatos da ARENA, nas úlLimas eJ.f-l- librio, pela sensatez e pela observ>J.- Escravatura, a RepuplIca 50 se tor
fideli~ade ao partido O emprêgo do côes. ção me fôsse dado, com dignklade, nou realidade braSIleira quando as
dmheIro nas eleições peLos candida- "Sr. Pl'esidente, por mais d~ um exercer a, missão que me ati'ibmu o elites nacionaIS conseguiram sensibi
tos, A penalidade que deve ser desli- século OS políticos se prepararam mais povo gaúcl1o. Com tais propÕS;,'(ls. Iizar expressiva cam'tda das [ôl'yas
nada ao~ corruptores de consciência para infiuir nos atos do Eoder Exe- humildemente m8 disponho, 110je, a armadas.
oivica, financmndo eleições ,.e obten- eutl1io do que paTa conduzir e ctimen- analisar os fatos da atualidade e 1'e- O povo, na' sua esmagadorà
do mandatos espúrios, d·eve ser a ex- sionar o Pod~r Legislativo. '3Smpre, lllontar os da históna, numa evo- maioria, conscientemente, nào' parti
pu1.são do partido ou a perda do man. houve entTe nós uma terminafldade cação admissivel para um confl'O!lto cipou dos aconteeimentos de 15 de
dato, decretada pela Justiça El<3itoral, legal nas atribuições dos representan- Cl'ítICO. novembro ele 1889, !fito quer c1Jzer
Saliente-se que o instituto da suble- tes legislativos. Mas a lerl11inalIdade A tese é polêmica, entretanto, êste que entrou na experiência do nôvo
genela, a que se l'eferiu o llobre Depu- extralegal - o Deputado ditando 1l0- não é o nosso propósito, pois, de regime ignorando as conseqüências
tado Laerte Vieim, não eonsta, qnel' meações e exc>neraçõe.s € (]lótJ:j.puindo modo geral, nos falecem saber e ex- ele ato. Havia falta do conceito e da
paTa admiti-lo, qu€r para,exclui-IO, rio verbas e empregos na área do Exe- pCl'lênCla para debater com alguns dos idéia republicanos!
Projeto de ,Lei dos Partldos. E nem cuilvo - semure Joi atânica da v~llla Srs. Deputados (Não apoiaclos). Ao Goethe afirmava que "só não reg,.'
podia ser de outro modo, s€m incOr- politica brasÚeira. Agora, que tudo limitar essa grandeza de quantidade a peita! o conceito aquêle que come~
):er em grave: (;1'1'0 de técnica- iegisIa- está s€ndo repensado e os políUcos, Ulll cü'culo restrIto, longe estou de me çou a repudiar prluleiranlente a.
tiva. íl1Vest.i<los de Il1andat-os, vivem cults ,considBraJ.', intelectualmente, em nivel idéia; .'só êsse o p·erde em con~<lS\ü~W':;},



Fara re.spnlda.L 5~La aç.ão, Vargas
encomendou ao j\lrIóta F'l'.aneisco
C"mpos uma Constituição C/ue, ius"
pin'.da nas Carras da Polónia e da
Itália, foi outol'&ada à :Naçê,o em 10
de novembro de 19:17.

1:TEma 13-_'jL2::;s5 ti c1e- vJolfnClas às 11
ba.:",d:, ::les republic1.uas, declaràu .sem
e~2·.rn tO:.l0.::i t.:i 1':n ?lldatc,3 eleUVD::;
di"Zolve:t os p.:.:érm legislativos da
U.ni~'), elos E:Lg,~03, dos iVIunicipios;
dcmit lU, su.niri'1.rne.ote, sem pl'oce"so
fUj'-l1'!~'i1 fLln['j0n~Tio~ _ vitalícios; no
r.oe011 íni:erve.ntores l'Jal'd. os Estados.
O arbítrio ~ess('d ou grUpe3CO subG
t;tU! u Os trilY.tn~:~ legitimama1~te
i1.F;tJ t1;ido;3
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d .., Depois dessa, "extraorclinál"la" obra lev911tamento hiGtórlco, comprova que ltlco~ de que 59 v31eu, disqordam,

çia do repúdio j:i antes feito e,-r.a". t' . I a }f',"'o'rl'u ~e repete. Ivlas a minha, .:le;Jtareve>luc9.o no t.ocante 'ai) arbi,'bll b . 1110 'n" mercenária do DiIeito ConsltilclOna, ."" - .
A .R.ep-1.1 c"a, tn ~e l:nh°,5, co J..... em.l..;-;.; Getúlio dissolvau os partidos políti... rnt;JI'Vénç[tO ?~O_ ê a'p€~a-~I2a.r~ afl:r... trlPl t~ ..r:0nnas 'p~Í1vas : à d~s~a1

ma de governo, Caml_ ou D -,.. , n1ar um VelüfLUe flua deI!11l ae sC.a eL- l'act.€i:1ZaçaO aR Ul'0.êlYl . dt:"lll0c..:~~l~a~
claudicante, indecisa, contw;bada ate" COB" V'.ic8.0 lustórica (.ém c~nDt3gões 1'0- !r.r'.aücaClos com J:nJstô.l'Jo.õ03 cntenoei.
E t.2Xlto ê -as::üm que no estágio con- Estava ITlOrta R República! litie5.3 e -sociais 2.c1S.:::lt\.ÍaÚa.5~ é IJEI'a, d€- jnl~,aIrletn{) E Jic:.:1t"3nça.
temporâTl€o da, viela. ,b1'asile.iIa o COll- A semente gstulhna no campo da;:; liUlll d:toSrllli.t:aJ.ú pünt:>, trazç.r llL"t1a E.'~nLmp-nos trfu1ç~!.vJcs ,ao :fo.rJllula5
celto do Estado .Nôvo de Getúlio refonna.s EO~1ai8, d~ fortalechnento DOlltriL:t~cáD pes.JiX.Lt. V ~ Exa, c':llJCOU í;;1..b declara~frBs, PJ:)'_l:.le

f
no que .l'e.~pei "

VJ;~~:gss tOIT.otl"'se uma idéía l1ão xe... dos {;indim~to:i, da Consoliclaç-ão- d~:'3 Jc.:.;;;>' BDnliácio d~ bci.:.ada e Bllva co- i:1 à:: Xci0jméS <'. q:ce a:Jpi1?~mo:). é ai
pucl10cla 'par muitos...... Le.i13 Tl:>ab:tlhistas, da consci8ntízpç3~O mo -um .reaciGll.HJ:;J.. QUé:c1..se cledic·ou ..LSrc).l1ç],o Çt",; a--..ç ;; f,J <-_U:::,), !:- ....Lld..a"

Cetú!i{) foi 'produto e ínstl'Urlleuto era reforrna agrúrla a do de:;anvolvi- um :ç::mco l:l.O conbed.lx.'.2nt0 d$.1 vida SIO CC3 m!~!'el'es (~.o tr?t-;lb1~r::Jo d:~ c.n~emJ
de Hma epoc:1 marcada 'por transi- menta do nacionalismo, c::üu .nas as- p,~ttd.a'.-::a 1-~a .r.OlífEL-~dependt.n<!.pj!laD ( .1ii3.o é o ]~IDE, de 3:..oje que f:-,f2" ajun-:

CÓS!) .ecanélui:;a.s e ..sociaiB . .E 50fl'eu pira~Ges pC'pula=-e.3 8 fecundou a al:i:.tl3. LS;~-:t.l..-.l lD.~.0.C~'::u· J:'..utô a ~':3J,ç.J.G que~l ta ao cmnnortamento ela L..t""1ENAJ
ôpDr:i~.:'io ta..·..taz • .Foi à ./ morte, 'p?r dos líd3res populbtas que, de 19~5 V. ~.E::R.fi::OU e C:11e ;re~8.1)tc t~ll CP.l~O cl-:'llllB tje .::ecs .i.Ul:egra.ntes a~ ,
isso, Hoje, iI!e}:~Jicàvelmente, aque· em diante, paS3:1rCm a arientar a r1:l.l.4'.7e" (ie int8IPr~t~,~.~,0 }llSt'Õ.ilC;1 e.'.m1Ite"uPO do:; €}:tinIO;; Jprtl<10S X&YUdia.,
le;; q"l.!e o combc!.;:€raln se alinruLrn DPlnião pú.blica, após a deposição de vf.liadc3 e'0.I::L)C1Jdi::::. Vemos, no en.. L~;}._ ft"J ..i2_':..:.:.i.:U.3 e C:l..1':'01.J,2. ....2JIl 41,
ap3.rent8nl2nte enb.'e os apóstolos C\a- Varg2,S em 29 da outubro do rnesnlO t3nE?, o inco:.ifOl'lTI.2 :'.0 Jobé .BonifáciQ, vjojênc~a.. i
"upla ld'«a e c::'I611sores daquele con... - ~ -" t"~· .q:j;H:._O l\:vit::!r:::u E...".) ::.: ;.;i.LL· lHLa E~.J;- .,::). B,e...-clucão de 6!J a ca1DJ tUa quec
":1 - I;:<.l .... lano. ReIOlffilSI1).S € an l-I'(.'lOlTlllSl:aJ rauEr o moid..lnento da inc'.epsndência passa con.sÕli~s. a ti'['S' das Ie.l91'ma-5!
CE;l'PQ." entraraln então elJ:1 violento choÇlue üu qua.ncl0

1
n:l3 ccrt~~ d~ L~sboa, l'e-. Iq12e oPTI3 .ap.ret,DD"a. . ,.

O m~ndo de C{etúlio, em 1930, -era de int8ré55ê3 e de ideologias, amiiia- jJ1'efmtaya com p1'lldtJ1CJ:a 6 Clll~tcln lEi;> ;píl1' que o .lWB, cO)llpl~o pol1-:
a renetkiío do mando de Deodoro dos peia corrente inf1acionál'ia que 05 .mtel'€Sse.;J do 1\;'a",1, CC'IllO .!loJe.. oIIJco €;InClUe pl'edúllllllQJll l'0Illaúesc"n-,
em lBPÚ' ',~b03 distanciaram-se d:JS étevorava salários e exaurIa o erário. Jazem muitos dos nOSW5 colega3. ~Jo le3 do fu;tmto ;PJj3, nuo nag-a apoio:
j)l'incipios rBpubli~2,nos, P9r · rei,tio Coube ao GenGJ:1l1 Eurico Gaspar entanto, a xe$ponsabilidaele e os obJe- I:ts iruclatlva'3 gpvel'narn"ntais q1...e le;;...'
peasoeJ ou por não tei:em absGl'Vldo Dutra, na chefia em l'fação, já com lJ.\'D.S e.ram lJ,l!3aJ?-çar a amp.!JJ, indep~n-IFDn.d:m .ao nosso iTU.d.iclonal id~ario'J'
Il. ic1éia da RJJPública e nem se inte- feigões republica.ú~,s, contol'll!lr a cri- dÉl1cla: da PJ1tt:ra. JJ&1e e.ra.•a !1dv,,~- 3: lY':O ~., d~u e::5A1l",loi
g.rado' no conceito de !Suas formos se e 'abral1tlar os anlmos. 'EnriCJuee.í- tência. na A~ademla dS C1,encl:3 üe 0)1Jlnc<,o ° F.rJé5i::ltnle dR R"pÚlJlic~\
constitUCionais. . am-lhe a ação as virtudes' pessoais, o Li'bca: "il. hbl:rd"cle naoe lu:w de, ,,;ubJIletellruo C'mllU"E"S"o o Decreto-leLI

equilíbrio politico, a autoridade enél'- nação, engj"alld:ç~c:a, 'mas_ condiç?,o in? :l.'1J3';, de 1" dé abril dêst" .ano, ei
O l1Ia,t"rn81lto de .Deodoro -abriu gica e moderadora, pümana e o:ngmarm de tG1.1a .a n-Ioue declaxa ""indiSl",nõãvels à segu-~

canünl10 a Getúlio e ambos J3e cons- Eis que GetUlio, aureolado pelas gll~"a"._Da~~ ?' Nleza de aua e"ll<l: ,~;nnça e ao desêl1yolvliuento nacionais:
titulI':',ro S-'ll pe:ci"oso precedente p<lra c.Qnquistas sociais e as obras de J.::.1'l:a. HÇdO, nao flCuna b,Tf\ q~le eU me ~a i l.êl'ras devolutas ~lt.cadar; na im.::" de
que o feto Se repit~ até que il co.ns- 1?strulura, que c-onsegmra, ;pela força, la.seBo 5e adoto. p:)SI~'.O mt2l'pl'etat!va '1 1.no k1u de largura €In caü" laJo dGI
ciênCill cb socieàad!'l seja constran- montar üo FalS,' volta ao poder em dlV€E3a [la que tem V. E;:a, com .re- eixo das rodovias .ela _~mazóiür, Le-'
gida, Lrallsfoonando as crituras em 31 de Janet:o de 1951, ungido pela VOll- D.lÇ;(O âqu~le gue,c atJ.'a,\~s ,do, "Ta- aI", reeebeu n03SO maci\iO apoio! '
fantoches da .m.i3éJ:ia poliUca, sem tade popular. m05~" e ü"!,, J'~"Iahtguets~ , se ;lev~lol:Ig l:§~ lhe 1:ütoll a ~1J:"::l,,01<"3l!eja-1
selli-J.billü"de para as grandes cau- , :Na alma. do povo, politicamente des- lilll ~s m"tS ~l11b.""tel1t~s.,1:lOm81b,~~, de no .Decreto <la Lei Compl8mental',
5a5, c13. liberdarle com urelem. pn?paraúo. é:,te fu.o beln calacterl~a sua epooa. QUeIO t'2nsuuill a v,."E~ in? 1 que in'titulu o Frogre.ma dê As-

A frente de um 1'ova qU'3 Sé tn,ns- o C[uanto pode a a,ão do homem subs- no~~as ~Ol:gratlüaqõa l?ela~~:poillçaoE .sict-ê~!cla aÕ""I:rabalhador RUl'r.l. E!3-'
forn18 61n bando autômato sob o ta- t1tnír o cOI).celtn do Estado. p~::ur V~13.. p.ar,~,,-, 1.11_-e~~lI, •.e:l~a peQue.naji3t.3 foram reDes .S'.i.iLtentadas. per Joã,o
cão de uma ordc:m jurídica -adver- Em ~onS8::iü"Enc~a da:J doutrinas pOli... -o!J>-erv~x.ao em m:;U cu~cU!so. GOLll~J:'t e F'ern2J:'d'J Fal'l'a2.l. ...
!"'t, m~rcha o ~stado. pa,l'a o de3es- tice,s que, enqili~t,ü'a na conwiêncut O SR.. L:,URO RODRIGUES - 1'1a. Pveferma },gr~rla de o.rigelu tra.
pêro e a opressão. " . dos ma.is jóvens; bajulado pOl' címcos Sou grato pela observação de V. E:,a,,'b?.lista "ram .de:Japropriadas as ter-:

u SS.l'sante'3, j;êguido por apóstolos al!- embOTar cli7il:J<l: do ]Jo.nt9 de vista hiJl- 'I'ncs, ~mJ:l:rodl!tivas, e PO! i~so ~nesrr:a.,
QU8m mais destrói o direito e a t2nticos, ientB, .re.:;tabel€cer e inc0.n- tórico, pai:; é mcont6Etavei .que o Pa- inÚtIDs a 6COn(JJIlla na~onal. Garra,-,

liberd~de no homa~ é 13, concentra- tJ,va.r a ele-Vãção do proletá1:iado ao trial'ca da !nc'tependência hostilizou, e ta3U declara áJ:ea de J3egUrallça e.
çi\:) de todos o::: podérea em um.só ]l~fler. d8 fOInlà profunda, .os que :rastl'eaVllm transfere -para o clcminio de UniãO'
ól'b'iio; e.ln um s6 grupo; em um n6 .uúcia-E.e, aí, o perioc1o das gmndes o can:1ÍJJl:'.o·da RepúbliDa. A Ei;'tó.rilJ, P,3 te:ITa.g devolutas em pocfê): do~.Es ..:
indIvíduo. poi o çlue vl1110s 'aliós a"'Ílm-eõ-", lloiítlCO.pç.lt~dárial', das lt~- €5tiL paIa. ser estudada, atraves da t?dos"lncr:lOl'PS ou dos M1IrlÍClPlOS'J
1930, m:;ando o govêrno provisório de ü", .1}J),ciünaI3" Com a ,~ctJ.!a,gao d:) PalS 2nálise, .inclusive, da le.itura de RDlJba ~~penas, uma divEa'géncil)" tá~ica Os se-;
Vargis, conV'encido .da" impraticabi- a';...ab\'lld~t l?elo' edúgotamento das 1~"l:' Pombo. " pa,:a na. iniCJ:atn'al O Governo atlla:1~
"c\a<:'e c\"s refOrUl"S prtend i d8s"01, vrs' ·1'(I'--'-''').:a1 e moec.a. estJ:'l),ngctra, Mas 1'"t01'110 ao fio do xacioc.into q.ue teve a caut-?lfl, de nlio bulir na pro",
.À" ~ 0:' '-_ . ~~~. r:;; >- ,_.l ",.. J ,,': c COln {) "stugimellLo de vulto,so,s an:a.. -.~ '1 t d t j Ih
a L1ÇLD d~ .nu: -!"ar!amen~o con,er va- 80S comerciais e,.,texn0s, fendecse o me .leva à da..esa i,OS pon .'OS e VIsa 13riedade ]ll'í:var ti'. - o que e asse-
d~l' . e r~a,Cl.oJ?al'!o., mve"tclU-se de p'3- I "':cstig:Io do estadista autoritário. que sustento em relação a éste pro- ';'urou 11 concP]:d~ncia unânime dilsta::
dcrt'~ di:,cnclOm,]'ios" sem tempo ~e- I "..um mal' de lodo uco1'ria, segundo 111Ulelamento e li conjmltura atual ds, Casa, facilitando l'l 2,çáo dos anti-l'e
ter~<>no para o flm das exoeçoes as pl'ópríaS palavras, sob OS pã3 de vida bra:sileir.v,. '. , for.mista3, levandO-ICe €ll1 contu, as le~
po1Jtlcas, Var2.as. .Não examinp os, mérJ:t-os o~~,d;Jme- ,;:mdpll ·pm·tidÍ!ria~ l;, que ant-erionnen-

~ ntos do mOVl111.enHl de 6~. :E cedo t6 Be filia.vam.
Todos os males que minaram o peu aÍJlda~ para julgarmos sua obra impe- ' Ha' "~a hereditariedade :reformista.sCCl'undo gcvêl'no Vi&l'U1TI, e~:atan1en'~e . t -~~ i G

~{l~no con;;eqüência, . l1ll.tural, do~ .a,tos dida de crítica" .face aos ms rumen,t.J?s na ccnsciênda pr,IWcs do R (> 'rall
.lll1peditivo0 d;1 dermnCla, dt••omschm- de pressão que de"Jl'Uta e do arblU'J:O de 0.0 Sul!
cla" de toCo", as tipos de governo sem que e.yercita,.. , , • :Poi lá, no ",.leu pago distaJito, gUC,ffia
oposicão ou de opoc.iç<io de eunucos Do ponto .de VIsta pollt1co pooeX1a- do o .Barão de Ca!lRptlva. se encontra~
aIDOl';;lacados. Gatúlio·oolhia, no tar- mos divldi.r p movlmen1;o de ,g S-'ll v,,, na p:resiclência, € no Com~ndo da"
de. S3 "infelicltaçõ&s e as desgraç~5 ~nas 1ases, h':::J?-si"'úIJlc1~ paIos t~es pre- "1l:IDU5 da. Pl'ov:inola de São pedro. de;
(lue poderip.lU ter Bid~ eVItadas no po- slden~e, ql~e ~a eIXl};'OosOU, segundo a ElO Grand.e do Sul, que,I!e ensaIOU,
melro gov6mo Be as tive:se .sujeitD,d? sua fil 030fia. ne gOVE.l'no." pela ;U:l111e11'a v'!:<I TI!," Amerwa ~~ su~,
aO 1lrivo das àelmtes narIamenta!'eB;.a O ex-Pre;ildente .iJlw-eohaJ Hurnb1Jl'- o movlll1ento g;llonelrO,?:J. x",~pr~m
col.,bol'acào palrióticâ do Legislativo. h de Alencar C.a:;,elo .Branco cum- »g.r'i\l'la. Em seU:I:!"~ahl1~o üa 1º "i!;

O 'trlÍMco deJ:echo dêsse episódio d!lc pl'i.u J1 H'il!Ja revol~cionária de G.etú- julho de 184~, dÜ'lgldo a&;;emblel!t
l').!d,) se fê:: eiU ..Dome de tuna rev:J- caricata repúblic!l brasileira' encerrou lio. Só não o imitou .na diJsolu0iio do de -então, asSllU Si' llXprE'>Sllav.s, o Ba~

luç}o que proD:etHl o restabaleci- a vlda biológica de um estadista, lan- Poder _'LegÍE1aiJvo mf~B ° .tl'an0fol'll10U l'ão de Cr.çapllva;
lm'r,hl ela3 franquias 0'" libEXaJ de- cando-o à posteridade como um velo em papel carbono d{)5 ideais revollt- "Um dos maior€s obstáculos que
illorr-lri!L , político que, mai~ neqo ou mais 'l;al'{~e, cionárloB. . ~€ ou5em, ne.stll. Frp',indf',uo ))1'-0-

Ch'23:.l\hlllDS .d tlli! jJíU:lodD ela v.l'ia ue,r..ia,. .l3.3o.i3-fI.dü 1,1[0 G!] pelos que ~SSl" O Bi:-E-te:jdwt-B ,1faIechal AIthur g:teE2o da t1gxJcultura, e .me~o ad
b, ,1;.'1:'il,j mn Ill,e " HD;nCill era a n~illaram f>l'as ,J.I1f1uencia~, r~u;: t~: Da c-osta e EU"a, :intentando :reJarm~s, dessn'Jolvjmanto da pD))Jl~a~O é a
E~tF[l:J, Pela p:'IlnGlra vez se l'eco~ bEm por ac;ueles que, ;tnautent!-,:os, tal como a da dl::,tl'lbuição da teI- existância de ;;randes eJltaIlcw~ ou
ntF~Lt e CGnf:~3[Va 'IDe o J?aís en" S""lfup.m uraa_SLlVO&ta a~ao ,d6 cnnoa l'a bail:ou o DeCl€to da Reforma e:normes-des:J.rtos, cujo, poslUdo-
tX2 J. .nUll130 fa ~e ele ac2ntü:a.da elB- e de condE~naçao aos seus metodos an.. A~'ii:l'ia - .luas} autea .fechou o .Prolar- rem, dediC3.nco..~e UniCaD.lente _
vu' h do jJj'oietlriado, hicla.'llOClrt1C()[:. .•. • mEnto liacional _' qvem .sabe? _ malJ _ à criarfio do ,gado. "OZ'lnl

~ .', ._' , , , O feus? ap.oBt?lado de uma, J:del~, e tJllwL; nL!i D"J'a .I'oder preservar a Jma do direito tle expulsar do _c:au;po
,~T?, El"D;:,;:_a.!,it;;.dor a. '?fétuUO o pIP- eLmo .a ~ll~G~nCla das . .m~eB ...1°.,- acfía, j~ c€e O Pc.l'L"':J:~ellto c(ru:a.:.vava f.smilias infs]j~·....s clue nao~ tem

h:~n -?:.-., c"~c"'.5.!_lO se led~:z:.a .a u~ja· V&US: malsnedo_ou illB1S taJ.de-lse c1e~- as J11E3rc.â,s ~·.elJrese:ltacões do pedal' .onde.se ,a:r,lig;r".
~Inl;"co 1'11"8'01 '10 de ;poliua, onde nao nuI1a a cportumdaae do contato co,n o • i ') dif' li" 'o ' -" ., . ~- d Co, ,
ca a I .~ c vam as l'ehU1dicações d~s ' . do instinto :E 'odoo J1utén- evopom.c. que leu aram as emr.l!!r \ l&eSeE depo!',. o J38~ao e <.c,tp".Vilo
~!'"~~L~~::J~~~::'_lLU-l ":~as. 03 trabaThad~- ~i0~~ür;U hw.utél1t~eOs, ~oss~km, em das l·efolluu.s ~!le G;túlio e de .J.ans~.. dcixa-'R o Cov]:uo da .E'lDvI.:K~a. d~

" d'd d " ", , .. , ss·o O ID'.'into O atual .PxBoÍdaut~, Gm-rcsk'1ZU Me- 0520 Pedro do Rio Gl-ando 0.0 Sul tir€3 C.) C"q~lPO e as el'''' es VlVlam malOl ou m~nar ~.'I?"e. a , .P '. clim no exel'c'ciQ de suas atriblli'pts I 'ti Df! uai c--no "e] r"sen-
o r,,' n,ilHU,jl(, ,'1m COlno pónas na eto J:'ea!ce, da P~'üJc}a~, do mal~do, eló "'nd'a "cuO''''ClOI1lU'';P' ".{n"te a ~el;' par'!'dPa.raC~' ",~3 "',:'pil'h ~~ J'~ma1'"" 1 d· ue e c ......... CO'r.Í1nl; -nCH'l1;' valon'-"am a ~ ..... J ~ .J -', ..J,.t::..t"'"t l _<:.o- tanvv- a. ().toa uI) ...o-.u,.L G_ v,....;: .)
COrnUnJetat e :l Fatna. , " 2."'::13.1::\ c~~;ial d'o-intÜvíd~o. ~ :-;!doade, a energia, a disoi?pnll ,d,~ J!!ll~, 90~;~glliU lJ!:,bai!;:::'al' o titulo noblli-
-Co!lsc~el1te_ elo 1110manj-o h~stú(Jc.o I Ao lon'}D de tôda essa evocação hís.. J..l~ CasJ.~-l Dutl,a .l~ ,a;:~. Opa.Cllh..·a, t arqw.co de ..tla!D.)"

qEe v1yliL, GEtúlh se j:::::tlflCOJ.l para ItÚlÍca. oU~l.a C011fa nã:) prf'bndi '11\8, era üa·sal'eas pOI!tJcas, I A t'!Í'itOi::!'ac12 ;a;ü. ~.~ ~~po do
ü t ,j,:,po, im::lJl':3)}(IO um'] nova Ol~ se n[\o. i.tlEDtiJical' a presenr.a de qe- Todos QES, !l~rátlJ, endos;:m'aJU:", aslJ:n~::áio, o allt~l.2.'J)" _dcJ=trven~,ente.
dem, oob o e"t'"roa C'3, fôrça, pois t,úlio e de Eua é;Jo':'ll;na estmtu)'açRo. tese" c'a dCEtrJ:úa h'abalh!'sta. ).\.1;;:::0. ];'êlf; l1oet>iüanre Jnt;;ü.';lBO Jnall!f~"ta.da
sabiR .qn"l o Pa':l2ro1illto .não Jhe du- na acão e nas conseqüências da 'vitD- m;nhut1l desdouro. E 'JH'JU aí ..!'esIde fi ['e inwrdit.ar a e:;t:i:tlca dos lat.ifund!03
ria rob<'1'tur2. 2> l'3fOT.::n:13 que ambí- :dosa -revoll;lçf.o de M, cuja Ol:i!!,en; yi- ?posiçào c,omentida Que lhe? fazanC3'II)mp~odutiv03. F:'"!lS l's:;õas" ~aU5as e
c.lon:1Va fazcr. . Ve!:llélS, Ato mesmo no plano JU1:.d!co j!lles eOl1V1Veram com Get,u.no 6 com .;l3StI110 ce .ldentIllCam par.l'eIt3~ente

R irfltlência e ~, ação de Vargas !';Ç Jango; l'í3.llderam-lhes hOmCJlflgf'ns.làs detcrnúnant~ da queda e enllO de
:('lzetu pn:~.s,'?.ntP.s O me,SIDO Fl"anclsco pzivaralu a té di? .&'l1.r,~ obras -atIJ11111is- J2ngo ....
C.B.illpos. que CIRb{ll'OU a "polaca" de trpjjv!'8;- fO).'!loGo, p<Jl:tanto, tives.s9I11 .sob os S.5pect;'J3. c!\raeterízant,€il ~a
19:J7, fO!. em 64,. o c-o-:autox illJ -;t\to receblclo >suas mf!l'2uClas. selcclOnau. fÔl'ca J'ural p):'&Slleml, que se lUaJ.1tem
InstilucionaJ n9 1." do.ás à classillcagíio idwJ. cUl1í fiB me3!1la:; e~trutul'a~ e mais

O Sr. FJ'eíl:rl,.~ Tvo/ll'e - Ao contrário Seguido:res de Getúlto .nas ;'eformas, aj}rofundada solida.riedadE, valo? aqui,
d:r (t~\t'\i~" de muitos, 'V. Exa" nesse' divergentes, porém. nos mêtodos polí-.I leÍnbl'ar. como ilu5traçâo apenas, qu~
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Espírito Santo

Argilano JJário - lVIDE
'Dirceu Cardoso -- MDB
José ,CaTlos Fonsêca -'ARENA ,
José Tasso de Andrade - ARENA
Oswaldo Zanello - ARENA
Parente F.rotta .- ARENÁ

Rio de Janeiro

Ario Theodoro - MDB
'Brígido Tinoco ,- MDB
J)a~'l de Almeida - AREJNA
Hamilton Xavier - MDB
José 'Sally - ARENA
Lniz Braz - ARENA
MárcIo paes - ARENA
Moacir Chiesse -:.... ARElN.\\.
Osmar Leitão - ARENA
Peixoto Filho -- ThiDB
Silva Barros - A.RElNA

Guanabara

Bezerra de Narões - lvIDB
Célio Borja - .J\REN.(l.
Eurípides Cardoso de Menezes ...
ARENA
Florim Coutinho ,- ThiDB
JG de Araújo Jorge - ThiDB
Léo Simões -- 1Y.lDB
Lisâneas Maciel -- MDB
Marcelo Medeiros - MDB
Nina Ribeiro - ARENA
Iilsnelli Martlne!li'- ARENA
Waldemiro T~ixeira -- MDB

Minas Cl.erai5

Altair Chagas - ARENA
Batista Miranda '- ARENA
Bento Gonçalves -- ARENA
Bias Fortes - ARENA
Delson Scarano -- ARENA
Edgard Pereira -- ARENA
Fábio Fonsêca -- 111lDB
Fagundes Netto -- ARENA
Geraldo Freire - ARENA
Hugo Agui<w -- ARENA'
Jairoll1agalhães -- ARENA

Leopoldo Peres - ARENA.

Pará

Américo Brasil - ARENA
Gabriel Hermes - ARENA

·joão 1[enezes -- ThiDB
Pedro Cameiro - ARENA
Stélio Maroja - ARENA

Maranhão

Américo dil SD, ~a -- ARENA
Eurico Ribeiro, - ARENA
Freitas Diniz -- ~!DB
:Henrique de La !tocque - ARENA
Pires Saboia - ARENA

,Piatú

Dyl'l1o Pires - ARENA
José Pinheiro Machado -- ARENA
Paulo Ferraz -- ARENA..

Ceará

.Alvaro Lins lVIQB
EdilsoIl Melo Távora -- ARENA
El'l1esto Valente - ARENA
Furtado Leite - ARENA
Hf!debrando Guimarães - ARENA
ilVlanoel Rodrigues -- ARENA
Osiris Pontes - MDB
,Ossian Araripe -- ARENA
Paes de Andrade - .MDB

Parsifa! Barroso ~ .ARFlNA

~rça-feirà 8 lJIÃRJO" DO CO.I'JGRESSO NACIONAC - :(Seçãer,y) " Jlmffode '1.971
r~""~~' '.!""It'"W~::!,~~_ _.~-,---~ -:=-'"'1'= 7;7;er.,. ±S-1~!i":W"'--

j'oi!Jf) anos após a llltencão do Barão de que coloca él debat~. Realmente, Agrônomos, vetermanos, genetlcis- Rio Grando Norte
t,icaça,pava de reformular a política da; V. Exa. está fazendo uma brilhante tas, laborp,toristas. nos quadros milí" Antônio 1"1orêQcSo _ ARENA
;1l:1istl'lbuiçã.o das ,terras do Rio Gr~.n-, anális~ histórica da polítJC~' brasiIei-, tares dos ,batalhões agrícolas, terá" rlenriq~le Eduardo AIV6s _ MDB

!
':i1e, D. Pedl'O II, no RIO de Jlj-nelJ:O" ra e e natural que ao faze-.lo adote missão invulgar no ,processo de povoa·
>exatamente no dia. 3 d~malo doe 1889" o enfoque do peu parj;Jdo, que é eUfe- mento, desenvolvimento, produção e Paraiba

lem sua fala do Tl'ono, assim ~e ma- ,rente do nósso, If>to certamente ex- patrulhamento das áreas de seguran- Antônio IY!ar.iz _ AREJNA
Jl1,il~taYa: , . ,,_' I plica ilO~ que terlamos, no sel! ,dis- ça da Amazônia. . .Cláudio Leite ~ AREJNA

".Para' faCilItar a Im;graça~ e curso, de 'respingar muitos pontos de '
aumenwr o trabalho agi'!cola, U1l17 I discordância. E não.é ele admirar que :N Q:Uze;r de Euclides da C,unha, na: Janduhy .Carneiro - MDB

, porta. que seja com~ertJda em LeI, uma análisehi&tórica registre essas Amazôni" estava-se ,escrevendo o úl-: Petrânio FIgueiredo - MDR
\\lOl' C01~O melhor J,ulgar .a vossa: discOIdâncias. Ainda:há pouco vlmDs time capitulo da Ol'iação. Para,fra· ,!'eotônio Neto - ARENA
'Ilabedmua, .0, propOsta para· o Iml como, 150 anos depOiS, "" o.ção .ele José seando·o. direlTIos que, crlados os Ba- Pernambuco
6;e ~?gular~z~' .a __p~o.P'r;e~~~~ tat·..... \ 'Bonifámo deu lugar a mn _debate an- talhões AgricoleJ5, o Ez-:éróito Nacional

"ntonM ~e ·-1aulüar .a a:juI&çao c, ,tre bri!halltes representantes de .um estará esc~'evej1-Jio o primeiro grande Aderbal .Jurema - ARENA
>l:ultura ,.das tel1.'as ~evoluta,s. Nes., mesmo pextido. '1l'Ias o' ponto alta- episódio de S\la ,;11" na paz para.a Alron Rios - ARENA
.sa' ocaSlaores.olverelS sobre a COll-, " ' . p d _' d t ! Integração do hmnem nas riquezas, Carlos A!berto .Oliveir.a - AP.illJNÁ
frVelllep:cía dos terrenOí:; ID.al'glnals I ID6nL? PDSl~lVO qu.. ebe]O es.,acar", da PátrIa. ]lernando IJYrEL - I\1DB
das estrada~ de ferro que, nãol no pronunclamenco .com que JI •. E"a" ,. Geraldo Guedes - AB,ENA
aproVêitacl{)s pelos propl'ieCu,Dos, 8d honra o Co.ngr~SS?, e o rec.onheClmen-1 . Com a's tentatIvas de reforma, agra- Joaquim Coutinho _ AREJNA
~or desapropriação, podem servir, ,to ~l1onesto, obJetiVO, de que a iR,:'?:, na e.xpo~tas ne~te dIscurso, quando Josias Leite _ ARENA
para es' ,núcleo~ coloniais". -luçao de 19M - que merece OXltIC~pl menClOneLo Barao ele Caçapava, Ge- Lins e f',ilv:"t -~- ARENA

'~a,m81n .Senhoresl Nessa época, em! de y. Exa.,. embora V. Ex... ,. naoi túlio, Jango, Costa e Silva e Garras· Ric.ardo Fi~lZá -,- Ji,RENA
;"1889, portanto, .0 BJ.'aõil. pD$uilj. . .alJ1'-; qV,ena ,Pl'~f~:lr agor.a. o seu J-ulga-, ta.zu Médici, evidencia-se o qua?to d, '1"hales Ra,malho -MD]3
(irIas 9.583 ;Km' de ,estl'J1das de feno,' mento defll11clVO -:- ;J:ez as reformas! RlP Grande ,tem tentado a reIOrma I
t rtffi:.i~ que lVIl),uá, em lS?", inaugmara/ que outros anUDClaram, Slue o~tTosi agrfu:i~, lJl'usileira, Pois,._ neste .. mO-I Alagoas
a pJ'imen'lj, .ferrovla llaclonal, que per.. ,transfo.rmaram em ba..'ldelras llclSO-, mentQ, 1108, os da OpOSlgUD, de IOl'lna _ ,Oceano Carleial
corria o trecho do pôrtoMauá e Raiz! rias e, 2,lgUmaS vê"es, demagógIcas,! pJtiva e .franc.a, com brasilidade,

'da Serra, ria pianície de :EetrópOlls! Is~o mostra, creIo - e é a modesta: al:llaUeUmo.s o GDv_êrno ;Federal .peias Sergipe
com '!4 ·Km. . j contribuição que ,tauciono deixar :l:e"'1 tenta..tivás de reforma que o caracta- Eraldo Lemos ARENA

:Po-i~ essa pequena porção de ,pro..: gistrada no. ,brilhante discurso de riz8Jn. porque aeode à dQutrina ci"s .Francisco Rollemberg _ ARElNA
IPl'ieta:rios de tenas marginaIS fOI su-l V. Exa. - que ,os m6todos adQtad05! ,autenticas corrantes 'partIdárias do Luiz Garcia _ ARENA

. ificiente para levantar, oom médo ao' pela Revolução foram e sao eficientes" 'I ,passado, que a tinham em seu ideá.! Ralmundo_Dmiz -: ARENA
í ~utmo, .um ;movimento .armado ,q!1e, e. inclusive, preservaram a represen· rio. Podem e~sas inici~tivas nfo-:J seri
~\'in.dO dos engBI1.hos, da;~ ,la.vouras, .t,tao I~ção popular .na SUD, essêilcia. Há completas, mas são ten~ativas válidas' Bahia

I
·. es,ti:mCIa.s, ,de. v:e1hos f01oadore~ de ln~ ,.um ponto ,que é 'Pl'.erJs.o SeI destac.ado: para o Pais, que braceja numa p1'O- Djalma Bessa '- ARENA
:WgllcS, mc.cmsc1e.ntes, ele _,qu: a c~n$- o pap"'l que.o Congresso Nacional re- i blemática social, .política e econômica Edvaldo Flôl'es _ ARENA'
1lJ.luçao de y:na Píttl:~~ ,l1aO Lem pIeço pl'esentoll na J/,evo!ueão de 19601. A, complexa e de dUi~il solução, Franéisco Pinto _ MDB
e nem I·eJe~ta. SaCrJIlClOS, acabou pm' TI ., d 19"4 'p' f' ~Ul' tarn-j , T.7 'D t AR""NA.dEl1JJlUbar D pedro ocr do tl.:ono im,pa-' 'J;(~evc>luçao e u__ s_ eZ,.a" ' , Pl'aza a Deu", que esta revolução de =aneqmm an as - .""'!

t
Oa'iaJl. A xeplica fQI a :\u'Qsüamaçãol,bem .nesta .Casa, fe.";f'~ tambem aqUl'1 64, dissipados os ódios e .8.uspensa a Ivo Braga -, ARF,NA
"<da RC»ú.blica, em 15 de novem!.J.l:o de l.nest~ C_o,?-gresso. '~. este ,panto. que, m.ão que castiga o político sem o di.! José Penedo - ARENA
"l889 o melhor fermehto da ép{}ca,~ des,:uo QE'Jxar consJgnado,. cam lic~- l'eito de defesa, prossiga, Porque, a Lom:mto Júnior - ARENA

liPara' vmgal' o msóllío atrevimE'Jlto im-' ,ça ne V. Exa., no seu balhante dl,-, revolução que nos fêz vitimas, .agora' Manoel Novaes - ARENA
':!Peria,) ,gele pretendeu ,Ie.foonar o 1'.a-1 curso. , t?ca, dança e canta o hin~ da noss!\1 Necy Novaes -, 'ARENA
Inorama sOClal,e ecfonomlco da poliiwal O SR,· LAURO RODRIGUES _ E,I l1berdade, segundo o cateCIsmo ,polí-' Ney Ferreira - MDB
I' It I Prisco Viana - ARENAj~a ,te*.a. • . " _ ,com satisfação que acolho o aparte ico de VaJ'gaq,tã,? bem consubstan- Rogério Régo _ A~ENA

, A cItaçã? :desse ~JHsodio.yao Le.ve de -V. Exa. E me pel'mito, com o res- c:ado.na Carta de Prmcípios do ex- Ruy Bacelar __ ARENA
I~mro 'p~oP.ú-?Lto stmao '? de .'ilt~&r. os I peito que tenho pelo nobre .aparte- tmto, Partido TmbalhistaBrasí!eiro ,I ' 1 d A"b

I
~ato~ .hlstor,cos Que tem :pon,~)l1adO, ante, (Deputado Daniel Faraco, diz.er-I (Mwto .~Gm; mu~to bem. Fellmas •. OI Theoculo e, J j:tquerque -
as 9-1~erellte.s t el.'tatlV81S de, J;ofOrma lhe ,que quem ganha uma batalha' orado)' e cumlpnm~ntado.~ i ~~rn10 Dantas _ ARENA
agr~:'Ia. entre poso NOSSO. Ob,letIV?'i 11~ pão é D]lfimeil'o soldado que trans-j i Vasco Neto _ ARENA

1
~)rO.1~llleHlmer;t,O ~e hOJe,.e, espeClLca 1l.ÕA a ,triucheira do denotado neml ,() SR. l"1:!'ESlDIil\"TE: WaJ~on I,opes _. MDB
mente, a deslmaçao do Rl.o Gran<Ie .no e '""'1 " 'lh- .,-_. ' ê-; (Lol'Z Br") E t· i d"'ne tange a Lais reJormas. "Cj'IB,B qtle Iça o paVJ ao, ..11"-'1l aqu " . " wga - s a ll1 o o tem- . Wilson Falcao -- ARENA

I" ,Em 13 de marco de 196<1" João Gou- le ,que ,ergu~ ;U!-'l1a ".andelra. O que, ,po destinado ao Expediente,
'~art - edituva o Decreto de Reformas asSJmJa ll., -VItor.1a no campo~e lut:3;.! ,v3li-se passar à Ordem do !lid.
Ie.gl'ána, desapropriando 5, Kn:l late- gue,;;r" ganha ,uma .bateJha e a ,oma,.. e I

/
XaiS das ,tenas ,desocupadas' e lml?ro-, o eo.orç?, ,é ? conJun~o. Essa a ra"ao) CO!\'lPAREC.EIII.1ITll.!S OS "SES.
dutivas qlle margeavam as rlJdoY1as. de nos IeJubliar, nobe D.epu,tado,. pOIi

IIC0mo D, Pedro ':rI. Jango fol dr.llosto, ~er que .cruzamos a prlmelra lmha
j

Amaral de ,Souza
,não llSpecifIC2mente ])01' ls;so, .fJ1(\(l es·' ae fogo: ,Fomos ,d:3rrnbailos, mas as AlilÍÍo ,Car\{alho
'J5'ecíalmente por isso, l~tl't\s de SI fi-I nossas ldelas contmu,!rao e a nossaj Heitor Cavalcanti
'cou um rastro ele sofrllnentO, ,de an- bandeJra ,tremuia :r;o .top? de um .mo-, José Haddad
Igústia, de inquietude, proium~arnen-: vllnento que_ se 'll1SurglU contra u, Acre
H1e .marcados em cada um de .nos, sem no!,sa p'cegaçao.' ,
licol'1'eligionários ou simplesmente ~ami-: Sr. Presidente, jã confessei aqutj Joaquim Maéêdo- ARENA
Igos, ,perme.nentemente ,ameaçado~ !Je_1 o meu respeito e a minha admiração' Nosser Allneidá - ARENA
!\lQ~ vencedores. 1pelas reformas que, o Govêrno atual Ruy Lino - MDB
I Casta e Silva, ,postm:.lormPl1Le, ao vam fazendo. ·E ê ,para l'esguarelar a Amazonas
tlai.'{ar ~eu Decreto de Reforma ação do ;Estado, movido ,pelo maisi

'.Agrária, ent:rou na .f8;s,~ do desgaste puro sentimento cívico, que apelo ~a,
ifí~ico, talvez não espeCl~lCamente por S. ,Exa. O Presidente ,ela República!
dsso; mas - é lJem posslVel! ,- esSEn- e ao ~.eu ilustre Ministro do EXél'cito,)
~almel1te por ISSO l ~.." . mau ex-comandante Orlando Geis(jl,

Coincidênoia ÇlU .nao, os ratos hls- para que examinem a possibllidadel
tól'icos e~tão a nos demonstrar 05 ,rlS-: de ,criarem Batalhões Agríco!as no I
,cos ·que enÜ'entam os cond~ltore~ da Exército Nacional. Essas unidades
Pátria .qu8,ndo agr,idem os mteresses teriam o fim especifico de 'policial' as

I das olasses ,ruraHi, Jloderosame~te" áreas de segurança da 'Amazônia -Le-,

Iainda. hóJe, representadas ,nas ~if~-' gal e funcionar como células e.xperí
!rentes escalas do LegIslatiVO brasl- mentais de fixação, proteção e oríen-

1
1eiro. . , tação técnica de núcleos civls de 1'e

'Vejo com profundo r<;sl?elto e ld~n- forma agrária, agrupanr;lú Ilgricuito
I ~ida~e ideológica a pratl~a e a lU- res sem terra dos diferentes ,quadran
~ençao l'ef,?r~n~stus do Presluante_Gal'- , tes brasileiros, segundo .as couveniên-

l1'astazll Medlcl, que, com a adoça0 de das das tendências p.rafissionais re
medidas sôbre as terras devolu~as veladas e .por recrutamento espontâ

I que margeiam a tl'ransamazônlCa neo.
;iLegal: ,deu o p!imeiro ,passo para q~e, :l!:ste apêlo encontra inspira.~âo na
'O;> 'Pms, em dIas de .UlU .futuro nao . . __, _""
iill1uitcl .longinquo, Jance )uáo dru, áreas, comprovada" eflllienC!a" d~ a9~~ ,e de
l~ll1produtivas de propriedade ,privada,' ~raba!~1p_,dOQ batalhoe, ~?dOVmrlOs e
:fazend justiça às necessidades aacío-' lerl'OYIarlOS, que tanto J~ deram ~o
na's o : BraSIl no que concerne as suas atl-

l . : vidades específicas.
1 () Sr. Da'l/-iel Ji'araco - Nobre I 1

;Deputado, coufesso que é' um atrevi- , O 'Exército Naclon~l, q que ,hoje não
mento ,meu lntel'l'omper o seu bri-I cabe '!-Pen.as " missao da defesa ter
:1hante JJl:OllUnciamento e o qJrso do ritorial e da ordem interna, espera
r;ou raclocinio, mas V. Exa. vai-me/por .novas oportunidades em tempo .de
J)er.mitir que eu o faça para, em pri- paz gue correspondam aos anselOS
;rl1eiro ,lugar, congratular-me. com a lllaiOl'es dacélmunldade ,brasileira,
.iC"se, ~ ,com v'-- E~a,-- pela alti~\ld~ !i!P c9p:1 qU,e tem sagj'adQ$ "ompr'2.misso~, I
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pela menos obedecer às seg-uintE05 con.
dições: _ AplicagjÍo

(a) Um navio, euja quilha tenha
~ido batida antes de 19 de novembro
de 1952, deve cumprir as di~posiGões
das Regras n a 91, incluslyc, desta
Pexte;

O SR. PRESIDEN'rE:
(Luiz Braga) - Vai-se passar a

votacã-o da matéria consl;ante da Or-
dem "do Dia. '

Regra 71>
relativa a08 Métodos, 1, !l.

fi III

Todas os compartimentos de aco
modgções e espaços de serviço num
navio devem obedecer às disposiçõo"
estipuladas em um dos plU'ágraro;J

(b) Um navio, cuja Quilha te.nha (a), (b), (c) ou (d) desta Regra:
Dido batida em ou depois de 19 de (a) Quando estiver sendo comido.
novémbro de 1952, deve cumprir llZ rada a aceita.çâo de um navio no con~
disposições da Convençáo Int€ma, 'teJ!t-o do Método I, deve ser' instalado
donal para a Salvaguarda da Vida um sistema de Rlltçpar:JB incombu~

Humana no Max, 1948, relativas àz tíveiB Clrusse "B" em obed1ência subi!
medidas de segurança contl'a incêndIo tancial à Regra 30 (al, jgntamenta
aplicáveis nessa Cpnvençáo a03 na_ com o máximo uso de materiais iu~

O SR. PRESIDENTE: vios novos, e também a8 disposiçõea combustíveis em obediência à- Re.
(Luiz Braga I - Discnssão unt- das Regras 74 (b) e (c)" SI, 83 (bl, gm 39 (a),

ca -do Pjo1eto LegisZcltiEo nú1nero 84, 86 (b), 8'7 (b) a (g), 80 e 91 desta (b) Quando estiver sendo consl.
163-A dt1 1970. que -aPl'ova CiS Parte; derada a aceitaeão de um na,io Illl
Ell~d{/,s' à Convenção lnteT1w.- (c) Um navio, cuja qUilh:;. tenha contc);.i;.() do Métod9_ rI;,
cionaZ pard a SaluaÇj1wrdlZ da Vida sido batida em ou depOl~ de 26 de Ui deve ser 1fistllllldo um sist.ema

' Hunw.na. no Mar, de 1960; tendo maiO de 1965, deve cumprir as dis- automático de borrifos e de alarmapareceres: da ComIssão de Cons- ,.
t'i ' á Justica pela constitu- posIções da presente Cünven,..o em de incêndio em obediência substall~

I, 1l!
Ç

z.odad
e
e' o ..tkt Comissáo de l'elação àS medidas de segnmnça con.. eial M Regras ~2 e 48.

czona , ,v t ' ' .. di pll'C' "e'IS 'laqu-'la Con2'ransportes"Oomunicac;6es e _la Ipcen o a, a, 'n _ to 6 J (li) deve ser reduzido. tanto quaTt-
Obras públicas, pela aprovação. ven~.1o aos naVIOS novos ~ ,:lmb~ll1 as to razoável e pos;;ível, uso de ma.
(Da Ccnnissão lÍ[' RelaçóeB Exte- Regras 74 (b) e (c), a6 (~), 87 (h), lcriais çombustiveis de qualquer na-
1'iorcs). Relatores: 8r3. Manoel CC) e (d) e 91 desta Parti'!. ture;ca.
Talle:im, Dja/ma Bessa e Alberto Regra 72 ( (c) Quando estiver sendo consic1e-
Costa. Estrutura rada a aceitação de ?ffi navio no con-

.' texto- lU, deve ser =talado de con-o SR. PRESIDENTE: Os cOlll110nentos estru,urals devem vés um sistema de mlteDal'(l.~ susce-
(Lniz Bra.!Jct) - Não havenl10 ora- ~ér' de !\Ç,~ 0l!- ol:tro mªterial adequado til'eis de retardar a prôpa!l'llç[ío do

dOIes inscrítos, decluxo encerrada a eln obedlenCla a Regr!l ~7, com exc(t~ um incêndio, em obediência 8ubstun.
discussão. ' • ção de. que as superestru";;ra~isoladas ela1 à Regra 30 (b), Juntameflte com

Vai-se passar li voLaç&o ~a mate- que nao contenham aoOl11'~d!lçoe13-e O! um sistema automático de dotecção

i"
ia . ,convêses expostos ao tempo podem zer de incênio em obediãl1cia substancial

de ma~eira, desde que as ,medidas de à Regra 43 o uso de ma1eriais com
O SR, PRESIDENTE: - proteçao estrutural C01141'a Incêndio bustiveis e altamente inflamáveis deve
(Luiz Braga) ::- Vou submeter a vo- r tomads:s tenham SIdo aprovadan pela ser limitado confOl;.me prescrevem 11..

tos o seguinte: Adnllmstraçáo. Regras 39 (b) e 40 (gl. Pocle ser
PROJETO DE DECRETO Regra '73 ler~!tido um afastamento ~as dlll-

LEGISLATIVO N9 l63-A, DE 1H70 ," ,". poslç,oes da~ Regras 39 (b) " 40 ~g)
- Zonas Vel ticms FI me/pals J ~e tor prOVIda uma. patrulha de m-

O Congresso Nacional decreta: O nàvio deve ser subdJ;idido por cêndio, a int-ervalos ná,E) superiores
Art, 1" São aprovadas as Emendas anteparas Classe "A" em zona verti_ a 20 mlnutos.

~,Convenção Internacion",l para a cais principio, de acôrdo com a Regra, (d) Quando estiver send? consl.
Salvaguarda da Vida Humana l!0 28. E:>~as anteparas devem_ter, tanto derada a aceitação de um navio DO
Mar, 1960, adotadas pela Resoluçao quanto possiY~I, um grau de Isolamen- GOntexto do Método nI:
-A.10a (ES nu, de, RO _de no:ven:bro to adequado, leva~~o em cont~ a na: CIl devem ser instaladas anteparas
de 1966, da Orgamzaçao MarítIma tureza dos companumentCls 9c'11açe?te" Classe "A" adicionais dentro don
Consultiva Intergov81'namental: conforme dispõe a Regra 20 (C) (IV), compartimentos'de acomodações a 'fim

I Art. 2" llJste Decreto LeglsJa.tIvo er:-- R g' . '14 de reduzir nestes compartimentos o

~
rará em vigor na data,de s!l;o; publl· e Ia cOfi'orimento médio das zonas ,ert!-
cação, revogadas as dlSpOS!çoes em Aberturas nas Anteparas das Zonas cais· principais para cêrca ~de 2{J me-
contrário. - FZávio lI-~arc!l20, Presl- Verticais Princ,pais ero" (~u cerca de 65 pés); e
,dente, - Manoel TrW8IFa, R(lator. (a) O navio deve cump:Jr SUbstall. (li) deve ·ser inst~lado um sis(,ema
I O SR.l'RESIDENTE: ' clalmente a Regra 29. -, "' automático de detecção de incêndioI (L'uiz Bl'aaal - Os senhores que (b) As partes contra, mcendlO ,de_ em obediência substancial à Regra
aprovam gueiram ficar como estão. vem ser de aço ou ma,el'lal eqUlva- 43; e
(PaU8a,J lent~ com ou sem isolamento mconl- (iii) tôdas as superfícies expostàll,

bustlve1. c seus revestimentos das anteparas
Aprovado. (c) No caso dos condutor!õs de ven- dos CQITedOI'es e cam'arotes no" corn-

Vai à redação final. . tilação que tenhan~ uma area trans.. partimentos de acomodações devem ter
EMENDAS A CONVENÇAO INTER- versal de 200 centlmetro.s quadrllClos um grau limitado de propagaçfio de
" NACIONAL PARA A SALVAGUAR.. (ou 31 polegadas qua,dradaS) ou maIS, chamas; e

DA DA VIDA HUJyl..1I.NA NO MAl'(" â que p:s~m.n~~;~~esd~~~n:'r;:;~Yí~;S rIv) o uso de materIais combustl
1960, ADOT(~AIIS l)P~~ 3~~~0~g= s:~Z~~gl1int~s disposições adicionais; veis deve ser limitado conforme pres·
ÇAo A.l0a ",""., ' , . creve a Regra 39 (b). Pode ser pe!"
VElI'1BRO DE 1866, DA ~RG';NT_ (i) para os condutos que tenham miüdo um afastamento das dispos;-
ZAÇAO ,MARf'I'I1'l!A C()N~ULT~ VA u,ma área transversal-e~tre'2ü{J oen: ç(íes da Regra 39 (b) s~ fôr pro
INTERGOVERNAlV[ENrA"-,. tlmetros quadrados (op 31 polegadas vIda mna-patrulha de incendio a lnQ

1') Acresêentar após a FaTte F do quadradas) e 750 centlllletros quad!'a- Lel'valüs náo supeI'iores a 20 minu.
C pit1110 II o seguinte' dos (ou 116 polegadas quadradas) 111_ tos· e
, a . clusive, as válvulas de bOl'bqleta con_ '

PARTE G tr:1 incêndio devem ser de um tipo ('\") devem ser instaladas· de co11.
de fechamento automátic.o, à prova vés a convé.'3 anteparUH inCOlnbustí-

Medidas Espectais CQ1!'lra incêndio de falhas, ou Lais condut'Js devem ser veis Classe "B" adicionais formando

I para navios de pas;((geinos- isoaldos de pelo menos 457 :nilüne_ de retardarem a propagação de UI).1
(Para fins desta Pal'te das presen_ tros (ou 18 polegadas) CID cada lado sistemã de anteparas suscetíveis \n

tes Regras, tôdas as referências às da antepara para que se.lam preen- cêndio; dentl'o dêsse sistema de ante.
Regras dizem respeito, a menos qu cl1idas os requisitos aplioáveis; paras a área de qualquer c.omparti-
seja de outl'a forma declarado, ao 1- (li) para os COndutos que tenham mento, exceto os espaços públicos, não
Capitulo TI das Regras anexas à Con_ uma área transversal malOI' que 750 excederá de um modo geral 300 metros
venção Internaeional parll a SaJva- centimetros quadrados (ou 116 poJe_ quadrados (on 3.200 pés quadrados'"
g\lard~. da Vida Hnma:l'); no Mar, gadas quadradas), as válvulas de bor_ Regra 77
1943), - boleta cDntra inuêndio devem ser de

Regra 71 um tipo de fechamento automático il Proteção MS Escadas Vertic!li!
A.plicaçúrJ prova de falhas, / As' escadas devem obedecer à Regra

,- d •• Regra. 75 as exceto quanto ao feito de que, no.s
Não obstante as disposl(oP;; o tli'_ casos de dificuldades' excepcionais, a

tlgo IX' (i) da presente C,mvenção e St1paraçl!o àos Compartímcnlos de Administração pode permitir, parll 08
na ampliação das disposlr,iíes da Re- AcomodtlçõC,j dor EspaçoJ Destina... reeintos qUB abrangem as escadaa,
gr<l 1 (a) (li) do presa1te Capitulo, dos às 1l<làquinas, Carga fi Serviços anteparas e portas incombustiveisqualquer navio de passageiros que
transporte mais de 36 passageiros deve O naVii deve cumprir a' Regra, fIl. Classe "B" -em vez de anGeparas e

o SR. ADHEIl1.4Jt GHISI:
\ Projeto de Lei que dá ao titule de

eleitor validade como prova de iden
tidade para todos as efeito" legaiu,

Durante o di.sClirso do Senhor
I,auro RodTig'ucs, o SI', J08é: Haà
cfud, suplente de Seeret.ári,:, dei
xa a caaeira da pre6zaenma, que
é ocupada pelo Sr. Lu.;z Brafla,
1~ Vice-Preó1dente.

Paraná

Alberto Costa -'ARENA
Antônio Ueno - ARENA
Ardinal Ribas - ARENA
Arnaldo Busato - ARENA
Artl'ur Santos - ARENA
Emílio Gomee -- ARENA
Fernando Gama - MDB
Ferreira 'do Amaral - ARENA
Hermes Macédo - ARENA
Italo Conti - ARENA
João Vargas - ARENA
Mário Stamm - ARENA
Silvio Barros - MDB
Zacharias Seleme - ARENA

Sa,nta, CataTina

Adhemar Ghisi ':....... ARENA
Albino Zeni - ARENA
Francisco Grillo - ARENA
Francisco Libardoni - MDB
João Linhares - ARENA
Pedro Collin - ARENA
Wilmàr Dallsnhol - ARENA

Rio Grande do Sul

Alberto Hoffmann - ARENA
Alceu Collares - MDB
Aldo Fagundes - MOB
Amaury -Müller - MDB
Antônio Bresolin - MD1'>
Arnaldo Prieto - ARENA
Clóvis StenzeI - ARENA
Eloy Lenzi - MDB
Getúlio Dias - MDB
Jairo Brum - MDB '
José Mandelli - MDB
Marques Fernandes - ArtENA
Sinval Guazelli - ARENA

Rondônia

,r~'êônimo Santana, - MDB

Roraima

silvio Botelho - AREhA

VI - ORDElU DO D'LI!..

lioão Guido - ARENA
íJol'ge Ferraz - MDB

!JOSê Bonifáoio - ARENA ;
1\tI::moel de Almeida - ARENb
iManoel Taveira - ARENA"
,Murilo Badarõ - ,'lRENA
,Navarro Vieira - ARENA
•Nogueira de Rezende - ARJJ:1ilA
.ozanam Coêlho - ARENA
Padre Nobre -' MOB
l?aulino Cícero - ARENA
Sílvio de Abr.eu - MDB

São Paulo

Aldo Lupo - ARENA
Athiê Coury - MDB
elantidio Sampaio - ARENA
:ttalo Fittipaldi - ARENA
João Arruda - MDB
Mauricio Toleclo - ARENA
Paulo Alberto - ARENA
Plínio Salgada - ARENA
:Ruydalmeida Barbosa - -"-RElVA
Santilli Sobrinho - MDB
Silvio LopeB - ARENA
Ulysses Guimarães - MDY

Goiás

f;.ry Valadão - ARENA
Fernando Cunha - MD.!t
Erenríque F'anstone - ARENA
1uarez Bernardes - MDB
Rezende Monteiro - ARENA
Siqueira Campos - ARENA

lVIato Grosso

Garcia Netto - ARENA
Gastão Müller - ARENA
,Jo1'.o. da U!'tmara - 'ARENll
Marcilio Lima ARENA
Ubaldo Barém - ARENA

J SR. PRESIDENTE:
(Luiz Braga) - A lista de presen.

ça açusa o comparecimento de 348'
81'S, Depu'ados.

Os Srs, Deputados que tenham
proposiçoes a apresentar poderão fa
zê-lo.

O SR. ALCIR PIlUENTA:
Projeto de lei que fixa normas pa

ra a t-:l.X9.ção da imposição f,iscfll.
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Filmes Cinematográficas

Nas instalações cineúmtográiicas a
bordo não devem ser usaÇl.,,-; pell
cujas ã base de nltrato de celulpse.

Regra 85

Planos

Dm:em ser providos os
lICórdo cOjn a Re~ra 4-1

~
' "órtas Classe "A". Além disso, a Ad- Regra 86 ' qualquerequipamf:nto que possam ter Regr!> 63
ilJliistração pode excepcionalmente , de usar. Deve ser solicitado aos <Da-
ermitir o emprego de escadas de ma- B07nbas, Canaz'zações de Ag7L(t .8a~- pUães que familiG.l'izem e instruem '\$ Eq'uipamento fie Dombeiro

gadr<" Tomadas de lncéndlo e .
[",eira, desde que protegidas por u~n Mangueira3 ,ripulações a êste respeito. O equipamento de lJombei,o deve
ilJistema de borrifos e satisfatóriamen- 2} A 'ó constar de:
~ circundadas. (a) Devem ser cumpridas as dis- a. crescencal' ap s o sub-pará-
f jlo~içõe;; da Regra 45. graÍo (V) do par'a,grafo ib) da Regll'll (a) Equipamento pes.;oal c,omprea
pl Regra 78 27 do. Capitulo 11 o segtúnte: en"endo',
" -(p)' DeVe poder ser imediatamente "

!É'roteglJ.o ãos Elevadores (passageirO! utilizada, na medida do poosive1. a IvD Os siStem~~ de fiação para"as (i) Roupa: pro~cltora pal'{ proteger,
.lif ,serviços),. Condutos Verticais ãe áQjua pl'oveniente da rêd~ pmlclpal cOl11múG.açÕBs ineeriores essenci"Ís i\ a. pele contra o, calor lrrl..dado do
f1\ Iluminação e Ventilação, etc. Ide incêndio, :;>eJa pela;manuteflção da sGgur;mça e aos sislemas de alarme fogo e contra tpelmadm'a,s e escal-
, pressão, seja. pelo "Q.ntlôle remoto de emer((êD;cia devem ser dispostos de daduras pelo vap"r. A superfície ex-
,'9 navio deve oumprir a Regra 34 das bombas de incêndio contJ,ôie êste modo a eVItarem cozinhas, comparti- terna deve ser :.e;~siel1te à água.
\> Regra 79 qUe deve 'sf'I fàcillllent~ aCIOnável e mentos de máquil1ao e outros compar- (li) Botas e luvas de bOl'l'acha 011

acessível. timentos fechados onde haja um !lutl'O mate.rial eletrIcamente n1<o con_
Proteçcio ãas Estações de Contrôle Regm 87 grande risco de incêndio, exceto na dutor.
O navio deve cumpi'ir a Regra 35, medida do necessário para proporcio-

,jxceto quanto ao fato de que, con- Disposif;ões sobre n Detecçllo e a nar comunicações ou, dar alarme den- (iji) Um capac~te rígido q'le pro-
jtudo nos, casos em que a dtsposiçã{) Extinção de Jncéntlios tI'O dêsses compartimentos. porcione proteção eficaz contra ,m·
'ÔU construçáb das estações de contrôle Generalidades , No caso dos navios cuja con:struç~; pactos.
)j tal que impede o cumprilnento totÍlI flJ;)" Devem ser cumpridas as dls' e CUjo 'pequeno pnrle não permitem a (iV) Uma lâmpa~", de segurança
);lessa Regra, poJ.'- ,exemplo, casa do posições 'da Regra 50 (a) aiO) ln- obediência, a estas, prescricôes. devem Oanterna portátil! elétrica, de um
:leme construida de madeira, a Ad- clnsIve, sujeitas a outras disposições ser tomadas medJdM, dom a apro- _~ipo aprovado: 19D1 um' JleriOd,o mí-
'1ítlnlstração pode pel1nitir o uso de desta Regra. vaqão da Admin;sb'ucao. para gara:ntlr nimo de iluminação de três 1101'M,-

Antepa.ras incombtlstiveis Classe "B" Patmlha, Sistema de Detccgão e de unja p1'Otcçáo eficaz para êstes siste- (v) Um macha,d'J de tipo aprova~
ltiglWdas ao convés sómente na sua par- Comunicações mas de fiação quando pa~sarem lJ.t.ra- do pela Ac1minist:a.ção,
;~ lnfenor. para proteger essas esta- rés de cozinhas, comp.artimentos de
~ões de contrôle. Em tais casos, quan- ib) Todos os membros âa patrulha máqüinas e ouil'lJ6 compa1'timentos (b) Um aparelho de respiração d()
')l,o OS' compartiment03 abaixo dessas de incêndio menciOlme,a na' Regra 50 fechados onde hàJa um grande I'is- um tipo apl'ovado que pode Fel':
:~stações de contr6le constituirem um (ai on, ,no caso de um navio .cuja co de incêndio. . ,
t'isco significativo de incêndio~ o con- qU~lh~ t;~1Í~' sid,? I~ali~~_em o~ dB~ 3a,) SubstiLuír o parágrafo (bl d" fl:1C;;aç~,n~~~~~~e~eO~m~á~~~~'I~ac~~tJ~~
'ité,~ entre êles deve .ser completamen~ pOIS e e maiO e v 0, na egr Regra' 38 do Cayilulo II pelo se-te isolado como uma antepara Cla~- 64 (a) (ij do presen te Capítulo, de· guln te: adequada.e de um mangote de ar de
k,"A". vem, ser' treinados para que se-Iami- comprimento suficiente para alcançar

liarizem com O" a!Tanjos do navIO (]J) Quando, por motlVo de fôrça qualquer ponto dos porões I ou dm
Regra 80 bem como com a localização e o fWl- maioi, um cond'uto passar atr'avés compart,imentos de máquinas, a partir

clonamento' de qualquer ,equipament,u 1I de uma antepara das zonas vel'ti- • é to dProteção dos Faróis, c.p. LlO conv s descober , passan o bem
qUe possam ter de usar'. cais prinCipais, deve ser mstalada, afastado de escotilhas e portas. Se,

O navio deVe cmnpl'ir a Regra 30 () D ,'t I d ' : adjacenle à antepara, uma válvula de para atender ás prescrições dêste sub-
c .eve Se,I lllS a a o, pala aleI· borboieta de fechamento automátIco à

Regl'a) 81 tal' a tl'lPula~a.o' u~ alanl1.c especlllI, prova. de falha.;. Ã válvula de ~borbo- -parágrafo, fôr necessário ytp. man
que, pocJ,: ,fazcl p~~,e do 5lst;ma de Ile.t,~' deye tambêm poder ser manual- gote de, ar de mais ,de 36 me,ros (ou

Janelas q Vigias al81me nela] d~ na\lO, , nlC'nle fechada de qualquer um. dos 120 pés) de comprimento, deverá ser.
As gaiútas dos compal'timentos ele! I d) Um sls,tel1.Ja d!" cham~da ge-\lactos da antepara. As posições de L?J:evisto, para substituicão ou como>

máquinas e caldeiras de,em poder Sel ,mIo,: .oll\:.ro dISpOSItiVO l?f!caz ,de manobras devem ser fáciimente a.ces. Suplemento, conforme fór ~eterimnad'"
ft'ehadas por fora;. c01l1umcaçoes deve tambélJ,l es~ar d1S- sl1'ei3 e marcadas em cõr vermelha pela Adlninistraçáo, um aparelho de

ponivel em todos os CCIlnpartlmentos rp[1e'ente. O conduto entre a ante- respIração autônomo; ou
Regra 82 de acomodações, reUlúões e serviços. pf,r;" e a borbolet,a deve ser de aço (li) Um apa:rell1o dé respiração au-

Sistemas de Venizlaçao Compartimentos de M{~q:;t'mns e ou outro material equivalente .e, !,;) ,ônomo que deve poder funcional' por
T'd t . h d t Tanques de óleo ncc"ssáno, obedece~ a um padrao de um periodo 'de tempo a ser ,deterrnl-

(~) o ,as, as ven om as ,e ven 1- ls~Jamel1to de acôrdo com o parágra. t:ado pela Admini.'Ítra'çao,
laça0 mecamca, exceto as dos c,om· <e) ,O número, o tipo e a distrl- fü (a) desta Regra A válvula de bol'-
partJmentos d~ carga e de maquma3, biliçâo dos extilltores de lncêndio de- boleta deve' ser instalada pelo . menos Deve ser proporCIOnado paí'i1 cada
devem ser ,eQl1lpadas com chaves-m~s- v",m obedecer aos parágrafos (g) (il), em um dos lados da antepara com aparelho de respiração um cailo gul",
trM locahzad~ ~ora ~os comPlll_tl- (gl! <iií) e (h) (ii)' da Regra 61 do um indi.cador visi,el mostrando se l> à prova de fogo. de comp\'imento e
tllentos de maqUl!!aS e em poslçoes preseríte Capítuio. válvula está ,na posição aberta. resistência suficiente, c8,pa~ c,e ser
facilmenJe acess!velS de tal m9do que " preso, por meio de um gato de es-
:não será J;lecessáno Ü' li mais~e três Acoplamento Umversal" para Lzgaçi5e, 4a.) substitutir o parágrafo (el cape, ao cinto ou cOl'l'eia do aparelho,
j9stações a fim de parar tóda a ven- e01n a8 Tomad(ls de Tez'ra, ,da Regra ~8 do C2pitulo II p2lo Be· ou a fIm de evit.ar que o aparell10 de
ti~ação para os, oompart.hncntos que 'fJ ,Devem ser cumpridas as diS- !glünte: . , respiração se solte quando for m3,~
Il,ao ~s de carga e, de. maqumas. As p<J:,lcões da Regra 64 i,d) do presente I ,'e) 'I,"Ôdas as portas devem poder nipulad{) o cabo guia, a lIm cinto se-

, 'V.entol!1has de ye~trlaçao dos compar- C>tpltuio. ser abertas de qualquer um des 111- parado.
tnnentos de maqumas devem s~r pro- -, " , 'dos da antepara por uma só pessoa, 7~) Substituir a Regra 50 do C,'a-'
yldas de uma chave-mestra aClOnáveJ I Eqmpamento de Botnbez')'Q I
de uma posiçâo fora desses compar- , ,,' '. 5u.) Acrescentar à Regra 38 do pitulo II pela seguinte:
timen'os (g) Devem ser cuml?Ldas as dlSpo ICapitUlo II o seguinte parágrafO: 'ReEtra 50
, L. slções da Regra 61 IJ) do presenteI ~

(b) Deve ser proporcionado um C1<pitulo. '(f) AS portas contra incêndio nas -
USolamel1to eficaz para 05 condutos de _ Re"ra 88 antepG.l'as das zonas verticais princi- Filmes Cinematográficos (l[UiOc!03 1,
extracão de ar' dos fogões da cozmna" ' b, i pais e os 1'ecintos que aorang.em as II e lI!)

- quando passarem através dos compar-' Pronta D"pon7b,z,dade dos .Equ!pa-I"scadas, com exce,ção das portas es- Nas instalações cinemategráficas ~
timentos de acomodaçôes. , mentos de Combate e 17!eend20 lt:;,nques de fechamento mecânico e bordo não devem s,er usadas peli{)ula.~

Devem ser cumpridas as disposlçõe~ as que ficam normaln;er:te fechadas, tI base de nitrato de celu10se.
Regra 83 da Regra 66 do presente Capitulo. deve!l1, ser do tldo de iecn$,mento au- 8!) S b t·t i' ' "f ' 'da

tomatir;o que possa funclOnar com 1\ s I 1\ r o parag. a o (1)
Detalhes Diversos Regra 89 miJa rnclibação desfavarável de 3 1/2 Re.gra .54 do Cap,tulo rI peio se-

la) O naVio deve cumpril' a R('- Meios -de Abandono ,[graus, Tôdas essas portas, exceto lia gu~te. . , • .
gra 40 (a), (D) e (i), éom exceçao , que fICam normallnente fechadas, de- (I) Nas I_nstalaçoes cll1em,~tográfic..aJ!
de quy na Regra 40' (a), (i) , 13, ',5 Devem ser cumpridas as disDDSiçõe& vem poder ser libertadas 'de uma el- a bordo nao, deve~ ser usadas peU-
metros (ou 45 pés) podem ser·substi· da Regra 54. ",tã,ção de contrôie, quer individualmen- culfiS à base de mtrato de celulose.
Wldas por 20 metros (ou 65,5 pés). Ite, quer em $rupo, e também indi- 9~) Substituir o par!igrafo (j)' da

(b) As bombas' de combustível de- Regra 90 vldualmente de uma posiçád na por- Regra '65 do Capitulo li pelo se-
vem ser equipadas com contrôles rê. Fonte .de Energ,a 'Elétrica de la. O mecanismo de libertação deve guinte: ,
lllOtos situados fOTa do compartimen- EmergênciCl \"er proJetado· de tai modo que a porta (") ",. to d

f 'h " t . t, te ' J J.!<qmpamen e bombeiro';
to de modo qUe elas possam ser pa.- Devem ser cumpridas as dlsposiçQeS se ec ala, au ~111~(:amen" no caso . " ,
l'adas no caso de ocorJ;er um incêndio da ReoTa 22 ta) (bl e (c) com ai de uma mter'.u[J,,"f do sIstema d~ Um navIo cargueiro, seJa l).OVO ,,~
no' compartimento em, que estiverem exceçâ3 de que a 'localização da fon- eontrôle; ~ontud:), as VO!'t~s estan- eX!8tent.e, deve tl'<tnsportar,pelo meJ~?"
lnstàJadãs. . te de energia elétrica- de emergênciCl ques de a~iO~amen~o mecanlCo,<~p\'o- um eqUlpamento ~e .bombelro de acor-

Re!'Jra 8,1 eleve ser feita' de acôrd{) com as 1)1'83-1 vadas serao c!'tJsW8radas ac~Jta1(eis d? com, as prescn90es da Regra 6'1
crições ela Regra 25 (a) do' presente p~l:a esta fmaUd\de Nao .sera9 per- deste CapItulo.,
CapitUlo. , 'Imltldos ganchos de retençao nao "l-

I Regra 91 jeitos iJ, liberta<;:1O pela e"tação de () SR, PRESIDENTE:
. -, contrãle. Quando forem perrrJticJ,as (LUlZ Braga) - Diseussão "n,~

Exercícios e Postos ele Incéndio 1poltas -duplas de ,a,-e-vem, el;,lls de- ca do Projeto d.e Resolução nú-
N{) exe 'cÍcios d, 'ncênd' io-1 devem ter um !1,sP03itivo de fecha- 7nero 5, de. 1971, que autoriza ()

Oildo~ na Regra 26" do capiful~~:ac de.! mento que s~Ja, ~ntomàtlc~me;:te ;::t~~l~afe~~t~a:;ni~~~~ :~;t~a~
presente Convenção, todos os mem-I acionado i?elot ,U_dC 'J.1~mer.:to do .IS- gi5es Unidas sôbl'e Discriminação

'- rb~os da tripulação devem demonstrar tema de llber ,aç,u na~ portas, Racial, a realzzar-se etn Laundê,
plauCiS de 'ua familia.ridade com os arranjos € 5') Substituir a Regi'a 53 do Capl- RepúNica dos Ca11w1 ões. Da,

facilidades do navill. rreus deveres. e tulo II pela segl/inte flfesa.



o SR. ~PRESIDENTE:
c.r.U'lZ Bra:jo) - N::to hav·endo .ora

dores in::;eritos, ãec12,To e:o.c~rrz;,ca a
dlsc!),~50,

Vai-se paSZ:1f à votacão
tia. -

o S1;'" PJ:EL"IDEH'!B:
(L'ui2J ErcQu' - 03' s.enhores (lue

ap::"OV;11TI qu~.iJ.·?Ul fiCllt' ccnlO C3t~O.
~("Pausa. )

Aprovado.

Vai ::to Arquivo.

submeter a

lI~iENDA

mf.RIO . D0 Cor~CJR~iiO f·JAC!01'JJI.i.:-'(Ss<!ão U) .
I <_..... .......--.~_ ........~ __ .-~~_-

Rejeitado.

Vai ao Arquivo.

O S~·. PFE.SID:rF"J:'E:
(rAU~ BragaJ - Pri1neira ã1s

C118São do ProJ'eto J1':i~m€rO ••••••
1.4,94-B. de 19GiJ. Clue altera dis
pos/tipos da Lez n~ 4. 21jj, tte 27
de abr;l <te 1963 - Estatuto CÜJ,
Ordem dos Advogados áo Brasil
- e lllí oub'as pro'''ldÊ7IciCi,' te'lJ-'
do parecer dq, J:'o-m:ssão de Cons
titlilÇão e J1Istlça., pela, constitu
cionalidade e aprovação. Parecer
à E1nenda [lo Plenário; da Co
1nissão de Con~iiluigão e ,Ju8tiça,
pela rejeição, IDo Sr. Fernanão
Gama.) Relatar: 31'. Petrónio Fi
guei,"edo.

PROJETO Na 1.494-B, DE 19G1l

O Congresso Naciomtl decreta:

o SB.. PEESIDlli"iTE:
(L'!úz BtCi.ga) - (H senhores ooe

aprova.m que..tl'am 1'Jü.:t1.' COlUO estão.
(Pausa.)

O S~. PRE;sIDENTE:
(Luiz Braga) - Náo havendo ora

dores inscrito;;, declal'o encerrada a
discussão.

VaJ-se pas.sar à votação da maté
ria,

o SR. PRESIDENTE:
(L1üe Braqa) - Vou

votos o seguinte:

o AR.. PRESIDBKTE:
(Lu/\< Brava! -' Em Plenário foi

oferecida e vou submeter a votos <lo
seguinte:

o SR. PRESIDENTE:
(Luiz Braaa) - Os senhores que

aprovam queiram ficar como estão.
(Pausa.)

Reieit~,da.

ela maté-v:Jb.çúo

Aprovado.

PRO.JETD N° 1.1~9-A, DE 1968

1lai à proJnu1ga~~o.

O SR. PRESHIEhTE:
, tLui~ Braga) - Discuss1!o ~u~i-

ca do Projeto número 1..?99-A, de
196B, qUi! estabelece normas para,
a fixação do salário-base dos pes
cadores,' tenão pareceres; âa Co
1nissão ele Constituição e Justiça,
pela constitllcionalidaã:e; e, da
Comissão de Legislaçíio SOcial,
favorável 1f?1/! substitutivo. (Do
Sr. Adhemar GhisiJ.

",/e6G Têrça-fcÚa t
~- -

o SR. PltESIDEH'I'E:
(I,ui;; Braqa) - A Comissão de T"e

gislaçáo Social, ao 8.preciar o proje
to, ofexeceu ao mesmo e vou subme
ter a votos o seguinte:

() SR. PRESIDEI'JTE:
(Luiz Braga.) - Os senhores que

aprovam queiram fica1' como .estão.
(Pausa.) .

:. Câj)1ara dos DGplltacl.os aprova:

.artigo únko. Fica autorizado o Se
nhOl' Dçputado Célio :sorja a parti
cipar do Seminário das Naf)ões Dni
das sôbre Discriminação Racial, a
reaHzar-se em ~aulldê, B.epúb]ica dos
Ca;r;aarões, no per.íodo de 16 a ~il de
junho de 1971.

Vai+e p2.sCi:l.r à
ria.

o SR. l'RlJ:SIDE,NTE:
(Luiz Braga) - :Não bllyendo o.ra

(leres inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se pa~sa'r lt yot~,ç'\o da maté-
ria, .

Art. Ia O artigo'n" 55 da Lei nú
mero 4,.215, de 27 de abril de 1963
passa a- Yigoro.r com a seguiute re
dação:

"Art. 55. O advogado fará a ins
crição pl'incipal na Seçâo em que si
tuar ao sede de sua atividade (artigo
51, inciso VIII!.

§ ,19 Além da principal, o advoga
do deverá requerer inscrição suple-

.Art, 29 A presente lei· entrarE em mentar nas Seções em que passar 11
vlg,or na data de sua publicação, re- exercer lllbituálm~n' . profi s' o
vogadas as dibpo.'3igães que com ela ,,~ .e a S l} "
colidam. § 2~ Em caso de traILSferência de

O SR. ·PRESIDE?JTE:· domicilio e havendo alteração da sede
(L . B' .) _ O ' h' " d~ s~, atividade, o advogado comu-

U!Z la.ga ,s..~en o;e!! qu.~ mcant' o fato ã Seção onde lllante-
aprovam queiram ficar como estt\o. uha Dua inscrição principal.
(Pausa.) -

Rejei.tado.

o ;?,f),. F'RJ~f~InE}JTE;

tL.g,iZ ]3T.l.1QJ - Vou .fp.bmetel' a
'votos o se:;ulrite:

PROJETO DE RE50LUÇAO
N9 51 DE 1971

a SR. PRESIDr:NTE: -"
, / (Lui~ Braga) - Vou submeter
,\lotos o seguinte:

o CongrBSso Nacional decreta:

Art. I? o ,SB,lário-ba.se do,s pesear
dores autônomos, pa,ra. efeIto de re
colhimentD de snus contribuições pre
yidencáIias, não poderá ser inferior
11 1 (uma) vez e nem superior a fi
(cinco) v,,<zes O salário-mínimo re-

gional e se aferirá por sua declaração,
salvo p"Dva elt1 contrário.

tl} SR. PRESmmT'!'!i': ' I Art. 2° Rel'06ac1a5 as àisp<lsigões
(Luiz P"(lna 1 - ?Tão h~v:ndo ora- ell1. eonb'.2r,io, 11 JJl'e,sP"::lte l.e:j'· e;ntr2.rá

{lme'; in,cnbs, clceJ:'l.lo encerrada a em vi:;"r ;L)a daLl e~ ,sua publli;aç5,o..
díscu~::;fio.

l[) SR. PRESKDEl'IrE: .' ...( ..... 'que no eJ-:ercicio da represent'lc1le> ilUe
. (L11!Z Braql.n - Discu~são 'pré- nQ3 trouxe a est-!1 C8iÉiJ, ser.a ,ri.enhútr~

/ :ma ao Pl·OJetC? nO 3',P,G5-B, de propósito ou intuito de en,,~ereda;~ peJo
" 1961. que 7/lr;!U(lca aLe/ l,ZP 209, c"mmho da critica. leviana; .queixamo(\
. de 30 ele. maw fÇ-e 1936, rea1u~tan- ouVir da Maioria ums. explicaçií,o, :um
, do o l:ulor 'In. mgresso ~lh''llvlãual esclarecimento e, por qUI; não t\i~er

710 CaIs do Porto do RJO de ,Ta- uma negativa sôbre o que presumi
nem::; tendo p(~~e(;ere3: t!.a po- mos estar acontecendo, pois sabemoh
~"nf·'!ao d.~< C0!1sb.t1.[~gao e .)~S/..t~}a, todcE! o absurdo que essa construc[o
~1e/,~_ çonSl.~'!Iu.?lon~l?aaae e! l~a.> COM: xepresentaría no. l1Jornentô e ,PI'.inci
m. ..<w de Fmei?100S , pela a,J10Va -. palmé.nte num pais com o 1100.0 ~tat
çc<o; Par€cer c: e1'i!8'i}áa de Pl~- 'econômico. ,. US
n';!llD; ria C;;0Jn1SStlD ~'B ConslduA- Nad 1--· ~,...... -::~,~ bC'''-' e ••
gG? e JZlsliça~ peta 'tí!Cf.'l'LStttllcio- . . . a va ~;e eo.l~~, no...,..,...o ,-,=:rv,...Jf;d.O
nat'tlarle ao 1;rojei'o. fuce à E1nen- InICIa} e perl:5Un~2n.amos aInda:,
da Cans~ii-ucio'!ZnZ n9 1. a3 17 T!fã.a ~e.ra que, maIS U~l1a ve~, vaI fICar
outubro lfl-~ 19E~, Relatores: Se- de l0J;a. a Ellgellha.ua ~91O!J..'l1? .
n/lOTes i'a)mu'il(!o Dinis e "tltair S~ra que a .autorJZOlçao e p(tra ope·
Chaves. raçao de c~8dltO com a Manufacturea

Ranover LuU!tsd?
Ou sará que é para "a construção do

proJeto" pela dita emprêsa?
.A notícia mereceu publicidade mas

o único que ficou claro no jorhal é
da ):11at ~_ que 2:1 iniihõs3 de dólares vão sel.'

• lançados no Galeão. .
De tudo o que foi divulgado sabe.

O SR. Plm3WE;<TE: mos pOltanto: .
(Lli-:c" },i·l~r;a. _ Em vot8cl'iio o p8c- I.') Que o B~asi1 vai tomar 20 mi·

recer da CJLW,J.J li"' ComtlttlirZo e lhCes de dólares r.o estrangeiro p~m
Justica. pela i.t!CQD::tit:Ic;on.aHdR,(~0 do Investi-los no Aero;mrto do Galef,o.
projeto. Isto, sem considenu' o acréaülllo de~

correnb dos_juros computado,S em
funçi!~o do tempo ]l2.ra o parc61amen~

to d8S obras; ,
2.°) que, se é para o Aeroporto Su.

persônico, vai-se lancar 20 milhÕes'
de dólares nUm empreendimento cujo'
custo não, se Babe il altum de cor-I
responder ao investimento e isso feito
em térmos de "financiamento par~'
cial'" - - 1

3.'/ que num País com~ o nosso'
êsse dinheiro' pOl'erln, ter emprégo
bem mais útiJ, rEal e positivo, em ou...

PRO.~ETO Na 3,6f,j-B, DE' 19fil tros setore,3 ou áre23 da administra~_1

O Congl',,:.}O Haci::mal d6'êreta: ção onde exi3tem pl'obleme.s a exigir.
soluções prementes, os Quais me dis-I

Art. 19 FIca reajustado para Cr$ penso de indicar por sel'em do conhe. i
10,00 (dez C! uzeil'os!, o valor do in· I
gre.;,so indiVidual no CüÍ3 do Pél'W cimento público;
do }'l.lo de Janeiro, de que trata 'I Lei. 4.') que, finalmente, se fôr para a'
n° 209, de_30 de maio de 1936. "construção do projeto", a entn:g8~ a

Art. 2Q Esta lei entral'á em vigor, 1jma firma estrangeira em nada es~
lla data de ,sua publICação, l'Gvogadastirnul.a 2~ engenharia bl'.:lsHí:JX2'1 an...
as fusposlçÕ2S em contrário. t.es a deprecia e isso comé;a a EOS pa

recer usual em l.lossa telTa, t;ill f~{;

o SfI.. p.eE8IDENTE: tratamlo de obra. de vulto. .
(LUZz Bmgal - I:s~otada a OnBm Admitimos, 6r . .Pleslc!"nte e Srs.

do Dia, düu a pahvcta ao noore Depu- Deputados, que Einda Dsce2sltamos
tado Florim Coutinho, n!lo qUl1lidade muito Imow how, morme:ot<; em cs:r
de Lider do :MDB: tos casos em que a traalção é n6iles-

sária, mas não em todos os casos e
O SR. FLORIM COUTINHO: muito menos se a cola se está tor
(Lê! - 101'. Pre3ideute, S1'8. Depu- nando sistem.itical Sem entrarmos no

tados, fccRlizamos hoje um assunto mérito da ausência d.e licitação, a eu
que nos jJal coe de grande intel'ésse e gennaria bmsíieira. honra [;, técl1iCf',
[,tualidade. _. . nacional, deixando traços marCf~nteli

Interêsse que estamos aqui para neste País e já ~e alteia, em escala
defender, pois o povo brasileiro bem real, no campo elos ~mpreeud.imento,?
mel'ece a l"lOSSa luta, .contando com inte.rno:.u...ion3.is.
poucos recursos para encontrar o ca- Mas, retornando à linha dQ meu 1'1'
minho que há de conduzir o Brasil à ciocillió, dizia eu que presumimos 2.
posiçâõ que lhe est,í, reservada entre despesa autorizada e o re:3pectivo
as maiores potências do mundo. compromisso assumido à inieia.tiva. do

Atualidade,' po.rque vivemos numa construção de um Aeroporto Super-
era supersônica. sônico, e assim procuramos especula.r

Lemos uma noticia de que o Pre- o assunto nO seu pontú de origem que
sidente dá República autorizou con- é, sem dúvida, o aVlão supersônico,
tração de divida, através de operação Existem três projetos desse8 aviões:
de crédito externo, no valor de 20 ml-·.o soviético TU-H;! TUPOLEV, o fran

) lhões de dólares para imanciamento co-britânico CONCOR.DE e o amel'i
§ _3~ ,De 'p~S3.e da c:?~unica;ção,.a parcial _ notem bem - "financia- cano BOEING SST.

S~çao tmnsfenra.: de OfW1O, a, mscn- mento parcial" de obras no Aeroporto 'Os dois primeiros, com um ou mp.ie
'!!10 p~na, a Seçao onde o ll:dyogado Internacional do Galeão, estando o outra protótipo em ,faEe de vôos expe-

a s~tuara sUa nova sec;te. de a.tlVldades, f3r. Ministro d", Fazenda autorizado rimentais; e o texcei.ro, com dois
~Isp~~sados, nGSt~, todas as provas e a contratar a emprésa Manufactures exemulares aInda ein construcão.
legU1~tos dos artigos 48 e 54, .salvo ~s Hanover Llmited par", a execução do Embora se admita que entrãr~o em
~ençoes dos incu:;o;, IV e V do art,- projeto. serviço em 1973 o TU-144 e o CON
b

O 51. . li noticia não diz 5e o fato decone COaDE e, em 1980, ou mais tarde, o
O Congresso Nacional decreta: ' ~A1't, 29 E.sb lei entrará em Vir.:or de ter sido o Galeão o e8colhi(l0 para BOEING SST, essas datas são mera-

! Art. 19 O saJá1'io:ba.se dos pesca.- na ~ata Ide suapubllcação, revogadas a .construção do Aeroporto Snpersô- mente o resultado de expectativas,
dures l,e1'l1 corxes;;lDndente a um: Balá- as dIsposições em contI'ário. nico de que já ouvimos falar, mas o pois todos os projetos permanecem
rio-mínimo regional, calvo se, a ma,::]- O ~R PIlE'"IDIF'TE' vulto da negociação leva-nos a Grer como "estudos _de praticabilídade {;
~h.1 ~os órgãos representat~vos dessa (L~i;'Bl'a(ja~ -,"Os . senhores que q~ o crédit? se destina a êsse fim. projetos".
-eate",Ollll proIi%ional optar, através aProvam qUEÍl'alU fiCar como esi,1io. ",To Preslder;te, SIJi. :oeputad?'S, Não existe' nenhuma ga.rantia de
,de entendÍlnen:02 com os órgiios com- ,Pauset.) . quando o Goyerno empr,:Ita se.rvIço que um nóvo modêlo de avião, espe-
:petentes do MinLtérlo do Trabalho e de uma empre:m estrangeIra .cont.r.a- clalmente se de caractel'isticas muito
i~evidéncia 80ciaI pela aplicacão das Rejeitado. indo uma. divida, desta ordem e pa- ava.nçadas, seja lltfiízado senão após
:normas prevista'o no art. 77 rIa Lei Fcce-nos Que se dispõe à .constnlÇào amplas e~'periências e e.ssas aiJ:lda são
,º~J.~ni~ da Previl'\énc:a Soçi~l. Vai ao ArqUivp. Ide um A~r9JJ9rto l5uperE:ôni~, '&I3'g6 pouquíssimas no tocante ao 'l'U-l1~.
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o CONCORDE e 1'lehmna relaHv/l." ~o.õ afigul'a impossível sem a disPQ- endeJ', porque· são ,contribuij;ões úteis'- o avanj;o da técnica moderna con"
ro'ente ao :BOEING S,;JT. nibtlidade'drJ .Tolal! çlél'eas para lEI ",O Pais, Portanto, devemos saudá· side:ra superada a produção de aviões

1llin 19ô~, 2, Inglarerra quis eancelar, JI....méric.a, notad2.mente a naj;ão eom las. O grande aspecto jJ problema supe;rsônic'os, tema ora em discussão.
o P.rojio"O CONCORDE devido .ao au-' maio:r ·possibilidade de cobrir as des- (me V, El:'a. coloe;;, é o da oportuni- Isso com base na futura construção
meutO do .seu prBCO, , , pens e o alto cUBtodai.l,aerDnaves. dade ,da vi~bDidade do avião super- de aeronaves que voarão através do

,>;lu:cnto à panic'!PJl,çãO JJoyiétic;;" di~ E' 've,l'dade que o óenado americtlJJ.o sônico. Quanto.a .isto. temos que o ststema de sustentaç40 avaliada ,como
o ':~rl'l:E" de 3 tie ,out.11bro ,de 69: se demonstra dlspos.to .a relnicial' avião soviético. o TCV-14~, e o Con- geometrla vil.l'iável; :isto é, os aviõ3s
"trata-se ,~n grano.e parte .de .ameaça, lii';cllESÕe3 sôbre o SST, mas mn abril cord-lil,ainda -há pouco, na, ezposição Rl1pe.rsônicos do :futuro imediato voa
irreal: _nenhuma e.m],.'-.rhõ.a de ayjaçEo .cWste f!.?10 (l. opinião PTeàomillantiJ em aeJ'9:o.áutica .de ;FariD, f.Lzer",m uma .ráoa Yelocida~le subsôr.icas e suuzr-.
OClcklltllJ corre:rj,a o risco de confiRr r!e I];:,e :ninguém lJ1:lJciSiJ, do SST, apresentação. 'sô:riiças. Daí os paises mais desenvoI
nO:; RllS;;la, paxapegas d~ 1'e,;;:olllçjio". J;1UOJ1dél QS cicL.'l;les a.me,ric?J12.3 s" en- O 'íOR, FLORIMCOUTTI>THO _ vidos proibiram ,o vôo do suP"rsônico

Nos E;;têl,dos Unidos, e pro:Y<ll'eJ.me:o- c::lntJ"a.m em deca,deXlcua, e todos os Ap2nas uma apre"2ntacâo, . sôbre slmertícles urbanizadas de seus
ie Jamba:tn na Yn:n;;a, lnpaten;;, e niveis dá BA:luJniat1'B.çáo púbJ.ica· cla- - terrlt6xiõs, poJ'que. ;lO uitropr,5s.<>r a.
RÚB3ia, o "wião ,comerclal.supersólllco JJliWI por a.uxilio Dnnnceiro. e en- O Sr. Drmiel ]i'araco .....:. SlJil, mas har:reira do eom, o avJ;lo SUDersônÍco
ccnt.illl'B, Hló:!do aocm'a,do como uma J;tuanio a P.r;ovJdência Social dispara, lJ,U1'U ,~opl'p.senkaçao concretlt, , Crew que Ll;'octllZ o bcmg sO'Qoro, além de preiuí
Que/tEto ile JJr;;',Etigto:, pe8quli.a iecno- 'pOl.?! lq.$ ilIDdos fedB1'B.iõ devem Bel' .houve recoUherJm81Jto gera.l gU~"1n- ~.os de -monta às propriedades pl'lVa
fógJ.ca e mai.o pa..r.a, llwnier Cf, mão-de- L:üliz? dOE p2.ra Optes f.i.!J.s ~ l11L"'lca Fat'R to à\s condipões técnicas .a~gjclas:, Nos ítas, â.s inclú.str.ias, enfim a tôda3 as
obra, ern2)regt:.(~i. ajucJar a um número reiativamente E3iados Unidc:s é que miste um..'1con- constmc6e.s ,que se locafuam nos :cen-

A oposi0o a j;~U uso comercial ezi:;~ ;";;t:.~8no ,de 'p'2.8~2.feiros a 'lllcanç~r troversm mUlto grande dentro do t,ro.;; urbanos expr"ssivos dós .maiores
te .até nas pxopria..s linbas aeJ:ellz. ,!..DU',xe.s e Pans um pouco malS ae.. próprio govêmo l,JDJ't,,-amerlC'lno .• ,: ;::afses. ,

Embora as grtlJJ.qes ellJjJ,l'êsllS t.,.. wessa. ' O SR. ·FL01UM .COUTINHO _, ,0,'3 govemos ,antexioxes do .Brasil p()
nham f.eiio en~Onle11Clas ~e ,reseJ:v.as diJ. -E ccnclui o pewXlli.tento· amer,;rano:' Exatamente, - C",lo/)'''',,'IeJt;;, ao pXDblema ',MS OP,lITU-'
aerDna.v.cs J3uparséu11cas, a malQría se se 03 inglêpes, franüe,sBS e .r~K:::'!)S lá "f '9 ,. , 1" n.icacões~ ,PP1' )Jjj.o C~J).~t;L.'1.Úre:.:n vias te ..
mostra íavox.áyel à 3J,1a pJ'oy;e1agão, _e~:itão t.E:.:J.t2.nõo l<.u:wax no mercado _ O sr~ Danz;! ~Far~~o -:- .... ~;)...~~.e, Je,3T.áfi.cas e tê!.e.fÔnlD,3..s, acabanun por
devido 2,0 Ee~l cusj:o ..ser elev2~do e de... ; um 2UpeILJÓntco posslvahnentB 2,n~i- enqUtU:iLO o .t"'OL.<.e.:r .J!w.ecut.Lyo ,l.lO_lJi"J- .i1l1::talar no Pais o hron~:"~o d ._
'lido àEàiJiouidades econóI1,JIco.,finan- "~onémico e se preocupandD com as a;;;::e.l'jcano é a !;:.vor do aVJJlo s~I.p,:r-: ",oonda" prodU'i..11tcD ;;'-éíUail~~ JJ:1Je
ceil:as que túdas ~atr.aveP.salll. po:.:siblllclades de conssguirc ve..udas S?nlCO, o Congresso, lipr escassa Dla,lO" J~ta,pa.s. JL.rua das mais avz,:lco.das çon...

Em da.::=bro de 19i1J., o Senado para- os llle3mos, por Çtt\" o contri- na, vetou, ~)Jl'OS5e:::yu=to ..dos t;ra- ee.ltllaçõ;s tã econo.11'J'l mo::ç;rna. Da.
americano 'Ví"toll .a, .apl'oY,1ção de )Oi- buinte 8znericano deverá ser .convl- b,ühos reJa.clVOE a esses .aV108S• .Isso me.rona ,forma, neste 03.:0 eSD~ci,üco.
;'::OjJ. parA o pxozBegulmento ,da ccns... d~.âo a ,entrar netjse J5:so? náo .df;\'O .DlUITi.'ee.1J.der" poxqt:e, no $e {} Br.asil s,e deUrer no estágiD eni
trução. do BOEING BST. . _' _ &l', - J?,l'e5.idente, Srs. Deputados. p;rójJJJD ConB'l:essO JJill'te:'êmen~éUI0, que .esti, nO ·Çtue Ee xefere à aviacão
,~~lamsIClo gastOs 8~ !oJJ.i1hoes ,Cle todo ,noL.icltriD ·s.ôbre" os supersônicos', gua.'1~O ,llP?':""\f -o, pnmeJro- t1;~ a com,eJ'c!a1, gueJmará U.n1a et;J,Da, 11ãiJ

dolaE"S' ?e.~ total prpF,"to em 1,3 .0 mal:' l'ecente, ou seja o do momento, vapo,~ '10~\'Ve .,amoa~l uoi~!J.ssuna mOCO!.Jcanc1o.oo.nos;icsae.rDpor,tos, por·
bllhoes (le dDla~e.s", é SeJ11pre nebulDSo,' °lX)"qJí:~O•.Jl,sse-e_ o des"no de cadas ~' .Que os aV15e,; que voarã;> sob o J'e~jme

}'!enhl.Ul1a, entlda,Cie prl,-,ula ~e Pl'O-, .Nos Estados Unidos :fiá notícias de g.1'and~s L':l°Y!l&oas. Estas, nos regl- da ,geGmet!'ja . V;l)'j;).v7l ll:1Vel'ão - de
_ poe ao r.LSCJT de :ID::espr, 011 ~osmo v1ióüas ,dos J.uteressaclos na CDl1stl'U- mes d"lUDCJ-',lllcOB,,,nco!,:"JIJJJ sempre po:u::m: .no.s .;;,al'oportos cGxl',e»c!olJ;l.is,

ellJPl'est!1r. o~ g,57 mllhoes· de aolares' ção do BST 110 .senado e há notícias m;J.;or ou meDDX PllD3Jça.o. EE.t:J.mos ,Sí"JU pXf-cj,<aJ' de trlt':e':1J3 especiaiS.
qUí~ esta J.í?J~and.o. . da proibJ9!J.o de vôos sup~rs5.u.icos só- chanie de um probls1XlH. americano, Ha-:vexá par jss:o ;Ctli2ElllO uma e$:ti';JAJr ..

E o »r.J.uClj;Jal ...motJYD !}ue levou o bIa o .seu te.rritóDrr! aro _C"iisCLlS.siio ainda nos Esta.dos" Um- cU!Járla ecoDo.núa· de rlh'l,sa.s para a
S,:'1aclo/uael!c~n? a d~:iq~r '~~~,i!l-' pIa. Rússla, o, poj"ti,s,ta do TD-14q. dos, J:;ifJ, lJOU~O tempo -V. Ex~. P!'tJ:~"l ~ra:ti.1eil'a._!.D:n :faVOl' da a.do
te,rnpç"o elo p10Jeto f 01 , 0 ::;",;r se· (TUPOLEVl diz ,Que ..uao hã pxolJle- m~mclono~ da tl'ibllJJa" - todu o FalS Ç;10 a ?pOl0g1a ava.ucada cks paises

..rIa p.r~vavelroep.te j./,m.. luxo a BerVlço luas para a absorção no mercado acomp3.~r\';:, que:tt~ do PIo,s;$gUí- .d.eSBllV{}l;'2d'Ü.s~ .ao p.rVdll2t~· seu tt aba
do ".;1i!T b~T" - gxu)Jo :lo jJçB50as do mU;}dj;1i, nãD só ccio TU':l11 como tam-' m0n!o ,cl2. COD3~ru:ao dO :),H"rDpOrv~ s.u- ll'\o, V. Eza. encontrará todo {) apoio
hWiJ, soc;,n1f que vive voando em '\Ila- Jkm do CONCOP..DE, Dois con~idexa' pers>l.lJJCO• .A:1. .nOc~~ atl,or.id?cle" .no ele nos~a p)ute, );Jo..rQne, na real'r:lílde
gens de Y.6cxeio entJ:'e a ElU!opa e os que taiõ -p-_l'o'blemas ió -atJarece'r~-o meu. '-enipn~l~, ,eSlfl-.9 pOJ.'.l~.a:o.d? _,~O ü :oob:e colasa j).l'otesta coni:..tn .os ya-

1 -- J3:ill --.1"......,0,. .çte lutmo C:I~lO llUllQ;:O.s E'J.:-IW'éstll310'3 eJ';teruGs queEstados Unidos, .e ,que Jn.er 4~n\e .gr~l1- quando ,os aviões COllWç['l"~1n a sera~) _t€lH ~ \; ... "","! >:> _ -v !l .. ,c.: .- '-"A onexam o :Pais, Jnuitas v.êzes sem aJ'Ü'''
des,cl8l'P"J3RS (por parte eto !'ontn'Jllin- ([peljeIGOar, t.(ue ~~ao Il1Lrec~1? ,~r!ClC~S ~~r ~;~~e maoas jllstlfJ.cati'l'M .
.te..ame.lic.ano) roam PP~Pf.t:r .hP.r.a~ n5.o E essas incei-ie~;:.as) Sr. _P.residentJ3 q?--e;5ra_~. ;SeJD C.U~'j:~: mer4}~ -'0;:"" .:,'

.:neces;;;ÍlnflB, e .L!ue tfui1bil'11;:Jude.tJ.a s~r e Srs, Deputados, ocorrem 6111 Ilt.lçOes ~!scu~ ...a~~ :::.: .L CD......JlÇl;.ill?t",..~e ~;.an .. PDr O SR., FLÜ'.!:-~l1\'I 'COU'I'INHO _
letal 1,ara todos, e que,., COJlSuml- superdesenvoJvldas, potêllciaô do mun- Les, c,",rt<UJ:l·,.n"e, fara ,c~,,, ~x~me, _que Mu.l,to obl"gado a V,· ELa. pelo aparte,
ria mUhõel3 .de dólares ..;tue 1J"derialll do e plenas de fecursos ,econômicos, If• .EEa,' 2ita- tJ'az,m,lo a trl):Jt\.11a, nes- O 'sr. }jrmieZ Ji'rtrp,oo -D2!'cuipe-
téJ: m0hor de.slino", ("TEne", d<3_.3.4 Não sei ,o que ocor.!"é oos hastidor~~ te )1lomoJtp. me interrompo', nobre Deptltado, ma.s
de desombJ'o .de 1970). sovj[McJG, nem eu l1eTI1 'ninS""lém o 0- SR, FLORIM COUTINHO - V. Exa. é o culpado. '

A c!eles,", d.0 ,"?ST, feita p~L'1~jp2,I.. ::abe, ma~ nos Estados Unid(),s, ele oude M{ücó obl"i;;2.do a V. E:"'-. 'pelO .?,p~r- O SR. :F:LO..RW' COUT1,'UiO
mente pela mdustoa rJ..efO.OJ1J.-lbcf1 e oempre f;e sabe algun1a coma, pode- te. JVIas. nobre Deputada, queru ac- '8' u.ma hOI \ S" 1'"1 'L<:lo· .'
pel~s _~~ndi.cato.s de tl'a.J1.'llh~dol'es_,2186- ~~ l?2rceber que se -?::ava., como s~- clal'ar ta~{~ual;nCln.e ·a_tct:~;3«H.i.e 1]3.e Exa. ua ex tl........,fU ..ano po.. V.
sa ludU3tl'la. pautada no j:(!i:1) de que 1-,16, 11111:1 Jut.:l, em torno de altos ln- hom'amcom Er'.a at-ençao Ique, .DO m8lJ I "
estarJ~~ hrtvendo desempr;3.yo ]Yrogl'es- teré3se3 ünanceiros que estão r;smpre tempo de militar, percorIi éEte Bl'asU 8 {ir., 7JfJ.mei F'JI,t(iOO ~ V. ;It;;a.o
sJvo na...tJuelas s..tivirlaàes, af.irm':t que & vi~ar aJlC?:3 negócios: ..Êm SUlIl!?" El'l- a :lora e trago d:?uque12E Endança5 tl'~z ..a, ~kJ-~u~~lia.s.~-mJ.ltD c.me está J:les ....
o S[,T daria aos EJ3taelos Uniçios 4'11 tre quem 60 pensa em lucroS' enormes trizieô recGl"!:hçée3, poí3 çonstatei que p8~tanJ:"o xutel-.\SiOe •. -
111cl'o de 30 bllhõ"3 de dãhres, 90men- B quem pensa,. pelo menos 1.

'
m pouco, gr&Ll'ie.- parte do -fiosso pcvo ,linda O SIt, FLORIM COUTIN:trO

t~ _?ler,; exporlagões~ er.n . umn melhor ap1ícaçáo dos di- passa, cUornle.s neces.sid~.des na luta .PaX9" llÜll1, é l.una 'hour'a, DeDutado.
Def;rnv91re~,"se então ~~llUl,. campa- u_?el1:mi públicos err! -1Je..nCflcío qo povo p~a sobrevivência. Lembro-me taln- O Srl' Daniel Fa1'aco - ::__ e dá

nha d"amblto naclonal '" ",'vor do meI:!C;2.DO que ,é, tie ["to, C0ll10 (,) e bem de g118, qUaJ'do era 1.' Tererlk ens"jo 'aêst, dchate Fl'a'elo 'Mas
SBT" dirJgiga ]lelas a;wocla9óes_ cita" o povo hrasU;õil'o, gelem paga tudo. e s:rvia em_ JOãD , Pro,ssoa, ~a parai.ba V:. Exa. me"-~o g'i:üs pr~~'oéiHó, Ee-
~,:s e com J.lIndos ,de 150 m,ihoeE d( O Sr, Damai F'araoo - Nu verdade; a NeoçuDasao m:uor do <10,OS coman-, PItO: o assunto é milito espec(alizado
(wJares. . V. E~a. versa, da tribuna, com seu dB_l'lt~ )1.2.0 era com os seus soldados. e eu nã.a :lne ,allL.'l1a,riil -a, roscl.rtJ ..lo· em

Observe-se, .sr. P.reslàB....'1te e Sra. el-evacio eBpírito público, aS3unto d~ lDf:'S com. -a .fo.Lt:nagâo de unl segundo têrmos de especiulizaçê.o. 1I!~s gQsta
-Deputados, gu~ ~s mtexessaclos (lCJ.fl- ulta especialização. ConfG;)So que ,o xJ.nelJo P2:l':;l DJ:a:Jde.r aos esfomes.flos ):la de Jnze;r, duas {l))s21'va~ões: U111a,
·taram 150 mzi1!Oes. de dólams ~7It g.u8.sei a respeito é o que se lê no' no.. Que compareciam ao quartel .Mais a ele que a técllica cto aviSo de geo
2Jr0J?,CtfJlf.ndaJ flf.w. :oao qUlSerruu .ln- tl~:á.rio. E, lnc~usiv,·e. pude, -acon1pa.. \ tz.l'c!e. no Ectl'eJto de BrJ.r-ta _C,:t~."ri~a, 111~e?·ia. va,!'iúvel foi ~bteto ·de _aIgull1as
vestir ess.e di+J:helro como pa~t.e dos nha-Io bem, pOIS tEnho lido até '.no fui t;;steJJlJJn!m ocujar da S1,tllaçaO paginas elo iamow 11\'10 de Jeun-Jó\c
457 l11ilhoe.s tidos conlO sUfiC1e~tes (í'rhl1G'~ a d1scus[lKo -em türno do misarlÍvel de gent.e que í71 IJeSCar no qn-cs Sel'va.n....Ec1:lJ.·~ihel·, ~Le Défí
'PaTa oompleéar os p1'Ot6tipos... "Bodng" supersônko americano. De- mar para poder matar a sua fOlue .Amél'!cain" - "O j)"safio A.lI12rica-

Assiw, após ll.Po.iar o )38T uura..llte seJo conSIgnar, -neste aparte, que vi 11leamO na pnüa.. Oomo pensf~r em no." Êle- dlZJa qUl~ os 2.J11.erJcaJ...10S iam
dez anos,- mes!00 sob,oposição ,intBr- v,... E);<;a, J'oma.. posição eontraria ,ao supsl"Sônico. meu c;J,ro .Deputado? u~trapasGa:r ? "G(}Jl{l~~:de" pOrql1B' Í1a
J1a e 6:,,;tern.a, lnc1USJ.va d8_ Cna:rles aVl::tO sllpr;:rsónieo. V . Exa,- con;slc1e.. i\I50 -sou contra o p,rOp'resso. Pejo con- VIam preferIdo o aVHlO de r~;eoroetl'ia

Undberg, Dil'"tol' da Pa:o AmexJcan, ra o avião supersônico '!lna utopia e O'trál'io, . acho idéia ~ad..'11iráve1, uma val'iá,el, Bnqtlanto o '''Concorde'' .fi
e ,dive~$os ~~:;esssôxOB lJl'~~~chis, li nào. 'vê j~lstiíieativa para" Que, no grande iJ::J.i!'iath~ do Govê~J;lo, mas, ca~l! ~~a asa fic:a: lslo "éle faiava há
Camaxa do" Dej:JUtados an.enmIDa de- Bras!!, cogltemos de aero]Jorto sl1p"r~ p&rale1ame..llte .eledeve mmorar ~s lL.'1o tIes on quatIo ano.., qU2nclo pu~
termmr>u o cancelamento do projeto e sônico. E' um ponto de vista nobre neces'ádao;:s do no~sopovp q!!e em blic,ado "O' I'le~afio Amel'ir.a.no", O
proib!u o VIlO ~de qualquer aviãD 00- Depi.'.tado, é assunto a que, csrt"men- graude Iwíe. alnda'passa f~ma. i.rl1i- ctll?O'O é qu" o "GODCOX~!" foi ~am
mercm! supersonzco sôhm o tenitório te, fl nossa douta CQlllissão de Trans- ta .g.ant!':; mesmo n2_ .zODa .rural- elo .Es- a fl (Cute e. quant-o ao J\Vlao UmCl')ca
"mel"ic:n?, me:mo a 1Jaixa..velp~da- por",s:, q~le tem a. ,pl'~sidi-la um elos laelo d,!, Gnana.hara, não sabe () que ê1no, tey~"ctr se~',!"?a:ocl?nacta a i-;!é!~ da.
d.e, M~dldas svmellla.nte3 la t:inD;1m m'lis lIustl'e:J engenheu'os desta Casa 11m quilo de cal'l1e, porque não pode g~om~~.. la Valla,e}, ])?lta.'100~f-8 . .a, da.
SIdo adotlédas anteriOl'lúenLe pela 11'~ e qlle é oonstitnfda de Deputa dos 'da ''lpquirJ-I:<, 'E',ra o que tinha, .a dIzer, a"a flX~. Mes-w.o a&ym, D3 amerwa
landa, Suécia 'e Alemanha Ocidental. n;elhol" categm-ia, dedicará a 1nelJiór O Sr, Sí1vio Ba'l"'os _ I'uwe De u- nos ~~tao JJa~ .srtuaça·(I '~lle V~. :mxa.

ReSUlta, portantD, que llle~mo que 2_tenção . .Mas os dois pontos olle ~je- t~ do venho ~ oom'panh~ ti' d _~ _ mencl'~~a. ~o.rta.n~o, cxelO que aí 11á
o TU-144 o~ ? C01':CORDE venmnú sejo _.salientar são: 1,0) que â cons";';lvimento <:!~"rtt~l~cfni;el~ ~. ~~n lJ,U1a CHSCU~Sa? tecnllO!! da qllal ;não
ao apro\'ltT nao jloqera.o S"1' usados nas truçRo do ~,proporto sl1peJ'sónico de.. Como Coh1.bor2,cão modesta ao P1~~ fod~_os tIr,,:, c,?n;Ju.soes, no m0!-U,5111
rotas que clemanaam a Afir:ricã. COl're de esfl1dos faitos pç]as autúl'Í- t st -... - >' . ';.4: O.. a J:1.aS. }1~ ife~~at.~J () ~.co.ncorae' e

C!. el:vacto custo, ?~S protõt,ipos _!d?d~S brasilcl;lJ.a na matéria, DS Ç1U~is ;on~ric\l~a~a~sd~~~Si~~;~~ ~l;"lfti~IO a;~Y-l",4 ,e~'J,lO ~O'~~ldo;. )'nr411anto
estu1J.aao eln 1,3 blhl0es d;;; dolares e 130 podemos 1Jresunür -tenham sido tre TIen-ltado li . - o _llao alnenCano alnua lla<J .saiu do
dos ~.viõ('s, eót:ma,lo em '.W milhões ,~nliz2dos C01U a proliciê;J~ia de ~-:~ ''''ve,rte "í~o"q11e q~ ':~:lif:~~e~~o ~~ ~i.;~: .~ ;egu:,-da ,.,ohs<?~va~ão .ctU? eu
de dolares para o BOEING e mais ele ';;!'C e tel1.hum-abasaiJ ..!os eSCju~'na fi vode' .. - ,cl ' ..'" .,. na ..La~er e a ,,,e Que "~ ,ala em
28' milhões para os europeus l~va..nosl m',!10s1ro adequado" O iat~ d;'have; vam iom,p:eeJ1' e.r, R:; 1')'-208S qt'P ie. ael'opoJ'to sU,Pf-rsôllico como se êle se
'a concluir qlle s,eI'ia n3cess~,rjo ven~' llm e:mpr0stimo e~l m~eda..... " ?lTaçao. ,bl'as.deu'll a 'pl'o~nder a destina.s.sa .apaDas a ,aviões pupe"~íllü
derem ~., d 300 'I '",. ,~ .. c. e"",an- emp10s",mOS ,externos cOm VHJtnO àlC'OS' 01'U 'eJ:lJ1lo"a ell não el1tp nda ~S.

b' 'tu ce.,~a e t ,r::smp a'r&~ 'paral.fe~~a, e .. con,mbUlça.o ·t.ee~lOlógica ex.. COnSiTL1çâo tle ;",e1'Opor1:D .E"upe;rEôÍJ.iç,p. Jleciallzadl'l.l'1eilte·cla "m;t-":ia ',h1ho t1I
.co elu ra o cus c II1lClaI. E IS"O se,' e'l.a. m',fj O'",eve em ahsoluto, surpre- porque - e é .elo ,conheclmén'r.n -""ral iln.lJl·efSão de .qúe nã() .é'beln J;;tw 0-.
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que 1:. contribuição do carvão não
se Umitlh a um aspect-o histól'ico.

li: bem atual, e tôdas as preVISOe'l
dos téonicos do mundo inteiro indi~

cam que no futUl:O ocorrerá "a im~

pre~ciÍ1dível disponibilidade de car
vão pam atividades básicas tais comQ
ao siderurgia,'a produçã.o de energia
€ a indústria quim1Ca."

Na produ.ção do aço, intimamente
ligada a{) grau de adiantamento das.
nações, o Jlroce~so de redução a co
que de carvão min~ral é respon"áve!
por cêrca de 90% da produção mun
dial. A evolução da téiCnica tem per.
mitido sensiveis .n1elhorias na opera
ção . do alto fôrno, não se fazendo
substituições do processo clássico de
redução. Ao contrário, as grandes
usinas em construção e aquelas em
ampliação apóiam-se l1esse processo
resultando dai crescentes necessidllr
des de carvão para a síderurgia.

Diga áe passagem, embol'a sejam
imensas a6 disponibilidades de car
vão do nosso globo, {} tipo adequado
à siderurgia não é tão ;J bundante,
sabendo-se que, pl'àtican1ente, os E5"
tados Umdos são ° único que tZH1 U!l1
volume .de reservas.... que permite a
sua exportação.

Quanto à prodllção de energia. elé
trica, Ihpe"ar do ad'lentu da energIa
atônlica, o carvão perl11anece e per
manecerá., conforme prevêem as pró
pias estatísticas americanas, como
combustível de luaior pl'edOll1inan..
cia na balança energética. -Os grau..
des depósitos de earvão para a ge~

ração _ de .vapor, a, possibilidade de
uWiza',lão tal como é extraido, a ob
tenção de um cus_to do kwh mals
econ6ruico pela congregação dos sis
temas térmicos e hídricos, eVltanclo
tl, supel'motorização déstes ou gran
des ebr8.s _de barragens, as gt8:hdes
melhonas- da, técnica de combustão;
assegurmn ao carvão. tral1qüilan1ente~

um mercà.do crescente na geração de
energIa.

Segundo dados estatísticos dÜlUlga
dos no ~'B:.:rtulnü1ous CoaI Facts", pu,,:,
blicação editada pela "NatIOnal coaI
AS30clation", os Estados Unidos, qu~

comumlram em 19135 cêrca de 250
milhões de toneiadas de carvão para.
a produção de enel'gi8o, em 1967 ele
varam eE5a percentagem, ficando o
carvão re:::,ponEãyeI por 33(/~ da pro
dução total de energia elétrica, pr,,·
vendo-se que, nlesmO resolvidos to ....
dos os problemas têcnicos que ainda
freiam o dC3envolvjmcnto da energia
Iludeal', Ih Energia eleh'lca gerada a
cJrvão será, no ano 2.000. qnatrQ
vezes maior que a de 19137. Em 1968
ela ,ia fOI da ordem de 295 milhões
de tonéladas Gurias.

Na Europa Ocidental, a posição 1'8..;>'
19,tíva, do C'Sl'vfto é mflis Jnarcd.!lte,
conforme dados de 19G8, dando a este
rninel'lo a p3.-rUmpaçfi.o per('entuaJ de
47 ,3~~. conira 4218r~ do petróleo, 5,4%
do gás natural e 4.5'}. da enel'gi8. ge..
rada p-:=los Eisce111a.s hídrICOS e na..
clear.

O carvão que, de'uma forma geral,
foi d~sluc;ldo peias denvadas do lle
t1'óieo, como combustlvel uttiizado em
maquinas mÓveiS, mantem, entl'€tan~

10, posiç'ào prevalente como combus...
tive I utiliZàdo em ínstalacões fixas e
é, prE"3enf"E:nlente, lnsubstituíveI nas
siderurgia.

A destilação do C8rvão para f<1bri.'
cação do coqlle en..3E'Jo:::l.. a instalaeáo
ele unidades para pI'ociuç.ão de uma.
vasta garna, de produtos químicos,
permitIndo e-55a conjugação que a
carbequünica rlvaIJZ8. vantajosamen..
te, com a petroquímlca. É ponto pa~

cinco, hoje. que na. grande jndüs..
tria quimlca, me~l11{l considerando Q
extraol'àill:ll'lD deEEDvolvlmento [}COl':'
rido no ramo da petroquímica, o at"'l
call'ão da hllll1a comtitui-se em im~
podante fonie d5 mUltos dos prodU"!
Los Bsscnci2Js à prOdl1('2o indusi!rial1
tornando-se c.ompetitiva R sua utm~

o SR. ADHEMAR GHISI:
iComwncação - Lê) - Sr. Pre

sidente S1's. Deputados, dIsse o FI'e
sidente

l

Emílio Garrastazu lVlêdl-Ci, eln
sua MensagEm1 de ~t de marçp de
1971, a~s membros do Congresso Na
clOnal:

"A obra do engrandecimento
nacional consLítul tarefa C01TIUnl l

que recla111a a conjugação dos
esforcas de todos os brasileiros,
eSPEc~aJmente daqueles que pos
suem re::)ponsabilidade politlca.
Ent.re estês .se encontram, em po
5icfi.o de eminêncIa, os trazidos
pelo voto 'popular. como Senado
res e Deputados) para o Congres
so l'lacionai".

Nestas condições~ aqui nos t:;ncon
tramos p:Jra l)m rápidO íocallzar ele
aspectos que dizem respeiIo a n.s~

Sl.1nto pouco debatido ne&tu Casa.
mas de eVIdent.e Importância técnICa,
eco!?~mka e finanCell'a para O' PaIS,
que é· o problema elO carvâo,

81'. Presidenle, 81'S, Deputados.
desde há muit.o a adnljnisLraçào pu",
bllca brasileira, tanto de part,c do
Legislatlvo, como de parte ·do EX0
cutivo, reconhecendo a Importiinna
do setor carvão no proce::so eeonôfil
co na ciol1a1, vem~ atravás de nITu],
longa série de atos e disp05itIv05 lp
gais, elupenhando-se em dotá.-lo de
uma e.strutma adequada,

Não só a iln.portância em si da ati
vidade mineradora de carvão já jUs
tltica essa posição, ba"tando para t:J,i
correlacionar a intensa paTtlGipaçãc
do carvão 110 desenvolvimento eco
non1ico de todos os povos tlndustnalL
zados, como também a própria na
tureza das camadas brasileiras ím"
põe o incentivo governamental.

Cabe, antes de descermos ao dda
aew~cmC2.,'!Lll"\{ií:5afala, )1j:mb.rar

o SR. PRESIDENTE:
(Elias Canl/Ol -"- Tem a palaVl'a o

110bl'e Deputado Adhema,' Ghisi, l1a
quahdade d~ -Líder da ARENA.prossígo, Sr. Presidente-.

.E: êsse povo dLle puga, el;n .sua maio
ria não se vaí uti!izar dos supersõ
il.ÜCQ~ tão -cedo. Servirão a milionários
e a uns poucos mais que quase não
existell1 entre nós bra~'31IeirD';3. N{)te
Re qUE' digo milionál'ios para os ame
ricano"> e teria que dizer biliollãl'íDS
pa l'a os naclOnais, E. assim eu me
e'5taria referindo a plguus pouco~ quP
g::lnharam na Lotena Esportiva e que
podem ser contidos a dedos,

SI'. Presídente, 81's. Deputados, se
as grandes pnte-ncia,r; hesitam e vaci
lam que nos cnmpre fazer?

Monologar talvez ...

Q010pOl!:O supersônieo é, na verdade,Inão anda sobrand(l' e onde, certamen- Antes de encerrar '" meu discurso,
um aeropOl to{) moderno, eficiente, ca- te, vai fazer falta para atender a ne- quero lembrar ajndlh dois flhtos:
paz de manipular grallde quantidade cessidades mais premente;, mais reais Na ilha, d(l Fundão, pràticlhmente
dc- pa;;sageiros e de _carga com eiícl- e nluito maís pre,:;entes e atuais, pa- na área do Galeão, já funciona par
6ncla, com rapidez, com segul'anç". l'ece-nos uma temeridade tal investi- te da Cidade Universitária. E, mais,
De modo que êsle ael'Oporto senl sem- mento e qualqu€l' outro que tenha por va,i ser instalado irE um Hospital das
,p1'C m.n gwnrle pIOg'l','bW para o nDS- base os supersônicos. , Clínicas.
110 PaLs, E quando à dificul:lad'ê da Sabemos que os p€l'.spectivas mais Escolas e centros univetsitários,
tnmspo:;il:ão do ballg, que se produz próximas são para o 'TU-1+\' e pa1'a bam eomo e muito particularmente
quando o aVIão entl'[[ na vE'locidadc o Ooncol'dc. . hosnitais, são instalações qUi! não se
üllD2!'sómca ou dela ópi, e.sta foI até Sabemos que o primeiro parece fCl'a ajustám com aeroportos, mesmo os
uma das m:6es que féz com Que as de cÕ:grtações, porquanto se O1'igin:ná destinados a aviôes convenct{}nals, in
autol'ldades bl'S.8ileirB3 optassem pelo dt' um pais com o qual o nosw não cluindo os jatos atuais.
Grtleão, em vez ile Vil'ac-opo.s:, para pal'tCe querer nluito coi5a. Ha,verâ -salas de opel'ações e outras
qt.e a tl'D.l13po.>ição entre um?, veloci- Sabemos que êsse tipo de a.viãonão apf1relhagens del1cadas, além de cen
da de e Olttl'a "e fizesse sôbre a água irá a Irlanda, nem a Suécia, nem à tros de peôqu,sas, laboratorios, etc.,
Eóbre o mal', sãO estas as observações Alemanha Ocidental e tampouco irá e os paCIentes internados no Hospi-
que deseJsva. deixar Tegi,'3tl'adas. aos Estados Unidos. :Perguntamos, -tal.

O Sr. Walter Silva Estamos então; VIrá aç> El'~s11?, Nã(l5el'á nec.essário dizeI' muitD só-
llpl'eciand{} e acompanhando atentos Temos se1'las ;:InvIdas sobre o as- bre ls.so, llal'~ieula~mente aos nobl';'"
o óhmo dJ.!Cl\l'SO ,le V. Exa. Pal'ece- sunt-o, E conclmmos nosso pensa- colegas que sao medH}üs (lU prD~esso

me que o "nó gól'dio" da que~tão não menta: . ..' res.e que podel'~o falar com ma15 IhU-
clStHl'la pl'()pnalnente nas a.sas variá- Pal'a que ln~~,stll' grandes_ son1aS em tOl'idade sóble e2~e a.spe-cto.
veis ou não dos aviões supe.t'sónicos. um empl'eendllnento se nao se tem ASSIm, Sr. Ple"ldent-e e Srs. Depu
S::l poucos dias lemas 110S JDl'naiE. certeza de que .vu:. l'ea:nlente, EQrl'e~- tado5, se é exata a conclusão a que
óHnios clue o TupolC"ll, ê.ste bl'otót!OO ponder aos sacriflclOs que serao iel- cheganl0s através das infürnlações
i'UESO copiado dD "ConcDrde" -deu uma tos? ..'., .l. prestadas no .jornal, eSclal'eCln1~n.tos
'€xibicão, TIGo Célr j de Paris das suasPa~'a que vaI 5er~11' o Ael'oporl.o Su- '111Uito urgentes se fazenl neceSSal'lOS,
e.'"'as ge{)H1étricas, causando I espanto e pel'sonko do Ga12ao? lpdisp'2ns~veis 111eSl110 sóbl'e ~ o assun
l>dmiração a todo o mund(l. Assim, 0, que o. 11{),§O Pfl!.S preClsa, e com to, não so para'a salvagua}'oa da 130
€'<se prot6tipo estaria dando l'a'Zão w U1'g€'ncla. e de solucoes ,concre~as a,?s sição assnmida pelo Governo, como
D;ml1tado Sílvio Barros (mando dis- problemas angustIosos que aI estao t~mbérri e muito 'principalmente para
cOl:reu sôbre o assunto' Dom muita por l'esolver, dlssipar quaisquel' dúvidas e mterpl'e
PJ'oficiência e cDnlleciment-o de Cal!- Não somos contl'a o progresso; en- tações equívocas que se pOSSIh dar ao

--sa. Mas, parece-lne que a. preocupa- tendelnos ser nece2sál'Ío acolnpanhar povo que, evidente:ncnte. _tal caUl0
ção do nobl'e oradol' não é quanto ao o mundo e l'econllecemos que incgà- nós partilhará dessa lmpressao, na 1l1
tipo dos avf6es, Parece-me aue V. velmel1te esta é uma era da clência e ccrtem d~ que se defende e se zela,
tia. n~ceia. que se ]:ppita, 11D episódio da tecnologla. C01U b-om senso. pela- aplicaç:ão dcs di
do aeroporto SUpl'r6ô;:lico, lJ mes,mQ Reconhecemos que não podemos fi- nheil'.~s.públicos ql;e, ,enke outl'~S,
foto ou os me~mos .Latos que eHão cal' para trás ou palados e qlle deve- conlltInll um . p~tnmomo do po,o,
Ot,Ol'l'e!l:docom a C(ll1Gt1ução .da ponte 1110S estar sempre prepan.dos e dis- lM·uit? ~em. 1i111".tO bem. Palmas, O
Rlo-Nltel'~l. Se realmente e essa a PO~tDS a acompanhar'o progresso, mas oradOl e curnpnffzentadol.
jJr€DCnpacao de V, Exa" devemos sabemos que devemos faze-lo em lJa- Dui'ante o díscurso do 81'. Flo-
atentul' bem para:" ema expOlllção, a sos TealíHtJcas e dentlO das nossas pOS- rim COlltinhO, n. SI', LUZZ Braga,
i,ln: de que .?~ Guvern~ POSE~ ser a~- slbilldades, Sé'lll àisper~áo 0}1 o r~sco 1D VWe-Presidente J deLTa a ca-
,e' t'clo em "mpo e esses latos l1ao de corrermos em rll1'eçoes nao defmI- aeim da pres'àéncia. que é OCUPO-

s:, repIt~ln ~al COlllO aconteceu na d8S. f da pelo 5r. Eltas CarmO, 1° Se-
erm.stru('ao (ta falno'~a ponte. ivftüto Se OS~ supersônicos iôssenl Ull1a l'ea- cretá?io. .
ebl'll!ad{) fl V. Exa. lidade com aviões comerciais em ope-

O 8R, FLORiM COUTINHO l'acão ,n01'mal, ou lie isso fô"se uma
Ag~rdeco a V. Exa. o ·aparte. possibilidade real a C111'tu ou 1;.-,dio

prazo. E'ntão, se jl1sbticaria unl pl'O
jeto como o do Galeão.

Sabemos ."que as superpotências e
tar.L~.§1l1 algumas pot&ndas lnéclias
I ex-grandes potência,,) possuem su
persôlllcos em operação para flllli mi
litare".

E' o cas.o de alguns cacas unlcl'ica
nos, fl'anCeEes e Í'ussos ('como o Mi
rag: - fl'an-cÊs - p () rUSSo :r..UG 23) "De asa ge.DmetTica móvel, com l1ão
set quantos Ivlaches àe velocidade, su
pel',sóni-cos COfll Uln númerO va.návcl.
de Maches - unWa1e usada para as
velDcidades f::,Upel'Sônlcas -.

Ivlas mesmo e,':"sas. pot't:'ndasvaci
Iam OU pareceu hesitar no cmnpo ci
vil, embora n8.o ahriguem nenhuma

'" 0,3 UViÕ!2S super,sônk-os vil'fío? vaci1acão 110 campo lnl1itar e POS:3S-

Quais'? mos ínesmo pl'esunlir que possuan1
Guamlo" seus supersônicos de guel'l'a de maior
G'u~ características hão âe' ter? portB que os atuai], tms cOmo bom-
Que nec~[j.sldade de ínfl'a-e.stl'uttu'a? bal'deíros, transportes pesados e 011
Que preços atingirão as aeI'onaves, tros.

~~ na~;~::llgensl os fretes? Isso ela.s não nos diz--en1 e nunea
E, finp.lmmte,.. no" dirão, é claro. __
O seu custo justifícará econôlnka~~ HDuvesse UIna cogitarão· de ordeu1

mente a sua utilidade? militar entre nos, ll~ada a questões
e,spcdais. e comple·:as de altos lnte-

Tôdas esr;as questões certamente rêsse" vitais para D n0:330 país, então
hão de ser examinadas e estudadas ná{} poderíamos nem deveríamm tra
pelos técnicos e pelos rezpon'5ãveís tal' rlei3sa Dlatéthl., qw~ pertence_a ou
an tes mesmo que ';8 entre na fase de _tras áreas e órgãos especificos que
execucão de qualquer projeto ligado dela se encarregam.
aos supel'SOniCDs. Tudo indi~a, poréln Que nada exís-

Dizia 0, "TÍ111e'" de 3 de Q'lâubro de l te além das pl.'enliBSas -no canlpo co':
1969: "ainda é questíonável se um mercia!.
tran<;pol te supersônico será urn inves- As~jmj caminhamos. a,foita111ente
tilnento lnelhol' Que, pOl~ exemplo. para atender a uns pOUC-os obstlna
uma aeronave que possa decolar e cios, digamos, sonlladoles. permitindo
atel'issar no centro das cidades." que o povo pague pelas .sW.1S obstina-

:rvlas e possível que o '(Tln1e" haja ções e pelos sel~S S~l1~?S. ~
evoltlÍdo e nãó díga mais i1,~o... Estou nesta lmpl ~s,ao ate qne me

, convencmn do contrano, lUas eDm ar-
O (lerto é que os poderosos vaci- gumentos de fato. convincentes. E

Iam. ,. mo.stram.. &e inseguros e pen- não se afirme qlie a lI1versão iniClal
5am08 ser a hora dOí! menos ))odero- de 20 milhões de dólal'es venila bene
sos "botarem as barbsf'; de lllólhO".") fic.ial' o tUlis1110 na.Cl'O.Il.a.1, .co"in a po-

Por tudo isso, SI'. Presidente, Srs, brt?a qualitativa de usuál'íos das du-
~]}\1t.n~os, num pais.. onde .o 9l~~~":0 vidosa.:; lin~as Sl.lJ2el'sfll~'
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13ação, principalmente qllando ·asso- vemênciv, .aos interêsses çlo País ver ILotalm~nte, a essa emprê5~, o IM<tvão \ duas umda.des de p5: 000 kw ca~:
!ciada li coquificação. mantida em funcionamento, ap1i- proBuzld,? em Santa Catarma, con!or- perfaze,n,do uma potencm ,mstalada ,ie

11 b t t E morada, dIa a dia a nossa industria Ime se ve do Decreto n." 9.426, de 9 482.000 kw. Tal usma velO supiemen-Lem rou, recen emen e, o nge- , d t b d ' 94" t - . UT"' d pro d d d"hheiro Alvaro Oatão, PresIdente 'do carbonifera. . e ou u 1'0 e 1 u. aJo a uSI~a ". "". ~ . pl'!~ a e ',,"
irêJudbato Nacional da Indústria' de Dizer-se que não temos carvão em I Apesar da perda do mercado de Có!1'- 'Comp,::nhm Swerurglc:,. N~clOnal, e 11;
íDixtraçâo do Carvao

t
em MemorIal quantidade que justifIque essa. polí- vã.o vapor, passando ,a... ser con~~~- ~~barao,_ caI? uma pQ~enCla~ de 22lJúa

,liatado de 3 de fevereiro do ano em tica é desconhecer que não dispomos mldo ,qllase que somen,e ,o ~f~~"o 1,\/, a qual, mstalad~ I,a seg1.~r,tda m.e
e.:urso, endereçado ao Sr. Gcn. Ara- de gás natural, que as reserVlIS met~lUlgH::O, ~ Companh;a Sldel,)?J.ca t,~d~ da deca.da .ae .lO, pe1ll1l"!U o "s.
r onhecidas ce .uetróleo atendem a I NaCIOnal, cUJQ S\lcesso e um u,,,,llno t,lglO de m8can;zaç9.0 em .que se '?n
rIrem de Ollveirs_, Presidente do Gon- ~Denas' sete. anôs de nosso consumo Ipara t0cl0s os brasilelro_s, vem sempre contr"m !'S usmas ?~tarmense~. A.
[1'3elho Nacional do Petróleo, ao qual tI. e que as jazídas até a"ora utJlIzanao 40% do carvao_ naCIOnal n2 geraça.o de energIa elet!rca, at~aves ela
,atualmente está afeta a política do ~ ua, . '. _ a" I mistura para a fabncaçao do coq;le, SOTELOA e da UTE constItUi o mêr
·~.arvão no País, paTa a extinção da' 18velaçlas de carva? atendeln ao nl.\le com-orovando qué, técnica e econárni- cado natural para. o caJ1vão-vapor ea
~omissãa do Plano do Carvão Na- de "nos~as necessld";,des presentes, camêntc, não há qualquer ób1ce a seu tannense, hOJe produzido com um )la'
'Qional, ocorrida etn 31 de dezembro P?r _ al"umas cent~nas de .~1I0S, uso. der calofífico de cêrca de 4",00
:(ie 1970: 'So esse qU,,:dl:O de dI3J;lOmb!lIdades USIMINAS e C::OSIPA também 0P~' kcall-kg.
" '''Uma análise, por mais super- de combustlvels no Pal~ eVldenCla, i'amm durante vános anos com a A titulo de exemplo de usinas illl~

ficial que seja, da posição do car- claramente, a sa.be~orla (ie. tambem, mesma percentagem de 40% do car'/;'o consomem combustivel de poder ci-;
vão na economia dos povos, faz a ex,emplo dó, petroleo, estrmul'.lr..se nacional. 'loaiico sensivelmente inferior, "na-se'
concluir que nào só permanece, a atiVIdade m~neradora do carvao., A Oomrssão Executiva do Plano 1';;1- a usina Fortuna, na Renánia, usando
mas até mesmo acresce, o inte- Dizer, por outro la§o, qu~ a quali- derúrgico Nacionaí, de cujos tl'aba- línhlto com· pôder calorífico menor
résse na sua utiliza,ão diante de dade de nosso carvao nao e ooa, lhos resultou a criação da usina de que a metade do "arvão catarinenG8,

inferindo-se dai que devemos aban- Volta Redonda fêz constm' do seu 'e a usina Santa Bárhara, na Itálm,
suas estreitas vinculações com o doná-lo, é ,fazer vistas grossas a l'elatório as seguintes concluSões de queimando . combustivel com 1.-'100
processo econômico. tôdas as conquistas da técnica,. que Arthur G. Mc & Co" consultores dl< kca1-kg. .

Mercê dessa importância e levam todos os pEtíses a utílízar 05 OSN e projetistas dáqueia usina, 1'e- }<'inalmente, o refugo plritoso, tet-
das perspectivas a que conduz recursos de que a natuFe-za os dotou, lativas às possibilidades de uti1Jzaç:io ceira fração que se obtém no bendi
a atual conjuntura mundial é procuranco melhorâ-los, beneficiá-los do carvão metalúrgico catarInense: ci<Imento, não possui, até o' momento,
que me&mo os paiEies' que não e enriquecê-los. "SeglJndo nulnerosas ã-zpenên- 'n~ercado consumidor;, todavia" o G'J-
possuem aarvões de categoria dos Neste ponto, é bom lem)Jrar os çias de labor,atúno .~eitas no Brasil, vern~. Feder~l, atp,:,es da lO? (In-
disponíveis nos Estados Unidos, exemplos da Fral1Ga, do Js,pão, bem e alhur:es, I., çonflJ.mad_as pelas dustna qarboqlllmlCa Catallnense
os melhores do mundo, devem como de pa.íses a>iiáuioos que, não oO,n,clusoes da 9omrssao Unr~~d S.A.), e;5ta conclumdo es~ud<;,s pa;'a
empenhar-se em desenvolver sua possuindo cfrvão da qualldade do Estates ~teel OOr?oratlOn, e~:,a o. aproveltam~nto do enxofle nele ,CO,l-
produção interna, embora a pre- americano, t\m todavia, o seu pro- d;"ffionstmdo que ~ coque me~~Ju,,- tJd.o, pres'::.~temente "sem utrllzaçao, e
ços maiores que o carvão ameri- ss econômico aÍicerçado princlnal- 17100 _pode ser obtido de 10010 do cUJa quanc1dade representa, aprecl..1vel
coeno, levando em cOl1ta:- "ce c;. , '" ,.... aarvao de Santa Catarma, 'nas parcela do consumo brasüelro.

1 - Segurança industrial - m"en"e na pFoduQ.aa ~,9 aço, a sua_ está previsto empregar-se, em Essa emprêsa é sucessora de Side-
Objetivando a manutenção de 81.1- glande, a sua :q~lOr 1:;9-'U~za. tempos nor-mais, sàmente 50% ne l'úrgica de Santa Oatarina S. A. __
primento de carv80 em casos dB Par~ce-no~, _ a6S11'~1 paóifwo, que ~ AArvão para coque de m~lhor qua- SIDESG, constituida pela União na
"ocorridos na Europa, Asla e ~lma. 1mposlç";0 do ma.1S eltlVadO Jidad~ impOi!tado. Sua. nqueza e forma da Le1 n.O 4. 1Ol2, de 27. B.132,
emergência. Os fatas recentes, mteresse m~GJon.~1 lJo t!;xplora~ã~ _~a j} ball<o~feor de 'cinzas desempe- e, alterada pela Lei n.' 4.509, de
América do Norte, caracterizados ~ produgao de car~ao, _em "o,~o nham uln importante ,;papel no 30.11.64. Por fôrça do Decreto,lei HÚ-
por um grande progresso indus- Pa~s, ,cone~mtra-&e nos tres Est~~oS. nôvo projeto, "isto que tende a mero 6QI, de 16 de junho ,de 1969, pas-
tnal", e que estão provocando sulmoo: cotallza:lj!i:~ l!;s resenaB .Gontl'abalan~ar as desvantagens sou a denommar-se Industria Carbo-
uma crise de carvão e coque no conheCIdas 3,:&6 b-ünoes de toneladas, aos combustiveis de alta teor de química de Santa Oatarina S. A.
mundo, com a conseqüente ele': aS,sim distj;ibuíd~~1 ,- i,linzas e de elevado preço. A rICO). O objetiVO principal também
vação de pi'eço, vem comprov!tJ1, Rio Gm.nde elo Sa).: 9·.,030 müt!õeG' quan~dade tot~J de escórias for- foi alterado, levando-se em conta a
cabalmente, o acêrto dessa po11- de toneladas,; mando materiais na carga de aJ- neceSSidade imperIosa do aprovelta-
tica' Pa1'aná: 3D l")}.j;~:Ui1~~ àn. f;ql:\W!fr,t~aJ<i tos :J;,ornos, quando se l;lsa. 500/0 d: menta illt"g:ral cio carvão minerado,

2 :-.. A economia. 'de divisas - Santa Oat&l!'H"El'l ,nSti5 nlIlli e(\ (te oa~'>:no de Santa Catarma, podel:a I O Sr. Dib C'hcl'em ,- Sr. Depu-
pOiS ainda, que haj8, saldos 110 toneladas. ~'3r bem cornp8.rad~ com os drst1'l-1 tado Adnemar Gl11s1, V. Exa" ao
balanço de pagamentos, êles de- Em têrmos muadiElis nosscs reS'lr- 1ips malS .favoreCldos do mundo) ~fím desta sessão da Cámara Federal
vem ser reservados, preferencial- vas. são ,pequen!ls. ,Esta situação, ~wsse ,part:;ular,. e mesmo se

q
fn;' Iexpõe, com Imensa Iaeilidade e eord

mente, â compra ce bRns de prO- porem, bem mUlti am1?:1aclma Çille au"sado. lOO'la de .?oque de S~;'.L" I mUita propriedade, tema da maior
durão e não de consumo; que temos em relaç<1o i;\ OU"1'05 9~ta-:mna, a quan"rdade de esconas 'relevância para o País, Eu não ou-

S - O Zntel'BSSe soczat - a comb-ustívLL:~, podeeá a.l,nc1r,. e\1cluir ?-lnda sel'la lneno~ do que ]1os saria
l

Sr. Deputado, lngresSar num
industria de - mineração ofernc", favoràvelm",nt~, desde que as perspec- famos,?s centros p;.odut;?r~s de rer- terreno tão difícil e tão especifico,
oportunidade de emprêgo)lem tivas é.e mercauo condLlzam .a um 1'0, CO"lO os da In"lateLra Centtal, do qual V EJ e' '1m pl' f 1 _. ' ._ .. ' ., ~l1dne;v :Nova mscoCla e a Re"'Iao .xa, , o um o co
l'enlunerado a ll1ilhares de pes- progTuU1a Intenso. de pe~qtHSHb a de Bi1:~ninghan nos Estado; Üni- nl1ecedor, pelas ,Suas grandes vincula-
soas que, ficariani sem condições sondagens nas atuaIS zonas de eXl1lo- -dos " ções com a região carbonifera do
de. aproveitamento se reduzida a ração, e,. ~eSll1~' @11} outp''? ll~glOe. A op~l'ação plenamente satisfatória nosso Estado. Eu não ousaria ingrer;-
atlVidace mineradora; on~e_ haJ~, md1clos de eíi'Istel1mà. de àa Usina de Volta Redonda, que desde sal' r:esse t.ema, l,;pito, não fóra a ex-

4 - A utilização de modernas carvao, '. o seu início a,té hoje tem sido feito à cepclOnal ImportauCla que a indús-
tecnoloy·tas - que permitissem Sabe-se quc a 00!Dpanh~a de Pes- luz das conolusões do rela'tório Mc üra carbomfera representa para o
o enriquecimento de' chamac!os qUlS~S ~e Recurso" !vfmerars, em de- Kee, tendo chegadQ a traballlar, como Estado de Santa Catarina.
recursos pobres, fato perfeita- correl;tCla de c?nyemo ,ª,ssmado com dito com 100'7< de carvão nacion'tl, E V E bo 'd " - .
mente extensível ao carvão, a extmta Comlssao do Plano do Oar- d ' t. o'pt d ,," - r . x!l:: a. I ou, COJ.ll ~meI!sa
como, por exemplo: demonstrou vão Nacional, irá iniciar um progra.- (!]l!ons ia o ace, o as prevlsoes a I faclllc:Iade, 'nao so a lmportancra des-

d ' . - d S + co~tIdas. se mmeral - a que 'pode substitUIra França. Este país, que usa'.;a rr;,a .':- pesqUlsa~ ?-~ f6gla~ e dand~~ Pata melhor ,racionalização de nos- outros ~ no mundo como a ua im-
80% de carvão importado, hoje, C"tallna, passo .meral do p"ano e I sa f-ala deseJanamos lembrar que em ,. ',s
graças ~ aplicação de processos fusã,o da lavra',meoanizada naqueie Santa 'Oatarina o carvão prodj1~ido port~ncI8. para o Pars, particular
adequados reduziu à 20% as Estado. A;lém àisso" na; região do V!11e após sel" pré-lav'ado nas bôcas de' roi..' ~ence I:ara o..Estado ,de Santa Cllta~
compras externas de carvão. do Par?ail>a~ no Piam", segu:1do ..J:t:- nas, ~ beneficia,do numa instalação de nna., Sao "J?u1trplas ,ouas ap1lCaç?es.

No caso~ il'eral, o exemplo mais forrD:;.çoes d1vulga.das pelo MJ1:",~t~rlO lavagem em Tubarão, da Gompanhia na slderur",la - Volta Redonda JnS
expressivo nos vem <1os Estados de Mmas e Energia, a OPRi\JI l1'a m- Siderúl'''ica Nacional resultado dessa plrou~se - quem sabe? -, no carvao
Unidos, que usam a taconita, vestir cerca ~e cinco mi1!'ões de dóla-\ ope~açã~ três frações: a sabÉr: carvií.o catarmense; na ~rmoeletI'!C1daue, __
minêrio com 20',1" de teor meta- l'e.S em pesqll1sa de ?ll<rvao. metalúrgico, aarvão vapor e rejeitas, com ~ no~s8. i?OlELCO, que fornece
lico e a transforma em ".llellets" _Nos Estaqos do RIO Gran,de. do Sul Ientre êsses, o piritóso. energIa, na? so para o noss,? Estado,
com cêrca de 60% de ferro. e do_Para1!a, pelas cara~te;n?tlCas rIos I Gomo jà tivemos ocasião de fris",,]', como tambelIl para o Parana e, bre
Possivelmente, a mesma reação carvoes mmerados" o mmeno prodll- o oarvão metalúrgico obtido é to'"-l- vemente, para o RIO Grande do Sul;
contrária à utilização é.-e ,nosso zido destma'se, apenas, à gemção de mente consumido nas siderúrgicas a na petroquimíca; na fabricaçãQ de
êarvão que tem um e~'lJel't ame- energ:ia elétrica,. uma v~z que não sã.o coque e, em pequenas parcelas, (las fertilizantes. Eu aduziría ao dlscur
1'1C:>'110 no setor carbol'i±ero teria aplICavels a slderurgla de proces"o oompanhias de gá,s. so de V. Exas., pl"onunciamento
Um técnico brasileIro, conl{ecedor clássíco. . _ À medida que, no País, se expande exemplar, que (';sse' complexo, carbo
de nossas ímensas e excepcionais I No. :Estado de Santa Oatarma esta.o a produção <'lo aço, e portanto, a pro- nífero - que V. EJia. proporá em
l'eservas de ferro, ao constatar o' l'?,callz"das as. umcas res~rvas de ~ar- d}1Ção cI.o pal'vão metal~rgico, aumen- sua 'eJj:posição a êste plenário - só
aproveitamento de minério, de vao conqU1flCav.el,con~'Ie?"da r;o_Pars tou tambem_a. p~0sIuçao de ~aTVã~- bre ~t,!-ar poderosamente na economia'
t""o baixo teor. No entanto, a O es~uclo preylO desse carvao e a yapor. A substrtUlçao do, carvao pe,\> brasileira e, em particnlar, na eco
taconita transformada é con- conclus~:o doe tecm~os ~:rr;e~'lCan,?s de o)eo, no. transporte maritlmo e fl":1'r;)- nomia do Estado catarinense, irá _
sumido, econômicamente pela sua aP:1Caçao, na oldeIUlgm .~Ol mE v~al'lo, fez com que a demanda.. de ca!'- oferecer algumas solucões Dara criti-
Slllerurgia amerIcana, dosJ.atores baslCo~ qye cond~z!ram a "ao vapor ~ecresc':.sse, cos prQ!Jlemas de ordem 'social na

Em resumo, o mundo moderno decls<Io da construçao da .l!~lll:a ~e Destarte, o Govel;"llo Fed,;raI, o Es- região catarinense, que V: Exa" re
nào presoinde do carvã.o utüi- Volta Redonda, llJi1rc? d,':-C1SIVO pa.,a t~d':lal, a. Oompanhm Slderurgwa }>Tlc- presenta na Câmara Federal. E'

< H .' j a fasse de mdustnallzaçao do Pars. monal, e os mmeradores de carvao e ' '0 ,,' '

zoIndo-;;,o como, ' com~u~t1ve. n~ Consta do relatório. d,: Comissão à~ alglll'm particulares, em menor escala, POlo, com alegua, que ouço nes~,~
9-1<e oSJ o9ns~ItU1 uma das lTI'].IS Siderurgia o laudo tecmco que acon- aSSOClal'am-Se para fundar a Scciedade tarde o depo".met:to de V. Exa. 80

lrr:porta~tes tontes de calor à selha, em épocás normais, o uso de Termoelétrica do Capivari SOTÊ:LCA bre, assunto tao Iml?ortante, que de-
,dl:;POSlçélO do hom~m, como l!l- 50% do carvão metalúrgico catari- na localidade de Oaplvari do Bai'i'o: vera merec':,r o maror,empenho, G

dutor em :m~talurgla, ~plicaçao nente, e, quando necessário, até 100% no municipio de Tubarão, hoje coro a l11aIO~ mteresse do Gov~rno Fede~al,
em, que e, P1'9,ticf1mente. msubstl- como Jú ocorreu durante um período 1}"Jtencia ele 10000 kw em face de eli- atraves do seu plano de realízaçoes
~U1v:el ~ 001":0 ,matel'Ia-prIma da até 1946, quando a Companhia Sideo pansão para 232; LJO I~w com a insta- neste quatriênio. 'A exploração ta
mcustna qu:nllca-:' rúrgica Nacional operou exc1usivf1- lação de mais-duas'unidades de 66,000 cional, a instalação dêsse complexo

A ráp!da de&crlçap clesse panorama mente com o carvão catarinense. O kw cada, e téndo já, aprovada, pelas carbonífero terá, indiscutivelmente,
Çle c'.'rv!"o no mundo. fortalece nossa advento da CSN conduziu, por ont.ro autoridades do Ministério das 'Mina!i repercnssões extraordinárias na -nos
'(lonY1Cçi\O de que é da maIOr con- lado, o Oovêrno brasileiro a destinar, e Êfl1erg-fa. a im]lil;j,ntação de mais sa economia e na soluçã" de müitos



'1670 Térça-feir!.,8 -orr.Rlo DO GOf'JGRESSO f'lACIOfJJ:'.L (Seção !L Junho du '1971'

.1.200 mi-

As -reservas conhecidas S~ on
cO:1.tr~Tn nos três estr~dos 3ulino3
e ac"im ~e diei"riónem;

Eio Ol"f'.hde do Sul - ·2.ÕOO
.m.1lh52f.1 de tont:Jwas.

Paranft - 35 mil~lões de tone
lac.i\;J,

S~~nt~ CZtt2:l'in3
lhíSç~~ ri:::- tcnaladaz.

2IL.-n t2:'rnos, mundi?iJ na::szas 1'8
r;C0.ra.G t~;O pequenas. Conzide
ran:lo, porém, os atua.i'3 niv€i3 de
CO:lm:r.:lO - 2,6 mille ""5 de tone
lad2.s-í?f.!.!'J - elas ::3..0 ;3'.lfldeni.es
[i~I'a fo.I:;a.,:;íecsJ: o pai::! por um
rn.l~L.~'J'1io•

de parte do aumento da geraçãe
elétrica. mas tal fato rt'io ::e con·
cretizou. .

A IBces::idade de I'ymtcr' o de·
Eénvo~vimento, Obl'i~,on .':1" canso
tl'UC2o d 3 nUn1€rOZ;?.5 usin:ls ter·
n:efátri~~:J a carvão erll substitui·

J;&o ~s ,e.tôrnicas. For outro lado
nas socIedades afJ'-H::!1tes) há di·
fie111::~Ld:;s em r€C'!'tLt:: r rr&ú dE
obra p·i.rn, o txab<:'.:.lbo dui;o TIC
su1:soIJ. o C1ue l'eSlil~.?" em proble·
rrl.JS r~ira ã ampli~.ção d~- mine

rações.
O me:smo panorama se observa

n3. Euro~::t~ ÁCJ,ui, os estoques es~

tratt-fdcos de C.1.rv~ú t8;lderrl a
desa parecer devido à sua cres
centé utilização li3. bera~ão de
ene;'gia, elétrica. -

2. O C_~.RVAO BRL5IL3IRO·

Evidenci:2da a im-DGl'tância ele
c'-.rvão no proce:'20 economico
lllunüial e demonc:';r.rada a sua
crescsnte particlpação em dois
setores fundamentais ria indús
tria moderna (gETaç2:0 rie ,ener
gi2, elétrica e siderux2]o,Jy 2,),1ali-

. sar-se-ão os vários aspectos que
envolvecm, na, presente conjuntu~

Ia, o cartão nacionaL
2.1 Re.s,J.TVa.C

;L 2. Qualidade

ú) CúTV-:10 I GCLzíc;~o

O carvão gaúcho ap:esentu ele
-VcWO tsor de~ cinzas (52 '/ó) ~ bai...
xo poder c2lorifico (3.000 Kgcal
kgi,

Não é cOClueifimivel, mas na
prçsta. perf_eltar.f:.-::.nte a geração
termef;';trica.

nos jf+-...Zimentcs gaücho8, o mais
inter&ssante, é o cl" Candiota.
P02sui um:t camada m:cepcion~J,

podéndo ser expioracr"> a o<'-u
nbe?to e parmitindo Qbt6r o mais
baL'i:O i.usto d2. caloria; utilizá"",!
em todo o pais. Po;; e5taS con
áícões e3peciai3, Cancliota sará
unia d&g- centrais --t~r=cas bási
cas do sistema Sul/Centro-Sul e
sua; poj'éncia davej"à crescer pa
1'2. alGançar até lEóO cerca de •••:
1. OüO" ll/IW."

O s~ . .rl'lilton Branãão'- D·:;;3SjO te
lic-ità-lo~ Dê~uta.dO Aanemar Glli'Ji,
pelo teu OrJOl'tuno pronundarl1snto,
demons~t'ari!io conheciIll'2r1to'J. a l'3spei
to do carvão em nC3.s0 País. V. Nxc r"'...

Encb fêz um tmbdho reBL"'-sn::e de
iôl€.go, qu;; n:;u:;re'Je os nC.Jsa3 aplall
120:~ E, cril1.1ü honl'~m.do I~c::"(i::;ste, te
nho e::peran;a.:; de que o CDvérno fa
~a, eln bre'le, a B::plol'(?~'}áo rIo J;al'úio,
n2 b~~i~ do rio Pal'll::ut}'l, pC!'C~:la\lto,

p;:;1e;;; estudos 11:\ reah':?_:!D.~~ as. :nlor...
ID:i.jÕt:S do próprio I\!l:'_1i.:itér:J ~~~ d·~

qUê: aqu~lJ. l'::glZ~o é po:::suJ.d 'J::,[?, ...fl-8 cal'
'\âo e.:::l r;l'an:le QJ.1alltida::~. Se 9 (;:0
vfrno le\.-:ll' a elGit'J ti.. 2~~!!Ol':t~Z~') (~O

Cal\f:io llaql~&la D:R:.ia, tei:'1D3 ;), c:;rt~3.

de (rJe e~r~,?, r,=lítiGJ~ ecn~~~it.Ül·:\- UHI
nl3io d~ 1'2Cu-lr:r2...~5.:> p~l'a aCll.~e!a. :?:' p.z~ ••
Il.[eu r.T!2,rié Vi3J., fi sa11?nt:u u s'§-.:10 e
oport.t:nn p::onul1c:a..T!1ent~ em Cil'G d,:,'"
monaIra o rn-:leor cO:-lh?'...hn'znto Lêbr&
:l a-:::sunto, além dE: rllcn~:!ettaJ:' :mL'1flct1
esp81TTIl.;;.[:.-'30 n!} c2-rrti':lo ds ql:S G Go
vê:rno promova f:t ezpJC4'[:~fi:) eo .:a.rvão
n~ área do Platú e do 1i/Ial'anhEio.
Muite> grato a. V. Exu. .

Com a e:t.1.J9".nsão c:::ascenta da,
demanda ds carvào metaICn:gieo
já se sente dÍÍieuldade em obtê
10. o Brasil, tradicioJ:1al conl
'pradol' do mslhol" carvaü n"!éta
Iúrgico no mundo, o americano,
devi::1o ti. dHlm.lJ.da.j~G na proãu
çr::o d':J5 t:s. UU. já ;;:;:ocumou

-tr03 meraauos: Austr(dia: e Pc~5

_nia. O-Japãa para aIim<;nté.r_ SITa
!mnt;:';J~:.;ionante indú:;tria fl:::'ma
cantratos a· longo p:te.zo Go:;n' a
/illstráíla., Cf C;Jllsdá, a Polônla,
etc., e r!.ssume o rísGo d6 pe5~

guisas de c~~rvfo em muitos- vai
ses o O preço 03 veild~ do carvão
ti,1l!3~Ir::tl.110, atê ponco, o ma.is bni
XCJ. cresce ass113t3.dor9..-"Ilente. A
ind'.í:tria cEl'voeira 2m~,ricana

enc~:-~tI'a diii~L1Id2.des em mante.r
seu ritmo de pi'odução pard. o
ljJJ?3teciln~to interno. . em ~a.ce
(ia e.:.:]:an23,Q d3 procura.. :este
cr~scimento. n2.o pl'e;ri:;to, decor
r6U d'l fJ.·ustf,C-":O rehtr,;ai dos pla
nos cI3.s: centrais elétrbas a{õnii~
caso Deveriam elan pl'over gran-

1 i 1. Repre;;enl.útívidada do Ca1'1Jão'
O carv:3.(}, apesar elé cedtr stla,

posição de Iid~rança na produ
çEo d2 emergia p2>ra O conJunto
4'Petróleo-Gás. N"a"tur[:I", vem
manteudo esta liderança nos se
guintES setoyes:

. ar Gerar;ão de Emrgia métri
ca,

/;) Sid8Xl1rgla,.
, Nos Estados Unidos o consmno

de ca..rv[o· cresce.u no período 6CV,
69 em cêrea de 33%. Contribui
com 53.% da- produção total de
eneri!"ie~' e1étríca.. Os t0cnicos aílI'
mam que no ano· 2. oao a ener'
gia G16hoica gerada a. carvão se
rá quatro ('H vezes wperior à
atual.

O cuvão é ~ na :21U'Opo. e' no
reSco do mundo, a gr~.nje fonte
enere;ética, com nwR. pfl..rtlclpa
çâo da quase 50 % - na produ:çã,Q
de tóda energia, utilizada _ 1==;:;10
homem.

A produção da carvão no m~1.n

do ating.!n cêrc[l, de 2.100 mi
lhõES de tonef"das e a bl·~.sileira
a 2;u Dülhêes de tondadr..s. ou se
ja, 0,12% da plOduç&o mundial.

l.2-. o ca7v[1,o metaIúr[Jico
O carvão para uso na Siderur

gIa preCl5B, fer caraeterl.'5tiúas es
pEciaís, ísLo é, ser coqueíficáveL
As re3ervas mun-dials de c~tvão

com esta Ç[ll':lid&de Dão ba.si.anw
1nBnores que as dos carvões uti
lizados como combustível.

A produção de ago .n:> mundo
dever?, crescer ele 600 milhõeJ de
ton-eladRs atuais pC.ra 1.000 mi
lhões em 1880 e 3~ 000 mdlJLõ901 
no ano 2.000. Em consequ5ncia
a dem&nda de carvão rnetalúrgí
ccr será de 530 milhões de tone
lad2.s em lESO e L600 milhõarr no
ano 2.000, uma vez que o alt(}
:fêmo a cooue continua e conti
nuará a ser, por muito tell1po o
grande gera.dor do alJo no rrUIn
tio.,

1. 3 Conjuniura Mundial

c
dos nosso,~ problemas 60cio.is._ Muito. ver, ex.olusivarnf>nte, matéd:J.-!Jrima üid~de de Blnmenau, documento, sob
obrigado a V. Exa. nacional, a pIrita c<,rbonosa". o Titulo; "Ezpmsão da Indústl'ia

Justifica, a seguir, ,. modificar;>úo Carbonifera Catarinente," a CUja
O SR. ADlillI'lUiR, GRLSI - No- nos planos prE:Vir.lTIente esto..,balecidoe leitura, T19sLe momsnto, co~pra7.8r~

bTe Deputado Dib Cherem, grato está para a prodllção Ué. ácido fosfórico, proçed2rcmo::;:
o orador que se encontre' na tribuna, 8, partir do ácido sul!úri~o, pois em- "0 documenl,o V61'cfe d,,, modo
que se enbTandGCe eno:rrne?Tlente com bora possa ser êsta obtido a preços· .su:cln~~o oa seguintes c~:;!J~ctns:
o Sl1b3tancio0o aparte ql~C V. Exa.. razoÉveis, seildo êle um pi'Oduto de
lhe oferece. Elm poucas. palavras V. valor unitário r51a.tivammte baixo 1. O carvão no mundo,
Exa. sintl"tizou tudo o (oe hl.vÍC,mos na sua colocacão em mErcaàos aias- 2. O carvão brasileiro,
desenvolvido no dlSCUISO que estamos tad05, o componente transporte. _ 3. o C:ITvão ",üarin00'-",
pronunciando p6rant6 05 no.sso3 no- P...parece, "com elevada incidência 4. l\if6Clida~ e~:;a:Ú(Ü2.'::':i e com-
bres p3.res cllancelados p0la indicaçã.o percentual, na composição dos preços plcmental'cs p"r,;, a e:_')~(\,~?o da
éla liderança. do nosso partido - a de venda. Por c-omeguinte, a solu- e:ql1nsão ria ind,istrü cr,rllonl-
ARENA. ção maiB c-onveniente, no sentido de f(·m,

O prohlema, efetiv,".mente, é da minimi~ar os ClGtOJ de transpD1"te, 5. Os invect,mento5 nece~:ários

malOl' impo:tánciê. pa" o í!lt0rêsse consiste na implant2.ção de uma fá- p"ra a c{ccUt;;f o do p:::no.
nacional, racão pela qu~ü procuramos, brica de ácido fosfóüto ane:m à uni- 6. Os benêricio5: ~e5ultado

de m?Ilelra dsdi~ada a dentro do que dada de á cido sulfúrico da rec. Os anual.
nos foi rh<1o pesquisar, trazê-lo ao beneficios que est'1 illt~:;ração indus-
conhéclmento dos nobres colegas. - triál poderá tra~er, d2.ndo viabilída- 1. o ê-AR,VAO no MJJJ:1"DO
Reconhecefrw:] qU2l o a~~~-,unto é árido de econônlica ao emprEendimento,
e certamente não haverá de ter daà- seriam aind.a rraiores se houvesse
pert~,do' o in-::ar€sse que outl'm-i pode- lnelcado na regi~Jo que jUstificasse a
riam SU'iCltar no espirito de ilustre conversão local, mesmo pm;cialmente,
~leg2.:j no2SOS. AS3illl .t:.1e..JnlOI somos do ácido fosfórico produzido" em fer ..
líonmdcs não apênas pêlo aparte do tilizantes ou polifosf~.tüs pma a ín
Deputado Dib Cherem, como tam- dústria de detergente0. J;Je2mi1 na
bém pela presença de dedicados e ausência de. expressivo merü"do con
queridos colegas que aClui pel'mane- sumic1or- local~ justifica-s8 ft> conver
cem generoEam2nte atentos às pala- são, em Ibituba.,' do ácido sulfúrico
vras que prOferimos nesta oportuni- em ácido fosfórico, &l1t1'e outros, pe-~

dad6. los seguintes fatos: _.
Prosseguimos com a leitura destas 1. Menos tonelagem a transportar;

linhas, qne têm como objetivo moti- no ·caso do Ice, as 300 mil ton;
var o Govêrno p:ua eEte importante ano de ácido sulfúrico :;arlr.m trans
28D8do d,9, mfra-ntrutura do País, formadas em ap:'oJ.im'Htamente 200
relacionado com '" indíLStria c~rbo- mil ton/ano de ácido icsfórlco;
nifera. 2-0 ""$i6nor inci(t'?llCia fio custo de

Se.?:l111do a Circular dó 30 ,de julho tmnsporte no pr"go de vJllCla
de lOCO, ("ia P:re'-:;jd,}nci;] do lCC, "fi- Efetivamente, sendo o preço df~

XCU-2e como priméii'a etapa a ser vendê, do ácido fo:;fóri~o a 54.%, cér...
aUn::;lja pela SID2SC o aprDveita- ca dG 5 vêzes mtúor que o ácido 1::111
ll1en~o ind;;;strial da::; piritas carbo- fúr!co. absorvê mslho: o cuzto d:>
not:L~, o Çt.'.3 tarna"~a ~ú empJ.'êcndi- trans~m:te. l\:.duzlndo "J11E4 incid§n.::ia
n12nt:-s IúElL3 cportttno e c-GncEZénte percentual na cún1pc.'i!Ç.,f.O do pr~ço

co:m ,J, IE,,:",l1dadf) hr2-5jletl'Z"", t6ndo em da venda".
visla oue ('Ua3? todo o enZÔf1'8 con- Í'iP"o se tem Q.ualqur:r restriç-ão ar
smn ,-::' 1:0 BI':Lil e ob~i-:lo por"impor- oferec5f aos estudos Y09lizacT05., pelo
tí:l(":n, e L!nc:,-l" n Qt1e ê m~is grave, ICC. Parecem assentHl'-se- nas ITu,;
Ei.. ln::·~'~::;:i(~3.:ip ;'\ e.sgc~?da d3. prb- lhores propó~itoz, em Estud~3 os rn.ãiís
dr'0so n:')'~c\id de 'k1cckr atender à técnicos. _
d;?rc.[l,n:~3. CI2Sczllte" d.§:::e proriuto. o .Todavia, lamenta~se, eI"t.l têrmos gê
que l;'~1 ~3tennínado 3 te?1dênC1a 8.,1- Eianta. CataJ:lna e de Bl"alSl, que 03
tÍ3h dG ceu preço no mercado inter- responsáveis por êsó<; impOl'tante s€)
naclan~lH ~ tor se tivezwem demorado tanto -na

COi ..:Lam d~ r"'~erida Cil'cular -da aDresentaç,fío- da melhor conclusão,
ICe ~S rê.zõ,ôS p"rB, a justificaçi!,o objetivanct'l o mais econõIDlco e in
econ.:)~':;:l:La do· erüpra2n(~imento, enf~,- dicado anl'UY{;lltalll~.nto do:; nossos re.
tizando: jcito~ piritcEo~. JB#mais rc:cuperare-
~ ,"O:; c:stud:J3 rec1i:_ados levaITtm tnos êsse- tempo peJ:dido •.. ~

a Emprêsa 2i definir e dime::l;Jlo- COl'heci.dos, embora sucintamente.
n~r sal c.omple..'\.o industri'll , en- OS fatos, cataloge.clo3 ê::ses elementos
voivendo investimentos da ordem: informadoIeB, fixarias cs dados esta
<13 18 miIhõ'-;s de doJares, confor- tisticos que envolvem êste setor dE;
rre segue: nossa econon1Í'l, todos relacionados

-.- Duas usinas de Goncentra- -COl1~ O carvão na.cionEtJ, tsboçado ver
c[[o de l'ejeitõs p:ritosos, umâ dadeiro ouadro da situacão real da
e':n Capivari, município ele Tuba- indústria' -carbonífera, como Da mine
rão. e outra no rio Main?~. mll- radoTes do Carvão ele Silnta Catf',ri
:r:uclpio de Criclluua, com capa- na, tami:réur nós orltros Butenden10s
c-idade para produz!r, cada uma., que é necesário da parte do GovBr
c~rca ele 126. oao toneIad3.s ano no:
de pirita cor);onosa com '1:f% de 1. Definir a política de consu-
E;nxô~re; mo do carvão met2.1úTgico nacío-
~ Uma fúbl'ica d:.; ácido su1fú- na! com a sva pa!'ticjp~igã,o cons--

rico cem c2.l1acid2.de para pro- tante na síde:rurgra a cogue.
dudr soa. 000 tú:t"l6I::_das ano no 2. R~Ji2~:U:- -fi, 8.l':pansão dar
pó-r(o eIs Irnbituba; SOTELCA em nivef3 consentã--

- U-n18, u~lilf':. t€.rlllGeláLdca de neos com a, pro:!nçilo c:onSê-
12 rnw, p.ne.d1 à f[,brica de ácido quente da CSI"'t'(o-va1lOi:.
sulfúrico, aproveitrüdo o calor 3. Implan:r.,~ãCf ,::0 ?wjato da

- gcr:tç1o no 1;lrOC8"""-"O pa,ra produ- Tndúõtria Cacoo;ruí:uica c2,tari-
-ção da eT18rgi1., d!~sij~.18..-da a.o. con- nE:nse _ rce, e SU-::l.. cxpan3ã.o

l

scmo pr-óprio e d'3 tz-J:céiros; dÜrIGu;;ionada, &. pl'ool.lç:f#o do re-
- O:1~~ÇI.3 fI,uxHL.n:i3 -ineLünckr je:i:to- pIritoso.

iacilit!.:.i;s po):tui.r~2'.s:~ l fe3:!oviá- 4. Flnanci3rnentos indispensá-
l'ias,âs,~K\etc.') v-eis.'" \

Ce,:tams.nte. ley-"dDs em Co.lísld"1'8,
cão à conjtLlP}tur~~ ecc:ncuüc;t, ê.o' PJ.ís
é os eJ&..1Y!S'ntos e daã~\5 coIlrlaos da
real sitnado. at-;ran:E,:;nL:3 c10:::', Eetores
sidiS'.LÍ!Z'EI·::,i ener~_;~í.~:::J t3 carboqnimi
co do B2.'asil 8, €S}:::dfi:::2.1nênte.,. de
8"nt& Cakwir":', o G:7&:no d'lC!uEle
E~l;ado d'l. Fedôl~.cão que tê'llOS 8.
honra de representar nesta ..ças~,- en
caminhou a 10 IL m'~'o último ao
emÍne::lte Preilide.'1te da República,
General Emílio G<l:rrs:~t.f!.=u Iv1édic~,
,aproveitando '" visita de S" E..1:a... a

:E.o36 plr,.I12j ..manto ir-.J"21I, tcdavh,
foi r~l'orTi.l1Jlaáo, para o J:iUl é_;~ S2re=n
adiclo::mc!c.s .1Jguns iato3 nCQC3, e];
pressGs no l'elatório c~.::~ Dirt::co:-ia. do
ICC, de lD~·u.

Entre -OUtr33 re.1er&~ _~':i?;3, ap,$,j de.)..
.,~acar a i.rm,:ü'rtáncia da,; dim~õas do
projet-o, lembr« que Co produ(ão de
acido suliúrieo, c.Lete 5111 1969 não
atingIu 4G5.000 toneladas no Brasil,
receberá um acréscimo de nl8jS de
300 mil tonsladasjanot "con'1 G. pa.:r
ticularldade de sua fabricação envo~-
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4.4 SOTELCA ,_

Impõe-se que se defina: (l')
que a SOTELCA seja usina da

base do Sistema Sul e Centrv
Sul e (2.°) que a su~ potêncIa
atinja 750 MW em 19'18 e 1.0OQ
MW em 1980,

4.5. Industnalização da pirítet
a) Acido Siderúrgica

. ,

Deflagrar a imediata implan,·
,tação e posterior- ampliaçã.o da,
usina produtora de ácido sulfú
rico (reC).

_QL Usina Siderúrgicg:

Construir a Usina Siderúrgica
de Santa Cata~ina, com uma.
produção inicial de 120.000 to
n&ladas de aço, que utilizará
como minério de ferro o resíduo
da queima da pirita e como re
dutor o carvão catarinense. esta (
usina operará pelo' sietema do
redução direta e produzirá fel"
ro-esponja, em vez de gusa.

c) Acido Fosj6rico

Instalar a Indústria de ácido
fosfárico, tenflo como matérias

primas.o ácido sulf1irico e ro
chas fosfáticas.

d) Fertilizantes

Instalar a Indústria de Fer
tilizantes, tendo como matéria
prima o ácido :Losfórico local e
o cloreto de potássio .e amônia,
originários, de outras regiões.

5. Os Investimentos Necessá
rios para a Execução do Phn<i

Os investimentos· a serem rea
lizados em Santa Catal"ina, ne
cessários á execução dêste plano
global serão:

4. MEDIDAS COMPLEJ\1ENTA~

RES E ESSENC'JAIEi PARA A
EX.ECUOAO DA 1D:lLPANSI1.0

DA IND1::rSTRIA CARBONí
FERA

4.1. Geração de Energia Elétrica

A ,complementação t é r 111 i c a
necessária 3,0 sis~ema hldro-elé

trico do Sul e Centro-Sul, deve
ser prioritàriamante atendida
pelas tlsinas ternJelétricas a car

yão e_ usina átomo· elétl'lC3.

4.2. Transmissio

~ Deverá ser efctiti'a.da através
de possantes linhas de trv"r:8mis ...
são a ligação dos si;:iLeinaS Suf

e Contl·o-Sul.

4.3. Eletrooids - Comvlemen
,tação térmiila .

O programa da Eietrobrás
para 1980 é dispor - nos sistemB.S

Sul e Centro-Sul, de uni" po~

tência instalada de 25,000 MW, '
carecendo, pOl"tanw, de uma

I complementação térmica de .... .-
5.000 MW. Como possui atu"l':

mente 1.000 M:W, as novas uni
dades térmicas deverão somar
cerca de 3.000 M:W.

Especificação

'I'otal

nôlada de gUB<I produzido), rei
yinrilcam:

a) Melhoria da. cinza do cague;
b) Dim1nuiç5,o do preço do-

carváo nacional. . _
-3.3. Melhoria <15 Cinza' do 00

que

Os prodlttores catarinens€G es
tá,o, dispostos a propiciar esta
meihoria afravés de duas medi
dlw simultâneas:

a) piminuição de cinza, do car
vão metalúrgico de 18.5% para
15%;

b) Redução do percentua,l da
utiUzaçã,o do carvão nacional de
40% paTa 30%.

Adotadas estas medidas a cin
za do Cóqúe Siderúfgicb baixãl.:.á
de 14% paTa 10.5%, igual a-s me
lhores do mundo (00 Estados
Unidoe, por exemplo, utilizam co
que com 11 a 12o/ó:"'de cinza).

3.4. Diminuição do preÇo
Esta dllYlÍllUicão somente se

fará sentir se c(uas medidas fo
rem tomadas:

UI Aumento de escala de pro-
dução; -

b) Mecanização total das mi
naa. -

Estão os produtores aptos a
sa'Gísfazer êstes dois requisitos.
Com a definição destas variá
veis se passa a propor uma nova
:meta para o carvão cataTi
nense.
3.5. Meta do Cavão Catarinense

Em vista da conjuntura atual
e futura do carvão metalúrgi
co no mundo, que se define por:

a) Demanda superior à oferta,
b) Aumento de preço (o _car

vão ameTicano aumentou em
um ano em 43% de seu preç(\
em dólares),

Necessário se torna uma par~

ticipação efetiva do carvão na
cional ná 'indústria siderúrgica
corno medida de- segurança na-

'donaI e industrial.
Esta participação deverá per-

-mitir: .

a) Aumento de produção do
carvão oom ()onseqüente dimi-
nuiç,ão do preço, .

b) Uma expansão mais rá
pida da, indústria carbonífera
no caso de um agravamento no
abastecimento de carvão estran
geiro (segura.nça industrial).

permitindo, em curto prazo"
atender à demandá das Ilsinás

, siderúrgicas nacionais.

Para o aténdlimetno de todos
êstes qUesitos, a produção do
carvão catarinense, pré-lavado
deverá atingir em 1980, a 4.500
milhões de toneladas, ·e a parti
cipação do nôvo carvão metalúr
gico (15% de cinzas) deverá ser
de 30% no Coque Siderúrgico.

Minéração
'SOTEI.cA
ICC (Acido
SIDESC •

1

1) CR$ ,li

milhões

I I
... · l 75 I
....................... 1 575 I

Fosfórico e NPK) ..... I 200 I
· .... · .... ·.. · .. ·,·, .. •.. ·1 130 I

I r
Transportes e Fretes 1 10 11_.

Pesquisa e Sondãgem· , 10
.... ·.. ··· ....1 I
----:-1------:----·----~

........... ~ :.. -.! :1.0011 I
_-'--_-C;- • --,-_-1,1",.,'...., ---:' ~

ser havida; como órgão e.nfê'rmo,I
mas como órgáo ejetivo, causa e
impulso do desenvolvimento na
cion~.l. E:1ta modifica.ção de con...
cepçã.o e de ótica. depende d», 111
terveucão 'direta do mais Alto
M~gist:rado do País. Ela é que
propwiu,1:ô, ao' carvã() nscional o
ensejo de participar efBt1vamen
te (11 no aumento do potencial
eiétrico, (2) na expa.nsão da! i11
dústl'ia siderúrgica e (3) na ex
pansão \e ClLI implantação, em
certos casoiS) da indústria quími
ca naoional. Os Planos de Ele
trificaci:'"o de ExpanEão Siderúr..
gica é de F.xpansão Industrial
precisam consignar a partiúip.a.
ção do cal'Vão nacionaÍ'.

3. O CARNAO CATARINENSE

:3 ,L O carvão catarinense traz
consigo 'três produtos:

a) Carvã.o w~ataiurgi<:o (18_,5%)
ligado diretQmente à. Siderurgia;

b) CarYão- Vapor, como fente
de Geração de Energia. Elé~ricai

c) Pil·ita. como base para a 1n
dústria Química.

A solucãü global para o P!'o
blemao có.rvão oatarmense está,
;no cOnlSt1ntO harmônico dêstes
três -pl~.ot1utO.s. Para lIDla d-e.i:ini
cão dai políJ:ica cal'bonífera há
it-ecesGidad:'> de entrosamento tü
te,1 entre os .5eguíntes órgãús da
€Gfera F'ederal:

aJ Minis~ério do Planejamento
(Coci'denador) ;

b) Mtnistério das Minas e
Energia, atiavé3 do Conselho Na
cional dO' Fatró100 (Órgú9 n:JTllla
tiva, e ELETROBPLAB (expansão
tB!tn'61bt.rlüa) ;

c) Minisl.ério da Indú"tl'Í30 e
ComércIo e Usinas SiderúrgIcas
(expansão d", produção de aço).

Houve, sempre, di!lculdades nO
entrosamento destes diversos 01'
ganismcs, umá vêz que o preten
so int2rêsse empresarial da" en
tidajes cotttroladas pelo GOVêT-
no (Sidel'lwgias e .
ELETROBRAS) falava maIS alto
qUi} o intsrêsse nacional. Daí o
agrave,mento do problema a as
soluçõe3 simplIstas aventadas p01'
pessoa3 respnnsáv-Eis., tais sejam:

a) Feehamanto das Minas Ca
ta:rinens-es;

b) Rllag'nação_da Produção.
Com a nova política de desGn

voivimento, lançada pelo G07êr
no F~deral. verdadeiTo desaflO do
Brasil ao inundo, novas perspec
tivas abriram-se para a Indús
tria Cal'bQniiera. Deseja a In"_
dúztna. Carbonifera, tão-somdnt:e,
a oportuni:tade -de paI tlclPar da
exp:;J,n5'io do pais e dela tomar
se um núcleo eS3encíal. Para tal
necessário é que se lnant-pnha um
percentual de carvão nacional nu
fabI':ca~il0 cIo Coqu'G Slderúl'gico.
Ti:d g, ao-política do c:trvão d,eve
rá girar em tárno desta prenlis
:sa, conforn1B demoDstrarelnoB.

3.2, Carvão e Siderurgir!
As SH:lerul'glas llacioTlais t 11101:

ment!3 a U:.3in",IÍnus e a Qompa
uma Sid2rúrgic:l Nacional, utilI
zando 10% de carvão nac;onal
WL5% de clnms) , "em obL~ndo
record'3,'3 DQ' conSU!no de Coque
por tonelad2. de gusa, isto é, um
coqne/l'ate de 570 Kg, igual às
médias das mais modernas ~ide
l'urgias l!lllndia.is: a Japonesa~
Sómente êste fato já indica que
a política de consumo (13 40% de
carvão nacional em nada pr~ju

'-\lca nossa produção dé',aço. Ain..
da mais. O custo de rahric~ção
de~ nüst:o a.ço, segundo a "p'í11àVra
abalizada do Presidente da Usi
minas é 17% inferior 8.0 itll1.e
ricano.

Os sid-er-úrgigtas dBs€jandrr ?'.in
da. rnaiore;;. recordes (consumo I
ô,ÜIÕ~1-ll'li3l~'»res dê! coque por. tQ-"

.-T!':5\!::feir::. .•,;;,o""""""""""""""""=""""="""""_~D~J;,;;;{R21;.;;O;",,,,,P2~,",,~""~"!C,,,;O9~J;,;G;;.;;R,;;§;;,;,~;;,;S~'~_~\21.~i~~~.a.._~~1,g71
o SR. ADHEMAR GHISI - Agra- r

í'l0ÇÓ' a V. Exa., Deputado ;Mílton:
l;arandã9. p"to apart.", que me honra.
H,t pou,;o, :'tntes d,:> V. FIXa, compa
fr<=~s-r a Gste plBnál'io, eU' f:1zia ?x~t;),
trn.['1.1~e.' :ri1Ar~"ÇC..'o ao a5pecto focal1zado
r:nl'. s6sunda ]J8,ne da bTeve Íl1tervel1
lção' cte' V. Kt:DJ. Eletivament,e, 5' mi- r
~1,hões d" dólares & ~, q:lImtia. qu.e ,o Çio
!,''1êrnn F~derall atraves do IvIlnlste1'lO
[das :Mins,s e 'E~lerglo.s, 'aplicará, nos
'próximoa anos em &erviços de pros- ,
:pecçãO no Vul~- do rio p~}..~a.íba, CC1~
b objetivo, sadio !" patnotwo, de ali
'localizí1r jazidas carboniferas, quB, tu
do fáz crér, , ali existam em grandes
quantidadilS e enr condições de ,serem
aproveitados econômicamente. Se isso
acontecer, estarzmos'dando um pa3SO
mli,t~ largo para o rápido aceler,amen
to do progres::o e do desenvolvlíllBnto
,nacional, l;;tO pOT qU& é caract~rlJti
ca - a prGdonlinilnci:1. econômica dos
paí$es :ricos em carvão sôbr-a a !:p.a~or
paTtff daH naçõ';~5 do mun:Ic., A~Spll
ocórre com os E,;tados- Umdoli, Hus
sia China Ccrnunista', In21atel'l'3,
:erán,ça e outros países que não vem
a pêlo re}ên1bx2.T, todos ricos em carr- I

vão. Sendo a3sim, o aparte do nobre
Deputado encontra; re3gual'do, amparo
e ch"ncela num aspecto muito 'lllpor
tante, pala o qual {) Governo f~deral

jrí voltou as suas vistas e as suas
maiores preo·curuções ~

Retorno ao llleu discurso plu'a, ter
minando a obsôrví3.l}ão, rápida dos as-,
~tos s6bre o carvão gaúcho dizer:

"O ca.rvão de Chur-q11sada t com
as n1S:1ms:s caracteri'stica.s d,o de
Candiola, ~;p:lt3Senta, contl,:do, e~11 ,
rr.zão do jazill1'snto, alto omto de
extracãü, e não cou,;orre no pre
ço úá caloria, com b carvib V8,
por de Santa Catarina, subpro

.duto do c1r\1ão metalúrgico.
b) Carvão paranaense
O carFão narana8nse é de ólJ

ma qua1idL~d8, mas não possui'
qualidade c~4.ucific§.vel e suas ja
zidas são ba..stants l:inlitadas.

C) Carvão caíarinensB
O carvâ,(j cgtarinen.se é o me

lhor carvão bntsileiro. Possui
cêtca de 50% 'de carvá.o metalúr
gico (lQo/, de cinzas), 40% de
ca.rvão vapor (42tj'ó de calorIa) e
10% de pirita, minério de enxó
;fre e dz f'2rro.

2,a. COnjl;ntura. Brasileira
Paiz em da>envolvimento, com

l'eauzldú8 índices per cClipita de
co:n.smno (energ:a elétrica 380
I-{WH/HAB!l,Nü: aço: 55 ......
I<::g/fIliB!!lNO) e possrtindo

---enorme:s p:Jtênciàs hidráulicos e
l'cctu%idn. produç1Lo siderúrgica,
não sentiu o Bra3il a necessida
de de uma forte indústría cal'
lJollÍÍel'a. Apesar dG nUla ,'tlTIpla
legb1i~.Ç[1tO sêbre o assunto, a in
dústria do carvão era trata:J.a cá
n10 f.:Jh'J enfêrmo a lT!STjZCer o~

zê10s pc:. t2:rnos. que contudo dêle
nad l" e.S?61'Cl ve"U1 >

, O prog.ra,t:úa de d;:s2nvolvIHlen
to tTaçado pelo Goverl1Q l'ederai
fixou,-com l'calismo! deptre QU-

~ tras a3 ,seguintes !n~ta:3 para ...
1.920:

a) Quudnlp]ka..çâ:) da prodw}ão
d~ aço e de enprgla elélrlca;

lb) '[l'iplkação e'o consmno 1J8r
ce!j;ita de aço e el2trlclda~e (r'2s
pecl:ÍYaJnente 160 Kg IHab/ano e
1,200 KWh/Hab/anoJ.

Em face df~ta de~isão ~entirá

o Br:l-Sil a necessidade ele :Lorta
J1€úel' e expandJr a sua indústria
carbo:lifera. Pal'8. li adoção da
no-ra politíca do earY:1n naeionsJ,
irnpl'e.scinnfvel ao ass8gUl'J.J11ento
dos requisitos para a expa.nsão
da proc'Wão de aço e da detl'i
cidade. impôs-se: (lQ) que se re
v,ejam as concepÇões emergelltf'S
do pas~ado, e (2°) que os econo
mistas) técnicos e dirigentes eln
presalials e govel'nament:1is ve
jám por novos ângulos &- indús- '
td~; do, cB.rvão, Não poderá ",la
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C.-,l LlTDARIÜ

Dia, 12-5-71 - É lido O Pmjeto em
Scss:\o CODJllnta;

Dla 13-5-71 - Instalação da. CmnlS 4

são, e:s.colha do Presidente, Vic~'-Pre'"

sidente e c1esi:;naçfío do Relator;

AVISOS

'PARA RECEBIlVJENTO DE
EMENDAS EM PLENARIO

1
Projeto n," 125. de 1971, altera a re~

dação do artigo 28 do Decreto número
2,044, de 31 ele dezembro de 1908, que
define a letra ele câmbio e a nota
promiss6ria, o regula as operações
cambiais. Mensagem n," 165-71, do
Poder Executivo. (A OomisEeQ de
Constitui,ão e Justiça). (1." Dia).

2

Projeto n." 128. de 1971, pispõe sóbre
as prestações dcvirlas a ex-comb2,tante
~€gurado da previdência social e dá
outras pl'ovídéncias. lVIensagem :lü"
mero 186-71. do Poder Executivo, (As
Comissões de Con~tituição e tTu:,Uça,
da Segurarrça l.Jf.U>IOnnl e de LPbl:::i~a,
-;ão Social). (1.0 D-ia).

CONG:!lE2S0 N:iCIONAL
1

Com.:ssaomista ~;~l;umbiàa eie e-:;tuao
c parecer .c:úb, e () P':ojeto ele ~el 1Hí
'1n'2í'O 3, àe UnI (CN)~ que "fixa os
'(}enCURBllio'3 li:! i.l l}ag2'3trados, dos
NlemlJ70S do:; Trit/Y,nais de. Contrl.':;
da U:1;[,O e r:o D:~trilo Fedeml e dá
outras [lToeirl{ ,l~'WSJ) .~

• 5

Projeto !l.ri 2.757-A. ae l~tH, aIS'"
cuss'io prévia do Projeto n.O 2.757-.'1..
de 1931, (lue dispõe sóbre a duração
normal do trabalho para os ~mpre

gados em qualquer atividade priv2.da;
tendo parecer, pcls. inconstituciol1ali ..
dade, d~, Comisõão de Constit"i,ão e
Justiça.

:3

[Projeto nO 328-B. de 19,,7, priméÍl's,
discussão do Projp.to n;O 328-E, da
1967, que dá nova redação ao arti9'Q
571 do Decreto-lei n.O 5.452. de 1.° dEi
maio de 1943 (Consolidação das LeiH
elo TrabBJho); tendo pareceres: da

1
comiss;;>0 ele Constituição e JusUça,
p31a constitucionalidade e juridicidadei
com duas emendas; e, favorável. com
emenda.. ela Comissão de Legislação
Social. com a adocão das emenda-3
da. Cmniss:lo de c-onstituição e JUS~
tl,a, Pareceres à Emenda de F'lená~

1'10: da Comissão de Constituicão e
justiça, pela constitucion9.lidâde e
da Comissão de Legislação Social. pel:\
rejeição. (De Sr, Francisco Amaml).

4

Projéo n." 941-A. de 1963. primeira
discussão do Projeto n.O 941~A, dE
1968, que dá nova redação ao m tigo
1." da Lei n." L 824. de 17 de março
de 1953; tendo pareceres: da COffi1S-,
são de Constituição e . Justiça, pela.
contitucionaJidade e 'juridicidade, com
emenda; e; da· Comiss5~o de Legisla
ção Social. pela reJelção. (Do Senhor
V9.ECO Amaro)."

I
Projeto n," 4.833-A, de 1962, prl-I

Jneira discU5Sãõ do Projeto número
4.833-11., ele 1962, que di3pÕe sôbl'G fi,:!
nanciamento, pela Caixa Econômica
Fedem1, de automóveis para motOl'W
tas profissionais; tendo parecere1: d",
Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalida,de e juridicH
dade; e, da Comissão de Fin:lnçElG.1

. CQm substitutivo, contra, 0<:; votes dOSf
Senhores. Henriqu8 Turner e Fiôre~

Soares. Relatores:' Srs. Henrique Tur,;,l
ner e Argilano Dario•., ~

ORDEf~ DO, DIA

E:\iI PRIORIDADE

Rio Gl'al1de do Sul:

Pal'àná:

Goiás:

..... Santa Catarina:

Arlindo Kunzler - A-"RENA
Cid FilrtadÓ - ARENA
Norberto Schmidt - ARENA
Nadyi Rossetti - MDB
Victor 1821e1' - MDB

José C&'los Lepm,v03t - ARENA
Maia Netto - ARENA

Anapolino de Faria - MDE
.Jarulund Nas.sEl' - ARENA
Jose FreL'e - MDB
Wilmar Guimarães - ARENA

Abel Avila. - }.RENA
.Jaiso)l Barreto - MDB

VII - (I 8R. PRESIDENTE:
(Elias C'arm,o) ~ Levant'o a ses,';úo

designando para. amanhã a seguinte:

Rio de JaneirO:

Adolpho Oliveira - lVIDB
Alair· Fel'reira - ARENA
Rozendo de .Souza - AREi"A

Guanabara:

.Amaral Netto AREN'A
Flexa RibEiro ARENA
José Bonifácio Neto - MD:b
:Lopa Coélho 2. ARENA
.Pedl'o Faria -.J',JDB
IHubens Ber:1l'do - MDB
Rubem Medina: - MDB

Min'ns Gerais:

Aécio Cunha - ARENA
Athos de Andrade - AREN"A
José Machado - ARENA
Renato AZeJ:'edo - MDB
Sinval Boaventura - APcEHA
Tancl'edo Neves - MDB

São Paulo:

Il DIS~U3s.\o

1 Projeto n." 77-A, ele 1071, c1iseus:ãü

Iúl1lca do Projeto n," 77-A, de 1971
que dispõe sóbre alteraÇtle§. intl'odn.
zidas no Quadro d~ Pessoal do De
partamentC' da FohCla Fecleral; te'il:io
pareceres: da Comissão ele Const:lui
çâo e <Justiça, pel~ constitucionalirlnrlf
l:; jlll'L ::;àau,-;" C'Dnt. r. os votos <los
Senhores Petrônio Figueiredo, Sylvio
Abreu, 'Wuldemíro Teixeil'a, Severo
Eulália. Ilamilton Xavier e Lis'1n::,as
Maciel; da C.OlUlssão de 'Serviço Pu
blico, pela aprovacãú;, e, da Con1Íssão
de )!'inanças pela aprovação. com
enlenda. (Do Poder Executlvo). H,c
latores: S1's. .João Linl1ares, AgQstI~

nho Rodrigues e Athiê Coury.

54
80

:16
24

194

UB:;;

milhões

ARE!'!A

970

270
400

180
120

CR$

Piaui:

Pereira Lopes
Aluaz:ona,s :,

Maranhão:

p:lilhões

Alagoas:
José Sampaio - ARENA
Vinicius CansanQ'fio - 11DB

Ceará:
Jonas Carlos - .ARENA

Rio Grande do Norte:

Gl'imaldi Riheil'O ARENA

J
Sousa Santos - ARR-NA

Pará:
Jl1vêncio Dias - ARENA

Rafael Faraco - ARl'"'NA
Viní-cius Câmara - ARE~NA

I
. I

Total 1 •. I
I Adhemar de Barros Filho -

E~ sintese se poderá dizer que constitui, porém, túefa comum, que- ARENA _ ,
as inversões preconizadas, ne", reclama a congregação e os esforças Amaral Fm'lan ~ llRENA
cessá1'las e possíveis, resultarão de todos os brasilell'os, especialmente Al,thur !onsêca - ARENA ~
na duplicação da l'enda per ca- daqueles aUe possu.em 'responsabill- BaldacCl Fl1ho·- ARENA
pUa do habitante do sul de San- dada politiê::c. Entre êstes se encon- Baptista Ramo~ - ARENA:
Catarma (o aumento anual da tram em POsicão- de eminêncIa os Bezerra de Mello - ARENA
renda sérá da ordem de US$ 2.16 trazidos pelo v~to popular, como'Se- Braz Nogueira -: ARENA
por habitante, a partir de 1980). nadores e Deputados, para· o· Oon- Cardow de Almelda - ARENA
E:ste é o objetivo do Programa, gresso Nacional". (Muito be1n. MlIi- Chaves Amarante - J'..RENA
de Metas e Bases do Governo to bem. Palmas. O orador ti' c,!!mpri- D;il.; Menen~ - MDB
pa,ra o final da presente dér;ada." mentado.) DlO~O ~omUla - A!<ENl'.

61' : Presidente e Srs, 'Deputados, Fanu ,LIma -, ARENA B
ao que [;ahemos, tal documento te- O SR. PRESIDENTE: Frall~'Sco Am~l'a~ - MD
ria. hensibilizado sobremaneira o,mais (Elias Ca711wl _ Dou conheci- I!e~n~ue TmneI - ARENA
alto manda.tário do País. que trans- mento à Casa de oficio recebido do Re;I::el~Le~y - AR~A
mltiLl ao Governador Colombo Sal- Senado Federal, vasado nos seguin- Mano. ';"elles - ,ARENA
les. em principio, a sua impressão de tes térmos: Mo;1tenO de ..Ba~lOs - A."R.ENl'.
Que chegara' o momentQ decisivo para ~r~~sy Rc?ldnglLS -~:ENA
i;nplementai' uma ,político. de carvão. CN-23 pac~ec~b- lav~ AR:ENA
encarada sob· lodos os aspectos fo- Em 7 de junho de 1971 p~~e~t;' aee~ara _ ,ARENA·
ca~z2"dos naquela proposlçao. Senhor Presidente: Salles Filho - ARENA

E c~r!o que com elementos e da- SylvlD Velltnrolli _ ARENA,
dos tao bem postos naquela propO- Tendo sido publicados e distnulll-
sioãQ" . outrossim, conhecida a inten- dos .os avulsos do Parecer da Co
ç1lO governamental de expandir a in- i missão MIsta relativo à Mensagem
dústl'Ílt siderúrgica a termos verda- n" 41 de 1971 CN que encaminhou
deiramente revolLjcjonál'ios, para o o Pr~7eto de LeI n" 4 de 1971 CN,
que jiL eEtão sendo providenciados os que ci'ia a 3" Auditoria da 2' C\r
l'8spentivo3 f1na~ciamentos ex.ter;n~.s; cunscricão Judiciárhl, IvIilitar e da.
cO~1sirrnRda~ na area ,?B c energIa e:e~:. outr?-s ~providências. esta ~residência
tnca, eonf9rnlB as ~\,;t~~ e ~B.fl21C'-" convocou sessão conjunta do Con
Pi1l'a. a Açao do Govel'no (pagInas O'1'e850 Naeiona.l~ a se realizar no dia
~'j). O desejo governan:.;;.ntvl .de "fe:: 8 de junho corrente, às 10 horas, no
tlvar programa de mv.estlmen,o, Plenário da, Câmara dos Deputados,
capaz de atendf~r ao creSClment~ da para apreciacão da matéria.
d?m~:da, que tEnd.~! a expa~dl1'''se Rogo se digne Vossa. Excelê.nci~ da~
a taxas de 11 a 13,0 a.a,,_ ecotando conheciment0 de3sa Comul1lcaçao a
pr0gramado o ~umant~~e u.o??OOG CâmaJ;a dos Deputados.
k~ n" . capacldade motal",da , ou Aproveito a oportuniclade para -re
seja, mo:!s de fiO"" em l'e!açao a. >.. novar a Vossa Excelência os protes
19UB; flnall;?ente, co.n~emdo o .'pla- tos de minha aita estima e mais

rIO do Governo FeCleml, exprcss.o, distinta consideraeão. _ petrônio
ainda, em suas "Metas e Bases" llJa- Portella Pi'esidenfe do Senado Pe
gilla 88). visando ao "apoIO a proJe- deral '
tos que objetivem a produção de en- •
xofre ou tlcido sulfúrico com base elTI f) SR. PRESIDENTE:
Jna.térias..primas nacionais, como l'e- (Elias Carrnol - ll:sgotada a hora.
jeít:ls piritosos de carvão, xIsto e vou levantar a ses~ão.

gr9sita", n110 podemos duvidar._do DEIXAM~DE COmPARl:CER OS SRi'),
pkno ~1 eatamento qll8- O Governa
li'eeleml háverá de ofereer às legiti
roas pri::tens0€s cal..anllenses ali con
tü1as, às quais. de resto, confundem
se com re:tlidades tecnico-econõn1i'"
co-admmistrativas 'de interésse maIOr
do País. \

Encerramos estas palavras co:m
aquG!;J,s _ proferidas pelo eminente
Presidente MEdici. em sua mensagem
ao Congresso Nacional. de 31 de mar
co de 197.1, para 'cujo slgniiieado e l\tunes Freire
kint811'<1J concretização 03 cataI'ínen
313S pern1aneCenl. atentos e COD1 set1s
coracães cheios de esperança: 4'aos
novos mttoclos e processos .adminis
trativos e polítIcos, cuio emprêg;o a
vigente oi'dem juridICa faculta, se
deve o surto de pr03perlClade eco
nômica e pro~esso social, desenca-,
deado no Pai" ·peJa ação governa
mental, só havendo razão, por COl1.
fieguínte. para que se pêTsevere nes
HêS mesn10S processos e métodos. A
obra de engrandecimento nacionai

·1
I

Carvão Metalúrgico 1.800.000/t ';.11'
Enérgia Elétrica 5 x 10a Kwh .•..• t
ICe (li.cido Fosfórico e Fertilizan- ti

tes) . .. '" .. "', ···t,
6IDESC ".1\,. I
I . I

. .-r'::r- íL OS BENEFICIOS: RE81;JLTADO ANUA!';
_ Os investimentos a serem realizados, somados aos atuais, deverão ge·
I iar as seguinterJ 1eceitas em 1980.'
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Leiacsc:

~Vai ao Senado Federal.

• to .. e _ ••.•••• ~ o • o .. o •••••••• o 0..:.1

............... ~ ••• ~ ~ •• o-o ~ .. .a.'
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(No DCN - Seção I \-- de' 15 de
maio de 1971, à página 1.041, 3" co
luna) •

9nde se lê;

••••.•••••••••••••••••••••••• ~ n ; •••• > "'.<l

o im. PRESIDENTE:
(Luiz Bmga) - Há sôÍJ1'e a. meSa e

vou sllbmeter a votos a seg-ufrite:

RedaÇão F",ial do Projeto de 'Decrela
Legislativo nO 2-A-1971, que apro
va o Acôrdo Eásico de COo')I3'I'I:Wõ~

Técnica entre a RepúbUca Federa.
tiva do Brasil e o ;JarJãQ. tlrma,U)
em Brasília, a. 22 ele 'setC1nb1'O de
1970. .

o SR. PRESIDENTE:
(Lmz Braga.) - Há sôbre -a meSa e.

vou submetcr a votás a seguinte:

o SR. PRESIDENTE:
(Luiz Braqa) - Os senhores l'Iue

!!provam queiram' fJcãií como esMo.
(Pausa,)

Aprovada.

o Congresso Nacional deül'eta:

Art. 19 E' aprovado o Acôrdo Bá.
sico de Cooperação Técnica entl'e ~,

República Federativa. do Brasil e ti'
.Japão. firmado em BrasílJa a 2 de
setembro de 1970.' ,

Art. 29 1!:sle deereto legislativo e11
trará "In vIgor' na data ele sua publi
cação, rev-ogadas as dis.posições elTI
contrárip. '

Re(laç{io Final do Projeto de Dedreta
Legislativo n9 2-A-1971, que apro
1Ja o Acõnlo BMico de Cooperação
Técnica entre a Rep!ÍiJl'lca Feelera,
ti7!Cl elo Bmsil e o' Japã6. jil'?WLdo
em Bmsílla, a 22. de __sete1nbTo de
1970. '

o Con~l'esso Nacional decreta.:

'Art. 1° E" apl'ovado {) Acôl'do B6.-'
sico de Cooperação Técnica entre a
República Federativa do Brasil e \:;
Japão. firmado- em Brasilra à 2 ,de
setembro de 1970.,' -

Art. 2° :l!:s~te deüreto leil;islativo 1311
trará em vigor na data de Sua publi
cação._ revogadas as djspo31ções em
contrário. . .

Comissão de Redação. 14 de maio
de 1971. ~ HC1lriq1!e ãe La Rocrllle,
Presidente. - Cantidio Sampaio, Re
lator.

(Luiz Bmaa) - Tem a palavra o
'Senhor Deputado Aldo Faglmàes, na,
qualidad-e de Líder do MDB.

o Sft. PRESIDENTE:-
(Lu]z Bmga) - Não havE'nclo. 1m

Orc.em d{) Dia n1utéria em rezime de
urgenc~a. u{Ju a palavra ao'" nobI-e
Depntndo Aldo Fagundes, na quaEda- ,
de de Lid'el' do -MDR. ,

7

Durante o ditWU130 do 81". Nina
~·"reiro, o Senhor I-J1â:z Braga,
l° llzce-Presldente, deixa a cadei.
ta ela 1)]'eside1wia, aue é ocupac.a
pelo S anhor P2,;'ei 1ri LOJJesJ Presi
àente. \ \ j

_Leia-se:

Reuniões, Diariamente às 15 horas.
As sextascIeiras às 10,00 hor'18.

COMISSÃO DE EDUCAÇAO.
E CULTURA

• •••• o ~ ••••••• ~ ~

• •••••• , ••••••••• '••••••••• , •••••• ~ ••• '1.

Comissão de- Redacão, 14 ele maia
..... , , .. ; 'de 1971. - Henrique rle La Rocqu,?,

Durante o discurso ào Sr. Nina Presidente. - Cantidio Sampaio, Re··
R,beil'o, D Sr. Reynaldo Sant.'tna, lator.
2? Vice·P,·cstdente, dei;ra a cadei
ra da pre.'1dência. í]1W'" ocupada
pelo SI3'/lhor Pe,etia Lapes, Presi
dentt....

·--···1·································

.. t- ••••• ~ o o o' .

Comissão misla incumbida de e8tnelo
e parece?' sôb1'e o Projeto de Lei ml
mero B, ele 1971 iCN) que "dispõe
sôbre a Fundação, Organizaçá.o,
Funcionamento e Exlinçáo dos Par
tidos Políticos Npcíonats".

COMPOSIÇÃQ

Presidente: Deputado Etelvino Lins:
Vice-12resídente', Deputado Aldo l'a

gundes.
Rela.tor: Senador 'l'arso Dutra.

AViSO
(AO PROJETO N9 IH, DE 1971, NÃO

FOitAn'l OFERECIDAS "EfiiENDAS
EM PLENll.,m:o)

:ERRATAS
· (1'(0 DCN - Seção I. de 14 de. maio

de 1971.' à página l.DOl, 4. coluna)
Onde se lê:

Reunião, . 8"-6-71. -
Hora: 15,00.

COJv,fJSEV\O IlE SAÚDE

Reunião, 8-6-71.
Hora, 15,00.

· COMISS~'i.O__ DO DESENVOLVI
MENTO DA P.EGIAO 'CENTRO
OESTE

Reunião, B-6-71.
Hora: 15,00. - .
Local: Sala 8-B elo Anexo 11.
Pauta: Roteiro da viagem a cida-

dcs na area da :SUDECO.

COMISSAO ESPECIAL DÊSTINADA
A ESTUDAR GLOBALMENTE O

PROBI,EMA DA 'POLUIÇÃO
fu'VlBIENTAL

Reunião: B-6~71,
I-Iora: 17,00.
Local: Saia 8~A do Ane'<o Ir.

VIII - Lcvanta-.ie a sessão às
18 horas e 55 mmutos.

5

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador I'.ntônio
nanues. -

CALEND8RIO

Ditt :.!l-S - É lido o projet\". em Se~-
s{io 'vun.junta; .;

Dw 2f-5 - Il1stalacão da Comi~·;ão.
escolha (..-'Jc Presidente: Vice'-Pre',:jidente CALENDARIO

e dcslgllar.-i1o do Relator; Dia l-G - É lido o projeto, em Ses-
Dias 26,-' 27, 28, 29. 30. 31-5. l' e são Conjunta; .

2-6-71. - Apresentação de emendas Dia 2-6 - Instalação da Comissão,
perante a Comissão; escolha do Pxesideme. VlCe-Presi-

- dente e designação do Relator;
Dia 3-6 .-_ Reunião da CO'llisSCll) Dias 3. 4. 5. 6: 7, 5, 9 elO-I; - Apre-

para apremaçao do parecer ro Re-I sentação de emendas. perante a Co
lator, às 16,00 horas. na Sala r;e n.eu- missão'
niões da Comissão de Fmança'; do Se- DIa '21-6 ~ Reunião da Comissão
nado Federal; - . ,.ará apl'eeiação do parecer l~O' ReJii

Término ,do praZiJ. 'na toro as 16,00 horas. na Sala de Reu
niões .da Comissão de Finanças do
Senado Federal; " '

Dia 21-6 - Término do prazq na
Comissão,

Prazo, Início, dia 2-6-71 - Té2·mmo.
dIa 11-7-71. "

C9MISSõES TrCNICAS '

COMISSÃO-DE CONSTITUIÇAO
Jj:JUSTIÇA .

i-)já 21-6 - TérmlJl'"' do pra~J0 na
CC'lúi~são. '

Pr,"tzo: Início I dia 2 !3-71 -- I'6rn1h:lC,
dla 11· 7-71.

COMPOSIÇÃO •

PresIdente: Senador Accioly Filho,
Vice-Presidente: De];'ut<\do Alencal'

Furtadf),

Re\ator: Deputado Dj~)ma Marin"~

CALENDáRIO

Dia l-fi - É lido o projé~o, em tl~F
são Conjunta.

Dia 2-6,- II"..stalação da Comis;fIo.
escolha do Presidente, Vlce-Pl'esidente
e designação do Relator":

Ll~S 'l 4, 5, fi, 7, 8, 9 ~ lD·(i_- Apre
seni:lÇ~r(\ de, emendas, por.lnte a Co-
nPi~~ão, ,

PRAZO

Início, dia 22-5-71; e término clla
30-6-71.

Comissão mista incumbida de ..studo
(J parecer sôbre o Proieto de Lei nü
mero 6• •ele '1971 (CNJ. que "dzspõe
sôbTe o cálculo da Correrão Mone
tária" ..

6

Comissão mista lncmniJtda de estudo
e pa1'ec/,;r sôbre (I Projeto de' LeI
n.' 7, de 19n (CNl, que "d,spõe ,'ô
bre o quacZm de Juizes e o quadro
pGl'manente da Justiça de Primeira
Instância, extingue as seções Judi
ciárias dos. Territórios. do iAmapá:
de Roraima e Rondônia, c dá <:lU
ltas P1'ovid~nctas·:J.

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador A (] a J b e r t o
Senna

Vice-Presidente: Senador José - 'Es
teves.

Relator: Deputado José Machado.

C.~I E.l'lDABIO

Dià 1-6 ~ É lido Q projeto, eln Ses-
sâo Conjunta; -

Dia 2-6 - Insta!:lção da ~ComissQuf

meolhà do Presidente V;ce Pre"iL1eme
e deSIgnação do Helator;

'Dia$. 3, '4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10-$ 
Apresentação de emenda:.;, p'~l'al1te a
Comissão;

Dia 14-6 - Rel1nião da Comi",;,,,
psra apreciação do parpeer OCr HeJa...
tor, às 15,00 horas. na ;$ula de Reu
niõe,3 da Corrdssao de Einar)ç:as rio
Senado J)'ederal;

Dia 21-6 - Termino do r,l'azo na
Cornissâo.

Prazo: Início, dJa 2-6 'lI - Término,
dia 11·'1 71.

Francelino

S-?nador

4

3

PRAZO

-PRAZO

COMPOSIÇÃO

PRAZO

Início dia 13-5 e término dia 21-6_

Vice-presidente': Deputado .José Bo. - Dia 12-6
nHãcio Neto. Comissdo;

Relator: Senador José Linc1oso.

Comissão mista incU71tbida' de estuf!ó
e parec_e'r sõbre a Mensagem 71,° 42,
àe 1971 (CN) , que suQmete {("delibe
ração elo Congmsso 'Nacional :texfo
do Decreto-lei n9 1.170. de la ae
1naio de 1971, que "deelam de in{e
1'êsse da SegUmnçd 'Naeiona.l,. nos
térmos do al'i. 15, § 1.', Q7.ine'l "b"

''da Constituição, o M unicipio de
Santa Helena, Estado do Paraná, e
da outms providências""

Até dia I 9-6-71 Na Comissão
lVIis!u;

Até dia 10-7-71 No congressç~
NaCIOnal.

Presidente: Deptltado Aldo rag];rl'-
eles. •

Vice-Presidente:
TeiXeira.

Eelator: 'Deputado Bento Gonçal
ves.

COM;>OSIÇÃO

Presidente: 'Deputado
Pereira.

Comisslio mista incmnbláa de estudo
e pm'ecel' sóbre o proJeto de le' n." 5
dr! 1971 (GN), que "altera o artig
'li da Lei n. Q 2.00-i, ele 3 de outublo
de 1963. que dispõe sôbre a Polit!~a
NaCIonal elo Petróleo e deil'lIe c;
atrzbnzções do Consellw 1\' ~!l3ZvnJH

/ do Peiróleo~ ~nshl?u a SOClf~(j,rlde {lor
.. uf'õe,) Petróleo Brasilczro Soezeda{!c

11nôrwna, c da oulms JJromd~r,cias".

Início dia 13-5 e término dia 21-6.

2

:.comisstio mista incumbida de estudo
e parecer sóbre o Projeto de LCj nzi
1I2e1'0 4. de 1071 (Cm. que "cria a

3" Auditoria,ela 2!! C"'cullscrlcão
Judiciária Mil'tu1' e dá outras lj ro
v'td~nciasl1•

Dias: 14, 15, 16, 17, 18, _19. 20 e
~21-5-7- -_Apresentação de emendas
':perante a Comissão; _

,Dia 1-6-71 - Reunião da Comissão "lce-Pl.esl.dente·... .
:pá1:á, apreDiagão do Pa1'ecer' do Re- D~~)iZ, - ,Deputado Freitas
latoi', às 15,00 horas, na Sala de .Réu-
niões da Comissão de 'Financas do Se- Relc.tor: Deputado Au"eliano C;1a-
;nado Federal; '.- - Ve8.

CALE~D.\RIO

, Dia 12-5-71 - É lido o Projeto, em
Se~são'Conjunta; '.. ., - - ...

Dia 13·5-71 ,- Instalação da Co
missão, escolha do Presidente. Vice
Presidente e deSignação do RelatQr; -

Dias: 14, 15, 16. 17. 18, 19. 20 e
21-5-7 - Apresentação de emendas
perante a Comissão;

Dia l~fi-71 - Reunião da Comissão
para apreciação do pJ,recer do Rela
tor, às 16,00 horas. na Sala de Reu
niões da Comissão de Relações Ex
teriores do Senado Federal;

CALENDARIO

Dia 20-5-71 - É lida a Mensagem
em Sessão Conjunta;

Dia 1-6-71 - Reunião da Comissão
para apreciação do parecer do Rela

. toro às 16,00 horas, na Sala de ReQ
niões ela Comissã.o de Relações Ex
teriores do Senado Federal.



Manoel de ll.ln1eld~,

~'1!J'Cy ~ovaes

li{\'js~r'-A1meldl!!

o,melli Mal'ttr~elli
PSSiflU Ararip<,
Paul" Fen:az
Stélio ~'(lja

Tti'RteIA "B"<
Amaral FUl'lan
.Artu:r FOnseca
Carlos Alberto
Jona.s Caxlos
1eO:iuanro Júnior
;Magalhães MelG
Stélio Mal'oja
iZ:J.charias Se~mn6,
Iv:;,g{l
"Jago
Vago

;\)1lDl3

Amaury MüIJer
Rubem Mecl.ins
Silvlo 13ar:rczc

MDB
J orce Perrali1
Ruy Líno
Victor Issler
Wa,1son Lopel;

GalJtoo M:üllCl:
Ja!mu~d NÍls.5er
J:w!aurtclo Tóledo,
:MQll{j~ ChÍ~5S~
Oceano C!lrlel:<.1
l'srsifal ~!ln'()S;;
PUnio SâJgt1M

lfID"b

Na(lyr RlJs.l:ett~

Ollvir Gabarll9

SU!'!l.EN'll'ES
.IlJ'm]:~A

1fl'erme~ Macêdo>
Je,nuâIlo !!'~ltooo

JO~Al Linhares
José Flnheil'o fllIavbnÇ!\'i,
Marco M!!ccie1,
MãIiQ Mondino
N@Víll'TO Vie~

:Puuliuo, Clcero
RQg~lQ Rêgo
"lJj:rrm:r Dailanl101
Va&Q

'l'.[,iU1~rc.:;t. 4IA"

A:dO Twdoro - ItfDB
1J?U:r:rn'2:oJ, ~j.B"

Rafael Faraco
'EiTULllliES

ARENA

4) COMISSÃO DE EOUCACÁó
E CUlTUFÚ\ o

Eurípides Cardoso de !v!en~e'\ ""'"

AdGl11ilO Oliveira
AntônJ.o 20nt€s
'1V1a,rcúndês Gadeil'..a
Santilli SobrinhO,

B~zel'tl\ de lforões
Francisco iW1ar:;,1
J. G. de l'.l'aújo Jorge

fR)!'LmiJTE&
ARENA

,Pre~Jd€nt€:
~ ARE.,,"l'A
.Viuc-Pr€liidem.e:Mt1rllo ,Baulü'ó - ARENA
V1CfJ·f".(~\iell:!tA; JBlle;jdo 'l'lnoco - ~S

'll'ifllLAREEl

ARJil'NA

!! :sJ) @OMISSJ1.0:!cr:s; EtONÔfv11j..

Pr€SiCmis: T~~cred4) NevefJ - :M:ôE
!

~:Ul\nõE§

:Quartas-feirp-s-, às 15.30 m. TurmaH "A" (\ C<l:),""
~lternªdament". '
LlXJ<\i: Aneli.Q !l - Sala. 4 - R:.mllll tt:1l,
Sel,lret",,~o: Olroerlndo Ruy Caporll,l

.J~Jt.a1r C;h"gM
.I'.ntónio Ueno
Arclinal RibaR

,Bat1.-;:ta Miranda
Bento Gonçalves
Cardoso de AlrrJBiá..
Djalma Bcssa
Edvaldo F'lÔreg

;'Ernesto Valent~

Fagul1d~s Netto
:FerrelIa co Ama1'1Il

. Dias Mene7:es
'E(oy L,enzl,

,: F~'n:ncJsco FinLú
:Harl'Y ;:;:auer
João Arruda

Alfeu G.aspll.,ri!Ü
'1;\l'!/ de. Ima
Eezel'l'il ~e Me).lç\

,DaBO OüImbre, .
. Emanuel l'.lnhei!'o
: !"lulla RI1Jelro

.8.1v..s. T{JRMA "A"
;A1bertD HofiInann
Amaral N~to

Bra' Nogucll'f1
DJalma Mal'inho

'Fll,ria Lima
,José 3addad
SllSSUillU- E1Iata
Vago

·llag.(l
,Vago

MDR

:f>!IDB

LHas l~ieneZres

Fernando CU!lh..
Eennijüa ;E-duaId{)
OUVIr Gabardo
~llctcr !ss!l3r
VimüíUs CaluançE o

T~lA l'E"
.Ail'on RlOS

}\.ntômo .M"11z
Di!) Cherêll~

t~~elO AlVares
-r- :f1'ildebrando Gli\ll111'tlíêíl

J~lrQ .M;agalllãe3
João UnhaTes
LlUZ Bl'az
Ruy D'Almeida Ba:ritOlJa
Vago

l'IDB

Vie6-,Pre,«Í(leXlGe; Al~eu CoHares

m1l?UUl:tES

ARENA

2) 00M~!?SiliO DE; CON5T!TllnÇAO
, -E JUSTiÇA

f'r€I;li!elltr: .los':; lJ.im\~t!A;10 - ARENli. ~,
Tu:rm~ i~A."

Vice-:6oR!off.l1w: L~\,ia{l Leitão - ARENA
"Iurma~UB'il

.Líst.neau M<It?lpl, Franclsco P'..nto
',PeLrônlc, l"ii;tiett~do ~llomiJton X"vJfl]:
Silvio d~ JH1WI.\ " LlJ,el'ta Vieira
Vialdem.\rp 'D!;b.eil'l'! &evero E\ll:i.llc

/.\>Ull'T"IEN,TES
j.J1,EN1\

JoSé Alves
José CarloS Lel,1te1/ilSf
l\1anoel Ta.velra
~v!aurlíJlQ TQI(i~o

l'IoguillT.,. UIl Re~;;nd{;

,~orberw Selm1i,l'l;,

I'lU'ente Prút<l
P-;.Jes Sa ..,t.u·Vo '

TIbaldo Bl'.t~m

'V'ilgO

AdheJY~!I1: G}rj;;;j

!'l''''l~ C-\f,tlP'\i'jD,i
,Amtriilll, de E'NJml
Arth~ :pv,;~~itil.
ca;;'ti~··~~~~
ClãUrti(; s"ç*
Dfi.Y\ ~~ Al!ílél,d~
fu!.Ülhu!il j(~eito

Ji'l"',ií' M1!.l'e1'lio
13iJllz\l.gi\ '1ja.~l}ç.\l~e>Q~
HOJr,éliJ .f,v,n~-,
J"mmnd :til~:;

'1'DRl'!.\A • .e,"
.1'.1t'.iJ: Ç:nll'gna
Célio EOl'j1J)

DJ",lm" SeSI;",

Etel'liIlO 'i.íilZ
'FelTciT,fI clo l'.D1ii\1'!:Ii
'j,ta1o i'i\tl.pnlrl!
,1{}sé S'iljY

:Mário MÓndinj)
'Yu];j(j Vf;~l\a.\\
V!~-O

l1tmumõlSs
Q:umt.'l-flli:rN\ Wl 15 hotíJ,s

Lf,caJ;l,ille~i;i n ':""" .81;,11), n~ 11 - Ram,l1: C2T

:Sf;C,l~·t",(}"I: .l\!If~rill, .§.Jlarooida Sllveu'E\ clOli g~.ll~E

]
: F7ancí~no ll"lbaJ'ilonl, ))I~:'é ~andelli
:Jl"'re~ .Eerfl~,rs1(),~: ,Pacheco Chaves

S1!JJL>L]]:lil'tE3

, Alencar Fur~r.t;W 
Arglll.no Dario
EJoy Lem;J1
FerÍ1aí.\:d9 ,("yru
J. G. d," AraUjo

l;>IDn
JOO~ .?olllfã.\lIO Net.o
José CllllX!!ll'gO

I l\;larce!Q Medé!r~ 'Adel'bl1l Jll1ema
:Cílysses Gulmar(1f\l A~bino :tem

Joo:g;; : Antônio Mariz
.í!E1LOO<;]ES Jl.rlh1ll' FOllSeca

Dl(ll'I3!X\\1J;ltú fia 113 lltlrml - As roel!%s-íelr,>s, àll' Bl',;.,ílio' Caiado
10.30 j;lGX~B'- lldéllo Martins

'L(}O;U: J.ID€-:KfJ l't ... ~?,oja 17 - Ramal 626 Iec, 'Jairo Magalháes
Sc"""tlÍ:Í"loD:' ~nulc R;OOti.. 'Lutz BrllZl

.tEJ1:N..'l.
,B8 tlstn lil11'andG
Edgfltrf.l.f ~m.:ei:r~~

'ErnlJe- l..e;:n[}~,'

,B.fw€qnl;m Dn:ntM
, ,Ioai] ninn (lQutinho
:Jorgo Vargas '
'~l(;.:;;é Tnsso Ói) Ji:nlh'adc
',Jl1vêl:\clil. :lJiaz,

I,.»I;l:J,Xloel B.'VOO'l'lgUl'S'
.MilmH:lo J;.mJS\>
> rJlúrlo 'Eelle$
'JliliJton iil'f.nd~-o
I'aulc, J,l.b!cll
'R,'Gzt'nd\?, de, Sgnz,,"',
.{i.uy 13;\l:o)IP,

SiJlvvil ;eOlwllIítuI<l
'B'Cc.sr.. E1l.ntO$'

'l'UMA "13"

Cardoso d~ P.Jme!u!,
Dc1son· Scarano
Gen\ld!l BuU1õe~

Jo§.o dn éil.1nara
};'l1â1'.cio Paes
Nunes 1!'1'elre
Vago
)ÕagQ

UIDE

Vice-LIderes

Severo EuJálio
Pedro Faria
:Nadyr Rossettl,
J;'adl'e Nobre
Fernando Lyra
1)'r"noi8oo Amaral
João Menezes
doeI FelTeil'&.,

BvrtllJ
jl-J1,ElNA

Více-Lidel'ell
.Emílio Gomes
Grimaldi Rlbeir-tl
Homero Se,nwii1
João Castelo •
~im, Ribeiro

Cautidio Sampalo
Cal'los Alberto
Chaves Amlll'ante
Clovis Stenz{'l
Daniel. Far8,co
Dayl de Almeida

,l'.-ntônio Jeo"
D1Qgo JS\G2:nUI'll.

Fiávio Glúvlue
Herbert LeVy
Orensy Rocll'igue~

Paulo Alberto
'I a.<\co Amaro
Vago

cüM18SÕF~ P~.MA.N~EB

CHEJ'l!!:: LE~ O~:, S<HJSA,,''''l.i:iRA GOMES

LOI:aI: !\-G01lC ~l ... Raíilal~ 60~-

Pl.'BH](lede: }lnióbló BrecoUn - MIJE
'Turma "A"

Vicc-1;'reôlórr"te: U'em.,ndu Gama ... Mb~

·l~'ltrr.na "B lJ

V!clJ-Presld"r,ts. lL!i\·e:I\io Flôi:e& ~- ARENA

TnT~L.l!.RE8

ARENA

mHET<!H.'-&': Gi5N1l JUJ,vmR M..iiEQID;:S

Local: Ar~eJla 11 - TeJefon"s: 42-5851 óJ '5·<i23,3
- .\:tálilais: GOl e 619

~i) cmmssÁo DE AGRIOULTURA
E PQII.JTICA RURAL

UDEFM,~ÇAS

rLWIER IDA n.1hJ:ORJA

Geraldo Preut:t
EalJ!l>Elll' ])JA MINQRU

l'edroso EOl:t"
ARENA

l~der: Gêl'aldú 1)'rein\
Mn:B

r;oMISSõES P~BMANENTES, DE H~fjUÉ~
RITO, ESPEm/HS,: tVilSTAS E EXTERf~AS

COMiSMES PEfiMMJENTES.

Uàer: pe:lroso

Presidente: f'ercIT" Lopes

l~ Vice-Presidente: Lmz Bl'l>ga

2' Vice-Ps"~ldcnr,,,: Eeynaldo Silntanll,·

lV Secretário; :müas Cl:l'IllO,

'JS Secretár!<;; FaB& !le AndradE>

39 , Secretário: .I>mura~ d5 Sousa
~9 Secretárl{): AUpiO Carvâlllo

1~ Suplente: HpjilQl' CaV!llc,auGi

~\'I Suplente: JnBé Hacldad

3D Buplent,e: /illtônio PQutell
.cP, S:1JDlente~ Ed'isol'i EOllD.ar

.1airo Brum
Mar{JQS FreirE
Freitas Nobre
;j""er1.e Viem),
Han:Ulttm x~vIer
PetlÔnio. F1guell'ed'(j
Alencar ~urt?odo

Dias .Menezes
Eubem lI.IediDl>



t..Jves"

ARENA

- MDB

Josias LeIto
Lauro Leitão
Lins e Silva
Lomanto .Junior
Luiz Braz
Marcelo Linharea
Mario };'/fon:;;no
Milton Brandão
(. >ano Carleia!
Osmar, L€ítão
"aulo Alberto
Pires Sabóia
Raimundo Diniz
Ricardo Fiúza
Silv.a Barros
Sinval Gr~elll

Wilson ,Braga
Wilma!' Dallanllo1
Vago

i'aJ;8l1.tíl lfrott!'l
[tczendo de SOUZI
51qLHljrjl. Campos
rasco Neto
VIngt Rosado

Mim
Fernando Cunha
Osiris Pontes
Ruy Uno.
Vinicius Ç'alls~X,çã()
Vago

TURMA "B"
Aécio Cunh;J,
1\.1'1i, F'8rreira
Baptista Ramos
rurtuclo Leite

.l,uiz Garcia
Osslarr ArarIpa
Tingi; Rosado
lbaldo Barem
'Vilson Falc,;w
lag:o
Vago
V'lgo,

MDB'
l~ldo [i';;tgundes
Elo:! Le:lzy
'HenrIque EduarJc
Vago

MtJB
Julio Vivelros
Olivlr Gabardo
"edro Ivo
Rubem Meclina~

3i1vio Barros
'Y!alter 13ilvllt

MDB

&UPLENTES

ARENA_

TURMA "C"
Ney Ferreira

- _TITULARES

Jairo Brum
Renuto i~z:?r€-do
Victor lssler
lVIamBlo Medeiros
Vago

, ARENA
Albino Zen!
Bias Fortes
Edison Sonna _
Gonzaga Vasconcelos
Jose Alve::
u.~anoel Novaes
Monteiro de Barros
Pndro C~rneiro

Sales Filho
Vago
Vago

TURMA "A"
Ary Vjj,JauüQ
Batista Miranda
Bento Gcncal ves
Ec1gard Pereira,
',Jarda Netto
Maia Neto
Manoel ele Almeida
Manoel Rodrig::ias
Siql1eim- Campos
Vago
Vago
Vago

9) COIVIISS;W DE ORÇAMENTO
Presidente, Aderbal .Jurema - ARENA

TURMA "A"
Vice·Pl'esidente: f:,rJ'I1iJcântara - ARENA

',l.'ORMt\ "B"
Vice,presidente; OSWElJàp Zan;,l)o

él'I:rVL"'~,P;S

ARENA

JGáo Arl'Lida
Lauro rJ,oarigues
l;iílvio -de Ah1'PU

REUNiõES
Qj.mrLas-reíras, às 15' hol'l\s,
Local; Anexo II ~ Sala nO 7 - Ramal r>60
Secl'etarJ2., Maria, Be~nàrdo Ramos -Madeira"

Antônio Pontes
Fl'eitas binlz
Jaison' Barreto

Argilano Da,rio,
D:~" Menezes
Freitas Diniz
Janduhy Carneiro
Joel Ferreira
Jorge Ferraz
José Camargo
José Frelre
Juarez Bernardes

REUNIÕES

Plenas - Quartas-feiras, às 15 00 horas
Turma,: Quintas-feiras, às -15; 00 horas
Local: Anexo n - S...la n" 2 - Ramal
Secretário; Geley Clemente Batista

Alberto Costa
Alberto Hoffillj1nn'
Aldo I,UPO
Am.aral Furlan
Ameríco Brasil
Antonio Ueno
Arnaldo Prieto
Bezerra de Mello

(

Delson Scarano
Dib Cherem
Dyrno Pires
Díalma Marínhl
Erneoto Valente

,Gastãô Müller
'Eeitor Cavalcanti
Henríquú 'Turner
Ivo Braga
João Linhares
João V~?'T?_S

r
FranO"Ul!11 pere!r",
Garcia Neto ,
João da ç,Ci1mari\ ~

'José CarlOS , ,
Márcio paes )
Mário .. stamm

ARENA
Nosser Almeiüa
Oceano Carlelal
DswjlJdo Zanello

MDB

Walter Silva
Vago
Vago

WI'LENTE8

AREN.A

Italo Contl
Joaquim lV..açêdp
Mauricio To:edo
Parsifal Bal1'cOso

de Rafael ,Faraco
,Silvio Boteiho
Sllssumu Hirata
vago

MDB

TURMA "B"
Josá' Tasso de Andrade
Nogueira de Rezeude
adulfo Domingues '
Paulino Cícero
Prisco Viíma
Wilmar Dallanhol
Vago
Vago

MDB
Vago
Vago

SUJ?LENT]!:S

Batista MIranda
Fagunde.s Netto
Fernandes Lope,

Alvaro Gaudênoio
CId Furtado
Daniel Faraco
Fagundes .Netto
Hermes Macedo
Ildélio Martins
João Alves "
Osmar Leitão,

Adhemar Ghisi
Arnaldo Busato
Ce110 BOl'Ja
Cláudio Leite
Eurípides Cardoso

Menezes
DâBú Coimbra
Geraldo Bulhóea

Carlos coUa
'Peixoto Filho

Aleir Pimenta
Jorge Ferraz

. Vago -

8) COMISSÃO D'E ,MINAS E Ef'JERGlA
Presidente: Aur6liano Chaves - ARENA

TURMA "A"
Vice-preSIdente': Francisco Grlllo - ARENA

~TURMA ''a''
Vice-PresJo€nte: Jerônimo Santana; - MDB

TITULARES . -
AP..ENA

Getúlio Dias
-.Li.sáneas Maciel,
Pedro Faria

REUNIõES
'. ~

'Quintas-feiras, às 15 heras
I,ocal: Anexo II - Sala n" 8 - Ramal 654
SecretáTia, Ina Ro1and de Al-aujo Salvado.,

TURMA "A"
I Ardinal Ribas :
IEdl!soll Melo Távora

I,JOSé Machado I

,Jose Sampaio
'Marco Maciel

-, Ya:go
Vago

REUNJÕES -\,

'Qnartas-feiras, às 1.5 horas
~ Locai: Anexo II - Sala nO 16 - Ramal 647
ISecretãl'lo: Wilson RIcardo B!ll'bosa VIana

( 7)~OMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
F'reEi~?~t": Wllson Braga - ARENA

i Vice~'pr2sidente': Rf.zende Monteiro - ARENft
-""-VlDe-Pl'esident~; Al'gIlano Dario - MDB

'.rITULARES

ARENA

Roberto Gebara
Silva BUTTOS
Vago

,Vago
Vago

e 643

MDB

José Boniflibo NeT{\
Vago
Vago

Furt.ado Leitll
• Rerbert Levy

Hermes Macedo
.Hugo Aguiar
'ítalo FIttip:11di
J oaqmm Macedo
Milton Brandão
Pedro Carneil'o
F'adro collin
Plínio Salgado
Robel'to GebaJ:a

TURrv1A. "B"
Al'thur Santos
Fernando NIagalhãee
Ivo Braga
Jorge Vargas

'Norberto Schmll:lt
Ozanam Coelho '
Vago
Vago
Vago
Vago

\(DB

MDB

MDB
t'acheco Chaves,
'eixoto Filho
qinicius Cansanção
Waltel' Silva

ARENA

Vago
Va"'o
'va~
Vago

SUPLENTES

COUl'Y

Joel Ferreira
Vago

S) ÇOMIS§ÃO DE FINANÇA§
~.l'e.~identl'f: Tourinho Dantas - AREN"'.

Turma U A" '1
Vice·PIeslllento: BélUsa Santoz - AREN!. f

.JTurma IIB"
~iCíH?rezidente; II1l.rl'Y Sa,uer -

:I:ITULARES

ARENA

6) COMISSÃO, DEFISCAUZAÇÃO
tINAf'llCEIRA E TOMADA DE CONTAS

Presidente: Gabriel Hermes -' ARENA

Turma "A"
Vice-Presidente; HenrIqUe Fanstone - ARENA

Turma "B"
Vice-Presidente; WaJsml LQ.pes - MDB

~ITULàRES

A'RÉNA
TUP.M..4 "A" TURMA "Bu

Arlindo Kunzler Athos d.e AmJsllde
Dayl de Almeida Eurico Rlbi>" O
Heitor Cavalcanti 'Josias ~em;

Joaquim Macedo Nosser Alll1êida
Slnval Guazelli Rical'do Fiúz:J,
Theódulo de _'l.lbuguel'q'le Vago
Vago l Vago
Vago

Adalberto Camargo
Dias Menezes
Florim Coutinho
Freitas Nobre .
José CaniaTgo

f lt",úNIõES

Turm8J "A" - Quartas-feIras" as 1{l horas
TUl'ma J'B" - Quintas-feiras, às 1€ horas
Local: Allexo-U - Sala 16 - RamaIS 64.2
Secretária: Maria Gel'ald:. OrriLo Pupak

Adhemar de Barros
Filho

Adhemar Ghlsi
Alair FeneiJ:a
Altalr Chagas
Alüônio 'Maxiz
Arlindo Kunzler
Athos rle Andrad"
Brasílio Camdo
Br~z .Nogueira
Falia Lima
Feneira do Amaral

Athlê
Vago
Vago
Vago

TURMA "A"
~ldo Lupo,
pYl'no Pir€iJ
Homero Santoc
João Castelo
Leopoldo Pm'e:J
:Wilmar Guimªl'!\.~1

,vago
:VB,gO
Vago
Vago

(1.ffêrça~feir~ ~-"-" ~RIQD(J
r;" .. _~----·?"';t:-~-~:~~~---~2~--

ri ', .!M;DBI'f I SU.PLE:NTES
l1c1i' Ji'l.mc'lltrJ ' ,'fuarez'Bel'narde;J 1 ARENA ilIIDB

riibiO Fonsec<~ "'''I 'Weclro Ivo· j .'. A~cio CU,nhs. ~reitas Dlniz
*elllique--:Jl:gual'go 'SantlU! FJobrinho 1 Al1tômo Florêncio Jeronimo Santana.
'.al Artur Santos i!oillJ Menezeo
""Y€iJ /- Baptista> Ramos Severo Eulália

~<IõES Bento Gonçalves ';rhales Ramalho,
l!:lcio Alvares ,t Y,1niclm; Cansanção

!~uartas-feil'llf:. ãr.: 16 horas E\.U'ipldes Cardoso <l~":"""" - -,'
6lcal:' .'mexo II - Sala> n9 9 - Ea,mal (J39 Menezes
~ - ,Fag'undes Netto 1
p8cret'ária: Mart" Clélia Orx:lco FTancisco Grllla 1

João Oastelo
José Haddad
Lauro Leitão
Mar.oel Novaes -\
Norberto Schmidt
Pal'ente Frotta '
Wiloon Falcão
'lago
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,10) COMISSÃO DE REDAÇÃO 12) COMISSÃO DE SAúDE 14) COMIS~ÃO OE SERVIÇO f!'úBLlCO

Presidente: Henrjqu~' -de La Róeque. 9- !iRENA
Jlke-l'resmel1te: Freitas Dini:;; _ MDB PrE"idente: Jandu!J.Y Carneiro - MDI:.

TITlJlLARES Vice-f1fl'sidente: Syivio Botelho - AREHA

ARENA VicEJ-i'rúsIdenLe: Fábio .!i'ónseea - ~1DB

Ferr~2

Monteiro de BmT<OI1l
Parente' Frott,,_
Pfl.SSOS Põrto
Rezende' Monteiro
vingt Rosado
Vago

Julio Viveiros 0/

Rubens flel'ardlli

Ma,rio StlJ.lllm
Mario 'rene::;
RUY Bacelar
Binval BO~lVenll.lEa\

Vago

MDE

João Castelo
Jonas Carlos
José Penedo
José SaJly
Lopo Coelho
6zanam CoelJ!lJ
Vinicius Câmar~

Vago
Vago

MDB

Leo Simões
Pedro Lucen:;
Peixoto FililOl

MOB

Vago
Vago

8lUPLEN'l'ES

ARENA

TlTULAEES

ARENA

Paulo
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

Ardillal nibas.
Ediison Melo T~'01'a
Eraldo Lemos
Garcia Netto
José Machado
Jose Sampaio
Maia Neto
Mário Mondino
Moacir Chiesse

Abel Avila
Alb"rto Cost",
Antônio F1orencio
Al'11aldo Prwto
Enúlio Gomes
Fernandes Lopes
João Guielo
Juvêncio Dias

Adalbcrtc Camargo
mas NlenegeS .
Fernal1do Lyra

Bezerra de Norôes
Franciséo '. Libarcloni
Getúlio Dias

4gostinho R{)drigues
Baldaci Filho
Cid Furtado
Daso Coimbra
Eurico Ribeiro
Hildebrando Gllima-

rci.es

Presidente: Rozendo de"'Souza' - ARENft,
Vice-.I:'lesiclente: Vasco Neto - AREN"k
Vice-Presidente~ Uo Simões - MDa

TITULAltES

ARENA

15) COMiSSÃO Di TRA!)\SPOR1"ES,
COMUNlChQõES E OBRAS PúBUCAS

REUNIõES

Quartas-rf'iras, às 15: 00 _horas

Local> Anexo II - Sala n 9 12 - Ramal í}9~

Secretária: Maria da Glória Péres '.rore)JJl~

SUPLENTES

ARENA

lYIDB

AllJerto Lávil1{\s José Mandem
.l:l.maury Müller Nadyr Rossetti
Francisco Libardoni Peixoto Filho

REUNIõES

Qual'tM-lelras, â~ 15:00 horas
LocaL Anexo 11 - Sala n° I) - Ramal iJ98
Secret,ana: SYI'Jia Curi Kfamer Benjamm 00
Canto, .

Chaves Amarante
Fl'aeJcelino Pel'cira
Grimalcli Ribei!o
:Hugo Aguiar
Nccy Novaes
Nina Ribeiro
l\aulo Abreu

PresIdente: José Freire - MOS

Vice-Pre~ldenLe: !.1l,Ul'O RodL'igues - MDB

Vice-PreSIdente: Adhemar de Barros Pilho .....
ARF:N,~

_Freitas Nobre
Vg,go

Oceano Ca,rleiaJ
Theódulo de Albuquer-

que

Vingt Rosad"

Vago

Vaga'
Vago

Mareilio Lima

l\!allal'ro Vleira
Vago

Vago

Vago

Vago
Vago

Jalson Barreto
Fedro Lucena

MDB

MDB
Julio ViveiroS o

}"l.arcondes Gadelha i
Vago

,",,,1:< n° 1$ - Ramal 638
\

MDE

Laerte Vieira
Ney FerreÍl'a
Walsou Lopes

REUNIõES

15: ílO

MDB
Vago

, Vago
Vago

SUPLENTES

ARENA
Salles Filho
SIqueira Campos
sousa Santos 
Teotônio Nete
Vingt nosado
Zaeharias Seleme
Vago

ij>UPLENTES

ARENA
Nunes FreIre

Quarta;;-feira,s, às

Local: Ar4\XO ]I .""
tl:iJcretlll.'iiH ~II\

Alencar Furtado
-mas Menezes
Francisco Pínto

Persidenlie: Agostinho Rodrigues - aRENA
Vice-Pl'iJsidente: Miltel'n Branclão - ARENA
Vice-Pre.~idente:, Pedro Ivo - MOR

\FITULARES

ARENA
J?arente Frotta
'iiílvio Venturolli
Vinicius Câmara
Vago
Vagu

Arnaldo Prieto
Ary Alcântara

, Bento Gonçalve~

Eraldo Lemos
Flavio Giovil1e
João Guido
Maga,lhães Mel"
Marqnes Fernandes

, Geraldo Guedes
Hanequim Dantas
Italo Contt
Januário Feitosa
João Varga~

José Penedo
OsnelJi MartinelH

Flodm Coutinho
I Rui Lino

Américo Brasil

Arnaldo Busatc

B8Jdacci .:'ilhcJ

BraslJio Caiado

Eraldo Lemos

Francisco Rollemberg

Leão Sampam

Alberto Lavinas
Anapolmo de Fa, la

13) COMISSÃO DE SECiJJRANÇA
NACIONAL

ItIJiUNIüEI

Têrºa~H"jràs, às 15:00 horas

Local; Ane:llo TI - Salã n° 10 - Ramal 682
Secr<;tárlú: Maria Benedita de Freitas Brandão

TITULARES'

ARENA

'Ãthi~ Com.;y
. Freitas Dimz
~JGde Araújo Jo]ge

Albino zem

Airon RIOS

Daso Coimbra
, Henrique Fanstone

, João Alves

José Tasso de Andrade

, Josia1; Leite

Juvêncio Dias

~ Clóvis Stel'1zel,

Alen~":r Furtado
João Mene.cs
Mar<;os Frtme

Leão 8ampajl}
LeopolcW Peres.
,José Pem:cln
Marco Maciel
1Vlurilo Badar6
:Norberto .. Schrmdt 
OceanQ CarlGlI1;
Orensy P.odrlgueS
Parsifal BarraS<)
Sousa Santos'

""Wilmal' Guimarães

Vago
Vago

MDIl

Hamíll'on XavieX
Jairo Brum
Ol',Íl'iB Pontre
Petrõnio Figueiredo <;

Américo de Sc,uza
-Claudio Leite
Joaquim Coutmho
José Carlos Leprevost
.losé Pinheiro Machado
Marcelo Lil1l1al'es
MarqueI> .Fernande~

Pedro Collin
Raimundo Diui,"
Rogério Rêgo
Teotônio Neto
Vago

MD:El

SlIJl!.'ILm:NFES

.f.REN.I:I.

ÍlE, 15: 00 1flolal>

Local: Anexo II _. l1lala n" 1 - Ramal ~'1'1

$ecrej,àl'l(;,~ lêloá Moreira >la Silva Martins 1"6
- .eira,'

~\dolpho de Ollve'ra
Aldo !!'aguades
Anapolino de D'ana
Di s Menezes
l"r!,l1cisco Pint,ll

J,lfeu Ga.sparini
JUvaro Gaudéncio
Arnaldo Prieto
.,ry valadâo
Daniel Famco
Diogo Nomura
Faria Lin1a
Fernando Magall1aes
Flexa Ribeiro
Geraldo Guedes
Hermes Macédo

Getúlio Dias
João Arruda
José Camargo·
Pedro FarÍlI
1JJynses Gui1

TURMA "A"

Adhemar Ghisi
Aroldo arvlllho
Ernestci- Valente
:H<ónrique 'rumar
José Carl05
Lins r Silva
Manoel Tavelra
:Passos Pôrto
Pires Sabóia

~rnB

P.esidGhtC· Fl;Cvio Maremo - ARENA
TURMA "A"

Vice-Prc;;j(jente: LOiJo Coelho - ARENA

'rURMA "B"
:\Tlee-i'reS1rlente, Thales Ramalho) - lvIDE

,11) COMISSÃO D~ RELAÇõES
EXTERiORES

,rITUlLARJES

ARENA

i.J.ntonio Bresohl1
REUl\1lôEl8

Quintas-feiras, às 16:00 horas

Loca" ,"n8XO II - ,Sala nO 14 - Ramal 6TJ

.Secre"'lrio. Henry Binder.

iCantidio Sampaio
Vago

'SUPlLt':NTE§

ARENA

1.ry ele Lima Vago
FrancIsco Rollemberg Vago
:Prisco Viana



_ Têrça-feira fI'
====

DIARIO DO CONGRESSO 1\íJ:í&16t"Al' '(Seção I) , _

COMISSõES DE INQUÉRITO
CHEFE: YOI,ANDA MENDES

Becret::,ria: Anexo li - Hamais: 60e - 610
- 'Telefone,: 42-5300

REUNiõES

Terças-feiras, às 15 horas

Local: AneXo II ..o. 'Sala 8-E - Ramal 604

Secretário: Haroldo Pereira de Alcãnta;ra Costa

JOão Castelo
..Juvéncio DIas

MaLlrlcIoToledo
Siqueira Campos
stélio Maroja

'TITULARES

ARENl.

Rafael
Vago
Vago

Faraco

,1) COMISSÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO

COMISSõES ESPECIAIS, ,EXTERNAS
E MISTAS

C:HEJ:'E: STELLA PRATA DA SILVA LOPES
Local':" Anexo n :.. Sala S-B - Ramal 604

Ramais: '603 '8 604

REUNIõES

lPresiàent,e: Lomanto Júnior - ARENâ

Viclj-Pt'Psidente: Oceano Carleial - ARENA

Freitas Ditliz 
,-'"ose Freire

Pedro Carneiro
Vago
Vago'

MDB

Édison Bonna
li'raldo Lemos
Jarmund Nasser
Leopoido Peres
Nósser Almeid:l.
Nunes Freire

Antônio [l'ontes
Francisco Pinl,~

'-

REUNIOI,S

Qllal'tas-Íeims ,às 15 horas
l,ccal' Anexo n - Sala nO_S_A • Hamais.605 e 606
SecretarIO: Agostinho Flóres.

SUPLENTES

I ARENA

MDB
J: G, Araújo Jorge Ruy Lino
Joel Ferreira

6) COMISSÃO ESPECiAL DESTINADA A '
ESTUDAR GLOBALMEN.TE'O PROBLEMA

DA POLUiÇÃO AMBIENTAL

PreSIdente: Faria Linla - ARENA
Vice-Pleslc1ente: Alll'eliano C11aveS - ARENA

Relatol: Monteil'O de Barros - ARENA
TITULARES

• ARENA ,M D E
Ferreira do Arüaral Thalec Ramalllo
lv1al'ques Ferna~1des \Valdernil o Teixeira

SUPLEN'mS
_.Lvluno _'Ielles _ Pac!l.':co Chaves

Reut1Joes: 'Terças-Íelras, as 17 110ras
Local: Anexo- 11 ~ cala B-A - Ranlal 11i13
Secret21'.Ía /ilha Follcio fobias

Svlvin Venturolli
Vago
Vago

MDB

.Pedro IVG

ARENA

Wllmar Dallanl10i
Vago
Vago
'Vago

, MDB

SUPLENTES

TITULARES

ARENA

Abel AviJa ,
fi'Javlo .rl!Ovine
João Varp;as
Sin vai Guazelli
Vasco' Amarll

Alencar FU';.~t:ldo- .J.l~lson Barreto
JG de Araújo Jorge Jose Mandelli

REUNIõES

QUlntas-teiras, as 15 horas

Local Anexo Il - Sala n" 8-'B Ramak 607
~ ô08

S~cre""rb" Diva Yeddllc- Veiga de Lemos.

Presid"nt~" Luiz Garcia - ARENA
Vlce--PrebHjente: Henrique Ec!Uardo Alves - MDB

tI-) COMiSSÃO DO POlíGONO DAS Si::CAS

Adhemar Ghisi
Alberto flotimann
Dib Oherem
1talo contr,
~allro I,eitao

11:16i Lenzi
GetúlIO DiaS

3) COMISSÃO [10 DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO SUL

Presidente: Aroldo Carvalho - ARENA
Vice-Px~SIdente: Silvio Barros - MDB

Mal'CO Maciel
OdulIo L'LB~lngues

Pa'jsos .?órto
Paulino CIcel'O

MDB

MDB

Vinicius Cansanção
Vvalson Lo.pes

SUPL'ENTl':S

ARENA

SUPLENTES

ARENA

HICardo Fillza
Rogério RegI;>
Vasco Nêto

Djalma '>'essa
l"e'rnando Mag"Ihã as
Gonzaga Vasconcelos
Homero Santos
José San,paio'

Bento Gonçalves
Eraldo Lemos
Geoaldo BuJl1ôiCS
Josms LeIte

FranCISCO Piní6
'I'haJes Ramalho

Qumtas-feíl'aS, às 15 horas,
l.ocal. Anexo II - Sala 3-A -' Ramais 611 e 613

Secrlltàl'ía - Maury TeixeIra Feneíra

'Ihales Ramalho
Padre Nobm
Adalberto Camargo

TITULARES

-M D B

ARENA

COMISSÃO ESPECif.,L DESTIi'jADA A
ELABORAR,AS MEDIDtlS LEGlStATI~
VAS NECESSfi,RIAS À INTEGRAÇÃO
SóCIO·ECONôMICA ; 'E CULTURAL
DOS POVOS DA COMUNIDADE DA
líNGUA PORTUGUESA; BEM ASSIM
TORNAR REALIDADE A COMUNIDA•
DE LUSO BRASILEIRA.

MDB

Henrique-Eduardo Alvcg

REUNIõES

Quintas-teiras às 16 horas

Local: AnexóII .,- Sala $-A - Ramal: 6llc:!
Becretario: ~

Clóvis SteDzel

7)

ARENA

Plínio Salgado
o Daso ,Coimbra

Sousa Santos
Flexa Ribeiro
Oswaldo ZanellG
Manoel Taveira
Sinval Boaventura
Cardoso de Almeida
Joao Alves

SUPLENTES

Presidente: Dayl de Almeida -- ARENA

Vice-Presidente: Euripides Cardoso de- Mene"es'
ARENA

Relator: Adolpho de Oliveira - MDB
1VO Braga,
Jose Pinhe;ro ~lla(.hado

Jose SalnpaJO
Prisco Viana

MDB

ARENA-

Jose; Alves
,-,~?- P~'lJr.do

Ruy Bdcelar

.\1arcos Freire
Severo l!:uíaliG

REUNiõES

MDB
j-etl'ônio Blg1ieircdo
Vinicius Cansançáo

SUPLICNTES

ARENA

TITULARES

F1ábjo ~"'onsêca

tl'ernando Lyra.

Eraldo Lemos·
Francísco, Rollemberg
B'urtado Leite ,
Grimaldi Bibeiro'
Hildebrando GUJm~-

.es

Aivaro Lins

I ,

Edgard pereim'
Ernest,o Valente
í'Taneelino l.-'ert-:lra
1anuário F'eitoq~

.Jorge Vargas

.5) COMISSÃO DE VALORIZAÇAO
ECONôMICA DA AMAZôNIA

PresicfGr.tc, Joaquim Macêdo - ARENA

Vicc-Preslaente: Júlio Viveiros - MDB

Qulntas-leiras. às 15 )101'aS

Loc!U: Anexo 11 - Sala -n~ 8-A - Ramal 604

SeCl'etãlio: José Mãrio Bimbato

\Valter Silv~

'vago

MDS

AREN~

Wilma.r GUlmarà<õs
Vago
Vago
Vago
Vago

MDB

J03ê BOIÚfácio Nel{
Sil,!j1O de Abreu

SUPLENTES

Walter Si;va,
Vago

REUNiõES

Argilano Da110
Fernando CUn!la

Carlo", Corta
.Dirceu Cardoso'

A mérico Bri'csil
Henrique Fanslone
João da Câmm'a
Ub8Jldo Barem

Ary Valaãão
Br"silio C.alado
Emanuel Pjnl1ei1'D
Jarmund Nasser
Gastão Müller

2) COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO
DA-REGIÃO CEMTRO-OESTE.

Presir.lente: Garcia Netto - ARENA

Vice-Pl't51ãente: Juarez BernljoJ'des MDB
T]'l'ULAl\.l;;S

ARENA
•.•_. clJio Lima
Rezende Múnteiro
Vago

'Henrlque Alves
Rubens Berardú



MESA,
, ';,TA DA (\~ REUNLIiO Df. MESA,

REALIZADA EM 11 DE MAIO
, DE 1971

Primeira Sessão Legislativa da Séti
ma LegislatU1'(l,

Aos onze dias do mês de maio de
1071, às 9 horas e 15 minutos, retl
ne-se a .:M.:eEa da Câmara sob a pre
s1dência üo Senhor Deputado Perei
ra. Lopes. presentes os' senhores Luiz
Braga, Reynaldo Sant'Anna, Elias
Cal'ma e Alipio Carvalho, respectiva
mente, l' e 2' Vice-Presidentes, l'
e '4" Secretários. Ausentes, por mO::..
tivo justificado, os senhores Depu
tados Paes de Andrade,' 2" Secretá
r ia e Amaral de Souza, 3' Secretário.
Havendo número legal o Senhor
Presidente declara abertos os traba
lhos. ti: lida e aprovada a J.ta da
l'eunião anterior. O Senhor Presi
dente formula, em nO\lÍe de seus co
legas, ao Senhor 1Q Sé'cretário, Depu
tado Elias Carmo, voto de profundo
pesar pelo trágico falecimento do seu
lrmão, Douto~ Jair, em acidente ro
doviário. Sua Excelência, sensibili
zado. agradece o gesto de seus com
panheiros de Mesa. Prosseguindo, o
Senhol' Presidente lê Ato que pre
tende baixar, no sentido da, criaçã,o
de um Grupo de Trabalho visando

I a est\ldar a reforma l'egimental e
admimstrativa da Câmara dos Depu
t~dos. Comunica que nao incluiu en
tre os integrantes da Comissão ne
nhum membro da Mesa, uma vez
que ficará reservada a esta o poder
de reexame e decisão dos estudos
elaborados. A Mesa, através dos
membros presentes, se congratula
com o Senhor Presidente pela medida
a ser tomada. I - Pauta do Senhor
Presidente. A Mesa resolve: 1)
Aprovar a seguinte exposição do Se
nhor Diretor-Geral: "Senhor Presi
dente. Trata-se do exame da propoS_
ta apresentada pejos Arquitetos car
los Magalhães da Silveira e João
da Gama F'ilgu.eirus Lima p2.ra o ele
senvolvimento do estudo preliminar
do Anexo 3 da Câmara dos Depu
tados, de autoria do Arquiteto Os
car Niemeyer. abrigando gabinetes
indiVIduais para deputados (cêrca

_ ( trezentos), novas ínstalD-gOes g'~

DiretOria de Assistência Médica e de
pósitos (aimoxarifados) em todo o
subsolo bem como elaboração de pro
Jetos para a0réscL'1lD de dois modulas
<12 lll) do atual Anex'Ü 2 ,(BIDco das
ComiGsões) e sua ligação com o
Anexo 3. J1:ste AIIc;;:o fico.rá localiza
do, segundo estudo do Ar=,tuiteto Os
car Niemeyer, paraleio ao edíficio
pl'lI)cipal do Itama!'ati. ligado ao Ane
xo 2. A proposta ê decorrente da acel
tação pela, IVIesa, em reunião de 28
de abrll próximo p9.ssado, de suges
tão do Arquiteto oscar Niemeyer no
sentido de que o mesmo, faca à sua
uJusêncía do país por prazo inde~

~terminadD, fÓ3se substituído por
aquêles profissione>.b, e compreende
os seguintes trabalhos: a) solução
definitiva do estudo preliminar, N
presentada em plantas, cort~s, ele
vaçõe3, especificaçôes, e todos 03 d8"
talhes de que' se constitui 11 obra a
ser executada; b) projeto de funda
ções; c) projeto estrutur:o:l;, d) pr~
Jetos das instalaçóes eletncas, hI
dráulicas e telefonicas; o) pl'ojetos
de sonori"ação e intercomunicação;
li, f) projeto de condicionamento de
ar. Quanto aos hOllOl'ários de •....•
Cr$ 331. 050,00, calculados sóbre es
timativa de custo da - obra no valor
de Or$ 10. 2dO .000,00, estão sendo
Mbrados de acórdo com a tabela de
pàaamento d~ direitos autorais e ser
viç7Js complementares do Instituto de
Arquitetos do Brasil, corno se segue:
3.3 - Tabela para pagamento de
direitos autorais do projeto arquite
tõnico. A presente tabela é aplicada
em percentagem ~ôbre o custo totpJ

da obra, representando o valor da re- g) Veículo "Serviço En:ternli>'
muneração devida ao arquiteto.' As Viagem a Anápolis, dia:; de maio de
percentagens incidentes são as se- 1971, para atender (I SeQ.hor Depu
guintes: h) pelos primeiros •. tado Léo Simões. Motorista - Wal
Cr$ 1.500.000,00 4.55% e -do -que ex· frido Vieira. -dos Santos. "Autorizo";
ceder de Cr$ 1.500.000,00 - 3%. h). Concurso. Banca Examinadora
3,i. Tabela, para elaboração de cál- para o concurso de Bibliõtecário; N1õl
cuIas complementares ao projeto ar· 'lyda Aguado Gomez - Espanhol,
qui!;etónico. A remuneração corres- Ivette Pinto de Almeida - Inglês,
pondente à elaboração dos cálculos Cordélia Robalinho Cavalcanti
complementares não está incluída na Classificação e 'Documentâção" l'f11
tabela 3.3 Este. remuneração equiva· céa A. Rossi Goncalves - Catalo
lerá a 20% do valor t{)tal da projeto gação, Edson Nery' da Fonseca
arquitetônico, calculado por aquela Bibliografia e Referência e Nayde
tabela 4.2 - Direitos autorais dD Figueiredo - PortugUês, francês, ita
projeto arquitetônico. A forma e o liano e Testes de Cultura - "Apro
parcelamento da remuneração deve- vo"; i) Palácio Tirâdentes. Cessão
rão-ser estípulados de comllm acôr- do Plenário do Palácio Tiradentes
do pelD contratante da obra e pelo pa.l'2, abertul'3, da XXXII Senada. de
arquiteto. 5,4 - Se o objeto do Enfermagem, no dia-íi de maio de
contrato se limitar ao estudo prel!- 1971 e cessão da 'Sala de Imprensá
minar. a remuneração devida ao ar- do Palácio Tiradentes, nos meses de
qllite,to será de 10% do valor total malD e junho do corrente, para re.
prevIsta na tabela. Isto pôsto, es~a união da Comissão Organizadora das
Dlretoria-Geral, atendendo à deter- homenagens comemorativas do 1000
minação de Vossa Excelência, exa- anivesário da, morte de Castro AI
minou a presente proposta e é ele ves, conforme pedido do Deputado J.
parecer favorável a aceitaçãp da, G. de Araújo Jorge - "Autorizo";
mesma"; 2) Aprovar a prestação d~ j) Licença para tratar de interêsses
SBl'viço externo dos seguintes fun- particulares: Carlos António de Oi!
cionários; a) Maria Benedita de veira e Almir Líma (703 dias). 
Freitas Erandão, Oficial Legislativo, "Defiro, nos _têrmos das informa
no dia 26 ele abril de 1971, para o ções"; 1) II[aterial - Processos ...
President,e da Comissão de Saúde; 095-71 - aquisição de material de
b) Jorge Vitório Amador e Otávio limpeza no valor de Cr$ 12.087,20.
Rocha Menezes Filho (motorista), "Autorizo, nos tênuos das informa
dias 8 a 12 de maio de 1971, o pri- ções"; m) Obras e f?erviços: a.) Ee
mClrO, e a partir de 11 de maio de paras executados na residência ofi
ÜJ71, o segundo, a serviço do Se- cial da Presidência da Ciírnara dos
nhor Presidente da Câmara; c) rIe- Deputados no valor de Cr$ ..... ,.,
loisa Helena Martins Coragem, Au- 1~.335.53, pela firmo, Comercial
xiÜar Legislativo, de 22 a 26 de mar- Construtora Stecca S. A. e b) Exe
ço de 1971 (retificação) e d) Bene- cução das diviEórias de aluminio e
dito Geraldo C2.vulcante Vasconcel- vidro no Gabinete de Trabalho da
los, de 10 a, 14 de maio de 1971, nas Presidência d" MDB a cargo da fir
cidades do Rio de Janeiro 8 São ma Gravia Ltda. no valor de ....
Paulo, para assisti!, a exposições de Cr$ 15,479,00. "Autorizo o pa
arfes gráficas e em ambas visitar gamento", ' II Pauta do Se
firmas fornecedoras de materiais de nhol' 2° Vice-F:reside-nte. Sua Exce
reprodução de documentos, para a lência emite o seguinte parecer: "As
Secão de lVIeCl1.nografla, de acôrdo EJ.lnto: TTansclição de Documento.
com o Processo 453-71, da Diretoria Relatório. A 29.4.71, a Diretoria de
do Patrimônio; 3) AutOrIzar D pa- Redação e Revisão de Taquigrafia da
gamento de hospedagem, no Hote! Oâmara submeteu à consIaeração da
l'iacional no próximo dia 18, do Pro- Mesa documento referido pelo Depu
fessor Hilton Rocha, convidado pela tado Aldo Lupa, em Pequena Comu
Comissão de Saúde para prestar, pe- nicação, na Sessão Vespertina. do
rante êsse órgão tecnico, informa- mesmo dia, sôbre a respectiva trans
ções sóbre os problemas ligados ao crição. Trata-se de página do "Jor
uso de lentes de contato; 4) Ratlfi- nal do- Brasil", do Rio de Janeiro,
car os despachos' proferidos ad refe- de 25-26 de abril do corrente ano,
rendum da Mesa, pelo Senhor 10 Se- versando questão iutitulada "Segu
cretário nos seguintes processos: (l) rança Estratégica", de autorlB, do Te.
Averbação de Tempo de Serviço nente-Brigadeiro Nelson Freire Lave·
e Gratificação Adicional: Acrísio nêre-Wanderley. Parecer. SÓQre o
Francisco dos Santos, Antônio Ca- assunto, mtnta a prod'ósito, trazemos
valcante Sobrinho e Alberto Afonso à colaçáo voto vencedDr que profe
Lustosa da, Costa - "D"firo, nos rimos na última reunião da Mesa, a
têrmos das informações"; b) GraU- 5 do corrente, cuidando de casã ldên.
ficação Adicional -- VIcente Ferreir.a tico, Na ocasião, acentuamos: "li
de Araújo, Milton Novato de Carva- Mesa, na espécie, em reunião, de 14
lho, Juditll Muniz Bar.retD, Oarroe- de maio de 1970" decic1lü não autori
rino Raul Conforte, Luiz Peixoto de zar, como norm8, geral, a transerição
Lima, Nellyda Gonçalves l).guado de matêrianos Anais, quando não
Goms3. Samue] Malheiros, carlos lida integralmE;nte da tribuna. De
Ta,vares de Lyra, José João de Me-' fato, a inserção na Ata, p~ra publi
deiros, Abegua,r Machado Massera, cação no Diário do Congreeso Nacio'
Josê de /'.s5is REzende. Luiz Carlos nal e nos Anais da Casà, de assuntCl
Amora :t!ogucíra, Jose Carlos Padilha não referido expressa e totaiment!1'
VidCLl, Jair de Vasconcelos e Solan- da, tribuna pelo parlamentar poderá
ge Sérvio de Souza - "Pelo defen- acarretar inúmeras dificuldades de
Iilento, nos têrmos das informações"; ordem materlal, que cumpre evitar.
e) Licença G3stante - Maria §o- Por isso, entendemos .convenient6
lange de Preitas - "Pelo def~rimen- manter, no particular. o decidido pela
to"; d) Licença para Tratamento de Mesa anterior". Assim, nos manifes-
Saúde - Heny de Souza §i!veira tamos na oportunidade, por acreditaI

Banhos -'- 60 dIas (~1 de março li que maiores restrições não existem
29 de maio de 1971) prorrogação ~ no tocante à transcrição de do·
Alberto Afonso Lustosa da Costa - cumentos, .desde que substanciais ao
22 dias (lO a, ~1 de ll1urçÇl de 1971) pronunciamento do parlamentar, poi3
- ex officia - "Pelo deferimento, basta sua 'leitura 'integral da tribuna.
face às informações"; e) Licença- Nestas condições, parece estar asse·
prêmio: Luiz de Siqueira- santos, JU- gurado o exercício dessa faculdade,
dith Muniz Barreto e Vili Santo An- inerente ao próprio mandato popular
dersen - "Pelo deferimento"; j) ôllviamente com a,s limitações llJ)po.s
Serviço ExternD - Maria Josefina de tas pela Emenda Constitulcional nú
Menezes Lopes, pa1'a a Liderança do mero 1, de 1969 - al'!;. 30, parágra
MDB, no Palácio Tiradentes - "Au- to único, alínea "C". Por 1sso, pre·
t.orizo, por 61) dias, nos têrmos da valecendo in casu as mesmas razões
sugestão;> do. Senhor. Diretor-Geral",; que det.erminaram a rejeição do re·

querimento anterior, é de sel: mantl...
da. a orientação, Le., o inàeferimento'
do petitum. E' a nossa opiniao"·. A,
Mesa aprova, o puecer E -em conse~

qUêncl", resolvé que em casos tais !lo
presente decisão 'sirva de norma' à,
Diretoria de Reda'Ção e Revisão de
'raquigrâfia parli- aplicação imediata.
em cada caso, devendo a matéri~, ser
encaminhada à apreciação da Mesa.
quando houver .requerimento escrito'
do interessado. TIl -- Pauta do Se
nhor 1" Secretário. A Mesa acolhe OS
pareceres de Súa Excelência proferi
dos nos seguintes' processos: a) 'Li
cença Prêmio - Francisco Domingos
da flilva :..:. "Pela, éoncessão da 1icen~
ça requerida, nos têrmos das infor~

mações"; b) Aposentadoria, - "O se.
nhor Carlos Siqueira de oastro, apo~

sentado pOl' Ato de 16.12.966, como
Redator de Anais e Documentos Par~,

lamentares (caig;o que já vinha exer.
cendo desde 31. 7 .61), requer a inclu~

,~ão, em seus proventos de inativída
de, dE, gratificação especial de niyeI
universitário ínstituída pela Resolu-,
ção n° 36, de 1963. O Regulamento'
da referida Resolução, 'lJ"iLixado pela
Mesa em 15.12.63, foi posteriormente
alterado pelo Ato n° 6, de 1967, que
estendeu aos Redatores e RedatoreS
de Anáis e Documentos Parlamenta
res a concessão da aludida vantagtnJ,
na base de 20 % (fls. 52 e 53). Con
forme entendimento firmado pelo
Tribunal de Contas da União em 17
de abnl de 19l>9 (fls. 51), o sel'vidor I
aposentadD antes da instituição dll
mencionada gratificacão faz 'jus ao
benefício, -com apoio no art. l Q da:
Lei n° -2.622-55. Documentando a:
pretensão do inativo, encontra-se, i

ainda, anexa.da ao processo, cópill '
autenticada do seu diploma de ba~:

charel em Direito, expedido em 17
de novembrD ,de 1949, pela Faculdade
de Direito de Niterói (fls. 51). Sou"
pois, pela concessão do beneficio piei.
\;eado, a partir de 10 de dezembro de
1967, data da. vigência do Ato núme~

ro 6-67"., c) Serviço Externo. Gilson
Costa Pereira, Auxiliar de Secretaria,
simbolo PL-13, lotado no Gabinete do
Lider do MDB, requereu ao DÍl'etOl··
Geral em 18.2.71, a justlficação de,
ocorrência, de ponto (falta de assina.~

tura) nos dias' 6 e 25 de novembro ti
2 de dezembro de 1970, a1ega.ndo
prestação de serviço externo ao "ela"
binete dD MDB". O requerimento foi
encaminhado à Diretoria-Geral, pelà
chefe imédiata do funcionário, opi"
n;mdo pelo Ç!eferimento. Interpelada
pelo Diretor-Geral sôbre o desa\.en~

dilnento a dispositivo de _Ato da Me~

sa, a Chefe de Gabinete do Lidar do
MDB informou que tal se devia 1;
urgência qué ô caso requeria. O Ato
da Mesa de 21 da outubro de 1955
(DCN. de 28.10.65), ao regular a
prestação de serviço externo, estabe"
leceu, em seu item 11: "11. 05 ser...
viços externos obedecerão àos seguin~
tes critérios: a) Comissões Paria·'
mentares de Inquêrito •.• ; b) poderá
ainda, o Diretpr-Geral, autorizar seX~

viço externo para desempenho de ta~,

reias administ1'ativas' urgentes, justi
ficando-as, ato continuo, por ofício li;
Mesa; c) nos demai~ casos os serv.l~
ços externo~ dever!lo ser autorizado:>
prêviamente pela Mesa" _ Trata-se
aqui de "serviços externos" .prestados
sem autorização, quer da Diretoria..
Geral, quer da Mesa. A Mesa, comG
órgão regulador da questão poderá,
evidentemente, considerar situações
em que a urgência requerida não po~

de depender de formalidades bllro-.
cráticas. E assim já tem decidido.)
Em tais casos, entretanto, há que se
exigir, da autoridade respectiva - e
na,o do funcionário - uma justifica..
ção circunstanciada para o afasta-:
mento não autorizado. 1',.91' estas ra"
zões, manifesto-me contrariamente ao'
pedido". d) Serviço Extraordll1ario"Ji
.... Mesa, tendo em vista o estuclo que
está procedendo. sóbre a regulamen"
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tação dos ,serviços €ktraordinários; ções, obedecIdos' os seguintes princi- trônio FIgueiredo. - Parecer: -1- Mensagem número 1 de 1956 - da
resolve aprovar a seglünte sugestão lJIos: 1) Será defé;rida a, Verba Es· Pela Constitucionalidade " arquiva- TJ -.: do Distrito :Wederal, que "So
da Senhor l"-BeG;lt&rio: 1) nas ses' pecial de Cr$ 250,00 (duzent<Js e ciu- menta. Aprovado, un"-nimemente." - licita restabeiecimento da vigência do
sóes matutin8.s, liberal' a lotação B quenta cruzeiros) mensalmente, seno 5) - Mensagem número 172 de 1961, Iconcurso para provimento de cargos
2) nos demais casos, a. cl'itério dos do Cr$ 150,00 Clestinada a telefone- do TRE do Distrito_ Fedsl'r:J, que .:.... de Juiz Substituto da JUsUca. do DlS
respectivos titulares de Gabinete, mas e C1'$ 100,00 para a CDrre3pon' "Solicita abertura de crédito suple. t~ito Federal, realizi1do em'1961". -'
Presidentes 'de Comissões, Secretaria, ,dência post-al; 2) as contas telefôlÚ- menL·x rIe Cr8 410.000,CJ destinado a Relator: -' Sennor Pet'rônio Figuel
Geral -da Prosidência e Diret.oria-Gs... cas do;:,} Deputados, até UIn. tot'3,l de sup..'ir in9Llficiencla us aotações OI~:a- redo. - Parecer: - ~Pela inconstt
ral, comuniCEndo-se eln cada caso, Cr$ 150~OO serf.o encaminnad3.5 dite... .mentárias para o p;1géunento dos l::Jcr- titucionalidade e arquivc.n1r=nto. 
previ?mente

1
à Diretoria-Geral; e) tamentB àDll'etoria-GGr~iJ, TIledia.nte vldores da Secr€taria cl3.o..uele Tl'ibu- Aprovado, unâmrrrerneute. 15) - OH..

Concurso - Fern2,ndo Moitlnho Nei- entendimento com a CDTELB: nal", - Relator; ~ S21wor lVIini3tr'0 cio número '482 de 1967, do 'I'J do
Va. A l\1ê5a. tendo em vista o pa{e - quando a conta fô:r de vp.J.or sllpqrlor Petrõnio Figueiredo, -- PareceI': - Disir:ito Fed3Tal, que 'IEncaminila
cer fa vorH.vel do Senhor 10 Secretári<JJ a, Cr$ 150;00 será paga diretalnente Pela inconslitucioIlêUd2J:lz e arclui- ltle!1S2.genJ., ,aco.rnpanhad'?~ de ~nte""}ro'"
aprova o Projeto de RS30jUÇã.o qUt, pelo Deputado que a "aprcsentarH. vamento. Aprovado; u!1ànílnemente. jeto de -Ler -qU8\ ~·ecl.?.ESificCl. no G~Uft"

prorroga, por Uln ano, o prazo de va... posteriorn1ente. à DiretOrIa-Geral, ú) - r,ícnsD.§,em número 176 de 'lb31 tiro da Secretaria dos Servieos Au:--:-
lldade do' concurso público realizad~ que o :rezzercIrá da ímportância' d3 - do TRE - do Dlstl'lio Fed~!al, liel'Gs do Tribun2,l ctr Júst!Ç?,' 60
pela, Câmara dos- Deputados, par~lo Cr$ 130,00; ~) A verb3. pa.:ra corres- que ~'Encalnínha menS2.gelu núrl1eJ:o 11 Distrito Feàer81, o cargo constê:,nte da
preenchimento .ele vagas na class~ pondênc:ia E3.rá concedida mediante 175 ãe 19'51 - solieúando ao Congres.. _fI'abela I ele Eibl!oLecú:io-~'i.u:;;ili2.:r no
inicia.l da- carraira de Oficial Leg1s'" uma ·csl'ta de créditq lnensa.l de Cl'~ so<~~ac1o:nal abertura de crédita 6spe- de 13ibliotec(-trio, e dá outras pJ.'DV.. 
latlvo, f) Nomeação - A Mesa, após 100,00, para ter efeitos junto à A~êj)- cla~ de CrO 5.1169.420,00, para atend~r dêJ;lclus" " Relator: S~nhor Peerôn;o
parecer verbal do Senhor 1° Secl'e- cia dos Correios da Câmara dos a o.espesas corresi:)o:nd.entes acs ezer- j:J!igueiredo. Parec.zr: ~ PEla _lnCQn~·
tM·~~,'1 l'e301v8 nomear o :J\ilédíco .... Deputados, norninalmente para cada .dcio:; de 1[;60 e 19;1'". - Relator: - titucionalidade e araUiVal1'lento. 
l?L-il, P..enault M:atos Ribeiro para" P2,rJ?mentar; ~} de acôrd.o com o ar' Senhor 1?étrônio Plgueiredo. - í'a,: ,Anrovado, unânim€mente. 16) - pi:(}.
cargo, em Comissão, símbolo PL-l, de çamento analítico aprovado, as dcs~ recer: - Pela lI!COilstituclOila..1idade e 'I6to número 1.404 de 1968 - do Eíe
Diretor da Diretoria de AssistênCIa pesas decorrentes da, "cota de cümu- ""rquivamento, L:JfOV8ClO, unânime-!n::tôo Federe.!, que "Determina a a'},l
lVI'f~rl~-ca. II! _ Pauta do Senhor ll l1 nicações'J po.de:tão ser' atendidas nor- Jl1ente. 7) - J\Ic.ü':Jageul nún-12r~ 1'79 Icacáo ds. co!'~€.ç5,o monetária a cl':;~'""
Secretário: A lVIesa acolhe a seguIIl' nlün1ente at<3 outubro do corrente de 1061 ~ do TRill QO Diftrito Fe:- d1tos objeto de agro .iudl.ci~l, e (Já.
te exposlcão de Sue" E..xcelância.: "Se·, G:;ercicÍo e suplementn.das até o fi:(l1 deral l que- "'Solicita a inclusão na! outras providências". - F.elator: Se'"
nhor -Pl'esidente: Eln cUmprir!tel'ltn à déste e:::ercício, na oportunídade -ela. SnJ:co:'lSigrraçs.o -- Diári2.S - da im~ 1nhol' Célio Bm'Ja. 1'1) - Pro.~::~o lH~"

ti , ~ d" E l' - refOr_l"lUlo ça-o do Inencionado or'ca- portância. de cr$ 251.{lOO,00" , ,- mero ~L de 1971 - do SSRhor ::,;':v:oeSlgnaçao e vossa xce_enCla.e -" - - - I
atendendo àsreaís !'fficzssidades do mel1t-o analítico. Queremos crer que Re ator: Senhor- Petrônio F"iguei- Abreu, que "REduz o te:rnpo de trl. ...
processo legislativo: visando resolver assim estaren10S atendendo, dentro !'~do.,- Parecer. -, Pela -ipcOnstitu- balho na in?i.~str~n.) g6s sâh:ydos, e aá

t ' d f' °t' t' das pcssibHidaàes gerais, uma J'usta Clonah9ade e arqulvêunenco. Apro- outras providenCIas'l. RelatO!.': Fel''''
elTI -ermos e..:1Ul IVOS e norma lVO.s, . vado, unân1...-rnelYlente. 8) _ Oficio nú- -'l"Pj'rn. dJ- Arriaral. _._ l~tn.·ccer: P2!a
apresenton'os os estuu'os neces"árl'os pretensao dos Que aqui ~vêm para .- 0'0' ' _. - .mero 9D7 de 1951 -, doTRm do Es- constitucioni1iidade, c,om emenda suo
à conce~são da v8.rba 83pecial para lllna total e exclusiva dedievção, vol- tado d,e !'illnas Gerais, que ..:- '~Soli·. )}re:tslva do .....,JZ,l'ágra:fo ú11ÍCO da ar...
comunicações, a ser deferida aos Se- Lada integl'allnente ,aos il1terês.ses ,do Jieta abertura do crédito ~GspBcial de tíe:o J.:'" do 1}rO]'eto. Elm discUBSEo, o
nllores Dep'utados "nqu,,·~to no exer J?aÍ3. E' o 0.110 submeten1o·~ "'o lúcido ... :-

- ,o d, 1 • - ~ Cr$ 290,999,40, 1J_ara cobrir desiJ_esa& IP,"Oi'idcr,te desdobrDll' o assunto em
c~ - dos andato' A - rigato -leda exan1e de Vossa Excelê!lcia- € d03 ...... -......., ."-

lCIO m_ ' s. OD ,I ,- ilustrados Membros da Mesa", Nada co:n a confecção de ;Boletins Eleito- duas p,útes para se~em diswtj~as.e
de da presença dos Parlamentares em .... 1'a18 e r;agan1entos dIversos ao pes- votadas seuaradarnente: em prImeI'"
Brasilia, por fôrça de 'dlspositivos mais have!)do a ttatar, às 24 horas soaI de sua, Secre'cârb." - Relator: ro ltW8.r 0-Bxtigo 1,0 dD projeto sem
constHucionais,' não- pode nem deve o Senhor ~rcsIdente àeclar.á encerra.- ~ Senhor Petrôni? Fi2'U,811'8.do." --:- o seu' pará:srafo único e em se':",.~1Jndo
lançá-los ao ostracismo politico~ eis _elos os tr2.balhos e eu, ,se... 12a.recer: -I Pela lnconstituclonahda-' lUP:f1r o mencionado pará',:..:n1.fo uni,co.

b ' m t nJ·~ r.' cretúrjo Gel'fÜ _da .Presidente la"i'l'ei ;;:j '~~que- o ngam-se, co -o represen a lr8,:l d~ a, arquíV2.,n1ento. M.A;provff5'0' ill103.- ElTI votação, foi aprov.2do o ~al'e(';?r

dos mais diversos ·set.ores1 a mante:c presente Ata que aprovada vai à pu" !:llmelnente. 9) - Onelo numero 197 lJel-a canstitucionahdB,de do artigo J.!'
constantes contactos com suas bases blicaçâo, - Pereira Lopes, Presiden- ele 1962 '- do TRm do Distrito Fe, do Proj~to. AdIada a vota,ção quanto
eleitorais, pre&ta.ndo cüntas e, se de- te. ' ' deral, que "&olicita abertura de cré- leU p:ll'ágrafo úl,ico do arUgo l,O. 15)
sincumbhrdo das tarefas que se lhe dito suplementar de Cr$ 1'6.200,00, __ Projeto número 2.617 de 1D6õ ,-

'impõe o regime. A c1edicaçãü exigi- AiO'DA MESA para. atenderB. pagarnento de funções do Senhor Fernanc'o Gp_ma, "Allel'a
da para o exerclcio do mandato1 gratificadas do referIdo 'rribunaP 1

• ~- o arti""'o 899 do Decreto-lei número
transforma o ))Bput8..da ,num fiel e A 1\,4esa da Câlma!'a do,;; Deprt~.do.sJ Relator:. - Serl1'lor Petrônio .Figuéi- 5,4;52 de '\...0 de maio de 1943 (Conso...
devotado porta-voz dos anseios e na- f~ uso '9as atrl~uiçõ,,!, que Jh~'-con- redo.- - Parecer: - Pela inconst'tu- lidação dos Leis (io 'I'r(\balho)." ~
cessidades de seus representados, toreI~t:~~o ~~~1e~V, do ReglmG~- ciol12.lic1ade e arquivamento. Aprova- Relator: Senhor R.uydalmenda. Bar
-obngantlo-se aos mais constant.es 102 d" vR's'Olc r'o no 607 CdOlllg °d ar '"é\{) do, unânimemente. lá) - l\1ensa~ bosa, _ Parecer: - Pela constitu-
contn tO" e corr -pond'no'as com' a e uça n· "e e maJO bo n' 81' 6 "-95 d 1962 - no TRE ' ," d . "'dO °d d A d~C, ~ . e;:J e 1.'1 de 1962, resolve nomear, em 'Virtude ...,lTI - un;-. o .... e, ~'", t; '-' cI01:a~lO.a e e Jlid leI â..,.e~ J. pr~Vaa?l

,Seus correligionários e as mais diver- de concur.so público, OctaciJio Camelo ?~. J!l~.tac,o de :Mrrn:; ~er~lo, 9u~ =- l~nammemer:te. 19) -- PI,?Je,O m~m,,~o
Bas repartições e setores ela Aelminis. da Silva para exercer o c~,r"o de M- I ",obolta lJ,? .Gong,en,o IraOlOnal alJe"- 210-A de 1953 - do S"nhor otÉ'bo
tração Pública em geral. Die.nte do censorísta, símbolo- PL-10, do Quadro: ~ur;; do credIto _~speClal d~ Cr$ ... ,.. H.aroja, que ':EsteTlde, ao Ban~~~_
quadro que 6speIha _a real sItuação, PeI'manente da Secretaria da mesma. i ,3. 107: 191,80 pa"a at;-nde: ";, .despe~s OnCIalS 'e.;'5ta~u~.Is o, regIme do ArtlÉ,o
nada mais justo que se equipe o Par- Câmara, em vaga Qeeml'~n,e da j'w" decorIemes da Le! num~IO 4.0"'3, 97, da LeI numero 3.470 - de 28 ~e
lamentar com um mecanismo possf- moçii.o de Antônio Magalhães 80Dri- qu~ estende-a~s S0T,Vlc1ores. da~ s~re- novembro de 1968. que altera a leglS
vei e que permita atender a seus dtl· nho. . tarlf!s dos T::l;?Une.lS, ReglOpaIs, ",Iel- lação do Impôsto de Renda". - Re
ro~ encargos, sem outras restrições, Càmam dos Deputados, €m 7 de ju- toraI;; dIS1;oslçoeso o;:.e LeIS numer? iator: ...,... Senhor Ruydalm~nda B,ar-

. aB~im é que propDlnos a criação de nho de 1971. Pereira Lopes Pre. 3_870 e numero .. ,uo6 de 1960, e oQ[l, 'bosa. -,- Parecer: - Pela mcon~tltu-
uma Verba Especi>JI para Comunica- .sídente. ' outras providências", ..:.. Relator: -, cionalidade da Emenda de PlenárIo.,

Senhor Petrônio FigueIredo. -o' Pa- Aprovado, unanimemente. - 20) 
recer: ....:. Pela inconstitucionalidade e Proieto número 1. 709 de 1968, - do

ATAS DAS CONIlSSOES arqúivamento. Aprovado, unânlme- Senado Feâeral, que "Dispõe sóbre o
CoMISSÃO DE COl\tSTITUICÃO exercícios de 1956 - 1957 _ 195n e mente, 11) - Mensagem número 6 fornecimento obrigatório de café ma~

- 1959", _ Relator: _ Senhor Petrõ- de 1963, do TRE do Eôtaelo do Rio tinaI gratuito aos empregádos, , por
E JUSTiÇA . F '. P Grande do ,Norte, que "Solicita aber- emprêsas individuais' ou coletivas,

- mo 19uelreao. - areoer:. - Pela tum de crédito especial de ,Cr$ ...... contando mais de dez funcionários,
6.' REW\'IÁO ORDINARIA inconstItucionalidade e arqu.ivamen- 14 n8940 • d d d ..., R 1to. Aprovado, unanimemente. 2) _ -' I -- para.. aa"en er a espesas o e dá outras provid,'!nGlas' . - e a-

TURMA "B" Mensagem número 12-GP-1961 _ do pessoal, decorrentes da Lei n.· 4.049 tor: - Senhor Ruydalmentida Barbo.
TRE d D' t 't F d ,de 1962 - (Pa.ridade das Secretarias sa, ..,... Parécer - Pela, Jncom:titucio-

.As quinze horas do dia tr~ze ,de r 'r< -b ~ lSJol o ,'e.~ral,qUe '130- dos Tribunais Reg'iouais Eleitorais)". cionaUdade. _ Concedida, vista ao
maio do ano de, mil ,novecentos e se- lCLa a e:LIlU'a e credl suplementar, _ Relator: - Senhor ~ Petrônio Senhor 1l:lcio Alvares, Adiado. 2.1) _
setenta e um, reuníu-se esta,' Comis- de Cr$ 350.000,00, em refôrço a do, i '. d P . Pela !y;cor ' . ~4 d 1971 d St:lção,do anexo IV, da Lei número r' 'iuene, o, - arec.er., . 15- Projeto numero" e ,o e-
misão, em sessão de sua Turma "B,", 3.834, de 12 de dezembro de 1960". _ tUClonahda,~e e arqUlvamentoO. Apro- !lhor Nina Ribeiro - que "Fixa nor
sob a Presidência do Senhor José Relator: Senhor PGtrônio Figueiredo. vaélo, unânimement.e. 12) -, JVíensa- !nas de combate à poluição atmosfé
Bonifácio l presentes ainda, os Senho- _ Fa:recer: _ Pela inconstituciona- gero 11úmero 332 de 1964 - do T3E rira". - Relatar. - Senhor AlEriir
l'es - Petrónio Fígueiredo - Syl-:io lidade 'e arquivamento, Aprovado, do Estado de Sergipe, que "Solicita, Chagas. Parecer: - pela constitucio
AbreU - RuydeJmeida Barbosa;.... un~mimemmente. 3) _ Mensagem abertura ao Poder Juidiciál"io - TRE l'la1idade e juridicidHd~, com Subs
Túl10 Vargas, ,- Mário Mondino - sem número de 1961 _ do TRE (la de Sergipe - de créditos supleClenta- litlltivo. - Aprovado, unânimemente.'
Alceu Co!lares - Lisâneas Macie1-,- Bahia _ que "Solicita a abertura de l'es no total de ,Cr$ 1. 067,100,00 desti- 22) - Projeto número 14 de 171 
W(l.ldemiro Teixeira''''':'' Célio Borja 'd·. '1 d • 1 nados a atender a dotacões insufici- do Senhor Amaral de' Souza, que

Jairo Magalhães - Ferrelra do ere luO, e~pecla e Cl'~ t ~.263.~O,\ entes 'concedidas no o;'~amento de "Imprime nova redação ao verso do
Amaral - Airon Rios _ AltaIr Cha- para e.tedn er ao, pagamen 'o e a:fe- 1983", _, Rela~or: _ S8lli'1or Pe',ô- Hino Nadon~l Brasileiro' que apre-
gos _ H'I.ll1I'Jton X"VJ'er ...:.. Joee' Aives rença e .venclmentos e vant.agens , P' 'i P D I t
~ ,. ~ - - a quem de direito Dona Celina Br"ga mo lfumrec o. - ,,,rceer: - .....,e a ssnta o Brasil "deibdo eteln8.men e

!ll:lcio Alvares- Dib Cherem"::"" !talo GodinlJo _ Oficial Judi.ciário, pa- hwonstitucionallqade e arquivamen- ,:ôm berço esp,êndillo" e 'dá outras
Fittipaldi - João Linhares - Lauro drão "O" da Secretaria do Tribu- to. Aprovado, unânimcmente. 13) - 'lfOvidências". R<Jlator: Senhor
):,eitão e Norberto Schmldt" Lida e nal Regional Eleitoral da Bahia". _ Mensagem númeIo 3 de ISi3() - do ltalo TI'ittip::ldi. - 'P;nec8r: - 1"e1:1
aprovada a ata da reunião anterior, Relator; _ Senhor Petrônio Figuei.... TR.T -- ela 3,!l R[':~mo, que HEncami- -corú:tltuciou2lídade 8- luríclidicidarle.
foram aprecIadas as seguintes propo- r-edo. _ PareceI': _ Pela ínconstitu. nha anteproleto de lei que cria. na Aprovado, únê.'1ilTIéncnte, O Se
sições' -, 1) Oficio número 1 503 de· l'd d ' t -A Justiça do ,Trabaiho na 3,' RegiJio, 'lhor He,milton Xavj~l' declarou mie
J.96? ...:.. ~o -:!'RE :- _ dó 'J!:stado de ~l~~:' \~1"~nj~n~:~~~~~el~o:.....Me~~~ uma Junta de Conciliacão e ;J1.l1?D' ''''iam ~omc1'lt" "polnq canclv'0es".
G918:8 , que .Sollclta, a. aoertura do gem l1úmero 90 tie 1901 _ do TRE mento com sede em Cel. F"bl'ici:l.no 23) - Pruieto númer0 ,,3 C'e ,Q71 ~
creo/to ~speClal de Cr5 588.839,50, pa- do Distrito Pedeml, que "Solicita a Esta.do de Mims Gel'ai~, e dá outras ~o Poé',~r Executivo, ,\11e "MorlíficR o
r!J' ,a.ZJI fa~e ao pagam8~to de g~a- abertura ,do crédito suplementar de prov!d~ncias", ;- RelR10r: - Senhor Item IH do artir;o 17g, ,1Q l"pi p"'l1'~'.'o
~Ifi~açao adl~lonal a diyersos fU;Ucl0-l c r$ 297,600,00, para pagamento dos Petromo F1~el~·edn. -- Parecer:. - l.711. ele 2R de nl1t;lbl'D !lo>, l?'i'~ ('7;_
~árl0S do Trlbu118:1

1
RegIOnal E~eltOl'f.1J servidores da Secretaria dêsse Tri- Pelo lnco:nSl-ltuClOl1'11Irlr-de e- arqulVI1- t~tUt0 dos F1Il"wiou?n"-j Pqhl1CO~ rol..,

.lio Estado de GOlas, em reJaçaa aos bunal". _ Relator: Senhor _ P". ment:>. ADrovado. unánim"mente, 14) vis da União)" - Rel:1tor: - Se-
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Projeto nO 1.159-68 _ do Sr, ~len

des de Moraes, que "acrescenta mcr·
60 ;lO ao Art, 2° da Lei n 9 {,096, dõ

Projeto n' '17-71 - Po Poder Exe
cutivo (Mens. n' 103-71), que "dis
uõe Sôbre alteracões introduzidas na
Quadro eis Pesso:'l do Departamento
de Policia Federal" '.

'Ao Sr. Jairo Magalhães: dito especial de Cr$ 1.152.000,00, a no Costa Ramalho" e dá outras pro.
fim de ocorrer ao reajustRlnento Sfl," vidência::;". -

ProjeLo n.O 2.265-70 - Do Senhor lariai de servidores contratados pelo Projeto n9 1.339-68 _ do Sr. Ewal.
Santilli .sobrinho, que "Concede mesiÍ:lO Tribunal". do Pinto, que "pisciplina a profb~ã'l
anistia da coneção monetária aos OficlO na 58-61 _ -Do Tribunal do Geógrafo, cl'la o Conselho Federó,l
beneficiados c o m financiamentos Regional Eleitoral do Rio Grande do! e os Conselhos, Regionais de Geógn~~
para construção ou aquisição de iU1Ó- Norte. que "Solícita o ,Tribunal su"" 4'fos ProfIssIonaIS, e dá outras IJrOV1..
veis populares pelo Sistema Finan- oracitado abertura dos créditos bU- dência~".
celro da HabIt.ação e dá outras pro- plementares de Cr$ 1. 005, 600,OU, C::; Pl'UJit:; n" ~,065-69 _ ,do Sr. Nel"
vidêncías". 32.400,00 e Cr$ 441.17-1,00. pa.ra p.J.'-' .~G-n C.(l,!.;i~l..:.·D. tId0 "Atltarl,-:-:- o uso dtJ

Ao Sr. José Sally: ganlento de salário funlilia, gnl,iH;.- ~~~(:-licto,:; e Ü;.t out.i:as pl'ovloenclas'~.

cacões de função e adiciona,] PU! Plújcto 1," 2.222-70 - do Sr. Nel.
Pl'Ojeto n" 2 367-70 - Do Senhor tempo de serviço aos seus funciona- ',"~1, (,""+,;,0, (['18 '·H.evoga o ÍllCISO !19

TüRMA "B
IJ

Santllli Sobnnho, que "Define o rios no exercício de 1961". InJ i:' J.-t. [.2 (\('1 Decreto-lei ui? 1. 000, cl~
Aos dezessete diaS do mês de maio campo de e..:ercíclO privativo da pr9- Jviensag~m ·n° 83-61 _ Do 'l'ríolimu I'!,ide(\'(~";'LÜ dd 1969, e à outras pro,

do ano de rnH nO\T8c-sntos .e setenta flSsão~~de Economista, dando nova Regional Eleitoral do Rio Gr'dnJe lL VIUl'1l~Ht3'.
e um. às quinze hom3, reunIU-se esta redação ao art, 2" da Lei na 1.411, .l~orte. que "soliclts, abertura do cre-' Ao -Sr. Jairo Magalhães:
Comissão em sessáo da sua sua Tur- de 13 de agõsto de lD51", qne "Dis- dIto illplementar de Cr$ 336.000,00, " .
mo. "B" sob a presidência de> Senhor põe sobre a profissão de Economis- destinado ao pagamento de gratifI- Projeto nO 1.964-68 _ do Si', Ac1he-
Alceu 'Collàres, Vice-Presidente no ta". •. cacões a Juizes e E,scrivães Eielto- mal' Ghioi, que "Estabelece as P1e.1
e:cercícío da. Presidência, -presentr:s Projeto n° 2,267-70 - Do Senhor, rais e Auxiliares c1e Cartório, no pe- dências dos Conselhos E:'taduais. ,c
a,nda os Senhorcs: ltlClo A,van:" Acciolv FIiho, qúe "Altera a redação riofÍo de Julho a dezembro do cor- dos Municipais da LBA sento cX€l'"Jda~
Dlb Chel'em, João Lmhares. Haml!- ele dlspositi~'os do Decreto·Lei nú' rente ano". J pelas espô~a,5 dos Govel'l1ad~1''::5 e d.D-S
t.on Xavier. AntonIo M31'1Z',' LU!z I mero 1.000,. d,e 21, de outubro d_e 1969, l\IêJ1..,ilSell1 nO 1.501-61. - dO., Tl'i."U,'- rPl'€fG:tos, e dá out,rtls provldencms·'.
Braz, t.

1ose Alves, Alron ,RlOS, Fe- que "Dispõe sobre a execuçao UDS nal RegiOnal ~leltGral do Oeara, "80_ S. L'8~neas :WIacie-l'
I:rõnlO FigueIredo e C~11O B~~Ja servlCOS concd'nEn[C's aos regisLl'os licita abertllra çle crédito e,';pecial lk Ao r, ,. a " .
Lida e aprovada ~ ata ela. reum~o pÚbli~os eslabelecidos pelo Códígo Cr$' 543.258,70 para atender a paga· Projeto 1}9 2,085-69 _ do SI'. Adira.
antenor, Ioi aprcclfl..da- a SegUID..lie Cívll e LegL~ldçã() po:,Lenor". 111ento de dívidas de exel'cicios' lll1ie-lllJur GhiSI, que "Estend? o saJan?'"
plOposiç'ão: 1) Fl'oJeto ;:'.1 7°9 -':~' , ' '.' -, nOI es, 110 período de 1954 a 1909", iamilia criado pelo art. 29 da Lei nu-

(lO Senado Fedeml, que Dlspoe 50- Ao SI. MmlO Mondmo. Mensagem nO 3-63 _ do Tribuna! mero 5.559, de 11.12.1968, aos herdeI.
bre o fornecimento oDrigatcl'1o de rH.- Proieio n' 2,291-'70 - Do' Senhor ReglOnal do Trabalho da Ia Regiã:l,. tos de segurado falecido no gôzo ela
lu n1atlnal"-gratuí~o aos empregado~"::l, Santllll 8oiJnnho,' que "Acrescenta que "encaminha antEprojeto de le~ aposentadoria por invalidez",
por empl'lsas 111CllVldmus O~l C?let.l- pal'ãgrafo un!co aô artIgo 9° da Lei propondo cl'iação de cargos _ ~F.9.- Projeto nO 2.086-70 _ do Sr. l'~Ol'"
\'[<5, contando mais de, dez fu~c,ona- n" 605, de 5 di) Janelro de 1949, qlle xineiro PJ-24 - em -seu Quadro de berto' Schmidt, que "dispõe bôbi:~(
ril)s, e da OLltTc3 ~rovld?nelas . Re- disnõe sôbre o repouso semanal re- Pessoal". isenção de registro das sm'lul'ias qu~
lntor: Sr. 'Ftuyetalm_olcln. Ba~:bosa, U1un6rac!o e o pD.gzlll1el1to de salâr-lo ProjEto 11;") -378-67 _ do Sr. NOl'bel'· não o'5e dediquem ao beneficiau1.8uto 8'
Pêlecer: pela mconstlLuclOnallc1"~~. nos dIas fel'hidDs CIvis e religiosos", to Schmidt, que "Altera díspositivos comércio de madeiras, e dá ollGI'ai/
O SI'. meio Ál\'[lrcs. que pedira VIS- _Projeio n" 2.~73-70 - Do SenhQr da Lei nO 3,807, de 26 de agôsto de providencIas".
ta. devolveu o projeto concol'dan~u Norberto S!'111mdt, que "Faculta às 1960 ILei Orgànica da Pl'evidéncia So- Projeto n1 2.160-'10 _ do Sr. Adhe.
com o Relator, Adlada a votaçao. A~ empresas, até 180 diaS c1epo!s de en- cial)". , mal' Ghisi, que "Altera disposições tli\
quinze horas e vmie ~_ cmCD minutoo traI' em vigor. a retificar àS vaiore3 Projeto nO 815~67 ~ do Sr. Joao Lei n9 4.266, de 3 de outubro de J966.
fOI enccnada H••rElll1l:l~" e" ~~ra -do 8"tlvo, imobilizado, e dá outras IAlves, que ':Veda a contagem ~o ter::- que "dispõe sõbre o pagamento do :,a.
conslar, eu, SIlvIa Ba~Io,o Mar.Ins, provldenC12,s", o e eXerClCIO de mandato legislativO larlo-famma".
sen·1l1do C01TIO secretana':J lay:-~el a .. -( ", estadual e lnunicipal. pal'a efeito de ,"",.. .
j1l'e"enle ata, que. depOIS ae ~Ida e Ao .Sr, Se\,eIO ElllallO. aposentadoria pelo Instituto de Pre- Ao SI. Ma.lu Monc1mo.
8.l)rovada, será assinada pelo Senhor Projeto n° 62-71 - Do Senhor FIo· vIdencia dos Congressistas e dá ou- Projeto nO 2,052-69 _ do SI', Ady.
Presidente, Itlm Coutlnho, que ':Dlspôe sôbre ,~ tias providências", . lia Vianna, que "Dispõe sôbrc a pro
a PRESIDENTE DA CQMISSÃO DEIpropaganda e o' comercIO de fumo. Projeto n" 1.86J-68 -:- do SI'. Adl1c· fissão de fotógrato e dá outra, pro~

CONSTITUICAO E JUS T I ç A, Projeto n" 69-71 _ Do SenIror Bri~ mal' Glns.I,_ que "Extmgu~.a VIgel:-- vidéncias·'.
DEPUTADO' JOSÉ BONIFACIO, gido TIDOCU, que "Estende o Fun,?-o c~a das claus:ulas de corr~çao l?Oneta- S1' NOl'bel.'to Schnlidt;"-
:FeZ A SEGUINTE D1STPvIBUI- de Gar)ll1tia de Tempo de Ser\'lçO na 110S ?~n~ratQs dc _fmancmmen~o Ao. ~ .
CÃO EM 19 DE .MAIO DE 1971: aos diretores de .sOCIedade anón!- para aqmsIçao ou constrnçao de ca~D. Projeto nO 3.593-66 _ do SI', Meu"
- mas'''. propl'ia" cçlebr.ados antes de 21 ele des ele Moraes, que .. detennim, a in.

Ao Sr. Airon Rios: ag-ôsto ue 1964'. clusao dos arti~tas plásticos dentIe OJ
Pro feto n," 2,279·70 - Do Sene,,,,. Ao Sr. WaldellllrD Teixeira: Pro,leto na 2,194-70 - do Sr. Jaede,' beneficiados pela Lei 'no 3.807, de 26

Fi '<]l1]'undo de Andrade, güe "assegu- Projeto n" íl-71 - Do Senhor Jose Albergaria, que "Estabelece cl'it61'l0ó de aoósto de 1960 ILei Orgânica UI.
l'a a.os lnenorG-s de até 14 anos a San1palo,qup HDbpóc sóbre a unjfj- para ingresso nos quadros auxihal'es previdênCia BocIal) ".
trEcluência gratuita no;:; estabelecí- :dcação progressiva do salãriu-miní- do Banco Cenl;ral do Bl'UBI1".
mc!l! os de diver5[io pública., no elIa mo em todo u território nacional, Ao Sr. E'lcio Álvares: Ao SI'. Petronio Figueiredo:
ded!(·a.do às ['OTIlen10rações da Inde- prescreve a 1'01'111<'t de sua execução _ l\'Iel1Sagenl nO 18-59 ~ do Tribunal
tlê-ncia elo Brasil, 'I e dá outras provIdências'l. Projeto na 4.217-62 ~ do Sr. N~l Federal de Recursos) que "solicita .a

Brasília, em 19 de maio de 19.71. son CarncIro, que "Regula a anulaçan Iabértl11'a do crédito suplementar ue
Ao SI'. AEtÓ'lio Mariz: d.e casalnento. contrmdo s~b o Im1;e- CrS 140,700,00, para pagamento de

Projeto n" 74~71 - Do Senhor AI- ..o PRESIDEI~'.rE DA COMISS2i.O DE !'lO do erl'Q sob!.'~ as qualrdade,s !l.o- maJomcão de salúrio aos Extl'anullle~
'i' ~ , CONSTITUICAO!TI J ú S TI ç A, rals". . I'a--,'loS ""len,"u.II'etas da S'ecl'eto.I'la "'Jberio Lnl'l11as, que 'cb]Joe soore DEPUTADO ~ JOS]\] BONIFACIO, "' " ~ """

isençeto ele impostos para pequenoE Fi!:Z A SEGUINTE REDISTRI- Ao Sr. Fel'l'eira do Amaml: Tribunal Federal de Recmsoo".
velculos motorizados indívlduai,s, e Projeto na D88-A-63 ~ do 131', Ro-
elei outras providências". B'U19AO :B:M 20 DE MAIO DE Projeto n" 796-67 -, d~ SI': Nor· '[and Corbisier. Emenda de Plená,'iG

1971: berto. Schmidt, que "Dlspoe S?bl'e a ao Projeto nO 983-A, de 1'163, qUO "_\1-
Ao Sr, Díb Cherem: Ao S1', An:tonio Mariz: r~laçao ~os enlpregados."~a~;mtIdos cIJ tera o artigo 'i3 da Consolídaç'lfI da;;

Oíício n° 4.783-67 - Do 'l'l'lbunal dlspewmnos pelas cmp,e,"as . LeIS do 'Trabalho".
Regional Eleitoral do Piuaí, que urei- pe~~~js~toH~Qta~'~~I~-:"~;;Og~OO~~~~: Ao Sr. Hanülton Xavier: Pro.1Pt~ n Q 1.799-68 _ do SI', Júcl
texa sollcÍi,ação ielta atl'êtVe5 do OfL- . U 'I T HldlQ 'l~

d ' t to-leI 11." 477, de 26 de março' de OfICIo nO 1.153.P.64 _ do Supreml I ~enella, qlle cna. Bc • a::~o' ," ..
cio n" 217, de 29 de março és'c ano, 1969, que derine inll'açôes disclplina- Tribunal Federal, oue "Encaminhú i na. o Fundo ~II~lroY1~1:0 l'Lê,lOnal, . o
e cncannnha projeto de lei sóbre res IJraticaôas POI' pi'ol'85sore" alu- docllnlPlltos 1'efel'ellte's a~ M,anda(lo li, Fundo RI.d.r.oVl'lI·lO" RegiOnal e da 'Jl1-qbel'tura de créd!.tos suplementares". d d . ~ v

n03, . funclOnários Oli emprega os e Segunl'anca nO íL 467, en1 que frgu:::a tras prOVlCtenClas .
Ao Sr. Ferreira do Amaral: estabelecimentos de emino público como l·eqi.lPl'ente Naib Marnmd Zelo Ao Sr. Ruy D'Almeic!a BarboJa:

Projeto n" 75·71 - Do Senhor AI- ou particulal'e3, e dá outras provi· ne". . ProJeto nO 768.67 _ do SI'. Adhe-
feu Gasnarini, qu~ "isenta, os cc~rro& d~ncias". Mensa"'enl n') 198-63 _ do POde.1 luar Ghisí, que "altal'a 0. art. 40

1
,. Ui1

u,;ados (la obrIgatoriedade de c~ntQs Ao Sr. Airan Rios: gxeclltiv~, que "SolicIta ao Congl'e5E,1 Lei .1lo 3.807 1 • d~ 2? (te agosto" de ~H160J
de scg'urança". Nacional retificaceõs de eqUlvocos de ILeI da Prel'ldenCIa SQêlall e da ou-

J?ro,leto nU 2.224-70 - Do Senhor l'8Visâo, de 1'8ruíssâo e de l'edação fi tras providénciu/5!J, .
Ulys,es Glllmariies, que "Insl;;tui o nal na Lei n9 4.215, de 27 de abril d~, Projeto 11° 2.152-70 --;- do Sr. Bal
HDia do Grailco

l

', a ser--comemora- 1963 que ~hspõe sóbre Estatuto da 01'- \ c1nci Filho, qu~ ,çpl'eve a s0!1?-a .do
do a 24 de junho. dem' dos ,~dvogados do Brasil", \ tempo ele serVIço prestado, no berVl~?

Ro SI', Alceu CoUares: Projeto n" 2)29-70 - do SI'. JO~I l?úplico e ~a ativi~ade pllvada e da
Ferreira quo "Suprime o art. 4° aO OULras pl'ovldellCL~I3. ._

Projeto n° 2',205-70'- Do c>~, ~1 Decreto~leI 11" 577 de S éle m"io (ir PI'oJeto nO 2,1132-70 _ eto Sr. San-
G'U:CIa Neto, que "Autoriza o Poder 1969 que "Concede pen;sões eSpC(;Ialó tilli Sobrinho, que ':Manda- cOl:_tar,
Executivo a desapwpriar a área que aos 'beneficiários dos membros da Ex eieJ1:o ele aposentnc1cma por tempo ~e
mencíona 'ek dá outras providências". Dedicão "Ca]]eri", faleCIdos em_mis,;a", serviço, o penodo e mque o s~gm'ad()

Ao Sr. Dlb Cherem: de I;aeiflCctçâo dos indios Atroar!·'. do INPS houver ~5tado em gozo de
Ao SI'. ítalo Fittipaldi: aposentadoria por invalidez".

IVIensagem na 147-59 - Do 'l"lribu- ~ Ao 81'. Severo· Eulálio:
nal de Jllstica, que "soiícita seja au- Projeto nO ] .560-C-63 _ do Senhol
tonzado o Poder Executivo a i\brll 11'ewton CarneIro _ Emenda do ::;,~~
ao Podel' JudiciárIO - Tribunal de nado ao Projeto nO 1.560~B, de 19.0',
Justiça do Distnto Feelen,L- o cré- que "cria o "Prêmio NaciOnal Aclna"

S'lhor Lisâneas Maciel. Parecer:
Pela constitucionalidade e juridicj9.a
de. - Aprovado. unánimemente .. 
As dezessete horas e quarenta mmu
tos foi encerrada a l'euníão. e, p~J.,ra
constcl.,r, eu, SílVIa. Ba,rr.oso Mart:nS l

servinão como Secl'otana] lavf'el a
jll'esente ata, que depois de lida e
"plovada, será assinada pelo Senhor
Pres5dente.

7' Reumão O~dm<Íria

110 Sr. João Linhal"es:

Projeto n° 66-71 - Do Senl1.or
Fr,IlJCJs['O Pinto, que "determinq
qne os órgaos do Governo Federal
as Autarquias, as Sociedades de Eco

-noI!l1a l\1ista, as Enlprésas Públicas
adqlilram, exciusIvamente da .:. '....
PET'ROBRAS - Petróleo BrasrleIro

'5. A, - os combustíveis necessános
às suas atividades". - ../
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1.957". R~h:ltor: Sr. DIb Cher€m, pa-I AntôI}lo Bl'ésolill, que "Autoriea o
I'~cer; Peja Inconstitucionalidade e Poder Eixecutivo a a,posentar, com
mjuTldlcidade. Aprovado, uni1nimer vencimentos proporclonal~ ao tem))o
mente. 4) Oficio nQ. 13-59, do TRE, de serViço e com as demais vanta
la Paraíba, que ~S[}liClta crêdito es- gens da legislação vigente, OS servldo
pecial de Cr$ 652,413,00 para atender res da Empresa Brasileira de Coneio:;
ao pugametno de 'diferença ele if.eI1<.:!- e Telégrafos das Agênclai, Post~is

111elrtos a que têm dlrelto funcionáI'Ios que foram e estão sendo fechadas".
cll) mesmo Tribunal". Relato1': S1' Próáetó n' _67-71 _ Do S1', Josâ
Dib ClIerem. Pela inconstitucionall- Sally, que' "Altera o !i 30, C';o artigo
dade e injundicidade. Aprovado, una· 107, o a1't. 10B e o Parágrafo Unlco
nl1nement€. 5) MBnsagem nO 7-63, do art, 173 do Decreto Il9 60.501, de
'lO TRE, dª 1" Região, que "Solicita 14 de março de 1967 que )'a;pl'Ova no·,
l:rédlto suplementar para atenller as va redacão do Regulamento' Gefal da
despesas 1'eferenféS a VBrba 1.0.00 - Prevídê~cia Social" e dá Q,utrs 1'1·'Y'
Custeio, Consignação -1.1.00 - ?e.s.. vidências". ~' .
soaI CIyil, SubconsigI1ação 1~1.!l7 - Projeto n9 '70-71 - Da Sra. Nina
Ajuda de Custo - 5'.05 - Justiça do Ribeu'o que "Cria o Cnnselho de De-
Tl'aballlO, 05.02.01 - Tribunal Re- fesa do Consumidor". '
gítmal do Trabalho c Jlm~as de Ço~-, Projeto nV 72-71 _ Do Sl:"_ D~~l ~~
cIhaçao e Julgamento da "~ RegIHO", A1uleida que "Estabeleee ao Mllllste
Relator~ Sr. Dib Cherem. Pa-recer: rio público da Uniãomstados e Ter
Pela inconstitucionalidade e injuridici- ritó;·los. as vantaaen~ do Decreto,lel
dade., Aprovado, ·unânim'emente. 6) nO 102,' de 13 de janeiro de 1967 que
fl'OJeto n' 1.9,06-68, do 131',. Ad1l<'mar "dispõe 13ôb,):e a distribuição gratuita
Gl1Isl, que "Da nova redaçao ao al't. à mao'ist1atma e magistério especla-'
32 e seu § 1,0 da Lei n.o 3. ?07, de 26 lizadob das publicações do Supl'eIUlJ
de agôst'O de 1960 (LeI Ol'?al1lca da Tribunal Federal, e dá outrás provI
Previdência Socraíl, modlflcados pela dências".
L~i n° 5.440-A, de 23 de maIo, de Brasílía 21 de maio, de 1971
1963". Relato!': Sr. Sevel'O EulallO. '
parecer: Pela con,stitucíonalídaüe e O PRESIDENTE DA COMISSAO DE
mjuridwldade. Em votação nominal OON'STITUIQAO ~ E JUS~ÇA,
a Comissão rejeitou o parBcer do l·e· DEPUTADO 300ft BONIFACIU,
tator contra os votos 'dos Senhores FÊZ A SEGUINTE R1!lDISTRmUI-
Waidemil'O Teixeira, SBVel'O Eulalío A ÇAO, EM 24 DE MAIO DE 1971:
~lceu Co~ares, opinando pela inc(;}ns- Ao Sr. Àlce{l Collal'es:
tltuc10nahdade do Pl'0Jeto/ na ;D-rroa ~ - ,-
do voto do Sr, Luiz Braz, que por Projeto n° 874067 - Do Sr. àtbiê
is~o, foi designado Relatar do venCI· Coury, que "Dá nova redasão ao ar
d,o. Votaram os seguin tes Senhores tlgo 540 do Decreto-lei nO 5.452, de
Dçput1l.dos: Walcl€miro Teixeira, Hil- 1 de màio de 1943 (Consolida.cão das
debrando Guimarães, Luiz Bruz, mcío Leis' do Trabalo)".
Alvares, F~l'1'elra' do Amaral, Al,ta.il' Ao Sr !mtônio MaI'l2;-
Ohag'o.s, Dlb Chel'em, SeVel'-D El1IalJo, . -- .
AlceuJ;ollares, Célio Borja e José Bo- Plojeto n9 2.136-'70 - Do SI', Aldo
mfácio. 7) Projeto n~ 2.117-70, do F'agundes, que "Exclui o mumcillio
Sr. Alíplo Carvalho, que "Acre,scenta de Tlamandâi da l'elação dos muni
artigo à 'LBi nO 4.864, de 29 d~ no· cípios declarados áreas de interêssB
'lembro de 1965, que, cria medidas d3 de .segurança naciona-l".
estimulo â Indústl'la de 'Construção, projeto na 2.137-70 - Dõ SI'. Aldo
Civil"'. Relator: SI'. Ferreir\\. do Fagundes, que Exclui O municípiO de
Amaral. Parecer: Pela constituüIOl1fJ,- Canoas da relaçáo dos municípios de
lIelade. e Juridicidade. Aprovado, llnâ- claradoÉ; áreas de 'mterésse 'de segu
nlmementB. As dezoitCl horas e de~ rança naéíonal".
minutos.. encelTou-se a preS'ônte ren- .

' niáo, e, para' constar, eu, Silvia BaI' Ao Sr. Altan' C11a~as:

1'0::;0 Martins, servindo como SecreIá- ~Pl'ojeto n' 2.145·70 _ Do Senhor
na, lavrei a presente ata, ,qÚ0 depOIS Antólllo Bresolin, que "Inclui 110 Pla
de lida e aprovada, sera !lssmada no NaCIOnal de VIação. como BR-23'J,
pe-lo Senhor Presidente. a l'odovia Santo Angelo - Guarani
O PRESIDENTE DA COMISSãO DTI:! da, Míssões - Cel:I'O Largo - Ro~

:ONSTITUIOií-O E JUSTICA Ique Gonzales - POl'to XaVIer, e da
DEPUTADO -, JOSÉ BONIFÁCIO' outras providências".
F'ftZ A SEGUINTE DISTRIBUICAO Projeto n9 2.229,-70 - Do Senhor
EM 21 DE MAIO DE 1971:" Antônio Bresolín, que "Reajusta ap~-

. sentadorias, pensões e outros benefI·
Ao Sr. Aíron Rios: 'cios do INPS, dando nova redação ao

§ 1° do art, 67 da Lei n9 3.807, de
26 de agôsto ele 1960 (l,ei Orgànlca
da Previdência Social)"."

8~ REUNi.lí.O ORDINÁRIA

àos vinte dia;; do més de. maio do
a.no d.e luil nOVEcentos. -e -setenta e
un1. às qUInze· hor-as, reUniu-se -e...,t&
Ccmissão, em so;ssão de sua TUIma
"B", sob a PresidêncIa do Sellhor
Josê Bonílácío, presentes ainda, O,;
Sen11ores: Aleeu Collares, petrónlo
FIgueIredo, Lui~ BraZ, Altair Chaga!:>,
Dib ,Cherem, SeV8ro Eulálio, Célio
BorJa, ÉÍcio Álvares, Híldebrando
Guimarães, Wald€nllrO Teixeira, Fer- Oficio n9 CN-93-70 - Do P1'esi
l'elra do Amaral e Djalma B·essa, LI- dente do Senado Federal, que "Enca
da, e anrovada a ata da Teunião an, minha, l;1> fim de ser submetida., à. 00-
tenor, foram apreciadas as seg\ünte~ missão de Constituição e JustIça da 'ào 81'. Djalma Bessa:
proposições: 1) Projeto na 2.062-69. Câmam dos Deputados em grau de Projeto nO 1.419-68 _ Do Senhor
do Er. Alhlé Coury, que "MoellUsa a recurso "ex-officio", decisão da J?r~. Aldo Fagundes, que "Eilrmna o mu
redaçao d)) ~ 3u do art. 511 e aúres- sidêr~cia do Sel1~do Federal que .de- nicípio de Santana 'do Lwramento,
centa: parágrafo ao art. 571, da Con- termll10u o arq!!.."')1mento do Projeto no Estado do Rio Gmnde do Sul, da
solidacáo das LeIS do Trabalho, 201'1'0- de Decreto LegislatIVO, que delega Lei 1'19 5.449, de 4 de Junho de 1968,
vac!a pNo Decr·eto-lei nO 6.452, de l° 'ao Pode Executivo poderes ---para, que declal'a de Interêsse da segl.Iran
de maio de 1943". Reiator: SI', AltairImediante lei. estender os benefícios ça nacional os 111lll1Ícíjnos que eS]J.eC'í
ChagaE. Pare.cer: Pela c{)nst;itu01Ona~ .do 1,39_ salal'ío, ROS serv}.doI'~'; públl~ fica e dá~-ol1tTas providénmas'1. -
Ildade -e jUl'lcididade, Aprovado, uná· cos federais, civis e militares, da Projeto n9 1.421-68 _ Do Sr. Aldo
nim2mente. 2) Projeto nO 40-71, do lUnláo". Fagundes, quc "ExcÍIlÍ- o llluniciplO de
SI'_ Francisco Amaral, que ,"J!d;tabejB- Ao Sr. 'Antônio MarIz: ltaqul, no Estado do RIO Grande do
çe 1101'1118.3 destmadas a evItaI' a 1'0- ° " 'Sui, do Inciso VIl. do art. 19 da Lei
IUlÇ~O do ~r, d~ ag}!as e"dos ~nal'~~. p~OJ"'to n 81-71 - ;:0 Poder Exe-, n? 5.449 de 4 de 'junhO de 196B. CJlI~
~ d" 0J~t:~s pI~vIdencIa~ , .~U,,:;~., ~utIv~ (~em;a~8m n" 107-711, que deelal'a de interêssé da segurança na
i.:ir. A.l:'lll Chabas. Pal~Cel... 1 rAu AlteIa a ~edaçao do alt. ,lO do DC-!cIOnf.l1 nos têrmos do art. 16, S 19,
comt-ItucIonalIdade e ]Ul'IdlOIdade. crero-lel n, D7~, de 1'7 de: outubro de alínea b da Oonstituicão 'os municí
Aprovado unâmmement<l. Aprontdo, 1969 que "dIspoe sôhre o e_xerclcIo da pios que' espeCIfica e "dá' outras pro.
!Í~m~a, requerImento do. Rel~tor SO]!- pr-ofissão de jornaiísta". vidêncías",' "
c~laI_do o. env10 do Pro.]€to a ComI:;' AS" OT ,13 " • projeto n9 1.422.. 68 _ Do :Senhor
,HO espeClal destInada a estud~r glO' ,~I. e 10_: DlJa. Aldo Fagundes, que "Exclui o lUuni-
baimente o,pr.~}}lell1a da pOÍlllçaO' amo Projeto nO 2.100-70 -:- Da Sr. Joel cípio de Ul'uguáiana no Estado do
blent~. 3) OlICIO n~ H-58, do ,1::<m Ferreira, qUe "Torna obl'igatóna, en- Rio Glande do Sul 'cio inciso VII do
do RIO Grande do r arte, que .'''301lCI" tre os tl'lpulantes, de aviões a jato. ,ar!. 19 da Lei nO 5.449 dA 4 de' ju.
ta abel'tlll'a de credito especlal de os proi'ldos de turboêlice e os super, l1ho de 196B qu' "Decial"~ de inte.
cr$ ..250~000,00 para pa§amento de sônicos, 8, presença de um' enfermeiro !'êsse da S'egl;ran;.a naclondl 'nos tê1'
g1'lltIf~~açao .pela. pr~staç.ao ~ serViço diplomado, e dá outras provIdências". mos do art. 16', § lO, alíl1ea. 'b,c1a,
e~e.It?lal a Jlllze~ ,plcpmado; f', ," aIl-1 Ao Sr. Híldebrando Guima.rãeSi Constituição, os ,Municipios que espe
xll1a,es de Cartollo 110 exerclC,O de Pl'Ojeto n" 2,294-70 _ Do Sennor, cífíca e dá outras Drovidéncia.s",

'!et,'

~8 de jl;1ho, de 1962 (que dispõe sôbl:6 lide,de e aprovação com SUbStltU&ivo,
n, taxa fi. que iicanl sujeitas a,s entlda- prellm.inarment.e .a Corlllssão decidIu,
Y,' 'b contl'd o voto do Sr. Severo Eulú,1io
des que exploram apo"ta5 so re cor- que a imp0l'tància elev2rá sEr IlX~lda
hdas de cavalos), destmando o mOl1' na prouna leI e não tomando por ba.
'tante mínimo de 1% (UnI ,por cento) se o '1;1101' do salário-minimo q'Je 8
do movimento bl'uto geral das apo"tas \arável çom o que concordou O Re
do 11ipócll'Omo de cada Ectmlo as ti" lator. À vista elesas deliber~ção, o
f;oclaçõe& ou sindicatos, ql1e con~l'e' F{elator propôs que o Yi!lor para 05
,guenl tl'cdnadores, jóqueis, aprel~~lp~:; contratos constitutivos ou translaLl'"
e cavalariços e dá outras p1'OV1(1l';n vos de direitos reaIS sôbre imóveis
cla,," . passaE3B a ter por ba!;e Cr$ 2.000,00,

Ao Sr. Sylvio Abreu: moeda atual e não permanecesse oS
Cr$ 10,00 que correspo~1diam "'O~ 10

'Projeto n9 1,46LJ-68 - do sr. ,Joe! contos antigos. Em vocaçao l1oU1mal
,Ferreira, que "Regula a alco"entadol'lu a -sugestão do Ret1lor, v&rílicou-se a
1,ara 03 Telegrafistas e Rádio-Telegr",l, Hl1pate, tendo votado c~::m'l o ~e~atol'
flstas, aos 25 anos de servlç" e dá "li' us Senllores Lmz Braz,'Italo FlctlPal·
iras providências", di, Syivl() Abreu, Altair Chagas, .'%ve-

Projeto nU 2.124-70 - do 8r. Nor- )'0 Eulálio e Hamilton XaVIer; e eon
13erto Schmidt, que i'Recor:llece .de tra, os Senhores Petrônio F'igueu--eclo,
'Utilidade pública a Federaçao NaclO 8lc:o Alvares, Airon Rios, João LI-

, d P' \ 'rro' nhares, DIb Chm'em, Mário IVLondino
llal de ASBociac6ê.S e NS e f nll~ " e Jo"é BonifácIO, O Sr. Antônio Ma
(ias Excepcionais, exi5tentes no Palo". "iz' absteve-se de votar. A decIsão

Ao S1'. Wa1derniro TeIxeira: ilcóu, portanto, adiada de acôrdo com
N o § :~9 .do artigo 63 do Regllllen to 111-

Projeto n" 190-67 - do 8l'. "01' terno. 6) ProJeto número 12-71, do Se
berto Echnlldt l que "Revoga o p~~~a.. AdhenU1r Ghisi, que "'Estende :>s Dt;..
grafo lU cio art. 50 da Lei n? 4,,'\!.6 neficios da Lei na 3.577, ,de 4 de ju.
lIe 30 dE( novembro de 1964, Cjue~ dlspue lho de 1959. às entidades sindicais
\;óbre o imposto qU~ recal s~J)l'e, aE, 'Que prest~m: assistência médica ao'
~:endab e pl'Dventob QI]. qualqUC!l na~u- seus associa':los1J. Relator; Sr. ítà!lo
}'eza". ' . _ FlttipaldI. Parecer: pela constrtucio
i PrOjeto nO 544-67 -:-:. d~ 81> Ncr: nalidade. A'Jiada a votação. 7) Pro·
berto scllmidt, que i'mspoe sobIe <, jato n0 1.599-68, do Sr. Aiípio de
lotaç'lO dos cargos de Agente FIscal CarVl11110, que "Denomina Pôrto Ba'
tiO Imposto de 'Renda"., rão de Teffé, o Pôrt, de Antonina, no

Bra'5'lia, 20 de malO de 1971. Eslado do Paraná". Rslat-or: -SI', Luiz
. BIaz; Parecer: PBla constituclOIlali-

7" REUNIAO ORDIl'P-iJ,RIA .dade e jul'idicidade. Aprovado, un:1-'
TURMA "A" l1imel11ente. 8) ProJeto nO 2.143-70)

. do Sl'. AlíplO de Carvalho, que "ln-
Aos dezoito dias do mês de maIO clui no Plano Naeional de VIaçih _

do ano de mil 110vecenlOS e s8j,Büta Setor Rodoviário _ a extensão rodo
e um às quinze horas, reUlllu-se esta viária que determina"', Relator: Sr.
bomi~são em 8ossão da sua Tmma Luiz Braz. Parecer: Pela inqpnstitu
.'AlJ sob' a pr-esidêncía do Senhor cionalidade. Aprovado, lmü.nim0E1:Bn
'iJosé' Boniíácio, president~, yre;entiOs, l€. ÀS qUll1ze horas e quarenta rnillu
amda {)S Senhores: Petromo F IgUeI- tos, foi encerrada a reunião, e, para
i.·edo, Í1:1cio Alvares, TúiiÇ> -Yal'ga;s, DJ:":~ constar, eu, Sílvia Bal'1'oso Mal'tin5,
'ma l3essa, LlllZ, Brflz. JoU? Lml~aI e,. servinilQ como Secretária, lavrei a
Pib -ChereIu, Mário ~([onall1o, sylv!O presente ata, ,que depOIS de lida e
Abreu, Hamilton XaVIer, AIron R~lS, aprova0a, será assinada pelo senhor
Ali-au Gasparini, {11!alr Ch~gaS, ?:- Presidente.
vero Eulálio, AntoD:o ~~~IlZ, ..$e1~o
l30rja Jalro Magall1ae-s e Icalo 1 LttI
iJaldl.' Lida e aprovada a al,a da reu
l1ião anterior loram apreclad,:s, aô
segunltes proPOS1<;:.ÕeJ3: lU) pr~Jeto...
1l.9 19-71. do Sr. Adhemar G11ISI, q~e

"'AcresCenta paráarafos aa art. 35 na
tei nO 3.807, doe 26 de ~Jlàsto de ~9UO
(liei Oro'ánica da PrevICLencla SocIal),
iiisciplir~ando a fixação de juros,.e o
OferecImento de garantIa rela.IVOS
aos empréstimos do INp,S aos ~~l!S

);JenefIcíárlo3". Relator: SI': .Lul10
Vargas. Parecer: pela constItUCIona
lidade. Aprovado, lUlânlmemente. 2)
Projeto n9 1.907-68, do Sr. Adhe1119-l
Ghl,i aue "Estende aos tl'2oballra-

_1'es nos' portos d!, Imbituba, Itajai .e
Laguna, no Estado de Santa Catar~
pa, ()s dIreitos e V,E1l1 tagens d~ ~eiS
que e:3pecitíca, e dá outras pr?vldcnc

elas". Relator Sr. Petrónio IFlg'i€Ire
do. 'PareDer: Pela inconstituci·onall"
dade. Apl'ovado unânimemente, S)
Pn>jeto nO 1.786-68, ,do SI'. Alipio Cal"
valho, qUB' "Altera a redaçâo. do "~ 39,
elo art. 511, e acresc>8nta pa1'agra1.o il;0
ll;r(igo 571 da Consolldaçáo do,s LeIS
/'lo Trabalho, aprovada pe4; Decl'et,;
iei nO 5.452, de 19 de l11aio de 194:3: .
RclaLnr: Sr. petrônio FIgueiredD.
Í?ar-8cer. Pela constitucionalidade '-e
juridicidv,de. Aprovado unânim;=nwl1

,te, 4) Projet<l n 9 18-71, do Sr. ['ran
cis~o Ama cal, que 'iDispóe 5ó}}re pra
zo para pagamento dos l)eneficios de
vidos pelo 'INPS acrese 2ntando parã
grafo ao art. 60 da Lei Orgânica da
:Previdência Social". Relator: Mârio
MOllalno. PaNcer: pela Il1Qol1stilucio
nalidade. àprovado, ul1ánírnemçeute.
6) Projeto 11° 746-m, do senado F~

deral, que ~'AItera a redacão do inci
so Ir do art, 134 do Código CiviJ
Brasileiro ('f.I.)i n Q 3,071, d,e' 1° ne ja
neií·o de 1916)". Relator: Sr. Diaimn
ilesas,,". pareoer: Pela constiJuú(ln!l-



Junho de 1971

Ao Sr. Túlio Vamas:
Projeto n? 1.361-68, do Sr.. Adhemar

Çihisi" que "Extingue a vigência das
cláusula:, de coxreção monetária nos
contratos ele financiamento para a
quisiçã" OU cO'nstrução de casa pró.
prIa, celebrados, antes de 21 de agôs
tG ae 1964"'.

Projeto 119 2.085-69, do Sr. Adhema~
GhiEi, que "Estende o salário-fàmília
criudo Pi'lo art. 29 da Lei n 9 5.559,
de 11.12.68, aos herdeiros de segu
mdo falecido no gôzo da aposentado
ria Dor invalidez".
~ Projeto nO 2.160-70, do Sr. Adhemar
Ghisi, que ((Altera disposições da T,ei
n" 4.266, de 3 de outubro de 1963,
que dispõe sabre o pagamento do sa~

làrio-,família".

Ao Sr. Ubaldo Bal'em:
Projeto nO 2.220-70, elo Sr. Aélhe.

Ill!tr GhiSi, que "Concede ao filho in
válido dQ trabalhador, de Qualquer
Idade, o benefício do' art. 2° da Lei
5.559, de 11 de dezembro de ]963,
que e3tenrte o direit{) aO' salário-fa·
mília in.stitllirlo pel'lLei n 9 4.266, de
:;, de 01ltl1bro de 1963, e dá ontms pro
vIdências" .

projeto n9 2. 26il-70, do Sr. Athíê
üoury, que Assegma H servW.or público
lederal ou autárquIco, OCllpante de
Imõvel no Distlitc Fed8r~l. de pro
pric1ade da CODEBHJi.S, U"PS, Cai
1m Econômica Feeleral, autarquias fe
derais OIl mciecladEs ele fDonomia mil1
lia, o direito de adquUi-Io em caso de
~~.pc.'3entadoria ou dhmonibilí.d3,deJ e dá
outras providências"~'

Ao Sr, Waldemiro Teixr;lra:

projeto na .1.331-63, do Sr.' Aelhemar
GhiBi, CIUe "Autoriza o l'od"r E:xe.

Ao Sr. Lisâneas Maciel:

Projeto n9 -1.891-68, do Sr. Doin
Vieira, que "Regulamenla a aposen
tadoria para os Inspetores de Linhas
Telegráiíüwi e Guarda-Fios, aos 25
anos de Een'iço e dá 'outras providên
cias'J •

Ao Sr. Hamilton Xavie1':,

Projeto n9 3B8~67, do Sr. ,\thiê
coury, que "Torna O'brigatória a 'es
cala dos B,viões internacionaIs no Ae
l'~POl'to Internacional de Brasília".

Ao Sr. José Alve~:

Projeto n9 1.065-68, do Sr. Athiê
Coury, que "Altera a redação do pa··
rágTafo ú.11Íco do art. 19 da .Lei n'l
4.281, de 8 de novembro de 1963, que
institui o abono especial em caráter
permanente aos aposentaclos e pen
sionistas do In,stituto Nacional de
PrevidénciaaSocial" .

Ao Sr. José Sally:

Projet.o 119 2.061-69, do Sr. Adhemar
Ghisi, que "Acrescenta, parágrafos às
Leiz, nOs 4.5D4, de 30 de 'novembro ele
1964, Estatuto da. Terra, e 4.947, de
6 de abril de 1966, que fixa normas
de Direit{) Agrário, dispõe Eôbre o
slstem:. de organizaçao e funciona
mento do IBRA, e elã outras pr·ovi
dênC'io",:.;~' •

Ao Sr. Sev"l'O Enhílio:

Projeto n9 2. '120-7U - do Sr: AldD
Ji'abundes que "Conôldera Bervico pú
blico, relevant.e o m:mdato gTatuito
de vereador".

Bmsilia, em 27 da mtio_ de 1971.

O PRES1:cr;PTE DA 'Cm.ii;IgS-'W
DE COI;;8TITUrç<~_o'E JUSTIÇA, O
SENHOR DEPUTADO JOSE' BONI
FACIO, FE;'; A SEGUINTE REDIS
'rR.IBUlçliO, EM 5.5.'11:

Ao Sr. Hildcbrando Guimaráes:'

Projeto de Decreto LegIslativo llÚ
mero 5-71 - da Comissão de Relações
Exteriores, que "Aprova, o Convênio
Básico de Cooperação Técnica entre
o Govêmo di> República Federativa do
Brasil e o. Govêrno da Espanha, fir
mado em Brasília. 110 dia 19 de abril
de 1971". .'

Ao S1'. J. G. de Araújo Jorge:
Projeto nO - 504-67 - do Sr. Alceu

de Carvalho, qUe "_'l.ltera o m:tigo _10
da Lei n9 2.623, de 21 de O'utubrO' de
1955, que restabelece o sistema orto
gráfico. do "Pecmeno Vocabulário Or
tográfico da Lingua Portuguêsa".

Aos vinte e quatro dias do Inês de' ,
maio do ano de mil novecentos e se- Ao Sr. João Linhares~,

't,enta e UI? à~ quin e hOl'!:ls, reuniu- Projeto n9 2.153-70 _ do SI' AmB.-
se esta r. C~n:sao~ en~~}e~Ea? da sua tal de J,.SOtlza

l
que "Regula o pl:ocessa..

Turm3. B, bO~ a, Pl~"1denCla do S,e-. sameTIt.O' das a2õe,~ t18J)alhi.stas pro
:0110" J_ose .~~mfaClO" pr.esen~ps !!,lll'.;' , postos contra a: Uniií,o, gutarquias €
05 Se"!lClC0. Petl;JnIO Figuelredo, empr(jsa~ públicas f"de1'ais e da ou"

;8ylvlO "J)reu:..,J:~iZ ,,?l'az, 111ceu ~?l- iras providêncil13".
lar6s, ítalo uetlpaldí, Lauro Lmtno,
Pires EI"bóia. HHdek,mdO' GUimaràes,
Sevêm EuJállO. LJ,sG.l'.'<1S Iliücciel, W~J

demÍl1) Teixeim, ÊI:iO' Alvares, Jo~o
Linhare~ e Al'gllnno D,~~,rio. Lhh.. e
lJ.prov8-da a ata da ~'eunlão anterior,
foralH apl'éciadas at, ::ifguintes propo
;;ições: 1) ,PI'ojefo n9 D83-A-63, do Se
nl10r R:tland Corbis;Er, que "Dá nova,
l'edaçán ao .:aput elo a,iigo 73 da Con
solidacão da.s Leis do Tl'alJalho, dis
pondo' one A, remunoE~iío elo trabalho
noturno t:erà zeffinIe stl:Oerivi' à ...j-'J

Pl'ojeto n~ 1.423-68 - Do Senhor
J\ldo Fagundes que "Elimina o inci
so VII do art. 19 da Lei n 9 5.449, de
4 de junho de 1968, que' declara. de
;'nterêsse nacional, nos têrmos do B,r
tigo 16, ! 19, .a!jnea b da Co~>titui
çã,Q os MuniclP103 que eSpeClIlõL'a, e
(Já outras providênciB_s".

projeto n" 1.434-68 - Do Senhor
Aldo Fagunde.s, 'lHe ('Elimina o Ivlu
nicípio de Quarai, no E3tado do RlO
Grande do .;>ul do,; COll5tantes do ar..
tigo 1°, incito'vrr, da Lei nO 5.449,
de 4 de junho ele 1968, que deci:",.a
de interésse~da Beguranç.a nacional os
Municipios que espedilca".

Ao 81'. Eleio Alvs.ren:

PrO'jeto n9 835-67 - Do Senhor
FranCISCO AmRral, que "Dispõe s'i
bre a aposentadoria de .proie5Sôres
de q1lalqu81' gmu e clemais elenl:<:llt~s,
dos qua,chos de enSlllO d<l catego1'la
hierarquica superior e dá outras pro
VIdências" •

Ao Sr. Pet.l'ônio Figueiredo:

Projeto n? 1. 729-68 - do Sr. .Ama
ral do Souza, qUê "Proíbe a impor
tação de Maçã A1~ei1til1a, enquanto
vigorur n proibiç,io de ilnpol"tação de
mate cancheaelo br35ileiro".

PTOjeto n" 2.161-70 - do Sr. Ama
.ral ele Souza, que "Confere ao titulo
eleil.m,al valor para prova da identi
.uade, nos casas em que prevê, e dá
outras providências".

Ao Sr. Sylvio Abreu:

Pr{)jeto nO 3.115-61 - ao Sr. Ri!
detrando Góes, que "Dispõe sõbre ex
tinçáo e resgate de íàro da Fazenda
Nacional de Santa Cl'tlZ, situada em
íueas dos Estados elo Rio de Janeiro
e da Guanabara, e dá outras prO'vi
dênclas".

Brasilía. em 24 de maio de 1971.

9' RZUNJ:1W ORDIN.áRIA

diurno, no mm.1mo em 20%. Rela- Ao SI'. Airon Rios: I Ao Sr. Luiz Braz: >

tor:- Petrôni.o . Figueiredo.Parem,r: - Projeto n9 1.99'1-68, do Sr. Reynal- Projeto n.a i.824-68, do Sr. Athiê
Pela .const1tuclO.nalida~~.. Conc~dida dn San1'Ana, que "Dispõe sêbce a: COl1ry, que "Permite ao trabalh,ldor
vÍsta ao Sr. Jose BonHaclo. Adlad?; contribuicfi~o dDS e11.genheiros~ ::1.1C(ui.. !avulso no exercício. de mand:-..tu eie...
2) projeto nO 2.3'i2-70, do Sr. .!J.fule tp.tos e flgl'ôncn1os, como tútl:ml!J..ado- ltivo fede!al, est3.dual ou n.1un[(jp.:JJ,
Coury, que "Mo:lJfica o Ul'tigp' 2" da 1'es aut6nomcs, segurados oor'zatorics manter a condição de segur2.do da
Lei 1?-: 4.?66., de 3 ?-~ outU~l~O a.e 1~?3, do Institut-o Nacional de ·t'r,~vidênda precidê.ncia social~ e dá o1..rtras provi...
que (tlD3tÜUl o. ;;alano:-fanlllI.a ~do. tl~- Social"; d0;nci83".
balhador e da outras proV1dellCiaS . . o' ~. . '.' Proj=to· nO 1.9.36-63, do Sr. Athiê
Relator: Sr. L~li2 Braz. Requerí~a a j pr~~eto n<,:2.0üO;~~, do ~l;. t:-t{,).~ê~. C'oury, que "AIL:;ra 1); Lei OTg{~níc~lJ
aneX8..~LO dêste Projc_to e~O de nl1me- C?llI'y'o qy.z ,!.1.cr~,.,t.e:1ta I!::ra~.laf,,:) ."': ;j~"t Pl'i:~viclfu1[;ia Social, inellülltl0 en ..
TO 2.160-70. 3) Pl'O]eto nO 2"luO-70, art.. 1· ~'~ L'l;;;11 ;Tl".:.~~71 d,,-,,~;6 u .. Jl.! tl'e os segul'adcs orig'1,tÕr1ü.S n.s CDS
do Sr. Adhem~T Ghic'Í, que "Altera l,!-o de 1~~7, qlL :.~~Ll~.:ne:1,a.~~ :::~l- tureiras, mp.n'curas e cabelci"eira3 uu
di;:;posições da Lei nl! ~L2G6, de 3 de v~Cí~:..des_, dos €'tr~P! ~:=,adl~.:) 'tf,~:'CtiJ~_D\"-,-Sl tóncmas. e da outras prO"\fjd}nelas~J.
outubro de 19ô'3, que dispõe sôbre o ~w.,le-tnt..-...s _~u ~H1C.l.~p~as.'-, :;,:,ld, tJe_l,o , . r{i ...· "i'
pagamentO' do sãlário-famllla·'. Re- ae enqua.hamento w.ndwal • AO SI. ~,_~.1O Mo~a_no.

lator: Si'. Li~ân:'ó<ls MacieL Parecer: Ao Sr. AlceU Co)laI'zs: Projeto nO 2:121-70, do Sr. Adhemar
Diligéncia ao Ministério do Trabalho et]:>.ísl. qu~ "_'l.crescenta pard:i;Yalo ao
e Previdência SociaL 4) FrojetD nú- PlClj2to n 9 1.360-68, do sr. Adhemar art.. 49 da Lei n9 3.807, de 26 de agôs-
mero 1.270-68, Athiê Comy, que Ghisi, que "Reg'uJa o finunclnllento to de 1960' _ que dispõe sobl'e a. Lei
11 Acrescenta parG.'~Tafo ao a.rti§.o 39 da de habit.ações na zona rural~ no pe- Orgânica da Previdência bDci3.r~.

T,ei na. 4.,981, .de 30 da junhg de 1962, rlmetro mtano das cidades. inclui a 'Sr Noeb-rto Schrrúdt.
que CllSp06 sobre a pmfJSsao de BI- rêJe bancária plh:ada no Slstêma Fi- _ nO • . o •

bliotaaúrio e regula o ~eu exercício". l1a1,ceiro da Habítàção e da outras Projeto 11° 683-67, do Sr. Adylio
Relator: Sr.Sylvío Abreu. Parecer: pTOi'idências". vianna,' que "Regula· o cxei'cielo das
Pela constituC:0113líd'lde e jundicidade. Ao Sr. Altail' Chagas prof!EEôe.s de Oncial-Barbeiro e de
Concedida vista ao 8r. Senro Eulá- OficJal-Cabeleireira, institui o salá-

Ao Sr. Hamilton Xavier: lio. 5) Projeto nO 1. 966-B8, do Se- Projeto n9 1.804-68, do Sr. Reynal- rio-mLnimo respectivo e dá outras
Pxojeto nO 459-67 - DO Sr. Aldo nhor Athiê COllloy, que "Altera a 'Lei do 'Sant'Ana, que "Regulamenta a providências".

D· - -b O _. d P .do' . S . l' profissão de Deseniüsta e CrIa o Oon-FagundclJ,_ que" lSpoe 50 re a mu- .l'gamca, a reV1 _nera oCla., m- selho Nacional dos Desenhis(.as·'. Ao Sr PetTônio FigueiT2do:
danclt de denominação dO' Aeropo~to cmindo entre os. segurados obngató- . _ "
de Álegrete para "Aeroporto Ruy R~· rios as c03tureiras, manicuras e cú- Ao Sr. Altair Chagas: Projeto 119 1.907-68, do i:>r. Adhe-
mos". beleireiras aiItónoma3. e, dá outras mar Ghisi, que "Estende aos traDa-

pl'<widência'," RcbtOl': Sr. Luiz B1'Ilz. Pl'Ojeto n9 2.062-69, ;lo Sr. Athiê lhadores 110S portos de Imbituba, 1ia-
Ao Sr .. Jairo Mag3.lhães: PareceI': Dili:;Êneia ao Mini-:;tério do Couxy. que "Modifica a redaçã{) do § jaí e Laguna. no Estado de Si7:nta- Ca..

Projew n9 2.139-70 _ do Sr. Aldo 'I'l'abalho e Previdência Socral. 6) 30 do art. 511 e acrescen1;a pal'àgrafo tllrillrt, o~ illTeltClS e vantagens d~ ~eis
Fagundes, que "Exclui o :\I'1unicipio de PrOjEtO' n9 1.360-63, do S1'. Adhemar ao art. 571 da Consolidação das Leis que eSP,<eciflCa, e dá outras proV1den
Osório da relação dos municípios. de- Ghisi. que "R~gub o financiamento do Trabalho, aprovada pelo D:õcreto- clas".
clarados "mas de il1teresõe da Segu- de.hsbiheões na zon2. l'ural, no pexí- lei n 9 5.452, de 19 de maio de 1943". Ao Sr. S",vero Eulálio:
l-auça Nàcional". metro mbano das Gidades, inclui a Projeto na 2.157-70, d(} Sr. Reynal-

d Ald ,êde bancária p.dva:1a nO' Sistema Fi- do Sant'Ana, que "uispôesâbre a or- Projeto n 9 1.906-68, do Sr. Adhema,'
Projeto na 2.~H-70 - O Sr. o nanceiro da H'ibibcão e dá outras Ghísi, que "Dá nova redação 2.0 art.

Ta;;undes. que ··RevOt·:1 a Lei número nrovidências". Rõhtor: Sr. Alceu Col- ganização do Conselho :Nacional de 32 e SeU ~ 19, da Lei 119 3.30'1, de ...•
5.440, ele 4-6-63, qUd declara de inte- lares. PiU'ecer; P21a comtitllCiDnalida- ConrrôIe da poluição do Ar e das 2G,3.6D, (Lei Orgâmca da E't'ev. 80
a'0JZe da segur~,nça n,xional 05 "mni- de. AVl'Oyado, uTI3nimnnente 7) Pro- âi~:;~ Públicas, e dá outras proviclên- cial) , modlflcad05 peia Lei n° 5.440-A,
ciP'03 que épeciHca. o Decreto-lêi i?to n9 77-71. do Podór :E"ec,utivo, qUIÍ de 23.5.63".
n 9 ~3G, de 24.. 1-69, nlte~ad()r da Lei "D' - 'b l' - - t ~'d Projeto nO 42-71, do 8r. Alphç~.; :JA~-° - 4'9 D- - t '1 d I"S 672 " lS])Oe cO; re a l:'raçoss ll1 l'O,_,l\Zl ,as Ao Sr. Bylvio Abreu:
n._ o. '::';,.:,., e os ~ ..cC-'-6,_~::" 61 e 1>:01' o~ no Quadro íle Pe-jso?l do Dê~arta" pal'íní, que rrprüibe limite_ de idade
8:;;) e 8uú 1 dEl-:ia.. ado_ ~~ de nltirp p_l./' mel1to de PJ)1Íc!.Q F8d~'1'fl.lJ·. Rebtor: para admI'Jsão como servídor públicn Projeto nO 1.270-68. do Sl'. Athiê
de lnterEJSe (ta segllranca naCIonal '1 Sr. J03.Q Li..-,hares.. Parecer: -Pela ou na contratação de servijJos em em- Coury, que U Acrescenta. par~gl'afo a-J

J -' Li h érol 't·tuc· 1" l"rt Co I'd 't" :Qrêsa privada". 'art. 39 da Lei n 9 4.084, de 30 ete ju-AO' Sr. oao n 3.res: - )'"1 lonv te e. nC°(j a, VlS '" nho éle 1962. que dispõe sôbre a pl'O-
~o Sr. H8JO JTittivulc1i. Às dezesste Ao Sr. Dib Cherem:

Pmjeto nO 1.797-68 - do Sr. IB'- horas e dez minllbs foi encerrada a fls;ao de Bil1liotecáüo e regula o sel!
'ra:;l lIov8.e,3, qHe 'lconcede abono de reunHío, e. na;i.~\ constr.l', eu) Sí!'lf.a Projeto n9 1.753-68, do Sr. Athiê €xercí-cio u

•

falta S fi, 1uncionário" públicos civis da Earr020 lflarting. servindo como Se- COUTY, que "Estende aos trabalhado- projeto nO Y.812-68, do Sr. Adhemar
Uniáo". cret,;üa, I'W1ei a p1'ef~nte a,ta, que 1'es avulsos, que ménciona; as di,spo- Ghisi, que ('Torna,obri2at6rio !l. exe-

depois de lida e aprovada, .será assi- sições da Lei nO 5.107, de 13 de se- cucão elo Hino Nacional n{)s esbbele-
ns.':la, pelo Sennhol' Prezidente. tembro de 1966, que cria o Fundo ele chnêntos de ensino do pais".

,Garantia do Tempo ele Serviço 'e dã
O PRESIDENTE DA. COl\1:I6I3ãO cutms provielêncillB" ..
DE CONSTITUICll.O E JUSTIÇA,
DEPUTADO JOSE BONIFACIO, Ao Sr. Djalma Bessa:
F'f:Z A SEGUIHTE DISTRIBUIÇãO Projeto n 9 2.246-70, do Sr. Adhe·

EM 27 DE MfiJO DE 1971 mal' Ghísi, que "Dispõe sôbre a con
tagem, como de serviço, do tempo em
que o INPS est.iver em gôzo de au
xilio-do€llça ou aposentadoria POl' in
validez" •



Ao Sr, Ferreira d{) Amaral:

o PRESiDENTE. DÃ, êoiváSs1í.o
idÊ CON8TIT]:nQAo _E ,JUSTI:QA;
DEPUTADO JOSE' BONIFACTG, PBZ
li i3EGUm'.rn.r:lISTF:IBUIÇiiO, EM
13 DE MAIO DE 1971:

'prOjeto ,nQ 65-71 - do Sr. Alb~l't{J
r..avinas, que' ",dispõe ,sôbre a in:,ti
tUicão, do segUro de vida automático,
para todos Oq_ servid,o.res da União
{me,. em ,missão oficial do ,90vêr!10,
"enh~,m a falecer, e dá O\Itl'as provi·
dências" .

Ao Sr. lmtôpio Mariz:

ofiCio vP-5-71 - 'clã Vice-Fi'esi
dêjjma, que "encaminho. 4 (quatro)
pedidos de informações pa.ra exame
da Comissão de Constituição e Jus-
tiça", '

.Ao Sr. DJàlma Bessa:

P1'Ojeto ll~ 5á-71 , - do Podei Exe
cutivo (Mens. 93-70, que "fixa o 'va·
101' das cu.stas e emolumentos Para o
!'egísLl'O de contratQs fÜ'mados entre '"
~ocíedade de, Hapitação de Interêsse
Social Ltda. (SEIS) e promitentes
comprã1ores de imoveis jlopúlal'e's fi~

, nan<Jiados p.elo Banco Nacional de Ha
bitação (BNH).

Têr~.ª·í~i;-a__8 .","__ •__ ~.~.~ .....,:E!~IO tlo,~~~~~sJ!~~L--=""~~~~d.?2.h~;,, 1

, . . 'h '." 'n -.Ir -c. i-'OllO'!~!:\'",O DE "',-CO'\\i:'tM' ;.~ 'COn'ifilUÇ§O de censbra cOllcemente à zesseis horas,e. dez l)llnutos, l;,ealizo1J::
cíltivo a su venClonar as UJ~anuai> q" '" m ",~r. '" ,_'" 'h) Lei Ull"Jwme Relamva aO.Oheque.. se a 2'1. Reunião Ordinária, ;rl,iIla, dl~
'M:ú,sica", eh'1S,tentes no País, e' úã ou- AT..l riA 19' REUNVW EXTRAOR- consülIda [\ Is"l.>laçào Y1i:onte e d,~ Comissão de Econonua" presén~es o.~
'Lras providênciD,s". - outm5 providencias",' ProJ',eto n9 37 scnIíOl:es Deputados ,Tancredo NeVe;!,DINAIWi PLEiNi., J?,E.MA:Z;ADil
_ Br08iria, 1S.,d'l. ,mfl1o. de 1971.......:. EJl1 14-'1-1971 dé '1971 "- "Ellquadnlo (I ,Banco . Na- Proasidente, Arin Teoqoro, Vice-Pre~.l~
S,ií1.via Barroso MaTtin~, p/ Becretáo. cional do Desenvolvimento, Econômi~ dente da Turma; "A", Sussumu oF,li.
~'io, " Aos. qU8.torze dias do mês de ,àblJl c() (BNDE) ,lU categorilJ, de empl'éss. rata, AJ;ltônio Pontes, Zach~,rias Sele

dé =1 llo.vec-cutos e setenta e um, as público, e da outras 'providências"'- me, stélioMal'Oja, José Pinheiro Ma
quinze hOlas e quinze mi!l;utQs, 1'ea- REDISTRIBUIÇãO: ao Senhor Depu- cha(lp, João Ar.ruda,Navab'o Viei~
UZDu-se a. pdmeha Reur~ião Extl'9,Or- 'Indo Lomanto Júnior, o Projeto- nú- ra, Alberto Hoffinann e Lomanto Jú
dinária .E'lena da 9pmissao de Econ,?- nic1'O 2.010-66 _ "Dispôe sôbre os.li· nior, ATA: Foi lida e aprovada a Ata
mia, pm.a a ele~ção de seus Presl- nuté da Superintendência do Desen- da :reunião anterior. DISTRffim
dente e \[lCe-Presldimtes, pres8ntes 03 volvunento da Região Centro-Oeste ÇAQ: o ,Senhor Presidente dá ciên~
~eouintes 51'S.· Deputados: Jonas Car- (SUDECO)' e dá, <lutras ']Jrovidên-, cla ao~ Senhores Deputados da dis
[os, stêlio "IvIaroJ.a, Amawy Mü1!~r, ei:loS". O Senhm: Deputado Zacilarias tJ:ibuição n9 2, q® foi a seeuinte: em
Rogério Rego, ,João Linhares, JOlliCl 831eme pergunta se _o Deputado in- 4 de ~~,~~ de '1971_ -- .ao SI'.. Dep~
Ãrruda, Falia, -Lima, Dias 1I'1enezes, tegTante 'de uma 'rurma pode com- tado etelio MaroJa -, ProJeto nu
Beiti.o Gonçalves, J'ÜlSé Hai:idaq, Fer- parecer às reuniões dB, outra, obten. mero 436-59, que "dispõe sôbre a. f<ll'~
naúdo Magã!hií,es, Carlos Alberto, do da. Presidência . resposta afmnati- ma das ações das sociedãdespoJl
Slívio Ealro.s~ Ario Teodoro, ~LGman:" va. O Senho! M Presidente evoca o ações, €_ dá outras pr{>vidências". RE",
to Jü'<üor, Eauy, S3.u~r, R~bem l\[.~- tomportaínento ds. Comissão de Cons- DlSTRIBUIÇAO: _em .4 de maio da
dilu, .I'.Jnaral Furlan, AI'tur Fonsec,,", 1itUIÇ,âo ~ Justiç:a que t:nl; realizado 1~71 _ ao.. Senhor ~18Putaodo Z~~bha~
SUEsumu Hilata, Rafael ,Faraco, Al: reuniõe.s pela manha, obJetIvando um !'laS Seleme _ Prl>Jeto n. ,1.0a6.63,
bertõ flõffmmlll, MalGundes Gadelha ãmbiente adequa.d? 11. reaJizagão de que "autoriza, 11 Comis,são Exec,uliVEI
e Àntênió Pontes. A&5umiu a preS!- 15eus trabalhos, so!lCltando a{lS SenhQ~ do, ,Sal a realizar convemo de ~mau
dêncjã dos tralmlhos ,o Sr. Deputa:lo ('es Deputados qué estudem li, P0551- ciamento de obras para proteçao d~
Jona3 Ca1'l;)s, na fOWlfl. do artigo 61 bilidade daquele critério ser ,também indústria ,salineira"; aü 81': .DeputadQ
do Reçi1Il8ÍIto ll1teUlo. Efetuada a adOtado por esta. Oomissão, Diz, aiu. Djalma Marinho _ PI'?jetQ- XlÚm~r(l
chamada dos Srs, Deputados coml'u- da o Senhor Presidente, que, na-sua 37-71, que "enquadra o Banco Naclo
nenté.s, da Cómissão, deixaram de '{O· opiJ:l.Jão, 11 Comissã{) de Economia deve nal de Desenvillvi~enbo Econ6,m!co :-'
ial' entre 03 pre"ent3s, os seguintes <ie ater ao estudo dos grandes pro- BNDE na categoI'la de empresa pu
srd, Depu't:,(los; .;roão Linhare~, SU- blenIas econômicos nacionais, devida- blica e dá outras pl'ovidênci$.s"; ao
~:j.o, Bal'lps, RaXael Ji'araclJ, Alberto faento selecionados a fim de se evi- Senhor Deputado Dja!ma -,V1arinho _
i'ioffm2~,n ,6 -l\![arçondes G~,d~lha, Ve· t"f ~~na disP8rsáo' desallonselhável no Projeto n° 3.945-66, que "dispõe só..
taram dezenov= 81'S. DeputaaDs. C{}D- denate ààqueles de pequena significa- bIe a eJ?1ÍSsão e circulação de ch~queB,
clufda a votãção, o ~r. 1?residentB 'J~tlü ..- Diz Sua Ex.celência que no da... harmOlllZantlo-a COnl a C0!lven~~ao dE)
convidã Oq Srs. Deputo,d6s Stélio Ma- correr dã Sessão Legislativa a Comis- Genebra concel'llente à 'LeI Úmforme
l'Qj~, e Rubem Me'Una pará escl'~tl- Hão deverá provocar a presença 'em relativa a, CheqUB, consolida a legi3~
lIádores, e, o .resultado apurado fOI o éertas :reuniões de MinistJ:'os e outras lação Vigente e dá "mtras !Jrovidên
~~eguinte; Para Presidente: Deputado autoridades do Poder Ex€-Cutivo, paTa. das"~. A seguir, o_Senhor .Presidente
Tancredo Neves (IJiDB), com dezoito o exam' e d9bate dos., grandes pro- convida os 138nhores Deputados a
votos. Em braIlCo: um vuLo. .Para blema.s tiacioni1is vinculados à área áe comparecerem à reuníão extraordiná.
VIC0-Pl'esidente: Deputado Rafael ~a' competência dêste órgão t~cnjêo. çm ria cQ:r;.vocada par:: o ,d'ia. ~1. (onze)'
l'RcO (ARE1'fl\.l, com dazép<;eis VOv03. E!enhor0s Deputãdos devemo sugenI', à,e maIO c01'l'ente, as 15 (qumze) ho-

Projeto n9 2.29"0-70 - da S).'. Athiê Em br?neo: três votos" Para Vice- no momento oportuno, quais às a:<- ras e tJ:inta minutm. na qual se"';'
çoury, Que "dispõe .s6bl'e. a ativic1ada Pre"Wnnt,,: Daputade> Ario, T€9doro toridaclc8 cuja pi'esencá _fôr julgada apl'sciado o Projeto n0 37-71, do Po.
des despachantes ammneIl'üS, ,qeus a- (]V,:DB), 'com quinze 'VGi.03. Em 'bra9-' Ílece&:'.ltrla fnilicElnd{) datas e OS pro- der Executivo, e cujo !Jr-azo neste 61'
juda.ntes, preenchimenw de vagas e da éO: ,quatw votos. ~\S de.zB58eis. hora~ bIefuas 8, 'serem examinâdos, '10 inte. gão técnico ,sE e8r;;ota nü diDo 12 (do:=e),
outras lll·ovidiências". e dez minutos, IlB,da mâl{; havendo a têsse de ~mas regíões de origem, ° Nada mai~ havendo a tmhT, .C? Se~

projeto n9 64-'11 ~ do 'SI', ÂmaI'al tratar. o Sr. - Pl'esident3 encerra II Senlio1' Deputado Arió Teodoro per. nhor' Premdente encerra 8, reumao às
de S{)u~a, que. "mortifjca a rodaçij,\J dn ,oíJunião. Para co:rrstar, eu, 0l1n21'!n- gl1uta se as ).·eul1iões matutinas da 16 horas e 30 minnt()s, do que, para.
§ 7° do arb. 32 da Lei nO 3.807, de 26 60 RHlI Ca'lom!. secl'et:'trio, lavrei o Comissão de Comtituicão e Justi,,~ constar, eU. Olmel'índô Ruy CapoTai,
de agôsto de, .1960 (Lei Orgânica da prescnt~ Ata ql!e, depoís de lida e são 1'eaJlzadas mesmo sem que h'lia Secretário, lcLvr'9i a pl'eqente Ata que,
~revidêl1cia Social) H. q.. aOTovada, fJ3rá assillada p~t.() Senhor t:e3são Extraordinária da Cânutra. dos depois de lida e an:!-'ovada., será assi-

i P;·,eddBlÍi.e. - '['ancreãa Neves. Deputados. Obtém, do Senhor Presl.' na~ pelo Senhor PresIdente. - 7'an~
Ao Sr. João LinlIares: ÁT-1 DA 1~ RETINIJíO DRlJINARIA crente, respostâ ,afirmatiy~. o~ Se· awo Neves.

i;>roj8to 11Q 2,.321-70 .- do Sr. ,,R€y- PLF.NA, REALIZADA EU 28 DE llho:;·es. Deputados RogerlO Bego _(1 RZSUl\fO DAS CONCLUSõES DA
;naldo SantaI!a, que "dispô.e, sõhre . a ABRIL DE 1971 - Jose_ Haddad consl\'ltam sepoderao REUNllíO DA, COlilISSlíO DE
1 ' t '01' .comparecer.a reunioes de Turma .es· ECONOMIA.egiti"!.'ac,,"o em erras pu lCas l'uYaI~" Aos vinte e oito tUas do mês de, t~anha àq SUas. ° Senhor Presidente
nos termos .do art; 171 da cons~lt,U!-: ab"il de mil nQv'ecentos e setenta tJ re:$pónde l1fii'm9.1ivamente. O Senhor Em 11-5-71
lC.lio "Pedeml, e da outras pl'DVlden·lll~i.l', às "ezesseis horas e dez 11lmu-' -- . h ' .~ h- d" - ~
c .. I '" De]Juta;lo. ,Pm. 81ro "~_ac, a o !,,"XP9G J Projeto n9 37-71 _ "EnQúadr~ G
las . tos, r'~aliZ{]U-S8 a l1rimeira l'eunlão lima Ç!uvlà.a .sobre o J;)umel'O de com-l Bancó Nacional dCl Désenvolvllnento

Consii'lta de í3.3.71 - d<l Sr. ,Faria ,ordmária plena d~ COl):1i~sã{) dg, Eco- !31J~e\1t~s ~? cada :,u:m~, .obtendo,,,,~~ Econômico .(BNDE) !l8, categoria_ de
I·im"- - Consultfl. sôbre a existência !1oll1ia,lJresentes 03 segumtes, ",enho- PlesldBnCI::l, esclll,l~clm,:ntos., O Uo emprêsa publicã e dá outras proVI-
lI0 lncomnatibllidft,de entre o exercicio res Depntadp.: TaJ:lcredo Neves '" 'ilhar Deputado SIIno Barros consulta dências" "
UL r"andâto dê Deputado Federal e o Pl'esidGllte, Ario Teodol'lJ, .VIce.-PJ'eSl- Bôb_re <> ritu.~l a ser. obse!'vado, M no Autor:' 'Poder Executivo.
ctn. fundação _do. Conseiheiro,dú Çon- dente, da, TIl:rIna "A", Raiae~ ~~ra_cCl, caso d~. deseJar ll. cop.vocar-ao do ,,,e- Relator' 'Deputad{) bJalma Ma;rl.
selho Féderal dos Economistas Pro- Vice-PI'6Sldente. da :rurma .. B. I AI- t}l).õr. M~~st10 ela, AJFI'Icuitura para, nho.· ,
Iissiomiis. helto Hof,frnann, z,:cha'·ICloS. Sel?me, em, r~uma(} do oreaÇl, ~~ponc1er a Pareceí': FávórBvel, rejeitando-se WI

'. . ..' Bussumu HiJ.'ata" Jose Pmhell'o Ma~ qU6stoes atmen~'3? _aÇ> creECl:r;ent:> do Emendas de Plenário nOs 1 e 2, apro-
Ao SL', JOSe Eomfac!O Neto:, chado; Jo~é Hadd2.d, 'Joã,o AITUd2., SH- Produto, da at!1~ld.ade fl,rlll:arla da vB,do, com o voto c:mti:ário do Dep1.l'

projet.o li;; 1.258-63 - do Sr. Athiê vio. Barros" Antônio Pqnles, J0!:1,as eCOllQl1llll. brasIleIra, , BI'lllClpa!meme tado Silvio Barros,
C'oury, que "dá:ll{)va redação áo Á.':t;, Cl:lrIos,,~i[aICOI).~e~. Gadelh~, R.°r~I~ Iluunto ~'? Pl'oc!uw agrJc_o~a", s~1:Jre o, C{)misSão de Economia, 1.1 de maio
,61 ela Lei í:l9 4;9D2" de 16 de dezém- Rego, 'l~~bem ~e(jma e ,stelio Mal() qual se Qlv\j]-::a um cre"~l,men,o,_ DO de 1971.._ Olmel'irul0 Ruy Caporal,
!Im de 191:J5 (Dispõe fJbre a il1atiyi. J11, }\ÀA:_Fol/lida. e apl<~v~da. 2i At~ lÍltimo-aIlo, de se!p e melO po:' ceIl- Secretario.
dada dos inilital'e~ :la Marinha, da di!' I;el1maO ant?l'1or. l~lClllna{), 0 0 tc, O Senhor Ple~ldente esclarece so· .
.Â ercl1D.iltica e do Exercito). trabalhos, o, Senhor Pl'2s1de?~e, agta- bre '[\ mecâl1ica a ser ol:lSel'vad;t paR ATA DÃ P REUJ'l!ÃO E.XTRA DRD[-

dece a t~8UG pares sua elelçao pal:a :l'Cfcri{lfL'3 convocacõe.s. O Sr, Depu'" NARIA. - TURlII{l "Ali.. RBi,\rlfZA-
Ao Sr. Llslm'eas Màciel: a Pl'esidêl1cia da. ComIssão, dizendo tacJo Rafael F'"raco acha i!1ter~ssant8 DA EM 11 DE M1!1O DE 1971
, "que tudo f[l1á para ~l1ue êste seja um O. e8~udo. da ,poss!!Jilidé,de cJ~ - a __ C'J' ' Aos onze <'lie,s do mi?s de maio de

Projeto i:lQ 58.-71 - do Poder E~é: órgão 1:êemca atuante e eficiente, na, mIE-ao Vil' a xelimr se t~ll1b~m pe\ll
butivo (Mens. 81-71.) - que m.odülC3 6,lea,. de SU"3 atribuicões., sollCitanio - -' ' -"4":' O So ht>'r hill floVfrCentos e seWntae up1, àa

" ~ ~ ~, man!,-a quan~o t:'!:ce,,'~no. n qUlp.ze horas e ci):lqiienta minutos,
o it~m lU do ar., 178, ~a I,el n° •• a todos a iW1'838ntaçâo lle quaisquer PreSIdente c'enhm:a os Srs. D~Oll' j'eãlizau-se a primeira Reunião Ex-
i 711, !le 23 de. Ou~ubl'O t1~; 1952 (!,s~ wgestões nesse sentido, DISTRIBUI· tado?- .d.~ que QS .E(;::momist8-\ e ,.run- tl'aDrdinárh\, Turma "A'~. da Comis
tP--tuw.9oS FUnCIOl1UrlOS P:.ll.'\hco,s C!VlS 0.&0: o Sellhor Presidente dá CGn !.,:~inD;t:J,rws da conTii:,::;ao ~st.~{) a nlSDu.~' são de },I:con'onJia, preséntes ~ seguin."
na Ul1lao) • ' nheci.mento s.os Senho1'e.'i D8putados Sl~a,o ,!e Suas ,l!;xc.elencl~s pa~a ,8 tes Senhores Deputados: Ta!1cred'l

AO Sr. LUiz Braz: da ,distrihuição c1.~ proposições. efe· l~resLaça;n~d::: ~onos. 0'3 ferVlÇ~~, tecm- Neves _ Presidente, Rafael Farll,ea
~uada~na<'3 _dias 27 e ~B de abril, nos cem e 'a:J-~,ml:tl'a.tl'v:os que lnhia~em' _' VJce-Pre,sldente da ,Tunl1a "B'!,

ProjetD n9 2,332-70 - do 51'. At1JH\ se.:;u:ntes têr.ll1os: N> Senor Deputado onortunos. Nada ma~s havendo a ,~a· Antónlo Pnntes SalltUli Sobrinho D~as
CJJqry, que "modifica o art. 29 da 1"e1 lIdo)ph;l O~Ive~l'ft ,ProJeto 11°. 3:1i7'i' tar, o. SenhDl' ,Prenrlentq çnC8l'1'a V Menezes sihi~ Bori'os João ''l.~rudfl,
ho 4.2611, de 3.de 'll1tubro_de ]903, que O-<J.0_- "D!BPO~ soLm o C?~~!?·o (1: reul:tão às 17 ho:~.s, [lo, quP;' )J2.l'a \VÚmú ~D~l1anhot Dj;"lma..Marinhó,
"institui O. salári?-if\milia, d,? trs,b,,· [en,eg :;le co~t~to e .o. 8i,c~~'~m ~~ CClnsLar,. eu OI~eFrui: B':', Co.'Voral. I\.rthur FO\1feca. ' Alb'erta Hoffmann,
lhado1' e da outras provldenwls , proÍ1.SS2,O, dqs I',spectIi ost"om~F"1' I 8ecret;1.tlO, jé!vreI li- pr",q~'1,e Ata cme ,f,cmantn ,1únior;- SUSSl.lillU lIirata '!j

, '. Ao 8"nhol' Dspntacto D.1aImn rw··r- i!01101G rle I'h ,~_ a:1rol'~da ~e"8 a o ,,_' ';'lel1'~ 'T"] "1" . ATA' Fo', l'd'a e aD"OA SI' 'l"Úllo ValgaS' li p"ojet'í nO 1 005-63 - "Auto]'" o" ' • co ";., ,,"n"" Tiinii..~_: u~ ,'J "' ~ '" "" • 1 " •, o. , n: 0, • :.. ': .~", co ' ••; n,."".J)'!: uua ", ..c.•c. ,1S.. - ,,~" va,da a ata da reunião ant~rior.
. .?a a cün11.S's'J,O E.r:ecl1uva d{f 1~:::tJ ?o T,l ~ /""0 iV e1Jes.. "DTQr~T"Muro - O" .r.,,, .4, à - .. ~ .

Proj2to Xl? 983-1\.-83 - :lo Sr. ,Ro- lizar convénió de firiimciámeútõ ,te;, . -, _.... _ ,,_' "~,l;l:~L.t:, .. ,:'A ..,.'01 ....a~:1 marIm[/,
Jv,nd.~ otn~bislel', - Elnenda ofereClga < ciorá.;' pa:.:s, proteção 49. inrlúst.ii.B. };%~, AT~~..,.plL 23, ..:;~l.:.. .. ;·.,J~~O O,J}P :'u~R~A ;~.) eeph~~t~~~ D~putar:o~ <;lR'":'I .. ~l'OP{]st ...

,
çi:n PlenáriO" ao Pro,ieto n9 983-A, aOllibO' 8,;; 1;\( "'anhor Dmútado l;'tãfaêl' PLJ!:fll1, RE"ir,IZ.1DA .L',. u DE ,:oeq dJstubwclas. A ",e"UIr 101 .apre,.
1963. que altera ,o artigo 73 da Con,· FiJ,J.etI: o' .Jl. lêto nO :l 9.'5-.8.-56 _I lffAIO DE 1971 -. ,G'ucJO ? Projeto n9 ;'D,,71, do Poder
Bolldaçl1o da,q Leis do T1'll.baIho. ';tíi'~~õ~ RÔb~'~ a elnkiss.o ~ clrm:J~.ê·ià, ./\.08 cJnoo (lias .d;l mÊs d2 m~!o de, ~.,ecutlVo que ,"]]l}ClUndI'!\ o Banco

o BtilSilia, em 13 de mal{) de 1911, de cheques, hanl!On12~,nd(l,aii com á' mil. cwv00entoô e ~~"enh e um, "-5 !ie- .raCWll!l! ~jI DesenvolVImento RcemO-



,'[1olr4-eTêrr;la':foira- \V ~,,_, !lJ:~J;FO DO COfmr,;;,OSo fJACiOf.JP.t: '(Scgão i}
&~~_~~_..-!:':'"__-:- ~_-_--..r_ -......."..,~~' ..f"~~~'""'::"~::--7:'3~~~~~~~-~.:-::;-~ ::-~~ _.~...-~~-...;

I'blico (BNDD) na eat"goria 'de em- vot~.ntes, d,3u-lie início à conbg;:;m, J. G. de· Araújo Jorge, Maurício con~iderações sôbre a situação do:;
'pl'êsa pública e dá outras providén- apurando-H' o seguint" l'esultado: pa- 'I'oledo, Ild2lio l\.fntim, Alcir Pimen- estabelecimentos universitários do
eias". Reis,tor: Djaln,:l, MariI1lio. Pa- ra Pre3idenb - eleito por unanimi. ta, Flé"'J, I!lb~iro, Albino zen~, Ema- pais, propõe seja o Presidente do

,:recer: FaVOl'ável ao projeto e cont>:á~ dade o Deputado Euripider; Cardoso nuel pmhelto, Gast5.o Muiler, Artur ConSelho de Reitores das UnivErsl~
,tio à.8 Em'Óndn.s de Plenário nÍlmeros de Men'Oii€S, com vin!", um 'Vuto,s; IJa., Fon~c~a, J'I2nci;;co Amill':li, Fábio duelcs Bresileiras, Professor Vmardo
e1 e 2, aprovado, cOCl.(m, o voto do Se- Vice-PFe3id'mt~s -,Deputa~o~ IIG~êrl1o ll"illl :2ca, FliIüo Salgaé!o e Moacir Ms,rtim Alve3, convidado a compa
'llhor, ,Deputado &ilv~o BarroD, o' qUJ-J B~naro e" .Bng,~d:) 'J.:I10(:.?, elBltO;~_ t~~~-I Chie.EJ. :r~ao cOJ:npareciHa,rn os Se.. recer a éste órgão, a fim de faií€l'~
1:0h?1~~.1' fJl}8 ,s.B l'eg2di'e SU;R posiçao b~m unarunlf::nenic, ..cu~n~ vln~e. ~~~l n::'lÚr6~ :~lfau G.?3pa'f'lni. lv!urilo Ba- exposição a respeito das condições
conualÍ:t a ol'Jentaç::w €3tateante do votQ1 ;a~a. D""J?~ ,..,o" eiB.tos, }{)~~j~_~- Iti;o:ró, OUvir, Gabardo e Bszerra de em que estão funcionando os men
nt'rl C:o-,'erno l"eden::l. Durante '" tivam"nl.e, pie_lU"nte., e Vlc~-Pre,l- "'O"'i)' e' êstG último .POi· motivo ju~- cionados estabelecimentos, prestando
al'ltc"ac5o do refeli~,o projeto 'mani- dent€~ os ~6~1:0~~3 Ellflpi;!es Cexd?:Jo I tÜtCCtd~. _ Abertos ;s tr~.balhos s;b na oportunidade, €sclluecimentos sô-

'1c',L9.H.m-se os ilJgtllr!tes srs,'Depu- de I.II"n-i'zao, MUlIlo BaJalO e'Bl'lgldOI ""'1" ·,c'" do 8" b l' E'r'T>]'cl" bre O "nd"n1en'l'o d" REform" do En-,t ..'.,.. O Ci, h' De' t. d 1:',1' Tinoco o '~'esuHrdo foi aco111ido com (1 p,~c U~" .t. en. o U 1,_, e,> ",' ~ ~
i:'O,"', dDen .Oll,t .:-8Pjl ti ~ 'l:l0 palma-' A«HnL'l~o a PrGe'idenci~ o C:;,rd:~J de Menezes, E\ Secretaria sino Superior. Expõem seus pontos

'u"llpols, pe. e ao el ~Ú\t' as p 'n~e,n ais <'~I'ho'I': Eü;i'plde- CO"dO"O (te I":;,,n;-es procej(ll à. 16itum do. Ata, da Reu- de-vista sôbre o problema ose Senho-
A. e1la.TlO - Wbl lÚ1' TES1(,r-n f; Io.. ... :...l . C«", J ... '" ,d 1\ t ' , ;f , d Ild'l' • d

p~rgullt<2 ao· Senhor Relator &2 'a, ~P1'0- l~l:l'r..ifesta SEU rE'c~~m?-aellnBnto~ à ~i.. !;:l.CLQ ::\.~ ~:~~c:.r,.. a qua.. " 01 i a,pr?va a res e la Martins, IVraurlcio Tala o
'poslção prevê para o BlfDZ, anos a,Clel'~nça e a03 emJ!l.t:ntós colegas por '~~~. Lc;"tIJ,08,'~ - A oegu.r f?ran; e Fbxa Ribeiro. Em votação, a pro
tl'al1cifon!'ltc.iw em C1YlTJ1'êHl, p.lblica -I maiS e;5r~ prova de conf;auça~ m€HI1ll I dbLnbmdos ao~ Sen!J'0r~s Depu,adoo p03ta foi aprovada por' unanimida.
Olltla~ fõntes de rEcur'sosl além das pOl'que uma r"eleiçúo t'Dmo e"ta, vali, exemp~ar~s ,d.a publlcaçao _elaborada de. - Nada mais havendo a tratar,
fitllalmETI(e e:-:istentró. o Senhor Rc'l por um Julgamento, o que mUlto .o pelo l'!lI;?stel'lO ?a Edu~aç~o e Cul- o SenhClr Presidente dá por encena"
latOl' re~pondE, com detalh8s. Encer- b,ensibillza e, aumenta ól!a le,spcnSa?l- turn,_ r€"erente, a ,atuaiJzaçao e ex- dos os traba,lhos ~.s dezesseis horas e
l'ada a anrfClacão do projeto o! 1ldad,e, ContnlJlim:;!o, alllma ser fi, c~- p~l1sao_ do Ensmo de 1" e 2' Graus. dez-minutos. - li) par.J. constar BU,
Senhor Depütado A,Ithur Fousec~~ p'edeIm~~sao de Ed~lC~NÇD..?"~oc~~t~,a C01;18t;- Re;C:lUa obra docum;nta ~s fases~:n ?üal'ta Clélia Orrico, Marta Cléia Or
a palaV'ia para manif3star sua satiz- tmda]JDr antigov S~c.~tal1oo e MmL- que, Ee desdobrou fl;te o mvel IDl!)}S- rico, Secretúria, lavrei a presente
ía('ão pO!' fazer jJallo déste t9,0 Doe, Itt:os de :n:stado como, por e:.:emp~o, os t~nal' a elaboraçao do anteproJeto ata, que, lida, e &.provada, será asi~
1'0$0 e eficiente ór"áo t§cnico e' se I vlce-PF€Sldentes - Deputados lYmrllo da lei que dev~rá presidir a reforma nada peio Senhor Presidente.
congmlula pelo fMo'" de SOl' éle pre- I BlIdaro e :Bl'1j(ido T!nocc;>;, POl' nUl- dos ensinos primário e médio. O Se· DISTRIBUIÇÃO FEITA PELO SI!."<l
sic:Jdo pelo senhor D3putado 'l'anCl'e_ll1entesprol.essore:s;~l::ve~~ItaI'lOSe}Jor n~or pars!fal, Barroso, decla;a,ndo s;r NHOR PRESIDENTE, DEPUTADO

,do Io10ves, ilust1'e homem público ma- elementos ':los Jna,~ I~pIe"ent~tIvo~. do eaca a prImelra l'efopma. baSlcai se- EURíPID:slS CARDOSO DE ME:.
G,IEiro. O Senhor Depu(ado BtêlioIEscol d~ mtelectualldarle, blu,gümru, ria, que o Govêrno . submeterá ao

'J,\Iaroja pergunta se o Pl'Ojeto núme- Q,uem nao,estm"r !a.l~llJanzado CO!l1 a Congre;:;so Nacional, resso'lta a neces- NEZEB, EM 5 'DE :tVIAIO DE 1971,
,'O 30-71 foi aprovado )'21a ComIssão 'I vI;lap,;rlam~~Har .~~~~ra Imagll1ia:: sidade de nos aparelharmos técnica- A'J Sr. Gastão Muller - Relator
de Comtituição e Jw,tiça, obtendfl do J~,e sera dlf~Cll pr~o <1"1 esta, .C?om S mente, visando ao estudo Que será Projeto, n' 29-71, do Sr. Luiz Braz,
SEnhor Eeial.ol' reójJo"b o"íi'mativa oao",No ento.nto, e o 5ontrano que feit.o oportunamente pejos Senhores que "D,eelara de utilidade pública a
P

. ~' ,- _ ."'-1-. '~~•• se na: pelo apOlO da Llde-rança e a ~l ~ ,.. ; '.. I .... -

}z'. ~ml1~: o Senhor Dcp~,taclo stel~o Icolaboracão esclaréclda da impmnB8~; Dçputadoo, ABS,m, sollci~a provlden.. Associai;ão Brasileira de Ensino Um
],:~al~Ja Qhe",quancto, ,~l'O.eilO, da Cl- rp~lo uiveI cultural dos seus integrall- Cl':lS no ~entldo de se ;,bLe! tudo que versitário, com sede em Nova igu<1.
dadç , d~ Bele.ll_~o Pa.u, obte,e a C?- le,;;, sua sensihilidade polltica e seu f~l pubhcado no Brasil sobre o en- çu, Estado do Rio de Janeiro":
lubOlaç"o.. do .8.;rDE n8; ,enc,:mpaçao. já comnrovado patriotismo' pela tra- smo de 1" e 2° graus. O Senhor FIe. Ao Sr. Moacir Chiesse - Relator
d.a empre,;a.. ~oncc.;61On"rm a05 .ser-I dicão que já se tOl'nou aqui uma nor- xa Ribeiro, apoiando a iniciativa do Projetoe n° 2,209-70 - do Senado
V~';ü3 t~lelomcos daquela Cr.Plt1J.l. ma de conduta, segando fi qual U~ I colega, pede sejam obtidas. junto ao Federal - que "Declara -de utilida
Nad~ m.2.:~ hg,vEndo a tratar, .~ Se- nossas' dGliberações se tomam sem SerVIço de EstatístlCa da Educação € de pública a Fund:l.ção Universitária
nh~l. s;;l.ê;.olde~tç~ encer1jJ, a Teulua~ à~ d.GS~lec~ssóxiQ fc,l'mal.:sn).o. da lnan.eb:a C:ultura, tôd~s a~ PublíC8:çôes atua- Sul-Fh.ul1inonse, com sede em Vas'"
de es~,:s hC1ras e cmquenta e clncolmms srrnples e prática, num amblen·, llzadas que la eXIStirem sobl'e a ma-' souras, Estado do Rio de Janeiro."
nlll~u,o" e, J?~ra COl~st:;... ,N,.I,'. Oltne-Ite de cordialidade lrat,emal; pela térm. O Senhor PreSidente. esclare-
I'lil.fl? ,RUY Caporal, ved~tlUlO, !aVT€l competência e d€dicEl.Ç:3.0 dos seus fun- ce que a Assessoria para Assuntos ATA DA 2" REUNIÃO ORDINARIJJ..
a ~Iesente a!a qll,e depOiS de lidá e cionários _ não é difícil coordcnar Le"islativoB daquele 'Ministério está REALIZADA EM' 5 DE MAIO
ll)Jlüvada sem a5Sll1Hda por SUa Ex- , _ tO • _ , DE 1971
celência. _ :I'ancrEdo Neves o.., trabalhos aesie ó~gao. saudando

j
ap a a fornecer toda..a docmnentagao

. os antlgos companheirOs qUe fOJ;am que venha a necessItar os Senhores Aos cinco dias do mês de maio dê
reconduzidos a ela;a Ca,a pelo povo CI Membros da Comissão, Nesse senti- .mil' novecentos e setenta e! um, às
pela lideral11ça a esta Comissão, dá as elo, a Secretaria tomará as medidas quinz.e horas e/quinze minutos, em

COM!SS;'.O DE EDUC;\r:A~.O . ~ b 1 P I" d C- , boas Vl~,as aos novos mem 1'05, em necessárias. - O Sr. Euripides Cal''' sua sa a no a amo o ongresso,
E CULTURA o seu 'na"," e no dos veteranos. Men- doso de Menezes com a palavra, comu- reuniu-se a Comissão de Educàção e

ciona nominalmente cada nm dos mca haver- visitado atendendo con- Cultul'a, pl'esentes os S6nhores Depu-
REUNIÃO DE INSTA,LAÇíf.O menibros titulares e supl€ntes da Co- vite que lhe foi fo~mula.do o Insti- tados Eurípides Cardoso de Mene3es,

. 'Aü" quatorze d;'as do mês d~ ab"jj' mÍf.s~o e QS cOJ;lclall)a a trabalhaI' CO;l1 t'úto Sup~rior de Cultura Feminina; Presidente; MU1:ilo Badaró, e BrIgidO
de lUl! llOvêcentos e setenta, e ~lm às' a maxuna dedlcac'!1;0' n,uma atmosfel,a Io' qual· veIO preencher grande lacuna Tinoco, Vice-Pre.sidente; Jarmund
q,hllze horas e de;>; mmutos em 'sua' d~ lealdarle, "';illlzaae,. tIan,queza e

l
~Ol- 110 campo'educacional do Rio de Ja- Nasser, Brasllio Caiado, Oasmo Mül

"ala nO Palácio do Congresso I'eUnill_ldlalldade:, Como u;m com~anLlr? neiro., Quando de sua v~sita, ficou ler, Muacyr Chiesse, Oceano Carleial,
s~ a Comls,'ão C\e'"UlIca. -ã e' C lt. maIs ant.go ~ expel1ente, selel a!J,lU, entuslasmado com o que la olíservou' Albino Zeni, Bezena de Norões, Elté
a~ Im] ;le l)rOCede; à el~i~ão d~1 ~~:~ ao !~;do d~s vlce:~r:,;I~y:tes:gea:~go la referida instituição vem realizan: lio Maroja, Maurício Toledo, Nadyr
~Idente e VlCe-preBid::nt~s, para o pa- ~~~e~~~'~~s: ~g;-fci.Úi;JDO, ~p~~nhorc E.~~ do ~agnifico esfôrço em prol da ele_ :;;J;~i'~~li;~i, q:;E::~~' :e,~;;r I~~:
11000 da. P.rrmell'a. Scssao Leglsl«tna rip'de" Catdo'o de Meneze- declara vaç~o do nível cultural da mulher Osnel11 Martinelli e Daso Coimbra.
ela Sttll~la .Legislatma, Preõentes {{;' -u~ {~uo Posl~lanclo cargos onen~ re- brasileIra. O Senh?l' Pal'sifal !3ano- Não compareceram QS Senhol'es Be
~~~are",D~jJt.!ta:tos.J.. G.; diO' ll..l'a'Clj{j';:;us~l1do encargos, manteni'o mesmo s~, tendo· em vlsta~o,de'pOlmento zen'a de Mello, Emanuel Pinheh'o,
t. ~t.,.Alr,eu Ga,paulll, ,il;:Iel'o Ma.l'-Il€ma das quatro legislatura,~ anterio~ prestado pelo ~enhor :,ul'lpides Cal'- Parsifal BalTOso, Plinio Salgado, OU
"~S, lhaU;lC'Q TOl~,!O, OI,Vlr Gabaruo" res: Ministrao:e no". Ministrarí. Está doso de Mene:,es, propoe se lance em vIr Gabardo, J. G. de Araújo Jorge,

AI Y
e

de L,ma, palol;al Barroso, Eun-l aqUI não para, ser servido, maIS pal'a at~ .uma mo~ao, ~e aplausos à bene- Francisco Amal'al, Al'Y de Lima €c Fle
1Jl~~s Ç,al~~~o de lV10inezes, Fic;~a Rl-

1S3
l'vir a, todos em geral, e a cada um menta i.nstlt~lçao, fa.ze~,d? votos xa Ribeiro, os dois últimos por moU.

btelO, ":.ezcn~, de_~e,lo',Alclr PlInell- em particular. C,om a paiaVl'fI, o Se- para que pros~lga.na patrlOtl,Ca}are- vo J'ustifiGado. ATA: Abertos os tra~
~, Ja110 Maoalha.o, Bezena ele No- n'lor Flexa RibeIro externa sua ale- fa a que se Impos. Em votaeao a

1'0':;5, Jal'mUllc!' Nasser, Osnsni l\!larti- ry;'ia po,.' ;C1' na direcão {leste órgão proposta foi aprovada unânimente balhos nob, a pl'esidência do Senhor
neilI, Nadyr Rosnettl, Albmo Zen: '" -. D . d • E .' 'd" C ' -., . .' Euripides Cardoso de MenEzes, a Se
Moadr Cluesse, Pedro Ivo. Stéiio Ma~' os ..Senhores :p~~:t3. os "unpl ÇS ar- devendo. ser ~xpedldo OflClO ,c~lUum- cretáJ.'ia Pl'ocedeu 'à leitura da ata da
1'0', e Nos.se' Almeid . D '" . Jdo~G", de !YIGI1LZ_" MunIa Badaró e cando a entidade esta decIsao. - reuniã,o ant"rior, lI, qual foi aprovada
cc~~pal'ecGr, p~r ;'lOi.h'oajusti~l~~d~ %;IBngldo TIl10C~, ~pretlentand.?-Il1es.vo- Novamente ,c(J,m a palavra. o Senhor sem l'esti'içõcs. EXPEDIENTE: d
Senhores Mlll'ilo Blldaró e Brigido 'Ti- l tos de pleno e;;:lto ~a, nllssao_para ,a Presldente mforma haver recebido, Senhor Presidente dá ciência dos ter
noeo. Posterionnente á votação regiS_lqU~I. foram de"lgna. o,. -:-oN:;'O m_al,~ em ?aráter verbal, ?Onvlte do Senhor mO,3 da correspondéncia em que a Di.
trou-~e, amda, a pre:;enra dos SG.,.um_lde,eJand~/l~nh~mdos p~,;'oen,et u"a~ MmlStro Gama Fl1ho, para que os retora,Executiva do Instituto Supe
tes Depuladus: Oeceano· carleial,~ Ba-' ~a ~~~~s1l~~~1~á~'i~ ~lo~f;;;~I1;ã~u; Senhores Membros desta Comissão rior de Cultura. Feminina. Professõra
sI) co.mbl'a, E]'mam:,el,_P1I1hen'0, Gu;:;- 8;1' realizadas às qnarta-feiras, às V13I,ten;. a, Faculdáde ~,de Medicin,a da Cléa, Amaral Fontoura, externa stla
tao Muller, P.ll1,O ~a,e;a.c!o, Fl'anclsco li, hOl'as e dá por enc-errada a Umv~rsidade Gama 1 Ilha, do RlO de proftUlda satisfação por hav€l' este
.hm~ral .e F<,bJO ~:~n~eca. - D,e aciJr-:~:ã~ às qtÚnze horas' e cinqüenta' Ja~en'~, sendo,que' as despesa~ com órgão técnico aprovado moção de
o,u. eDlL o que ,IJlCCeltua o Alt. 61 do minutos, _ E para constar eu, Marta pa~sag"ns e ho,pedu,gem correrao por aplausos pelo trabalho que a l'efdli
R,"g ,mEnta Interno assume a 1're51- j Clélio Orl'ico, Secretária. lavrei i pre~ conta daquc:le estabelecimento. lia- da inBtltuiçuo vem realizando em prol
denc.a o B8111101' Parslial Barroso que,! sente ata: que lida e aprovada será vendQ mterease dos Senhores Depu- da mulhe1' brasileira. A seguil' o se
d~clal'&nc!o abe!'tos os trabalhos, ~on-!ass'nada 'pelo Senhor Presidente. ' tados-em efetuarem a mencionada nhor Presidente felicita o Deputado
vid~ para partICiparem como escrutl-; " ..' " ., visita, pedirá que se faca o econvite Oceano Carleíal, em seu nome e no
naCWl'E'3 üs Senl10res Députados Fle::-::a .ita r'let 1" R.eUllwo Ordmana, real,· oficialmente de acórdo ·com os trá- dos demais colegas, por .,sna eleicão

'Rlbelro,e Beze,rra de.NorÕes, A se-I zulú, em 28 de abnl de 1971. mites legais'. O Senhor Ildéli,o Mar- para VIce-Presidente da Comissão 'da
gUlr, ll1iCla-:>8,a volaçao, POl: 11lelo ~e Aos vi te e oito diRs' do mês de tins, embora reconhecendo os mêri- Bacia do São Francisco. Ainda com
chamada no111.nal e colocaçao de ce- b,'l de l/-mil nove -~ntos e satAnta e tos da Univemidade Gama Filho e a palavra o Senhor Eurípides Cardo
dnlus na urna Durante o processo a Il, u_. " ~ tTd ' . 80 dc Menezes comunica que, aten
de votação o 8'en11or Presidente, res-I um, em sua ,:,ala no PalaclO do ,?on- a" ~_: 1 ade da, .,'llslta, _apresenta res~ dendo ao convite que . .lhe foi f01'mu
pondendo à inda::;uc,ão formulada pelo gresso, à~ qum~e ~10l'"S _e dez ~:mhU- trlçovS de ca!a,eE pe,soal ~uanto a lado por esta Presidência, compal'e
Senhor Alfel! G!lsparini, esclarece que' t~s, reumu-se a Com15sao de Educa- f~;m~ da ace!ta?ao do convIte. ~Ia- cará a ê.te ólgáo técnico, na próxi
as ceciuJas com Os nomes dos candida-j çao e Oultura, p~sente5 os Senhores l1liest~~-~e .sobre o assunto, apOlan- ma semana, a Pl'ofessóra Euride~
tos à Presidéncia e Vlce-Présidêncla Eurípedes Cardoso de Menezes, Pre- do a lllICil1-tl1ia, os Senhores .'Bezenfl Brito e Silva, Diretora do Departa
foram conieccionac!a3 na' Secreturia sidenle; Brigido ·Tinoco, VlCe-Presl- d~ .Mello, Oceano Carleial e Flexa mento de Ensino Fundamental do
da' Comissão, de acordo com a mdicu.- I dente; Daso Coimbm, Jarmund RibeIro. O Senho!' Euripides Car- i.\<fEC, a fIm de fazer unia exposiçào
cão clas respectivas Lidcl'ancas. -INasser, Ary de Lima, bll";daa (\e d{Jso de Menezes declara que. opor- sobre pl'ob10mas . relativos ao ensino
Coincictndo o número de cédll1as en- Mello, Parsifal Bl1rroso, Stélio ]"Iaro- tunamente, voitará ao assunto. fundamental, prestando, 'na oportu
confl''1c1as na lU'na com o mlmero de J ja, Oceano Carleiul, Nadyr Rossetti, O Senhor Be~crra de Mello, tecendo nidade, os' esclaredmentos que forem



P..EDISTRIBUIÇAO EM 28,4,71

Ao SI', Aldo Lupo:
Projet.o de L-ei- 'Com]Jlemcntar r~

8.67 - do Sr. Ca:t'dQ&Q de Allneida
- "Isenta ela incidência do impõsto
SÓbl:e cn'culacáo de mercadoria, o bá"
gago de cevada destinado à -alimen
tação do gàdo leiteiro e à suinocul
tura".

Ao SI', MarCelo .Linhares~
Pl·ojeto nO r 01' :t-Iumbcftt>

to LucEjna ._~Altem a legLslaçáo 1
tinent'J .! (:I U --" __..1-.--' c; ~ __L' oLttal'S pro-
víoâl1cias". ",

s))l'Ovado por unanimidade, Vai à, Sll7 celo Linhal'eH. Parooel' pela rejeiçácp,
900 de comissões Permanentes; 4} aprovado por unaniIDlda~e. Vai à Se
Mensãgem n~ 2-66, 'do Superior Tri- \íão de Comissões Permanentes; 4),
bUl1al Militar, que "Encaminha unte- Projeto nO 774-67, do Sr. Adhemar
p,l'ojeto de Lei que abl'e ao Poder JU- Gnisi, que "Permite ao empregaM,
d1C!á1io - Sliperior Tribunal Militar matriculado em escola de nivel' Sú
_ o crédito, especial de Cr$ 984.912,00 pe1'lOr, retirar, anualmente,. até me·
(novecentõs e oitenta e quatro mil tade do rlJspectivo depóSito !ntegral1-
nevecentos, e doze mil_ rruzei-r0s). tec do Fu'ndo de Garantia do Tempo
pam atender ás despesas com Q !.le Sel'viço". Relator: Deputado Mar.
pao'amento de vencimentos e' demais ceIo Linl1ares, Pedido de "Vista" a
va~tao'ens aos funci-onários do mesmo' presentado pelo Deputado Joào Cas
Tribu;;al e das Auditorias da Justiça, -tela, o que foi concedido P?lO Senhor
Militar", H.elator.: Deputado Athiê preSIdente, ficando, a propOSIção Pal'<lo
'Coury. Parerer pelo arquivamento, p.- '~e!' relata(l,a em posterior reumao; 5)
provado por unanimidade, Vai à Se- P1'oJ~to n1 94~-68, 'do SI,_ Aahemar
95,0 de Comissões Permanent~s,' En- GhlSl, que "Da nova redagao aos al'
cel'l'amento: Nada mais havendo a tigos 23 e 29 e seus parag1~afos, da
'tmt'ar, ~ ás ' dez"issete hOl'as, o Senhor Lei nO 3.807, de 28 de agêda de 198D,
Presidente encerrou a reunião e, para 'Que dispõe sõbre ª" Lei Ol'gâmca 0,,,,,
_constar, eu, Maria GemIda orrico -Pu- I?:;;eviqência, Social"'. Belator:, Depu
pak Secretária lavrei a presente"ata 'cado Marcelo Linhl1res, Requel'lda an
que; dep-ois de ~ 11da e aproyada. s8ra. diêncla d~ ~01nis~ão d~. GC!llstit?-içáQ
assinada pelo Senhor Presülente, e Justiça, soore a cons.ltuclOnalidado
Deputado TPurip,ho Dantas, Presiclen-' da Pl'oposiçã{), face' à Emenda Cons-
te, titu"cional n9 1:,6) Emenda de PIa-

,nISTRIBUIÇAO EM 2B. 4,71 nárfo ao Pro,ieto que "Acrescenta' às

Ao~'Sr'. Ale'o Lup,o'. prerrogativas dos Sindicatos-ele ,que
,l cuida o art. 51;} do Decreto-lei n~

Pl'ojílto n' 37-71'- ,(Mens: n9 72-71) 5.452, de ,19 óe maio de '1943 (CDn
~ ":Enouadra o Banco Nadanal d n solidacão das Leis do Tl'abalho), a de
Desenvciv.lmentq EconôllJ,Íco CB\'lDEl cl'edel1Cial' membl'üs de suas d\retonas
11a categol'ia 'de empI'êiiâ pl1blica e dá para fiscalizal' o cumpl'imento das leia
outras providências". trabalhistas". Rela,tor: - Deputado

A'thié COJ.U'Y. l'al'\"cer pela .rejeição, a·
p~'ovad.o por unanimidade, Vai' à Se
ção de Corni.ssões permanentes, En:
cerramentiJ: Nada mais havendo a
tratar, o Senhqr Presidente encerrou
a reunião, às dezeEsete horas e qlun..
ze ·n1inutos. E, pal'a constat, e·n, Ma..
rla Gemlda Ol'l'ico Pnpak, Secretá
ria lavl'ei a presénte ata que, depoi3
de 'lida e aprovada, será assÍ11aàa pelo
SenhOl- Presidente,

RESENHA DOS T1UiBALHOS
R.E,lLIZADOS NA. REUNTÃO

ORDINARIA rfE' 13 DE ••• ,

MAIO DE 1971
DISTRIBUIÇãO Pl'ajeto n9 2,115-70 -, que "Dá no-

Em 3.5,71 va l'odacão ao diSpositivo da Lei ll~

Aó 8r. 5,315, dé 12 de Setembro de 1967".
Aldü Lupo: - Autnr: SI', Passos Pôrto

-i.findas de .Plenário ,ao.Pl'Ojeto nO Relator: Dêput~do lIViimar GUllna-
37-11 "- que "Enijuadra o Banco Na- rães '
cíonal do DesenvolVimento E"onómico , Conclusão: Aprovado, por l1nanimi
(BNDEl 'na categoda ele emprêsr, llLI- dacle, o parecer favorável _do 'Relator,
bUca e 'dá outTas providências. nos termos do Substitutivo ela cmnis
ATA DA 3~ REUNIÃO 'ORDINARI.1J. s:\o de 'Serviço Públwo, Vai à Seção

REALIZADA EM 5,5.1971 -' tJ,e Comissão Permanentes.
TURIVIA lIA" - I PTojeto n° 1.507-68 - que "EstRbe...

lece critél'io, para a fixa:ção da grati"-
.às dezesseis horas do elia 5 ele maio ficação de Representação dos PI'~si

de 197.1. presentes os SenhOl'es Depu- dentes do's Tl'ibunais Federals e Mem
ta.clos ';[ourinho Dantas, Pl'esident.e, bras do M~nistério Público da TI nJão
Sonsa Santos, Vice-Presidente, Ilóll e dá outms providências". -
Braga, Homero Santos, Marcelo Linha- Autor: SI', Armando Corrêa
res, ,Joaquim Macedo, Athos de An-
clràcle, Wilmar Guimarães, Jorge VaI'- Relato,r: Deputado Wilmar Guima-
gas, Aldó Lupo, João Castelo, Athiê ráes , "
Coury, Adhemar de Ba1'1'Os Fl1ho, 1"10- COl1clusãn: Aprovado, por l1nanlml.~

rim Coutinho e Pacheco Chaves reu- duele,'o parecer .do Relato.r pela re
Illu-se a Comissão de Final1ça~, na j jeição. Va~ à 'Seçao de Comíssées Per
saia 16 do Anexo lI. Abertos os trl!- n:lanentes.
lJalhos, o Senhol: SecretãJic- 'procedeu'Projeto ;tQ 1.199-68 -;-: CJ:le "['cres
a leitm:J, ela Ata da reunião anterior, centa paragl'afo ao al~tlgo 6D na Lei
aprovada sem "restrições. Ordem do 11~ 3.807.. de 26 de agosto de 1960 ~
Dia: 1> Pl'Çljet-o n9 37-71, do Poder quc dispõe sôbre a Lei OI'g:l.ll1C2\ da
E:xeeutivo, que "Enquadra o Banco Previdência Social, alterad-o peio De
Naclonai de DesanVolvíment-o Eoonó- cretG-lei nO 66, de 21 de nov;;mbl'o de
nnco (B1TDE; na cateS'oria de en") 1966'".
p! ésa púbhc.a e, dá outras pI'{)vidên- Autor: Sr. Bra"fl. RamoS'"
mas", Relator: Deputado Aldo Lopo, o

A CoInis.são opinou, por unanÍmidade, Relator: Deputa.do Wilmar Glúma-
pela. ap1'ovaç~,o do PI'ojeto e da E- rãe~
menda de Plenário n9 1" com f;ube- Conclusão.: Aprovado, por unanimi'
menda e rejeJCãu da Emenda de PIe- dade, o parecer favOl'ável do Relator,
núriü n 9, 2. Vai ,I Seção de COlniSS&.!S' nos tormo", do SubStltutivQ da comis"
Permanentes; 2) projeto n 9 432-63, do -são de Legislação Social. À Seco de
81'. Cunha Bueno, que "E~tabelece Comissões.' "

,diretrizes da pc1ítica econômica em Pro,jeto n~ 3.670-66 - que,"A4to.
relação à libcrdade de iniciativa e à r;za o Poder ExeclltivCl a instalal' em
intervencão est~.tal, regulamentando os Recife, Estado de Pernambuco, uma
arts, 145 e 146 ela C{)ll,stituição". Rc- l'efinalla de petróleo e uma usina do
lator: Deputado Homero Santos, Pa- fertilizantes nitrogenad9s",
r~cer.p~la l',:j~iÇRo, ap!ondo por u~a': Autor' Senado Federal,
nmllQaac. Va1 à Seçaa de ComlSsoeS -'
Permanentes; 3) projeto n~' 3,249-65, Relator: Deputado Wilmar Guim"':~
elo Sr. Pec1l'oso ,Júnior, que "Faéulta rães
a contagem de tempo de sel'vigo d.e Conc1usão:- ApTovaqo, paI' unaniml..
tõda atividade prClfissional para efei- dacle, o parecer do_ Relator pela re~

Lo de aposenhdOl'ia, e dli. outras pro-. jeiçáCl, A Seção de -Co'llissões Pel"~

vidências". Eellltor: Deputado I'iI;tl'-l mal.>o.ltea.

í1têrça-felrn
.....;.. " ..
wlicitadoo pelos. senhore:! deputados REDIISTRIDUIÇAO
sôbre o assunto. FieO).l acertado que, Ao Sr. (){Jeano Carleial - Relator
exoepcionalmente, seria tra:nsferi~l1 Projeto n9 2.072-69, do Sr. Alíplo
paTa quinta-feira, di~ }3, a l'eUl'J.ao de Carvalho, ,que "assegura aos pro
ordináJ.'ia desta COIDlssao, tendo em tesSÔl'85 de Francês <} Inglês, torror.
vmta que no dia 12 comparecerá fi dos por Universldades estrangeiras, o
esta Casa 0_ senhor Ministrc> dos 'exel'ciciCl do magistério dessas <lisel
Transportes, a fim de falaI' sôbre as- plínas IW,1 estabeleclme11tos de ens1no
sunto de grande interêsS>e para todos médio do País, e, dá outl'as pl'ovidên
os 81'S. Deputados, b Senhór Euripi- cias".
des Cal'doso de MeIlezes aI1unCla a Ao SI'; 'Flexa Ribeiro _ Relator'
'criação por iniciativa. do Deputado PrõJ-'eto:n~ 2,073-69,' 'do ,Sr. Adhe-
Jl((urilo 'Badaró, da Revista "Educação -
e Cultura", que será eCbtada pela màr Ghisi, que "estabelece a obriga
Gráfica de Senado Federal, e lierá um tóriedade ele pl'áticas 'rUl'ais no ensino
'reflexo da cultura e do 'trabalho dos primàl'ÍQ e no primeiro cíclo do ensino
Jnembras dêst$...;êrgão técnico, Assim médio e dá outms providências".
sendo, pede a ~olá)JOI~àçào dos colega,s, NA DISTRIBmçÁO DESTA COMlS
pa1'a que a,pres_ente~ trabalhos at:- ,sãO DATADA DE 13 DE MAIO
nentes à educaçao e a cultura.. Contl- DE '1971 "
nuando com a palavrlt, o Senhor P.re-
siden~e cõmunica havel' chegado àS Onde se lê:
Eua&, mãos o texto oficial do d~- Projeto nO 3-71, da Comissão d5' -Ré-
aumento em que a Academia BraSI- la -e E -t,.' e '
leira de Letras e a Academia das, Ci. ço s x e.lOl· s".
éncias {),~ LisbDa, em parectlr c-onJun- ' Leia-se:
,to, apr9varrlm o parecer do DeputadO Projeto de Decrete l.egislativo nu
,Eurípides Cardoso de Menezes ao Pro- mero 3-'11, da Comissão de Relações
,jeto n9 504-67, parecer já l7pr~vadd Exteriores, ",
antel'io:l:lnente por esta COIDlssao, e
bem como o da Comissão de FIlólogos DISTI"IHUIÇAO FEITA, PELO SE
presidida pelo Pl'OfeSSOl' Antenor NãS" NHOR: PRESIDENTE, DEPUTADO
centes dal1do-se assim eump1'llnento - EURíPIDES CARDOSO DE MENE-
ao esÚpulado -na Convénçãe Ortográ, ZES, EM 19 DE MAIO DE 1971

i fica entre o Brasil e Portug;jl, segun· Ao Sr. Jarmund Nasser _ Re-
ido a qual "nenl1uma providêuoia le- lat-or ' Iigislativa ou .regulament~l', SôPl'e, ma"

I
téna ortográ,fica, devera ser de tu- Projeto nº 46-71, do SI', José Sally,
'turo posta em vigor, por qualquer dos que "considera dé utilidade pública fi
I'dois govel'nos,_sem prévio acõrdo com Associação Univeri3atária, de -Nova
!o outro, depois de ouvidas as duas Igua,çu, Estado do .Rio de Janeil'o".
I Academias". Prooedido o desarq:mva-
i!!lento do projeto, prosseguirá êle "a REDISTRIBUIÇãO
:sua tramitação normaL ORDEM DO Ao Sr. Bezena' de Mello - Re-
iDIA: Pl'Oj eto n~ 36-71, elo POdel: Exe· , lator
:cutivo, que "acrescenta para,gra~o
'único ao artigo 19 do Decreto-leI nu- Projeto nO 2.1'61-64, do Sr, Arnaldo
\néro 70p, de 25 de ,julho âe 195D, qu~ Nogueil'a, que "d,enomba "Curso de
I"Altel'a';a l'edação do artigo 22 da Le] Auxiliar de Contabilid.ade" o atual

Ino 4,024 de 20 de dezembro de 1961", "Curso de Contabilidade"' de que tl'a
que fix~ as Dil'etrizes e Bases da t.a o DecretO-lei nO 6,141, de 28 de

IEducacão Nacional"', Com a palavr2>' 'uezembro de 1943 (l.ei Orgânica do
10 Rehítol', Senhor Oceano Carleial, ,lê Ens.in~ C??merciaJ) e dá ?utras pro
parecer favorável. ,Durante, ~ dls- Vldencms'.
cussão o Senh01' Alfeu Gaspul'll1l, pre-
nunciando-se faVQI'àvelmente à matá· cor'MISSA~.O D'E Fi~'Al\'CA'S
ria I'elata o esfôrço anônJmo de um., .. ,
op~Tário, que não poupou sacri~iGios ATA DA 2~ REUNIJi.Q oRriiN/iRIA
de ordem pessoal, duranwval'ios REALIZADA EiVI. 28,4.71 _ '
anos, para poder fTeJ:[üentaI' o curso, TURi',IA "A"
noturno, Em votação, o paI'ecer foi
D.PI'ovado unânímeme]1te, Scgue à Se· Ás dezesseis horas do dia vinte e
ção de Comissões PeI'manentes, Res- oito de abril de mil novecentos' e se

,pond.endo a uma sugestão apres~nta- tel1t~\ e um, presentes os BenhOl-es
di. pelá Deputado Alfel1 GaspaTim, no Deputados T.om'inho Dant~, Presi
sentido de se convidar' pa:ra compa- dente, Leopoldo Peres, Faria Lima, Ivo
.receI' a êste órgão técnico, paTa uma Braga, Aldo Lupo, AI'thur Santos,
palestra, o Senhól' Ministro da Edu- Athlé Coury, Homero Sa-ntos, Pa:checo
cacão e Cultura, o Senhor Euripldes Chaves, Pedro Collin, Marcelo Linha
,Cardoso de Menezes esclarece ser in- ms, ,Wilton Brandão, Wilmar Guima
itencáo da presidência ouvir, pI'eliroi- l'ães, Walter Silva 'e Adhemar de Bar
'n~.l'mente. assessõres de Sua Excelên- l:OS Filho, reuüiu-se -§ Comissão de
'cla, Nada mais havendo a tratar os Flr:!an~as na sala 16 do Anexo lI.
trabalhos foram encerrados às' d.ezes- Abertos os trabalhos, o Senhor Se
SE'is hOl'a,g e quinze minutos, E para Cl'etál'lo proce(ieu à leitura da Ata da
constal', eu, :itfarta Clélia 01'1'ico, Se- reunião antel'ior, aIJr;,,}ada sem restli
cretúria, lavrei a Ol"esente ata que ,ções. Orden~- do Dm: 1) Projeto n~

,hà?, e aDJ'ovada, sel-á aEs!naaa pelo 2.,119-70, r10' Sr. Milton CasseI, que
Senbor P;-esidente, "Concede ef.i1;ímulos â produtividade e

dá oucras ;)mv!clúIcjas", Reiator: -
D1S'TR:IBUTDI\O FEITA PE;,LO SE~ Deputado Adhemar de BalTos FUho.

:NHOB, PHE8tDENTTI:. DEPUTADO Parece~ ~avorável~ com adOÇa0 d'"lS
F.IT'~1PTDER C"'\RDD20 D1J: MEN;E:- Emenaas ,aJ;l'e~enYlctas pela Comissão
ZE8, EM 13 DE MAIO, Dl' 1071, de Leglsla<!ão Sowal, aprovado pOl'

P...o· SI'. Erigido TinoCO ~ RcIa- unanimIdade. VaI à -Seção ele Oonns
_ tor soe. rermanentes; 2) Projet'Ü de Lei

Complomenta-, n9 41'-68, do Sr, Dayl
Pro,ieto n? 1.979-68 do Sr. Adhe- de Almeicla, que "Dispõe .~õbl'e a 01'

'rl1h.r Ghisi, que "Institui a 8en1aIUl g,al1ização ele I::egióes Metropolitanas,
do Civis1110 é dá outras providências", na forma, do § 10,' art, 157 da Cons

Ao Sr. Plí11io Sa1<mdG _ Rzlatol' tituição "o Brasil, e' clá o'utras provi-
Projeto 110 2.133 .. '10, - do Senado Fe- - dência,s". Relator. Deputado Adhe

dera], que, "111St',iui o "Dia Nacional ma~ de Bal'l'< ó Filho. parecer favora
das Artes"~, vel, n()s tÂnnos do Substitutiv,n, apre

sentado pela Comi2sáo de Constitui
, - Ao SI', Bezerra de N\ll'ÕOS - Re- gão e Justiça aprovaelo p01' unanimi-

lator dade. Vai à Seçao de Comiss6es per-
Proje~[} nO 3-71, ela CeJJ:iSbão de Re" ;n~,llentes; 3) projeto n9 60-67, do 'Sr_

lações Exteriores, ql1e "aplOva o Acol'- Altai,' Lima que "Dá nova redação ao
do d-:; Co-produção Cíl1enlatogl'(dica al'í 31 da Lel na 3 ~ 807, de 26 de agôs
entre" República Federativa ctn Bt'et- to da 1861 (Lei O~'gânica da Previclêll
sil é a, Itália, fn'mado em Roma, a 9 cia Soci, '), Relator:' Deputado Mar
de no11Jmbl'o ele 1970" - celo LinllQ1'CS. Parecer pela rcjeição,



Pr.o.leto, n Q 125-6:;;; - fJIJ,(J "Revo.ga Pl'o,~eto número 1.53S, Q{! J,v'Hl. .",. RES15NlJA VOs! TRA'BliLH/}S BEA~tJ:liIl).idaÇ!". Vai t. SeQRo <.ia çom.tssõea
PlsposHivo& do, :DçlJ:l'eto~ler :n9, 1(11. de que "Altera o a).'ti,go, ~~. do Il~or~to-' UZAVOS NA lJ;EUNl1I.O EXTRA-I' Permall.eJ;ites. (í) PJ:oJ,e!<l d,!, J;,ei Com~
!S de fevereiro de J~ti7, tJ;u.e IwtOliza lel número 20<±, de' 1967., lJ,1A~ ",!HP.ã,e (j1'l,DlNAR1.4 DE' 26 D,E i~fAio. DE plemli>ntllJr número 8, d.e 1967 do Se...
p PodBr Executivo 1.\ :lD.J'tituh a "Pun· 5Qb.re a exploração de lo~er1as, ll1l,- ;971. - J;lhQ),' Cardoso qç, .<'unwld&, 'que "lsen~
'ação Instituto Brr~í1elro I;!~. Geogra-_ mental1do o qua,nti~attv,o, Çl"s~in"do' . . • o ,~ ta da incidência c.o iml,lôsto oôbre
tlv, ~ Esbtisticf\ e d& D,utras :oroVidêll- ~o Fundo Esp,"ciai ~le ~'inam:ia,~le\'l- I "":'~~~;:f :ti'l~rr;:~lod,l,R~~·w~~~l_--p.,tO cÍl'cuJ",ção de ml'rcaQorlas, \I' bagaço
lIas". to, da Assistêi1l'ir, M"fiica, Pf\J;a" ajJl,j- ihiic~ ~ a"~'';o 2" ~ i'~ lUo ê.o D~- de cevlJ,da destinad.o à v,1imentação

.&. • S 1:1 -nl-,.·,.,t I,u,cenf& caç~o em favor das, Ss:n.tr.,:;l.s ç?"sas. ce·.. .: .... _ ~"lIl? . 'g l _Co> _,.~, ~t" ... do gadÇ) leiteiro, €i 9, suinoçu1tul'a't",~
Au.or. r. _(1',•. 2- ,o lVl,i~ericárdia, e dá \lutms pl'cv!ililn-. ~r~to l~! H.m.em 8,;0, (;00 li (le €e te-\l1,: ,Eiela.tQr:, DI?PuJ:.aqo Ald" L1;!po. Pare.
Relator: Deputado H-oxberto &J;1-'" ci>rs'·. 'J1.0 (~e 1969 Ele? aft,gO -;'G flo ~ecreto cer pela rejeiçao, o que f01 aprovado

midt ' ,. ..,,,1" '1"- J.~~, numEro 9u·<. ae 13 ,L ou"ubrQ da por TI.'~1l:1niIrlidade. Va\ à. Seção de
_ . AULOI. Mons~,L1o! 'li _o,r" J,..09. Co'mosCies Perma.nen~n" 6) Pro'eto>

Concluc·~o· .tpl''í'w(l.do pr.l' unanun1.. -'.0 I - '. '" lJY<::l· .1

dF.d~· '" p';;reç,~-' \'u R~"lt:;'r nos tél:- rtelato~: Deputado So:,i:o Cast~lo Relator: Dei'l1;\taçlo João CasJ;elo nÚmero 125, de 1$07. Co. sen1:roF l-l:um-
m~s .d'li S~bStitllti:,{j !l~"ciomi.sEã.o de Conclusão: AProVárlo, :po~ 'Ilnant- Concl].lsão: Aprovado, por llllanl- hel'to [,u.cena., qu~ "Revoga dlsposlü.
Constituição' e Justiq, Vai 8, Seçs.o midade, parecer do Relator "el.>:1 r,e- 'r.t1ldade, parecer J'avo;ável do ReIa- vos ~o DecreJi;J-lel ;:úmero 161,}~ 13
d- OO~'SBÕES pCIIl1.anen'es • • . , c ã d' de íe~erelro ~\e 19"! q~e. auto,]",," o
_ '" .....,u ... ~ li • jeição. Va.i- à 8ê:;2.0 de COtn.isEões, l!9X~ V8Jl a ,.jE'Ç o e COffi1Ssêes :Per- Podel' ExecutiVO a lnstltun' 2v /l.Fun...

Projeto nO 95-1\-5:.1, - que "R.ero.r- Perman,entes. ma).1ente~. daç~o Instituto, Brasileiro de Geo-
mula ft, política, do trigo 110, J;1r:asH". ProJeto lr~~mêro f.2!-G8, üa ~3~8. CEJ:i:TIIiÃO gl'an&, ~~ Estatística €i dá outras pro...

,t1utor' SI' Paulo Fat.'arJn~ qne "Permite a·" s.:JCtedQde~ oes'pwrLI- l:'1:oJeto número 77, 'de lGn vidências". ~elator; Deputado I~or-
• . ." \. , vas o pB;gamemo parcelado üe' Sel1,S (Mensagem número 103, de 1971) berto Schmldt. Parecer favoravel,

Relator: Deput>;,do, !<1;GJ:bsrto Sch- débitcs jtln,to ao Inst~tlli.O I\;aciOIl8;l "Dispõe sobre 9.1teraºôes int!çlll\lZlc'as ':(10S têrmos do Subs~itutivo da, Co-
Aid.t - da Previclénc:ia S04~ja1, e c.á., ou~ras no Quadro de Pessoal do Depal'ta- missão G Justiça, o que foi aprovado

1 - • . d "o i pro"I'dênCl'as" I menj·o riA "'on"cl'o F'Aderal'" por l,manimidade. Vai à Seção daqonc. u.~ao, ApTo1ía, ?o fD1 un~.l~m_. , . • '« '. I'y. '"1' ~ ~ Comissões Permanentes. 7)' Pro-
a~t;te. pemdo d~ nudJenc.a ao, Mj1ÜS- Autor: Senhor Adhemar Ghls1 Autor: Poder ExecutIvo Jeto número 95-A d8 1963 do
1101'10, da AgrJ.cultw'a. Senh,ol' Pa.ulo Ma~:rinl, "ue ;'Re-Relator: Deputado Bomero S"uhos Relator: Deputado Athié Com:? 'i

projeto d8, Le~ Cql1'll1'le.mental',:nQ Conclusão: Aproy<tC!<). "{n;, \manillli- formula, a 'PDlitic.a. do trigo no :Bl'a~
:;'"67, - que "IMmt;), da lecl((éncia, ao dade. parecer do RfÍGi~oi- pela ~6.1,,1- Conclusão: Aprovado, por unanl-' 511". - Relator:' Deputado Nor~
~mpôsto sóhre circuiR"âo de merc~.çlo· ':ão. Vf\i à Seção deCo'J"iSEões 1:'er- mitlade, parecer favDrável do Rela- berto SchJ;!lidt. - Parecer no senQ
liá&. o bagaço de cevada c!Bstim.dn à ~la,nenLeB. ,.. , tor, com uma Emenda. - Vai â Se- tido de se? requerida audiência
~limentaçftO ~o gar,o J.ei~eiI'{} e i), sui- ,ão de C,omifJsões' Permanentes. do Ministério da Agricultur~, ~ que
noculture.- . Projeto núme;;o l.ü32" de i.9('~ -, F·ro.ieto nuyaero 5H, de ~9"7, . foi aprovado por unannmdade ..

1I.1'to1" S' Cardo"·, ql' Alme'da que"Institui " liCEnç",-)?~r(),iQ PV,l:U t'~ que" Concede franguhl t)O~t\1\ f;I tele- Elloerrame!J.to: As dezes~ete horas,
t , 1., .,""' "' empl,'eg""ó,os sujejtó:;; 1\ ço.,,:,oíid>;Lção g).'áfica à Ligr. dos AmacDI'es Brasi. nada maIs havenco 'a tratar. o

RclatOJ;: Deputado Aldo. :Lupo das ,LeiS do Trab:>.lbo e da ouiras lí'lro de RM\o Emissão (~ABRFD". Senhor Presidente encerrou a reu-
, -. .~. providências H • . , , - rrião. E, para. ce;n;;taT, eu, d11:arits

Conclusa(), "~provac;o, por. uncanimi. . Autor: Senhor Dazo Cohnbra Geralaa Orrico Pupak, Secretária,
Ç.~d~, .o pa.~ec"r _do J;t.~J'!-to~ l..',la 1'8- Autor: 'Senhor R.rdm,m:'l,o P~:rcn.te Rela,tor: -J;)?putlJ,do pousa ;oant08 lavrei a presente ata q\le, depois
J,YlÇao. v:.a~ <\ Sr,çü,o d\). C\lml8S0es Per- l~ela,tor: DenuLaç:u Art,h;.:u: S",ntoB Condqsão: R.ejeitudo, por unan~- dE 11d", e aprovada, 8el;á, assinada
manentes.. "midade, nos têrmos do, parece~' con- pelo PreEidente. - Deputado Tou.
:RED18TRIBUIO.!io DE PROJETOS Oonclusão: Aprovado :p~rElc"r d,<;l, 1,J:ário do Relat()r. Vai !t Seção de' ~'inho Dantas" PresidentiJ.

.. El<i 14 DIf I.1JUO DE 197~ Relator no sentiQo de l'e\o:r;mu: :), p~,,- .Comiss6es F8rmanentes.
posiçã? às Comissõ:.so(~e C'J!lJ~i~ui?1í,~ .{TA D.1 '1.0 REUNIAO ORDlNARlA . COMISSÃO DE FI$CAUZAÇP;O

AQ SenhOl' 30\\'0, C:J.stclo: E JustIça e, de :ç,eg'lol",<;,v) Socl,,,,l, f'.C~! REALI"'AD4 EM: 13 DE 1BIO DE r..IN.AI\JCEIR".à nova leglslaçao eIn V1g0J,'. ' 1~'''1 ,"-I ,- v., 1 ~ ~ - r _ .. _ ., \1"\
. '·,P;l'Oieto n9 83-61 - lJ,u.e "Alt6~e. 11 '-" • '" TO"" nA DE "O"'''''"s
leglslaç[w. per.tlnente ã. STrr'El\fll: e dá i TURAH "B" "" ...h... '" ,.", M.
ul\tl'as p;roviMncias". y~ PISTRIBUIÇJi.O DE PROJETOS :EM r ' .

. 25 DE MAIO DE le7~ .' \ As dez6sseis h,oras qç .dia J3 a~ AT'A DA 2~ REUNIlJ.O OlWINARIA.
Ao SenJ;li}:t; Jorge, V'!xgas: 1,]1,,1,19 de 11m, presentes os SenhOJ;es REALIMDA. NO .DIA 28 DE ABRIL

Ao Sr. Jorge VlI.rga:> J;leputs,dos Tocrinho Dantas, Pr<;isi- DE 1971
~roj.eto n 9 1.8~.9-68, - \lue "Altem p,' t' • '10' l n7' "dente, Hflrry Saner, V1ce-Presleen1,e, , .• .

Q. a,rt. 29 di! Lei, 4.:?,~), àe ~q1.63, que }~Je o nU!ll~ro. ~' r.~ ': ~ .:: ,:r:~ ,Ivo Bra.ga, WiL"ll.r,~" GuilT,\f.\rães, Athtê ;,M ,qumze l;\oras, e de~ IDJ.11\l1qos <lo
"institui flbouo.' €Ep~ill.~ em, esráter ~r;bllnal Fe~;,al ,d_. R;CUL:l~ , Mo 'Co:,lry, Norberto Schrnidt, .Jorge Var- dia v~te e 01100. de alml de nul no~
p}'!rmanente, pll,ra apoBentmlos de 1118- dlflea o. ar:tlgo 20'" lt.D,}) lU, 110,. De~ 'gas, Aldo Ll1po. Arthur' Santos, Vi- 1(eçcnoos ~_ setenta li \lm, e~ sua .8a}",
titUlas de Previdênroa".' creto-lel numero 330., da. ç. de se',e'A- lncius C0l:'iaiJçãe Pedro Co1irri' Flo- ue ReullJ.\les, reunm-se a COlUlSS[\O

Ao Sr. Wilmar Gll.lmlJ-ri.iBs: i)~O df 19li9 ~o? a!'U1~ leiO (~u~b~1elg; rim COUti'~:Í101 e Peixoto Filho: reu- dde J'c"SCatii~a~á~ l<·L.~c,eJra .e TJm~~a
. o ., " e. m: mero "v'>. (le . e . ,nll\-Ee a Comiss§,o, de Fina~1Ç:;>'s. :na, e, on a.s. ~o"', ll, . !~§). "nela ° .

~ro~eto, n· }.a:!7,;"U~ -;- que :;J~ n~ya119"9' . ~"la ~6 do. Ane;,:õ J;I. Abertos os tr&- nno,' Deput.ad~, Gf,br~e1 Berm?, !,re:
~<;i\laç",! ao ",rt.. ~,3 ,}la COJI,S{)li\iaçao Ao Sr. Athiê Coury 'ba1hos, ° Slênhúr Seçn,tárlo l?rQcedeu ~ld~nw e llxesvntes: 0: sen?oI~S" Reu
'i'~.Il, LelS ((o, TJ:~,baiJlo • .' ,,'i.\ leltul'ada Ata da reunião anterior, , .lq~e,Fan~to~e, v,lCe ;p;r~l~er:t_. pe:""

DISTRIBu.L(!)ío, DE, PR.OJETOS Plojeto m.~mero '17;'0 e~ 1~7'" 1'-' ,aprovada sem, resb;ições, Ordem do ~";t"'~'A. Walson r~o?e!30 Vil'~e p.eslU;;r_:
EM' 1~, DE 1',,"':10 DE 1971 (Mensagem num~ro lQ",_~e 197.), - Dia: 1) Projeto número 2.115, de ~e J;lelo J\;IDB, JO".'lUlID ~_ac;e(lO'I-a
, _ ' - do Po~el' ExecutIVO, - Dispõe 50lJfG· 1970, do Senhor Passps Põrl;o, que r€ute J':rota, oJose .3'!dl;l1fác.o _ol';t?:

Ao Sr. Rar:ry, ?f.u~r: alteraçoes 111troduzwae no QJiUlp!,O d,e "'Df, nova re'dacão ao dispositivo dll- A~hos ,de Andrw~e, J,,1"8 Hadúad,_~_e\
"'.o'e>h :n9 Q .." nu ..._ Sfn~d Pes50Rl do Depa.l'tanJ,entç :;15 p.,)i'1h" "·e1 nÚ"'6vO "3],"",' ">e 12 dG sete'ut-o .tllSDl.ll1Z, Th,:odulo ue AlbugU'-'_tl1W,
.." J w, ''''. .....<.,q,', """..,..,. ,- "." Federal - .' ,~ • ''o. v. ""'. •• • ~ Slllval Guazelli JO$l9.S Leite DavI cW

:!i!~à,er3.1, que "D:ecl~,ra de utuida~e pe\-· d~ 1957": - p,elqtoJ': Df;>);]\I,tado, ~"lll- Almeida Arlmdo K;unzler, Joel "l'-ero
b,li.cE!, a ,Socl~da,ç\e p.y.d;-,,1g1l('51t de Bu- Ao SI', Dyrno PIres rri0~ •c!umlf\ra,~,,. p'8,:ec,er .favor:,v~l, l'€~ra, 1'l005er ....lmeidà. Francisco Gril~
:n~ficen<nn .de, I;rher<:1., Çl)l!' $ede à. rua ""'",n~, tç'rmo~ clt; ~,u~s~it'tti 1.0 da Co:a.n.- lo e :Bento Gonçalves-. Deixaram do;>
:f.Jr. çeJe.stlno, em ~;rlt{)rI)J, Estl;\d,o do PrQjeto p.ume~o il.~.6~, ,~?, ,~s~!!: - ,S1<Q, de ~erVlÇO J;'UblICD, o. qUi; ~oJ 'oonrp&l'ecer os Senhore,;; Deputido&
l1io da Janeiro". q(), Pen~çÇJ Ji'ed~~al;. - P,,"m,1'if.,a ",9' r,prollacto IlPX una,nlmJd\i-de'. Vl)<l à ElU'ico P..Jbeiro e Heitor Cavalcanti
' \,. l'~glstro no ~n:'itlt!:l'O;, ~rl\l'.1,l.(;'..u;~: ",6 'Beç,(i.o dfJ COJllÍ.ssõfJ,s PerJWInentes,. 2) Ahrindo' os trabalhos, o Senhor Pre:
lfESENHA D08 2'RAJi.lALHOS P.E,A-' l,'l,{;forma ~gJ,'&m, ~(B~}\),;- !;ie ,:'1.Côl;: :~oj<,-to nú,D;icrO, 1,; ~07: de 1ge~1 (lo Se.- 'siden.te fez ler e dil;ouUr a, Ata. an-

J;,IZADOS NE- REUrvl.i~O O.p.DJ-. à,ojS, conv,er;:o3. ~ contrato." fi) dA UM: 'l;>l;Jor A;;m!1udo COJ;f:!.a: que Esta;b~-,Mrlor, {ando sido, l'l me;{mR ~,pl'Ovada.
NARIA' DE' lÓ DE' M,iuo DE í97~. tras, p~oV]êel!cla~. }(;Q~ sritêrlO par", r" ~lx~~ão. dlJ"grat~- Bem l'esss.l"illS. com a 'Palavra (l Sr.

:nca,ç",o c~'Õ_Ee~r~sen.açao dps J,'J;e~l- Presidente que iniormou t~r entrado
Projeto nÚmero asa. de 19~,8, -- que DISTRU3UICJW DE, PROJE'l'@S E1)§ dent<;>s dps '1,~J.~unals. ~e"'€lajs e em contato CDn~ o Senb,Ol: :presidente

~Dlspõe sôbre ,.3 o,pasrntudúdas l>S- 29' DE lIfAÍO DE 197:1:' ' 'M(I::ubros ~o M~Ulst~ério, Publiço, da tio Tiibunal de Contas da, Uni.ão. Mi~
~ecja~ e por tempo de serviço, os d;j. .UJUrto e ela Qll~J;a~ p'Oyt.dênç.13,s I,. mstl·o. ~gbe::, ~en~,lli.t, ,com],Jlna,udq
outras pwvídê,)çi&S". . . \ ! Ao Sr, Jo1i.o CastElo: 'l:I,çlatot: Deputado. '?Vl)!9~,r GultU,"'- com aquela Autori<1ad-e 11.ma vi,si,tl1, d<i

"uto.· ~~~'hor 1.""10 V'Qn~~ '" j >_" ...._ i !l~l '" riilell. Parecer pela :fl",Jelç"o.,O (lU" 101 mesmo na próxima quarta-feira. dia.
-r _ •. ..~""""' . ,,;). 1(J I., u,~ , :,r~ e".., n"mc;o " -= .~';'. -. 'til 'aprc.yatlQ pDr l,h'12.nimWaàe:' Va~ à cLUoo, às q\linze' horas, a ~sts, Conus-
Relator: Deputado ~vo Braga. T} lbunal Fed~ra~ ~f; .}l.ecw:sos - M.,\!- Seção de Comissões P"rmall;en.tc:;. ~) r,âo para falar dás atj'l'idaiJ,e,5 dlllLuele

<;lifica o artglO 'l.·Q'e he:;n :qiI, ~';, ~e..- 'Pto.Jeto nínneTo 1.190, de. 1G6~., o~ ól·gão. qne segundo a Constitulçf:í,o, no
COncluóáo: A:prova~o, por unani· ereto-lei número "'~(}' c!e

o
fi u"'" ~.~um,- .~cnhOJ; Brag,1- numas, '1\1'3 "cAc~e:;;ce.r,- parágrafo 19, do seu ll.!'t, '11, é órgão

p,údade, \l J;eqUeri,l)}ento do RelatOl~, bro d~ 1069 e, o attl~o \," do ~.e('.'eto- ta p"rá.grafQ ao, (!xtil;lo 60 da, Lei, nú- au,'illiar do Congresso 1\1w.;ional. AfiJ·.
sô])!'\) audiência 11 Comissão de Cons· lei numel'O 9b4" de ',~ Çl.e çl,\tjlbzo di! ' mero 3 ,'!iQ7, de 215 de agllstQ de lJ96fl. moú' ainda aUe convidará também Cl
tituiçii.o e J·u.stiça. em, face à Emenda 1059. \ que e.ispõe sÔQre a Lei Qrg(lnice:. da Mi.nistro da Educação e CUltura, flc~
0únstituci"nal número ~. Ao Sr, Athiê Couxy: ' - :l;'l:lõvJdência Soe!!,l. lllteJ;ado., p~lo De.- nador Jarbas Pas.ss.rinho p2-Ta c()mpa~

Fro,Jeto. ~\úm€rQ 1:,4,59, de 1968 . ' {ireÚl-Iel nú;mero 6G, da 21 qe l),ovem- ]'ece,r fi êste órgão técnioo a fim elE)
que "Asseg-llr", aos a.t~ais o.Derado~es l?l'o.iet o n~mero 77" ç'l,e ~W,~ -' tio de 1966", Eell',~()r: D,eputa.d.o discorrer sôbre a destinação de &ub~
j;Jost~is do DOT' Q direito, de' acesso (Mensagem ..:lUn:.~ro :1,.03, (le 1l}11) - : ~ilmaJ.: Guimm;áes. J;'rtJ:ec~r favor,i- vençõe,s às EJ;).tidaces, Bilbre outros a.~
à. ClafiGe, "A", nível ia, da Série' ,de do Poder E',ecu.I-:':o - :;JJSl'õl;i sôbrI;J vcl~ nos ti':J:Woe. Çlo Sub,stltutivo d" suntos qlle int~resEam o.e perto fi ,e~ta
Çlasses â~ PO!3talistll's, se,\':undo Il,S alterações introduztdas nO QUl<dJ;~ 'de' Com.iisão ele Legislação Social, o que G5miSsiio.. Teceram conEider&ções e
, d'" t "l " Pesso,ll (\0 DepJatame"to d.e :Po)$,ci'J, l'o.l l1p·,rov:J.dO por unanimidade. Vai deram'sugestóe..s SÔbl'e (l assUlíto, "v1-
~o,n ~çoes qu~ I#S.:<'J6Qçe. , F d ' . , " , t s ", .,'·e e1':,\,. . r. Seçil,o d~ ,co~is,sõa~, Pel'manen es. sitl1 <1e auwriqades''.. os. en".ores

Autor: Senhor Paulo Nlacarmi Ao Sr DY1'no "ire~' - -~,,.,.c.- '1.) Pl:ojeto numero 3.670, de lSe6, <:lo Deputados T'l1eodulo (la Albuquerque.
:R 1 t . D· tcd 1 B '" ~ , . ~. -. Senado Federal, que "Autoriza o Freitas Din,iz, N{)s~cl' de Almeida E o

e.,a ar. epu" D vo ra~", I Projeto número 3.569, de ~g6(j - FOGe,' Executivo a lnst~J.ar em Ee- própl'io Senhor Presidente. A segui,r
Conclusão: Aprovado, por Ullanil).ü- \ do Senado Fedem): - J;>j;jcil?lina o cife, Estl'<(lo q~ P~rnaJJ;lbuc(}. uma ;;e· (J Senhor Presidente anunciou a pauta

:ti.aue, o, l:equedme:o.to, do Relator'- ~ô- registro no Inst.itwto BTB<$.Uej.~f.) . d.lJ :tina.ria de petróleo e UlWl USITla de dos trabalhos, dandO., inicialmente. li.
'bre audiência â CorniBs§,o de Consti- Reforma Agrárip, - ,lERA). - de F'erti)i<iantes". Eelator: Deputado palavra 8.0 Deputado José Bonifácio
tíllçã.o e JuPtiça., 8111: faee à Emenda acõrdos, convêniof., COJ~j'Y.,\ê9R, () i;IA """Uma!' Ch,imarães. Pi;1recel' pcll], re- lI'eto que den üünhe<limento à Corrd~
<Çonstitucianal número 1." outras providência,?:-' . - ....' jelçiio, (I que foi ;:;provl).do por 11,1)l),- são do procc,>so, xeÍcrente ao Oflc]{I
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Dias:

9 horas Classificação Dec,'
Universal

26,6, - 15 horas - Testes de,
Cultura

27,!l, - 15 horas - Catalogação
29.6, __ 9 horas - Bibliografia e

fr-t-,
'é :='7" Refer~nela

19,6. - 15 horas - Portuguêl3 :Brasí!la, em 7 de junho de 1971 __
20.6. - 15 horas - Documentação Luciano I!.. Alves de Souza· Diretor.
~2_,'?.:.."'" 9 har:,!> -:- Ieliom\', - -', -c. Geral~ "' . .

sIm1 uma 'meL.'1(ff c0Drdenação no in-!
ter€sse, no bom desenvolvimento, na.
eficiência e na dinam!1Jidade dos t"a
balhos da ComisBão, A seguir, o' se.'
nhor PresldelJte concedeu a pala'Ira
ao Depl!t~do Arlim:to Kunsler, que leu
o· relatol'lo e deu pareceI' sôbre "3
contas do Govêl'no Federal, 1'e10r8114
tes ao exercício 'financeirQ ele mil no.
vecentos e, SeSSBl1ta e oita, encp.ul1..-.
nhadas pelo Oficio 431-69, do 'I'riou~
l]al de' Contas ela. Uniã-o , Durente g,
I&itura, o Sel1hOl' Peputaelo Gabl'iel
Hermes convidou para assumir.. a P:;..e4
sidência dos tmb8-lhos o Senhor Denu
iado ([{eI1rique Fa!1.stone, tendo' l'CRS
sumido alguns' minutos após, qual1da
deu a' palavra ao Deputado Joel ):-3t
reira que c\esejava faze;' indagacó31l

ATA DA 5ft sâbre a lnatéria apTeciada nam:',,;1a
- . '. REUNIAO ORDINARIA, momento. Voltando a palavra ao' Se-

REALIZADA EM ,19 DE lJ2'AIO .
jIJE 1971 nhor Relator êste prestou os ",scla

recimentos necessúrios, No fim c;a lei-,
As quinze horas do dia dezcl10ve de tura feita pelo Senhor Relator. De'Ju

maio de mil novécentos e setenta e tado ,Arlindo Kunsler. os DeDuta,10~
um, em sua Sala de Reuniôes reu- José Bonifácio Neto e 'I'heódll]o AI~
niu-se a Oomissão de Fiscalizacio' FI_ buquerque pedimm vista coletl'Ia 1JRI'fl.
na11ceira e Tomad:a de Contas' sob a n.s referidas Contas, no que foranl a,
presidência do SenhG1' 'Deputai:llJ Ga- tendIdos, A seguir, o Senhor Pr8st.
brieI Hermes, Presidente e pl'éséntes .dente voltou a daT 'l, palavra 8,0 Se
os Senhor-es Hel1l'ique Fanstone, Vice- nhol' Deputado Arlindo KlUlsler, para,
Presidente da Tmma "A", Heitor Ca- ler o Reiatório e Parecer, como Re.'
valcanti, Nosser Almeida, Athos An- latór da matéria, sôbre a Men.sagem
drade, José Haddad, 'I'heóclulo de AI- n9 118-70, do Poder- Executivo, "qufI
~tlql1er-que, José Bonifácio Neto, Ar- submete ao ,congresso Nacional as
Imdo Kunsler, Joel Fêueira Ricardo contas cio Govél'llo :8'ederal relativM
Fiúza e Aécio Cunha. Dei~<!l'am de ao ,exercício de 1969", Durante a lel

.coml/arecer- os Se,!1hOl'es Dayl de AI- tura 'pediram a palavra para dirlml1'
meida, Sinval Gqazzelll, Joaquim Ma- dúvidas, os Deputados AéciO' Cunl1a ~
cedo, Josias L§ite, "Eurico Ribeil;o e 30el Ferreira, sendo prontament2 n
Vi'al!ion Lopes. Lida e discuUda. a tendidos e esclar€cid{)s nelo SenhOl' Re.
Ata anterior, ooloca-la em votação, -j{)i lator. No ,final da leitma pedir:'tm
aprovada por unanimidade. Com a .-lsta coletiva os Deputados J{)sé Bél
Iialavra' o S~hol' Presidente Depu- nifácio Netb e Theódulo Albunuemue,
tado Gabriel Hermes informol! aos no que fOI'am atendidos, Nada mais
pl'esente,s ter sido transferida, por- mo- lla'lendo a tratar, o Senhor F,·esid-m.
tivo de fôrça maior, de hoje para. t~, marc8~ndo l'eunião para o próximo
quarta-feira, dia 23, àS - 10 hOl~ da. (lIa 26 (Vlnta e .521S) da luaio, auarta...
manhã, a visita qce éle e outros feira, às quinze (5) hqras, ar.Ç·ar1pce
membros desta Comissão fariam ao O, comparecimento de todos e encerr~
Tribunal de cont;;ls da União, reno- a reuniã-o às dezessete hora~ (17,ODl1s),
v::mdo por isso, o ~onvite fi todos,os e.paril. constar, eu Wilson Rlca1'do
seus pares a fIm de jl;ocederem aque- Bo,rbosa. Vianna, Secretál'ío, lavrei a
la visita que, aduziu, servirá para es- P>'ló'SE!ll·te ata, que depois de lida e a~
treitar ainda iriais {)S laços que nos provada. será aSSinada pelo Senhol'
prendem a-o 'TrikunaI, ensejando as- Presidente, Deputado Gabriel Hermes,

I ' ,
,11'1 253,::-SJ?P"70, do G~binete civil dai ATA .DA}~ l1EUNIAO ORDINARLtl, mau da' iIDPOSSibilidad,e ela vlsi,ta do
PresldenCla ~!l', ReI;:nbll~::, eJ}c~ml1- BEALiZAD/, !"JJ:1c~5 DE MAIO Senhol'~ Presi~~nte do 'I'ribunal de

!
;nbando Re.lU'lJOrlD ot.<.s ,~l;lVlda~e,> do . DJ!I li) tl cont,as da Unla~, MinIstro Abgar Re..
Banc? NaCIOnal ~e De,envolvnnento " , , " ,naul" qlle devena ccorrer nesta Ren-

IEconomlCo, em ;;ml novecentos e ses- nAs 5lulnzehOlas_do dl~ CJl1CO de maIO l1ião, e que êste evento fôra transfe
,I"enta e noye. EO,ram dadü~ conhem- cl-: m~;,novc';.nto~.e se,ent~ e um em rida plUa o próximo dia 12, qúarta
'mentos <l liberados os segmntes pro- 5t,.S, ~,,,a da ~~~un:oes,.reunm-se :;t Co- I feira, às 15 (quinze) horas, nesta Sa
C~Ss?s:. R~curs~ ç!~ AsSoCl!l'çao de' As·-:mssa~ de F~~cahzaçao Fmancelr!1 e la de Rellniões, O Senhor Presiden
Slst€nCla a In~an,ma de VIçosa,. r~ur- rom,~aa ~e CiJl1~aS sob, a Presldencl2. te marcando reuniãlJ para o próximo
so da GOn~~r6ncm Sant,o Antomo '- do !3,cnhor Dap~L:~~ oGabnel ;tIermes, dia 12 (doze) de maio, quarta-feira,
BO~ledade ~ao VlCent:; ?e .paulo, co~ :t:re_s;dent;. e ple'cm;~s os, .senhor~s às qU~l1ze (15) homs, agradece o com
seQe eI!! Asto~fo DuLp" l€Curso-., c:a .t'+,e~.lqu~ _,~ns_tone, VlCe--:~esldente aa P!1!,em!l1anta, de todos e encerra a reu
1'undaçE.? ~nI;tltuto. ClínICO. de Jl1'~ ae 'I'lllma li, ,\,:also~ J;;OPW, .VlCe-P~e.- r:mo as qUlllze 110ms e quarenta e
Fora, tOQO" em Nimas G~rals e leia- sldente cl~ <r:luma, B, Palel~te FIo- CInco minutos 05,45hs), e para cons
hdos pelo Deput?do Theod':llo, ,de AI- ~~, Joel PeneIra, l()a~l1lm ).vIa<Jedo, tal', eu Wilson Ricardo Barbosa Vian
b,,!que~ql1~. Recursp"do In8~1!l1to Nos- ~m~alo Gi:~z,zel!l, lheod:ulo de Albu- na, Secre~ário, lavrei a presente ata,
Ea Se~hOla d~~?S~l;O,deYOlta Grall- guel~lL, ~Illld~ Kuns.ler, AtJ:os de .qu~ depms de lida e aprovada, SOl'á
ae:, Mmas Ge~ms, le"atado J;ela ,:oepu- ,n11dlade" !'l0sse~.,Alme~d~, JO~? Cas- assmada p.elo S8nhor Presidente, Depu
huo :septo, C,onç~lves: O I~cu"sO?a ~el(J e Jose BomwclO Naco. D~lJ,alam tado <:labrwl Hermes.
Casa aa; Cl'lança ae porto,Novo, Alem ae comparecer os Senhores Deputados
ParaibJ., em Minas Gerais, foi colo-, Heitor cavalcanti, Da.yl de Alm2lda,
cado em exigência pelo Relator, Depu- Josias Leite, Ricardo F1úza e Eurico
tado Benio Gon.çalv€s, t,mdo POI' isso, J;llbeil'{). Lida e .;;olocada em votação,
deixado de ser apl'eciado, Sqbre éstes a ata da reunião anterior foi aprova
assuntos, isto é, Recursos de Entida- da, O Senhor Pl'€sidente deu a pala
deS, o Senhor Presidente Gabriel Her- vra ao Deputado Slnval Guazze'lli -que
ll1e~ sugeriu e os Senhores Deputados deu' conhecimento à COlr>jssão, como
pre.sentes conCJordal'am, -que sejam de- Relator, da Me!'..sagem número 9 (no
Mznudos dois deputados c\a ARENA, e ve) da 1971. do Foder Executivo, que
deis do M.DB, a fim dB examina;;em comunica abertura da cr.édito extra
QS J]l'ocessos e, em estando estes per- ordiniirió dê Cr$ 75.000.000,00 (seten
leites, a Presidência dará cnnhecimen- ta e-cinco milhões de cruzeiros), des
10 ,ao Plên~rio ,d~) Comissão e, logo tinado, a atendel::, as d~spesas ~~e . so
a~o,s, ao Mnustel'lo para" levantar a.'r corI;o as populaçoes e al'eas atmgl.das
l'~stl'ições existentes, A seguir, o De- pela, estiagem, conforme decreto .n9
!lutado Joel Ferreira pediu a palavra 6S: 279, de 19 de fevereiro de 1971.
-para Telatar o Pl'ccesso númel'O ,.,. Colocada em votação, todos os depu
1.573-70, da Fundação das Fioneiras 'lados presentes foram acordes com o
2cciais, re:netendo Relatório e Ba- parecer do rflatol', pela sua anrovacão
l:tnço l'efe1'811tas às suas atividades 1'e:' e a lnatéria será al'quivada nâ,Coniis ...
laUvas ao exercido de 1969, tendo sid{) ·'sfto, Através do Deputado 'I'heótluio
pedida vista do me,smo, pelo. Senl1ol' de Al1;mquerque foi dao,o conhecimen
De,nutado Theódnlo de Albuquerque; to f) liberado, por unaniinidade, o Re
() Senhor Deputado Nusser de ,Almej- CUi'30 interpostC1 pela Entidade "Pré·
da deu conhecimento à Comissão das Juvenato San Geraldo" ma,ndando-se
Me2sag'ens 335-70 <in Poder Executivo, 'notificar o I\\:inistério da Educação e
cornur.c:.cE.ndo a abel'tura de cl'éàitü ex.. Cultura., diL decisão. Ainda 'conl a na...
tra.Ol'dinário de Cr8 60.000,000,00, des- I2,vra. o D2puta.do 'I'heóc!ulo de Al
tini1c'o a atender a despesa de socorro buquerque devolveu ° processo obieto
às populações e áreas atingidas pela dn relatório e balançQ-, das PlOnelras
eüiagem" confOl'me Decreto nO 67,270, Sociais, referente M atividades rel",
de 24.9.1970 e MellSagem 439-70, do tive.s.ao exercicio de 1959, para o qual
1"ocler Executivo, comunicando l! aber- havifl, pedido 'visb, afirmando nada
tllra de crédito extraordinária de CrG ter a OpOl' 'ou a acrescentar no Pa
50.000,000,00, ao Ministério do :Lnte- leeeI' do Relator, Deputado J081 Fer
l'ior, para atender a despesas de EO- reim, O processo fOi entreglle ao Se
caria às populaçõeH e área~s atingidas llhcl' Pl'esldente. POI' sugestão de Se...
pela esthgem. e dá outras provldên- nhor Deputado 'I'heódulo Albuquerque
~ias, O Deputado Theódulo de Albu- ficou ,ácertado que todos {)s processos SECRETARIA DA C,AMARA DOS 'DEPUTAD,OS
que.rque· requereu e teve concedido o refél'eutes 10 ;Petrobrás serão devolvi-
pedido de vista,das Oop~tás ,do Govê:c. dn$ à Pl'esidência da Comissão, a fim CONCURSO PúBLICO PARA 24,6 ..
no l'ederaI reiativas a 1969, O Senhor de que sejam coordenados e. poste-
Presidente maréando l'e.união para o rioJ'mente, redistribíJid{)s, Com a pre- BIBLlOTECÁRIO/7l
JJlóxime dia cinco (5) de maio, quat- sença da' Senhora Diret'ôria de Co- '0 Diretor-Gera! comunica aos Inte
ta-feira, às quinze (15) horas, ag'ra- n1issôes, Dona Geny Xavier Marques, .ressados que as prova,s se reall'zara~o
r1BC-e o uOlnparecilnento de t'Údos e en... o Senhcr Presidente voltou a Teclalna.r
cerra a r'éunião às dez2sseis nor!!,'; e da falta de funcionál'ios pam a Co~ nos dias e horários abaixo discrimi
quinze minut-os (16,15 hs.>, e para miõSi'io, Após esclltarem as 'vondel'a- nados:
eonstar, eu 'Wilson Ricardo Barbosa ÇÕe.1' da Sonh\lxa Diretara, teceram co~
Vianna, Secretário,. lavrei a presente mentários sôbre o assunto. dana0 su
ata. que depois de lida e ap1'ovacla, será gestões " Deptttado Theóc1:1110 A'lbu
tls.oinad'a pelo Senhor Présidente, De- querque e Arlindo Kunsler, Com a
putad? Gabriel Hermes, p~.Iavra, a Senhor Presidente, !lifor"....




