
ti: ;

"00

A
= =

ANO XXVII - N~ 22 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIEA, 10 DE MAIO DE llf12

'~CÂMARA .DOS DEPurADOS
SUMÁRIO

22ª-SESSÁO DA'2~ SESSÃO LEalSLATIVA DA 7~ LECHS
LATURA EM, 9 D'E MAIO DE 1972 '~

PROJETO A IThIl."RIl\HR:'

:I - Abertura da Sessâo
I! - :Ceitura !! assínaeura da 'ata alt zessão anterior

DI - Leitura do Expediente

OFICIOS DEFERli'OS

~ Du..Sr. Presidente da Comissão de li'iI12,nças ofício 11· 13, de 1972.
_ Do Sr, Presidente da Ass,ociaçâo Il1Gerp8"lm'mentar de TurI.smo co-

m1.Pli.~[r.i.ldo a designação de Delegação.. .~".
l';[a~s2,,;em n" 62, de 197a (Do Poder .ExecutlVo), que submete a consíde

ração do Congresso Nacional o 'texto do InstTUI!lento de Emenda, de 1971" da
,Cari,a das Nações Unidas, adotado em N<)Vl> YOl'k, a 20.d~ deze~'Jro de
'1971. que au-nenta o número de membros do C0l1SeUl0]cconormoo e oOClal da
vinte e sete para cinqüenta e quatro, . _ .,_

Projeto de Decreto Legislativo na 53, de 1972 (Da COffiISsao de FIscalLza<;ao
Financeira e 'Tomada de contas) (Men"a,gem 11.Q 3"6·72) '. que aprova .a I1P~
lent:lidcl'ia de Rômulo Gomes Cardim, no cargo de Mímstro ctassísta 0.0
'I'.tiblmal Supel~or' do TJ'at~alJlo. .

- Pi"Oieto~. 29S-A, de 1(71) (Do Sr. José Carlos Leprevost) que dispõe Sobre
a ajt;[la" financeira supletiva ao assalarãado adquirente lie ?8.sa propr~ atra
vés <:1:0 Banco Naciona.l d!1pal}itaçl?,t;J, e da .ou!ras pr?vld~l1Cla~; tendo .r'a~ec,:r
da Comissão de Cnstli,tuçao e .JUSt.lÇ8" pela, ínconstítueíonalídade e prejudí
eiaJi.dade.

PROJETOS APRESm<TAIDOS:

Projeto na 591, de 1972-(Do Sr. Adheman GhisiJ, c~ue dispõe sobre a proí-
lIicào de dispensa de tmlJalhado~ sindicalizado, . ,.. - .'

., Projeta na 5(12, de 1(172 (Do Sr. Siqueira Campos), que Instituí a, Loteria
t'opufaJ' ero Brasil e dá outras plQvidê~cias. . -. .

Projeto n. 599, de 1972 (Do Sr. Ardmal RIbas), que cria as Loteríaa Es:
portrvaa Estaduais. <

IV - Pequeno E~<;diente

CELIO MARQUES FERNANDES - :K'[elhoria de remuneração para o
funcionalismo da; Câmara dos Deputados.. .' ,

FAGUNDES NETO -r- Comemorações do DIa elo Trabs.I!JQ em Belo Hol'l-

1\0I1'.a. d • d A" '" C 'JERceJ:1IlVIO SANTANA--C[!.nceram€I~t(}~ e v~,?s a V "sp. e na ruzeiro
fia sui. .i\.tuação ,da CONDEPE,na ~ma}Ol~;a. AItlgO da TrIbuna da; rm-
prensa": "Os_PerIgos da DesnacJOna!lzaçao. ,. _ , ,

FABIO- FONSECA - Queda ó erendas no "MiJleu-~o,'~ ArtIgo do jor-
I1alist2. FortlTill.'lto Pinto JúniOr, sobre o assunto. _, , .

P2lI:LOTO FILHO - cancelamento da construção eo presídío de DtlCJ.ue
Ife csxías, Estaelo elo Rio de Janeiro', .

01.1,7]?, G:&.R....RDO - Pagamento de homs extras ao "pessoa.] da Redíl
Ferrovláxia F2\Iel'a,l. _ .
. HAURICIO TOLEDO - Mini-Copa.

,JOS1Jí CARLOS LEPREITOST - Posse do General Arthur Duarte Ca.ncfll
Fonce~a no n,Ú'go ele Chefa do Estado-Ms,ior qas Forças, Armadas.

FLORI1\[ COUTINHO - Fechamento de USlTI8.S de açucar no Estado do

RiO·AJVL4.F,Ar.. DE, SOUSA - Relatório A1:1ual das Atividades do Bauco do
Brasil (1971).

V -:- Grande EX:lledl~ntª ,
MARCO MACIEL ~ Lnclusão dos b8,IlCOS estaduais de desenvolvim,mta

nas'vantagens da Resoluçã.o 131, do Conselho MonetárIO Nacional, e do ...•
Pl~OTERRA.

GERALDO GUEDES - Venda, da usina 1\[el'ces, Pernambu'Co.
DASO COIJ\i1BRA-- BíllÜlwiçãoc da taxa: de. natalidade pelo pTaneja.m§lilto

familiar",

, 'GASTA0 MUr.r,NR. _ Assínatura dos cont.ratos da asfalt3mlmto dos tIe~
cnos das rodovias oiuaua-jsandeirantcs e Cuiaba-Ja~a~. . " ,

SIQUEIRA CA.L\1POS - Situação da-Bel~m-BrasllJa'no trecho gciano, '
JAISON BARB.E'l'O - Banco da Educaçao. ., ' _ "_.
JOS!: ID.;DDAD - Dispensa ele multa para. brasíleírcs CJ.]1e se Jl~Ql:"'V-erem

cómo eleitores ate a data é.o encerramento do prazo previsto de alístamentc
para as eleições munícípais da 15 el'a novembro de 1972.

EENRIQUE 'DE LA ROCQ.UE - Homenagem ao General B.reno Borges
Fortes. - , • ',' d - B I

LtM..."'3A.L DE SOUSA - Relatório Am::uI das- Atlvr"a es QO -:1,1:50 LO

Era"il (19'7l). , -' I
. JVIA.RCELO LINHARES - Unificaç,ã.o e utilização do SIstema de ::"goas.J

de IgUfl...tu, Cea.rá. _ - - ,
. FLAVJO MARCíLIO - Estiagem no Ceara.

JúLIO VIVEIROS - Vestibular, e .depois?

VI - O"clem co ]}l!a

, :E:EEBERT LEVY, PEDRO IVO, .\J"FEU GASP1':.RINI ,Apresenraçacj
de utoposicãeg. ,- . _ ~

-Hown;jp.D SANTOa (Como Líder) - Cal:DJlnicG!;ão sobre artigo do 'El
Diatlo de :S:oy"t de TIl Sarvador: "Snpressão de ímpostos e_ baixa de preços
no Brasíl." < •

Lf,ER'TE'VIEIRA - Ql1estãll d'? ordem sobre comunícações em ncme ria
Llderanca , _ ~.. -

PEESIDENTE -Resposta à questão de ordem da Dqlutado Laerte Vieira.'
LAERTE VIEIRA, HUMERO SANTOS -'Encaminhamento,de votação

do Projeto n- 145-A, de 1971. ,
PEIX.üTO F1L:t-!O, Wl:\LTER SILVA -D~::l~U5São do Pl'ojeto nO" l.S47-.l.'\,

de uma. _
HOlit'I:ERO SANTOS - Encami:lhamento 'de votação rio Projete número

1. 947-A: de 19GIJ.
- - 'Projeta n" 1'l5-A, de 1971 - Aptovado. '

_ Projeto ~9 1. 947-A, de 1968 - Rejeitada o substitutivo; aprovado o Dr?-:
jeto ,

Pro.je'Go 110 100-A, de 1971.~ Re-jeitado.
,TOROMENEZES. (0<1= LideI') - Implicações das eleições indiretas j,Jartl.

a ARENA -
HOMERO SANTOS' lCçmo Lider) - ReSpOs.t2. M discurso do Dep !t~.do

João MeJ1ezeSo. .

VII - E;;;Il1i;:rr.gâq, Pessool

M!LTON BRANDRO - Vacinação em l1:"'iJ'sa nos rebanhcs do PiauI~
oonstrueão de açude-em Queimadas, MUl!icí;pía'de:Pia IX.

PEIXOTO FILI-IO'-.".J:tigo do, '·Col'reIo..3mziliense'·': "Vac:?s :rv:ragras.'!
EERMJJJS MACEDQ - Jubileu de Prata da Fundação de Maringã..
WiliMAR D.ALLANliOL,-10' aníversãrío de instalação da Universídade

FederaL de Santa catal'i..'la._ , . ,
ADEEMAR GHISI. - Aplausos: aos EstE::!OB Unidos per sua atuação na.

mcocnma, '.
GRIMALDI RIBEIRO - Oonsa1idaçâo,pelo Banco do Nordeste, dos dé

'oítos dos agrolJeCuaris.tas. do tTbrdes.te,
PETRIJNIO FIGUEffiEDO - Criação, da Faculdade de Jornalismo Bor..

ges da Fonseca, na Paraíba, '
ALDO LUPa - Prestação- da Contas do Govel'l1ador Laudo I'l"atel••

VIU - D€'Si;;'na!);ro !la Ozãe1;II do Dfa,

I~ - Encel'ralll.!;}ntll..

2 ,-- MESA (Relação dos membros).-
3 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS' (Relação dos- me!!;:;'

~~. , .
4 - COMISSõES (Relação dos, membros das. Comissões Permanentes, Es..

peciaiã;Mistas e de Inquérito)" . . -
5 ~,ATAS DAS_COMISSõES '
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ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

DE?ARTA·j\f.ENTO IjE HdiPRENSA NACiONAL

CHü:FE DA gEÇS~ DI! nf:D.l>.ç:Ko

FLORIANO GUIMARÃESJ. B. DE ALMé:IDA CARNEIRO

EXPEDIEf"-lTE

DJil.RIO 00 CONGRESSO NACIONAL
s6çii.o

RESOLUÇÃO N° 23, DE 1.972

PEREIRA LOPES
. Presidente

I' . , j.

Acrescenta um ite1n ao artigo. 139 da Resolução 11.9 67, de 1962

Faço saber que a Câmara ds Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:

Art. 10 Acrescente-se ao artigo 139 da Resolução no 67, de 1962, o seguin-
1e item: - .

"XIII - Líeença para tratamento de saúde, até o limite máximo

de 2 (dois) anos, ao funoíonárío acometido de moléstia consignada no
I 10, do artigo 150 e outras indicadas em lei. ..

. Art. 2° Esta Resolução entra, em vigor na data de sua publicação revoga
das as disposições em contrário.

Câmara dos Deputádos, 9 de maio de 1972.

ATA DA 22~ SESSÃO EM 9 DE MAIO DE 1970 Imprec€;D nas oflcil1as do Depart>lmento 00 lm, rlms. Nacional.

l'RESIDtNCIA DOS SRS.: REYNALDO SANTANA, 2' VICE-PRESIDEN
- DE, LUIZ BitAGA, l't VICE-PRESIDEN:rE, E' PEREIRA LOPES,
PRESIDENTE.

Amasonas

JoeL Ferreira - WIDB
Raimundo Parente - ARENA

Parâ

Américo Brasil - ARENA . I
Júlio Viveiros- - I,iDB I

Maranhão

Henrique de La Rocque - ARENA
Nunes Freire - ARENA

Piauí

Milton Brandão ARENA
Paulo Ferraz - ARENA

Cearl

Alvaro Lins - !VIDB
Flávio Marcílio - ARENA
Hl1debrando Guimarães - ARENA
Manoel Rodrigues - ARENA
psiris-Pontes - MDB
Ossian Araripe -=- ARENA

Roio Grande do l,,"orte

Djalma Marinho - ARENA'
Vingt Rosado - ARENA:'

Paraiba

Alvaro Gaudêncio - ARENái
Antônio Mariz - ARENA
Cláudio Leite - ARENA

pernambuco

Etelvino Lins - ARENA
Gonzaga Vasconcelos - ARENA
Magalhães Melo _. ARENA

Alagoas

Oceano Carleia! -' ARENA
Vinicius Cansanção - !VIDB

Sergipe

Eraldo Lemos - ARENA
Francisco Pvollemberg .: ARFNA
Passos Porto - ARENA

Bahia

Hanequim Dantas - ARENA
Lomanto Júnior -- ARENA
Odulfo Domíngues - ARENA:
Ruy Bacelar - ARENA
Vasco Neto - ARENA

Espirito Santo

E1cio Alvares J- AREN~

José carois Fonseca - AEEM'~

-------...,...--------Ç'l

CI'$ 3,5Q

• -.!
Cr8204,01)

Extertor

"' ~ ~

ASSINATURAS

c-e 4,00JAno

Bxterior

PORTE AEREO

M'enflaf .-. Cr8 n ;é)(l I Semestrtü crs 102,00 I Anual

o SIt. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Passa-Si; à

leitura do ~xpediente.

II - O SR. HENRIQUE DE LA
ROQUE:

Servindo como 2° Secretário, pro-:
cede à leítnra da ata da sessão ante
cedente. a qual é, sem observações,
assinada. .

R;;;pAl!TlQÕES E PARTICULARE:3

\

FUNCIONÁRIOS

Capital.6 tntertor Cap~tar e j·merior ,
Seme..~ril .............. ors 0,50ISemestre ................. ors O,~..fjj

Ano i"I.., ...... • • • • • • • • • • • • CrI! lJOO Ano ••• a ..... .. . . .•:q.,..- ••••• er" 0,00;- -- - --

o SR. PRE81DENTE:
'-(Reynaiao Santana) - A lista

presença acusa o comparecimento
97 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção. de Deus Inlciarnos

nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à lel
tura da ata da sessão anteríor.

U O SR. ELIAS CA;RMO:
1" Secretário, procede à leitura

'seguinte -

m - EXPEDIE~TE

PFíCIOS ..DEFERIDOS

- Excetuadas as para o exterior" que sempre serão anuais. as
assinaturas poderão ser tomadas em qualquer época, 1]01' seis
meses ou um ano.

- A remessa àe »iuõres, sempre 11 favor do Tesouro do nepar
tomento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada d(;
esclarecimentos çuomto â· sua. aplicação.

.... Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só serão reme.
tidos aos assinantes que () solicitarem no ato da assinatura •.

- O preço do exemsüar atrasaâo será acrescido de 01'8 0,01 se
do me.1mo ano; e. de-CI'~ 0.01 '))or ano..se de anos anteriores.

1-----~=--__-~1-----'---, ~
preendído entre 9 do 'corrente e 10

ce de junho vindouro.
de Na oportunidade, retormulo a "~os,,

sa Excelê'lc:a os protestos de minha
estima e consideração. - Deputado
Tourinho Dantas - Presidente.

Despacho: "Para os fins do disposto
na Resolução n,> 11, de 1971, designo
sem ônus. o Sr. Deputado Mário Tell
leso Publique-se. Ao Sr. Diretor
Geral. Em '8.5.72. a) Pereira Lopell
- Presidente.

Do Presidente dã:' Associação Inter~
parlam:,ntar de Turismo - GruP\l1
BraSIleIro, nos seguintes termos:

Brasília, 3 de maio de 1972.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunlcar l?J

Vossa Excelência que a Comissãw
Executiva do Grupo Brasileiro di
A.LD.T., reunida em 26 de abdí

elo p.p. deliberou designar a Delegaçãe'
Brasileira ao XV Congresso d8,. ... OJ
COTAL, a realizar-se no PanamlÍ.
cuja relação acha-se anexa ao nre...
sente. -

.Solicit<J a Vossa Excelência se dig",
D,C) Pl'esidente da Comissão de Fi- ne determina, a aplicação aos Depú-s

"' nanças, nos seguintes termos: tados indicados. dos termos da Reso ..1

lução n.> 11-71 dessa Casa, a pal'til'
Of. n. 0 CF-13-72 do dia 8 do corrente mês.

Brasília, 4 áe maio de 1972. Na oportunidade, renovo a VosS;:;;
Excelência os protestos de estima B

Senhor Px.esidente: alta consíderaçâo , - Senador Or...
SOlicito a VQssa Exceléncia seja de- lanâo Zaneaner - Presidente. .

signado o Deputado Mário Teles re- Delegação Brasileira ao XI} C{)ngl'e8~tN

presentante da COmissão de Finanças da C.' O. T. A. L.
i desta Gllsa nas solenidades de ,llh'.l- Panamá - Maio - '1972
,guração das AgênciM do Banco do. Delegados:
Brasil em Paris e Lisboa. .

Tal rnpresentação será em caráter Deputado Rehato izeredo - Chefa
oficial, sem ônus para' a Câmara. de- da :çJelegação
,,-..00.0 o Deputado Mário Teles per-I Senador Helvidio Nunes

1~!' 00 exteríor no período com- Deputado Clóvis Stenzel

Bento Gonçalves - ARENA-
• Fábio Fonseca - MDB

Fernando Fagundes Netto -'
ARENA

Jaizo Magalhães - ARENA
Manoel Taveira - APvENA
Murilo Badaró - ARENj\

r Navarro Vieira - ARENA
Nogueira de Rezende - ARENA
Pauilno Cícero - ARENA
alivio de Abreu - MDB

SíW Paulo

Aldo Lupa - ARENA
Alfeu Gasparíní - AREN~

Arthur Fonseca - APvENA
Athiê Coury - MDB'
Cantidio Sampaio - ARENA:
Freitas Nobre - MDB
Ildélio Martins - ARENA
Maurício Toledo -s AREN"I
drensy Rodrigues - AREl'l'A:
-Paulo Alberto - ARENA

Goiás
Anapolíno de Faria - MDfl
Brasílio Caiado - ARENA
Juarez Bernardes - MDB
Siqueira Campos - APvEN~'

Mato Grosso

Emanuel Plnhelro t-e- ARR!it~

Marcilio Lima - AEENA
Ubaldo Barém -ARENÃ

Paraná

Alencar Furtado - ~.
HeImes Macedo - ARENA
José Carlos Leprevost - ÂREN:.1:
Mário Stamm - ARENA
Olivir Gabardo - MDB

S.anta Catarina
Adhemar Ghisi - ARENil\
:Francisco onno - 4REIN~
Jaison Barreto - MDB
Pedro Ivo - MDB
Wilamr Dallanhol - A~

Rio Grande do' Sul

Aldo Fagundes - MDE ::-"'
Célio lvlarsques Fernandes ""itl

ARENA "
Cid Furtado -" ARENA
Getúlio Dias - MDB .:l
:Norbertp Sohmi-dt - A:fI.~ ~
Vasco Amaro - ARENA

Rondônia
Jiel'Ônimo Sintt9:m - MI:IIa J

PoIOl1aima
~iD Eowtll» _.ARBM'4_.

Rio de Janeiro

Ario Theodoro - MDB
Brígida Tinoco -'- MDB
Peixoto Filho - IVIDB
Walt-er Siiva - MDB

Guanabara

Florim Coutinho - MD}"
LLsâneas Maciel - MDB
Osneli Martinelli - ARENA

Minas Gerais

Pereira Lopes
Luiz Braga
Reynaldo Santana
Elias Carmo
Amaral de Sous!!,
Alípio Carvalho
Heitor Cavalcanti
José Haddad
Antônio Pontes

Acre

Joaquim Macedo -- ARENA
Nosser Almeida - ARENA

I - AS 13,30 HORAS COMPARE-
~EM OS SENHORES, -
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~qOJETO DE DECRETO
. LEGISLATIVO

N° 5B, de W72

OL na 377 - SAP!72.

Em 3 de maio de 1972.

"4. Cada membro do COnselho Eco
nômico e Social terá nele Um repre
sentante" ;

. Excelentíssimo Senhor Prímeiro Se
Qretário: .

Tenho a. honra.,de encan}inhar a
essa Secretaria a Mensagem do Ex
ceientissimo Senhor Presidente da
República, acompanhada. de EXPOS1
çã' de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores,
relativa ao texto do Instrumento de
Emenda, de 1971, da Cartà das ·N.t
ções Unidas, adotado em No.va Ior
que, a 20 de dezembro de 1971, que ,
"aumenta o número de membros 'do
Conselho Econômico e Social 'de vin
te e sete para cinqüenta e quat,ro""

Aproveito a oport\lnidade para re
novar a Vossa Excelência protestos
de elevad..l. estima' e conside~ação. 
João Leitão de Abreu, MInIstro Ex
traordinário para os Assunt(;s do Ga.
binete Civil. .

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DO lVUNISl'ÉRIO DAS RELAÇõES

EXTERIORES

DNU/DAII124/640 (04)

3. A resolução em apreço repre- posições adotadas pela Assemblóía«
senta a culminação de negncíaçôes Geral,
Iniciadas em Genebra, durante a
LI Sessão do Conselho Econômico e
Social, em julho de 1971. Naquela
ocasião, votou-se a Resolução 1. 621
(LI) que recomendava à Assembléia 3. Encarece a todos os Estados

_Geral a 'adoção da emendá à Carta, Membros que ratifiquem tão-logo
tal como o decide a Resolução 2.847 possível a emenda acima de acordo
(XXVI) . com seus respectivos procedimentos

4. O resultado da votação desta constitucionais e que depositem os
última resolução faz prever algumas mstrumentos de ratificação junto ao
dificuldades na efetivação da emen- Secretário-Geral;
da, já que dois membros permanen- 4 Decide ainda' que os membros
tes do Conselho de Segurança, Fran- do Conselho Eçonômico e SOCIal se
ça. e Reino Unido, votaram contra rão eleitos de acordo cóm a seguin-,.
o aumento do número de membros te dlsti lbuição:
do -Conselho Econôrnlcn e Social. Se
esses dois Estados mantiverem a (a) Quatorze membros dentre os
mesma posição que assumiram quan- Estados africanos;
do da XXVI -sessão da Assembléia (b) 'Onze membros dentre os Ésta-
Geral, a emenda não virá a ser dos asiáticos; .
aprovada, porquanto o artigo 108 da (c) Dez membros dentre os Estados
Carta determina expressamente que latínc-amertoanos;
a ratificação' deve ser feita por pelo (d) Treze membros dentre os Es
menos dois tercos dos Membros das tados ela Europa Ocidental e. outros.

MENSAGEM Nações Unidas,,- inclusive todos os Estados' /,
N° 62, de 1972 membros permanentes do Conselho (e) S~is membros dentre os 'Esta-

de Segurança. I dos socís Iístas da Europa Oriental;
(DO PODER EXECUTIVO) 5. Não obstante, convém que os 'I 5, Acolhe com -satísfação a deci-

Submete à consiâeraçtio do conçree- países que, como o Brasil" têm inte- são do Conselho Econôrníeo e 130-
so Nacional o texto do Instru- resse na emenda a elu 'reafirmem ~Cial' pendente do recebimento dás
menta de Emenda, de 1971, da ., seu apoio, procedendo à sua ratifi-. necessárias ratificações, de aument-ar
Carta das Nações tnuaa«, adotado .cação.. para cinqüenta e quatro membros
em Nova York, a 20 de dez~mbl'o 6. Caso Vossa Exceiência esteja seus comitês sesslonaís: .
de 1971 que aumcnta o numero d ~ d t··- b t· •
de me1nbros do' Conselho Eccnômi- ,e acor o: C?Jll, es_a omruao, su me o 6. Conuuia o Conseiho Eonnôrnlr-o

S . Z 1 â • t t . a alta consideração de Vossa Exce- e Social a eleger, tão-logo ue possí-
'~?n:üe~faae :uat~~: e e se e pal.a lência o anexo J)r~jdo de Mensagem vel: aç m":is tardar nas :8umôes. or

ao Congresso NaclOnal, bem como o gamzacionaís da LI! Se.ssao os vlnte
(1I.s Comissões de .Relaçôes instrumento de emenda, em nove e sete membros adicionais dentre 0S

Exteriores, de 80nstituição e Justiçá vias, e traduzido para o vernáculo. Estados Membros das Nacões Unidas
e de Economia) . Aproveito "a oportunídadc para re- para qUe sirvam. nos . comitês sessío-

Excelentíssimos Senhores Membros novar a Vossa Excelência, Senhor nais aumen~ados, taís eletções de-
do Congresso Nacional: Presidente, os nrotestos do meu mais vem _ser .realízadas ~ada ano, enquan.

. proí'undo respeito. to nao entrar em vigor o aumento do
De co-irormídade com o disposto Conselho;

nl:! ~rtigo 44, inciso I, da. Constí- RESOI,UCÃO ADOTADA PELA 7. Deeule que. a partdr da entrada
tuíção Fe~eral, tenho. a:, honra de, ASSEMBLÉIA-GERAL em vigor d!, emenda acima, o arttgo
submeter a alta apreciaçao de VOS-I 146 do R8~,mento Interno da Ass€J'1'l-
sas Excelências, acompanhado da 2847 (XXVI). Aumento do Conselho blóía-rseral será emendado, passan-
Exposição de Motivos do .Benhor Mí- Beonõmiço e Social do a ter a seguinte redação:
nístro de Estado "das Relações Exte- .. . -
riores, o texto do Instrumento de A Assembléia-Gerul, . AR:I:IGO 146
Emenda, de .J971, da Carta--das Na- Reconhecendo que um aumento do . "A Assembléia-Geral elegem cada
ções Unidas, adotado em Nova Yorl" Conselho Econômico e Social acar- ano, durante os trabalhos de sua ses
a 20 de d.ezembro de 1971, qU~ ,au- retal'á uma mais an,pla repr.esenta- são regular, dezoito membros do Con
,menta o numero de meJIlbros do Co,1- ção dos membros das Nações Utlí- selho Econômico e Social para :.'lt\
sell10 Econômico e Socíal de vinte e das como um todo e fará""'do Conse- mandato de três anos. '
sete para cÜlqUenta e quatro.' lho um órgão mais eficiente para o

Brasilia, 3. de maio de 1972. desempenho das funções que lhe são
Emílw G. Médwi. incumbidas pelos Capitulos IX e X

" Carta das Nações Unidas;

Tendo considerado o relatório do
Conselho Econômico e Social,

1. Toma nota da resolução 1631
(LI), de 30 de julho de 1971, do Con

.selho Econômico e. Social; .

2. Decide adotar, de acordo com o
artigo 108 da Carta das Nações Uni
das, a seguinte emenda à Cartã e
submetê-la à ratificação dos EstadtJs
Membros das Naç.êies Unidas:

ARTIGO 61

"1. O Conselho Econômico e So
cial será composto de cinqüenta e
quatro Membros das Nações umQas
pela Assembléia-Geral.

"2. De acotdo com 'os dispositivos
do parágrafo 3, dezoito membros do
Conselho Econômico. e Social serão
eleitos cada ano para 'L1m periodo de
três anos, podendo, a-o terminar esse

2. Consoante as instruções rec~- prazo, ser reeleitos para o período se
bidas, a Delegação do Brasil votou guinte.
favoravelmente à mencionada reso-
lução que foi aprovada por lOS votos "3. Na primeira eleição a realizar-
a- favor, dois contra e 15 abstenções. se depois de elevad? o..uúmero de'vin. (DA COMISSÃO FINANCEIRA
A posição assumida pelo Bràsil te e. sete vara cmquenta e quatro \ li: TOMADA DE tlON'!'AS)
deveu-se a uma dupla consideração: n:em~ros. ;:.mte .~ set" .'TImbros adl- (l\lliNSAGEM N9 36-72.
por um lado, o aumento de número ClOnms serao eleItos, alem dos-mem- .
de membros do Conselho melhora ; bros eleitos 'Para a substituição do~.Ap7"vado a aposentadoria de Rômlllo
representatividade desse órgão das nove membros cujo mandato expira. Gomes Cardim, no cargo de Cla.s-
Nações Unidas; por outro, o conse- no fim daquele ano. Desses vinte e sista do Tribunal Superior do Tra-
qüente aumento de lugares destinaM' sete membros adiciDnais, nove serãD balho.
dos à América Latina. possibilita ao el.eitos l?ara um mandato que expim.. O Congresso Nacional decret~:
Brasil acesso mais freqüente àquele ra ao fIm de um ano. e nove outros
foro em que são debatidas e decidi- mira um mandato que expirará ao lI.tt. 1.0 l!: aprovada a aposentado
das quêstões de nosso real interesse. fim de dois anos; de acordo com dis- ria. de Rômulo Gomes Cardim. ~o

Deputado JuvênciD Dias
Deputado Amaral Furlan
Deputado Rubens Berardo
Deputado Jorge Fenaz/

Secretário:

aoumar correta Pinto

Jornalista:

('') Republica-se por ter saido com
!ncorrecões no DCN . - Seção r. ele
11 de maio de 1972, à página, 668, 4."
roluna.

Vem a mesa e vai a publicação i1.
Eeguinte: , '

REDAÇãO FINAL

Redação Final do Projeto'
N° 547-A de 1972

~ltera. a redação de disposivo da Lei Em 14 de abril de 1972.
nY 5.020, de 7 de 1unho de 19íJ6, que
dispõe sobre as promoções dos Ofi- A Sua Excelência o Senhor Gene
dais da Ativa da Aeronáutica, e dá ral-de-Exército Enúlio Garrastazu
outras pl'Ovidências. . Médici, Presidente da República.

O Congresso-Nacional dooreJ;{,,; SenhoJ; Presidente

Art. 1.9 O al'tigó 72 da Lei nUJ:ne- Tenho a honrá de. trazer ao
10 5.020, de 7 de junho de 1966, llas- conhécimento de Vossa Excelência
la vigorar com a seguinte redaçãô: haver a XXVI Sessão da Assembléia

"Art. 72. Fl'ca extl'nta a ~h()mo- Geral das NaçõElil tInidas, realizada
em Nova York, de seoembro a dezem-

logia r-egulada pelo Decreto n,)me- bro de 1971', aprovado a Resolução
1'0 27.703, de 19 de janeiro de n" 2.847 (XXVI), que, emenda a Car
1950, para o Quadro de Ofid!lis de ta da Organização. aumentando de
Infantaria de Gua·rda. vinte e sete para cinqüenta e quatro

§ 1.9 Com 'a aplicação do dis- o número de membros do Conselho
posto neste artigo, o Poder Exe~ Econômico e Social.
cutivo promoverá pelo princípio
de merecimento na condição es
tabel-ecida nesta leI e em ' eu l'e
gularnehto, em resqarcimento de
preterição, a contar de 31 de mar
ço de· 1969, e' sem direito à l'e
troatividade de vantagens 1"8"
cuniárias, os atuais Majôres ho
mólogos do Quadm dé Oficia,s de
Infani?ria de Guarda.

§ 2.9 03 oficiais promovid·:J.S na
forma do parágrafo a.nterior li os
atuais Tenentes-üoronéis, humó
logos '>e numerados, passarão a fi
gurar no Almanaque do T\Hnisté
ri:p da Aeronáutic!\, de acordo com

a precedência híerárquíca ~ egula
da pelo artigo is, §§ 1.9 e 2,9, le
tra b, da Lei n.? 5.774, de 23 de
dezembro de 1971, combinado com
o ar:tigo' 46 desta lei.

§ 'ilJ Na execução do disposto no
parágrafo anterior deve ser co
servado o prescrito -no artigo 91,
ítem V, da Lei n.9 S. n4, de ,3 de

]'ernando Cesar de Moreira Mes·, dezembro de ~971.·'.

quita Art. 2.9 As promoções .de :jue tra-
Despacho: "Deterido.tsem ônus para tf< esta lei serão efetuadas dentro dos

a Câmara. Publique-se. Ao Sr. Di- recursos orcarnentáríos próprios:
retor-Geral., ~m 9.5.72. (a) per~ira Art. 39 Êsta lei entrará em vigor
Lopes - Presidente, \ na data de sua publicação, revogarías

8) Do Presidente'do Banco dO! as disposições em contrário. ' .
Brasil S. A., nos seguintes termos: I Comissão de Redação, 9 de maio de

Brasília, .20 de abril de 1972 1~972. -.Henrique. de La Rocqu;e, Pre-
. sidente. - Franclsco Rollemberg, Re-

Senhor ..Ç'resldente, . " [lator. _ Canticlio!'ampaio.
-Apraz-nos participar a V. Exa. que _ ._

e Banco do Brasil fará. inaugurar, a SaO LIDOS E VaO· A IM::PRIIliIR
18 e 22 de maio próximo, suas agên- OS SEGUINTES PROJETOS
eías em Paris - 49-51 Avenue George
V - Paris (Teme) - e em Llsbía ,
Avenida Fontes Pereira de Melo, 14
- Lisboa-1 - respectivamente.

Situadas em dois importantes cen
tros econômico-financeiros do contí
nente europeu, as novas filiais con
tribuirão decisivamente para o íncro
mento das relações comerciais com a
França e Portugal.

Cónsiderando a relevância do acon
tecimento, muito nos honraria poder
eontar no ato inaugural com li> pre
sença de V. Exa. e, bem assím; de re
presentante de 'cada partido._

Valemo-nos da oportunidade para
reiterar-lhe os nossos protestos da
mais elevada estima e distinta consí
deração. - Nestor Jost, Presidente.

Despacho: "Para os ~ efeitos da Re··
solução n.s 11, de 1971, designo os Sl'S.
Deputados Ricardo Fiuza, José Carlos
Leprost e Lins e Silva. para, sem
ônus rcfresentarem a Cãmara. Pu
blique-se.

Ao Diretor-Geral. Em 28.4.72. a)·
Pereira Lopes - Presidente.
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LEGISLA.giro PERTINENTE tINE
X,1DA PELA SEÇ.!W DE CW/1W
SóES PERJ!ilANEllTE8. '

LEI N9 4.380, DE 21 DE AGOSTO
DE 1964

Irwtitui a correção monetária nOD
contratos imobiliários, de ínte1'és88
SOCifl!, o sistema fínanceiro partIJ
aquisição de casa própria, - cria Q
Banco Nacio'nal da' Habitacão
(BNH) , <> Sociedeães de Crédito
Imobiliário, as Letras Imobiliária.s, o
Sarv2ço Federal (!e Habitação e Ur
banismo e dá outra.s providências_.

OAPíTULO r

A imprensa, per seu lado, já vem
assediando -o Govêrno para que revej 'à
os planos e condíçôes dos financia
mentos do BNH.

A justiça indiscutível da causa írn
peliu-nos no sentido da-busca de so
íuçào adequada' para o caso.

Se o Govêrno não pode - segundo
há revelado - abrir mão da correção
monetária, pois esta é rundamentat à
subsístêncta do BNH, não e menos
verdade que êle próprio tem assevera
do que o, ímpôsto de renda constitui
ronis de tal monta, que excede aS
mais otimistas previsões do FISCO, S
lhe permite distribuir, generosamente,
íncerítívos fiscais ê outros favores ob
jetivos e desenvolvímcntístns.

Ora, se assim é, por que não socor
rer o trabalhador que ficou impossi
bilitado de resgatar suas prestr.cõen
com o BNH devida à galopante ele
vação dos índices de correção mone
tária?

O projeto sugere a fonte: o impôa ...
to de renda ·arrecadado.

Em vista de nossa proposição 80
orientar pela nova filosofia anunciada
pelo Govêrno, no setor, e sua trans
Iormação em lei 'vir em socorro d,.
milhões de brasileiros mereça dos par
lamentares dos quais depender, o au
xílio necessárío até - a sanção presí-e
dencíal. - José Carlos LB1JTeVost.

D - à lniciativlJ, privada, a pr<1<\
mllção e execução de projetos de cvtt[)<t
trução de habitações segundo as di..
retrizes urbanistica'!! 1<Wa1s.

§ 19 será estimulada a-'OOÕrdendQ1W
do~ esfOrços, na mesma área ou local,

PROJETO
N° 296-Jl., de <1971

Agora, o assunto veio encaminhado
ao Congressll, na forma da Lei Maie>r,
para que o ato pre3ldencial seja ou
não ratificado.

II - varo DO RELATOR

É8ta Comissão, ano passado, enfren·
tou, duas veze;;, o problema da apll:

cargo de Ministro Classista; do Tnbu- \sentadoria de juiz cla~sista da JustiçaIdo art. '72, § 1", da Coriatltulção,
nal Sup&i'ior do Trabalho, tornando-se do Trabalho, julgada Ilegal pela Corte ordenei a execução do ato que
definitivo o Decreto de 8 de maio de'lde oontas e mandada executar pelo concedeu aposentadoria a Rõmulo
1969, publicado no Diário Oíicial de 9 Presidente da Repábli~a ad referen- Gomes Car.dím, .no cargo de Minis
do mesmo mês e ano, de acordo com dum do congresso l,aclonal. . tro do T::'ibunal Superi.or do Tra
a' autorízação concedída na forma do A lei 40.49'3-64, ínvoeada nu caso, se balho. Para os fins do citado dispo
art. 721, § 7.°, da C;0nstítuição,.2.0 Pre- refer~.a maçsstraüos de qualquer ca- sítívo .constitucional, eneamínho _o
sídente da República. teçcri« e CUIda. de apoaentauorfa , respactívo Processo a consiceraçnc

, ., Ora, não nadece dúvida de que o do Congresso.
Art. 2.° Este decreto JegISlatlvo er:- juiz clasalsta é maaístrado de catego-! Bntsília, 10 de abril de 1972. 

trar:a em vigor n~ data. de _~.:' publi- ria especial, mas t(;mbém éindiscuti- emüto G. N.édicl.
caçao, . revogadas as dtsposíções em veí que- ele íntegra o Poder Judiciá- .
contrário. río e exerce poder jurtsdlcíonal , Ele I Em 10 de abril de 1972
Sal~ das. ,S'33s5as da Cornissâo de exel'~e a sua atívldada co!ú:Q qualquer Of.__ n- 341 SAP-'72.

Fiscali!;;3ção Financeira ~ Tom9.da de magístrado tDsado, partícípando d~~ Excelentissimo S0uhor Primeiro
ContD,._~ Daputado A!lzn,do .I~,{.!lZ,Sef, Julg,:::mento~ e.con.c.Q~reJ;tdo para a tOI- Secretário!
Presidente, - Deputad.o sose uonua-Imacao da, JUl'lSpru.c1enC!a, .: "
cio Netto Relatór , • ' ,Na verdade, os classistas SaO origi- Tenho 2\ h<;>;\ra de encaminhar a

J '"" '"' nàríamente Indicados, nor forca da lei, essa "Secretaria a 11lIellE~gem na qual
PARECER D~ COj\;lISi::i__~_O_DE pelas classes a que pertencem, mas o Excelentisslmo Sen"Jor Presidente
FlSClI..LIZAÇAO FINANCEIRA Idepois. de .nomeadcs B. em.possados, são da República comunica haver orde-

E TOMADA DE CONTAS representantes do Estudo e seus man- nado, nos termos do artigo 72, " 7°,

,. -.r - _RLLá~TIllIO _ _. I~at~~so::ª~~j~~~'l~~O s~~ °i~~g~óit~~;:~ ~~e co~;~;~Çe~' aap:~~~%~~ri~O a;~
O M1mstro Romulo Gomes Ca~dn:n tem a ver com a naburesa da mesma. Senhor Rõmulo Go:nes Cardim. no

requereu, em fevereíro de 1969, ao ~n- O que importa é Verificar se' o' re- cargo de Ministro do '.rribunal su-
bunal superíor de .Trabalho, que ;n- querente conta tempo de serviço. No. períor do 'I'rabalho.,. '
tegrava, como cl~SSlSW" a sua, aposen- caso, foi feíta aprova de tempo de ser-I Aproveito a opor"u~,lld~de para
tadoría com. b.ase no § 1.0.do ar~. 1~8 viço público anterior que se somou ao renovat:, a Vossa. E:welencla. protes
da ConstltUlçao Federa.l, na LeI nu- tempo da judicatura. Ent-ão, ficaram tos .de.ele;lac!,&. estima e c{Jn':;ld.::r,,;ço_o.
mero 4.493-64 e na LeI n.s 1. 711-52. satisfeitas as exlgêncías da Lei 4.49:1 - João .:r-,e!;ao de A/lreu, Mínístro

Na sessão plena de 13 de fevereiro de 1964. Mais ainda: atendeu-se ao ~~'.aOrtd1Y~~'i~ para os Assuntos do
de 1969, aquele EgTégio Tribunal de- d~sPDsitivo constitucional, que ~Xíg:3 a me e IVi.
cidiu deferrr o pedido, para mandar trinta anos pata a aposentadorla ue
processar a, apoaentadcría soüóítada magistrado por tempo daservíço (ar-
(córdão de fls. 30-36)' sendo a, ementa tigo 113 § 1.'). _
do Acórdão a s-eguinte: ., Coerente com o seu 'pcnto de vista, '

. ~ rd ,r. o 28" 71 (DO SR. JOSi!i: CARLOS
"Por ser magistrado remunerado ex~r,,; o nas ~,,~~nsagens n's. 'i)- e 1,EPR,O'V:OST)

pela União e contar t-empo de sel:- 3?7-72, .que cOgI~avam de aposentado-
viço público, defere-se ao reque- na de JUIZ cíasslsta, sendo que ~bos Dispõe sobre a ajuda financeira su
rente o processo de Eua aposenta- o:' casos hoyvera desp:;.cho preslden- pletipa ao assalariado adquirente de
doria no <::aro.·o de Ministro deste mal ordenando o cumprimento da me- casa prô1l1'ia atravé" do Banco Na-
Tribunal de acordo com a Lei nú- dida, esta Comissãc deve concluir peía dona! eia' Hp.bitaçáo, e dá outras
fiara 4~493, de 24 de nov8111bro ratificação do ato executório. - providências.. tzndo" Parecer da Co-
de 1964". E~te. o nO:50 parecer. of~recendo o missão de Consttiuição e Justiça,

proJeto de Decreto Leglslatlvo anexo. íJe[a inconstitucionalidade e pl'ilíu-
Consta dó pro~Esado certidão fir- S~Ja das Si3ssões da' Com'íssã,o de dicialidacie.

ma da Jll'lo Diretor do Tribunal Supe- Fiscalizaçã,o Financeira e Tomada. de
rior do Trabalho relativamente ao Contas. _ Deputado José Bonifáeio (PROJETO Ng 296, DF. 1971, A QUE
tempo de serviço do requereme, num Netto, Relator. SE_.B.EFERE O PA."<ECER)
total de qU:lõe trinta e um anos ne 7~ O 'Congresso Nacional decreto:
sBrvlço I''Íblico, sando mais de vinte. 'l.', - PARECER DA coUISa1!o ""
e qUi:ITO anos "«firr membro óa. Corte A Comissão de Fiscalízacão Finan- Ad. l° Todo assaiariado adquiren·
trabalhista e o restante como serven- ceíra e Tomada de Contas, -em sua 3," te de mtSa própria através do sistema'
tuário da ,Justiga do antigo Distrito Reunião Ordmiria, rl'a!izada em 3 de fL'lanceiro do Banco Nacional da Ha- Da Coordenação dos órgãos Pú,blicoQ
Federa1. maio de 1972, sob' a presidência do Se- bitação, quando se encontrar em difi- e ãa Imcíative Prívad.a -

Por dacx&to 'presiiJ,sncial ele 8 de nhor Arlindo Kunzler, Presidente e culdade:r vara o pagamellto da _pres-
m'Joio de 1C69, foi rcsolvid" a aposen- presentes os Senhores Josias Leite taç§.o mensal devida "O orgão fIn:m- Art. 19 O Govêrno Federal, aU'avé.:;
tadoIi", em CatE~. . . Gabriel Hermes, Arlindo Kunzler: ceIro. terá direit.o à percepção de aju- do l\!Unistl'o de Planejamento, lo=u.

EntrlÔts.nto, corno 50. v~rlfica de 10- Nossor Ahl;leida, Hentique Fanstone. da iinaneeira supletiva e súficiente lllrá a política nacional de habit.ação
lha 68 dosauto5,.•i} E;p-egm:rnounaí Peixoto FiL1io, Eurico R.ibeiro Joaquini para 0_mesmo pagamento. e de planejamento rerritorial, coorde
de Contas da. UIllB;o, em ;'lessao de 11 1V~a<!e?a, Athm de- Andrade, 'José Bo- Parâgl'afo único. O Regulamento da r,allda a ação dos órgãos públicos e
de Junll<? de 1970, Julgou Ilegal a a)JO- miamo Nato, Wilson Galvão, Theó- presente leI, a ser baixada dentro de orientação à iniCiativa privada no
sentac1orm, de Mordo com o voto ~o dulo de Alb.llQ.ti6rqUe, Ricardo FIuza 90 dias da data dlJ sua pubUcaGão, sentido de e:stimular a cOnBtrucão de
Rela..tor (fls. 65), adota.n~o o ente!1dl- Sinval Guaz~e;li, lIeitor CaYalcanti ~ definirá ê' estabelecerá os limites da8 habItações de interesse SOcial eo fi
mento da. sua. Procurf"dorl~ (fls. 6"v,,), Marcelo Ivc6ieIr0.5, opioa, de acordo 'díiiculdades a que alude 'êste 13rtlgo. nanciamento da aqUisição da casa.
que se reporta o pronunmamento an- com o pax"cer- do reI Clt{)r, Deplltado própria,.e3pecia.Jm'lnte pelas classes da
teriar, junto por eõpi3. (fls .. 67-68) . José Bonifácio Neto, pela aprovação Art. 29 Requerto~á_ o intel'essa~o, população dti menor renda.

A tes.e adotada. ~elo T~lbunaI de da 1I18113c,g"m n. O 36-72, do Pode:!' provando. a. sl.!a condlçao de aESalana- '"
Conbs e !l de q.ue. JUIZ ".·lassJSta exex.ce Executivo, que "submete à considera- do, a? Mi,rnsteno da F~6nda., por in- Alv. 2Q O Govêrno Fed-eral interv!.rt1

t te - d t d d A t R d no setor ha.bitaciona.J. por intel'mé-mm:ms empo=rmo e. n~l(~ . m, .assIm çao o Congresso Nacional, nos termos erme 10 o. gsn e ,u~ancla or, a dia: .
o drr6lÍo que :t Constltmç2.0, no artJ!!',;) do art. 72, § 7.°, ~l:I Constituicão, a 'sUplemen1,ugao do numerarIa" que será
113 .§ l.~, ass6;Su~.[\. IW3 membros da execução do ato que COncedeu apo3en- cleduzido de uma p<."r~~a do Imposto I:- do Banco Nacional da, HabIta..
ma:5lstratura VItalíCia.. - t:ldc1Tl\l a Romu]o Gomes Cardim no de Hej1du Geral, arrec...,dado. ção; -

O p!'esident", do TST em longo ofi- c~rgo di) Ministro do Tribunal Sllpe- Art. 39 Deverá o interesado denionri- II - do Serviço F€d~l'al de HabltaÃ
cio ao Sr. MiilistÍo dà Justiça, folha ~l{t ~ Trabalho", n~s te!mOS do Pra- tfar, aT.i.tmeticamente, que ·seu salá- ção e Urban.lano.;
13-81), defendeu o ponto de vista an- Je o e Dcc,;~t~. ~eglBlatlvo, ~n~xo. CIO fall1IJiax, ao contratar o emptésti- • . '"
teriormente susten~do. . , .Sala d~s ",e?"oe, ..da Comlssao de mo, era 13uficiente paTa o respectivo DI - a,as ?a i A a.s. ~COnOlrllcM.

.. " .' • r," • , FlscaO~"z,:çao Fmancell~ e Tomada, de pagamento e que, subs~qüentemente, I:s'ASE" d~'o. Ca,;'ms MllItales, dos Ól··
. A Con,u!toüa ~und.lca d~ ~l1mst;- Conte'" em...3. de maIo de 1972. _ pelos motIVOS que aduzir, seja do de~- g~os fedelaIS de desenvolVilllento re

na da JustIça (!l', [lu-89), lelc~brou Deputado .4tlUld~ K1U'~Z~7'! Presrdente, compasso entre o reajustamento sa- gl~m"l e das sociedades de ecollomi..
l).!-''' a Con~~llt.orla Geral da .R~p:~bllca - Deputado J086 Bamfae~o Neto, .Re- larial mínimo e a correção imposta!IDJsta.
Ja se. mamiestD.r? e~II caso H:Jen.clCo.e lator. . pelo BNH, seja por outros motivoD Art ã9 O .. - .. fOO.· , ,
fez Juntada da folna da publIcaçao, ponderáveis, tornou..se insuficiente. '" s orgao~ " ~ralS ?nu:ncra"
oficial ande Q tal pareúer se conti- l\iENSAGEM N' 31>, DE 1972 Art "49 A ,presente lei entrará. '" i dos n?· ~ÜIg<! antenol exelcemo.d~
nha . Subrnet" a' c d .. d ._ . .' - e,I! pre,feren~il1 at1vld.ades .de coordenaçao,

, ~ onsz eraçaa o Congresso Vl"or na data de sua publlCuçao. - orientagB.o e a,sslGtencla técnica e fi..
O I tis' S 11 P 'd t '- Naczanal, nos termos ào art. 72

Exge ~n, ~SIDlO en ar resl en e § 70" ria Con8tituição, a 'ex~pução Sala das Sessões, em 18 de agôsto nanceira, ,ficando rEEervados:
da Repubhca houve por bem, por das- da moa que concede" a~o'sen""ado!';a de 1971 -- José CarZos LBl'Tevost I .. '" t d :
pacho de 19 de .novembro de 1970, or- ,- ~".... • - a?~ :",s,a Os e ~l.)1l1c1.PJ.07' Cóln
àenar a execuçao, no~ termos do ar- /l. Rornu!o Gomes Cardirn, no cargo 'Justzfwaçao a assist,;;ncla dOi~ ~gaos federam, a
tigo 72 § '1.0 da Constituição, da apo- rie Mzm8tro do Tribunal Superior Ir .. 1 é " t. . d elaboraçao. e execuçao de planos dlre-
sentadoriv;; do Trabalho. '0' rec~s"ve qÚtr es a 0.c0~ren.o tores,_ proJetos e orçamentos para fi

(Do Poder diowrçao no orçamento do,!,estlCo de sOluça0 dos seus prolJlemas habita-
Executivo) q~antos t!abalhadores, Bra~l1 ~rdentro, cionais;'

(11. Comiss&.o de Fiscalização s':o adqu,u:entes de .casa-proprra atra-
Financeira e Tomada de_Contas) ves do sIstema adotado pelo BNH.
E le ti' . h . - Urge, Em nosso entender, se provi-

d ge n S31mGS .8en ores Â'lembros dencie medida canaz de"corrlgir-o fa-
o ongre1iso NaCIonal:' Ito, mantendo' o bem-estar das faInÍ-
Tenho a !I0nra de comunicar a ~as já. bé.n~ficiadas com morai:lia as

VoaS:ls E.,'{celenClas qua, no') termos sm~ adqulIldi:l,



i;lúatiit'à~mI,ti: {im. "
r.t'ft-... - ..··,;,~V~ _, Maio de 197,2: ,789'

J.......-._--'''''====c
d{JS órgãos públicos federais, estaduaís d~ amortlzação B juros e o salárío-mí- t. !.j,Q - Para os eteítos- dêsse artígo 1••• (Vetado '" não poderão adqtlil'i~
e municipais, bem como das íntcían- mmo em YIE;Or '11a. da-ta do coTItra;tcO.·io()!1!U1:;ara_se- ao "babtte-sa" das ausr- i imóv&!s obJetCl de aplícação pelo site:w
vas privadas, de modo que ~ obtenha (Vide art. 26 da Lei 4,723, de 14-7-"15,' rIâades' municipais a ocupação IJftiva' ma frnanceiro da habitação.
a concentração e melhor utilização dVB a}'t. '1~ da Lei 4,+364, de ~9-11-65 e a!- da unidade residencial. .,'~ 29 _ ApóS 130 dias da concessão
"ecursos di&poroveis. tlgo-1. do Deereto-Ieí n 19, de 30 de • no O di to t tí • do "habite-se" caracterízando a core;. agõsto de 1066) " "'. - spos nes e a:r ga nuo 1 _ ',_0 ~ -.-

S 2? A execução dos projeto,:; e~-' • . • ..: se aplioa aos imóveis já construidos, c usao d~ co!!st.ruçao, nenhuma uni-
mente caberá a03 órgão,3féderais Pl\t1I § 50 - Dpral1j;e a vigencia do oqt- cuja alíenaçãc seja contratada, nos' dade :r§sIdenClal pode set: objeto de
IlUiprir a fa.lta de iniciativa local, pú- tr~to, a p~estaça,? mensal reS;~llstacJ.a têl!I1lgsda:I artigos 5? e 60, pelos, res- ,ap~;~ç~:o pelo. sl.~tema ,Ímance~fo ~a
lfJica ou privada, naq pode~a: exceCter,.em :relagao. ao pectívcs titulares. desde que estes in_l~ao_ta.çao, eqmpB;1ancYo-se ~o habí-

t ; '. 'd d l' salárío-mínímc em VIgor, a percenta-. '.. . . _ te-se" das autorulades mumcipais a
Ar ,,,," Terão pnon a e na [~P ica- gern nele estabélecída. (Vide art. '26. co:rp~rem ao ,c.8;p:,al da SOCIedad" de ocupação efetiva da unidade resídene-

~t\~ dos recursos: . da Lei número 4,728, de 14-7-6§, alJ. Crédit(} .ImolJ~ha~IO o pre90 da transa- cíal., (Vide art. 11 do Deereto-Ier Zl!,
I - a construção de oonjuntos ns- 10 da Lei 4.8G4, de 29-11-€5 e a:rt. 19 l}ão. (V!de luto 20 da LeI .4,8{)'1, de-29 de 17-!Hffi).

bítacíonaía destínaâoa à eüminaeão de da Decretc-Leí 19 de 30-8-66). de novembro 6&). • 39'_ Ó disposto no parágrafo an""
:faV'8las, mocambos e outras aglomera- § 60 _ Para o efeito de determínar § 30 _ Aos imóveis de propriedade terior não se aplicará' aos imóveis já!
çõe~ eu] condições sub-numanas <:ltl a data do reaíustscnento e 2" percen- das pessoas jurldicas de direito pú-I oonstruídos que sejam alienados &
ha]),taça-o; tagem referida no parágrafo anterior, blico ou de sociedade de economta partir desta lei por seus propriet'áriO.'i

fi ~ os projetos mnnícípats <Ri es- tomar-s§-a PC}!' base o salano~mimmo mista, de aue o Poder Público seja o~ Pl'onute:t;ltt*l, compradOI'e;s por mo
'taduais qUB com as ofertas de terrenos ?~ }'egJa(}•. onde se acha,. SIt],l,!!clo 'o ma;iOTitário,' não -se aplíca o disposto tiiT~ofe aq~siç",o :J~ outro IIDov:el que
'j6, urbaníaados e dotados dos Iléces_llmovel, (l;lde art; 2& .da LmA.72ª, 4St neste artt e ;,a~lo,aya a" cond~çoe~ desta lel,pa:r~
Mrios melhoramentos permítírem o 14-7-65, art. 19 da Leí 4,86~ de 29,de . g . ~~l objeto de aplicaç~o pelo !atem:l
~nícío ímedíéto da oo~;;truç'M de hl\-, novembro de 19,,5'~e, art· l° do D€0;;e· § 49 - A restrição c'!êsl(e artigo não fínanceíro de habitação.
bitRgÕt*l; ) ,to-lei 19, de, 30-8-ti6) • se aplicará àquele que, .não sendo Art; 10 _ Tôdas as -apllcações do

III - os projetos de cooperativas" H'79 - (Vetado). ·propriet~rio, lll'01~te:,t: comprador s~E"ma f!nanceiro da; ha~!tação l'~ves-
outra- formas assocíatívas de eonstru. § 30' - cyetada). ou promitente cessíonárío de mais de Lao.!1 rorma de créditos reejustãveía
~"(" d~ casa Y1l'ó" ri~' . . I i\.. uma. nambítação, desejar aliená-Ia de d~ aco,rdo com os ar~lgos 59 e 69 desti;!

!;a 1- P '.,:, , § 99 - QI ~spostcr ,. nesta: RrtlffÇl, modo a adquirir outra, na fOl'ma dos le,. SVlde D~reto~leI n9 19, de :>0 de
IV - os proJetos de llllcmtlva Pr!- qu.ando o ad';llUl'ente "Dl' S';"Vldor P1;1- tlrts. 50 e 60 dest3 Lei, desde aue a ages LO de 19'66). .

I'1da qu') ,j3éJ1tllJ:.ll?"m púla a' soil1çao blíco OU autal'qmco, podera :Je~ !,-pl.r" aqtli&icão seJa'.de qua!auel' ferma-Ctln- S 1° - Os fimUlciamentos para a
da PJ:ohltmM habItacionais,.. <Veta:, I'cado ,tomando como bMe a y:tgenom tl'f~t3;dá simulti'nê.amente Gom a ali",- aquisição ou con5trução de habitações
do); . da. Im que lhes altere ,os venCImentos. lJ:8cá (V'd' n-'~ to-I -' ° ." d H 'e ~as venclas a prazo de habita.cõell

. (VldB art 26 da Lei 4 723 de 14 &l I -. lt. I e cCl'e Cl Ir '''' e 3~ e'etuadas pela C· , E ".-
V - a construção qe mO.ll;clia pl1rt. julho (1" 19':15 art 19 d~,.L','i.} 864' de d.e agJ,s·(o de'1966). _ (V'-e~õdõ) s li~t~~ ut{)Or:On:~lCas, ..
Po"ula".so ~'Ural .. '-T J • a ..... -' J ~ I !i~ - ••• "_ e o Las a uRlqluas •••

$o '" ,-- -' • • 2!l-11-íl5 e a~t. 19 do Decrato-Iei 19, C.'PÍTULO DI (Vekdo) ,., ou por sociedade dI!
Ol,PíTULO Ir de 30-8-66).' economia mist2!. ". (Vetado) ... es-

Da Correrão li'Xonetr'ria dali Crmtrraos Art, 69 - O disp(}~to no artigo e,n-I Do Sistema F'ina:nceiro da llabitacdo !~ht'l1CCel'~o doobrif':l"ct-,tàIdi!unectnte' o rea~
- imOblliàl'lOS ' tenor ,;;ómente'se a);l!Jca"á am cOiltl'a-1 de Int'Jrêsie Sodnl ' ;'c:~ ~;:.nqn~o sa o , eve 01' e da~

. ./ tos de vendá, pl0r[le.s::'~ de venda., S~cão I g.L:S"Çla.€~e.::. d: .:m~rt~zaçã{) e juroJ
Art. 59 Ob.3er-vado- o dISposto na {le.s~áo ou pl'omecsa de ce;::JEiD, ou em.... r -... be~_c.!.c.~~ a.:. cli~po.J!ç02S d!Js arts. 5~

presente 1m, os contratos de venda, 'préstimo que sa.tisfacam aos se3uintes orgiíos Componentes do Siste1l1rL I~ "<:'.. (dVlde a:rt, 30 ela LeI ~úmero
OH cOIlstrugão de habItações p'ara pa~[condicões:' ,O" '. .,c~.', e 19-11-611, cc:n a redaça? q1!6
galUento a prazo ou de emprBstimu" , A~t. \}. - O slt.erna. fm,anceno ela .lhe fOI P2,da pelo art, 39 da Lm nu~
pa:a aquisicão ou conr,truct'o de hll" aI tenham por objeto imóveis oom- ha~i:t~gâo, destínaao a Iacll~~;r." pro-) mero 5,:049, de ,29-6-61), em virtude da
iütat:ões pa;:a, PEt"am"nto a prazo ou ,trmdos, em construção, ou cuja COUJ-IInClveI, a_~or:struça:o e a aql1l,~lçUn da an{)taçao antener, vide o Decreto-lei
Ü~ "eIUpl'Gstlmó ~pala aquisição ou l,tl'Ução s;"ja. simultâneamente . c.ont~EI~ c~:;; p.upZ!:. _€~peC1al:r::!ente ~e1!lS n9 19, de 30-ll-66?,.- .
construção de hablt2çõea podé'l'Êto p1'e- ~ada, ,cuJa area total d~ constnlçao, ~l;;"~~t~e";;cfr::(h rEnda da popul"ç"o, ,§ 2° - lw e:'ltIdades estatais, incla."
YeJ~ o rea.jtBt@mento das P1'e~tações dntenclida como a que mdua pilledes e a. .g,., o. SIva as socieé!i1.des de ef;onomia mista,
monsal;J de ulnortiz3>gão e jUl'DS~ COI:! e qUúta;J-purtes ,C!hDUns, quan?-o ~'3e I - pelo Bânúo I'facional da !real.. ~~. qU2_cr PQder Pl'FJlicG ~eJa ma,jori""
ti con;;sefÜente correç5,o do valor mo- trata. de apar,tamE:qtos, de habItaçap tu;;ão; "";:10, fI:!?tarao, nas ~~?s f1}lanciamen"'
:netário· da divida, tôda a vez que o coletlVa ou VIla, 11:10 ultl'aJ;lasse .00 t'?'" ,=t·=rI03 e C];;sSlíIC8,cao dos CElJ;l-
salário-minimo legal' fô!' altemdo lcgm) metroB .,J:juadra,uG3, (RBvogadq rI - peios órgi:'Gs federaLs, ellta.. dldaws aprovados p~lo Banco N>lCia~
(VicIe a','1, 26, da Lei 4.~2a, de 14 ué -- Vid~ art. 39 da 'Lei õ,049, de 29 d!! duais € municlpzcl3, 'inciusive 8Qoie11a- nal da Habitaç~o ~uvido o Serviço

I ! 1 h d 1966 t 1° d D cr to I des de economia mista em alie haJa Fedeml de lIab t ~ U b ',julho de 19;:5, al't,igo 1? da Lei' 4. 8tH, ,t n o e - e ar • o e e - eI, participacão maJ'oTitaria do Pôde!' PÚ- d _ .~. ,~ aÇ20 e r Hlllsmo, e
d~ 2))-11-65 e al'blgo 19 do Decreto-Lei 10, ,de 30-g-6il); bl ,: _. ' , '(1 !,-nlO, ohno.atolIa~enie, ampla publl-
~ _,. . _ _ .1<30, que op""em. cte aool D com o c~dade das lIl..5Cricoes e dos finan'ia"

:t<' 19, do 30-8-66). , " b) o valor da transaçElo nao ultl;a-' disp<Bto ne~ta lei, no financiamento mentos con<Jedidôs. -, "
à l~ .o reaJLls~amento SEm baseado ?fl~?~ 201J .(duz$~~a) vezes 'o.,m~o! (.... tVeta.~o) . ';."de habitp.,ões, e S. 39 - Os órgãos federais de',e,áCl

6J!J lndlce geral Ct& pNç03 mensalmeu- ""l~TIO-mfnl!l:1O VIi1.2nte no)Pa~s (L.e. ob;:as con""as, ,""ohre Ol'UPO ~Te Tl'a- apllcar os recm::;C5 por êIes- an-ecada
ti' ,wurp..d{) ou admado pelo Consellio v{)gaao,~, VIcIe are __ 3° da, I;;el, 5.0~9, lJalho _de Brasi!Ia - G;T.B. VIde De- dos para (! sítema fin:mcerro--da habi~
.1faclOnall1e Rconcml!, q~ie :rBWtaade- d~ 29-li-6~ ~n a~t. 19 do , Docleto-lei creto 06,793, ele 27~8-6o); ~açáo, até 50% no Estado de orlgem
<1uad~ll1ente as, v!1'naçoe~ no PO~B1' L, de 3U-o",,0), TII _ Pel3.s éociedades de cré,Uto dos re=sos, l'eóistrilJll;"os os restan-
aqmsItlvo da' moeaa. naclOual. !V"clC c) a.o menos' Pal'te do financip,men- iIl'..obiliáli(}' .tes pelas. unidades federativas ~om'"
~ttlgo 26 da L<;,i 4. 7~8, de 1:}-7-60, ar- to, ou do preço a S3r psgo, seja amor. -'. _ 'lll'eentlida;; em regiões de meuo:r de~
t:go 19 da LeI 4.364, de ~9-11-65 ? tízado em p:restações meIl59,is suces3i~ :ç.V - Feias Ilmdaçoes, aooper,atiyas, senvolvimento econômiCo.
al'tlgo 1') do n Dec:rew~l€L 19, de ao dclll vás, de Igual va101', antes do rea1ua- I!LUtuas e QU~as lG.!:.m~s. ~S50C1atlV<13 Art 11 '. _ .

'agôl1w de 1(06).. tâmento que incluam [l,mo~ti3ação e pa,a construçao ou aqmslçao da casa t ' .- 9s recursos de,tinados l100
§ 29 O l'eajústamento contratual s", i .Juros;" '-própria, ,se~_fm,alida~e de' lu<:ro, q~re r~ O!'. h!1bIt(lc.rona! p.ela.s entidades eii~

. "ú. efetuado, .. (Vetado) ..• na. mes~i d) além das, prestaçõe~ mensais l."e. ~; ~onstltUll'aO ~c aCOIelo com a&~. ~:lriú~~<Jl~SlVe ~QCledadas d.e ~lJO;:.o-
mE. pl'oporção da val'iacão do IIldlC€i feridas na a!Jnea anterIor; quo.ndó IdJIIZes. de9ta 181~ as normas que .0- ja. ma'or~árIoquedl~t;i~~~ P~~li(JlJ se" I

XBJ:erido no PlU'ágraro a.nterior: (Vldo' convencionadas prestações interro"· re!ll. b~IX~dHS pelO Conselh,o de Ad- 'manel{tem nt 'd' . li-5o-ao, ?er..,
I1rtig-o 28 da L-ei 4 728 de 14..7-65 ar.1dim:ra:r fica vedado o rea,justamento' m~SGltl;.ÇaO do _Banco NaClonal da e e,. a segum e forma..
tí.,ru 19 da' Lei 4:361:; de 2fr-11-ÍY.; el das m~smas e do saldo devedor l> elas HabItaçao e :s:erao regJa.trad!,s, autorl- I - Em babitações, de valor unitã.
artigo 19 do Deür<8to-lei 19, de 30 de corl'eDpondente; z~úas a fU,n?lJJ!lar e ÍIs.caJi~ar pelo ~o ínf~ior a 10U (cen;.). vêzes oy,alá~
" ,õsto de 1!l(6)' .' c,. _ . Eanco NaclOilal da Habltaçao. ,1'l0-mfnimo mensal. vIgente ,no Pais,
~g ': ,e) os Juros con.vet;ClOnalS nao exce' Parágrafo único _ O Conselho da uma p~r.centagemmínima de rec'lrsoi{

lfo) de~e.o m0S da data JO contrato dam de 10% 00 ano, _ . Superintendência ,da 'Moeda e do C;:é- a._ s~r fIxada, bie~aIJ!Iente, pelo ]3anaC)
Ata o mes Cla ent;r,,:da e~, VIgor d(}nó- f) se assegure ao devedor, aompra. diro fixará as nOl'mas que 'regulem NaClÇl~al da HabItaçao, em funçao das
"ti .nivei ~ec' salarlO-mll1~O, no prl-, dor, pIomitente-compndor, cessioná- as relações entl:e o sitema financeu'o conclip<!e:r !X0 .l!1er<Jad'o. e das reg!õe,S\
melrO reaJu~taJl1ento apo~ a d.ata ~o 11'io ou promitente ceosionário o direí.! da habitação e o restante dCl si1;ema e~por mstitUIçao 011 tlpO de instltUl~
oonta'ato' (VIde axtlgO 26 da LeI 4,728,'. .- I" .',~ . I . I te gao. .
de 14-7-(15 art. 19 da Lei 4.864, de 29't? de liquidar an:teCIpa,d~mellte a di. ünance.L;'o n,ali1?na, .especla.11!en - '. _ .•
de novembro de 1965 e artigo lÇ doi VIda em forma obrigatorIamente pre- quat'f0 ~ PO~5Iblli~de~ a,sdcondíç~e~~. ,TI - Elli bapltaçoes de v{l;lor umta.-
Decreto-lei 19 dé 30-8-66)' ivista 110 contrato, fi, qual poderá pl'e- I daos 'êrmd ebs ~ ap ca"alo

t
e .recu:rli~?' 1'10 cQmpl'eendido entre 300, (trezentas, " Iver a corre ão mOl1etãria do saldo de- I .a:r e ..a:ncana em" e ras IlUobl a~ ,e {ocr (quatrocenta.;;) vêzes, o maiór

b) f:ntre 0'. meses de dua~ alte:ra- d d ç. d - ~ . d' 1'e' l'laS, enntlttas, nos termos desta 181, sa1á1'io-mfnimo vigente no Pais . nq
ções S;'IO';ssiV~s do nivei de' salál'lO- i v,~ tor, e M1C::' dO co~r o.g 1'1 Ice~ P - pelo Banco Nacional da Habitação. máXimo, 20% (vinte por cento)' dos
nu'nimo n05 IeaJ'ustamal1Cos sUbse-1 'lS os no § , o ai Igo an eno • recnrsos, v.edadll3 as' aplicações em

-Seção II h
qüent~s aO primeiro. (Vide H,rtigo 26 Parágrafo único ,- As rest1'lções dog abitaçõss de valor unitário sllperioJi
da Uli: 4.728, de 14-7-65, art~go 19 ~a incisos a e b não a,brige,ln as entida- Das ApUcacôes do Sistema Financei1'o a ~oq (q~aproce~tas) vêzes o P1a!or
1Ie1 4.864, de 29-11-65 e artl!;O 19 do des integxantes do sistema financéiro ·""da Ha'bítaciZo ' ,salal'lO-mmlmo Cltado.
D~creto-lei 19, de 30-8"66). da habitação, cujas aplicaçôes, a este I ".' - . _ § 19 - Dent:ro do' limite: de-reaurSOH

§ 39 - Cada I'eajustamento entl'ará respeito, são regidas pelos artigoD 11 e I .Al't. 99 -;: Toda& &~ apliaaçoes do obrigatàriamente aplicado em hallita~
eni vigor 80PÓS 60 (sessenta) dras da 12, (Vide art, 3° da Lei 5.049, de 29, sl&Gema temo p,?r. !?bJeto, fUndamen- ções de valor unitário inferior à 1(JÓ
data da. vigência. da alteração do sa- (fe junho de 1966 e art, 19 do DecJ:e-1 tal~~nt~, a aqUlslç,ao da casa p~:a (cem) vêzes o maio:r salário-minimo-
Jário-minimo que o 8outorizar e a preS~-I'tO-lei 19 de 3cr-S-OO) resldencla do adqUIl'ente, sua· fa1IDlía :do País, o Banco 'Nacional da Habita~
Cação mensal reajustada vigorará até " .. e s~us ~ependentes, vedad:,:s quaISquer' <;ão fixarã, pal'a. cada região ou loaat
nôvo reaju,stamento. (Viele art. 26 da AJ:t, '1Q - Após 180 dias da conces- aplicaçoes ·em terrenos nao construi· ,.lidade, fi percentagem mhlIm.a de re.
Lei 4.723, de 14-'7-65, art, 19 da Le! são do "babite-se", camctel'izando a dos, s~lv(} cOl'!!o part.e de operasâ(} fi- 'cursc& que devem sel1' alllicadns no' f~
4,864, de 19-11-65, e art. 19 do De~ el'onclusão da aonstrução, . nenhuma !lanCeIra destmada a cOI1St:ruçao d<l 'nanciamento de' proJetos destinados à
creto-lei 1f1, de 30-8-66). unidade :residencial p<Jde ser.vendida,umesma. ,:eliminação de favelas, mecambo3. li

§ 49 -,Do éontrato cOl1Stillá, obti- OU prometida veude]' (lU ceder, com ó g 1Q _ As pessoas que já :Lo:rem pro- loutras agIomel'açõe~ er.~ condiçõeg
gatôriamente, na hipótese de adotada benefíaio de pa,gamentos l'égidos pelos p:rietálias, Pl'om~tentes compradoras sub-humanos de habltaçan.
a_ cláu~~la de reaj116t~ment!?, areIa· a-r.ts. 5° e 69 desta. Lei (Vide ~.~to.. ·(lU cessionárias .de imóvel resid.encial g 2~ _ .Nas@licaliõesãque' se l'S~
ç~o ol'lgmM entre a prestaçao m~nsal leI n,Q 19,30-S-00). . - li! ,:t!lQSma localidad€'. " ..reIlS o inciso n, ao pa;;cela flnanci~~,
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eíonal, (Vide art. 29 do Decreto-lei salál'io-mínimo, no caso de operações § 19 A renegociação prevista neste
nv 19, de 30-3-66). ' que tenham como objeto imóveis 1'8- artigo será efetivada mediante mu-

§ 20 _ O sítema manterá denósítos sídenoíaís de valor unitário inferior a dança do plano de reajustamento das
especiais de acumulação de póupan- 75 (seten~a e cinco) salários-mínimos prestações, ou dilatação do prazo de
ças para os pretendentes a financia- e, se destinarem a atender as neoes- financiamento, de modo a compan
mente de Casa própria cujos tttulsrea sídades habitacionais de famílill'3 de I billzar a prestação com a renda ra-
terão preferência na obtenção dêsses balxa renda. miliar do adquirente.
fir.anciamentos obedecidas as condi- §'_ 29, O Banco Naciol1[,1 da Habí- § 29 Na impossibilidade da compa-
ções gerais estabelecidas pelo Banco taçJl,o, bem como os demais órgãos tíbíüzacâo prevista no parágrafo an
Nacional da Habitação (Vlde art. 20; Int8i?"a~tes do Sistema Fmanceiro da teríor, serã facultado sufistibuír a ope.,
parágrafo 49 da lei 4.861, de 29 de no- Habítação, podará fi'nanciar ou des- ração precedente por nova aquislção
vembro de 1955). contar as operações de compra e ven- e financiamento compatíveis à ren-

S 3" - TOGOS os ftnanciamentos ex- da, promessa de venda, cessão, pTO- da familiar. ' -
ternos e acôrdos de aasístência téc- m d -
nica reíacíonadoa com a habitação, cessa, e cessao, e~;préEtimo, ~inal1- § 39 Ocorrida 'a hipótese prevísta
dependerão da aprovação prévia do cíamento e construçao de habítação no parágraro anteríor a alíenaoâo da
Banco Nacional ela Hahitueão e não pa;'a,. p,agame~1to, ,~ prazo, quando os imóvel de maior valol:, objeto do prí.,
poderão estar condícíonades à unüza- c~ed;'(J~ dtl~u. resultante forem cor- melro fínanclamento, podara ser tam
eãn de patentes, 1iGE'n~;as e materíaís !lg0S ~ _nlonet~rlamente de acôrdo com bém financiàda.
, ~ o A1'u. 1° dpste decreto-lei. / . _
de procedência estrapgeira (Vide art. , o • _ , I Art. 49 . O mutuário intel'eosado
15 da Lei 4',864, de 2<}-11-65) . .,Alt. 2, Os ,~rgaos rnteg:ran~es d,) poderá, representar diretamente o'
• .....••••.•.••••..• , ........•••.. ~:::'~ ~ls~ema FmaniJelro da Habítação po- .BJ'JB, contra a víolacão de normas

er,,;~, pagar correção '010netária aOB contratuais e regulamentares p~'ati-
CAPÍ'rULO VIII d.eposltos' que hajam, neles permane- canas por. mutuantes que operem com .

, . - G ' T 't" ' cído po: prazo, superior a ,c,ento e 01- recursos do Banco NacIonal da Ha-
Dl!,vos'çoes eTa18 e rans, onas benta (lHO) días. i \ bttaoão,

, ... , . , , :., , . , .•• :; ' ...; , ' •... , ... , , .: . _I\.rt. 40' l'J:ste- Decreto-leí entrará Parágrafo único. Procedente are-
Art, 66. O, l\iúllls.ro. do Plan:~~: e!ll vigor na' data dê sua, publica- presenlação, o BNH promoverá as

rnento adotar~ 2;.s ~e[hdas '&tneâ~=~e çao, revogadas as disposições em eon- medidas admínístratívas e judiCÍais
nas, para a ~l'la9ao, e 'um l'U~ trárío. • cabíveis" para sustar, reprimir ou re-
AS31stenCla Hablt~c!ol1al,. obJe~Vando . /"' pars os abusos veríríeados.
o financiamento as populações de Brasília, ~O de agosto de 1966; 145')
"enda inSUficiente, destinando-lhes re· da Independência e 789 ela República. Art. 5c. Independentemente da
cursos próprlOs. - H. Castello Branco. - Carlos ]lIe. ação penal cp,bível, o induzimento a
, , , Mlros Sílva, .- Octávio Bulhões. _. érro dO pl'etendente à aquisiçáo da.

Roberto Campos. ca:;a própria, quanto aos comp1'Omis
3-pS assumidos, sUjeIta,rá o Agente reg-
ponsável, pessoa física ou jurídica.,
vinculada &O BNH, à perda de regis
tro OU autorização de funcionall1en~

to.

Seção lir

Art. I'! - Os adquirentc8 de imbi
tacões financiaclas pelo Sistema Fi ..
l1anceiro da Ha~itacãQ contratarão
se§:uro de vie'a de I'enda temporal'1a,
que integlará, obrig'atàriamente o
contrato de financla.mento l nas eon
dições fh:acla5 pelo Banco Nacional àa
Habitacão, (Vide art. 2° da Lei nú,
m~!'o {,864, de 2&-11-65).

Parágmfo único - Nas aplicações
a que se E:f2re o inciso rI, a parcela
,financiada, do valor do imóvel :g.ão po~

derá ultmpa3:,al' de 80% do mesmo.

Art, 13 - A partir do 3" ano da
aplicação da plesente lei, o RulCO
Nacional da H~:,bitaç.ão poderá alt3raI
os critérios de distribuição das apli
caçóes prevlstas nos al'tigo> antfl'io
l'es_

DECRETO-LEI N° 19, DE 30 DE
AGOSTO DE 1966 DECRETO N" 63,182 -- DE 27 D:E:

Obriga a adoção da cláusula de cor- AGOSTO DE 1968
recáo monetária nC1S operações ao Estabelece ?,l01'1nc:s a respeito. dos pia':
Si'stema Financeiro àa Habitação -e 71()o de fmancr.amento para aquisi..
dá outras providências. çaa de casa própria no Sistema Fi.. § 1c Incorrerá na mesma pena, re ..

nemceiro da Habitação, e dá outras ferida neste artigo, o Agente que ne-
O Presidente da República, usando Pl'o'/)irlênGias. gligenciar na averiguação da veraci-

da atribuição que lhe é conferida -pelo datie das informações presti:\das pelo
,~rt. 30 do At.o Inst.itucional no 2, de O Presidenta da República, no uso adquirente, sóbre o preenchimento das
27 'de ·outubr·o d,' 1"65, e das atl'íbuições que lhe confere o ar,·

... õ1 t" 83" cOlfõ.ições financeiras, especlal1nenta
Co~ o l' del'ando que o cI·t,a.do a.l'tl'go do Igo ,Hem n, da. Constituição f! u <, d f 'I' . ".=, tendc em vIsta o que consta da Ex.. q 'anuo a ren a a-mIJar, e,nglCúl, para

Ato Institucional nO 2 lhe confeTe posição de Motivos do Ministro de Es.. a aquisição.
competência para expedll' Decretos- tad:> do Interior, decreh'l: § 2c Aplicar-se-á idêntica sanção
leis sôbre a matéria de segurança na- .
cional; Art. 19. Os Age"tes do' Banco Na- M Agente que Omitir esclareciment~s.

cional da Habitação e as entidades ao adqmrente, rela.l"os à cOlTeçao
Considerando que o problema da -integrantes do Sistema Fmanceiro da monetária:, ou pTesta-los de modo

carreçao monetána aplicada às ope- Habitação dével'ão, obl'igatàriamente, falso ou rncompleto.
rações habjt&ciohals atln§'e à maio... 't t I
ria da população naCional; aac,ar o~os ?S, Pl!"nos de. reajusta- ;; 30 O BNE promoverá a l'espon

mel. to da~ I!.lestaço~s preVIStos -pela sabiiidade criminal dos adquirente~
Considerando que, dada a diversi- r,~guJ~,menta"ao, em vlgor para 0:5 ~on- que tenham decla-mdo falsamente a.

dade de ,critérios preconizados pela·s t, ",tos de. fma,1clamen:to e apllC,a~los sua renda familiar
leis que regem a materia, a sua apli- de acôrdo com as cl'ltenos espemflcos .
cação tem gerado .dúvidas e incerte. aprovados pelo BNH, Art, 6° A exigência, direta ou in-
zas sôbre ponto de suma importância Parágrafo único. Incumbe M Agen. direta, a qualqueT tíl,ulo, de quantia
na vida das classes menos favoreci- te Financejro a adequação do Plano nao aut01'izada, ou excedente dos li
das, .o que -pode acal'l'etar ültranqüi- escoíhido pelo adquirente tendo em mite> fixados nos regulamentos es
!idade social; vis1a a sua renda famiilar e ,as ins- peclficos, sujeitará os infratores à9

truções doBNH. ,- sanções previstas no artigo anterior.
Considerando que, dada a finalida-

Dos ReClfrso;; do Si,;íe7iw Finanl:eiro de eminentemente social do Banco Art. 29. As entidades a que se re· Al't, 79. As entidades que operam'
áa l-Iabitaçrio Nacional da !-Iabii:ar~ão, deve-lhe ser fere·o artigo anterior não poderão com recursos do Sistema Financeiro

,Alt, 15, _ .!~;;, entidades il;teH&n- üoncedlda maior autonomia para re- 9perar a taxas médias efetivas su- da Habitação ,são responsáveis pelo
tes do sitem'l iinanceiro da hábita- gulan1.entarf)os diversos critél'io5 a se ... pe.r~oyes ás. aprovadas p~Io Bl'lJ-I, pe.r- l'Essar-eimento das despesas efetuadas,
ção poderio ã~f;eburar reajustanlfnto rem adotado; --na apic:1ção da corre- nllt1aa,. alem da correçao monetuna, bem como obl'igadas à devolucão das
monetário nai> condições prevista~, no cão monetária nas operações habita- apmas a cobrança de: quantias adantadas, qua-ndo não se
art. 5° (\'ide Decreto-lei nO 19, dó 30 cionais; - . ... a) oomissão de abertura de cré- realizarem os oontl'a.tos de emprésti
de agôstD de 1~6G). Considerando a necessidade de se- dlte' deVIda no inicio da opemção; T:l03 ou venda, em Virtude de altera
~ I _ ao' depósibn no sistema oue rem uniformizados os índices que .Ie- b) juros, até o Emite de 10% ao çii.o dos preços explícitos na proposta
obedeC'am à,3 norma" gerais ií:,.,':las !letem a depreciação monetária ado- ano; de fmanciamento aprovada.
pelo Banco Nado','ml da Habita"ão tando-se comI! padrão os fixaqos pelo cl seguros, na forma regulamenta- Art_ 80, As disposições do presen-
cl}jo Pl8Z0 ni?o poderá ser inferi')}: a Conselho NaclOnal de EconomIa, mas'da pelo BNR'
um ano

l
e 011e Dão podel'á.o ser ITiOvi- ta.mbém - a conveniência de serem ad- d\ J.. • - • --, • d . .L' te Decreto se - aplica.m às operações

montados com cheques: (Vide De~:[= mltidos critérios e condições decapli- .: uaxas01a-~lUa1S e serV1çO, a,e o li- do mercado de hipotecas e demais
to-lei nO 19,. de 30-8-66). cacão da correção com maíor lleXIbi- mltt de 210 ao all0, . progIRmas l1abitacionais,- vinculadas

lidade' § 19 O BN!-I deverá restringir, ao ao BNH observadas as necessárias
II - a:>s ürw,nciamentos contraiclos '.. ' " , llÚnimo indi,3pensável, qualquer en- adaptações.

no Pais ou no exterior para a 0xe- ':t C!,osldemndo a ]urgencla de prom1;ll- 'cargo financf'iro que venha a incieUr
oução de, P;'O;[ t03 ele habitações, desde ~aça~. de l1on~a, ,_?gal que ~onha flln sÓbrtl os pa"amentos. ele responsabi- Art. 99, M:ediante ato do Ministro
que obsel vem os limites e as normas aI! estado pe mceIte7a cleconente das lidade do adquirente, do Interior, e por denúncia funda-
gerais estabelec:das pelo Banco 'Na, duvídas.e ratos aCIma l'eferidas, e qUE ° '" " " , " mentaa do BNH, ficarão proibidos de
cional da Hs,bita,;ão; (Vide art. n da desta forma" restitua a tranqüilida- . § 2 ,,,era ,obllgatormment~ fome- operar no Plano Nacional da _Habita-
Lei 4.364, de 29-11-65). de social a que está indiscutivelmente c~do um reCibo, n~ quai sel'ao espe- t' d' t

ligada a- següranca nacional decreta: C1flcad~s as quaJ.mas pagas, a qual- ção, de forma dire a ou m n'e a, as
IH - 8S letras imobiliál'ias en:ütl- ., qUtr tItulo, pumndo-se com a sus- p"ssoas fisicas ou jurídicas, correto-

das nos tf-rmofi rle:ta lei pelo Banco AJ:t, 1~ Em t·ôds'i as operações do pensão de credenciamento, 11 Cl'itério res ou firmas de corretagem que in
Nacional da Habitacão ou pelas w- Sistema Finarlceil'o da- Habitação de- do BNH, o Agente Financeiro que fnngirem quaisquel' dispositivos dêste
ciedades de crédito imobiliário (Viclt\ verá ser adotada cláusula de correção descumprir ou procrastinar_o cumpn- Décreto.
art, 65 da Lei .. 728, de 14-7-65) monetália, de acôrdo com os índices mento desta obligação. Art. _10. Os, anúncios de 'comercia.

§ 19 _ Em relação às Caixas Eco- d~ ~orreçiio r.no~etária fixa~os pe:o Art. 3", Os Agentes renegociarão, lizsção deverão definir ciaramente,
nómicas Federais e a outras entidades C cz:sel_ho NaclOn~l .~e Ec~!,om2a, pala a pedIdo do interessado, os emprésti- sempre aue ~uber, e de acôrdo com
do Sistema., que não operem exclusf- correça? do val~_ ~as _ob;lgaçoes re~- mos já concedidos, na data dêste De- as 6araeterísticás do veiculo de,divul-
vamente no setor habitaeional, o rea- Jus~áve~s do Te,.<ou~.o NacJon~l, _8 cUJa Greta, desde que na {Jcasião do 1'8- gação utilizado: '
justamento previr.to neste artigo sà- apllCaçao ?bedecel a a l,nstryçoes do querimento esteja excedido o percen-
mente poderá ser assegurado aos de-I Banco NaCIOnal da Habltaçao. tual, máximo. de 35% (trinta e cinco a) área do imóvel;
pósitQs e emPTéstimos das suas ear.. ) 1° O reajustamento das presta- por cento) de comprometimento da b) discriminação do valor ~o tel'j
teiras especializadas no setor halJit'l- çoes poderá, sel' feito com bas~ no renda, falniliar.. l'el'loJ oú cota do tel'1'€no; ,

(lo valor do imóvel não poderá uítca
,passar 80% (oítentn por cento) do
mesmo.

§ 39 - 0,, recursos aplicados ou
nptíeação contratada, no setor habrts.
cional, da data. da publicação desta lei
pelas entidades estatais, inclusive ,S-{)..

'ciedades de economia mista, não serão
computados nss percentagens de aplí
cação a que se refere éste artigo,

, § 4° - O disposto neste artigo não
Ise aplica ao, processus da-s C8Í:\a.S
tEconôm'c)'J Federais, oatxas rlLilail
res e IPJ1.SI:;" ía ôefé"l'idos pelos Ól'f~'{):J

e autoríoades cor..metentes, ria data da
:pub:l;car;~o C:~Et3: lei.

S 5° - Em. iunç?to dss condícõea dê
mercado e :?s l'eç.:.ões l o Banco Na
c.onal ela Ll tJlt~c~f'Jo poderá alterai os
citteríos tle 1.;1::t:'lbui~ão da.:-a.plic3Jf; i ,ed
previstas no Icd50 n d&~te artigo.

Art. 12 - 0:3 recursos anlicaDo3
pelas e:ltJd,(':'e" privadas integrade3
do sistema rn.r.nceíro da babitac50 se
díatríbuírêo permanentemente da se
guínte ro:ma:

1 - no nnnimo 60 r;!~ (sessenta POI
cento) C(CS .:.'E-cursos deverão est.ar
apl'cados em 1I:;bit8.ÇÕeS de valor uni
t-uto lníru '01' p, 300 t trezentas: Vf:>;~sB

o amIm' sal~'_do<'nlinirno mensal vlt;,:::.n~

te no Pa'3;
II - no m{,ximo 20% (vinte vor

cento) dos reCUl":OS podel'âo f.star
uolicadC\s ern. }w,bHaeúes de valor unI ..
tário SUllCl';or a 400 (ÇluatrOGBnt.aS)
vêzes o maior- s:llário-mmímo menoa1
vi~ente no P::.t.13;

III - sel'iio vcdada3 as aplica.çõe3
em habitacêiês de valor unitário su
perior a 5JO I qUinhentas I 'vêzes o
m"ior :saláno-minimo mensal víg~nte

no País,



PROJETO
N° 591, de 1972

PROJETOS APRESENTAD9S:,

In - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituicão e Jus
tiça, em reunião de sua Turma "A".
1'ealizada em 19-4-72, opinou unani
1l1emel1te, pela inconstitucionalidade e
prejudicialidade do Proj/it-o 296-71, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores
Deputados: José Bonifácio - Presi
dente, Alceu Collares - Relator, AI."
tair Chagas, Dib Cherem, Djalma
Bessa, Ferreira do Ama.ral, João Li
nhares. Lauro Leitão, Luiz Braz, Pe
trõnio Figueiredo, Sylvio Abreu e Tú.
lio Vargas.

Sala da Comis.são, 19 de abril de
1972. - José BonifácIO, Presidente.,

A1gell CoUares, Relator. :'

Anexa li!:

FóRMULA PARA CALCULO DO
BALDO DEVEDOR NOS PLA-

NOS Ç:A" e UB1'

Art. 49 Somente poderão se bene-. ajuda financeirá supletiva ~ suücíente
tícínr de -aplicações pelo Sistema :F'i- para O mencionado pagameeeto ,
nanceiro de Habitação as entíüaues
que, nos contratos firmados nos têr- A ajuda será pelo Ministério da Fa
mos desta Instrução, fizerem .cohstar zen da, deduzindo-se uma parcela do
as seguintes cláusulas: Imposto de RemIa Geral arrecadado.

a) Para as operações incluídas no Deverá o assalariado dcmonstrur que
Plano "A": houve redução nos salários, a fim de

S '". i, d ' projeto.
e, :em consequencia e ccrreçao n _ PAEECER

monetal'la. do saldo devedor e capi-
talização de juros O total da divida A intenção do nobre deputado José
atingir valor que nào possa ser amor- Carlos 'Leprevost .é das mais hurna-.
tízado em prazo inferior a 300 rtre- nas, eis que deseja auxiliar justamente
zentos) meses, pelas prestações vígen- aqueles" que mais necessitam, eonse...
tes, aplícar-se-á à. operação us çl'ite- quentemente, sob o aspecto social, '"
rios rererentcs ,],0 Plano "B". propositura' é de gr::-nde alcance,

b) No caso de extinção 'do salário- A esta Comissão de constituição e
mínimo ou de alteração das regras de .rustíca, porém, compete exarnmar a
COl'l'eçào monetária das Obrigaeôes proposição sob o aspecto da sua cons
Reajustáveis do Tesouro Naeíona], o títucíonalídade e juridlcidacle,
e~~trato a~l'á regulado pelas nOI:mas Acrescente-se ainda que das ínú
q, , o B ,~o, Nacíonal da Hamtaçao meras transformacões íntroduzidas no
vier a baíxar.. Sistema Financeior da Habitação com

Art. 5" Esta Instrução entrará em a Irnalldade de aprimorá-lo e ade
Vigor na data de sua publicação, re- quá-Io M condições economícas do
vogadas as disposições em contrário, trabalhador brasileiro, consta, a do

Seguro destinado a cobrir os valores
das prestações atrasadas dos mutuá
rios desempregados ou que tenham
reduzidos seus saláríos. , '

Face a essas modificações do 6is-. ~

tema Financeiro da Habitaçâo, a ma
téria a ser disciplinada pêlo projeto
já foi atendida, ficando este instru
mento sem objeto.

Dessa forma, está a proposição jire
judícada,

Examínàda sob o ponto de Vista -da
sua constituciõnalidade, observa-se
qúe a proposição trata de matéria fi
nanceíra, cuja Intcíativa é ele compe
-têncía exclusiva do S-enhor Presidente
da República.

Sala da Comissão, em 18 de novem
bro de 1971. - Alceu Collares, Rela
tor.

Anexo I

FÓRMULA PARA CALCULO DA
PRES'J:'AÇAO DO PLANO "A"

S
FÓl'mula: P = --- xp onde

-: s
P == prestação de 60 (sessenta) dias

após a decretação do nõvo salàrio-rm
rumo

p.:::: prestação vigente-ao tempo do
salário-mínimo anterior, e válida até
60 (sessenta) dias após a decretação
do nôvo,

S == Nôvo salárío-mínímo;
s == salário-mfru~o anteríor,

. Anexo n
On

Fórmula: P :;::: --- xp ondá
00

DIÁRIO DO CONGRESSO f\lFíCIOf\lAL

c) condições" de financiamento, in- disciplinar e controlar o sistema fi"
clcsíve cláusula de correção monetá- nanceíro da habítaçáo e estabelocer
l'la; as. condições gerais a que deverão sa

d) valor total de todos os encargos tísfazer as aplicações do sistema (Lei
financeiros, que deverãovestar inclui- ~,380 - arts. 17, I e 18, lU>;
dos no preço de venda; considerando que a fixação da cor-

e) valor da entrada e das parcelas recão monetária deve consístir em
de amortização durante a construção uma fórmula aplicável a tôdas as ope
e depois da entrega das, chaves; rações do sistema, dentro de um prín

f) tenda familiar míníma necessá- iilpio de unidade e coerência;
na. considerando que o sist2ma -finan·

Art. 11. Em todos os locais em que ceiho da habítação atende a duas.
68 ofeteçam à venda habitações ou se fa;xas ele aplicação, uma das quais de
reallze qualquer operação imobiliária reduzido poder de poupança e menos
com recursos do BNH será afixada capaz de atender a um possível rea
copia dêstc Decreto, de maneira vi- [ustarnento de prestação sem acrés
síveí, para conhecimento dos interes- cimo' salarial imediato;
sados. considerando, enfim,' que mantida a

Parágrafo único, Será garantida ao unidade de critério da correção, pu
adquírente, a possibilidade de consut, derão as aplicações obedecer a dois
ta no local de venda, do resumo da planos quanto ~o reajustamento, elas
operação fmanciada pelo ENH, do prestações, resolve
contrato-padrão da transação especi-
fica e demais instrumentos de infor- Art, 19 As operações do Sistema FI
mação que forem necessários ao juízo nanceíro da HabItação serão corrigi
sôbre a legltimiqade c oportunidade das monetàriamente, em cada trímes
de transação.. tre civil, de acõrdo com o valor cor-

rígido das 0brigações Reajustáveis do
Art. 12. O BNH providencíará [un- Tesouro Nacional (Lei n Q 4,3571, (Vl

~o aos órgãos competentes a ínstau- de RC nv 106 e Decreto-lei n9 W, de
.raçào do procedímentc penal cabível 30-8-66).
contra os responsáveis pela divulga-
ção de informações inverídicas a res- Art, 29 Os financiamentos concedi
peito da aplícaçâo da correção mone- dos pelos órgãos integrantes do Sis
tária na aquísiçâo ela casa própria; tema Fmanceiro da Habitaçao, e des
financiada de acôrdo ~com o Sistema tinados à aquisição ou eonstruçâo de
Financeiro da Habitação, bem como casa própria com pagamento a prazo,
contra quem quer que, por qualquer corrigidos sempre os saldos devedo
meio, incite publicamente ao não res de acôrdo com o art, 19 desta íns
cumprímento das obrigações assumi- truçá<l, poderão obedecer, para fim de
das pelos adquirentes. reajustamento da prestação, a dois

Art. 13. 'Il:ste Decreto entrará em -plarios ; "A" ou "B"!
VigOl. na dat,,: de ,s1!a publicação" ~e- § 19. Serão obrígatõríamente classí
,voga.aas as dlSposlçoes em rontrárío , ficadas no Plano "A" as apllcaçõe,s

Brasília, 27 de agôsto de 1968; 1479 destinadas à, er:aeliCaç~o ,d~.. aglome
ela Independêndia c 809 da República, rados ~e, habIta~oe~ ant~-hlgl~nlCas; e,
~ A Costa e Silva - ,Afonso A. a cnteno do orgho fmancIador, os
;Lim.a: destinados a atender às classes de

lNs'rRUçAO Na 5, DE 29:1-66, DO baixa renda; ,
, CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO § 29 As aplicações referentes a ha-

.. DO BANCO NACIONAL DA HA- bloações de valor J1nitário superior 1\ P == prestaçáo corrigida e válida
BITAÇAO 75 (setenta e cinco) vêzes o maior no trimestre "n";
,,' .. ,. ' saiário-mlnimo vigente no Pjiis nãO p t . '., I 'li
i1X~ ,os cryt~rt~S de cOTTeíl!!o w.to.ne- poderão ser incluidas no Plano "A". == pres açao Imera va da para
. tar,a aplzoaveM à8 operaílDes {man- .. o trimestre em que o contrato foi as-

ceiras do Sistema Financeiro~ de 4rt. 3" O reajustamellto das preso sinado.
Habitacão e sua aplicação aos con- t.a<;ões e a cOlTe<;ão m011etária dos ~ On :::: Valor' corrigido das ObIiga
tratos -de proméssa de venda, ven- saldos devedores das operações a que 90es Reajustáveis do Tesouro Na~io
da e construção de j'esidência, pelos se refe:re. o artigo 2: desta ,ll;SyrUçãq, nal, válido p!Lra 'o trimestre "n";
órgãos integrantes do 'sistema. obl')decerao aos segumtes Cl'ltel'JOs: . 00 = valor corrigido das Obriga-
o Conselho de Administ,rE',çào do REAJUSTAMENTO DAS. 'ções Reajustáveis do Tesouro Naaio-

:Banco Nacional da Habitação, no uso PRElS'rAÇõES nal, no trimestre de-assinatura do
lias atribuições que lhe confere " ar- Ilontrato.
'ligo 29, lU, da Lei n9 4.380; I - Plano "A"

'considerando que a Lei 4.380 pO',sl- ao) Fator de reajustamento: li ra-
Ililitou a adoção de índices de reajus- 'z!\o entre O valor do maior salário
tamento das prestações me!1sals de minlmo vigente no Pais e'o do ime·,
amortização e juros com correçáo do diatamer..te a·nterior; seguindo-se para
valer mOnetário da divida, em con- seu cálculo a fórmula constante do On
,tratos de venda e construção de' .!la. Anexo I. O :::: --- X donde
1Jitações para pagamento a prazo ou On-l
;le empréstimo para aquisição ou b} Inicio de vigéncia: ·60 (sessenta) D __ saldo dev'edol', li preço" do'

t - d b't - dias após fi data de vigência ,fixada "
c:ons ruçac e na 1 açoe para oagf\,- no ato executivo de decretaçáo do trimestre "n", imediatament~ antes (DO SR. ADHEMJlR GHISI)
menta a prazo OU de empréstimo para nõvo salário-minimo. do pagamento da 1~ prestaçao a [,er , _ .' , , _
aquisição ou construção'de habitaçõ~s paga no trimestre "n'" jD2SPoe sobre a prOlb,çao de dispensa
(artigo 59); II _ Plano "R" '- de Lrabalhador sindicalizado. '

. D == s~ldo devedor, a preços do tri- , _ , ._
COnsiderando 'que a Lei 4.864 reite; a) Fator de reajustamentof igual ao n.!estre "n.1" e após o pagamento ,de (às C?mlssoes de 9?nst}tUlcao, ~ Jus-

tou a obrigatoriedade da estipulaçáo aplicado 'no reajustamento do valor WdRZ as prestaçoes que co,irem no tri- tlça e de Legl"laçao Somal
ele coueção monetária em tôdas as das Obrigações Reajustáveis do Te-l mestre "n-1''- acrescido. dos juros de O Congresso Nacional decret,a: ]I
f,plicações do' sistema financeiro na souro Nacional (Lei n9 4,3571; ae- um mês' '
habitação, incJusive entidades esta- guindo-se para seI cálculo a fórmula O 'l .. ~ .' Art. 15' Aplica-se M 1l!npr,~gado
tais, paraestatais e sociedades de f co- constante do Anexo II. • n = ..~a c;r ?orl'lgldo das O~l'll1a- sindicalizado, não optante pelo F'Ilndo
1I0mia mista em @le haja participa- , . . _ , çoes ReaJustaveIs do Tesouro NaClO- de Garantia do Tempo de Serviço ()
majoritária do Poder Público em fi- b) ImcI~ d!l Vlgel!C!a: primeiro dia nal no tl'lmestre "n"; disposto no al:tigo 492 da Consolidaéão
iIanciamento de construção ou aquisi- de cada trImestre CI!,l. 0~-1 = :valor ~o1'l'igido das Obri- das Leis do Trabalho aprovada peio
",ao-oaode. unidades habitacionais (artl- CORREÇ.O' MONET""TA ,DOS ga<;oes ReaJustávels do Tesouro Na- Decreto-lei n. 9 5,452 de 1 de maio de
g ) "" =w. clonal,no trimestre "n-l". 1945. '

I' SALDOS D.EVEDORES
considerando que a Lei 4.380 es- PARECER DA~COMISSAO Art, 2.~ E' vedado ao empregador

tende"a correção monet,ária a tõdas UI - Será feita de acõrdo com o CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA que descumprír O 'preceito do al'tiga
as aplica<;ões do 'sistema fir1anceim disposto no artigo desta Instrução, se· T" anterior preencher, no pl'aZO de âois
da habitação (arts. 10 e 15); guindo-se para SeU cálculo a fórmula - - ~:RELATOEIO anos, a vaga aberta com a .i!SP8'l-

constante do Anexo lU. d .
considerando que a Lei 4.728 per- O projeto pretende possibilitar a que sa o empregaClo. ..

mltiu ,;t.·aplicacâo dos índices trimes- Faráp'efo ún~cc:" Na aplicasâo da o ~ss~lariãdo, adquir~nte ele moradia Árt. 39 Entrará esta lei ~m vigor
trais do Conselho Nacional de Eco. cor~eçao 1l10netana às operaçoes in- a~raves do Banco NaclOnal da H~~lta- na data de sua lJublicacão,
nomia;' clUldas no Plano "A", fICa ressalva- çao, quando se·eneontrar em dlflCUI-/ .,

do o dispo~to na letl~a' ';, lo art, 4;, des; 'd;>des para. o pa~amento, da.,? presta- Justijicação
considerando que ao Banco Nãclo. t~ I~truçao, e !lo :l 9" do an!go li, ço~s mel'lslLls d~Vl?a~ ,ao orgao !man-j. As Constituições brasileiras, desde

~3,,1 de Habitação compete ol'ientor. da Lel n9 1J..3l)G.. nelro, tenha direIto a percep<;ao de .192", cCfí1sagal'!j,ram o direiw ~ de sin';
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diIJa,lizacão. lio textu eonetttucíonul iempresa náo poder", ser de~pedido qe- na antiga "Cllâcara do Barão", de! O jogo do bicho é a mais ezperí
vigente 'consta a matéria do artigo 1116, não ~or ,motivo de falta .grave ou .oH:· sua propriedade. rnentada e a mais eficaz fórmula çle
n\)ites termos; cunstâneía de rorcs-maíor, deVldJl,- Inventou-o 'o Barão de .Drummcnú se atrair o interesse do público paru

- "Art. 166. E' livre a associação mente comprovadas. • t d t' dos ã r i as apostas. Por que, então, nega-la
f" 1 Ú indicaI'" "na para, D~;er rec.u;-00s e~ lU,!, os a ~~ ou vesti-la com roupagens que não

,!pro Is:'HJ!li! OS, ~ t' - \,. -Parágrafo- único. Cüntidem-;;e eo-: nutença,o ,_d~ referido Jar~Im ZOOl?~'" são as suas nem lhe assentam bem?
,~~:mstIt;:lç,ao, ~a E;p!es_n",açao _~ mo de serviço todo ° tempo em cjUB o co. Con~l~tIa numa _coleçao de fIgU- Por que contínuar permitíndo que o
rr"al nas convençoes .cole.....vas _"e empregado esteja ;; disposição do em- de bí hos ou nao corre ndí _ ""
[trabalho e o -exercieio de fuuçoes' w" 'ras ue mc '. e -. ~'po, am poder público, podendo dispor des-
':c1elegadas do poder publico SG1:30 pregador, el!:a::.ment~ al}~. hoje conheCl~Os, 1''':- ses recursos com primazia para ín-
~'8gula<Ias em Ieí, .. presentados por estampas, _da~ cuais vesti-los no bem estar da po ulacão,

~ 1.0 Entl:e. .as funções ~e1e!5.a.(\asI'···: ' ,' ".:".J'." u;na era ,guardada. P~lo E!~rao em, ""?,- fique _assistindo inerme a suf mani-
a que se retere este artigo, com- . .rre especíal para ser .retírada, no dI,l pulaçao por uns poucos marginais,

Fprendc--,e a de; arrecadar, na 101'- PROJETO \ seguinte, apos as apostas, em hora, que deles Be utilizem para os fins me-
[ma.f!a lei. ct~n~d'buiçõeds paTa _ o N0 592, de '1972 ' -prevíamente determinada. nos [lignOB pOSBiveis, inclusive como
ICUS""IO da a IVI ade os orgaos \ Assim foi a forma embrionária do Jlit~ativo móvel para a corrupção po-
'BindicaiG e proríssíonaãs e 'Jar~ a. (DO SR. SIQUEIRA CI1l\IPOS)' sistema de apostas' que, aperfeiçoado 11cl,'11? ' ,
execução de pr<ograma, de ínte- , , depois com o auxilio de matemáticos
resse das categorias por eles xe- , ln~litui a Loterza popular do BrasIl e' expertos de toda ordem, acabou por Se falamos no projeto em dístrí-
presentadaS. - I e dd outras providências. : se transformar na grande paixão po- buição das rendas Iíquídas aos mu-

!l 2,9 E' obrigatório o vota das (As Comissões de Constituição pular, incorporando-se ínarredavsí- nícípíos, é porque a União j§, dispo"
, eleições síndícaís." e Justiça, de Educ2.ção e Cultura mente à vída brasileira, ao unesmo dos recursos provenientes da Loteria.
,por seu turno, desde 19~3, a coo-, e de Finanças) , tempo que provocando avanços e re- Federal, da Loteria. Esportiva e de

~1idação das Leis do Trabalhu de- . cuos das autoridades, com grandes pesada tributação sobre outras moda-
élura: O Congresso NaCIOnal decreta: controvérsias a respeito das suas vir- Iídades (como a corrida de cavalos,

"Art. 513. São prerrogatívas {(os' Art. 10 Fica ínstãtuída a Loteria tudes e malefícios, até o momento por exemplo), para aplícá-Ios ell1
slndíncatos: Popular do Brasil, para exploração em que veio a proibição legal defini- obras socíaía, Destinando-se-as aos

a) representar, perante as auto- do sistema de _ apo~l;as conJ;e~í~~ tiva (Decreto-Iei numero 9.215, de 30 municípios. será possivel realízur,
~ltldad"" L<_",,:.us::rativas e 'cljlC,'- popularmente como ~J0Ft0 ~o. ~lCho , de abril de llES).- com critério. naturalmente, 1'~ferid2os
'Í'i9..s os interesses gerais da res- em qualquer part~, dr. ,.el'rJto!'lo n.a-' Verifica.-se, porém, que o Jose do obras sociais no âmbito mesmo das
pecÚva categoria ou profissão li- cíonal, pelas Ioterias estaduais ~XI~- bicho já nasceu p3rfilhando objettvos comunidades, o qua," de resto, ínte
beral Ou os interesses individuais Lent!'S nu que vierem a se .constrtutr nobres, já que os recursos destina- ressa runrtamentalmento ao' país.
êj.os associados relatives à '.tivicta- para este fim. vam-se a manter uma instituição al- 'Quanto às particularidades relacio
de ou profissão Bxer.cida;,., • Art. ·2g A administração e fiscali· tal'llente merítórm, qual seja, o jar- nadas com a forma das aupstas (esta-

D) cole\rar cünttatos coletlvns ac zat;ão da 'Lote" c8 PDpu ar do 'Bra,si! dim .zoológico do Rio de Jnnc.iro, Nas- be!ecimellto de quantias - minimas e
trabalho;, ficarão a ca.rgD da Caixa Económica ,ceu também com uma Dutra J:Rl'iW- máximas. talvez), pormenon'3 do Bar.
e) eleger ou deSIgnar os 1'''pre- Federal devendo &s-loterias .estaduais terlsiica que iria acompanJiá-Io par'a, teio, distribuição de premios, percen-

I$"ht~n~es ~a l'espectlva categoria ou obter désta a comnetente auto~izaçãn Berrrpre: a confiança, visto comp os tagens de apllcação da renda lí(lUida.
'~;;oflssao 11!:Jeral; para exploração, bem como pagar- 1?,posta:dor.es c'epemllarn da 1Ionestid~,- em cada. setor .da n."SistBncia -sôci'ü,

li) CDlabmar com o Estado, co- lhe uma taxa destinada ~ cobrir as de do seu, manipulador, o B!U'~o ~k educacional ou' de saúde, autorizaçao
mo órg&os ikcnicm e =nsulti;'os, despesas. DrUlTIl~oncl, que era C/uem cO,lDcava 3 revendedores, etc" [jcam por conta
no estudo e solução ,dos pT"J:e-p..rt 3' Os sorteios da Loteria ,JlO C:lHB ant~l?adame)~te B, ,ept~;np2, da regulamentação que deve. neces
mas, que se i'"lacioucm co~.~ res- PopuÍar do Brasil serão unificadOS Id? bIC~ho que m.a ser premIado l10 sariamelJte. ser mais explícjta,.
iPooü Ya c~t,'gDr1a .ou pl'oflsill{l 11- para todo o país e realizados diaria- dia s.e,,;umte. Nunca ,se sonbe da eXlS. Sala .das Sessões, 19 de abril de
ibel'al;c " ,'_ " mente, exceto 11.03 <lomingos, atravéS It€nCI~ de trapaga, '. Hl72, - Deputado Siqueira Qampos.

e) 1~1POl c,on~nb,mpl;Oes ": "~do§ ,do sistema !le esfera3 pam sorteioB, O grande ma] ,do jogo do biçho ;!'oi! IC ' !_

~~~e~u qUec~~-ctJClpam,dE-~".cat~- pelo serviço de loterIas da Caixa 111ão ter sido re~ilament,ado em wmpoIL~G!SLAç40 gITA~A, ANE~.4~4
pv."as eCDn\JL_I~s <o~ PLO!'~'~n,~'S Econômica Federal, Iútil, de tal :forma que pudessen, ser P~L.l Dl;[lSAO DE C021!lISSà1!S
pu das llroflssoes liberaIS .vp.€- '" <, llveni"'nten,ente ~proveitados 110 jn" P",RNlilNr.oNTES
sentadas. . Art. 4° Da J'enda llqmda obtIda IDO -',,"" - , ' ' - I -

Pal'ágrafo único. Os p,indicatos com a explOl'g~iio da LoteriaPopu- t~re!,se ,soC1a~.. as suas. g0ndes poten" DECRETO-LEI N.o 9.21.5 - DE 3íJ
de empr80ados terão, olltrossim, a lar do Brasil, as loteriais estaduais c~ilhdat.les._!,)es.sa OlTIlSS,aO das autO-I DE ABEIL DE 1946
}Jl'erl'.no'ot,··"l, r1fo f.undar € ::nantel' destinarão a metade aos seus, Mun.i- !nd~~eS re~~.to~ iUJ o Jog~ p~~~ ,a Proib.e a prática ou exploracão de jo-
lígência;5 de colocação." , ~lpíos, para o fim !.le per aJ:!ic:;:rta sderdvlr, na

t
rl ega"""t~' e

d
o~ te ~n,;:,e ~= {lOS de azar em todo o' terr/w1'i@

, ' , . . , ,mtegralmente em obras de !1SSlstên- a e, a o"a S0" e e 'n. ~re"~es " acio la
'

.
1llll.'tretan,,,, o 'pleno eXElclClO. de:ssc' cla educacão e oaúde obQdecidas as, cusos, sem nenhuma utlhzaçao l;a- n 1,.

~€~t'O oon~nW":c:-oll.al {;e~~a~~'2~'-''} lO'l:: pri~rldade~ fixa-d~· p~lo ~ompetBnt!?' cionaI. dos seus inúmeros ~ecursos ií- " ..... ~ ~ : • , " , •.....• t ••••••••••••• '.

i)ontr~ ob~t~c~I~s de toOE, ordem, en- órgão de plane(amento estadual. l1Mwel).'!>s, que. OI'!'nas f;ervJra;,11 ,f. se~- Art. 1.0 Fjca restaurada em toda
/ire o" qual" a LJnOI' Oab,' , . i vem para -e1U'lCar a quem nao deYIa lo ter;:liório nacional avi"ência do al'~
fJ:'C3 de 'Pe~de" 03 TespectTVD.s 'lJ.1"J.:e- § l° As loter.las estaduais r1esti- e com uma série de 'outras .implícu" t1"0 50 e seus paráccr'1fo;; da Lei das
gos pe~o 3D iato de se aSSOCIarem a.0~ nal'ão igúalmente a. P2;rte que lhes ções danosas, inclusi'iB, ptiniJipaJmen- C~ntravençõasPenais '(D~cr~to-Iei nú
:t.~spectlvos 0- :at{)s, embora <! ,el couber da ,Tenda lIqtllda a obras te a tão cOl')he~lc1a e inex];lugnâl'el mero 3 6BB de 2 de outubro .ele ..1941)
1CLT~ dec~-e t~;~, en~;dade ~tol·f,.aOg âS~í.stei1ciais, eclllcmtívas e sanitár~as, co~rt11Jção polícial. _ II ' ~'. ~ .

conSUlltyos r''' 1!,~j;ado,.En,1 mmtos ptmcípalmente ao setor do enSlllCí ' ,," _ '. Alt;. 2." Estn. leI :revoga os' Decr~-
caso~ nao SE trata de reCelO mfunda- tecnico-pl'Ofissional. !,ace a eDOa .E}lUaçaO, oU,~~a ~alvez Itos-lelS números 241, d~ -4 de revereI._
do, elS qU{:' E~ .~ü) elnprt:g1.1dol\:;.;:" i:~ln~ o •• - "' nao -podIa ter S100 a consequenCIa1 se- )1'0 de 19.38~ número 5..illt..Q, d~ 15 de
tlora como é óbvio, sem declara-lo, § ,2 A<os t~lbum;'ls d.e conta, '?.;;ta-Inão a proibição. jdezembro de 1942 e ng 5.1fl2, do 14 da
{jemitem o." h",ba1lJacorer; a seu',,2)"v]- dyals competJra fIs~allzar ,a apllca-, - h' _., t' janeil'O fli' 1943 e disposicões M1 con-,gn logo ,fiue €'23 passam a 'ntegrar ç:w, dos J'BCilrSOS de _que .rata este ..l\d:as, o)e ;tIRO e maIS como onem. trál'ío. ~, ,
l) sindicato tep're3enk'ltivo de sua ca- artIgo. Contrapondo"se àqueles que insls-
tegoria pro!lssínnal. Fazem-no, é cla- Art. 50' Considera-se renda líquida' tem em manter uma falsa moraliqalJo, ooArt; ~.o - Ficam~ec~aradas nulo:},
X-O, subreptlClllmente, mas tornam, na a que resultar da arrecadacão bruta há DS gl1€ ~m'e"gam na i'bicho" um o:m efeIto l;p~QS _u" llCCIWaS, cone_o'
prãti<;a, ~eLra mor~a o mandament.o da Loteria Popular do :Brasil em jogo como e'lho qualquer, do~ muitos ~e~ ou auJ:o!'~fCJf:S dadas, p.elas .au
cm:lStltuclOnaL ,cadG, Estado deduzidos o nagamento que eXIstem legalmente no paIS e que,' cor,dades :l'eae,HI.l.5. estaduaJs ou mu·

Assim 0ill1do, a pre.sente'propo:U(~iio de prémios 'e as despesas' com, taxa por serBm e';:plomdos tçgU1aD1ent?,d'!'_I~icI~aIS~ com -fundal1Jent~ nas .lel3 m;a
I~ada ma" faz ü<o que dar condlçoes de f.lscaliza"ãc, imnostos, quota de mente, .apenas servem ao poder publl- _evogat.l1!S, ou que: de_lJ.u"lquel for!l1~,.
~I€ais e ef-,t1l'.a,s PalOS o plenD umpri- previdência, cust.eio' e manutencão. co, propiciando-lhe e Ilssegurllnrl0.1hej' ç.Qnt~nham alltorl7;açl'~, l'm eoutl'an()
menta da n=a constitucional 1111- , • ' continuadamente vultosos recursos ao ;,IlE)Josto np .arllgo 00 e sellS para-
jIj,el"a_tiv6 que' 'a:sse.gura a. livre asso- Art. 6° A Caixa EçonoilllCa Fe- que são criteriosamente destinados a: gr0IOS da LeI das Contravenções, Pe.
Clilj!ao em smoJcam de oCla5§e. der\1l, den~ro do tlra~o de 120 (~e!1to, assistêncIa, bocial, educaeiIo, saúde e nalS,

Merece) pDrtal1to, aprovaçao. G. ~lnte) d}as .a J1arLJr da Eua Jllg,en- fina esportivos~' - Art. 4.0 Esta lei entl'a em vigor
_ , - cla, devera apresentar anteprojeto

f;iala ih"-s Se."mes,. ~7 ,4,74. - Depu- de "regulamental}e,o d... presente lei, O projeto tem assim marc~iloz e na data {te opa publicação,
tado ,1dhemar C;;h18z, para Ber Bubmetid0 fiO Presidente da. Bxplicitos o"ietlvos sociais. Não 6e DECRETO-LEI'1i o 3.688 _ DE ;l DE
'l5l!iGISLACliO CITADA ANEXADA República, que terá Q prazo de 60 trata apenas de'restaurar a legali([u- OUT1JERD pE 19H

PELA DIVIBJW DE' aONfiSSõES (seSllenta) dias para "baixar o compe- de !lo jogo no bicho, pois que, para
PERMANENTES tente ato. ' - tanto, bastav,a revogar o Decreto-lei L~i tias Contravenções Penais

EJi1lCroiTo-tEr N0 S 4"'2 _ DE 1 D!: Art. 70 Esta Lei entr.al'á. em vigor l1Úlnel'O 9..215!.de 30 de abr!l.de lQ46, ',u ~ .. uu~.,., ~••
- 'D' ""~3 d t d bl' - e" d ou revogar dne± .. e espeolflcamente ..' :: ; .• , " "

I'InlO ,E '=", na aa e Eua pu !caça.D, r voga as os arts. 50 e 58, da Lei das Contra· P""'TE ESPECIALtodas as dispos.içõe.s em .contrál'io. ..,~,
.1prova a Consolídaçdo das Leis Sala das Sessões. 19 de ab"il Cie venções Penais (Decreto-lei nÍlmero ., ..

do Trabal1lO S' . C 3.ü88, de 3 de outubro de' jR411. li' ' .
cu -.. ••• • . •• • 1972, - zquezTCL am2JOs• forma seria talvez menos chocante e --CAPÍTULO vIr

<!c , .. .JuBtificl!.()ão mais ao, gosto dos ,tímidos e escamo- Das Contn1venções Relativas à
TÍTULO IV ( O sistema de -apostas conhecido po- toodores. 'Polít1ia de, CostU1J>cs

~<I Gontraio Individual do TmiJ1!.lho pularmente pelo nome de "jogo do' O que se pretende ê acabar de vez' Art., 50, Estabelecer ou explorar
,'-' , bicho", é ·uma. ínvenção engenhosa c~}n ~1l1~.•cllandestmidad~ 9-~e a expe- Jogo de m:ar em lugar' público üu

do Barão de Drummond (João Batis- ::8nc111 Ja .onga. da P:pl?lçao. pu!.a e acessível ao público, mediante ° pa-
CAPf:roLOVJI ta Vianna DX!lmmond), que :fora di- J>zmples demonstrou .Bel: l1lextmgulVel, "u1l'ento d" entro da ou s" 'I'

Da Estabilidade retor da Compm:lhia Ferl'O-Carr.l1 de ao-mesmo tempo que canalizar .l',Qcío- 'bo)" " a Cm l3 e.
Vila Isabel, no Rio de Janeiro e que nalmente e.normes ,somas para outraE ~ . "

,__~\i~. 4'iB, o empregado qpe conta;r' criou ° jardim zoológico des,.a, QiC!a- tanta.s obras de que eõte país tanto Pena - prisão simples, de três me-
ltt~!,-;:t~ (de dez anOB de S0~~O na..n-l€1Sma de, eJ:'ltoo localizado no E~Bgenho ~OlpQ, 'OOrreC8. se.s fL um -anD)' e u'lulta

J
-de ür$
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PROJETO
N° 599, de 1972

E' fato p\Íblico o'notério o_enfra.
Queclmento da Economia dos Estados
lllrovocadó ,pelo funcionamento da Lo
Geria Esportiva Federal, cuja receita
eonverge. diretamente aos cofres da
!lJnião.

Dai a oportunidade do presente pro
'1eto de lei que detel'mina a reverilão

<!:los recursos angariados Pllle,.Loteria

o SE Ol"li 10 líIARQ~ES FER- Transformada em Cap,ital Nacionals.ooc.ce (dois mil cruaeíros) a Cr$'Esportiva ao próprio "Estado ,arreca-, ".'~ do Trabalho, Belo Horizonte viveu;
1" 00000 (quinze mil cruzeiros), eã- dador. , NACNDES. - L-) durante a- comemorações, momentos,'u., . .t d d eCo' • ( omumeaçao - e - Sr. Presí- ~ •
!"'ndendo-se os.ef<:l os a. ccn dnad~_ Como' sabemos" os. Estados conta- dente, srs. Deputados, na oportuní- de intenso fervor cívíco, a' par com
a perda dos movera e objetos e vam com recutsos oríundoa da Lote- dade em que este Congresso se en- as emoções e alegrias simples que de ...
COrB.Ç8.0 do local. , ria Estad~al, incluaive,. ,?ara. d~r .~ten- galana para, em S~ssão Sole~~ P!O- nvam das testas marcadas de auten-.

, 1 o A pena é aumentada de um dímento as obras assls,enclalS., Po- mulgar a Emenda a oonstttuícão que tícrdade popular; .
te:ço: se exi~te' entre os emprega~03 rém,. com o advento da ,Lo~ena ~s- estabelece eleições indiretas para Go- s. Exa., o Sr. Mínist,ro do Traba"
ou. participa do íoso pessoa menor de portíva, q,ue ofe~ec~ li? publl~~ maio- vernadores ';,l :,stado em 1971, nesta lho, Professor Júlio Barata; acampa-:,
18 anos res atrativos, dn111nUIU _con51deravel- mesma oportunídade transcorre, pa- nhado do ilustre Governador Rondon:

• o. mente o número de' apostadorea da- ra o runcíonaüsmo desta Câmara dos Pacheco, presidiu as festividades, ai
§ 2.' Incorre na pena de. multa, quela modalidade de receita, chegan- Deputados, uma data cujas comemo- pode sentir de perto o calor humano]

de Cr$ 200,00 (duzentos cnw",uos) a do mesmo a por em dúvída a sua rações não serão' tão agradáveis. do acolhimento mineiro e o entusías-,
crs 2.000,00 (doís mil e:r,;zelroS), continuidade. " .Vale 1em.lbraõ' "OS meus nobres pa- mo cívico que dominou amplas paro'
quem é encontrado'a partlclpar do - - ~ I d I - d B 1 li' J

t d Concluindo arzumentamos pela ne- rés, e em especial aos membros da ce as a popu açao e e o orizon...
jO~D. como ponteiro ou -a~s a ar. cesetdade de 'reverter aos E?t~dos ar- rionta Mesa, <qtid hoje são decorridos te, , .

§ 3." consíüerern-ee jogos de azar: recadores as rendas da L.E.E., a exatamente dez anos da aprovação da 03 fatos festivos, de forte conteúdo
a) o jogo em que o ganho, e per'- fim de q~le os mesmos tenham con- Rewiução n° 67-62, a última a trazer CíVICO,' foram empolgantes, e uma

da dependam exclusiva ou,prmClpal- díções de dar cumprimento aos pro- benefícios' - além dos parcos aumen- nota lmportantll .. ser destacada é a'
mente da sorte; gramas elaborados. to~ G;lDeedidos . u~~lmame!;ne - que decistva parncípação que tíveram, na

S I d S - 14 de. abril de atíngíssem- a totalídade uos funcío- eiaooração do programa cumprido, as
b) as apostas sobre- corridas d~ ca- a a as essoes, náríos da Casa.. l!!dtrtul~u.éS 'manu.ras !le.ta l.!lClU':) .ria

'd d 1 cal 1972. - Al'dinal Ribas: . ." , ,
vaias fora ele hipo rorno ou e o " Sendo a Câmara dos Deputados um mineira, ou seja, a Federação das
onde sejam autorizadas; (20a) LEGISLAÇ!ÃO CITADA, ANEXA!'A órgão que se orgulha de possuir um maúscnas do Estada, o ,SE::;IMINAS

, c) as apostas sobre qualquer outra PELA DIViSA0 DE COMISSoES corpo funcional de elite, selecionado e o 6H:NAI de Minas Gerais.
competição esportiva. . PER?>IANENTES. _ )após o CrlVO de concursos. considera- Eosa'Pl1rticipação consistiu;primei-

, . D"'CRETO-T7"I N.o 594'.-· DE 27 rol I do.s dos mai~ dificei~ do Serviqo Pú- ramente, na. presença, nós atos mau-• .1_." . Equip"ram-se, para os efe,l~ ~ LúO> I bl " z aue seja, "ua
, - .< . • HAlO DE 1969 I lCO' nece!,sano s~ ra " ~ "< gurais aa grande resta cívica, do 00-

tos penais, a lugar -acessíveí ao pu- " " remuneraçao condtzente com a ~a;,Ja.- rai inciustrlárío mantido pelo SESI,
blico: (21) Insti'tu,i ,li Loteria Espo}'liva Feàeral cidade demoijstzada, para que_ possa, que cantou a missa realizada na pra-

a) a casa particular em que se .rea- ' e da outras prooiaeneta« (1). mdependenteme,,!w, da prestação ao ça .da LIberdade, e no comparecimen_
Iízarn jogos de azar, quando deles A t 1 'F' . ··t íd . , L t ' servíco extraordinário, prover o seu r,ç, no desfile escolar 'a seguir ere-

- -- r '. ." 'ica msu Ul a ,a • o eEla I sustento e de seus fÇLmiliares. cuado, (le quase três mll J'ovens filhosh~i,bitualmente pn;rticipam pes;:.oas que EsportIva Federa1
1

para a .explor?~~a.o)

não sejam da familia de quem a em qualquer. parte do Território Na- Notem bem S1's. DepuLaàos: hoje, de operários, recrutados nas escolas
ocupa; cional, de todas as formas de concur- tamanha $ a' necessldade.' de suple- mamldas pelo SESI e SENAI. Ban-

d ' t··· . das, ianfarras, carros alegoricos, eqUl-
õ) .o. hotel. ou J?llsa de habitação sos e prognos ICOS es~o~clvOS. ;;nen"ação . dos' ~ s~ár.ios, c~lcada no, pas dc gmasta3, faIxas e Q1St1Cü3 ex-

coll:tiva, a cUJos hospedes e Il).ora,do-I Art. 2.° - Fica o Conselho SUperior oer'hç? extrao~dlllallo, para poder pre.ssivos, alegorias ' de :ineuscut:ível
}'es se proporciona jogO de azar; das Caixas Econômicas Federais, atra- eqml.LPrar. o ~riamento o~ensal'd .~~e jlom gosto: o desfile dos· Jilhos do'I" dAI . . t - d S . . [unClonarlOS "" que prvlerem el",~r oneTár'os deI 'mpr ",,' d d

c) a sede ou dependência de 'so- ves .a (mlmS raçao o erVlço ~e de tirar suas merecidas férias, pelo _" I j' xou 1 eo:ao ura oU-
, da·do ou' ""soeiação em que se rea-I Lot~na Federal, com a colaboraçéw 'e'mor da lmpõs"ibiJidad" de saldar ra no hesp.nto das autorldades e da

ele v <to, das' C-ixas E~on'm'cas Federais in- ' , ,'-"" . ~ 'massa umana concentrada n"" Im1iza jogo de azar' .. I '. '" v o I" ' , os compromIssos assumIdos quando, '" l' " L , . <L~ e-o
, .' .. cumbldo de dar exec.uçao aos serVIços _ ~p ..,. 'Z,<;: -!::> doent'ê;> esta ala~O~s._ao Pa_aclo da LIberdade.

rI) o estabelecimento destmado· alrelacianados com concursos de. prog- ~e o_~ reg"!'f:iú;~/ICar . IVlalS tarde, no Clube ,do Trabalha...
exploração de'jógo de azar, ainda que nósticos e,'ID0rtivos. ,ora e ,COgl ço o. ct,or "lêranc~sco Netto Motta", do, .
se disimule esse des'Gino. Art: 3." A renda líquida obtida com Convértl Jembmr, ainda, que grau- ~~Sn\!!lNA~, te'y'e. lugar, com a pre-,
" ' •• , • , , . , .. " , , . . . • • . • • • • ••. a exploração da Loteria Esportiva Fe- de parte dos funcionários desta. Casa, BÇnç~ d:;> Sr. MIUlstro e do 81'. Go-

deral ~erá~ obrigalorla;mellte, ~estim:da após 10 arios e até mais de serviço, vernaao:, a!~.tI?-" ete outras aurorl'!a:
_'li aphcs,çoes de carater aSSIstenCIal, continua na mesma SItuação em ql1e ~es e pvrsonal1a~des, u;'TI!1 da~ ~alO'
educacional ,e aprimOTamento fLsico, e se encontrava quaní:io da ,aprovação oes concêentraçob operarIaS Ja vlStas
será distribuída, de acordo com pro- da "festejada" .Resolução. na C:aphaJ ~molra, As dependências
gl'amaçáo expedida. pelo Poder Exe- . _ ~ . do C!lube íoram toma~s por , uma

(DO SR: ARD!NAL RIBAS) cutivo, observadm; as seguintes taxas: PaI que nao,. na, hora em qu~ ao mUltldao Ylbrante, " que se divertiU, . .I a) 40 0/..' (. uarenta or conto) para Refol'mas AdmlUlstl"atlva e Leglslu nas praCas de esportes, nos sa1i5es de
Cl'ia as Loterias Ecportivas Esíqduals Pl'ograma~ d~ assistên~ià à v familia, à tiva_ estãu. :GID iJa-nca 1'i5c de 01",»0- da~lÇas, na contempl!,çao do show ar-

. . - ·t < - J -!. f"' . d I o~' • d raçao, cmdarmos, tambcm, do QU~- GIS'lCO. Houve sortelO de. dezenas de
.<Jls COffilssoes de Const,l u"çao e us lU a.r::cla e a. a. o e"cenCla,. ~"ca:go a dro de Peseoal da Câmara, 'que, afl- premlOS valiosos, um dos quaIs Um
' tiça, de Educ~çã,o €i Cultura e de ILeglao BraSJ!elra de Assls,encla; nal de contas, é a base em que no~ carro ~ero qUilõmetro, doado pelo

Fmanças) b) 30 % (trinta por cento) para apoiamos 'par'l levar avante li nossa COlJSelil~ Naoional do SESI, atravéa
O Congresso Nacional decreta; programas de educação fisica e ativi- obrigação,? ' do PreSIdente Gilberto Azevedo.

Idades esportivas' ' .
Art. L" -Ficam as chefias dos Go.. ' ,. , ' . , Sr. Presidente, espero que -:..Exa., Duran,te o almoço oferecido pela

vernos dos Estados autorizados a ins- a) 30 % (trinta por cento) para que nos dá a lJ,.onra de l?resldlr no Federaçao a . convidados espoorals,
tituirem as Loterias Esportivas 8::sta- programas de alfabetizacão. ' momento a sessao, seja o potra-voz dentre os quaIS se contavam autori-
duais em suas respectivas unidades. A ,t 40 O C • Ih'S ,. 'da' dessa nossa reivindica~ão aos il~s- dad!'s, lideres ~la~sist.."s e sindicaIs da

. ' ' .I. . "onse o uI;ellor s trados e doutos memoros da IVleo/o', Industna, comerCIO e agricultura, í1-
§ 1." As LoterIas ÉsportlvasEst~- Calxas EconomlCas FedtJr~ls, dentro, para. que o quanto antes, cuidem zeram-se ouvir o lidel' operário Ary

d!l~is se regerão' s?b os m~~m?s crl- d.o prazo de ~o" (n?venta) ..d.las a tlar-j também dese setor da. c~mara. Nós, Campista, o lider empresário :Fábio
ténos, dentr~ da area terrloorlal do: tlr_ da sua. v!genCla, devt!rá apresen-- IqUe convivemos com m:umeros ,Jun- .de AJ.~auJO Motta, Presidente da Pe
Estados, estlpulados pelo Decreto-Iel ta,r _ao Mlmstro da Fazenda ante- cionarios da Casa, sabemos da sltua_ deraçao das IndústrIas de 'Minas, o
número 594, de 27 de maio de 1969. projeto de regulamentação do presente 'ção em que se encontJ:am. Há, por GovernadOl' Rondon Pacheco e o Mi
gue criou a Loteria Esportiva Fe- Decreto-Iel, para ser submetido ao eXBmplo, o ca50 de um sel'vidor qt;e, nistro Júlio Barata.
deral. ' Presidente da ReplÍblica. , sofrendo' de grave doença nos rins, O '. ,]

< .' d tirar licenca para tratar. s pronunClamenoos do Governa-
§. 2.

0 As rendas obtilias, através da . Art. ~.~ A Lotena EsportIva Fed~Tal nao po, e 'i r' não receberá ô dor de Minas e do lVIinistro Julio Da-
L.E .E. se destlllam ao amblto dos fICa SUjeIta ao pagamento de cota de se't poral;le~ ~,e o ~~~ " mai - possivel rata Já foram amplamente divulgados
~espectivos ~~tad03, às'mesmas fina- previdên?ia- de ,10.% (dez por cen,to) ~~~~~st~~~I~~~ cUida~ do s~r .huma- e' encenaram, amb?,. mensagens que
lidades prevls,as_pela L.E.E. so~re a lmportanc}a.bruta de sua re- no. O, dese.\1.Volvímento em'<1ualquer e,xaJtam o papel aflrmatlvo d:sempe-

Art 2 0 F" .. 1 certa, a qual sera mtegralmente Te- to . se faz com o homem poi~ nhado pela classe obreIra desce Pa1s.,.. leam responsavelS p~ as colhida ao Bancó do BT.~s!! S.A. em se r so , a , •
~.E.~.,. em cada ~stado, as_ CaU';as guia própria; à conta do "Fund~ de ,sem este nada se consegue. O Sr. ,Ary' CampI?ta demonstrou,

, ~C0110mICaS Estaduals, e, em na? eXlS- Liquidez da Previdência Social". AqUl' fl'co n»""o a,pelo, "VoltaremoB em dis<;mso, ,qu eas li~'Cl'ança-s opera-
tmdo estas em algumas Umdades" w ~, rias deh oJe, smtomzadas com· o
jJOmpetirá a responsabilidade pelo Art. 6." Çonsidera-se renda ~quida, a foealizar o assunto, l1orque, 11elo lde,!l revolucloná~rlO. (uspõer:n oi!'. çon-
il'uncionaru"<1to das L.E.E. aos Ban- para os efeItos deste Decreto-leI a que que temos conhecimento, repIto, é de dlçoes excepClonals para postular, pa-
eos dos Estados. resulta da renda bruta, deduiíidas ex':' desesperar a ,situação do pess/ml: da ra cnticar, para definIr rumos de

, ,. ' . 'clusivamente as despesas de custe!0 e Câma,Ta, que se compõe de ftmcioná- atuação, sem comnrometimentos mal-
Ar~. 3: FlCa dado. o ~razo de trm- manutenção dos serviços da Lot!/l'ia rios competentes, dedlcad~ e esfor- sãos 'com esquemas incendiárIos que

~ ~!~as :!e _sua publlcaçao, revogadasI:$scporti,ia Fedeml, que se deva,ão çados, que, entretanto, estao ganh~n: tumultuaram a vida brasileira no pas
illS OlSpoolçoes em contrário.. manter dentro dos limites fixe,dos ]:relo do uma misér;,'t de ordenado. (/VIUl sado e que obrigaram c>pov o '"ai..

;'Iala .da,s Sessões, 1-4 'de abril de Poder Executivo. to bem). , âs Juas, em rit~ d,e rebeldia cívica,
,J1972 • ..::.. Ardinal Ribas. Art. 79 Este Decreto-lei eJitruâ O SR FAGUNnÉs NETO: nos idos de mar_ . .

JliSiiJ/caliva em vigor na data de sua publicação, (Comunicação - Lê) - Sr. Presi- A oração do Sl'. Fábi-o de Araújo
revogadas as disposições- em eontrá- dente como convidádo do Exnl0. Sr. Motta; lidel'-empre.sáé.tio dosmais res
rio. 'Ministro do Trabalho.para partIcipar peitados no panorama sindical bra

dos festo30s c;omemorativos do Dia slleiro, entrecortada de aplausos eu
,IV - O SR, PRESIDENTE: . do Trabalho neste ano oficialmente Itusiásticos de .patrões .e em.!l;re.gados,
(Reynaldo Santana) - Está finda a progTamados para Belo,Horizonte, de- fOI uma renovada mamfestaçao de ,fê

leitura do expediente. ' sejo trazer ao conhecimento de meus e confiança no futuro ' deste Pais.
nobre pares um depoimento ares· Salientpu S. Sa. que capital e traba

Passa-se ao Pequeno Expediente.' peito àas comemorações que· tiveram I lho sã.o forças que se atraem e_qu,,:
Tem a palavra o 81'. Célio Marques P?r cenário ~ bela e h~sPitaleira ca-l realizam,. jt:ntas, llJ,1la obr,'" q)1e eon-

li'ernandes.. ' pltaI das Ml1las GeralS!. duz a ol;ietlvoS comuns", Mostro,u q:t6



0, Revolução projetou - com exatldão I riam a conexão com 'o Viscount que
essa realidade, criando condições pa-11C,Z a linha sse Paulo-Porto Velho-
l'a que o Brasil oferecesse ao mundo Belém. _
o .espetáculo Impresstonante de um . e, ' ,
progresso que causa pasmo aos ana- ,T20mbem na. linha Man,aus-i30'L
listas dos problemas de desenvotvi ! ":ls~a" em Rp.;alma _.m:na>:ol~~ da
menta econômleo, I cruzeiro do sui, trequentes -~(J ,?S

I c{l}ncal8.~n1.8ntos de voes pot_ taha ~ce

Ainda durante o almoço, foram en- I ~quipam8ntos. 08 passageiros sao
tregues premias, pelo Mínístro do \ submetidos a estafunte espera r-o
Trabalho, .a representantes de smdi-I aeroporto de Manaus, e, ([e1'O;3 de t u
catos operários de. vários pontos do do despachado, a co-nnanrna cancela
País, que se destacaram no concurso lo VÔO] COlTIO fez recentcnl1ent~, eu., 1
de alfabetização sindical. de maio de 1972 Esta linha já pode
- . ... - , . bem ser explorada Wr mais de uma

Horas. depots, novarr;ente. na praça J comparrhia aérea, O s.stema de mo
da Líberdade, o SI', Mínistro do Tra., .ionólío ' em localidades onde nao
balho dírtgíu sua, palavra a N~çao, I existe transporte terrestre, como T'O
P?r .uma rede nacional de tel,;vlsao e ! caso presente, e também no ínterior
r~djo,. IjO pronunczamento oncta; ,eto do Acre, deve ser abolido, sendo aner
D.l,?- do Trabalho, e, na mesrr;a Ol:,a- tas pela DAC as Iínhss a outras ,-"m-·
siao, foram entregues as prrmetras panhias que pretendam operar nas
ap,~s~ntadorias aos ~ trabalhadores ru.- regiões. EnquantD 58 verifica o
ral? A programaçao abrangeu a~l~d,t '<cúmulo de passageiros nas rotas do
a, inauguracao ,<las n?vas dep'<;;T]c,en- Acre-Boa Vista. a Cruzeiro do Sul
eras da J?~IegaCla ReglO~aI do ,l~aba- cancelou o vôo de integração que fa
lho em .l:~lnaS e um JO&O (t.e n 1-1101, zía semanalmente o percurso ?orto
com portões abertos, no Mineírãu, Velho-Guajará-Forte Princípe da

A festa 10i, em seu todo, empolgan- Beira~Víla Bela-Cáceres e Cuiabá.
te e serviu para realçar, entre 01Fl'>lS Este ,cancelament" trouxe grandes
coisas, o trabalho de extraordtnaría prejuízos p!'ra o~. habJta.J?t:,~ do ,!~le
repercussão sceíaí que vêm reaüzan- Je Guapcré, regiao ',1", ?lflCiI acesso,
do em Minas as instItuIções mantidas Apelamos ao sr. Mmls.ro da Aer",
pelos empresários da indústria, sob a náutica .l1;Q sentido de que ele s:Ja
firme e decidida liderança do Sr, .lN!'- restabele;cldo. pela Cruzel:o cIo ~UI,
blo de Araújo Motta. ?U' empreendIdo por ocltla empr ,sa

mteressada. ,.Nas lmhus de poucos
No desfile no Clube do Trabalha- passageiros, as empresas cancelam" e.

doI', em tod~s os lugares, enfIm, onde 'las r.entá"eis miLntém~se o mon0po
os estupendos resultados da açãó ti::> lhO" sltuaç!'-o que ens~Ja o a~uso, ela

'SESI e SENAI puderam ser proje- Compa:,hla em relaça.o aos, usuál'los,
tados, sentIu-se viva e palpitante fi ISUp!lml,ndo o Sfllut1T prmciplO da
presença do industrial que, COnSClel1- ,conOO2?~nCla, ,do qual a ]Jopulaç~o "se
te de seu msubstltulvel papel no pro-I benenCia . E p!em,SO que, se .es"a
cesso de desenvolvImento, dá a Na- ?eleç~ a concorrencla na~ Imhas, p~lo
cão uma Slgnificativa quota de par- mtel'lor do Acre, Boa V,sta e Am~
tlclpaçl\o ao esforço geral em favor zonas, para que se ofereça oportul1l"
do progresso. dade a mai:; de uma empresa aerea

na exploraçao do ramo. '
_Os nú~ero,s ~ da~os dessa col,:,bora- Urg~nte também se faz n" Amazô-

çao d~ mdustna mmeIra! .atraves dos nia a presença da CONDEPE, Co
orgamsmos por ela man~laos, exaltam missão de Desenvolvimento da 1'e
~ p~der Criador dos j;ll'o-homens ela cuárla, apesar de suas falhas e de
mdustrm que mentailzaram o SESJ Ifeitos. Inúmeras solícitações reCebo
e o i?ENAI e que lançaram em t~ne- de pecuarIstas da, região, pois ésse
~o !ertlI a seJ:!1ente que deu ongem órgão não atua em Rondonia, como,
~s arvore.s maJest.osas, fecundadas em II nos parece, também não se faz pre
trutas e a cUJa ,:,-ombra agas.a~hadul''' sente no Estado do Ameozonas. Esta
se agrupam ml1h.oes de operanos, ~m é nma reivindIcação que formulamos
que ambos, mere,es de Deus, se trans, ao Sr. Ministro da Agricl.lItllra, pois
formaram. (Mu~to bem). , não é possível f3Iar-se em pecuária

na regIão sem um suporte à ",lt'Jra
O SR. JERôNIMO SANTANA:'· paar seu funcionamenro e desenvol
(Comunicação - Lê) '- Sr. Piesi- vimento, A m".ioria dos pecuarisras

dente: Srs. Deputados, ocupamos e;5- de Rondónia, à exceção daqueles pro
ta tl'lbuna para reclamar sobre o !un- tegidos da pivisão de Produção, que
cionam8nto na linha da VASP qlle dela compram partidas de gado em
lIga esta Capital a. Cuiabá e Porto condiçõe;;; excepcional<;, vive enfren
Velho. A VA8P é concessionária Cl~s- tando óbices de toda ordem nos Ban
ta linha, mas não faz os vôos pro- cos da Amazônia e do BrasiL A
gramados nas terças, quintas e sá- SUDAM não apóia os empreendimpn
bados, O número de cancelamentos .tos nu ~egião. Dela alí sabemos 'We
de vôos é maior do que as viage!ls nas o !lome, A búrocracla para Hon
realizadas, Em 29 de abril de 19';2 dônia (> total. Basta dizer que vm
formula:mos reclamação ao DAC, Interessado na aprovação de um pro
quanao verIficamos que o vôo pro- jeto :naquela agência, fez mais de 36
gramado fora cancelilocj.o sem jus ti- viagens a Belém para conseguir a
ficativa, como já tinha sido o do ('.ia aprovação de seu projero, Cada via
21 do mesmo mes, de Porto Velho a gem de Porro Velho a Belém eusta
Brasília. mais de Cr$ 1. 0000,00só de passagens

aéreas; nesta:; condições 1 podem os
, Não se justIficam,' Sr. Presidente, 81'S. Deputados imagInar. a seleção
esses cancelaméntos de vôos, em l)J:e~ econômica e falta de apoio aós pe
juízo dos usuários, quando a Compa- queno produtores, que - mal poj~m
nhia lem o monopólio da linha. De- custear uma viagem a Belém, Esses

- nuncio o fato ao Sr.lVlinistro ela. os naturais embaraços ao desenvolvi
Aeronáutica confirmando a reclama- mento de Rondônia.
Ção oferecida ao DAC, em livro wó-
prio, no Aeroporto de Brasília, pedin- Passo a ler, Sr. Presidente, o ar
do às autorIdades o restabeleclmen- tigo de Genival Rabelo, Inserto p.a
to dos vos programados. Ou a VASP "TrIbuna da Imprensa" de 9 de mar
faz a linha de que é· concesslonáriaj ço de 1972, intitulado "Os PerIgos da
ou dela desiste, em favor de éJUtra

1

Desnacionalização": -
emprsao O q.ueP~? ~ode é cancelar, "Eu me encontrava em Paris,

os v os sem ,.1ustlflCatlya. Fa1a·se na quando um t.eleO'rama vIndo dos
falta de eqtllpamentos, em vlrtude ' b

dos desfalques sofridos pela compa-l Est.ados Ur.lldos,ocupo,u, a m~n-
Jlhia após vários acidenl'es qu ,_ c1;lete dos Jornals, DIZI!", .la~o-

, . _ ' . e ~ ll1Camente: "Feche a fabnca".
freram o~. Samurms, Nao se JUstlf~- Txatava-sê- de uma fábrica dé
cam, porem, o~ canceI~mentos, pOlh m2.quI!'as de escrever que fun-
essa empresa, tao conceItuada e c:üsa . . ... J

de seu bóm nome junt.o às aurorida- Clonav:a em Lyon e n,! qu,;,l tra-
des e seus usuárIos, poderia coloc'l.r b!,l!Javam cerca de 0015 mIl ope-
nesta linha até, Cuiabá, em carãter rarlOSo
de emergência, para atender aos pas- A empresa era registrada na
Ilageiros, seus Douglas DC-3" que fa- França. A ·diretorla, !la quase

-r94 Quarta-feira 10 alÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL

totalidade, se constituía de m-l
genheiros e tecnícos rrancescs ,
O pessoal de admínístração era
francês, O operarrado, idem, '

.Mas, c capital majorrtario era
americano O contra de .Ieci
sões, portanto, se encontrava nos
Estadõs Unides, ,'-

Da longa dlscuzsão havida em
torno do assun;o, que empol
gou a. imprensa parísrense, pude
concluir que n drií/:>[wa deCi'lej,t)
rütada atreves dE' Um lacônieo
telegrama era polítrca . ~lnl1a

dedo de Vf.lshlngt{}l1. Represen
tava nada mais nada Tt1'3nOS que
uma represalia de 'I'io Sanl ecn
tra as veleídades de autodeter ...
mínação c'os fra-nceses.

A fáhríea de Lyon marchava
•bem. Sua adrmntstraçâo era 811
ciente. Sua prorluítvidade, apre
cíável. Os lucros, consequenre
mente, sat.ísfatórtos. Mas à polí
tica de De Gaulle, marcada de
arrogante rebeldia, desagradara
o gõverno de wasntngton, que
não exíste apenas para resguar
dar os interesses d:18 chamadas
empresas multmaclonaís éom
sede nos Estados Ül1ld03. Nin
guém dá. sem receber. 'ralS
companbtas. em troca do re;5
pa.ldo político 110 estrangetro,
que representa para elas exe~p

cional apólise de segw:q co111,1'3
eventuais 01.1 conseauentes mo
vimentos naeionallstâs. necessl1
riamente se comprometem a ~o

laborar com as tomadas de po
sição de Washingt.0n com ~ela

ção ao governo dos paises onde
operam, .

Muito antes de aquele tele
grama chegar a Lyon, Jã a em
presa multinacions.I, a conselho
de Washll1gton, construira :lma
nova fábrica na Holanda, inte
grante, como a França, no Mer
cado Comum Europeu, Esmera
ra-se nO empreendimento" visan
do a produzir me.1s do triplo do
que era produzido em Lyon. Eos..

'sivelmente, por custo mais bai
xo, de vez que com técnica mais
avançada. EnJ consequênciap

quando decidm fechar- a fábrica
de Lyon, sem se preocupar com
a sorte de seus operários, nem
com o que pensasse a respeito o
governo francês e muito men::JB
com os prejuizos vultosos que
sua decisão representava pan 11
França, lL empresa multinacional
com sede nos Estados Unidos
se assegurou' o mercado de (·,on··
sumo. '

Ferido no seu amor próprio, o
governo francês compreendeu es
ta coisa muiro simples 1 não ê
soberano um povo cuja indús~

tna e cujo comércio são contro
lados de fora para dentro. O
incidente de Lyon, que se carac
terizou como uma bofetada do
governo de Washington no go
verno de Paris, serviu para
abrir os olhos deste para os pe
rigos inerentes a uma politica
não atenta aos caprichos do ca
pltaI estrangeiro. A França de
cIdiu dar o, troco, Fez i.lma le
gislação severa contra o-'capita
lísmo de fora para dentro. Ho
je, qualquer inversão de capital
estrangeiro supenor ... ,a 20% do
total da empresa exIge exp~essa

autorização do governo francês,
e esta, ainda assim, só é dadf/,
qu;a,ndo da fusão resultam malpr
produção, oportunidades de tra
balho, pesquisa e aumento de
exportação, Em· mzão disso, :t
França vetou, em 1970; a fusão
de Hele:ne Rubinstein, de Nova
Iorque, com Parf1ll11S Rocha, de
Paris, de vez que os americanos
pretendiam absorver .80% do
capital, e vetou igualmente a·
proposta da poderosa Interna
tlonal Telephone & TelegTaph
para aquisição da Soclétê Gui
nard, a maior produtora france
Sa. de bomba!ll para esgoto.

E'.nquanto) a França aprendeu
a lição. nós I nu Brasil, contínua
mos- a praticar o mais desen..
freado capitalismo de fora pardo
d8I1tl'O. Agora mesmo, repsr
cutíu nacíonajmente a docieao
da SUDAl\1, aprovando o pro]o'{)
da IVÍ1!lE:racão Rio do Norte S.A.~

sllb.si1iária - da Alcan Alumuuum,
que controls 09% do CEtpr:al
(Cr$ 51 milhões), BeneIlCla<ia
com subsídios do governo Jlra
sileiro, 5 vezes superior ao '''3,. ••

pital, a. substdíárta da ·UeàYJ.
tem por nm a pesquisa e lavra
de bauxíta.. no muníeípío ele (Jrl
xrmína, no Pará. com uma pro'"
dução prevista de 2 milhões (15

tmelaúas anuais, destinadas a
exportação.

Na dIscussão do projeto, res
pondendo a objeções do coronel
Darino Castro, representante c ....
Ministeno-- dos 'I'ransportes DO

Conselho da SUDAM, o general
Bandeira Coelho, supermten
dente daquela. entidade, classl
flcou como empresa nactoost
é,iltlela que é registrada no Bra
sil e tem sua diretcria composta
ele brasileiros. Negou-se E!: ouvir
a ponderação do coronel Darmo
Castro de que taís-díretores po
dem ser testas-de-ferro. E
quando, este, no aceso do de
bate, cltou o modelo adotado l'e~

lo governo federal na expiom
ção do mínério de ferro do vale
do Paraopeba (51% do contnle
acionário das empresas aI! cong~

títuldas pertencem, obrigatórw.
ment.e, _por lei, à Companhia,
Vale do Rio Doce, a fim de res
guardar os interesses nacionais),
e, depois' de assinalar que não
pretendia ser mais patriota do
que ninguém, perguntou se se ....
ria jusro adotar duas politicas
de mineração, . uma para Mina~

Oerais e outra para a -Amam},
nia, o titular da SUDAM limi~

to\!-se a dizer que "as altas es.
feras federais tmham conheci~
menro do projeto e a ele haviam
dado sua aprovagão". -

Ao encerrar a discussão, o su
perIntendente da ,SUDAJ.V1 trans~

feriu; como 'se vê, a responsabi
lIdade para '!aas alt,as !sferu~

feedl'ais. E' compreensive1 que
ele nunca tenha tomado conhe
cimento do que Joi narrado aCl·
ma sobre o fechamento da fa
brIca de Lyon, .mas custa a c~er

.que sua Ingenuidade ou ,lésin
formação admita que uma em
presa seja nacional pelo simples
fato de se l'egir;trar no Pais ()
ter a diretoria compost.a de "ra
sileiros. Cus ba a creio que € le
não compreenda que o capitM
lIÍajoritá.rio estrangeIro transfe~

re para fora do Pais o ~ent.'co

das decisões. Custa a crer :tinda
que ele não saiba ou não queira,
tomar conhecimento do que
ocorre com' relação à remessa
de lucros. Mais grave ainda.:
que transfira a l'esponsalJilida
dDe "àsc altas esfeTas fed~l'a.is'·
de uma decisão que estende ao
capital estrangeiro o benefício ele
subsIdias oferecIdos pelo gover
no federal em favor do desen-
volvime;nto regional.

Talvez. esta informação passe
a fazer sentido para os que, '~()m

o superintendente da SUDAM.
apóiam a desnacionaJizan!fe ).>'0-,

lItica de uma capitalísmo de
fora para dentro: de 1961 a 1966,
a América .batina recebeu .. ", o
US$ 6.680 mllhões de emprésti
mos e Investimentos e pagou em
amortizações, juros e remess~s
de lucro, US$ 12.108 milh5es.
Segundo o élE'putado Freitas No-
bre, "a ,sangrIa da remessa de
lucros assusta os rIcos paises do
:M:ercado' Comum Europeu, 311jOS
dIrIgentes, recentemente, rec()<>
nheceram, em documento pilbll
'lO, que (los investimentos ese
trangeirDS geram progressQ, Dl30ll
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O SR. PEIXOTO FIUW:
(Comunicação - Lê) - Sr. Pr8si

l'l.~~~ l;\,,~-', :Qeput\ldQS, nQ p~ríodll 1e:-

o pais' em que' taís ínvestímen
tos se-fazem não é o principal
beneficiado desse progresso, es
pecialmente em ràzão do envio
de Iucros para fora". E' bom
que se insista nesta outra infor
mação, íguaímente .vínda do

-Mercado Comum Europeu: "O;
x-einvestimentos de cr,pit3JS,
atualmente, não passam de 3,9%
do total dos Jucros obttdos" ~
'oymãlf. nlGn (eü-çoãêsb

Perg-unJ;a FrGitas Nobre:

"Se, nos países do ~i[erGjl,do

Comum Europeu, os amerteanos
não "reínvestem mais- do que
6,9% dos seus lucros; como ac
mitir que o façam, aqui, em
bases maiores? H

E adverte:
"O que importa é impedir a

desnacionalização progressiva
de nossa - indústria, arnpltando
nosso mercado externo, melu
sive levando em conta as possi
bilidades do mercado africano,
calculadas por Lélió de _'roledo,
Piza, presidente do Banca '. do
Estado de São Paulo, em apro
ximadamente 700 milhões ce
dólares anuais. O controle es
trangeiro da indústria l.1pino
americana não . impediu que
'cerca de 100'milhões dos 270 mi
lhões de habitantes deste hemrs
fério permanecessem margina
lizados, sem qualquer direita aos
beneficioo do progresso e da ci
vilização" ,

O exemplo da Inglaterra il
eonstrangedor , Ainda na prl

'.:melra década da século, era cen
ti·o de um império que zornnre
enda 24 milhões de k:m2, com
uma população de 500 milhões
de habitantes. Hoje, apesar C!~

.toda a sua' experiência politica,
os ingleses estão a braços com
uma crIse sem precedentes em
virtude da penetração indisérl'
minada no pais, desde os anos
M do' capital estrangeiro, o ca
pital inglês, perdeu até o con
trole das maiores atividades in
dustriais. A coisa _chegou aQ
:pcnto de Fleming, descobridor
da penicilina na Inglaterra, ter
nua patente registrada no!; Es
tados Unidos ..•

Convém não esquecer que, S~

OS - capitais estrangeiros tem
meios (respaldo do Il:.0verno do
país da origam) de obter, onde
!le a.plica, proteçã<l e ampaN da
lei, também, segundo sierreo Fa·
lés "sabem contorna1' lei, quan·-
do esta os incomoda". .

'E, se ísso é dito por um fran·
cês, 'com muito maioI: razão po
derá ser observado por um bra
sileiro, que vê --â p1'ópria Cons
tituição, no que toca à impren
sa, burlada, sistematieamenta,
há mais de vinte anos, pelo ca
~ital estran~eiro".

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

O SR .. FABIO 'FONSECA:
(Comunicação - Lê) - Sr. p'resi

dente e Srs. Deputado3, fenômeno3
estranhos têm ocorrido ultimamente
no MineirãO, Em primeiro lugar. pa
rece-nos haver um caw de "esporu
lação", pois ao - passar um torcedor
pela "borbol-eta" do estádio, desdobra
se em 10 Qutros ao terminar a pas
~agem..

Por outr6 làdo, pode ser qUe este
ja acontecenâo, o' que se verifica com
a TeproduçB.o dos elementos unicelu
lares, que Sj:l multiplicam por "cissi
paridade", sendo extremamente po
llficos após a travessia dos p<lrtões,

Pode ser,ctambém, que o fenômeno
M]á ,apenas" explicável pela engenha
~ja, ,através tif:. al!>Qllm, lei ef>;p.eclai d~

contração do concreto protendido, que
desconhecemos por -ser outra a nossa
especialidade, O rato é que o estãdío,
que antes abrigava 120.000 pessoas
está, parece-nós, encurtando suas es
truturas de 'concreto, ooís no último
dia 7, domingo, quando- jogavam átlé
tíco e América, coís cíuces de grande
expressão em Belo Horízonte, pare
eía-nos que o estádio. estava lotado,
en1bora o bordereaUx da 'Federagãà
Mineira de Futebol tenha acusado a
presença de apenas 30.000 pessoas.
Estou certo de que outras 35. 000 pes
soas, se conseguissem 'entrar, teriam'
de se acomodar no -colo 'das prímeí
ras;

Ou .talvez, quem sabe, algum turls:'
ta excêntrico tenha trazido da Poli'
nénía a fórmula secreta da trrbo doa
"encolhedores de cabeça" e, num"ges
to pãndego ou de protesto, a tenha
"testado" nas estruturas de concreto
dajJ obras de nossa engenharia, para
verificar alguma hipótese inédita?
I'%ta suposição me parece ser a maia
verossímil, pois estranhos .ratos têm
ocorrido com nossas maís recentes B
arrojadas obras arquitetônicas: pri
meiro foi o pavilhão da- Gamelelra,
em Belo Horizonte; depois o elevado
Paulo de Frontm, na ouanabara. 05
inquéritos' tentam ínculpar os técni
cos que calcularam as fundações de
tais obras, mas tenho para 'mim que
só pode ser a tal fórmula dos encolhe
dores de-cabeças, já que outras obras
até mais arrojadas, têm resistido M
Intempéries e eventuais deslocamen
tos geológicos.

Dusão dos sentidos ou alucinação,
tenho quase certeza que não pode ser
pois a ímprcssão jr coletiva. Resguar.
da- se, naturalmente, a hipótese d'"
que talvez o mesmo turista excêntrico,
retornando da Polinésia, via Oallfór
nía, tenha trazido frascos de LsD-25
para contanimar a água da" cidade, o
que explicaria a colettvízação da per
cepção defoTmada de todos Slue com
páreceram ao estádill. Hipótese refu
tada, entretanto, pelo simples fato de
esse alucinogênico ,náo ter afetado 03
técnicos que fOTmulam o bordereaux,

Só restaria, então, a possabilidade
dó' fenômenos transcendentais, de res
ponsabilidade dos magos da - materia·
lização do baixo espirit1.5mo, 011 ain

-da menos viável, a ocorrência de al
gum fenômeno parapsicológico coleti·
vo ligado às práticas vud~ístas.

Porém o meu 'Amigo Fortunato Pin
eo Júnior, jornalista do "Dia-Rio de
Minas", tem explicações- mais cienti
ficas na sua coluna "Grão de Pimen
Ht", que assina sob o Dseudônimo da
Malagueta, na edição do último dia 3"
a propósito do jogo de portões aber-.
tos. comemorativo do 1° de ;Maio, pro
curando razões menos, - misteriosa.'!
para a queda das rendas no Minelrão,
que está levando o desespero à dire:
çiio dos grandes clubes mineiro~da dI
visão extra de profissionais. Embo
ra ainlla continue aahando que fato·
reg extra-tel'renos estejam envolvidos
leio ao -hipótese desse Amigo, de quem
,\lIás, sou grande admirador, a fim de
que co,nste dos Anais desta Casa, para
que as gerações futuras não julguem
que a nossa época foi ensombrecida
por supertições obscurantistas:

. "Os econOlÚistas .- agora eles
são os donos absolutos da verda.
de continuam insistindo em que
o salário-mínimo de duzentos e
sessenta cruzeiros dá perfeita
mente para o cidad"o viver. Des
contados o aluguel ou a prestação
da casa, alimentação, vestuário,
despesas escolares, ~emédios, ...
INPS, transporte, !linda SObra o
bastante para a ct:ivel'sáo. Dessa
maneira, não ê o ~alãrio do tra·

,balhador que côncJusivamenta
está provocando a sua fuga do iu-

'tebúl. Smnos obrigados a acredi
tar. nos economistas que, âflnal de
contas, assumiram o comando da
economia' e da,,, estatísticas naclo-'
nais. As frases que eles aprende
:t],ll). e a literatUra livre.",cl1, 1l1l;1U~

se entulharam nas academias não gislativó do ano próximo :llassado, por
têm a menor relação com as difi- várias vezes ocupei esta. tribuna.- para
culdades do' poDre, nem com a pleitear a reforrnulaçãç do sistema.\
dura realidade que' este VIVe. penítenciãrío brasileiro, detendo-me,'
. O nosso dinheiro é fortíssimo, o especíalmente numa análise franca 3
preço da subsistência é o mais objetiva· sobre a situação dos presídios
baíxo do planeta, não anda-a vi- fluminenses_ ("Diário do Congresso"
da"pela 'hora da morte; tudo não de 3-S - 6-S - 12-8 - 6-10 e 24 da
passa de pessimismo e da má vçn- .novem,bro de 1971),
tade em faca da conjuntura dos
tempos. O Mineirão não ,13 enche 'o Governto do Estado do Rio da
mais de torcedores simplesmente ~.anelro, em meados do ano próximo
porque estes n5.0 querem. -Devem ríndo, p<lr seus órgãos de dívulgaeão
estar esbanjando o seu orçamen- dizendo-se preocupado com a sltu'a:
to mensal na orgia -de inutilida- Ç~() ealamítcsa do sistema penitenciá;'

,des. Há dínheíro sim: garantem I"rll vigente, com reflexo nos presídíos
os- economistas, 'que são os únicos fluminenses, anunciou 'com o maior
que entendem do riscado. destaque que "em princípios de no-

Precísamõs, pois. procurar ou- vembro de .1971 liberaria uma .verba
tras causas na esvaziamento -,do de soa mil cruzeiros, para o início das
futebol, da ausência das -platéias, obras. de construção do Presídio de
da crise dos clubes e do desínte- Duque de Caxias".
resse popular pelo dívarttmento O não cumprimento dessa promessa
de sua grande paíxão, Anteon- governamental obrigou-me a proferir
tem, (dia 1° de Maio) os trabalha- outro discurso, conforme constado
dores foram homenageados com o "Diário do Congresso" de 24. 11.71.. i
grande espetáculo de um Atlético ~essa oportunidade, lamentei o ocor..'
e -Flamengo. Entrada gratuita rido, ressaltando que "a construcão da
para todos. PoIs o Mineirão estra- nov:os pres.ídíos em Municípios de
nhamente não apanhou a multi- maior densidade demográfic'a, como á
dão quê se esperava, apreaentan- o caso de DUClU~ de Caxias, pode, real
do grandes claros, até mesmo nos ,mente ser considerada medida acpr~
locais reservados aos privilegiados tac1a". Adiantá oferecí observac5ea
do ingresso o;ratuito. O nosso tra- sobre o projeto. dessa "imaginária,"
balhador deve ser um sujeito m\u-' construção, dizendo que "a simples

. to -,orgulhoso e não - compareceu ecnstrucão de pavilhões com celas in
naturalmente 'Porque não precisa dividuais dotadas de câma, mesa da
da esmola de um ,iogo de portões concreto e banheiro não é suflcíente
abertos. A massa do salárto-rní- porque se de um lado desafo"'a a Sll-~
nimo Poderia) certamente, ser en- n~rlGtação carcerária das cadeias nú-c
centrada nos clubes e boates, gas- blícas e penitenciárias' do Estado per.
tando o rico e abundante dmheirJ de-se a oportunidade 'le_ partir' para
que sobra do seu salárro. Além de a, refcrmulaçãn do sistema penitenciá
orgulhoso é um ingrato o homem no, que prevê. dentre outros melho
do salárto-mínímo , ramentos, a criação de Pronto-socor-

A cúpula do futebol deve estar r~ 1";Síquiátrico para atender às exí-.
dominada pela eíênola e a técnica ~enC13S da nova Lei Antitoxico cur
dos economistas, Vejam os preços sos de readaptação para integl'açãa
que a c",:);; -estabeleceu _~ar~ ,;s do encarcerado na área de trabalho
jogos da ,-Laça lndepenl1e,ncl.a _ profissional e o que se fizer necessá
Uma arquibancada no Mm,en'ao rio como instrumento da promoção do
va,\ ctl,star a ll'rl!'ona 'mpo~ta:1clD. fhDmem presidiário".
de qumzE\ crUZ81ros. Barat1s5lmo, _
não resta _Ynenor dÚVjdu. 80 -j;l ' FOlS bem, agora, decorrido - quase
irá aos jogofLquem estiver de lllal 1l~ ano da diVulgação oficial promo
com. os economistas. Do nosso sa· '(mo.nal assei['1rando o início das obra.s
lário é descontada, rnensalmenw. cte const!uçao. do Presídio de Duqua
a percentagem destinada aos be- de CaxI,as paxa novembro próximo
neficios do INPs, que nos dá as- passado, reaparece o Governo Humi
sistêncla médica e ,lposentac1oria. nense,.com novo rasgo publicjtário,
Um economista me dizia que () qU~':la se tornou normativa de sna
mineiro, tão próspero e tão bem ~tçao administrativa. e proclama aos
remunerado devena pagar obri- quatro ventos que não 'n9.is construirá
gatoriament~, descontando-se do o pres~dio da "Cidade Progresso",
seu orçamento, uma taxa p~ra J GOmo e conhecido ~ r~unicípio berço
futebol. Seria uma espêcle:1o de patrono do Exerc1to Brasileiro,

'fundo de garantiu. para o esporte apesar de a Prefeitura local hãver-lha
Haveria muitas vantage!ls. O tra, transfetido o dominio de grande área
malhador irá forçosamente ao de terras pa~'a esse fim, porque preJ
Mineirão, deixando de dilapidítr iere, constrUir uma Colonia Penal
com futilidades a saldo sala1'laL Agn~o!a em Ma.g~, para o que já de
Seria anotado o desconto compul- termmou as providencias necessárias
sório na 'sua carteira profissi<!lnaJ a sua efetivação.
e, com base nesta, a FMF, mode· Como tenh "f' d
lo de organizacão, emitiria os ""ti- n'd d o a lrm!i; o, nas .oportu.
quete" para os jogos. Uma mas- ' a es que me sao ofereCldas de-

. . d' • 1 ocupar a tnbuna desta Casa do Povo
sa de dmheJro.ll1Ul1_ana os. c,tI' 2mbora membro da Oposição não ra:
bes, _que pod.ermm aSElln_ lU ve_s ,li d:calizo -as mínhas -observacões sobra
b.llhoes, com Jogadores. Nao hav~- a ~ção -governamental, pará que pos
r~a_mals b~lgas,.por caus~. da. 91- sa, com isenção jie animo e objetiva4

v1s.ao das lendas ,no. l\_me1r:a, mentç, oferecer críticas construtivas,
POIS, com ou se.m publlco, elas ,s- 'Todavia, o que está acontecendo n~
tal'!am,-garantidas _ por força ~;' Estado do Rio ,çTe Janeiro, "onde nin-'
desco~"(}. Em ve~ dessa luta pe_" guém entende ninguém", p~omessa e
gratUldade de crIanfas ,e, m,ulhe- mais promessas, noticiários-promoc1o
r:-s, os dependentes, .aml1mres. te· nais, o que se fala hoje não se escre.
rIam er:tra<1a fran;,a. calculB:v~ o 'Te amanhã, _tudo isso coloca o GDver
econ0::t"sta que at~ ne.vos est"d10S no fluminense muito mal perante II
podenam .ser con"trUldos e f;ln- opinião pública, notadamente o setor
,dados ma1S clubes para .çap car político que lhe serve de suporte Não
t:~llltoS recursos. E o,n:melro .se- dá mesmo para entender '.
rIa sem sombra de I'uvlda, o tra· , .
balhador mais bem aqu~~hoa~o ,um. Governo ,Que está nãdando ~
do Pais, pois tudo - eqUll1bran a dmhelro, desfrmando de exceiente Sl-,
dentro do seu salárIo de duzents", tuação econômica, com ,muito crédfca
e sessenta cruzeiros ('om casa, pao na praça, empréstimos e mais emprés
e futebol, rigorosamente dentro tImos, deveria sentir-se constrangido
da sistemática Economês <' :10 cal~celar a construção do' presídiu

Era o ,- t' h a dJzcr. (MUI'o de Duque de CaxIas, para poder for-
que ma' " maJizar umá Colonia Penal Agrícolil

bem) em Magé. As duas construções se im
põem, como prImeiro passo para aca
bar com o vergonhoso esPetáculo que
os velhos presidios flurqinexlS€;? oiG'
l?il,iJi:JU. ,COn< um ro:.\l8roQ. tlelot"!lão.llUG -
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\ se eleva a mais de 1.500 presos, que
-vívem CD1UO animais, 1.1a maior pro"
.míscuidade, além de preparar os
meios de adaptação à reformulação do
sistema penitenciário brasileiro, que é
Inevitável, inclusive com a próxima
alteracão de vários dispositivos do
Código de Procesoo Penal.

O Presídíç, de Duque de Caxias' ser
viria para' atellc!er à Baixada Flumi
'nense, com uma população superior a
2 milhões de habitantes, que não poso
SUl sequer um estabelcimento penal.

Às autoridades fluminenses reco
'nnecern as falhas e déÍiciencias do
sistema penitenciário do' Estado do
'R~o, que se compõe apenas de dois
estabelecimentos penais ria Capital do
Estado, mantendo em média cerca de
4(.0 internos em excesso, pelo que a
maioria dos presos condenados eum
prem suas penas nos xadrezes das De
Iegacias de Policia das Comarcas onde
foram julgados,

Ressalte-se que, em face da prec a•
ziedade das instalações -dos preaidios
Iluminenses, os Juizes Criminais "fe
cham os olhos" a essa irregulariclada
de um preso condenado permanecer
em promiscuidade com detento ainda
8ul) [uaice.

A superlotação desses presidios gera
o homossexualismo, o uso de tóxicos t\

um estado geral de vlolenoía, além de
outras deficiências que impedem ou

-relarüam a recuperação social dos in
ternos. Assim, justificava-se a con~u

trucão do presídio de Duque de Ca
xias como é inteiramente oportuna "
anunciada criação em Magé de uma
Colonia Penal Agrícola,

Nos Estados da Guanabara e de São
Paulo o sistema penitenciário vigente
tomou-se menos deflciente, porque,
1',,10 menos cuidam da readaptacao
par a reintegração do encarceraão na
ái ea do trabalho profíssíonal, além ia

promoverem medidas objetivas visan
do à promoção do homem encarcera
do.

o sn, MAURíCIO TOLEDO:
(Com.unicação - 'Lê) - Sr. Pre

sldente, Srs. Deputados, a ímprens:
paulisatna vem de levantar uma tes
que,' aparentemente, se situa estrita
mente no campo _esportivo, ainda qui
as suas implicações no setor sejan
muito danosas, como tentarei expli
car. Mas - cumpre destacar - I

fato pode ser, dentro das- premissa
justas trazidas ao debate, extrema
mente oneroso para a política econô
mica brasileira, posto que talve
acarrete, dentro da mais completa
inutilidade, forte dispêndio de dóla
res.

ano passado, ocupamos a tríbuna dos- à Lei e aos ditames de [ustíça social
ta Casa para denunciai' a Rede Fer- (MULto bem),
rovíáría Federal pela injusta e desu
mana decisão que tornara, através Cir
cular n- 5, de 20 de março de 1969,
da Chefia do Distl'ito, em Ponta
Grossa, exigindo do pessoal parado de
inúmeras estações uma jornada de
trabalho de 14 horas ininterruptas,
sendo o pagamento feito na base de
oito horas apenas.

A persistência, até o presente mo
mento, de tal estado de fato obriga
nos voltar a esta tribuna, -para ver
berar essa deplorável injustiça que se
perpetra contra humildes servidores.
Declaro mais que tal sttuação confi
gura flagrante desrespeito às normas
e principias consagrados em nossa Ie
gíslação trabalhista e recomenda mal Em síntese, os jornais comentam :
os autores cle tal decisão. realização da "Mini-Copa",' progra

. . 1 mada para junho vindouro, e fazem
O ato de evidente ínjustíça sociai, no sob três aspectos distintos; par:

praticado con~ra parcela à;~ abnegada os quais entendo útil chamar a aten
classe de servidores rerrovíários, com- ção tanto das autoridades esportiva
promete o próprio Governo,' porque d Ih' _,
praticado por um órgão de sua admí> o CO?S~ o NaCl~nal de Deopo~to~
nístração 'indireta, Consubstanciada do proprio 1~I;rustIO Jarbas Passarí

a exemplos dos maís-deploráveís, aléin nho e, .sern qualquer ,exa:gero, at:
de ferir os compromissos assumídos mesJ!lo. do Exmo. Sr. Presidente d:
pelo Brasil junto à organização Mun- Republlca.
dial do Trabalho, Aqui mesmo, nesta Casa, sob fi pre

1lJ lamentável que taís fatos ocor- sidên?ia d:J nobre Deputado Ospe!]
ram exatamente no momento em que Martl?elll, funciona UlYla C01:nlssa,
o Sr. Presidente da .Repúblíca vem Especial de, Esportes,: cujos c12Ida::I0

. d medid s destinada' a cor- muito especialmente mvoco, tao rm
anunOlan o ~ I a , o portante me parece o assunto
rígír distorções e injustiças no cr.m- o •

po social, possibilitando melhores C011" Segundo a imprensa, sob o pretexb
díções às classes menos favorecidas. de contribuir para o maior brilhan
Lamentável, ainda, porque infirma a tísmo dos festejos do Sesquiaentená
própria intenção do SI', Presidente da rio da Independência, o Sr. João lia
República. velanje, cujo real objetivo é o de ai

Não posso crer, Sr. Presidente e c,ançar a.p~::,sidêncía da FIFA i 
Srs. Deputados, que tais fatos pos- supremo o~o.il;0 do fute~ol mundial -:
sam persistir indefinidamente, para lançou, a .'d~la de e~etlvar; no Brasi
desencanto desses humildes servidores um tom~;o .m,t~rnac~?nal, a que ch~
ferroviários que aguardam paciente- m~u de MIm-Copa, ,_ do qual parti
mente lhes seja feita justiça com o passem todas as seleções mais Impor
pagamento das 6 horas extras- que dià- tantes ~P po~ula~ espqrte: Aic~nçan
ríamente realizam. do, porem, O Intuito do Sr. J~a,o lia

velanje, qual o de consegUIr voto
Ressálte-se, ainda, que, nos últimos para eleger-se para o ambicionad

anos, a ~ede _FerrOVIária, buscando posto, os principais países recusaram
eliminar ó seu defjcit orçamentário, se a e:nviar suas seleções, e, assinl,
o fez em grande parte às custas da torneio haverá. de ser disputado ser
redução do seu pessoal. Tal redução 'a presença das equipes que pelo Be
implicou, evidentemente, ,no aumento valor e sua tradição dariam conteú
dos serviçm: e das responsabilidades de do· de vibração às disputadas e garan
quantos permaneCel'aln em .atividadeO- tiriam. o sucesso, financeiro do enl

J!:, pois, razoável e admissível que preendimento, cuja' responsabilidadE
a Rede ezija haras extras de seus 10m termos' de despesa em moeda for
servidores nara atender às necessida- te, pertence ao Brasil.
des dos serviços, mas que isso se faça Segundo o curioso linguajar do
mediante o justo pag'amento das ho- apaIxonados pelo futebol, o torneio ná,
ras extras que,forem cumpridas. pO,5sará de, uma "pelada" dISputad,

por "pernas de pau". ~
Nem se pretende ,'". 'ir que o Des-

soai parado das estações realiza f:-a- 'Seja como foi', o fat.o é que todo
balho "intermitente", pois tal não os disputantes terão suas cotas prê
correspondente à realidade, Sei por viamente garantidas, pagas em dóh·
experiência próprÍa, pois já fui fer- 'res. Ademais, _anote-se, para cálculç
roviárlo e exerci minhas funções nas que todas as despesas de ida-e-volta
estações, 'que o funcionário, quando hospedagem e sucessivas viagens in
em serviço nesse setor, permanece em ternas, pois o torneio abrangerá vá
atividade ininterrupta durante todo o rias cidades brasileiras, correrão à
horário em que cumpre a sua escala custas da C.B.D.
de serviço.

Nesse período, é responsável por
todas as ocorrências de atendimento
burocrático, do telégrafo, do movimen
to de tréns, do carregamento de va
gões, do público etc.

Assim, não tem qualquer funda
mento legal nerri apolo na realidade a
alegação que se passa pretender fa
zer de que se trat.a de um serviço in
termitente ..

Os entendidos afirmarp., lastreadOi
en1 bases s-51idas e larga experiê:1Cü
InteTnacional e nacional, que a "Ml
.ni-Copa" fatalmente será deficitária
lmpondo prejuízos à Confedera cã,
Drganizadora do certame, lJTeiuizo:
que serão, em úl~ima análise, di
Brasil. , ,

A ;:-a.l1sência de seJecões crer~~f"!"'i<;'j..dn;
- Inglaterra, Alemanha, It.á1!a, e
outr"s - arredará o público ,dos cs·
t,,-dios, impondo prejuízos fatais.

Aqui fica, portanto. renovado o nos- Mas não -é só. Sabe-se Que CJ<::; cJJ1'
so apelo, em especial ao Exmo. Se- bes brasileiros enfrentam dWo.uldade:
nhor General Adolfo Manta, Presi- lmensas, embora certas aauisil:'ões [15
dente da Rede Ferroviária, cujo 'es- logadores, a preços que psnental11
pírito púhlico será sensível aos recla- possam indicar o oposto. 11GB" a ver
mos no sentido' de serem pagas as, dade é aue os clubes qll~ ex,pÍ!'ram (
horas extras a, todos os servidores da espetáculo núblico precis8,m. rle rha·
Rede. marh;es para a trair- povo aroe:;' '11'~ .....,.('(.

Dirijo apelo igualmente ao El<:mo. canãs e a~., beií'a-rio, ao rr;'iTt,eirF-o (
Sr. Ministro dos Transportes, cuja aos moTUm.o2s. - '
decisão favorável será, ~cima de tudo, O futebol, como o teatro, a, nove1E
inellüivoca demonstração de l'espeito u p cinema, precisa de astros qUI

ele análise mais profunda" come-o qU8
se refere à colocação elo detento em
empregos, após obter sua liberdade,
pois ainda há um grande preconceito
contra todos que estiveram na, ca
ceía,

A. próptla C~,rteira profissional cano.
(evdo o período vacante do tempo :1~
cárcere concorre para que seja ali
-mentado esse preconceito, o qual obri
ga o ex-prestdíãrío a reincidir na
prátíca do crime por falta de ocupa
<,;50 honesta ou gera a vadiagem que
no Brasil, é contravenção penal ina
fiançável, punida com multa ou p])i·
são até três meses.

, Nos Estados Unidos a ínteprétaçâo
dada pelas autoridades judiciárias se
bre o problema do desemprego é dife
rente, tanto que o Tribunal de Recur
sos do Texas considerou ilegal a pri
são de um cidadão de Austin, por es
tar caminhando descalço e sujo pelas
ruas da cidade, arrematando que "as
leis de vadiagem são inconstitucio
nais e possuem defeito de principias,
isto é, o de julgar cnmínoso o fato às
uma pessoa não trabalhar". No en
tendímento do Tribunal de Recursos
norte-americano o fato de :'uma nes
soa estar desempregada ou sem fonfe
'!ls1vel _de renda não é motivo surí
ciente 'para sofrer sanções criminais".
. O Estado do Rio de Janeiro deve
ria acompanhar a evolução que _86
processa em cutras Unidades da Fe
deração, onde o sistema penitenciário
r.;;resenta menos falhas e deficiências.

A consfi-ução de novos pre!rdios e de
co.ontas penais agrícolas são, provi
dencías que deveriam constar dos pla
nos, metas e programas de ernpreen
dilnentos do Governo fluminense, que
"Iala muito, mas quase nada realiza",

·A reforrnulação da estrutura do sís
lema penitenciário brasüeíro é uma
medida que se impõe e que as autorI
r!Rdes respons:i.veis do _Governo Revo
Iucíonário deveriam levar a efeito em
curto prazo, para acompanhar a evo
lução constatada em outros países.•1\

A Superlntendência do sistema pe- ~nunc,iada reforma de ",irios·Códigos.
nitenciário da ex-Capital da RepúbE- mclusIve o Processual Penal e da Lei
ca, -anunciou, recentemente, que "os .olas Cont.ravenções 'PenaIs deveria mo
r-residiárias realizam trabalhos nas tlvar os governos estaduais a encarar
penitenciárias e que são âceitas enco' o problema penitenciárIO com malol
méndas do público", ,tdiantando que lnteresse e objetivldade, prepal'ando
u at ualn1ente duas fábricas de móveis se ãdequadamente para Ieceber as ai ..
pagam aos detentos para que este~ terações que se fIzerem :Jecessárias.
:realizem. dentro das penitenciárias,'oS
serviços de carpintaria necessários". Nesse caso, o aspecto mais grave,
Esclarece, ainda, que Umantém enten.. principalmente no Estado do 'Rio de
dlmentos com uma fábrica de brin- Janeiro, é a carencia de presídios, e d

t t ·· · - Governo fluminense teima em igno·
quedos que pre ende u !l1zar ama0- rDr ou f.~zer vista grosoa às críticas
Ge-obra do preSidiárig, o que conBide-
ra um novo passo para a saúde psí- cç.nstrutivas da Oposição. Por tua"

isw, torna-se dificil ~ompreender a
qu;ca do pretiO que já tem e exerc" !ntf'nção do ilustre ocupante do- Pa"
urna proflssão, bem como uma fonte I' I
de aprendizado para os que não eram aciQ Ni o Peçanha, que, ao invés de
especial1zados em coisa alguma ljUall" oferecer noticiários controvertidos, di-

d vergentes, sobre assunto tão imnor·
do chegaram ao presí io." Por J'im, tante, deveria partir resoluta e decl
anunciou a próxima inauguração. Od
Penitenci:i.rh, Esmeraldino BandeIra, diclftmente para a construção de novos

" b t presidios ,nos municipios de maior
de uma fabuca de sa qne e e de S,,- densidade demográficá, inclusive em
bão para roupa, Duque'de Caxias, para que possam ser

o Diret0r, da Divisão de Trabttlho efetivadas as proviclên~ias necessá·
da "SUSIPE", pur sua vez, €Sclare- 1"i8S, como inst.rumento da promoçã,o
ceu que pelo Decreto-Lei estadual nú- do homem presidiá~io.
mero 175, de 4 de setembro de 196~, O Estado-do Rio de Janeiro não po-

'foi criado o Fundo Industrial I?eniten- de chegar atrasado, fora de hor,""
ciário, que p~rmite·rece!Jar doações <1,) qu~,ndo as demais Unidades da Fede
particulares e mesmo ele órgãos públi- r,'cão dão o melhor eXêmplo de 'com·
cas ·tendo a precípua finalidade do p', eensão e de solidaried1.de ao encar
:pl'oporcional" recursos em caráter 511'" cerad{), DJerecendo-IheJs meios para.
plet.ivo aos órgãos no slsfema peniten- a sua própria promoção.
ciário da Guanabara, para "promover O Gcuern!. flumine!l38 pode falar
a manutenção e o des-en~íOlvilnento .1.,) muito, pro;rnovendo-se, igualn1ente.
SItaS atividades técnicas, pedagógicas, fI,las é chegada a hora ie realizar aI"
ckntíficas e administrativas, poden1<J g-uma coisa de concreto; objetivamen-

- essas doações ser abatidas do lmposlN te. em consonância com a destacada
de Renda do doador". T10Llção desfrutada pejo Estado do Rio

'Como se verifica, há., ·incontestavel. de Janeiro e as gloriosas tradições dCl
mente, uma slllcera preocupação dos se« valoroso J?')vo.
responsáveis pelo sistema penitenc,iá· ./\té quando, Sr. GOvernador?
rio do Estado da Guanabara em reu-
nir o insl,rumental necessário à rea- Era o que tinha a dizer. (Muito
daptação, para integração do encar- bem).
cerado na área do trabalho profissio-
:nal visando à promoção 'do homem I O SR. OLIVIR GABARDO:
presidiário, Há outros pr-oblemas de .(Cc;,.";;,:c,,çào - LS; - d', Fresi
di;(icil solução que devem ser objeto detne, Srs~ Deputados, em fms do
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Ilhamçni~público. 11: mesmo a luta pela Instrutor 'Cháfe dos Cureo,s de NobreS' COlegas, atentem para'6 ver- tura agrária e a íntroctução da nova
WbreviVência. Engenharia e Comunicações da Esco- dadeíro disparate de guerra econômica tecnologta em suas culturas básicas'l

Para formar na _ seleção nacional, la 'de Estado-Maior; .. entre Estados de um mesmo País, co. Para esse fim, o Governo da Re.
- mo se fossem nações Inímígas, As volução editou medidas Iegíslatívas 4'onde não exíste motivação maior, pois - Comandante do 3° Batalhão Ro- eonsequêncías d - , ., ~ ~

~. o. ' - . a açao crm",nosa que resoluções, entre as "l1aIS evuita des-
"'té mesmo os nomes dos escolhidos dovíárío (Vacaria -- RS) " acabamos de denunc ~ - d .- "" ela. sac o esem, tacar o PROTERRA e as Resoluções
\Íá são conhecidos, repetindo quase _ Comandante do Bat~lhão de Ser- prego no Norte Flummense c c êxodo nvs 175 e 181. do Conselho MonetárIo
,todo o plantel tri-campeão, ?S clubes viços e Engenharia' (Campina Gran- rural, ,com a inevitável ampliação das NacIcnal.
serão obrigados a ceder os Jogadores de _ PBl' favelas do Grande Rio. Enquanto o
flue pagaram a peso de ouro, com o .' , , BNH procura erradicar favelas a Escusado"dlzer que as antdídas pro;
objetivo de garantirem-se rendas - DIretor do CUI'SO d.e Olasslflca- compra- de usinas açucareiras oom o vitiêncías ja produzem os almejados
constantes, Não só fioam sem os seus ção do l"'essoal (Rio - GB); único objetivo de rechã-las produz e salutares..resultados.
astros, como, e o que ,é ainda, pior, _ Ch~fe" da Divisão de Planeja- desemprego, êxodo rural e savelamen, Ocorre, porém - e ""ta e a raaao
por um período de, mes e :nelO ::- mente da Diretorla-deralde Ensino to. Que incoerência! da minha presença na tribuna 'des.a
'l1uarenta e cmco dias - nao terao dE' Ito: ,Entretanto, há~possibi1idade dé con- Casa - qUe os Sancos estâduaís Cio
pràticament~ ,qualquer atividade lu- o xercno; ciliar ínterêsse de desenvolvimento Qa desenvolvimento S'stão excluídos das
i:lrativa, embora as' suas folhas de pa- - Comandante ,do, 1°, Grupamento agro-indústria canavieíra de São Pau; vantagens da ,Re&Dluçào 181' e - em-
gamento não diminuam. de Engenharia (João Pessoa - !'B); lo sem que, em contrapartida, seja bora ainda não regUlamentado' ---' '0.0

Ve-se, assim, que a "Mini-Copa" • • ,.' . asfixiada a agro-indústria canavieira PROTERRA. '
ería . diriculdades enormes para os ~ ,Chefe ?,a., .1. Seçao do Estado- d E t d d ..,.,' d J' I... M i d Ex c to o s a o o "",10 e aneiro, resu - A medida, creia, Br. Fl'Ó's1dente se
elubes; abala o sistema financeiro a 01' o cer I _' tando o desemprego na área, A so- nos afigura paradoxal, sobretuuo qu'an.
(ias entidades regionais; desgasta ínu- - Comandante do Colégio Militar Iução é simples: Sllhstituir o chumbo do se sabe qUe os feferidús estabele-B
tilmente o prestígio da seleção trí- do Rio de Janeiro; tetraetíla adícíonado à gasolína par" cimentos de crédito são agentes ti-
campeã do mundo; antecipa vultosos ,_ "aumentar a cctanagem d{' combustí- nanceiros do Banco Ce::Jt!,al do Brasil.
prejuízos em moeda forte ao Brasil e - Coma.n~":.nte da: 5° Reg!ao Ml1!- vel, por álcool. A 'poluicl'l-o' atmoste-
nem ao menos satisfaz à vaidade do tar e 5" DIVIsa0 de Infantana (Ourí- rica está na .ordem do dia, preocupa- Em Pernambu-co, 001.' exemplo. o
Sr. João Havelange, que quer a todo tiba - PR); ção ,de quase todos os oovernos das BANDEPE'_ que desempenha satí-
nusto chegar à presidência da FIFA, _ Presidente da PE'lZ,ROBRAS; Nações índustrraüzadas. A Alemanha ente papel na economia do EstaClo

Ocidental, por exempls, vem sunstí- é responsável pelo ;;rande dína-
Eis por 'que, ao "começarmos este _ Comandante do IV Exército' tulndo o chumbo t~traetila por álcool rmsmo das ativrctacles agropecuárias.

pronunoiamento; fomos logo dízend« , , fabri-cado a partir do açúcar de be- com alguns dados é fácil demonstrar
que as autorídades esportivas, o Mi- -= Chefe do Dep~r~a~~nto de P~o- terraba, diga-se de passagem, muito Senão vejamos; •
nístérío dá Educaça-o,,, mesmo o pre- vi,sao Geral do Mínístérlo do Exer- maís cal'o do aue o álccor fabricado 1 E' '

,!w • • responsável pela apücaçao
síderite Médici precisam, rever este cito; e de melaço de cana, Assim,l'iniultanea- através de repasse do Banco centrai,
caso, et;quanto é tempo. <:!e se poupa- _ Chefe do Departamento Geral de mente, atenderíamos a dois cbj etivos: de 26 mtlhões de cruseírcs em crédito
rem, dissabores e prejuízos para o S~rviços (por transformação do DPG). poupar as populações -das nossas gran, JuraI; ~ ,

llraSlI. (JllImto bem).· des metrópoles da 'Inalação de ehum-
Habituamo-nos a admirá-lo, mais bo altamente tóxico, especialmente 2, A tecnologia aplicada no ,Pm3eto

O SR. ;rOS~ CARLOS LEl'RE- ainda, quando o conhecemos no co- para o fígado, e pllrmlt:r a expansão Bebedouro (em implanla~ã,j pela •. ,.
;VOST: , mando da 5' Região Militar, no Pa- da agro-í""'t-ia eaunvretra . Evíden- SUYALE1, no tocante lJ", culturas de
.. (Col1Luilicaçáo - Lê) - Sr. Presi- raná, onde o Sr. General de Exér- temente, também seria obtida a eoo- cebola, milho, uva" feijão, arroz, al
I"ente"iilrs. Deputados, cercado do cito Candal da.Fonseca, sem nada nomiâ de divisacS, poi.s, ainda importa- godão, melão etc" jã vem sendo apll_
'" m ce' de 40'" do p'tróle con cada, com êxito, )1a "rea de Petro-mais vivo respeito geral e_ da ~onfi- perder de sua. personalidade de sol, os _rca 'Ia Q" O - li

ança de seus companheiros, empos- dado eminente, granjeou a estima e sumido no Pais,' na a, Belém de São F,'an-clsco;
sou-se no cargo de Chefe do Estado- admiração dos círculos civis, que pu- Para finalizar. sentimo-nos no dever 3. A construção de ca!lois de lrrf-
Maior das Forças Armadas' o ilustre deram, em' longo contacto, apreciar- de alertar o G(}vernõ para a form" gaç!ío, permitIndo o aproveitamento
Boldado .que é o General-de-Exército lhe as qualidades de cidadão, prestan- em que se jJr<Jcessa a d.scal'ga e o de uma área de mais de lO. mil llec
Arthur Dual'te Candal Fonseca. ~e e de militar ilustre. . transporte do -chumbo t.'traetila, tó- ~ares de' culturas diversas' Fj a compra

xioo tão poderoso que uma Só gota SO.- de eletrobombas ,-' de fundamental
Assume o General Candal da Fon- As grandes tradições de comando bre a pele mata _ mata mesmo. ImportâncIa ,e_m agrlenltura. de zona

seca a mais alta' posição que cabe, superior, que engradecem os fatos' de Enquanto as tripulações dos navios r.eml-árlda - estão sendr, financia-
tecnicamente, a um Oficial-General, nossa vida. militar, encontram nele um _ geralmente estrang~íros _ que d~;

pois o serviço de Estado-Maior é, de expoente da classe e um perfeito con- g'arisportam o t6xiço o manuseial11 4, Cerca de cInco mil pequenos e
sua natureza, ,técnico-profissional, e ~inuador dos grandes exemplos que com luvas' e Tl1{'c"~;;as espedais que, mêdlos proprietários CIleram em sua
lhe é deferida a responsabilidade peio ~nobrecem a nossa história. ~ ao final da tarefft, são incinerada" carteira. rural, que obedrce à lucida
preparõ da tropa e por sua capalJi- e enterradas, OS tambores são ma- direção do financista José de Morala
dade de utilização imediata. ' Assim é o novo Chefe do Estado- nuseados já no e,ais, sem qualquer Pinho.
Q~em, agora, escolhido p'ela alta vi- Maior das Forças Armadas, cuja pre- proteção, p,,105 traha'hadores brasllei-

sença é uma garantia de competência 1'0S! Pi<lr ainda,'a merc'ldoria alta- ' Daí,'Sr. Presidente. a f Mão de no/!
tão do comando supremo, vem de as- ~écnica e profissional, de incorruptível mente tóxica é tro.nsnortada em clt- so apelo ao Ministro da Fazenda,
sulmdü

d'
esdtas Belev!l-ldafs fudnçõeds é um formação moral e desmedido amOl ao minhões comuns, ahe,.tos, Se, por in- ProL Delfim Neto, e ao DL Ema.ne

s~, a, o o raSI orra.o e ~xpe- Brasil. felicidade. houver um acidtnte, o tó- Ga.lvêas, Diretor-Presidenta do Banco
nenCla, culto e bravo, cUJa cammha- xico ,levado nelas chm'as às represas Central, no sentido de que possam os
da profissional se alicerçou de excep-. Assinalando, da tribuna da Câmara poÇleriá gerar pma verdadsim calam!. bancos estaduais .!!. espc..;'almente ,,'
cionais conheciment03, de assinalados dos Deputádos, sua posse na Chefia dade, E' a l'2..ão Dor que em outros BA!>"DEPE, pela elogiável ~ltuação que
serviços.. de acurada preparação e in- do Estado-Maior das Forçás Armadas, países o chumbo tctraetlla é trans- desfmta junto às autoridades finan
domável vontade de servir o Pais. , presto, ao Ge,neral,Arlhl1l: Candal da pOl'tado em vdc1Jl'.ls c'~l""]ais, capa- ceiras do País - atuar Cf\1n recul'SOS

O General Candal da. Fonseca nas- Fonseca a smcera homenagem dos Z2S de. mesmo em caso de acldente, da Resolução 181, do Çonselho Mo
ceu em 5 de abrlI de 1909; Praça de paranaenses, a quem ele comandou, e evitar a rutura dos tambore' <lnde o netário Nacional e, o.S5!m que re~
1925; Aspirante a Oficial e 2"'!'enente dos brasileiros a quem éle tem devo- t6xico é transnortado, O que dese- lamentado, do .PROTERRA, Inlu,to
em 1929; 1° Tenente em 1931; Capi- tadamente servido, (Muito bem), \ jamos realmente é que seja estudada bem,)
tão em 1934; Major em 1942; Tenente- - uma forma de evitar a adição -do tó-· ,
Coronel em 1946; Coronel em 1952; O SR, FLORIM COUTINHO:' xico à ,gasoI\na, pois este acaba se~do O SR.,GE~ALDO GUEDE~:
General-de~Brigáda em 1961; Gene- (Comunicação - Le) _ Sr. Presi inalado através do ar que resl'1iramos, (Comunzeaçao - Sem, revzsao , do
ral-de-Divisão em 19lj5; e General- dente, S:s .• Dep~ltados, o assunto que Era o que tinha a dizer nobres o~aàoT) - setnh1r,:resld~n~~p~t~~~
de-Exército em 1969. abordareI na ~nbllna .do povo é d,e I (M'l'.to bem,) • ,ha l?ouco, n~s a rI u,na, ,

suma relevânCIa, uma vez qUe fere co egas, 1. I Flonm C,!JVtmho f~zla um dIScursq
Tem os seguintes cursos: Engenha- frontalmente um objetivo nacional sobre a ma execuçap da recente \el

ria (Escola Militar do Realengol; Co- permanente, a integração nacional, O SE, .ThIA!,-CO ~;\CIEL: r Presi. que reformula, reorganiz,a e reestrt;t-
munic,,:ções; Cla~sificação do Pessoal; .No momento em que a Nação se em- (comus;caçao - Je) -: S . c do tura a política açucarelra po, PalS,
Ap~rlelçoamento, C0:.:nando e Estado- .penha em reduzir o desnível econõmi- dente, S~s. Deputad~s, a,bus lI;. ,'a proporcionando a transJerenClat de
MaIOr; Escola supenor de Guerra e, 00 el)j;re b1'fwileiros inicia-se uma desenvolVImento da. e,u{,;l,Omla ~grall usinas dum Estado para outro, da
lilst~do-Maior ·do Exército dos Estados guerra €{)onômica entre <lS Estados de nã? se oP!lTa 'con;:..e~l~~se Ise't esp:~: mesma região, <l que dá. lu~ar a Li1!e
Umdos. São Paulo ,e o Estado do Rio de Ja- zar 0, ap~llo do!! vI1cJ~n _s TllS rtoUD\_so se abram verdadeiros vacuOs econo~
'" I á' d •. ' d' tr' tos fIScaIs. e fmancmros an "', , , determinadasPOSSUI as segumtes CondeéOrações: ne 1'9. na Iea, a agrO-In US }~', ca- é "di ,namente verdadeiro que o ml~os e so_maIS e!,TI . ,

Ordem do' Mérito Milltar (Grande naVlelra. O 'Jomal do BrasIl de p~en a 'r lJara o seror pri- umdades da Federaçao, O meu dIS•.
Oficial)' Ordem do Mérito Naval \Co- 2.5,72, sob ? título "UE!nas fecham á'" atO precomza "s de crescimonto curso tem o m~smo s~ntido, embora

, . . . " e nqrte do RIO tem desemprego'}, pro- m no: axa-s anu~, ob um pouco maIS obJetIvo, porquç
rn.en~ador)" Ordem ~~ Mento Aer~- cura alertar a '!>'ação para uma aber- sU1?enores a .'1%, estabe1e?e;1 COra0 : quero fazer um apelo ao Senhor pre-
~autlCo (ComendadO!), Medalha M:: ração que vem oC~)l're:u;ro, nos últ~l1:os jetiv9 os es~mulos e as ,m"e~~.oe~~~_ sidente da República, ao Senh?r ,Mi-
lItar de Ouro com Passa~or de Platl 4 meses na ae:l'O-mdustrift canaVlelra cessarias paI a a~e a agrlCult. ,a nistro da Indústria e do Comermo e
na (40 anos de bons servlços); Meda- da área de Camuos no Estado do R,io nha "sua canaClilacle competItIva, em S h P 'd nt do I A A para
Ih d P 'f' d ,'M d Ih M h 1 ' , b o ' 's" ao en OI' rem e e ',"a o aC1,~ca 01', e a a ar~c. a de Janeiro. Industrims paulistas com- ases empre, anal . que não permitam a realização de um
~rompowsl:ll Medalha da Inconflden- uraram as usinas dil Laranjeiras, .V~r~ Fiel a essa ])l'eoclluação, o ~verno calamitoso negócio que se está con
ela, . geJ!! ;Alegre e Por,;<> Gordo nqm o um<;'O Jederal adotou "á,rias' provld<;nclas, cretizando, ou ~m 'vias de se c01!-cre~

Dentre as',numerosas e importantes ObJetIVO. de fecha-las, R~PI~, fecha- conslde~ando, inclu~lV~, as d1Ve.r;:dades tizar, em Pernambuco, qual seja a
funções qt1e exerceu, destacam-se asilas, PDt. qu~? Para tra:1~fellr as. ~o- regionaIS e seus dlStmtos esj;a~los de venda da usina Mercês a um grupo
de:' , ' tas para _Sao Pa!llo, pOIS ,l': ,pohtwa crescimento. . de Alagoas, ou a transferência de

, da pr<JdurRo o.~l1ear<'lra é d.nglda pelo • 'd t I Nor rod t 'd de industrial para
!_ Com~ndante da 2' Companhia Jnstitl1to do Acúcal' e do Aleool e cada Com 1'elaçao, SI', PreSl eu e, ~ I r, a es a UlV a t' , "

Independen.fe de Transmissões (cam-l área modutora. tem sua produção li.- deste, _erlg'il1-~e em progra,:naar era.~: outro Estago nordes mo. _
po Grandé' - MT); , mij;ada, Através da ComIJra e fecha- tegTaçHO NaClOn~! ,~Il.rs.f'1,~icola tor- Realmente, Alagoas poderá com~

f' . _ mento das usina.s acima citadas. São ca1mente a sua a 'VI a,e a~. e~cadolprar a usina; o grupo econômico po-
- Com"tn,ç1ante do 7°, Batalha,o de Paulo "P<lde"';' uroduzir mais 649,000 nando-a uma el!0nonlla _ae m - ld ~' prar mas é p~eciso que S6

l!Jngenh[lria (Recife - PE); sacas fie acllcar...• ' < - por'meio da mClOnallzaçao da estru~ e_a com , ',-
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el'qpo <lU!! queirz.. e possa znan
ifHa.

CI.O) Er.iste esse grupo. O IAA
conhece. O negócio, há meses
atrás, estivera bastante adian
tado, E por que não foi feita?
Ér=gposta: . os propríetáríós de
Mercês não qurseram se ~désfa

zer, por hípófese alguma, desta
empresa, em beneficio da solu
ção certa,

E a que estãc aceitando agora
é 11m HnegócioH de farnílla ,

1:=:-

:}~iba, antes de tudo, que a, Usjna não
é, hoje, um negócio de 'família, um

!patrimônio do qual dísponha o ust
-neíro, soberanamente, de modo abso-,
i luto. !'lia. Hoje se eleva ~, categorla
de um bem social, Senhor Presiden-

-te. Ela está ligada em seu patrimô
nio, em sua fínaiídade, em sua ati
vidade em suas repercussões a toda
uma coletividade'e sobretudo 2.0, des
tino de- uma coletividade pequena em
sua capacídãde econômica, fínanceí
.:ra, que ó a coletividade rural que
trabalha o seu solo. Transferir uma
'Usina, dum Estado para outro, coma
venda de sua respectiva cota, sígní
fica um mal enorme, agora" em vias
iie se completar,

, O Padre Melo, O incansável tra
balhador pelas causas do trabalha
dor .rural, pronunciou-se :recentemen
te sobre iE30, em 10 itens, que leio
para que fiquem transcritos em
nossos Anais, pois Senha! Presiden
te acredito que o Padre Melo, den
tró de sua declaração, enearna, zen
Iíaa, concretiza tudo o que 26 L!U
desse dizer-de verdade a respe:ito des
sa operação. Em poucas palavras, de
clara que nesta região, havia "penas
nove usinas de açúcar, Hoje essas
usinas estão resumidas simplesmen-
te a quatro. --.

Vejamos o que diz o Padre Melo:

1&1.0 j A Usinv) ]'1ercês, locali
zada no Município do Cabo, ter-

ritoriaImente faz paTte do Gran
de Recife no eiJ:o Mata-Sul.':
ritorhlmente faz parte ,do Gran
de Recife, como de fato o
é, uma úniaa unidade geo-eco
nómica indivisível e totalmente
interligada, afirmamos que ha
via ali em plenG funcionamen
to, 'há apenas qito anos atfàs
nove ..usinas de açúcar: -l.íuri
beGa, fechad~ e absolvida por
Bom Jesus;' santo lnàeio, fe
chada e ab30rvida por Salg<'.do;
José Rufino, fechada e absorvida
por Mercês; Sibéria e Timboas
su' fech2das e atwrvidas por
T",faSS3.Ufc&SU. Do que .se depreen- I
de que houve expontà,ncamente

~ uma verdadeir?'j centralização,
onde perdemos cinco em bene
fíCIO de quatro. Logo t temos,
por força das próprias oircfms
ti\nrias, quatro eBntrais na. Ma
ta-Sul do Ora.nde Recife, que
são: Bom Jesus, salgado, Mercés
e Massauf.&-"\!. T{)das elas po
derão aumentar, 8/0 E:3"tão fa
zendo p~tlhltinaII1..nGtB; f.1 sua
prOdução até os limites de qual
quer grande cbútral que imagl~

nar se possa, técnica e ec,011o
roicamente ;f:ertas para o Estado
de Pernambuco,

2» O fechamento pará Telo-,
calização de qualquer destas
qll..'1.tro llSÍll3.S, se choca com to
dos os objetivos desÉjávei3, .sem
nenhuma vant1\gem para ª re
giãD, p"ra o E3tado -i? pam a
llolitica global orientada pelo
LI\A.

8.") Nenhuma usina próxlm",
a 1,~ercê3. t.crrl condições de
absorver a matéria-prima, cana,
produzid~, atualmente aqui, E
não só porque não precisa, c.o
mo tarnlJém, a d:i3tân:,jU, torurt
rIa o. tn:usucrte ant.i-ecfonómi
co, o aUffiénto da prodw;ão r,:;,
{I"rea está se acelerando assus
tadoramente.

4.") A Usina l\1ercês é um pro
blema porque, esk'Uldo sob ln-

- 'tBrvenç.''i.o do IA.i\ não pode, de
tl1orlO alguln) ser entregue à arl
ministração ,dos 'seus propr!etá
11"105; visto s.erem comprovada
mente inC:"pazes e a levarIam
imédiutament-e a uma nOl'a crise
que a intervbnção havia COIrl:
{,'Ído.

5º)- A Usinfl Mercês, é pas..<:;ar
(I seu domínio acionário a um,

Prometi, naquela oportunidade, que muítc clarívídêncía que G Indíce 1IO"'1
voltaria a tratar do, assunto, e noje mem-espaço não ímpüca, necessaría-,
novamente ocupo 1), atenção d03 .no- mente, em 'qualquer condlcíonamemo
ores colegas para enfatizar que um de desonvoívímento econômico, Dinj
eresoimento demográfico à taxa, de em uma de suas monografias: j
3% ao ano, como a que experjrnenta '
o Brasil;" produz. conseqüêneía desas- "N6s, em demografla, CC3tumi\-mo,.J
trosas para o nosso ;Futuro de Naçã;) , diz-er que este indica tnlvez sejr.!
livre e soberana, - dos piores Indicer; para. refletir,

qualquer coísa, porque o aimples
Os que ainda teimosamente ínsis- fato _ homem e €3paço- -ião noi

tem na tese de que .-0,Brasil.deve ado- 'leva a fi..ada;- 2e não houver um
tal' 'uma política de expansão nataüsta]
cada vez maior 'não znedíram, estou 'i espaço l?l'eparado_ pa~a -a atividM1&

econorntea.; se nao tívermos equí..
certo, em seu conjunto, os ro8:le!~Ci0S [ jiamentos para aplicação nesse EC-:

7.") QU!>Jn q;;ceria comprar é de uma elevada taxa de natalidade. I ~aço'"e3tB índi,ce perde todo o ~en.,:
dono também de uma, fábrica de P..firzrErn alguns que o nosso País, tído,"
aguardente, -cujas terras e ca- ilhê d h bit < .-
navíaís se limitam com os de c}J:1Jl 100 nu ,ces e a 1.3.nu63, ~'1llaa . A ocupação doi; espaços vàzios dt)
Mercês-: ti. Usina pode facilmen- nao conse~u.l}l sequer pr~en~heE os es: Inosso País dêl.r-se-á na medida em qual
te Bel' ampliada, para ficar 6CO- paços vazios dos seus 8 mílhões de i crescemos economicamente. Este ores- I
nomícamente certa. Por que não km2:;; "'" o ~ -, "I ci,:nento, contudo, só se efetivará, Ee:

I· E' t ' Ora, ",r, .Presldente, sal::~mo~ ,""t~o nao desviarmos a poupanca .nacionat'
amp ~ir. X13 e '1uem queira fa- uma população, em t6r~s nu~"nco" para encarzos govorname-n"o's no .ien-.zer esta ampliação, Por -que· t t t 1 d q I ,~" .. "'~ ,não ajudá-lo? nao cons ! UI ~rr:- po encia e rr ueza, tido de "tentar à demanda senipm;mas, ao contrárto, em se tratando ele ascendente de ínvestím nt~' - o>' j

8,") Quaí o objetivo do IAA, paíssubdesenvolvído, torna-se um Se-!lCÚb1iCO -P~ra í~"o' por" e o, n? setor \
. a permitir -a .relocalizaçãc da rio e perrgoso entrave ao desenvolvi- Õ rliais' r-;'pida~el~te p~~sífáec~rn~?"J
Usina Mercês em Alagoas. Pe- mente, Ido planejamento faml'líar-, dilÚi~Ui~v~;
los decretos e regulamentos que Tem razão, portanto, o ilustre Capi- taxa ,de IlB.talidade. sem, evídentemen-, j
justificam a nova políttca de tão-lvlédie", ~a nossa M,ar,ínha de Ite, ,;I?lentar, o~' principies crist'i.os à::!!
centralização. ineorporação e re- Guerra, 1.'!arlo de ~M:elo ],fBrques, ~lU,-ln iamIIza brasíteíra. I
localização, devia ser para cor- do Jl:firmou,.em recente Congr<;S::"(l, de O que desejamos, repito, é ~l'iar ll() J

;rigir as distorções, tornando a MedlCl~~ Mlhtar, que o planeJ~men- Brasil uma paternida-de resllonsável j
produç-ão açucareira mais eco- to fanulmr deve ser meta de saude no através de um p"oce~so' d d _. ,
nômica, e, portanto, vjável. Brasil; pürque contribui' para o bem- de informação qu-e a"tl'Y .-e e u~açao. (J

A ' l d -~- I" tI' 1 I' d -/ . J.l]a o malOJ~ nu·SSlIn..l en e.r.."1 .o, .que. aparecen.. t:;:,t.i:\..r- lS1~O, men a e soma, a em e ·mero posslveI df~ C'''''sais T ... r ...--,
do lil7la soluçãtl que r.esponda ser soluç~o para o problema., 'que já niente a Sonl'pd~de'" de B' e~~~, 1e l~·'l

b ' ti li ' h ' d - ~ ~ '"" .. ...., em-rl:"'t<\.r Pa·aos o J8 'vos da pô tlca do IAA, __oJe. assl~ grau 8S proporçoes, ao ;;niliar, que já vem realizanc1o~essetIa-,
8í descritos, não vejo justifica- ~.bor,o c=moso. ' -0.alho em ~lguns Estados da Federa':'
ti:,a :;t!gull?-~ llaJ.'a, se Jnarchar e.Jn Se t<illJOS, da fato, grandes eEpaç;)S ~o: TodaVIa" a sua t2,refa vem senda,
d;:;,~,a,?, dllerentB" pda qUalo'Ce 'lazios, COíTIO amiúd-. se aÍirma e llÓ3 difIcultada pe.l,a incompreensão dcl ,
_~_~Jlldl~a a tanto~ e, ~e ben~fl- I tam1:fm reconhe.~emos, de nada, tldi- u';lS, pela ma-Ie de ?lguns e pela igno~ I

a a um Grupo Familzar. - !"Iill:a QCu~,-jGS com uma pú];mla<;ão ~a'àcIa de .OiJt~s quanto às suas l'er.. i
9,0) A sa.ida de Mercês para sut~prp;e~ltf~'l, (,"arente de reG11l"Sos a elras fm,alldadeo, ,

Alagoas, nâo é economicamente saru""no:" e edlw1clOna:sl desempre- ~m pró~mopronuncismento, O(;Up'1.~ !
certa porque vai provocar des- g,"ct,"' e tP-S.llTlFIada, gbúlIca, em con, reI esta tnbuna para dizer EcOS nobre:! .

- }lesas sem o correopondente lu- dlçoes que nao se coaduna1)1 ':am Q colegas o significado histórico do tra.1
CI'O ou rendimento~ J!r..~cês é ~er ",~Ul1ían~ crlado .por D~LiS :" sua ba.lho de BEUIFAM em n0350 País. l

uma usilla t.ota!mente renovada _rnaoc;m e ;::lemelha~L.e. Ne?~e ~ Ci~.sD, a
e 'esta renovaç-ãu foi financiada quantidaé!e, populacI?nal so vrr~l,;~ 1'01' Era o que tinha a dizer Sr Preg! '

;pelo IdA. Hão pode' ter o seu certo, ammom,r proo1emas, c .lamalS dent-e, U,!UitD bem.) . -- ,.,
maquinario vendido como ferro n,;;ol,eT ,:<queles decorrente~ dos esp'i-
velho. A saida de Mercês im- ços vazlOS de quets,nto se fala, O SR. GJ:.8T:iO lI!l:VLLER-

plica ~m vllÍtosas - sO:glllS . lla1'a ~ A Amazônia, por exemplo, Sr. '1're- (COmUJticaç!ío. Li!) - Sr,' -préSi-l
_indenIzar I01'nec~dor~ e -traba- sid~nte E;l Srs. Deputados, tão deca,ll- ~~~te, S1's. Deputa.dos9 03 Congres.
lhadoreE,. reduzmdQ JJ.~ -,desem- tada pebs que combatem o plane;a- s:o~~.s mato-~roSS6n8es e goianos vi- '

'pr~g,? nulh'U'e~ ,;le 'fanulJas, e';" mento fawiIiar no Brasil, precisa Jr.ui- 'ie~~m 110 dIa 2? de a.bril próxim~
funÇl'J.J de naa2_, porque Mer~..$ tll mgis de técniC.2, e de recur"os do pa:5-JJ.do, no G~bm8te do Sr. Minis.
estando cOllEertacJa_ não precisa, que de uma pOJlul"çâo I8minta e de- ,ra dos Tr~,nsporte3",Coronel 3Y"lárit)
pagar. um. preço tao alto para' sassistida. A conquista de um tsrriw- Anclr<;aZ3a, mOment08 de legítima
ser dissolV1da.. -', jrio,da dimensão do nosso :E'aí., jamai" eUfonae mesmo de emoçã.o,

lO.") A insistência, sem ne- se~ ~on~retizada I,ela, oculCaç10, pura • ~entimos na,q!l,ele dia uma vibracão
num argumento, de ordem eco- je, ~m;ple"" de um contmgen~e popula- mt"ma s aphmdlmo: com entusiaimo
nõmica ou técnica. para a relo- (;lonal :~npobrac~do. A seglllr um~ po, 0doG,overno d8 ~e701u"ão, na. pes30a
calizacão de Mercês cheITf.1 de lltlc:.. de e;cpansao demog1"aflCa, CO):l'e- gr~nde Pl'cl31dente 1,Iér1ici talvez
ponta' a T..ont,a, a 'irit6resses' su- r~mos o riSCO. de ,transfor:nar o iute, ,o l1~lOr govel'noda UníãD'qua já
balternos, que não pode e pào 1'.01' do_ BraSIl, rl~o. ~m ~eu SU1J:l<?I:>, hooeustVee. paxa os habitant.es do C'ontro
tE-rão apoio elo, Governo 'Revo- n~rp. e~~enso ~_t(~:;~?no onde a. 'JIUit
lucionário que eu conheço de s~ra ap:,nas v~,,:eLo"'IVa, porque 00 SUF\
perto, em' atividades sempre al- )~OpUla?Ho ~stam~ fatalme~te,num es- P..>:;istimos, Sr. President€ S"S
taneiras e c{)erentes conr os in- h,do do !,ooreza ,em solnçllo. Dep,ute.dos, à assinatura pelo ~~.
teresses. da coletividade: 'ITudQ; " Não propugno, Sr. Pl'esidente uma ~.fstro l'.a:ã~i<! Andreazza: dDS~ c~~:.

-para Merc,ê~, não sair donde fecundiciade natural e involunEc~l,a J'a" trs_Ds de, as"ultr,mento dOB tl'ecto'i
, das r,odo,vzas Cuiaoá - Bandel'ran~w,"está, deve ser feito pOI' qualquer que' ela é LncOlnpatival com O~ pro]e- Cu b ".~

cidadão que an18 Eua Pátria". tDS ma,~:~; e.mbicjo~es de i",~...,~,~,,_ "","'TJ'""\,J,-OI- et~ la_ a :- J3:í:2Í (0'0)._ Br.evemen_
'-4_~ ov" .... serao tt!:lmbé:n assinados; os COrt-

,Sr. Presidente, ~esumindo e fina- ~';d~', J?efendo, af: cfntrá~l~, nu;-~_~~- ~a,~?s" d,e asfaltamento de J:üaí [1,

hzando, faço daqUI apuo ao Senhor s" d~"e. HJ!:in_aru_ e rêopolli"" ~l, 9'Olama, bem como .Rio Brilhante
Presidente do Instituto de Açúcar e em qU"~ lS'D. \c.n~,a, !l" mod.o a1?u,m, (MT) a Douraê'cB ~J desta cidade ..,
do Alcool, ao 1,1In;"ro da Indústria ;~~tr,an~ryrmclplc~ ei.1COB ou J:e!JglO- Parau2.vaí, no Paraná, e Bandeiran':'
e Comércio e, subindo um 'grau mais - , t-es a Campo Br..ande (IWI) ,
acima. '-ao Senbor Pr'2sidsnte da Re- Segundo as estatisticas mais féren,
pública, plra' que Suas E"celénclas te3, (;stamos com 9 habitantes pvr l'm2, Para nós, do ('roJtro-Oe'3t~ o tUa

- 't - t ' 26 ne abr,il representa, Pro te~r'lno~ ..~,nao _p3rlnl aro que se consume e::.te _~"'S e ác~ao, à <,-primeira vista, Jt?~13Ce d - ... UJ....

atentado ~~DS intere:s:.ses da econ.-omia significativo.e pOdel'k'1. conduzir-TIOS a €'se!lvolvllnento, a data da recfBnqtío
de Pernambuco, que, a ssb, lwra.. pensar em outros p';,ises, como a Jn- da area que x2prescntamos.' O Cen
está Ipreci:xcndo de apoio, dá ajuda dia, com cento e poucos'habitant"-5 ou ,~ro-OeE;te, VG-.le,!lOS proclamar, alto e
fIe '~UEm po3Sl. defenrl'§-la e salvá-la. a Ingla{erl'i~., com cerc2, de tr0:3entos Jj~).1!J. som, '-::R.b-81~g_ rea,gir espetseular-

,., t' h' ·t h b·t t ' mente aos lllvestimentos que o 00,01"-",ra O qne m a dIZE'l', Ut1mo -ber:1) ?- 1 'In 88, ou ainda o Canadá, \~om 2 no Federal aulica através do
halJitantes por km2. PRC:DOESTÊ, pois, como al6n;i~1>c~~

O SR. DAEO CüIlV!13Rli: Assiw, Sr. Presidente, a 1'e1<1<';;0 J;ac ~eJjCl~?de afirmou, "o Centro-Oesr:;.
(Com.un"cação - Lé) - 31'. Pl'esi- IDem-espaço não constitui fator pi;ico e, regzao-r;:roblema para o Brasil, mas

dente, Sr3. Depul.ados, dizia: eu, em de riqmza ou de ocupação efetiva de .sm1 SOlUça0.
recente diswITO qu P p1:onuncii:ü des- um tErritório. Os exemplos aue at.lI)1a _ .
ta 't;l'llJUna, que o rápido crescimento citei são elucidativos para os que ?.ll1" No dia 10 de novemJ;>l'p de -J972
demográfico ela população brasileira da teimosamente imistem em liefeJ1- teerem~s 0

18
asfaltamentos ,conclu!C!?S

poderia comprometer seriamente to- der a atual taxa de desenvolvimento ,na,ura,menti'l, dentro do e.spll'lto
dos 03 e:;forços dessnvolvidos pêlos go- demográfico ~do Brasil. que, norteou_ o Sr. Pl·e.sidente Médici
vemos revolucionários no sentido ae ~ na elaobr~y;ao d'?, PRODOJ,l:STE, ou-
promover um' acelerado desenvolvi- O Dl'. Manoel Augusto Costa, emi- tras rodOViaS serao pavlm:mtadas no
mento econõlTJico, nente demógrafo patrício, mosl;ra com Centro-Oeste_ O Brasil "não pücla
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parar", e Mato Grosso e GOIás muito' SUDAM e da RODOBRAs, itlicfativa; êit<íU <i,OS, agentes :financeiros e ban- o texto da proposição :apwvac1a
menos. que permitiu ª' consolidação desse câríos o envio de subsídíos para tal pela Oâmara Alta 'foi baséado rio

_grandioso empreendimento e possíbí- 'projeto, e que sle, pessoalmente,' con- Substitutivo de autoría do nobre Se-
o trecho contratado Ouiabá - Iítotr senstvel alento, à economía de skíera do mais alto proveito para os nador Ruy Santos e deverá ser reme.

Rondonõpolis - Jatai (GO) totaHza todas as suas vastas áreas de in- estudantes e para os Bancos, foi quem tido _a esta Casa para a devida apre
400' Imr e fOI divido em fi lotes. Abe:r- fluência, Mas, é precisa Ir par' terra, divulgou a notícia, auspiciosa por El- ciaçao,
ta a concon:êncía pública, seis fir- d t ' I O nal
ma" empreiteiras ganharam, ficando' e au omove , c<t-rer\~r ~om o pov Ó . " Trata-se,' Sr. Presidente, de uma
caaa uma encarregada de um late. sentir as suas d! leu anes e ver _ qrand.e,s l>l!-tondade.s, no campo ao medida meritória e que '1llerece além

elevado número e buracos, preci- ,e~no.. ja opmaram Javllr'aYelmente :1 do nesse apoio incondicional o' nosso
O mesmo se deuna Todavia Cuiabá plcfos e armadilhas que têm roubado tese, m.cl:llndo-~e entre. elas fr pro-] entuslástíco aplauso piJIS v~m COII1

_ Rondonópolís Bandeirantes, tantas vidas." [pria MUllstro Jal'hSi.&. ,~OJ.[:sal'inho, ti- plementar a ação da MOBRAL em
numa extensão de 650 km. também Sem a Belém ~' Brasília nada se tuIal' da ~f!Sta especifica,- e- o ~o~"::>- seu esforço hercúleo para alfabetizar
dividida em lotes, tendo sido dístrí- fará --concretamente . em favor da nel confuC1<? .?:l;,nplo'.'a, Secre~rHJ- o maior número de brastteíros,
buído entre várias IIl'mas vencedorae - d A, • Geral do Minlstério ca Educacao ea missão de asfaltá~la. ,integmça;q a r.<mazonia:, Cultura. • Não seria crível, pois, que milha-

As cotossaís obras de asfaltamento 'São Paulo;' cuja íavesumento no res de ~O!)cidadão~, já em<!dade adul-
São, Sr', P.resídente; Srs.' Depu- que o"en'Gubiasmo e D dinamismo do campo educacíonaí constttttn motivo ta,~I.ecem-alfabetlz"'d&;, nvessem de

taãos, L a50' krn de asfalto já com 05 -'fI' - < d T n t lavem v <~ ~ .,..... ~ ~ V -> lt t I itcontn,to::; B.s5inad"". <Dutra;!, concor- ivurustro os', ta spor es pron de orgulho naciomu, :arr..Mm, e por pa,:'ar m~ a para,~e _ornarem e 89-
rêncías "já estão abertas e outros podem ser reallzadas, também, com, determinação da secretnna Este!' de r~o. Seria, sem dúvida, uma sançao
trechos das rodovias', que já citei, 9, assídua fiscaIiz~,ção da .,.......... lJ'lguere:do FeITa". já está estudando flfmncelra pelo fato de hav81' a:pren-,
terão o beneficio da pavírnentaçao RODOBRAS, em favor da geguran,~ o. :pl'O'blemEl, claro que no campo es- dído ~. ler e escrever, o que" evíden-

, dos que por ela transitam: !l'\Qtorrs- taduaí, drsposta também a críar o seu temen"e, quer-me parecer (ilo!p-co li
asf~ltica. tas, passageiros, trabalhadores, no- banco destínado 'a ca;xtal' recursos des, paradoxal,

Envio, desta tribuna, mais uma mens de negócio e tunstas. tínados ao f?ra.rJc}a:mento do~ estuCto. POI isso, aplaudo da tribuna. da Câ.,
vez, os agradecimentos sinceros 'ao Não posso esquecer o tríste esne- que" na contmgêncl(1,.a,~al.nao podem. ,IDaJ:a dos Deputados a inicl'otiva da
S" . p'-residente Emília Garrr,sts.zu ~'" pagâ Ios mas que nai t" d d W< < tãcul'a de quann.s dessstres a crua !'Il;j f z~- o -r J ais ar e, po e- r;ropositura que mereceu li chanceís,
Médici pelo lançamento do , .. , .. , - 'assisti, com pC,;GÚ&, mortalmente a I. ao Senado Federal e concito os meus
PRODOESTE, programa redentor do, fetida.:: em ackhnt8i> .ocaaíonados A idéia é tão vimda qus at-& mesmo colegas para que, nesta Casa, tenha
Centro-Oeste dá, Pátria. enviando _. o " ~ "'"pela falta de vislbil1c\ade em ~aCf> !! 1nicia:tiva privada já a !'\Gotou, como (J projeto de lei uma rápida tramí-,
também ealorosos cumprimentos ao das enormes nuvens de poeira, da li o caso da V{)U~s'vag;en do Brasll.] tação , -:
povo mata-grossense, c goiano, l3,n~lJos existência dê depres3ões causadas l]:lle no ano_ passado concedeu 339001- ,
felizes e vibrantes dIante da efetrva- pela: erosão, de montes de eascalhO' sai> c1e estudo para flnilregados 6e1t1, Estaremo&, a,&sim, est,mtllando eSSEi
ção do sonho de vãrias gerações. no meio da estrad't, de valetas para meçliante financiamento esforço edueaeIonal desenvolVIdo pelo
(Muito bem.) construção de omas de al-te e de : ' 'MOBRAL, oujo rffi1illtedG .la c<')meça-

desvios mal acalJ~,dos, toCios, quase ,,Trazendo o aSo'fémto à trll:mna ([1\ nws' a sentir em todos 'Os Estados da
O SR, SIQUEIRA OliMPO,,: rempre, sem ne$uma sinahzação. Cam:ara dos Deputados, fago-o de cMa FeEferação. A lmposíção da multa
tComunicação. Lê~ - SI', Presi- pensado e com um duplo objetrvo: prevista; no CódigO' Elleito1:&1 para:

dente, Srs. Deputados, a rodOVia Pensando em tantas vidas lainen- PrimeÍJ:o: quero louvar a lniciativa aqueles ~silei~os. que sairw!U d~s
Belém - Brasilia está cheift (le' tâvelme:n~;9 >Jer(Iídas - e cita Ral- do e,rrctnente DetHltaoo estadual da treva" da. :rgn{}ra:~tCJ[/ _g?ç;ÇU'l a açaó
;trmadilhasque, tem' úeifado, qezenas mundo coelho Falcão, meu amigo, GuanabUJ:1\, Sr. VliTnmr Palis, que' all ,deGêrlVUlvl_da pelO'.G{)V"~Lno 'no, cam
de preciosas VIda::; nesw Inicio <te lider politica de Arag1IBlna, sua exe.rce 3B, altas lunçées. de Segundo-, po };QucaC1~mal~ser~~ at~ um forte de-,
!Jeca e da construção do reveGtimen- gemtom 'e várivs parentes da '\Te- HecI'etáriD da CMa, S. Eza. :vem sesoImuIa a -ahzb'éolza~ao_
to asfáltico. ,reador colinense Aparício Ail:es do de oferecer ao ~ "In de . - d', -,- "Couto _ lanço;- daqui, instante ap91o, -~. .x, e e ,=0 e' Aliá.:>" Sr. President(~" eE."a isenção

Visando' preservar vidas humanas ,iá agora ao Ministro Mário An- Si~lS .p~i'o:~)!':; W'OJ8!(} ,de leI da mal'} prete~u1i.da, pelo' pr,ójeto d8' lei ,nã()
fi evitar prejuízos de granpe monta, dreaz,za, já que õ E(ngenheh'o Jair ~-u~r "'," .1,_C8J;'~0 »o~,o-eC1ll~.!.elonaL cOl'lstJtm, de mod" algum, UIW1 ma
devo fazer, através desta trílruna, Lage de Siqueira -não _o quar ouvir,' °t Deputado ~:'~l"r,Palls. qu!', 'lSlÇ-ãOo, l:!sm tampouco, a cQnc8"~sã()- de
para conhecimento de toda :a: Nar;ão, no s:>ntl'''o da rÇ"pida eliminonão.dM aproveI an<do-se da. "stlUtma do Ball_ UI: privilé"io 'absurdo. Cotn~reen-

l'd d de', d~ ,LU ~ 00 do Escada da Gl18,na.bara, ali ae r do, M-~ i,' - _M M - '

relata da rea 1 a e es speraao:2, 'causas desses deploráveis acidentes, institua uma Cartefm de Financiit,- den (} d"nifwad~_ dBco," p~rdao, o:
quase totalidade do trecbo goiano da através ,de rigorosa inspeção ao 101l- mente da Edu;'a,'ãooo"'undo O. m".' G':VBnlO' Costa e ,~rlva sanCJ{lnou a
grande rodovia BR-153, ju:'tifícada- l?O de toda a ;Belém _ 13rasilia, a. todo" qué ]}reC;ni~,a, G"~U""a.3si;fr, p'-;;" L;';_, n° ,.,,~,51.fr:., de. 23 dê outubro. de
mente conhecida CGmo "esninna - t' d C .' .", t -t -' ]«" M,'-'n, "ru~nnlo """I"nu nA dIa"" par Ir e erea av3' ",,5 rero. derá' tornar realidade -prátlC'?, tud()' ',N> ....v~J, • bV'>V ~ 8,-" <u y .'
dorsal" dG Pais. . t . de ""nsto' de 1970 'INãD alimento ' dúvídas, Sr. Pre- gU9D (> n 'c'''lt~ "lo aSDdhto 21' COIl- <ó, "", ' ,

O período de chuvas, agora euo sid~nLe, A situação será, agora, -re- têm na <?o~s!ituição .da, Repúblic~ e 'FQr.na-se, portanto, nacessário, a vi.
:<ase final, provocou estrto.g'os na qtla- solvida. pois todas zalJemos do apre- na Const1tUlçao 1a Guam1Dara, gêncla de EP..1E\ nOi'90 ieL com este ob-
Ee totalidade dos 1.103 CluiJômBi;tc·" co do ~Ein12tra Má~io An:lrea:zza por A .solu~ãcr all1itr,ida pelo pa:>lam8Il-' jetiv,"-. a meu. v_er alttU~s~iCD,. Já, q'~~
de pista sem asfalto nó -EJtac!o de esta Casa e seus integrantes, cons- t[\]· carinca, oobrp 83t Eimples e pr1\- V&!'l"DS ter ele1çoe&, mU1'JlCl{l'uS no tlIa.
Goiás. A erosão, em muitos trecl1os, tantemente revela,do, através de sua t!.<JlJ:, é útil e bos.' ][i, de m>vembl'Q do corrente ano, na-_
praticamenJe s~ccionou s grauC!"e l1onrosa p:resença e das cartas com '" _. ,dEI mais justo do qUe e h:encão,des-
artéria. Ea exemplo3, como 'G!YI CO]I- que dIstingue, dando canta de sua Meu segundo ?"'Jet;,vo e. cr,amar- a i sa multa:, q:ue deve.i" atingi17, tão-,
nàs de Goiás, onde nenhum repa1'o incansável atuação, os membros do ateng,oo ~o~ pod:;es e'~ª~ll"ls de S'an_ som:onte, àqueles que deixaram de se
foi realizado, de ·c10is anos paTa, cá, Congresso Nacional, 'numa perma- ta qata!~", paZ::" {t pr<)dBma e para fl'lecrevei' como eleiteres por desídiq
apesar dos apelos que femas ende' nente demcmstra,ção de ínteressé e SI sa ngao a]J(}!1,,,cta. '!". não ~elo ~at:<J de-não sa1ger ler nem
reçado à RODOBRAS e BspeclaI- ~catamento pelas atividades do ;Fo- OS' bons exemp'oS, pouco importa escrevel'. -
mente ao seu superintendente, En- ,dér Legislativo.' , stw, orlg'8'm devem ser sf!g1:ido."i; assIm _, , 'Á '

gerlheiro Jair LagG de Síquefl'a, Não como mr maus',m,Jsmo vin.cios do alto,' Ffnal1~~~nd(j,Sr. Prcsl~en"e:: quero
posso compreender; coma não o PO'- Era; a que' tinhà 'a dizer. (Nbti:to devem ser Teferta<fDs. parabem= o' Sen!,dç l<ede;8)l por-
dem os p,abitanccs de Connas de bem,)- t • ; haver ap:ravado proJetO' de' leI de ta..
Goiás e das dezenas de viras e cIcla- EO,]8 ,mesmo, ]'J01'{'r!!..e e1'S- f:wolr do>! manha rrignifícação a co:n:cltar" a câ~
des ao longo da Belém: _ Brasílíf1, O SE. ,Jil:ISeN flAR:RET&:- ,cultcll'a e da educl';r,ao nao se deve, mara dos Deputados, paI' intermédio
as alegações e g; omissão d/ii gmrrde (CQ1nuniaagáa. Lê} - Sr. Presj~' perder tempo,. e:st ou enVl!lJ:ldo pava 0<, de SUM ll'd'eranças, para! que dê a.
goiano ao quem o Mini'ltro Al1dreazz~. dente,' 81's. Da]1U!a!l:os Menutt, de1 meu Estado. cOlna do proJeto_ ql:1:e está devida atenção á propositura:, :;t- fim
confiou a díra"ão do importante Picehia" este im3ilr:o .t'~t.a., cujos oi- sendo B<'l:ammado pela ASSfl'Llblela Le· ,de q,ue t"nha um l'ánfdo' andgment.o ..
organismo e, conseqüentement.e, a tenta anos de HrGenB;l, vit:1a liternrlai' gIslatlva do Estado da Guanallam. l1:stou certo ele quê 0'-alfG es!)íJiito )?a~
construção e conservação dil Belém. e ac:tistica c;ISlJ:!lolI:~3' ~st,: al'!C,:i~~,a:: Apelo para o Governado;" de Santa ,tdótico dos_ ~rs, Deputados dara;,.~
_ Brasília, pOíS, é int3ir~msnte injus- queq sem, ,~ar ao g'.1~r~!l,; lmco d_ s'.:5'Catarina, q.ue sa]:l'e qu~ntc. o' nossO':essa, proposrçao o .tratamento prefe
tiflcáveI fiquem nnmerosos trechos ~~~Ja;; ~ a.o- 101t,,;, pensador, de ,Estado precIsa de IncentIva!' !t P1.'8p!t-: ren,,!-8.,t que ela m:,re~e, pC!! encerrar, _
sem'a; menor ar;sIst&nda, provocanQ'O Ang~~t1a, d_~p. ,;10;1) hldo qtlan~'l'ação de elites jovens, U() sentido de:m?terra de aIta SlgDlflcagao:
acidentes e' ;mart&s peTfeitam;mte ele eota ao m __ eée." "..a~ou uma ep! qu d te . e tu 10' Clt propoqta "'" " ti d' (M ·t
~Vl't-;vel-S' m"dl-anta () sim,cnler: t:mt::dl1o grafe deveras memoràvel~ ",Jwgp.-te d e eW~lmlIl pO 193 C. I "dr d ~~: )!ira O qn6 nha a 1Z;)r. j UI ri'
v ~ .' ," f I" ' -dÁ' o ,1,.... , f' "t f _, o Sr. I mar a 18se, ellCJ.na an 0'-" 'b3'II'!J.
de: algun,S' !rasculantes, e da pass:;:,gem ;. 1Z ~e ac~;n r /,!U, v",,,as Izec e ra nas realidadeS' 10cai1t, qlte & enca1mpe,'
üe' motoniveladoraS". s_s n v ~ " -, através de menS8}>;elU,' de moM a que O SR. HE1'lEirQUE' DE ioll 'ROe..

]1:, incompreensível a: atitude de Tomo-lIl:e, como lI'0mBnq.gem, a fras€i: poss?-.mos atender a moç"'!3 e lllilÇ1IS QUE:
des re o da :RODOBRA:;> po" mUitas - e sobre ela: r.n~ permito comuol',catadnenses mi: ~u~ cammlra:da em -'C . - L')' M' P "~
tl'e~10; da rodovia a seu car~o, pare- uma, paráJfrase:julga-te feliz SfJ oom 'busca d~ apeJ;fei9oa:me:lltry. pro~i~sl?-: \ ~nu~cuºae'" ,~" dC1k';U o~i:~
cenao até dü;crinümw~iEl, pois 'em iqéms veIhaC3' rea!izas.oh!:!ls digna,,! Inal de- mvel tecnlcO' ou umvers1t~rro. ~en~~In:dÕ Dd,fu,~toEl(érCjto para-i
:regiões onde 'determinados, núcleos Ficando no contlUente amel'icano, e', Nadfl. honra mais do oue seguir os' am9lnhã., retornar ,ao'_ seu' 'Estado"
eleitorai& nã<l atenàe'ram a certos' no BrasIl', todoS sabemo" que~ó desejo bons exemplos! (Muito bem) , !'.!!aiorr na candição de: seu, Ohef'e. Q
canrichos e imposições de airigentes de constituir-se o que se conYí;ncionou t , GeneJ:a! Bl:eno Borges E"o~t,e~ era, em
dei passado, ú' atendimento é nulo e chamar "banco de e'ducacao" é velha O' 'SR, JOSl1l' RA:DDAD: novembro de 1969, o seu. 'VlCe-Cheí'e,
pouco' Oll quaw nad9. adianta pedir, aspiração; já totní'd" real1.d'2di':, !lJliás;! ,(Comurlicaoíí;o _ Lê) _ Sr,- Pre- ,cabE-n.de-llIe subStituir, o General Erni~, '
COmo p tcnna'feito, humilde e iRais- após memoráveis estudos, na Venezue"'sidente: Srs': Deputados, em di2JS !la: ,lio Garl~astazu Mé'dici que. s~ licen~-
tentemente. la. 'serngn~ passa/d§>, O' SenaJão' Pedc;la} ; ciav~ I!am ffiiSumil' a- PreSIdênCIa dàI

11: chegada, ,acredito, a hora desse O Mhüstério da:Ed1H'1J;(ào, entre:ilM 'aprovou proojeto de: let o~iundo' da ,Ee';lublica.
notável' Ministro que é Mário David estuda; !t- possibiUdzde da instituiçãO,' Câ;mar:JJ do& D,CJilutados, ,d~~pel'lSa~d!J [ Nascida em São' Gabriel' - "terrái
Andreazza fazei: uma illspegão dire- em todal ai red:e' bancári~,. de carbe.ira~ da: multa: I?~eY'3ta no' Clld"gD- Elelt<:- que {fau cinco, marMhaÍS' e' quarenta;
ta ou c01:tfiá-I$. acr seu dinâmico especíais de créditO', por intermédio rai os- bl"!l:srlel!os, J:l'31tos au .natli1'r8!1;- Igenerais" - 6ª, an<Js; ClA1'SOU' O' Core";
SecretáJ:io-Geral, Coronel Ajace, a das quais 050 e,studacntes u·niversItãrl03 za<"oB, que s.e' Inscreverem" como eler- ,gio JYffiital' do Rio de' J'll>l1ei:l'o e· em
exemplo da feita pelo grande Cor~ poderiam l'evantal' empréstfmos, p[lra l tores" até ~ data, do encerrll:mento do 1941 integrava; a primei:l'll! turmm d~
deiro de Farias, em 1965, chefiando ,financiamento d'e seus, estudo",; e o' prazo preV1!lto de alistamento pal'a as ,0fÍ<Jíaís enviada aor,' - ]jstaxlos' Bnidop'
caravana" composta de autoridades" Proi'. Heitor Gurgulino, Direto!: de: elei(;5es munJcipais que- se realizarãO' para cursar ~ FíeId' ArtiJlerY' School>;
inclusive.' dos S'ul'erlntendeTltea dã Assuntos Universitários, que já BOJi- no dia 15 de novembro deste ana., em Fort Stíll. Casado; com 'brêz' UI'!'
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lhos, to'~~as as promoções Ú1 . sua car-l O SR, .J-1,wI;\RAL, DE S?,UZA:, ' ferbllidade do seu solo, apropriado pa- Não logramos conseguir estatísticas
reira ío.am por merecnr.r i W. \Comumc"gao. LeJ - i:>r., Presí- ra a agricultura e para a pecuãria, oficiais quanto :,>, prôdução da área

. " dente, cnm a publicação de> Relatórío fundamentos, de sua vida económicn. em 'espécie. E' Iicíto, entretanto, 'ex-
Pregou. Em (,sta recente, com. .1.n· Anual :refeJ.·ente às attvidudes de 1971, O censo de 1970 registrou uma po- trapolar para a área os dados pertí

fase, a ÜE1ünnç:ão de I~JV1S e mlht.a~' o B'anca do Blasil vem .mais uma vez pulação de 08..Gi)4- hannantcs, ou sC'Ja.1 nentes ao município, utilizando fato
r " tesa Eê!;1lJé C .~r" n'.t~l{ na engre- confirmar o que se tU" e o qUe se cerca de 60% mais do que em :~860, res de correção, que nos deixam vis-
na~em da V1VénCH' maJtnlll. ouve de nosso maior e;:;tabelec.imento quando tmha 51,570 habítautes, o que Iumbrar;

-.. atívídctle plDl1 ~l: 1~.1 J.ualcE1 posi- 1 bapcállO: é um ~,iÇ:'llv:; nada .adorme.. o coloca em posição destacada na ter- '"a) na ~Te:: cêrca de 66.~ das terras c

cõcs. TOll13 nós O rab l;l11l1 '':. EUf) E!::t:; CiClO, m~5 lll:n gigante Q.Ge ~~e espraia.. Ta cearens.e. ~ _ J SnD const1tuJ!las. por 'aIUVlOe,? ~ terras
l"nC"~S ele ll:L;a íD"lHa.; ão t?l'm.,.. pelo PaIS afora, tIne ce dístende por A sua Cidade sede e bem a expres- de excelente mvel de fertíüdade 
e llntrl"'ctt.lnl. R=.:.r.. ' ':1:::: 1 fi atnHJ3ier L todos os Estados, qUe pJl'a\€ss~u rron- são do seu crescimento, pois o bom enquanto no restante do município
do _.nosso "ün1TI 'õ .;1'0" ou seja, dn, Ceiras, plantando a C{)]n0J10C ","qU8ZaS,!gosto das casas resídencíais e das C1~- aquela percentagem é de apenas 10%
q ' ll' rarcm 'E, (lo nua am Enc!2l11J3 "I ' 1 . mais eontruçóes fornece a atírrnação (150 km2 em 1.50S kmãi ; -
f,e;camc' O >nIlih p (. Ij~lao em sus E,ic último Relatono, a c.:::nga sig- positiva de sua expressão, emprestan- b) a produção agrícola do munící-
e ,n.':çl~pt5~;)(-'\o de 1'11 CípJ)11~L. E' elo mrícado ~special. pel.) ..~{nh;;a de a-j do-lhes aspecto próprio de cidade mo- pio Esta concentrada na área em
ah:.da a tê'i".t:-, out-u cflnhecHneni~'3 l1':cS211taçaº dc', diver~o." ttens €;m que 1derna - iipreço, que contribui com EO% da,
i~~l'fnt·;s a r:.;P'3 :,o';!lJr~o p!·ons3i~~"~1. ee _~lb~lVIClç, _c:J~ll;_e~lncw 11~clU~IVe ~O!I D~Lelndo um belo movímento educa- produção de arroz, algodão) milho e
E''''lJ inter-ele (hf~~'e do \nC)t~so? 1\DO: documenlr- ~. {d:llt~ n! d de .ar e eíonal e de asststêncta medico-sauíta- j'eijão; ,/'

L t .. nt 1 e -Ti:'fl::a. A l.ntiorl c;; o e 11m pl'1mor . K r' :J .....;:. I do :;;'m camr.cs de f~C:'U 1l1'acc'O me 2 • de sínte.,e htrtórtca, OU mernor. de na. e, ,u,nda, Ig~atu ~"( e Co ,um ~lS' c) na. área, PDr ser a de maior
q lE ;s"io f's~Jeciitcarlt'nte c1 i v?.TBGS. f'; ht-toría econõmíca, em ql.E o BancoIp.fldo, érlado por J?eCI€to de Sua, .san- disponibilidade de água, se concentra
sua rJh,iplina, por exernpír. como J~ río Brasil, nos idD:, ae 1sns aponta um tida,ds o Par;a Joao XXIII, em 25 de 3"produç,ão de algodão e de arroz, os
a~,;inphrml'3, é TI) 'is ~'~gida. que a nos- 111alCO de 1901 dois produtos que, isoladamente, são

d I t8ntQ tímídamente, por i{ rn~ dos pro-' " '. .' , "" .
sa ·,'n" no fundo n8'Ja 0~ Ec CLt híemas qUe p~é'b' .lll enrrcntava, ao Seu prrmeiro B1SPO, D. Jose.!VIa,,;ro os maiores contribuintes ao PBA do
de n:''3.n?h'.:t tnzune.úvel ç1_~.s nD3::Q·S temno de 7;:t""~,1?1r:l, aré tvansíormar- R13ITJIl.lho de Ah:ücon, e Sant:ago ~ .1.1- município.
Cls!1C2S e <?'vicct'ís" O (i11[' há ,f que ,se, pera citar as OLÓní'12.' palpn'Rs de gura de Pa,tor que .1ll1Pl'€':'lLOna, pela Em face do exposto, força
o rl'semu2uho rle- sua mi"'10 as ve- t' . T i - t o O"1a nobl''''za d« caI'ater e 1ntell'ez' ele clul'r "er a a-I'ea' e~. apr«çoõeu Presiden e, o Dl' :r e3 01' J?S • n o';,. '. v ' :", ". . ~ u, c
Z2'· SE' ChCC},_11~0 ct'm a nOEsa, mas "mais importante in~hum('nto o.e amo ~'Itude, - ,ainda hOJe permanece: a eQm melhDr vocação para '"
com dpj:e1Trl\n~'10. stC1lv" nmo à producão e de "-l:'.i110 ao Go, "rente da. DlOcese. lum, no universo municipal.

Na hi,:t'5. h OD3 povos a p-re::ença vcrno, na polftiea de clef..fl1volvÍlnent.o Aqui est.amot, Sr. Presidente f' Srs. Há qUê ser elabora.do, entretanto,
da adio e na PJ.l1<!_(,n{) ln:.lit~r (dL/a;; nacionar'.' Deputados, como porta-voz da l)o~ unl projeto integrado agropecuárlo,
CCi28S dir"l':a.':l "fl "9·bs imtanl!,õ " .• ..' gente iguatuel13e, pois jlara tanto l'e- Vi=2.nrJO a implantar novo sistema de
L<rl1é\-.';o imnri'scin:U\'P.1 cc"mo pOSIC~O E', porem, nas um'as, 110,: dados Il'\CebemO,S a S,llCitaCãO do que rem ue exploração da área. que contemple,
e, nostsl'iol'wente. ('-orr~o d~'eis:io. E o nanceiros, qUe ú lel:i': €.~J3~)ntra o se.. mais axpra3sivo, para fOl'll1Ular "1pe~O ba-.3ican1ente, os seguintes pont-os:
ch["'lf1l1l~ 1)2.!?~"" ':M1~"'in no ch :;"'~e.5, qu.:J:n~ gredo da tanta:. PLtl;ellc l .(l ll d a d e-;- , E~ no Exrno. ~r. Jviinistro do Intenol,
"0 n'i<l é: a mct' 'l;,C80 p"Jítico-so~~~l 1971, o luc;'c, 1"''1'!0 do Bancc .~o"BrasJ1 General Costa C:walcantl, que te\'e - irrigação;
é qUC as:i.m e:{iúu. E dos quar,els 8Jcançou o total d~ 611 mLhoes de naquela xegião o berço dos seus malO- _ utiliza(;ão de 100% do potencil1'1
onde eles clJ11'nri'Il wa rdesão .c'ms' eruzen'os: .o ma,;,or ,C!e toc'cs, O~l ~.ro; xes, no sentido de determinar os es1;u- da área, aliando irrigação'e insum02,
tihJr~')n.9.1 fDE:rn, nurI1a COJ:1VOCaC8.0 (}a pos, oU seJa, 44 /(' aLem COs les lt" . dos da unificacão e utilIzação do sis- modernos da agricultura; '"

S· pa de 1970. O saldú dm XeCêIl'SOS moVI- " dI; . " L-

, P5b'ia, D'1m servil' aO ],:ovo, l~, • rnentados_-atingiu a cifra dos 41 bi- ,ema. e agoa-s de ,Igua,u. ~ - concl'ole·da el'osao;
tria Gem novo ê óruão ~Em VIda, f lhó8B de cruzeiros. Destaque-se. po- Para, tanto, ~eseJamos trazer a 0.\ - reflmestan]8nto; ...
raiz S~l11 ál"yore, P cOI:ação sem COTP~· l't'jm, que é no sctVl' rnral que o .Ban~Q ~x~,. os, SUbSlCllos.... que 19ra~o~ ,con~e- -:-' lm~lantaçao de pecuana bovina.
E a pre-sznna rolíi.ko-m;litar nos dI· do Brasil se. aprescnl.;, c(mo dmaml- ",U1r e gl~e poderao, seJ!l dUVIda, SH- raclOnal,
tames da Nacão ticrd\ll'a porque os zador, e inc8ntiva101' dn, J'iqu87>1, com VIl); de arrnno € onentaçao aos aludIdos
Inte"es'~.s c1eh assim o requerem. A- ". aIJ1in q,ea-,o de 1.1 "I']i1ões de cruzei-, escudos. implantação de piscicultura ra-
tend.er8.m e19, em 1964 o éfJRm9.manto ~ -".,. ;J cional, VIsando a aumentar o suporto
macico da nacão r;'!io são, nortsnlo, tos. ". . I Vejamos: de subsistência da comunidade local.,
u'urnar1:)res 'do nadeI': imperio.samen, Merece, p.or,em, J,:eg!stIo especI~1 ,OI No Ceará, três ,são as principais ba. dando.,excedente exportável para ou-
te. razões suneriores da Hepública.OS que a admmlstra~ao do Banco (la; eias hidrográficas: tras áreas do Estado;
c{}svÜcaram. Não devemm discutir ao_ Brasil está empcn!lada em :real'zar no, " , industria.lização dos pro dll[;o!í
sagem de. l:2,ki"tigmo: "8ümos todos exteriol'. Basta dizé'l' que em 1950 h,,:- a) as do no Ja.guanbe; agropecuários, mediante expansão d9,
brasileiros" - disse ° no'/o Chefe do \'1a anenas duas a;;ências.f0ra go paIs b) as.do rio Acaraú; e rede de eletrificação rural;
Est'lilo-Maior do E',él'Cito, com muito _ em Montevidéu" €m As-sunçao. Em c) as do .rio Poti. - ilnplantaçã<l de uma infra-estru-
a~N'to e onol'tunidade lltnd' em pro- 1960, mais duas foram instaladas em I' t ,. tura comunitária, como suporte in-
cl'tmacÉ'cO recente alu.siva ao "Di", da Buenos Aires e em LI:" Paz, Já no A em dessas apenas .se d~s a.cam "1-0 dispensável ao aproveitamento ade
Vitória", o General Orl,mdo Gd5~1, uno passado havi~ 14 -agências fU,!l' peq)lenas bac~as d?s n,?~ h~oraneo~ e q'uado da ánm,
militàl' alérgico B. lisonjaE e invuli<a.l' olommdo no extenol'. Neste ano,lOl a~ JubaClaB ddquelas tre" grandes iJa.. Verificamos que as lagoas estão si-
no recato e enndicões de comando, Instalada. agência em 'I'óquio; no cor. icm,. tuadas em meio de várzea aluvionari
pOno10"ava'-que s<>rnü3 uma '~~adí.o ['ente mês, em T,isbüa e Paris, estan9'" A bacia do Jaguaribe _ conforme totalizando lS.200'ha. Além disso fa
aih'lb rJlli' ",noite a r?"n"n'oh,h~",de pl'ogramadas para; .br~ve as de ,Sao tivemos oportunidade de focalizar em zem parte ta.mbém da área maig
de coerência entre o ideal de Iiber- F'l'ancisco da CalifOl!lJa e JI1adrI, -e discurso que aqui proferims no' ano 6.S00 ha, de tflI'renos de outras na-.
darIe Pro eme- o novo carnínl1..'J. e o td.. cuidadosamente estuSlada a msttl?,= que se findou _ é a mais extensa n turezas.
bulo<) a PW;f1l' nara fazê·lo prevalecer ção p.e outras E;m <lJfer':utes cen 10& importante das três, ocupando' mais ~ expioração agrícola deverá abran
sobl'e a tirania, Q opróbrio e a ser- e-conomlcos mudiais. , de 50% do territÓriO cearense, vale di. ger os 13,200 ha. da área a ser irri~
vidão". . Desse modo. eom a 1JTe.~enc~ do B~n. zer, uma área de EO.OOO, km2 do t:.tal gada e, na medida em qUe for avan-

Opc>rtuna a fala do General ~o~ges co do Brasil em outras naçoes, aflr- de 153,000 km2 do Estado", çando o processo de irrigação, deve-
Fortes na hora ,em que.os bJ'llSl?en'l?s ma.se a política .g\)vername!'tal em Possui regime pluviométrico bast-ill- rão ser operadas as substituiçi5es das
mELis do que nunlla est<'eo consmentl- favor da expansão <lo CO'l'él'C10, atra- te variável, com. descargas máximas atividades nessas área.~.
z8dos ela IJ;I'andeza da Pátria. Dois vês c1Cl aumento das exportações, com em março"abTiI.. que constitui o pe.. Banir"se-á da área irrigada a pe
govern{)s tiveram a missilo á~du~ .de li, participação maitl diva do l]-D:SS,? riodo de maior pluviosidade, e mini" cuária bDvina de éorte e toda a não
inmlantar g med\niea revoluclon'~rI8.. Pais no esquema mund1ul de negamo". mas em agosto-setembr<>. bovin~" permanecendo ali apenas 3.

Hoje o pJ.'ande Pl'esident~ Emilio lvté- Sl~ Pl'esidente não são aR palavra~ ~ Nela ~e integra a subbaeia dC! Igua- pec1!.2.ria leiteira., em pastagens iui
dic1 comanda um EKecutivc em que ° 'do ReJa.tório qu~ refletem a realidade ,U, medmdo 12',027 km2, aproxlm'lda.- gadas, com alta concentração de ani
povo agradEce a paz e a'segllranca que de 110&sa potencialidade econômica. men1;e, dos qUalS_ cerca de l,OO~ km2 mais,
a Revolllcáo lhe deU, m C! faz y~m a El' sem dúvida esta llotendalid,:,ó,e qU8 ou 1.00.000 ha. }a~ ~e solo§ se~lmen- A pecuária de,corte deverá ficar 10.
arrogância dos fraC03 de esp1l'1to e confirma dia a di9. o Helatono do tare~! de alt:: "ertllIda.de. calizada fora da área irrigada, utili-
com a tr8.nqnilidade dos chefe9 ex!,m- Banco do Brasil. <lujo Presidente, Dl' Alem do. 1'10 Jaguarrbe, a subbach zando, entretanto, não só as pastageml
plítreS Dai ít ~ua imens!l nOPl1hnda- Nestor Jost, bem ~omD seu excelentf> do Iguatu e b.anhada por grallde llÚ- que lá forem formadas como o res-
de. O que a Revolucão não t:ve nCl • d' tores ê mero dA p q . . h tolho da agricultura irrigada.comeco de sua anão, nem poderIa pos- quadro de funcionarios e Ire, - e uenos nos e l'mc os, &3n-
suil" porque a sua. condul~. i1?icil11 foi digno de jt)stas e mel'ec~das referên- do de destacaT, d~ntre os pl'imeh'os, os O reflorestamento será efetuado pa-
alta~ent e CI'l,'l'I"~,I'ca n l'e"W.eSSlva.. hoje elas desta tribuna. I1lfuzi0 bem) nos Trussu, Arere e Quincoê, m controle da erosão, recuperação

u, ,~ c " Nessa "ubb"C1'a s 'n b dos solos paTa a a.~·l-<cu1tura, ameni-
P~3' S' II' a m~"O" che1'".5'. fi certeza dO ~ '" ,e r .sere uma EU - ~'"'

v ~ « " ,. V O 8R "RE'<ID"""'T"" a'rea com 200 k~2 u 20 000 h zac"o do clima, mOdificação da eco-aplauso do povo que governa, SomOS, -....-'" "'"' "'. , 'u o . a, com- ,.,.
com sati<;facão pa.~a nós, um m:i1uda- (Reyna!ão Santana) ~ Passa-Ge ao preendendo um conjunto de', dez ,a- logla da área e forneCImento de ma-'
tário lec;islativo que só t-em cheIro qe Grande Expediente. goas, no perimetros marcado pelo rio téria-prima. \
POVQ. E' com' ele qne dial<lgamoE paIS MIL' h 'I'russu, ao norte;' pela lagoa do Barro O S1", Jose Pinheiro Machado -'\
a foia e sobretudo cDm o da nosso Tem a palam'a OSr. al'ce o In .a- Alto, ao sul; pelo rio Jaguaribe, a leso Deputado Marcelo Línhar05. V: Exa.,
Estado, :m lá, quer na querida Sãi' res. te; e pela serra dos Mateus, a. Deste. mais uma VEZ, 1;raz a. esta Casa um
Luis, quer nllS barrancall do Tocan- l' ARE'" A divisão dessa subárea - gros30 discurso J3ério, profunda.mente Ligado
tins, Uio nQ2SaS pelo Doração, sentl- O SR. 1Vf.-ARCELO 1,1 JH ,,: modo - contempla: no seu Estado e aos problemas da
mos ° respeito, e II ternura m~s!no, (Lê) - Sr, Presidente, 61'S. Dep~- á.guas (lagO~ll, rios etc) irrigação, Meu aparte não viSa ape-
cQm que é l'efelido o Governo MedlCi. tados, mais uma vez ocupamos a tl'l- lu'- nPos parabenizá-lo, mas também a ex-
Ele ê produto de uma el\uip,e de tra- buna. da Câmara dos Deputados a i~oesl' . • •. , •••.•.• ,. p1es.sar minha solidariedade a .V.
"a'lho, ,sl·m. ma",' de '1m" eqUIPe sob a consoante nossa preocupação const"aJ?- ver iSSO o • . .
" c ~ ~ I d latossolo Exa. nesse propósito de despertarmos
batuta de um chefe l'ealmente eX,t;m· te - para trata.r do prob ema e Irn- I d:d··········" as" nossas 'autol'idades _ como. be'.1l
ordinário. Humpno e justo Mel'ce ~e gacão na nossa Região, já agora de so os el'o 1 os .
Deus o seu P'W~~110 ic;m ,iilo f) a1J~'D máneira mais precisa, isto. é, o apro'Jei- ,-____ disse V, Exa. - especialmente lo Sr.
dnCI'SI'VO dos chefes militares das tres tamento do conjunto de lagoas de . Total .- 20,000 haIMini;stro do Interior, Costa. '.Gaval-

v 1 . _ cantl, para este problema malamo de
Armas. sem o que não seria. porJsíve Igua1;u, no Estado do Ceara. ]~ao obstanle a alta fertilidade do:; nossos dois Estados, o Piauí e o Ceari
ll. con.sagracão do ju!g'llmenW que o Localizaâo na parte central do aço,· solos de Iguatu ---:.máxime na área' que é o da irI"igação, Mais do que o
envolve. Sela benvi.ndd, pois, General rá, o municipio de Iguatu, um rlos de 20.000 ha, objei;o do· presente) Piauí. tem o Ceará um solo fertilís
Borges Fortes, a Brasília, com sua Ex- ma.is importantes do Estadq, é, inoo)).- pronUn(liamento - ali O,USO atual da simo que precisa depse elemento, vital.
ée-knti5Sima família E podc ter a t t I t • d t b Ih d ner·ra ain,da o.bedece a padrõe& de.bal'· a á 0'>'0 , "~ " q;'lal na-o e"."Q" •
"'"'l'tA~a. da nossa adT"iraçiio e do nosSo es ave men e, merce o ·ra à J) ç . b~<O ~C"L ~, .,~"" Q

i'iis'Peito. (llruito b~;n.,) .seu povo inteligente e laborÍow é da xa de11&ida-ê tecnológicf~" vida,;
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açude, pe·
um canal
barragem

3.010. ODO~OO

6.960.000,00

)D. 000.000.00

Maio de 1972

V. Exa., na qua.l.dade de cearense,
p810 brtlhante discurso que vem pro
nunciando, o que atesta perante esta
Casa e a Nação que V. Exa , é um
verdadeiro representante de sua ter
ra, conhecendo os problernas reç.o
naís que mais afligem o seu povo ,

Total • • ••.•••. 'I1'Y.'.1 oi 1> •• " , ~

ToLal:
Servieos:

-= Elaboração do pr01eto .eXécutiy() -' 2% s/o valor das
obras . . ...........•...... ., ~ : .. : .

- Pesquisa do iene',l freá ti<'o e 0utros ,trabalhos tecmcos,
J.l1clU5ivc lopogl'ti'flcos' e jurídicos .....•.. ~ ...•...... ~ ... _

NACIONAL, (Seção I)
~- ---

Obr8s:
- construçã0 de bal'1'o.gens .,. 10.000.000,00
- 80 km de canaí" plHlClpals de irrigação •........•....•.. . 400.000,00
'- canalS" ~€:cundál'ios e seus úDlnplerl1entos ao preço üe

ar~ 10.000,00 por 1m, E!tl 13,21'(, ha. .., ' 132. DOO. 000090
- implanmcão dp 1.000 l-= Qe linhas de transmisóão ;la',"

elet.rificaçãDI'mal a cri, 2.LlÚO.OO p-If , , .. :. ,2.000,000.00
- construçao de, 200 !Joço, a C)'~ 3.000,00 , _ 600.000,00
- reflo,'estamentr e constltmr,Ao de' pa·stagens em .6..SilO

ha a Cl'S 1.000,00 p/ha .. , 6.300.000,QO
_ constl'Uçâo de e,,<;()ll'ls ,posto tüédlco e edlíiclos adml-

nil.tl'atlvos " 200.000,00_._------
lá2 .000 .000,00

de irrigação do Nordeste nada signi
fica em relação aos montes, ao pe
dregulho, ao deserto que era o ter
ritório de Israel.'

O mundo, -hoje, inveja a transíor
mação daquele deserto em pomares
verdes.

Parabenizo-me com o nobre cole
ga pela ímportância do seu discurso. O SR. MARCELO LINHARES 
Deve-se fazer justiça, no entanto, à Muito obrigado, nobre Deputado "Ma

noel Rodrigues, inclusive .jiela Iem
atual administração, que tem pro- branca de citar os projetos de Aea-
curado fazer alguma coisa em .bene- raú e oorea-e, a respeito dos quais es-.
fício da T''''Slão. Os trabalhos técnicos
de irrlgação do Nordeste, porém, de- tou fazendo um estudo para '.,·()I1U2-

~ cíamento posterior nesta Casa.
veriam estar mais arüantados. Espe- Acredito que o fi'. :Ylinistro terá
1'0 em Deus que, dentro de 5 ou 1D condíçàes para conseguir maiores do-
anos, não se tenha mais de tratar - .
desse assunto aouí na tribuna, eU

J
tações a fím de promover a llTJgP....

Ti. Exa, e outros. cue nos substituí- cão de todo o Nordeste hrasrleíro n..o
Y. sã do Ceará, mas de outros Esta~'s

rão, considerando-se que o problema nordestinos, para que possamos S31r
deverá estai' resolvido errl termos de- finalmente da situacão de subdeszn ....
flmtivos. volvímento em que nos encontramos.

O SR. MAHCELO LINHARES - Continuq, Sr. P1'c3ídettt,e.
Muito obrigado, Deputado Josl Fer- Necb3ário se faz, de logo, uma me-
T-Elra ..Reahnente, esperamos que den- dicão da espessura do aqulfero, 2. >-='"
tro de 10 anos não seja mais neces- sar de acreditarmos, pela, vazáo l "8
sárío discutir esse problema. Ocorre, poços atualmente existentes na r s

'no entanto, que para cada hectare a gíão, muito sohcltadns nas épocas C.8
ser preparado para Irrigação temos maíores- secas sem demonscrare.n
necessidade de cerca de 10 mil cru- quaisquer reduçôes e, também, pelas

·zeITos. Isso constitui um alto inves- substancíats eontríbulções hidricas
O Sr. Faria Lima -Deputado tirnenno, e n"m. sempre se pode con- que a área recebe, ser a solucào água

l'j~arcelo Linhares, nas Comissões, ou- tar -com a pEj(m~ade ~o~Goyern?, p~- do subsolo bastante conveniente.
vi a palavra de V. Exa. tracarido a ra a concessao desse b~n_flclo. E, e~- Poderá ser empregada. assim, como
geografra econômica de Iguatu, Mu- sa a luta que vimos travando.' ~~p~- solução parcial, para a ZOIU leste, nus
nicíjuo a que estou intimamente li- r!"mos que vozes c?mo a de y.. K.ce- margens do Jaguariba e para a zona
gado, pois meus antepassados vieram lencl~ se l;:eu!,naIn ~s f~as pn..::cu~~ norte próximo a Orrs.
daquela região. Minha mãe nasceu ·soluçao" teta do prob e a da a - , O 1'10 Jag'uar1be seria chamado a
naquele Municiplo. Gostaria de con- Nordeste , '. _ contrlbair para a alwJentação das,la-
gratular-me com V. Exa. por tl'a- . O Sr. Manoel Rodngues - Nobre goas através da construção ele uma
zer a esta Casa detalhe" sobre a eco- Deputado ,Marcelo Lmhares, quero barragem de e1esvio, com dispositivo
nomla .daquele tão próspero Munici- me congratulaT com V. Exa. por ele controle, tornando possivel o 'seu
pIO, verdadeiro centro Industnal do mais esse brilhante discurso, pelo enchimento todos os anos.
mterlor do Geará, e pelas soluções qual V. Exa. dá:. conhecimento 3; es- Entretanto, a' solução hldrica de
que poderiam ser' aventadas para ta Casa e à Nação. dos problemas do maior potencial deverá S0I conSegUI-
equacionar s'!us problemas. Nordeste. Na qualldade de cearense, da pela construção do acude Suassu-

O SR. MAROELO LINHARES não posso deixar de trazer-lh~ o meu rana, a ser lmplantado ~ 100 me,1'Os
apoIo e solidariedade, espeCIalmente ",baixo da confil1ênclíl. dos TIOS Trus

AgradeCIdo, Deputado Faria Lima, no momento difícil Que yive o Cea- :ou com o Areré, tendo etn vista ali
pelo aparte de V. Exa. Espero~que, rá. V. Exa. sabe qUe ha dras atra- se encontrarem 05 elementos neces-
com a ajuda de' V. Exa. aos homens d d I
do. Nordeste,'nUln trabalho em con- vessávamos o . rama. a se~a, em par- sárros a Uma, boa .barragem: ombrei-

te superad<J. Mas amda ha o prob!e- tas suflcienl,2S, base para a funda
junto. p~nse o Sr. Ministro do Inte- ma. dDs Inh8.muns, TiOalmente mUIto çã." Importante Ineal para o seu san~
rlor não só projeto. Iguatu, mas em sério, pois a calamidade da seca atm- gradouro, além de excelente material'
todos os que já ex1.stem. ge cerca de 22 municípios daQuela pljra a. sua. consti'ução,

O SI'. Joel Ferreira Nobre Tegiãn. ~, i Partíndo do mencionado
Deputado, é muíto comum parabeni- Como diz multo bem V. Exa" SQ- la margem díTeita, sairá
zar-se - companheIros nossos qua~- mente a ll'ngação pod~rá salyar o Que vIrá. despejar nUma
do na tribuna. Mas V. Exa, esta, Nordeste, espeClalmente o Ceara. As- distribuidol'ã.
digamos assim, além desse ângulo co- sim, quel'o lazer das suas as minhas Daí, por Llm canal c1,,- pouco mais
mum, porque D trabalilo que apresen- palavras, estendendo o. apelo ao, MI- de dois quilômetros, despejará à
ta hoje é realmente multo ImpOI'- nistro Costa Cavalcantl no sentlClo de montante da 'lagoa do Saco, com san
tante para a R~glão Nordeste. Cer- estudar o caso de Iguatu, O caso da grla natural para a.lagoa do Baú.
tos a.ssuIltos que aind"" tratamos nes- Zona N91'te, o problema do Vale do Esta, também de maneira natural,
ta Casa já não deviam ser mais fo- Acaraú - este último já estudado pe- paro, a lagoa dD Barro Alt<í, qüe san
calizadcs, Os problemas da minha Ia mIssão alemã que ia esteve e com gra paTà'a lagoa do Qulxoã e esta,
l'egião, como os do Nordeste, já de- projeto já 'pronto. Solicitaria ainda entã.o , para a 'lagor do Iguatu, quc
viam estar equaclonados há multo ao Sr. Mmlstro que olhasse ,com ca·- verterá para a lagoa do Fonseca. de
tempo. Lamentavelmente, porém, a Tlnho também o problema dá irnga-, sagu8,ncl0 esta na 'lagoa do Ooconó; a
desidla de góvernos anteriores, o d-e- ção daquele vale, talvez um dos maIS qual sangra no rio .Jaguaribe. I 
slnteresse de tantos na solução des- ricos do Estado - e não só dos maIS Do canal que partirá da barra:;::;m
ses ,problemas faz e>om que Se ÇJ1Íde ricos mas dos mais populosos. A so-,.. dIstribuidora abrlr-s8-á um outro ca~
deles agoTa como se ,surgldoB ante-o luçã~ do proble11l8:-d&sse vale evita- nal, t2,mbém de' cerca de dois qui/d·,
onteln. ria para. o' Ceará futuras catástrofes, metros) que despeja!']. llU !'l ~'h(} ~/la'"

A questão da irrigac;ãô do Nordes- porque somente com a lITlgação fimt- cambira, o qual des~gua na lagoa do
te, da falta de novo., açudes ':"Wf:!~ remos livres da, mísérla. provocada pe- Gonçalo, sangrando esta ,tlaLur8lrnen
região já deveria estu superada ha Ia' seca. Aliás, na parte onde a con- te para a lagoa \ do JLlllao, a qual
muíto tempo. - Mas, mfellzmente, centração humaná é F,1aior já estão sangra para a lagJa Bastiana, que
não por culpa da' atual adrnjnlstm- sendo feItas obrzs de lrI'lgação nos Id~spejal'á no 1'10 Jaguaribe. ,
ção nem ela que lhe ant"cedeu, mas grandes vales, ou seja, o Acaraú, n Para a, obra em apreço poder.amos,
de outras, anteriores, o problema Jajfuaride,.e micladas em Morada No- grosso modo, quantificar as d·2spesas.
continua qu'ase como estava há vin- va. Mais uma vez congratulo-me com Icomo a seguir menc:ynarlo:
te, trinta,. quarenta,' clnquenta -anos. Cr$
Mmha mãe semr.>re me falava, quan
do garoto, que a- seca de 15 foi algu·
ma coisa de est2"n:ecedora. E ela pas
sou Ixwte daquela seca lá no Ceará.
E "hoje ainda há seca no :Nordeste,
quasé semelhante àquela; S0111ente os
recursos são mais ,presentes e ate
nuam os seus efeitos. 'A lq1pressão
que tenho é de que os homens de go
vel'110 -. refiro-me aos desta adlTIl-

o SR. MARCELO LINHARES -,
Ag'l'adeço, Deputado Homero Santos,
o aparte de V. Exa" o qual muito me
honra, principalmente por ser V. Ex
celência, colegas dos que mais pre
zo nesta Casa, e que s.e impôs neste
Parlamento pela sua capacidade, in
teltgêncía e tlrocinlo.

l'7ossigo, Sr.,Presiderite:
AS lagoas, em número de dez, são

atualments ligadas por cursos dágua
que as comunicam umas com as ou
tras. demonstrando ser a área plana
e a sua ímportàncía na Iutura dístrt
lrulção da água, _no processo de trri-

[~~~?~'.~.._--,
L ~execucão total do projeto

admitimos a necessidade do aprovei-o
tarnento não só do lençol freático, co
mo o desvio do rio Jaguar.ibe, acutnu..J

Iação dos cursos dágua da. sub-bacia
de Iguatu e, se necessário, até o apro
veitamento de águas acumularias no
açude orós. .
. O 'lençol f'reátlco, nas proxlmldadee
de Iguatu, é encontrado a cerca de
4, 5 metros abaixo do nível do ter
reno. Nas zonas mais para o sul há
prorundidades variáveis de 5 a 7 me
tros.

10buarta-feira

No Ceará o qUe falta é a 19ua,
problema que os Governos anteriores
jirceurararn atenuar com a constru
ção de açudes, que só agora estão sen
do utilizados em melhor escala, atra
vés de uma irrigação que Se faz nas
suàs margens e nos seus escoadouros.
O problema existe nos dois Estados.
Temo3, por exemplo, no Piaui, o rio
Parnaíba com 1. 500 km de curso dá
gua navegável, perene e não existe ao
Iongo dessa rio um só projeto de Irri
gação da pequeno porte sobre que se
possa falar.

A írrrgação é uma questão vital pa
l'a noZS0S dois Estados, por, corno
disse, sem água não pode haver coi
sa alguma. soüdanzo-me com Vossa
Exa, p.J'I mais esse substanciado tra
balho aue 'traz a esta Casa sobre ir
rlga~1í.o~ problema que deve ser en
carado não, apenas como de um Es
tado, mas regionalmente, através de
uma política válida para todo o Nor
deste brasileiro.

O SR,. MARCELO LINHARES _
MUlto obrigado, nobre Deputado pi

fnheiro Machado. Cada, "Iêz que pro
curo .estudar os problemas da Irriga
ção, conscientizo-me de que néla es
tá a salvação do Nordeste brasileiro.
Agora mesmo, lemos em todos os jor
nais pronunciamento do Sr. Minis
tro da tntenor sobre a seca que asso
la cerca de onze municípios de nosso
Estn.do. Entretanto, tenho certeza de
que se a irrigação fosse levada a sé
nó no NCiI'deste, com o aproveita
mento integrado da pecuária e da
agricultura de sequeiro, em conso
nância com a agricultura de, irriga
ção e com pecuária. IntenslVà, não es
tariamos vivendo este drama. Toda
·a ái'ea da SUDENE 'é rea.lmente su
jeIta à seca e -à escassez ele água.

O p':üblema que estou trazendo- à
Casa, nobre Deputado Pinheiro Ma
chado, não é só de seca, de má dis:
tribuição ele água. Veja V. Exa. qúe
nos anos ele maior pluvlosidaele fi Ci
dade de Iguatu, cercada por essa
área, é inundada por essas dez lagoas,
e normalmente não deveria sê-lo, 
porque meses depois elas já não tem
ágaa.

. A mesma coisa ocor.re no seu Esta
do, Piauí. As - margens do Parnaíba,
aquele dadil'oso rio que corta o gr-an
de Es1'ado de uma ponta a outra, po
denam .ser aproveitadas -em ternl0S
jnte~Tados não só de navegação, mas
de Irrigação. Ali 'não existe projeto
algum de grande monta enl "xecução)
porque aqueles dimenSIonados contI
nuam parados. Tenho a impressão de
que e1f'veriamos estabelecer v.mã. le
gislação úuíca. Aliás, já fIZ pronun
ciamento nesta Casa a propósito. En
tendo que se deveria constjtuir urna
,comissão especial ];lara estudar o pro
blerna de iTrígação. Essa. comissã·:)
objetivBrla, em prímeiro- lugar, uma
legislação única e, enl segundol CúTIS'"
cientizar os homens de GOl'el'no pa
l'a s,sse grande problema qu~ assola- o
Br?sil, notadamente o norte ele Mi

.nas, parte da Bahia e o Nordeste.
Agr2,deço a V. Exa. o aparte.

O S1', Homero Santos Nobre
Députad:), dlss·e bem o IlusLre Depu
tad.o Pmheiro Machado que o as
sunto focallzadó hoje por V.~ Exa. é
sér:o, característica, assinale-se, de
tod:lS os seus pronunciamentos nesta
C2.E3.. Trazendo contribúiçâo das
mais Valí052.S ao Governo, V. Exa. o
alerta. sobre os problemas da irriga
ÇflO no seu Estado. Há pouco tem
po tivemos a felicidade de viSItar Pe
trolina, 'em Pernambuco, e JuazeIro,
na Dahia, onde fican10s conhecendo
o P,'oieto Bebedouro de irrigação, - nlstração e aos elas que passaram 
ün~'aiiJ:ado pela SUVALE. não têm buscaelo recursos m ,'u-

Qua.ndo nos. E.'3Lados Unidos, vLsi- tras fontes, como, por exelTIplo,. na
tal~GS )Ol Projeto Salt Rlver e senti-I t~cnica usada por Israel _p.i11·a so:u:
mos sal' la irrigáçã:> realmenf8 neces- cwn~r prohl,emas que parccIa?' !Ih".
sários a. áreas como as que V. Exa. lUV81S. Entretanto, quem teve 0PJr
menCl<:1Jm. Assim, na qualidade de Itunidade elE> llassar. PO! l~, notaua
homem do' Centro, sirvo-me desce m.ente na· parce nOva, i:O.rnada pelO::
aparte' para· tra.zer a minha palavra Ijudeus - r;ssll1?:to que for mu,t~. co
de aplauso à iniciativa de V. Exa .., ment.a.do _ha ~res anos, •. ~- VerIfl?O~
que mais uma' vez honra .o ParIa· qL\e)a nao hft q~ase 11'.», nada ;ffi
ghooto Pl'a?ileiro". P03S1:,Vel neste PaIS, que o propLma
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( .$1noontrariamos, U%im,l.lltn custo to- ta Cavalcanti determinará o prosseguí- lho oferecldas 1)&10 lJIini.3tél'10 do Tra-l solv&:lo. no caso, o Governo da Re
':l;a1 de 01':;; 162.000.ÚOO,00, q1.i" êlvididQ mento aos estudos e, ao DeU térnüno, j:la1ho e Prevld~ncla Social. E pasme pública_
':'pela área total do projeto -:. 20.000 compatibílízará os recursos nccessâ- V. Exa., o valor de cada uma dessas ~ _

f

h a. daria um illvestlmsnto por hectare rios à suá ezeeução, poll: é ev.idente bolsas âS5tlnadas aos c:Pefes de fa- ~ sn. ,FLAVIO lv.rAECIT....J:O
de Cri? 8.10(1,00, vaio!' baltallte r2I:o:\'- ~n~ o investimento previsto é periei- mHia daquela área é de apenas 70 MUlto obrigado, ~obre Dep1:'ta?o_ Jo€l
vel em xela;;ãG a outros projet{)s em tamente OQIDPllJtível cem 'lo oríentação cruzeiros mensais. Recebi telegramas Perrmra, pela valIOsa.oon"rlbUlçao ao
t>udamento. econômico-financeira do Govex110 Fe- de vários prefeitos dessa região, onde meu_ díscurso, focalízando D drama

I Se calcularmos o lucro'1lrulío da ex, deral. tive 20% de minha votaeão no úl- que vive, no momento, o meu Estado.'

~
1>10ração, que é o valor truto da pro- Era o que tínhamos a diz.er. (!.'luito t~rríO pleit1i, irJ!oi'lnando~m0'sobre a O Sr. Manoel 'ROd;igue~ - Df'OU~
tlugão, menos insumos, -perdemos estí- bem; ',111UitO bem. palma,. O orad-or é sítuacão e pedindo medidas que 'lie- tado ;Flávio :Maremo, como- cearense
mar que a .recuperação do Invesrí- eumoprimentsuio) , nham a atender aquela gente. e representante da bancada do Ceará,
"m~n~ tot!!l S8 efBtive dentro. de 1!m Durante. o diScUf::O do Sr. Mar- Sugerem, por exemplo" que o Mi.. neste. C,,-,;a,-não podia deixar de con-.
lma:nmo ~e ~B .anQs., prazo tamba,::, ceto LinlULl"eS, o Sr. ReYllaldo.san- nístro do Interior destine verba pa-a, gratuíar-me cem V. E;rn. por trazer
\bMtente .razoaver. tana 29 Více-Pre5irlent' âeix« a hrigaçã<J, uttlízândo as águas do aeu, problema. dos mais sérios e tristes ao

Sr. - Presidente, S1',5. Deputados, eaâeira da lJ1'eniflêllL'ia, q1te é de de Vaza do Boi. Na entanto, até c!Jnhecimento da Naçlio através dessa
aprovou o Congres.;o 1'<a<:ional, no fi- ooupade pelo Sr. LU!? Braga, l° hoje nada se conseguiu senão essas tribuna. :V. Exa. fala sobre um dos'
l;iJ.eJ do ano de 1971, o I <,""no Nado- Vice-presidente. bolsas do . Mmístérfo do Trabalho e problemas que mais afligem o Ceará:
~<hal de Desenvolvímentc, documento de -verba da BUDENE para perfurar al- a Beca. ~uer<J, apoiando V. Exa., di~
um Govel'11Q consciente de sua m.ssão, O SR. P'RESIDl8WfE: guns poços profundos. Desejava jun- zer qUe ontem à noite tiye contato,
iJ.w problemas que afligem o País é (Luiz Braga) _ Tem a palavra o tal' minha -voz à de V. Exa., nesse pelo wlefone, com S. Exa., o Sr.
l:ieu :povo.. Sr. Flávio Marcílio, apelo às autortdades competentes, e. Governador do Estado e que. sua

Nele encontramos uma cumísta con- em especial, a S. Exa:., o Sr. Presí- única preocupação, no momento, é a
.1'iança nas po;>sibilidadec: da Nação, na" O SR FLAVIO lVrARCíLIO: dente da, República homem tão <;211- -regIão ~os Inhamuns. Aproveitando.a'anas potencíalícíaaes, "o))r~ll!do ãs nu, (Se111 'reVisão d.o Orador) _ Senhor j sível aos problemas do Nordeste, co- Opo!tul1!da~le, para não. me to;n:::r
t:inanas, ríxanoo a sua política na con., Presidente srs, Depub,dos, acabamos mo o dem0rtstroU em 1970, na espe- muito prolixo. quero pedtr perrmssao
fsolidação ao uasenvorcrmento, nas re- de ouvir, através da palavra brilhante ra:nça de_9-ue, ao descer V. Exa. da a V, ~" p~ra ler, na íntegra, o te",
Igiões mais ue..:;envolvlúas e na mocula- do De utado :JIIIal'celo Linhares, uma tríbuna, Ja lenha ~ldo .p?stü em fun- leg:~~a..end~reçad? pelas classes em
t!lão do rermentcdo progresso nas mais lição ~e geopolítica atinente a uma eíonamento um dísposttívo capaz de pre,>arJ.a~s ~o Ceara ao Sr. Presldcnte
·atrasadas. região cearense e venho eu continuar salvar aquela boa gente cear€11813, da Rapubl1Di\, para que !IqUe nos

Vê-se, pOl'tanto,. que o plano fun- falando Bobre problemas do Ceará. O SR ]IT AVIO MARCILIO _ An~1S desta CRsa: - "Ere5!deJ?-t~ das
, i ~ c . '. lo -, . i enüdades de classes em1?resal'létlB cea-

iGiona como [I..l' a"ul' e movivador dai - t t d . '---. "ermar Multo obrwBdq nobr" DE'putado Mar """ . -bpinião públi>-'a para (; esf<JrÇ'O üe Nao se. ta a e qur;:reI DL";11P
O

: - ~a ." . " -;:...' - ranses u=e)am l'atifiear atitude go-.
;abrir, :lo parCEla.; <lI <",",ente d~ p<Jpu- esta se~S'lO numa t-arcle de cl} Ia c~. - "do ~m~res, peia co~~rlb~:çao 'lU! vernador Est~do. expoLdo no plenária
1açáo, a ~parj;,c!pa';ão nos frutos doi l,;!,l15e, ma.;;. em ve~~ade, na~ podm V. Exa.• traz aD r:r~u.(!l~moo. De;o da S'UDEN&:lo situação aflitiva de di
~e.senvolvlmemo, ')ela g.:rt:ção de no- LIcar alheIO ao sOJ.Llmento l·or q~le acrescen,t&r pqtte p;ao e ~ferent€ do. vcr..sos municipios da rBgiiio dos Inha.
'Vas oportunidades de tr&1Jalho e de passa o povo da .mm~a te~a: Sofre pro11unc:am_n1.o lie V ~ ,,"xa. a carLa. muns, Btinl?jdos Dela Beca é apeiam i't
especia!i.~í: "L.~ .l ~éf;\1ic~'. il'ealmente ó Ceara. Nao o J;;s"ado no que venho dt Teceb,er do Deputadn sensibilld.ade lJ.trjót;ea de V E~~ -no. .. : Iseu contexto globaLmas uma de suas Estadual Alceu Coutm~o: sentido de 'autDrizi~ os ónáos c~n"l-

Tmta-se, .selp ·luVlda algLJ:!,a, de regiões mais importantes. Como lh& disse rep.etidamente p~t"z:tes a a.dotal·em urg-eriles prnv;~
Uma nova etdpa no {1~S6lJVOIVll11eDtO\ • . ' em ép.rtas e reiterei pessoalmente>, àeuclIl.5 para aml:lal'ar milhares da
~aciQna1, efi] l, _õ u esforço da €xpan- Pode parecer estranho VIl' eu a ,
,~ão e00nômica pa.>sa a se su~rdln:l.l' tribuIlll. aflorar pr,oblenllis internos {la. é crítica a sltuaçiW na RBglão campone5es que. em vírtude do Da-
:a valOl'es súclais deÍlD1dos. vjda cearense, pOIS 'nesta Casa tenho 'de Inn"imuil3. onde as c.scaSi;as gelo climático. não encontrando tra-

. , .' _ , ... ' ,f{)callzado principalmente assuni?s {)huvas prejudicaram tüda a pl'O' b;o]ho nem dispondo de mBntiment<Js
Nos bUb_'_'_'V". ",1 v"'.Ci?,de, .la esta- \ -elativos à noli.tica e;üerlliJ." do Brasil, duçã!! agrícola, faltando água nas estã" ..sOfrendo prlvaçôe3. Conhecendó

1p.os cümpeaet1\w,os do_. d€stmo que Penso aue à papel do Pe.rlamen!{) é cidades, nos vales e nos eaml}'}s. o estado' de vi"rdadpira' calaT'l'r'ade
~gus:rda ü Br,;sll e! ~ne~"~l:te .o nOS30 procural'inreres-sar-se pelo 'lue real- ben;; como forragem para a!imên-· naqucles municipies. onde a ar-i"ll:ul-
~sfOlço, n~~n]_ 2:i,~:(~L~a~O UPl1{)V~ltarn6r:- mente ocorre e por iszo aprDveito 4-~.. taçao dos rebanhos. O GDvern.o I tUTB, e pecuária atravessam graves di ..
~o dos nO"db • -"''';~'> ~atl.rals, .Jl?d~- <las 8.8 oportunidade,s qUe me' - sao estadual não tem si6.o indiferente flculdades, e a imposslhillrlaclB da
!fIlos aü. . o~ ',l'l~! ,.•const"\U1~1C[[l oferecidas para dar cont~)(tura àqui!o ao problema. peio contrário, tem "'lender à subsistência dos trabalh'1-
Uma..soCledade des"_l,glnoa equ"nnne t vivendo I\",im l'epl'e- equacionado tudo. O próprip 00- 001'1'5 ruUl·.!s. encareccmo.a Il,tencão
" pacífica' QUe es amos.. . .' , àd I t j- d ri '"'" A"':,}::" 'j ....~.. ~ sS-'1h'l',nc1o eu- o Ce-ará. o que lue pos- -vern or, pessoa, w:.en 6', • a se es.. e vesso Governo para .o sério n:r{}:

c<;n5l l,_..ta, La Amaz.~.lli", e cerro, "'O"" t, - d~ 'nh'l atu"cáo no locou para a Iegiãn -tin, seca, to.. blehm sccial aUe Doderá s"r criado
permltU'a a -lllcorporagao de ~l1ovas ,~ ~l t ~ ,~raves. ""', mI ..)-~l"('\r J a,... mando as providências possíveis. caso a rnassa humana fam.in1Y2 nã\j!
1,erl'a.s,'Com {) 3~_\l'i8'talüent{) de maio· C~;,e;l('S,'O, o:~recer ,a~n~~' --L,il o P _ Mas sabanos que por melpor que r€ceb:'< ajuda imediata, 0onfi8rJos n:>
J.~s l'€CUrSOS natul3.í3 }:o1'& aumento "'lDl~nla. ~a ~!a.a bnJ .... t..:-l.dlt ,{) ro.. . b tad' 1 d ... hda producão. ' rlerla fa.haT a s~la gel1.f:, 0ue lT'~e da s€'Jaa '!:LJ, oa "von e, 150~- _a.. ,eSP!l'ltD ljmanO de V, Exa., iá com-

.... ',' _ seu apOlO, que e .o meu sustentueu]o nrent.e nao tem ~.Exa. oon<hyoeH pr.ov.ado em oportunidade idêntica,
li',eceSSaHJ :,= fam,. t-orHvla, l1ao se nesta Casa, de enfrentar·~. prDble~:l1,a, Daí ~Etam!Js convencidos de aU~ ;'!lll"les

nerdc_ de v:st'"-'!. I" (-.3';ll\u·vimento do guarwl' as mea1.das sohcltadas ao 1:wn,nrl.:"R' ('onf.cTI.'âneDS 1'~cebe1"50 :::l :1.5-
~{lrdeste, que .en:eiará a desmargina- Sr. Presidente, Srs, Deputados. em G.Dl'ernO I'ederal, sobretudo ao 01''' sistênei2. devida. -mesmo poroue ess~.
l.tllação de um ç,mr-1fH\CTlCe apreciável 1970, pedi a transcTição nos nossos gao apropriado, a SUDEi'lE." .or'entacão necessária à. l)reservacão
tia população. Artals do bl'llhante discur~o ~lle nr?- O S1'_ JoeZ p'e7'7'ér" _ Eml'nen~e na SeTUrHl1m,· nRdo.no'" '1'''f\ o arar.

feriu em Recife, o PrC',idente Eml1io . • ~ . t da - V
. Ni'.o poc,emm jamais nos esquecer 'Médlci quando foi ao Norilf>ste veri- Deputado Flávio Marcilio cuja bra. e que quena .1' a ,Ex',

âe que aos fatcic3 C0,nunii a todas as ficar à sitt1açã{)--d'lCjlJeln. região. Na- V~U;8•. e pershténcia na lutá, peia solu- O SR. FLÁVIO MARCII,IO
êconQmias, no El"'l3í1 amOB, temos os aue1a oportunidade disse S. Exa.: çao aos probl{)mas do Nordeste, muito Muito obrh,ado ao nobre D~nu!ad()
a~Sl1ivei~ _~TI uma c·Ql1Centra· I'Vi todo o drama do Nordeste~ Vim admiro, qUé~ dizer que o que n1aís NI.anoeI ROdrigues pela c..ontrihuicão
gâo de esforç{)s e :r~C1lT""OS para a sua ~fC!' a se-ea. d~~ 1970 fl vi o wf!'unento me alegra nec:;ta tarde ê ouyit V. tJ.-azjdp, com o telegrama das clflssB,r;
~orreção ,em pHlI íl:> "qml;brio d{} con_ e a miséria de serrmre". Temos .agora, Exa, e o L{)brB ':Jeputado J\tlarcelo empresarialR.
junto, ni=íJ) o sofrill'Kmto e n miséria, de seln- Linhare.s. int.=gl'.8.ntes do partido si- ~.

E, portanto, de:'1b:o desk. grande pl'E, não emd,odn f) :r.:rordGEte~ n1a-5 em tuacíoni.sta. dizerem que o Governo COnh11uan.rlo. 81'. Presídente e Sr,,;.
tvanqüili - '-., nOEel1Seja o "mo- \'ma l'e;rião -do C",ar:5 O mais impor~ tem o dever ele olhar cóm mais aten- DeputA.do::;. dizÍ:l eu. antes dos auar
l;1e10 bra.siloil'é) de uesenvolvimento" t.ante, ó que m?is afeta nosso senti- ção, mais cuiiJado e mais presteza os t<'s Cju,: me .fm:am of-ere~,id_os, alle há
QUê trazelnos à G~.;:!a.U1 dos Dz-pu- rnéntos é que

l
el1C1uanto isso ocorre. angustiantes LJl'oblmnas l1orõeBtiucs, l.Hl1rr. c11VFrQenCla, de 11üS1C~C E'-D.t,re ~

t)l,dos o . '.te 'Ira foi csque- , di' t t· que estão a e;ti.:;ll' soll1Gues inw.lIal:ts, Sr_ G::v~rnado~ do 1];S~'td0 <10 cea~a
nlatizado e ct'h solueiio vil á m!!lh~rar há, ,no plano nolíhCQ-B m mE ra IVO ReJ'Ubllo-me ('om o testemunho de ", e o 1vllj1J~t,l'O CiO Intel'lol', Sr. COS1J1,

. do País, rivalidades entre &Dueles a v C t
{) padrão de v'':\a "a. populo.cão de UlUa nUl."m 'jncumbe tomar as providênci'lS Exas., porque üs componentes do ~va!c8n .i,
~egiiio do E~tado do C"prú, tl'anqüi- pertinentes, partido oficial, C!l!-er no Congreósso, l1e.oll11Pl1re. leio em "O Esrnr]" :le
lízando-a q"o~b ,li) seu futUl'o, O Governador César Cals- apoíado quer nas Assembléias LoogislatiVas, no São Paulo", de 6 de maio de 72 o

E' cert<.' fH!f os ]JNgwn::.a, de lrri- nelo comércio. pela indústria, pelos passado e ll() presente, às vezes 3e seguinte:
g'i!çáo constituem illvestil:Wl,to.s au!" re. tmba.1hadores. pela classe TV1lítíca, en- constrangem em apontar ao Governo

<o- , - - v.... a quI" f;er-"p.nl cert n " nun-·Wes CI'~':I. - "O Dl'oblPma dp !:'Pp.'1 nA 'Cn_,- n.T.".".querem alb. "''1~;dade rJe capital., fim
o

por t{)do o Estado _se ba.t~ p'::"l'a ""'........;.. - "',.0..'3 '-! ",i:J< Üo"-.. - ~ - -- - "") ... ,_"
d - - fl rlebL:'l.in de ser resDlvidas exatament-~ foi rninl:l1ÍZ3.iIo nel0 ?-/finir.;tro do

Não se pode nel'cter de vista. entre- que o Governo dat~n a a rJ g1aO da- por não se fazer sentir às autoridades Tniel'ior Gosta C"valcgnt; I ]Oi"O
tan.to, que. cs b·en~fiCJ.os .clO Pl:ogramaj2.BJ9dR C~lmprll1 o esse mo o seu e- resp<Jll.'iáveis a ne<:e!:sidade de EUa R'.1- cJsooh [lU{'- nreEidiu l'eunião ,110
ora propastD se alDngam além das yer, En,reoant,?, tem S. ~xa-... suas j - -, E tá t d Recif€', da S"lmENE, '
:i!rol1teiras da 'ál'êa_ i';1"taS J1tetens,?e~ ,0Io<tacuI17adas eJ? "u.çao, \. xa. e_s· nn,s.an o 1'18.'-

, v]rtude da posH,ao "d<)taéla pelo MI- tLrnávei servlço ao Nordeste, com " 8""·undo C0Stn Cnvrrk.anti. a 91-
Não será d31nais dCSGhCal' que ai nic;tro do Interior. auando diz que o ajuda do llObSO elnil1€Ilte~ .('l)1.~9;a tl~'1r?J1, no C:e:ará. não é dE> caL':f.-

,execução do an -oP'la:-lento plane1ado f'overnadOl' - César Cals exagera a peputado Marc.eio Línhares. Pumbe· midAde; aUE'na5 9 municínios e:; ..
:fiara a área é tarefa do Ministério dO ""ca. ' nlw V. Exa., filho também de um~. t"
:iptel'lGT. dentro do espjrjt.'l· do ~ regiá.o subdesenvolvidR. COIUO a :r:.lin.ha. -:- '1 "f:ofJL'ent-- fglb:l f1n c1-tP·<':"~:::: 'P~'~r
FROTERRA. o'sr. Marcelo Linhares - Tta'z V, cujos pr<:>blemas es~ão !<lnge de serem io

,,<> <) D1'ObJema ainda rJeve "e1'

_ Trata.se. é verdllcde, do ~ai.s 0115a- ~~~~a; ~oas2e~::~ ~~sn~~~~~t~:o~ ~~: ~~;~ion~oS'e~~nd~ ~;;~Vst:~~r~o ~~ ~;~s,;i~~;~ ;::;~e:;~;'i'~~~"'I~:ri'1'c,,~l'~
«o plano df' i I:aç~p at~ hOJe prOP05- ~dão dos- Inhanluns, que cor.nprende aprendi 2,. teL", f\qui. corn.....V. Exa. e ]\ffi ....h:h,o ezpmina fi mtuncr.lr.\ rjQ5
f.o par~ ç Ceara. 1ao .50 no que CDl{- 11 n1unwÍpios. está sofrendo violenta com outros c{Jlnpanhejyos ~ qç.e, IHQ nnyf" nlnnicÍD1QSA f), C0ntrn;'~I{'7,,.., it
!lerne a.,.,ar~ a ,ser ltrsl,ge_aoc1ba.teCOrmo :p~~a seca. A capital da re"i50, a Cidade dia, o OOveT11o, que se tem voltado ee~"'{)mi~ ilo 1"oh<'l" NU? plpq "'[e·
.:f.€Sl pO lbllirlauo dp a lltIll.. ~ t. ! .... l'e-""e-m n~:'1~" diz€'r oue e.31'fl ('('"In~
~ • ~,' - - ,,~ ., • I de Taua, duran e este alW. ceve ape- agora pe os menos em mtençoes, jJa!a 1- 'i "i"" ., f t" ~, ,
.:ltllça{) ~aqfq;las.~~I';'ns a myel df: 100~ I nas 17 mni;netros de ChUVR. O 90 7 aquelas áreas-problema., como é o caso .~~:.~;:: n ,,111l,0 a e ,; a eL:JOmm
:tio- P_O;u~:.~_O-"p €t,.t~~,ÇJ;. rif'JJ~i dV,.8, <:qUl vernador Cesnr eIs, ante essa cn89, do I~ordest'8 l3 da An1f1Zônía~ encontre'" c ~~ '. E. \
~i:1!!}8LL,~ /~_;nJ]~'SL?S d1 ponneJfi e v.em procurando. COlno disse V. EXf1., uma .saida parft_U situaç5..o, para O Mas devo dizer, Sr. cpresid~nte e

qUI espec_f ,·a.,00. cc-nseguir que o Governa Federa! se que conta:':1 ·;;cm a ajtlda de V. 1';;;:o.'j Sr5. Deputados aue, enqu.anto o )\[1.
Temos a certeza, Sr. P~esidente e Interesse pelo urobhma. Entretanto, e de outros companheiros que· estão nistra do Inter:cr minl;njza 11 ésitU,l

Sra. Íleput:J.dos, de que o Ministr5{ Cos- até agora só obteve bolsas de traba,· apontando G assunt{) a '1",,"111 pode 1'.0- ção de flagElo que o Ceará a'tr.wcs.,:a,
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São a advocacia. a assistência so~
cial. a odontologia. a enfermagem, a
reabilitação física. a medicina, e._obs
tetríciá. a farroácia t a nutrição, ~a

economia doméstica. a psicologia', 'a
~ orientaçãD educacioll111 o sacerdócio,
a veterinária, a educação física.

A procura aos cursos de advocacia,
assistência social, odontologia, farmá
cia. enfermagem, medicina e veteri
nária tem caído percentualmente em
relá'~ão ao ano de 1954. Há grande
necessidade de veterinários, dentistas,
farm:ícêuticos e técnicos de nível su
perior' em enfermagem. O deficit
brasileiro _nesses setores é muito
grande.

Os formados em educação física
também têm boa perspectivas éle tra·
balho graças à obrigatoriedade dos
clubes esportivos posstúrem técnícos
diplomados para excursionarem ao
exterior e, principalmente, pela obri
gatoriedade da prática de educação
fisfca em todas as escolas brasileiras
em t,odos os níveis.

f) Profissões cientijicas

São as voltadas para a pesquisa c
.a aplicação -do conhecLrnento cientí·
fico às atividades cotidianas. São
profissionai& deste grupo: estatlsticos,
Químicos, bi6logos, sociólpgos, ge.Qgra
Ias, biomédicost físicos, astrônomos,
matemáticos, historiadores e linguis
tas, Geralmente suas ,atividades s:io
patrocipadas pelo governo. O merca
do de trabalho' em empresas parti
cularos é recluzido, e por isto os es
pecIalistas deste grupo dedicam-se, de
moi!:... ger~l, ao magistério, abando-

nando li Jl§squisa.
'-

,
d· O SR. """O'''"'''RO SANTOS - No- Acrescentou ele: D} Projissões al-tísticilSlei "Jornãl do Brasil", no mesmo 13" """\ "VJ..'"

[:publica em manchete: "Deput~do co: bre Deputado Flávio Marcílio, Vossa "Vi o" homem; raiei ao nage- São aquelas relacionadas com !!,

l:munica o êxodo de qu~e. dom mil Excelência iniciou seu discurso hoje lado; vi os seus farrapos; apertei transmissão de cultura.' através de
ilagelados em uma so eidade do nesta Casa declarando que estávamos as .suas mãos; vi o que comia; veículos de comunicação social, como,
Peará. " assistindo a um choro cearense. :Não perguntei pelos seus, por sua ter- por -exemplo, ator e diretor de rádio.

assistimos 8, um choro cearense; as- ra, pelo seu trabalho, }Jelo seu televisão e teatro e cineasta. Per-
e E continua: sístímos, isto sim, à demonstração de ..patrão; vi homens comendo &b ter-cem ainda a este grupo as pro-

"O deputado estadual Júlio Re- que o povo cearense tem raça, .tem feijão e farinha, sem tempero e fissões que se preocupam com a es-
go da ARENA, disse ontem que terras e tem brilhantes representan- sem sal. E dizer-se que vi isso- tétíca: arquitetura, desenho índus-
cerca de 40 caminhõe~-"'p~ms-dt;- tes; mais ainda, V: Exa. hoje prova em terras de salinas!" tríal, artes plásticas, cenografia e de-
arara" deixaram nos últimos três à Cas&, que todos nos, da, Alíanca' Re- coração, . <,
meses a cidade'de Parambu, .le- noveríora Nacional, através das nos- Comentando esse dis~ul'So,~ __pude Atualmente, as "empresas brasileiras
vando' quase dois mil, flagelados .. sas atitudes, não somos apenas no- acrescentar: "Foi muito lisonjeiro 0- vêm _dando _um grande valor ao de~
para ]<l:ato Grosso, Goiás, Ma- mens do Governo, mas também co- nosso Presidente. 'Viu aqueles que ti- senàísta : industrial, para que este
ranhão e Amazonas. Segundo o" laboramos com o Governo. Sobre o nham feijão, que tmham' farinha. possa melhorar. a apresentação de
Parlamentar o êxodo é ca1;1S!1do discurso com que V. Exa. 'ü.lerta Era,m poucos, marginali~ados. Repre- seus produtos. l'!: bom lembrar que
':pela seca que as!ola fi MU~lCl]110 esta Câmara para o problema do CPf'- senCava!? 'luas,:' ::- totalld~de de ~ma a apresentação é uni dos b,tores de
.e toda a, r-eglào sudoeste. do rá, como há pouco o fez o nobre POPUlaça.,? -aqueles que.~ao possuíam oísívos na venda de um produto, quer
Ceará, ..com cerca de 22 o~tros Deputado Marcelo Línhares, abordan- nem fa;.lnha, nem felJ~O, nem sal no mercado interno, quer no externo.,
municípios. O Governo do Es~-a,:,o do assunto correlato, gostaria apenas p.ara ~~,larem a fome que os angus- Mesmo com esse incentivo aos dese
e as p'Tpfeituras dos 23 murucnnos de deixar acentuado que as palavrasIt!.ava. ~ "nhUtas ,industriais, a profissão de ar
atingidos pela estiagem aguardam de V. Elea. são produtivas, benéficas, Voltando, o Presidente lançou em quíteto é aínda a de maior procura
o pronunciamento da .SUDE~ virão inegavelmente contribuir para Reeiw as bases do desenvolvimento no grupo das profíssôos artísticas.

.sobre o estado ~e ~,alalI'..ldade pu- a obra extraordinária do Presiàente racional do Nordeste. E, por mais ' _ , .•
bJ!.c~ do ,.Su~oe~,e. ," U_IMédiCi e do Ministro ?O Interior, s~- que S. E,;;a. esteja )ntere3sado em ' C) _PTof~ssoes dc conlJfLto comerm~

~ Jornal TrIbuna. do c::ep,rá Pn nhor Costa. oavalcantt. Receba, POlS, que o .Nordesta se desenvolva, po, As mercadorias que uma empresa
olícou uma fotogra:fl\mo~ttnd~o~~ V. Exa:, nesta hora, .os aplausos da melhor que tenr.!a sido estruturado o produz. podem ser de ó~ima qualída
!enas e ."?ntenas (1'tb~~a os, ditar,". Maioria, pela Ir1a~eira correta com PR?TE~RA, JL. ver~ade é. que esse J ~18 <; ter excelente apresenta;,çã~; mas
~egenda._ ~ara ~ S ac.re acre- .que ocupa essa tribuna, colabolCando órgão _amd~ hoje nao !unClona, "por- isto nao basta. Pela conCOITel1C1a en-
E. eu acre~c~nt{). parInr"n:-bep1 Idecisivamente para. a prosperidade que nao fOI devidamente regulamen- ire as empresas é, necessário que ea-
drtar o Mmistro do erior . _ I;não apenas do Ceará, mas de todo o: tado. lS preciso que os homens que na qual divulgue seus produtos, bem

O Sr. :!rIílton Brandão - Deputado 'I'Brasil. . '1 constttuem o escalão mreríor da ad- como crie uma boa imagem da sua
Flávio Mm;cilo como Presidente da, _ _' ,ffilI:llstração atual colaborem efetiva- organização, Para isto precisam de
COmíssão de Relações Exteriores, V'I' O SR, FLAVIO MARCIL).O - MUI-I mente com as metas governamentais um publicitário e_ de um relações pú

'iExa com inteligência e coragem, lto obrigado, nobre Vice-Líder Homero d.o Prestdente .i\1tdici para que o Bra- blicas, ou seja. de €sllec'(l,'iot3s em
vem" prestando relevantes serviços a 11Santos, pel,;,' generosidade das pala... ~I~ tenha o desenvolvímento na sua divulgação._ Ambos s}o form.ados por
este Pais, com a solidariedade e o livras proferidas, que bem refletem o meegralldade e n,,-,) apenas, na pro- escolas de. comunleaçâo e possuem ~m
apoio de todos os seus colegas compo- sentimento que irmana .riíi\1êiros e paganda qu,'" lTIUlt',g vezes_e felta. q:ande :nercado de. tr?-ball'!-o deVl~o

o:1entes desta. Casa. Desenvolve V. nordestinos. Em verdadé, somos real- 'Trazenão atf conhecimento desta ao cresCImento econonllCO.0" BraSIl.
(Exa. larga atividade em prol de me- mente homens do Governo, porque Casa..J o drama que vive uma -narte d) Profissões de -organização
ahores relações entr" o Brasil e ú5 colaboramos com o Governo, no sen- '"
demais paises do-mundo. E' V. E:~m., tido de ajüdar a brilhante adminis- d.o_meu Estado, quero salientar a po-=' São aouelas vinculadas à tarefa de
autêntioo hOJ;llem do Norde~te, fIlho tração que vem sendo levada a efeito, Slçao de destaque em que se tem CO-I plane ;ar' orO'anizar e controlar o fun-

ul d t o e en- I .., lo?adO o GovaI'(jador do Estado,' Cel. cionai'neilto "de empresas particularesdo Pia "Oll e em o C?raça. ' ,- e não apenas batendo -pa mas as IUI- Cesar. Cals, lu~ando ps..ra que as po- ou '. , '. ,
bora radIcado no Ceara, ~sLado que ci2,tivas tomadas. pulaç'1Qo fi elu"a o t d'd"e I, publwas. Os prQflsslOnalB desta
nmresenta e pelo qual vem lutando, : , ..'= 12,g ,. S ~eJ~rr. a en 1 ':.~. area são os economisLas, os adminis-
,y. Exa. def~ndeu o Ceará-em oca: o Sr. Jos/.. Pinheir:o. Maalwr10 -!~~"~ 2u~e;re~~~t:;:;~lS~~ ~tJ~fE t.rajores de empresas, os contabilis-

moes seme1hftnceS a esta: Em 1970, a~ Deputado FlavIO ~arc,li~, apenas al~ compreendendo a· verdadeira realida- tas, os diplomatas.
nossas palavms.,nesta trl.b~n.a f:zeram gtlmas t!alavras,. Ja que .. V. ;:;a. e~La de que .. eotarnos atravessando, ofere- A profissão mais Pl'omi'3sora deste
com que o PreSIdente MedICI all c~m- o conclrnr se? dIScurso., V. E.•a, re"l- çam ao EMado a colabora ão ue,es- gru;w é a de administrad;;;-, uma vez
p,,:reces~e e yerIflCaSS~ que no,sas mente translo_rmou_~estes m0':lentos t!,mo$ a merecer, Muitg ob~igâdO, 'luo o desénvolvimento econômico
'afl'crnahvas nao eram mf~nda,d~s, ,q~e numa, talde nao :;p"••~,s ~o. C~ara. mas SI: P"r€sidenfe e 81'S, Deputados. brasilel1'o "está determinando .a subs
O clamor _do •povo nOlCd,:s'l~O ela JUo- tambem do PlaUl, é .lJ.Ulça ae todo ,o (Muito bem; 1i11lz/0 beJ/!, Palmas. O tituição das empresas dirigidas pelos
'hificado: Dal as provld~1!-Clas q~e to- Nordeste." <;> seu aJer~ e m~to OPOI- orador é _côonpl'1.menwd.o.) próprios donos por empcresas cuja
mou em favor da regl?-o. E,tamos tU110,. e nos, nordest,mos, nao p_ode.. COmul8':ídade, exige o controle por
certos, eminente Deputado F'lávio riamos -deixar de estar solidálios t'Olll O Sn. JúLIO VIVEIROS: parte_ de elementos formados em ad-
Marcllio, de . que providências idê~- V. Exa. em que pese as divergências (Lé) __ 51' '~"es'd~fll ", D miristra>;ã? da empresas. -
~as serão t.omadas agora pelo PreSl- dos 6rgãos governamentais. Sentimos tl1>los no Ria;;: -~ ~_t"e, "r' _er- e) Projissões de ser'viço
dente Garrastazu Médici e pelos seus que, se não há seca generalizada no õe 'd '. o o., ov~?::m .". p.o 18-
Ministros, principalmente pelo ~ínis. Nordeste, há regiões que estão SJ;lfren-'i ;at~lon;d"lfv~~a~~lI~:~rl~':.'e~~lC;~I~:~;:
tro do Interior, Costa CavalcantI, que d? a estiagem: No meu, Estado, o de d~sen\~blv~~nt; e~;e' ~n~;"e~~ ..
'I'leve louvar-se no testemunho de PIauí, essa estIagem loca!Jzou-se em bem "ma'o' . - . . _ e
'Vossa Excelência, e, de outros repre· certas regiões. o ~oderia citá-las, ~as sociedad~ ~~ ~:~~ntOr.;~~~I; ~i~eu=
lJ~ntantes ~o Ceara, na do~umenta- serIa longo demaIS e, quem sabe, OClO~ ma!oJ:' grau de especializacões, o qU'1'
liao que estao oferecen!'i0 a_esta C:a.sa, so. Mas, quer? dIzer..a V. Exa. qU~ e dal'á origem a novas profissões
para -comprovar a S1tuaçao MlltIva louvável a atItude na V. Exa. aSSlIll "
:por que pa::.sa o povo qearense. Não como as de Parlamentares que têm a Vejamos, em ligeiro estudo, as di-
11á nisso regionalismo, creio. Nqs; coragem de dizer realmente o que versas profissões de nivel superior,
piaui~uses, estamos irmanados ,10scpa- ocol're em s"us Estados, para que o qUe poderão ser divididos em oito
~'8nses. V. Exas., o Ceará, conta com Governo tome conhecimento,.. através grupos, 'ou sejam:
tn?~sl!' integral solidariedade nessa faae desses pr,?nunciam~ntos, de . q~e o a) prOfissões culturais
difwll que atravessa o Estado. Nordeste amda premsa de mUlto au-

O SR FLAVIO MARCíLIO ,- NtIo xílio- e de muita atenção ~ara a 80- 11) artísticas
há e -n~m pode haver, nobre Depu- lução do seu problema VItal: o da c) de contato -comercial
tado Mílton 'Brandão, regionalismos água. , d
em problemas dess_a natureza. Toda O SE FLAVIO MARCíLIO _ Gra: d) e organização
vez que o drama nao apenas do Cea- . t P'nh . M h do- e) de serviço
:rá, mas do Nordeste, é focalizado nes-I to, Depu ad~ 1 eu'o," flc a o~
ta Casa temos contado com a "integral Comet r~prese.1tante d? Pl~Ul, vos~ h científicas

,. , ' t t P '1' ExcelênCIa conhece a sltuaçao que es-
lJOudarledade de odo es e aI amen- ta'nos atravessândo. Mas situemos o g) tecnoló;:icas, e
to. E lembro-me bem, nobre- Depu- - '0 l'd de
tado Milton Brandão, de que,_ quando pl:oblema na s..ua precl~~t~e~t~~ ~ h) profissões ligadas aos reCU1'SOS
trouxe ao conhecimento desta Casa, Nao se repete, no ~om 970 naturais. '
....or delegação do Deputado Raimun- mesmo drama q,u.~ vl~emo3 em 1 .
do Paclilha então nõsso Líder' o bri- Apenas uma reglao e assolada pelo "a) PrOfissões culturais
lhante disdurso proferido pel~ Prési- drama da seca. Entretall~o,.. eS,sa re- 8ão as liga las à conservação (l

t 'd" 'f t . "'ião merece a -mesma asslstenCla que . ... lt 1 tüene JI:!le Iq, ei? Rem e, ema eu con- teve a totalidade da região nordesti- transmissão da, herança c\1 ura a ra-
sln:r~çoe.s, e apar~~a~? por voss: na, quando do drama de 1970. A mi- vés da Educação e das Letras, ,tais
Ex~elen~la, fespon~. Nobr!,! Depu fnimiZaCãO agora feita tem a mesma como: magis,tério, jornalismo; biblio
tado ~I1I?m,Brandao'ntemSIdo Vossa ~aracterlstica das antel'iores, Naquela teconomia e museologia.
ExcelenCla ,Justa~ent~ uma, d~,s '::0- oportunidade, depois de haver visita- O magistério é -uma. das profissões
zes que maIS ac,ntuadamente "e tem d o Nordeste disse o Presidente Mé- de que o Brasil mais necessita no
feito ouvir. nesta C~sa em deles.~ das d? '. "A"rade~o a Deus a inspiração momento. A pel'centàgem de prefes
populações, ,nordestm~s;.consequente- dIClhaver'"feito' aquela viagem". E por sores sem habilitação para as primei
mente, gl'and~, auto~ldade possui so- q~e disse S. Exa. isso? POl'que mi- ras séries do ensino de 1" grau (an
bre o aSEinnto . J\!Ia}s uma vez cum- nimizaram o problema que o Nordeste tigo pl'imário) é da ordem de 40%,
pre V. _.Exa. seu papel_ nest<l> ,Cas~, estava vivendo. E foi preciso- que Sua 13 nas demais sêries do enino de ~o
em deIesa ,das popu1açoes nO!destl- Excelência contra. os seus conselhei- grau .(antigo curso gina"ial) .. e no en
nas. ..; ~' ros, .fosse àquela região e Eentisse na sino de .20 grau (antigo colegial) exis-

O Sr. Mílton Brandão -" Muito realidade o problema vivido pelos nor- tem apel).as 30% de professol'~,s ior-
obrigado .a,·V, Exa,. ' destinos. I mados-



"Uq; Quarta~feira 10 t1fuio tll:l 'j 972 ....'



ol~RIO IJ!O CONGRESSO NP.CIONAL -(Seção I)' Maio de 1972

Pernambuco:

AtlerbalJurema - ARENA

_Ail'On Rios - ARENA

Carlos Alberto Oliveira - AREN_A

Fernando Lyra - MDB

Geraldo Guedes ~ ARENA

- Jt.aguim Coutinho - ARENA'

JO&iàs Leite-- ARENA

Lins e Silva - ARENA

- 'Marco, Macíel - 'ARENA 

Mar_cos Freire - "MIJB

Ricardo lfiúza. - ARENA

Durante o discurso do Sr. Júlio
Viveil'os, - o Sr. Luiz Braga, lU
Vic,e-Presidente, deiTo c, ,!crz
da. p1'esidência, que é ocupada
pelo Senho!' Pereira Lopes. l'reiii••
dente. _,

Sr. Presídente.j. Srs. Deputados,
milhares de jovens, cheios de espe
rança, lutam a cada ano para entrar
numa Universidade. Mas o- Diploma
não é mais garantia do emprego es
perado nem smônímo de Status.

Esse com aspecto triste e negativo
da vida uníversítérta e ('nltl1r~l bn
slJeira, pois- nenhum país atIngíra
pleno desenvolvimento' se não der
condições de sobrel'ivência aos seus
técnicos e especialistas.

Paes de Andrade

Acre:

:édison Bonna

>\mazona.s:

Piauí:

Ruy Lino

Leopoldo Peres - ARENA:
Vmícíus cámare - ARENA

Pará:

Gabriel Hermes - ARENA

João Menezes, - MDB

Sebastião Andrade - ARENA

Stélio M;1roia -(ARENA

Maranhlí>:

Américõ de 80uza - ARENA

Eurico Ri'Jejl'O - ARENA

Freitas I?iniz - :M:DB

Joãà Castelo - A_RENA

Pires Sabóia - ARENA

Dyrno Pires - ARENA

Pinheiro Macha:do - ARENA,

Severo Eulálio - MDB

Sousa Santos - ARENA

COl'l'!PARECEM MAIS OS SEl"Hº•.
RES:

o SR. PRESIDENTE~
(Pereira Lopes)..;;.. Está findo ,O

tempo destinado ao Expediente•.

Vai-se passar à Ordem do Dia.

Ceará:

Edlleon Melo Távora - ARENA

Ernesto Valente - ARENA

Furtado Leite -'AEl.?NA

Januário Feitosa - ARENA

Jonas Carlos'- ARENA

Leão Sampaio --"- ARENA

M;rc810 Linbàres -_ ARENA

Parsifal BaTl'osô - ARENA

Ri? Grande do Norte:

Antõnio Florêncio - ARENA

a:bmaldi Ribeiro _ ARENA r

Henrique Edlla~do Alves - MDB

Pedro Lucena 1I1l.DB

Paraí1:)a: '

Janduhy Carneiro - -MDB

Marcondes Gadelha - MDB

Petrõnio Figúeiredo. - MDB

Teotônio N.:eto - ARENA

Wilson Braga ~ AP..ENA

Lendo o relatório db Governador Guí
Ihom, do nosso Estado, V. Exa, en
contra logo nas duas primeiras pági
nas esta confissão honesta - que
não lhe tira o mérito, que não o en
vergonha, ao contrário, dá a medida
exata da honestidade de um homem
- que 90% da renda trtbutána do
Estado do I:ará está comprometida
com o pagamento do funcionalismo
públíco . Até aí nada de novo. Mais
de 80%- do funcionalismo do nosso
Estado, até abril de 1971, naturalmen
te aí computadas as professoras, rece
bia um salário médio de Cr$ 1)1,20.
Veja 'V. Exa--.- como este Pais está
desnivelado: alguns Estados com -ren
da demais, podendo pagar muito bem,
graças a Deus '7"" e nós nos congratu
Iamos çom eles - como o Paraná,
São PalYO; e outros com renda de
menos, pagando a seus funcior-áríos
-Cr$ 134,20, tendo o Governador. com
muito sacrifício e esticando o seu or
çamento, dado um aumento de 211%.
Veja V. Exa. como os próprios Go
vernadores estão conscientes dessa
dificuldades. Jil mais do que os gover
nantes estaduais está o Presldente da
República, quando confessa que real
mente há desníveel e; luta para en
frentá-lo. A respeito deste problema
nrecísamos falar, mas também reco
nhecer que é generalizado e prer-Isa
de tratamento de choque muito mais
violento do que o que está tendo.

O ensino. superior tem expansão
muito mais rápida que o mercado de
trabalho e, ao terminar o cursa,' o
íormando enfrenta, segundo Wísscm-:
bach, "Um novo vestibular para a
vida". -

o Sr. Bezérra de Norêres - Queria
l.penas congratular-me non1 Vossa
sRa., nobre Deputado Júlio I Viveiros,
'leIa, oportunidade com que aboràa
-Jroblema tão importante para nosso
Pais tão carente de educacão,_ Toda
,'ez que se fala em eàucaç[o, na Câ
mara dos Deputados, estou presente
pa~a dar minha contribuição. Fala
se muito em vepcimentos de profes
sores. Mas a Guanabara, um dos Es
tados mais importantes da Federação,
naga miseravelmente às profes~ori

nhas primárias. Muito me causou es
?écie quan,do, há poucos dias, um pro
,leto de leI que visava à obri<:(atorie
da~e .do gratuito para as professoras,
')l'lnmpalmente das zonas rurais foi
aqui to~almente arra7ec'o por ,aq{,elbs
que defendem a todo insi;ante a Edu
cação, mas não lhê dfio A. impOl'tJn
cia que· deveriam dar. Na verdade,
não eXJste desenvolVImento sem .adu
cação.

tece bastante válido: é que existe Minas, as coisas vão bem, conforme
grande distorção no que tange ao pa- salienta o colega, mas o projeto pro
litame';lto do salário proríssíonaj, com- vê o pagamento a partir de julho, de

~
renSlva da remuneração de todos os sorte que irão pagar com atraso mes

Iprofisionais formados em curso su- mo aquele mínimo.
-eríor e também dos habUitados em O Sr. Homero Santos - A classe
curso médl? Com relação ao probÍe- inicial. A professora inicia percebeu
ma do ensmo, justamente os Estados do de acordo com "o decreto. Existem
tl
e munioípíos necessitados de maior padrões correspondentes a quatro, crn
número de profissionais normalistas co vezes mais que esses 130% do sa
~,?r!Dados são os que enfrentam mais Iárío-mínímo,
,ilíflCuldades, decorrentes das suas par-

!!Zas rendas, malgrado' o baixo venci- O Sr. Alfeu. Gaspaj'ini - Nobre
mento pagjJ a eSS8, categoria. Há pou- Deputado Júlio Viveiros, V. Ex' que

ipo, ql~,,"~do o eminente representante engrandece .esta Casa com a sua cul
r,de Mmas Gerais aparteava V. Ex', tura e inteligência, constantemente
l1embrava-me de que os venelmentns preocupado com os elevados proble
~das professo~as daquele Estado, além mas brasileiros, faz com que. desta
Ide serem baixos, estão em constante tribuna de apartes, um professo)' pri
,atras~. E o Governo, quando o põe márío, evidentemente afastado de sua

dia, acha que já está corresoon- função, venha 'trazer seu testemunho
, totalmente à. expectativa. -En- a propósito do que passam os prof'cs
e natural uue, não havendo re- seres no Brasil. Veja V. Ex' que sou

~muneração condigna e ser professor professor primário efetivo. d,? .Esb~o
';n!,st~ País ainda é um apostolado _ que m"l~hor paga o magístézlo. -.Sao
f_~o quen: deseja contribui>; para o de- .Paulo, e esto!! SItuada h<JJe_, apos Vll1t,e
lsenv~:J1vlmento do Pa!s, e dar um pouco anos de serVlço~, _numa faíxa ~e v.f;,r.~
tpe SI pelo seu .Munícíplo ou pelo seu clmen~s da ordem de mü CI llzel:_os
~\Estado e que se dedica ao- ensino. O mensais. Desta forma, o que ':l1r81 a
i;professor é mal remunerado. Uma das perceber n,,: . aposentadoria .J1a~ de
[formas de propiciar o desenvolvimer.- vera,' ~er s"!;flClente para o. susler~t"o (Ta
,to 11 permitir melhor partícmacão fan:l!m. E o que prevejo. Ale~, .do
~de 1i?dos na rlqueaa nacional é .:pro- mais, nobre D,?pqt,,:do Juho VIveIros,
~1JorclOnar salários condignos. Esse é o professor primano, para chegar a
r,um dos pontos mais falhos da polftlca ull1;a.cldace como a que ehegueí - Rl
\!,'.overnamental. V. Ex' tem razão beírão Preto - esp~ra mais de rle?
[2uando registra ° fato. Em se tratan- anos, 1!-ntes ~e ele integrar-se nunp
I.ao de magistério, a baixa remunera- comunidade Importante palmilhá as O SR.- JÚLIO VIVEIROS - Obrí-
l,ção, em todos os pontos 'do País cons- esc~les de roça, 'uma a uma. s~ll'eDdo gado a V. Exa.
titui entrave ao progresso ' aquilo que nossos trabalhadores 1"U-

. "'. rais também sofrem - problemas de
. O S~, .JULIO VIVEIROS - Obrí- condução, de alímetnação etc. -- c
Iliado, l1ustre Deputado Laerte VIeira, vendo sobrar-lhe. quase nada no final
pelo aparte de V. Ex' . do mês. É neste sntido, nobre Denu-

No Estado do Pará, foram as nor- tado Júlio V!~eiros, que, cola1Jl)rand~
~a1istas convocadas para trabalhar _;om o magnífico trabalho de V. Ex'

"na Transamazônlca, onde o custo de tormulo. neste mstan.te o meu. apelo
-vida é altíssimo." Na cidade de Alta- as autol'ld~c;les do PaIS, 110 sentído de
.mírs, o salário está na ordem de 300 q,:e prestígíem a classe: porque nas
.a 450 cruzeiros. m-o que querem pacar mao~ dos professores. esta ? fut~,~? do
a uma pobre moça, numa resíão aín-' BrasIl. De nada adianta mye~oI=os
'tia inóspita '" em todos os outros setores se 11'10 der-

. mos ao professorado primário, secun-
O Sr. Homem Santos - Apenas dário e superior um ordenado condlg

b.ara. lembrar ao ilustre Líder e bri- no que lhe permita, não só fazer face
.1l;-a;nte inteligência, Deputado Laerte aos encargos familiares, como ~dqu\
,VleI:t:a, q,ue se encontra na Assem')-léia Tir obras novas para o aperfeiP-08,men
L~gIslat~v.a do Estado de Minas Ge- 'to tão necessário ao desempenho da,.
rals, envlada na semana passada. suas altas funções. Picam, portanto
mensagem do Governador Rondon os meus cumprimentos a -V. Ex' pek
!Pallheco' de aumento geral ~q l)l'off'O- manifestacão magnífica que ora nro
soras de Minas Gerais. S. Ex', assim_ move, levando aos órgãos coilTpeten
~umpre decreto do Sr. Presidente do_ tes o grito do magistério do me:! P?is_
República, estabelecendo que ncnhu.
.ma professora poderá uercebel' menos O 'SR, JúLIO 'VIVEIROS - IÍustre
'do que 130% do salário-mínimo. A Deputado, -ô testemunho d~ V. F",'
guisa de informação. lembro ao ilustre diz verdadeiramente o__que é o sofl'i
Líde~ que. além de haver .colocado õs mento do _ professor primária. Não
venCImentos das professoras em dia queríamos tocar nessa área, mas s~
S. Ex' ainda lhes proporcionou melho-' tDrnou necessário. Lá no noss~ !!1sta
:l'es condições. Tenho certeza de que do. ilustre Deputado, as professorinhas
o Sr. Rondon Pacheco. que é filho de primárias - como bem co',hece o
uma professora. ~,través dó ~rabalho Deputado Gabriel Hermes, ~n1ças à~
que vem desenvolvendo à fr"nte do suas andanças pelo Pará - mesmo
Governo de Minas Gemis dará às de- aquelas que, muitas vezes, viajam na"
dicadas mestras no nosso Estado o tra- montarias pequenas canoas a remo 10,
tamento a que fazem jus. . 14 ou 20, minutos-pa,ra dar as sup.~ fLU-

O SR. JúLIO VIVEIROS _ Agra- las em escolas que -não têIT] cprteir9_
(leço novamente o aparte de V. Ex' quadro-negro, giz ou cartilhas P"T 1, 8_,
e parabenizo o Governo do seu Es(a- crianças, ganhavam apenas. até hil

pouco t.emPO, miseravelmente. isto é
do pelo que vem 'fazendo em prol das cerca de 90 a 120 cruzeiros. o Clue não
professoras. Convocaria até o Depu- l'epresnta nem o salário minim~. e i~so
tado Gabriel Hermes, da ARENA do num região inóspita, como é a do aBi
meu Estado, a dizer se acontece ':t mes- xo Amazonas.
ma coisa no Pará, porque ainda h01e -
se fala no abono urovisório con~edido Quer dizer, a professora primária
!lOS servidores do Estado, em outubro, na nossa terra, por este ou aquele O SR. JúLIO VIVEIROS -- Obri-
para ser incorporado, aDS vencime"t- motivo, sempre esteve relegada a se- gado a V. Exa.
tos. Eis a diferença. Minas é um Es- gundo plano. E ao fazer tal afirma-. .
tado feliz, uor<1ue "s míseras profisso- ção <l1.1erO salientar que não conhece- -Termmamos, Sl'. P::esldente, S~
Tinhas do Eqtac10 do Pará não ganham mos nenhum. grande _J1om8m, nenll'l-' nhores Deputados, enVIando, em .no
tequer o mínimo legal. ma pessoa ilustre, nenhum Deputado. me do Brasil e de tado.s os b1'8SlleIros

I
nenhwTI Presidpnte da Reuública gue o SOS dos que neceSSItam exel:cer a

O Sr. r,am'te VZmra. --: Permita V. 1'· to' h 'rl~;d .... ~, r ~':"i-I sua profissão. _Ex' que eu faca--referenCla a 11m pon- ,ao d1 a re~ ,-? os u_Iill clr:!s_: -
to d t . • - namentos condUZIdo pelas _maos-· das ' . .

o ap8T e do Ilustre Llder Homero humildes professoras primárias , Era o que tmhamos a dIzer. (Muz-
Santos. S, Ex' declarou - e o fe7 .. 'o bem; mUlto bem. Palmas. O rUa-
muito bem - aue Mina.s pa,.al·á as O Sr. Gabriel Hermes - Meu caro 'lor é ct'mprimentado.) -
Jlr~fessoras o mínimo previsto na lei. colega, os primeiros a confessar as
ASlsm, conforme S. Ex' o Estado ajns-- dificuldades que enfrentam nesse se
tar-se à lei par pagar o mínimo. Em tor são os nossos governantes. Ain
segundo lugar, sabem todos que o sa- da hoje-pela manhã mandei uara "A
lário-mi.niu:o foi decretado e o que Província do Pará" e - para õ "Cor
os funclOnarios. tiveram um mingva- 1'eio Braziliense" um artigo sob o ti
do aumento a partir da _margo: Em tulo "Governo, Governador e Pobres".
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A~agoas:

Geraldo Bulhões - AR'l:1NA

José Alves - ARENA

José Sampaio - ARENA

Sergi:çe:

:Luiz Garcia - ARENA

Raimundo Diniz - ARENA

Bahia:

Djalma .Bessa - ARENA

Edvaldo Flôres - ARENA

Fernando Magalhães - ARENA

Francisco Pinto - !vIDB

Ivo :::"raga - ARENA \

João Alves - ARENA

José Penedo - ARENA

Manoel Novaes - ARENA

Necy l"ovaes - -ARENA

Ney -Ferreira - MDB

Prisco Viana:"" ARENA

Rogério R,égo - ARENA

~eódulho de lilbuquerqu~
ARENA

Tourinho Dantas - ARENA

Wilson Falcão - ARENll

Espírito Santo:

Argllano Dano - M1?B

Dirceu Cardoso - MDB

José Tasso de Andrade -- ARENA

Oswaldo Zanello - ARÉNA

Parente Frota - ARENA

Rio de Janeiro:

Alair Ferreira - ARENA

Alberto r.avínas - MDB

);'yl de Almeída -"- ARENA

Daso Coimbra - AR.ENA

:Hamilton Xa.vier ..... MDB

Jo"é da Silva ~Barros - ARENA ~ '

José Sally - ARENA

Luiz Braz - ARENA,

Márcio Paes - ARENA

Moacir ohtesse - ARENA ~

Osmar Leitão - ARENA

Rezende de C'~',a - ARENA

Guanabara:

:Alo!r Pimenta' - MDB

Bezerra de Norões - MDB

Célio Borja - ARENA

José Boníf'ácío .Neto - MDB

JG de Araúío Jorge - !\IIDB

Léo Simões - MDB

Lopo Coelho - ARENA

Nina Ribeiro - ARENA

Pedro Faria -- MDB

Rupem Medina - :MDB

Waidemiro Teixeira - MDB

Minas Gerais:

Aécio Cunha - ARENA
Altair Chagas -, ARENA

Athos de Andrade - ARENA

Aureliano Chaves - ARENA

'Batista Miml1da - ARENA

l 13ias 'Pol'iles - ARENA

Carlos ootts --:- I'.IDB

Delson Bcarano - ARENA

Edgard Pereira - AREHA

Fmncelino Pereira - ARENA

GemIdo Freire -, ARENA

Homero Santos - ARENA

Hugo Aguiar - ARENA

Jorge Vargas - ARENA

José Bonifácio -- ARENA

Ozanan Coelho -- AREi'!A

Padre Nobre - MDB

Sinval Boaventura - ARENA

Tancredo Nevés - MDB

São Paulo;

- Adhemar de Banos FilhO - - .e ,~, •

ARENA
Baldaccí Filho -- ARENA

Baptista Ramos - ARENJ!.

Bezel'ra de 1\1:c110 - ARENA

Braz Nogueira - ARENA

Cardoso de ,Almeida -, ARENA

t. Chaves' Amarante - ARENA

Dias Menezes - MDB

Diego Nomura - ARENA

Faria Lime ,- ARENA

Francisco Amaral - MDB

Henrique Turner -- ARENA

~Iierbert Levy - ARENA

João Arruàa -- 1[DB

Pacheco Chaves - 1ILDB

'Paulo Abreu - ARENA
Plinio Salgado - ARENA'

'Roberto Gebara - ARENA

Ruydalmeida Barbosa - ARE~A

Salles FIiho -- ARENA

Santilli Sobrinho -' MDB

Sílvio Lopes - ARENA

Sylvio Venturóm - ARENA

SUSSUlliU Hirata - ARENA

Ulysses Guimarães - MDB

Goiás:

Ary Valaãã,o - ARENA

Fernando Ounha - lv1DB

Henrique Fanstone -- ARENA
Jarmund Nasser - ARENA

José IPreiJ;e - MDB
Rezende Monteirp - ARENA

WHmar. Guimarães - ARENA
MB'') Grosso:

Garcia Netto - ARENA

Gastão Müller - AREN A

João da Câmara ARENA

Paraná:

Agostinho Rodrigues - ARENA

Alberto Costa - ARENA

Antônio Ueno - -1RENA

Arthur Santos - RENA
Emílio Gomes .- ARENA

~Fernando Gama - MDB

Ferreira do Amaral - ARENA

:ítalo Conti - ARENA

João VargaE _. ARENA

Sílvio B!!rros '- MDB
Zacharias Seleme - ARENA

Sant~ Catarina:

Abel Ávila, - ARE~A

Albino Zen!' -- 1',RENA

Aroldo, Carvalho - AREHA

Dib qIerem -- ARENA

Francisco Hb"CI'doni - MDB

João Linhares - ARENA

Laerte -Vieira - IVIDB

Pedro Colin -- ARENA

Rio Grande do Sul:

A..1berto Hoffmann - AREI",,)
Alceu Collares - Jl,IDB

Amaury Müller -- MDB

Antônio Bresolin - MDB

AJ:y Alcântara - A~N~,,"

Arlindo Kunzler - ARENA

Arnaldo Prieto -; ARENA

Daniel Faraco - ARENA~

Eloy Lenzi ~- MDB

I'Iarry Sauer - MDB

Ja:iro Brum -- MDB

José Mandelli -- :MDB

Lauro Leitão - ARENA

Lauro Rodrigues - lIWE

Mário Mondíno- - ARENA

Nadyl' Rússeti.i; - MDB

Sinval' Guazelli - ARE':N'A

Victor IS!31e.r - 1mB

VI - OltlmlU !)O DiA

o SR. PR·E;SWENTE:
(Pereira Lopes) - A" Iísta de px"_'

sença aCUSR o comparecimento de
282 Srs. Deputados. '

OS 81'S. Deputados que tenham
proposições 11 apresentar poderão
fazê-lo.

o SE. HERllERTLEVY: I
Projeto de lei que determina Ievan

t::mentos prévios de custo. para fixa- I
çao de preços de produtos agrlcola~, I

~ I

O ~R. 'PEDF.O, IVO: I
Projeto de Ieí que díspõo sobre o'

aproveitamento de trabalhadores ido-

l50S. ~

O SR. ALFEU .GASPll.JtlNI:- I
Projeto de lei que dispõe sobre res

ponsabiliriade de custas Iudícíaís e
honorárlos advocaticios nos casos de
denúncia. de Prefeito. ': '

O SR. HOMERO SANTOS: ~ I
SI'. Presidente, peço a palavra para

uma comunícação, na. qualidade de
Líder da ARENA.

O SR. PRESIDENTE: I
(Pereira. LOp'3S) - Tem a palavra I

o nobre Deputado. I
O SR. HOMERO' SAN'roS:
(Como Líder -~ Comuntcação) -I

81'. Presidente, em nome da Lideran-I
ça, gostaria de fazer uma comunica-
ção. ' ~~

O Sr. Cônsul da República' de EI
Salvador endereçou a V. Exa. carta
que tem o seguinte 'teor.

"Ex mo . Sr. Presidente:

Tenho :1, 'honra de anexar à
presente, para o elevado conheci
mento de V. Exa., fotocópia, do
editorial ~scIito pelo jornalista
Eqdocio l'Cavines, um dos mais
ilustres periodistas salvadore
nhos. sob o título: "Abolicion de
lmpuestos y paja de precios en I
Brasil", publicado no importun
ie rotatiyo de EI Salvador "EI i

Diario de Hoy" na 5" p'Ígina (b
edição de 24 do corrente,

Aproveito esta cportunídade
para apresentar a V. Exa , 0,-'
.protestos de elevada considera
ção e alio apreço,

Dios, Union y Libertad. ....2

Nicola Pedulla, Cônsul de La :R,c,'
publica de EI Salvador - Re
cife.

O editorial' é o seguinte:

Panorama Continental
-1

Supressão de impostos e baixa;
de preços no Brasil.

No mundo inteiro a alta de
preços é um fenômeno Incoercl
vel, ainda, mais nos países casti...
gados pela inflação que se viram
submetidos à desvalorização de
suas moedas,

Jj: o caso do Brasil onde a in
flação ficou como infeliz heran- ~

ça do regime progressista dã
vanguarda. de João Goulart.

Atualmente, mediante um .pro..·
cesso engenhoso e severo. Ideall-'J
zado por economistas brasileiros,
a inflação tem sido eliminada'
progressivamente, sem recorrer a
medidas deítacíonárías. Porém
não tem sido possível ainda" baI..:'
xar os preços. aumentando o po
der aquisitivo do consumidor .. O
Brasil portanto está diante da
mesma situação que se combato
em todo o hemisfério. inclusivo
nos EEUU,

Em todas as partes, o recurco
governamental tem sido o clãs
síco controle de 12reços que vem
fracassando desde os dias do ,
Grande Hammurabi, fundador dr,
nnpêrtc babilônico, ~ famoso pali
-rraeasso de suas tabelas de pre
ÇQS. Os economistas braaííeíron
não quiseram enveredar pelon
caminhos que conduzem à saídu
errada, ou seja, li alta de preces,
o mercado negro, à corrupção dor}
fiscais, inspetores e íntgnd&ntc.g.~

No Brasil ~ preferiu-se penscli
em algo mais sensato e se deere
tou a supressão de todos OE fEl"
postos que incidem sobre os nrl1'~

ços dos :ntieos allmentfcíon jn~

dustrializados e os que pagam 00
alimentos.

, ~ O Ministro das Finanças do
Brasil. Delfim Neto, declarou Siri
uma reüníãó de repmsent!mtE4
da indústria, do comércio e dj
agricultura, que "tanto o comõr
cío como a indústria e os agr!.
cultores devem compreender eat-a
novo esforço do governo Médlct,
ao suspender a cobrança deEzci\
impostos e cooperar para quê
esta supressão tributária repre
sente um beneficio no preço fi..
nal do rproduto ao consumidor'";

Os representantes de empresá
rios responderam ao ministro
que "se achavam com a melhcr
disposição para, cooperar com (I

governo, aproveitando as exce
lentes perspectivas de contenção
dos preços no presente ano".

O Ministro Neto insistiu n;~
'possibilidade real de conduzlr,
com êxito, a batalha da baixa do
preços neste ano. Afirmou quê
"existem razões objetivas pará
obter neste ano um comporta
mento melhor 6 resultados maís
positivos no setor de preços. 1'.3
colheitas agrícolas são abundan
tes e os agricultores estão obten-s
do um aumento da prcdutlvídade
bastante razoável. o que signifi
ca uma melhorta da renda para
os produtores. Simultaneaínente,
isto I determina menores pressõer;
sobre OS preços para o consumi
dor pela abuJ1dància da oferta.-

É: mister advertir que no Bra
sil nãD S6 ~.pllcaram,_rerormr.'l:l
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tos dos srs, Fernando I Cunhar;
:\Valter Silva, Carlos Cotta, Getú
lio Dias e Argilano Dario e com
votos em separado, contrários. dos
srs. Peixoto Filho e FranCisco
Amaral. (Do Senhor Erasmo
Martins Pedro).' Relatol': Senhol(
Daniel Faraeo ,

cão e Justiça, peja consti'.:uciomali_
dade e juridicida-de, e, no mênto,
pela aprovação, (Do Senhor San
tílli Sobrinho) . PvelatDr: Sr. Djal
ma Bessa.

PROJETO ]'I.' 145-A. DE 1971'

Aprovado.

P~issa li segunda discussão.

o SIt. I'RESIDENTE:
(Pel'eil'lZ Lopes) .- N.\í-o havendo.

oradores inscritos, declaro encerradaI
a discussão.., ~, 'Q SR, PRESIDENTE:
. Vai-se passar à votação da matéria. (Perl!ira LOJ;les) -: Te~ !L ppJavra o

Tem a }la1avrà o Sr. Laerte Vieita, sr. Peixoto Fllho, para díseutír o 'pro-
para encaminhar a votação. jeto,

o' SR PRESIDENTE.
(pereira Lopes) - Vou sllbmeter a

votos o segbinte ,

O SR. PRESIDENTj::
(Pereira Laves) - O art. 12 do llvS~O

Rell'im€llto Interno. que trata das atri
bUIções das I.t1deTan 'H5 C::.-.: ~ segi1h1te:

"A Llclel'anca aa lVIaioria. r1a M"i
TI01'ia e dos partidos ou gruDos de
pUl'tidos que l'em2Sel'teJTI pelo me
nos um décimo 10 t<1Jsl de ,Depu
tados têm as segnin}8s prerroga
tivas:

o SR. PRESIDENTE,'
(Perein; LOpe8) ~ Tom a palaVl'a,

o nobre Deputado,
o SR. LAERTE VIEIRA: O SR. PEIXOTO FILHO,
(Encélhinhmnento de votação . (Sern revisão do oraaon - Senhor'

Sem revisão (lo' orador) - Sr:- Presi- Presidente, 81'S. Deputados, outro pro
dente, o projeto objetiva alterar o jeto de grande valia e oportunidade
§ 1:' do art. 64 do Código de Processo por certo será rejeitado pela' Maioria
Civil, que trata da remuneração, dos desta Casa.' ' .
honorários advocatícios devidos nas O projeto número 1. 947-A, de-1968,
causas ajuizadas, Estabelecen o pro- t
J' et o ,que. esses honorários, que são fi- do ex-Deputado e a ual.. více-oover

.. nador do Estado da Guanabara Eras
xados de maneira móvel e motivada, mo Martlns Pedro, traduz, no artigo
nunca serão 111fe1'iores a dois' salárlos- 1.", relativamente à prevenção de ací
mínimos vigentes na região. Essa a dentes, o interesse de seu ilustre au
inovação da. proposítura. tor em criar uma categoria proftssro-

A douta Comissão de Constituição nal até agora não prevista nem ca
e .Justiça opinou pela constitJ.cionali- pitulada em ,qualquer dispositivó da
dadê e jurídlcrdade do projeto, e, por Consolidação das Leis do Traba.lho. ,
ser a Comissão de mérito, manítes-. Na Comissão ·de Legislação Social,
teu-se também favoravelmente à sua tive oportunidade de oferecer Um voto
aprovação. . em· separado, nos seguintes termos:

Como o parecer é favorável - e "O projeto em questão tem por
porque também somos autor de proje- objetivo integrar no quadro. de
to que objetiva discíplínar essa me - atividades e profissões, consubs-
téría :referente ao pagamento de ho- tancíadas ou enumeradas na oon-
noráríos -= registramos a ínícíattva, solidaÇão das Leis do Trabalho,
que entendemos válida. pedindo que, uma -atívídade laborativa até en-
a douta MaJOrIa considere o parecer tão esquecida pelo legislador, qual
ela Comissão e. aprove o projeto. seja a de "técnico' em segurança

do trabalho".
Nestas circunstâncias, votamos 'fa-

voravelmente ao projeto. (Mv.ito ~em.) O ilustre Rélator da Comissão
de Educação e Cultura, Deputado
Eurfpides Cardoso de Menezes,
examinou o projeto em tela, sob
todos os ângulos. oferecendo, 'afi
nal, .um substitutivo que, sem mo
dificar o objeto da proposição. se
enquadra melhor no' espírito da
legislação. vigente" I ' '

Trata-s.e, o ilustre Relator,~de um
dos mais categorlZados_ parlamentares,
não apenas desta, mas já de outras
legislaturas, . e nacionalmente conhe
cido como emérito educador, homem
de pl'Ofundos conhecimentos e de in
discutível cultura. No seu substituti
vo, col1clui S ~ Exa~, pela necessida..
de da criação desta bategoria profis-

O Congresse NncioDaJ deoreta: sional, alterando-se a. Consolidação
Art 1.0 O-l)arâgrafn rprhneiro (1tl ~i..s Le:s do Tta~alho"..: i}liás, não se

artigo M do Códi"o de Processo Civil l,a nenhuma movaçao. po~qu.e ela t

:. '.' .. ' , " , "'. j' ']0 " • vem sendo alterada pelo propl'lo Go-
passa a Ler'a ..p/=U1n,e Iee açao, V81'nn a todo o momento.' Quase 10

Item r. ,"§ 1.0 Os honorários serão fixa- por cento dosõeus dispositivos já fo-
Ttem II - Püàern falax por 60 dos na próm-i2, sentenca, 'Que 0< ram modJficados, o que trs,duz a SUa

minutos em defesa -da linha po1í- arbitrará C0111 'lnodei~ação e IDO'" eVOlução. E essas alterações são sem-
tica que apoiam durante o Expe- tivadamepte em QllP I1tia mmcà pre para melhor;
<'líente ou na Ordem do..Dia, desde inferior a' ~lois salários-mínimos A intenç.1ío do autor do projeto, ex-
que nela não llaia matéria em re- vigentes na região". Deputado Erasmo Martins Ped:l'O, foi
gime de Ul'gência, . Art. 2." Está l~i entrará em vigor justamentf' criar uma categoria pro-

Nã" há matéria €-In Tegíme de ur- na data de sua DUblicar.ão, revogadas fissional, porque o técnico de segu-
gência em di.s-cussão nesta, sessão, de. as disposiçõÇlS eu"Í contrál'ío4 - rança do tralJalho é necessário. A Li-=:
s6rte que a Mesa. conce:l€\.do .a pala- derança ela ARENA poderá antecipaI'-
vra ao nobre' Líder ela Mai()ria, muil;o O SR. PRESIDENTE: se à nossa argumentação, dizendo que
ombma tlâo soubesse ')" 3ssunto que (Pe1'eim Lopes) _ Os S1's. que apro- irá onerar as empresas, que elas fi-
S. Exa. h'ia tl'atar, cumpriu apenas o vam queiram ficar, como 09st[",I). carão obl'igadas a -manter, pelo me-
Regimento. . (pçr.,usa~) . nos, um técnico para essas especifi

cas tareJas. Mas, Sr. Presidente, Se
nhores Deputados, não é· ta.nto "as ...
sim. O substitutivo da Comissão de
Educação El. Cultura traduz justamen-
te essa necessidade preconizada no,

O SR. PRESIDENTE: projeto do ex~Deputado Erasmo Mar-
(pereim Lope8) ~ Primb!ra c;Is- tins J'edro. Examínei o substitutivo

cussão do Projeto n." J .. 9'!7-A, de em toda a sua fundamentação, em
1968, que modifica dispositivos do seu arrazoado, que traduz '0 estudo
Decre~o-lei número 229, de 2~ de acurado oferecido pelo Deputado Eu
feveren'o de 1967, 'que alterou a rípedes Cardoso de Menezes. E neste
:Consolidação d~s ~eis do Traba- momento, ocupo a tribuna apenas pa
lho (Decreto-leI numero 5.452. de ra justificar meu voto em separado
1 de maio de 194;,,), e dá! .out~as favorável ao substitutivo da Comissã~
providências; tendo pareceres: da de· Educação e Cultura. Apl'Ovado o
Comissão de Constituição e Jus- substitutivo, ficará .incluida no texto
tiça, pela constitucionalidade; da da Consolidacão das Leis do Trabalho
Comissão de Educação e Cultura, mais uma o.~tegoria profissional, a.- de
pela aprovação. com substitutivo; técnico em segurança do trabalho.
e, da Comissão de Legislação So- Essa categoria seria. desdobrada em
óial, pelarejeiç1ú;l,- contra os vo- auxiliar àe segurança' dl: trabalho e

o SE, LAERTE VIJj;IlM.:
, Sr. Presíríente, jicço 11 palavra pela
-ordem., ' •

o SR. PRESIDENTE:
(Pereira Lopes] _ Vai-seI passar à

vo()tação da matéria. COnSGRnte da ar-I'
dem do Dia. .

, O SR. PRES!DENTE:
(Perei1'1Z Lopes) , I

Primeu'a dis-cussão do Projeto
n? H5-.A, de 1971, qlle ná llova 1'e_!
dação ao § 1g' d') artigo 64 dol
Códigü de Pl'oeesoo Civil; tendo

"parecer da COluissã,o de Constittli~

o SR. PRESIDENT!t:
. (Pereira· Lopes) - Nos 'termos do
artigo() 21, da Reso()!'1ci\.) nO 91. de 1970,
{'A)EVceo.a Câmara d0.:; Delll;tados p-al'a
UIna SB..-<.:'.São p....~tl.·a.(Jrctinú""!'ia lnatutina,
amanhã. fi; 10:00 h{·l·US. destinada a
Tl'abalho de ComiSsões.

o SR. LAEWrE VillIRAl
(Questão ele ortiem. - Sení revisão

elo oMdor) -,:. Sr. Presidente, V. Exa.
sabe que a Liderança ela l;1inoria sem
pre S() preocupa em colafiorar com a
Mesa para, <I atendímentunas diSposi_
ções l'egimentais:- Nã·Q nos insurgimos
contra {JS privilégios cue H.~ Iíderanças
têm. Eles são neeessártos . Mas nos
Insurgímns contra os atos das lide
ranças que não encontram o -esputdo
no Regimento.

.-- O nobre Líder F.[Ol11Pl'O Sa11tos aca
ba de ler artigo oubücado na RepÚ
blíca de El Salvador, para transcríção
em 110SS0S Anais, Nilo Se tra ta, portan
to. de nenhuma "'J!uunic&{;ão.de ca
ráter urgente e que ir.ttE-H:sS8 ao co...
nhedmento geral, previsto no m't:--.13
do Regimento, nem esta seria a, hora
própria, porque só depois de finda; a
Ordem do Dia poder-se-ia fazê-In,

Desta sorte, o 2.rti0;o Iaudatárão que
S. Exa. trouxe so1JrA as excelências
do .reglme brasileiro parece-me que foi
mal colocado na )l/'sido em que S
Exu. () fez I. -

POl' este motí vo: sem pretender eon
rraríar as Iegítimas nrerrogatrvas.não
Queremos que o 'Raí;ir.nemto seja arra...
;th.a~o e que se torI'~ um 11'Í:l1"O,. ~o O SR. HOMERO SANTOS,
Jll1ClO da Ordem '10 Dl!1 <»1\ hora 111a- , , "

-dequada, DeputadoS- f'acam '1rD'll1I1Cla- . }!Ei}cammhamenw de ~otaçao. Sem
mentes em noms (10\ T,jc].o'·anca para leVtSCW do orador) ~ SI, Presídente,
a transcrícâo de docum- ntos nos para demonstrar que nem tudo nesta
Anais. V. Exa. sr. P::e.idnlte_ há de Casa é divel'O'ência, €st~m\lS lntPl",,
compreender o M'ltlOe- (!«tp Cjl1PStão mente de acordo com o LIder do MDB
de ordem quev Ievauto s ,na, €sclare- A ~aioria votará favoravelme.nt.8 '10
ciCIa de1iberac~.o. (M"ito bem,) jJ1'CJeto, porQue ele realmente e Justo.
,. OI1'l!ito bem.)

agrárias no estilo do Peru, Bo- que S.' Exa. vem conduzindo este
livia e onue, O resultado se ira- Pais, dando prova suücíente do aeer
ãuz em aumento da renda para' to desua política - fato reconhecido,
o propríetárío e na elevação da, neste instante, tanto 110.exterior c,o

.produtívídaôe, que b e n e f f-e ia mo por todos os brasileíros, (Muzto
igualmente a produtores, disbri- bem.)
cuidares e consumidores.

Estes "benéficos resultados de
vem-se ao fato de que o Brasil
est:j, absorvendo -a inflação sem
cair' na deflação. .

Os créditos para a Rtividàde
econôrníca não têm sido restrí
tos e sobre este. importante pon
to o Ministro das Finanças de
clarou: "Rá 30 meses não se re
gistra no país nenhuma restrição
de crédito. Esta sítuacão conct
nuará porque o'governo não pre
tende utilizar mecanismo de res
trição. Os meios de pagamento

. eontínuarão crescendo em volu
me adequado para 'financiar o
crescimento da produção'".

Isto prova que no Brasil im
pera um regime de Eeonomia
Social de Mercado, com austeri
dade clentífíoa, levando em con
ta a totalidade dos fatores nus
intervêm no processo da nrod li
!!ão, sem submissão à normas
alheias, adaptando os métodos às
ecndlçôes concretas que herdou o
atual regime.

O Ministro afirmou diante dê
seu interessado auditório' que "o
objetivo principal do governo
continuará sendo o de manter a
economia em todo o seu vigor e
de seguir executando a política
de oombate à inflaoão. Nem ve
mos acionar mecanísmos restrí
jjivos, seja sobre o crédito, seta
pretendendo, fixar os preços dos
produtos" .

O Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral' do Brasil,

, João Paula dos Reis Velloso ex
pressou que o governo mantém o
firme propósito de crescer com
estabíltdadc e de impor uma po
lítica que tenda a distribuir a
renda mais e mais amplamente.

ll: inquestionável que a SU1Jres
são dos impostos sobre os'urn
dutos alimentícios que acaba de
ser imposta no Brasil exercerÁ:
uma influência benéfica sobre a
baixa doJi' preços e sobre o me
Jhoramento do nível de vida das
mass~s. Mediante esta. po)ítica
eVidentemente sagaz, o Brasil se
apresentará este ano como o pais
onde não haverá nenhuma eleva
ção de preços de artigos incüs
pensáveis.

Ao finallzar este ano será P0S
sivel comparar duas políticas
antagônicas jn1postas ao longo e
ao largo da 'Am~rica Latina:

Do CQutrole de preços realiza
da por intervenção do estado e a-

,de supressã'l de impostos sobre
os produtos alimentícios em
meio à liberdade da oferta e da.
procura.; I ,J

E a economia l)ibrida, com
predominio do intervenciol1ismo
.estatal e a economia social de
mercado, deefrontando-se..

A confrontação vai se realizar,
não media.ntB doutrinas ideolo
gias ou lJoSif1Ões de Partido, mas
no camr:n (108 fatos no terreno
da r'eali(Jw'le, OJ1e é onde se pro
1'a a %lirll'z de todas as teorias
que servem verdadeiramente "o
interesse (175 D1RSsaS pOpl.lial'f's.
Enquanto D Ch'le e o Peru ~xibi
rão l111S~1';n o Bl'asil apresentaxã
prosperidade. ';

Sr. Presidente. fazendo incluir 11(l5
Anais da Casa este editorial de um'
JàrnaJist,t est?,m:',eiro, queremos, com I
isso, deixar m~is uma vez patente o l
nosso entusiasino pelo Governo do Sr.
Presidente 'Médici e pela maneira com I
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terá a. denominação genérica de tée
nICO em segurança do trabnlho.

!\ 2" O designação profissional de
Técnico de Segm:ança. do Trabalho,
abrangerá as seguintes categorias:

§ 6" Decorridos cinco anos da f\pr"~

v1j.çãu da presente lei, nenhuma em
presa industrial poderá contratar pa
ra dirigir ou trabalhar em seus ser
viços de hIgiene e segunnça indus
trial, profissi-:mal sem as habIlita
ções aqui referidas. -

! 7" Para disciplinar a admissão de
auxilial'es e técnicos em higiene e se
gurança do trabalho, o MTPS, clasBl
fic2sá as empresas segllnde> o gl"aU de
e~posição' aos riscos profissionais a
que ficam sujeitos seus empregados.

§ 89 O grau de exposição a riscos
profissionais ser.L'á expreSSD em ternlOS
de agresslVldade esp~cífíca da ~ti"l
dada exercida e do número de em...
pregados expostos a estes riscos.

§ 9" As emprêsas classificadas no
meno= grau de exp::>s:ção a riscos,
obngadas a executarem (} que prece!
tua o Decreto-lei n° 229 de 28 de fe
vererro em matéria. de higiene e se
gurança do tJl"abalhol ao contratarem
especialistas em segurança industrial,
ooderão fazê-lo dentre os profissio
11ais a que se refere a letra b do ~
2°.

Vou sub-

Os Senho
ficar como

O SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana)

meter a votos o seguinte:

§ 11. A emp,'esa que não cumprir
o disposto nos § §' 99 e 10 incorrerá em
multa de valor 19ual a um salário
minimo regIOnal, aplicada em dobro
se comprovado que: --

a) usou de artifício ou simulação
paTa descumprir a lei.;

b) é reincidente.

A1't. 2" O quadro das atividades e
profissões a q lle Se refere o Decr"to"
lei n" 5.452, de 1 de maio de 1943, se
l'á acrescido da prmissão a que se
refere o § 1° desta lei.

Art. 3° gsta lei entrará em vigor,
com sua. xE'gulamentação, no praZ'J de
sessenta dias depois. de publicada, re
vogadas as dispOSições em conln'ario.

o SIt. I'RESIDENTE:
(Reynaldo Santana) 

res que aprovam queiram
estão. (Pausa).

Rejeltaâo.

PROJETO N° l.M7-A, DE 196B

O Congresso Nacional decreta:

Art. I -' A Seção Ir do Capitulo
V da Consolirlação das Leis do Tra
balho, modifICada pelo Decreto-lei nO
229 de 28 de fevererro de 1967, passa
li ter a seguinte redação:

§ 10. As emprêsas classificadas ii6.~
de-mais graus de. exposição a riSCO~1

obrigados a executarem o que pre
ceitua o Decreto-lei n" 229 de 28 ele
fevereiro dt! 1987 em matéria de hi
giene e segu~ança do trabalho, exclu
:::ão feit,a dos urofissionais de nível
universitáTio. somente poderão fa
zê-lo aentre os Dl'ofi,~slf}n" 'S €L qne se

~EÇÃO li refere a letra a -do § 2° desta leI.

Prevençao -de acidentes § 11. O estaoelecimeJ1to ·ql1e-deixal'
. de Gtllnprir -O dispost'1 l1f}S l1o r?O'j'of<,S

Art. 164. As empresas que, a. cn- 10 e 11 desta lei, incorrerá na multa
terio da autoTidade competente em de valor igual a um salário-mínimo
matéria de s.egurança e higiene do. ITegional, que será anlicada em dobro,
trabalI::0' eS~lveren1: enquadradas em pela autoridade compet,<;nte se ficar
condlçoes escabéleCldas nas nOl'mas apurado' -
expedidas pejo Departa~ento Nacio- I' ,
naJ de Segurança e HIgiene do Tra-, a) que o illfrator usou de artifício
balho, deveráo manter olJrigatoria- ou' simu1aciio para fraudar a exe
mente, serviço especializado em segu- icllção -desta lei'
rança e. em higiene do trabalho e '
constituir Comissõos de re]J'1'esentan- b) que o infrator é reincidente.
te;; de empregados e empregadores. Art. 20 O Quadro das atividades e

§ :to O pessoal especializ$.-do em hI- profis.sões a que se referem -os dem'e
giene e seguranca do trabalho destl- tos-leis n° 5.452. de 1 d", maio de
nadQ a execucão" dús services a que s~ 1943 e n9 229 de 29 de fevereiro de
ref<:re estE, artigo, exclus[o feita dos 1967, será acre.scido da profi:!'3áo a
profl&siona,ies de uiveI universitário, que' se refel'e o artigo 1 d~ta.. le1.

SUBSTÍTUTIVO

Lideranca da Maior.i!J, ('companhará-I mero 4.024, de 21 de dezembro ee
':0 voto do ilustre Relator da oomís- 1961 (Lei do Diretrizes e Bases da
são de Legislação Social, DeputadoIEducação Nacional), ouvido O n...
Daniel Faraco, que, em seu parecer partarnento Nacional de Segurança e
diz: Higiene do Trabalho do Ministério do
- "Cumpre "reconhecer que as I Trabalho e Previdência Soci~l. .

normas legais vigentes _ e que I § 6~ Nenhu,ma empresa índustríal a) InslX'tor de pegU!dnça do Tra-
o projeto reproduz .10 essencial p~d"r~" decorndo:, ClllC? anos (la pu- balho ,
- dão condições ao Ministério do blícação desta, lei, P?nilaT 03 serviços b) Auxiliar -de Se&~r<lllça do Tra-
Trabalho para induzir as empre- de segurança e higíene do trabalho .halho.
sas a- manter servícos satistató- a pronss.on.u que nao tenha a haui- § 30 Os certificados de habilitaçao
rios de segurança, Impõe-se, ís .. , Iitação pr'2v~L~l nos §~ 3° ~, 4\ re.ssal- pronssíonal corresponusntes às cate->
to sim, que 0'1 órgãos cornpeten- vada a hrpútrse de absoluta índíspo- gorias previstas 110 l:,üagr:lfo 2? se-.
tes se empenhem - como de ia- níhilidade, no mercado. de t..abaího, rão fornecidos uelas ","colas tccmcas
to vêm fazendo - "'"·n1 ríscauzar de pessoal da respectiva categor.a que mancíverem cursos da EegUl'.:.'..nça.
'esses serviços e zelar pela sua proríssíonal. do trabalho, de prím-íro c.elo, para
effciêncra, mediante SU>t adapta- § 7' O Ministério do Trabalho e auxílíarus d-e segurança do trabalho ,
ção as _ p8culHlri~ades . ~os p~o", Previdência Socía l, para. disciplinar a e do __segundo ciclo, para inspetores ae
cessas «e produção, exigindo m- adnüssâo de> tecmeo, em segurança segurança do trabalho.
clusíve a atuação de pessoal es- do trabalho, classrrícará as Empresas
pecíalizado, quando for o caso." indústriais segundo o grau de expo- § 4" Dentro do prazo :lã um ano,

Sicão aos riscos prorissíonaís dos res contados da publícaçvo na presenteDesta maneira, Sr. Presidente, se -a , ~ c.o-c r-i. _ c -
a Iegislação vigente atende satísta- pectivos empregado". le!, os certltícaríos de habilitação pre-

vistos no parágrafo 2", serão forneci
toríamente ao que o projeto prece- § 8" O grau de exposição a riscos dos aos que maiores de dezoito anos,
nisa, preferimos ficar com a mesma pronssíonaís será expresso em termos comprovem ter exercido" por mais de
que, de acordo com o "nobre Relator, de agressiv.ldade específica da atíví- (lols. anos atividade específica (la pro
na" nomlssáo de Legislação Social, dade exercida e do número de em- fIssao e ter completado o prímeiro ci
nosso Líder Daniel Faraco, atende pregados €L eles expostos. -- elo de curso de grau medio para au-
Inteiramente à disposição do' pro- § 90 A empresa obrigada a manter xillar de segurança do trabalho ou o
jeto. (Muiro bem J . serviço especializatío em segurança e segundo para inspetor ele segurança

higiene do trabalho, se classífícaría do trabalho.
DO menor grau de -exposição a ríseos i § 5° Os currículos dos cursos rerert
poderá confiar tal serviço a 'auxiliar dos no parágrafo 2' serão estabeleci
de segurança do trabalho. dos pelo Ministério de Educação e

'§ 10. A empresa nas condições do Cultura, ouvido o Departamento Na-
§ 9°, se classificada nos demais graus cional de Segurança ri Higiene do
de exposições a riscos somente pode- Trabalho do Ministério do 'I'raba lho
rá confiar o respectivo serviço de se- e Previdência Social e, no mínimo
gurança e higiene do hrabalho a ins- devem constar de higiene do trabIJr

.petor de s<3gurança do trabalho, ex- lho, .seg!1rança industrial e noções de
clusive o profissional de nfvel uni- estatística.
versitáno. -

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - A Comissão

de Educação e Cultura, ao apreciar
o projeto, ofereeeu ao mesmo e vou
submeter a votos o se-gu.hlte:

O Congresso Náéional decreta: _
_Art. 1" A Seção II do Capitulo V

da Consolidação das Leis do Traba
lho, -modlflcada pelo Decreto-lei n ú
mero 229 de 28 de fevereiro de 1967,
passa a ter a seguinte redação:

SEÇÃo rI

Prevenção de Acidente

Art. 164. As empresas que a cri
tério da autoridade competcEte em
matéria cte ,segUTança e hogiene do
trabalho, estiVerem enquadradas, em
condições estabeleCidas nas normas
expedidas paIo Departamento Nacio
nal de Segurança e Higiene do· Tra
balho, deverão manter, obrigatoria
mente, serviço espeCializado em segu
rança " higIene do trabalho e consti
tuir Comls.sões Internas de Preven
ção de Acidentes, compostas de repre
sentantes de empregados e de em
pregadores.

§ 1° O pessoal especiai!zado em se
gurfança e higiene do trabalho, com
instrução de nf"el médlO, d.estinado
a execução dos serviços a que se re
fere este artigo, terá a denominação
genénca de Técnico em" Segurança do
Trabalho.

§ .2" A designação profissional de,
Técmco em Seguran,Ça do Trabalho
abrangerá as seguintes- cat?gorias.

a) auxiliar _de segurança do traba
lho;

b) inspetor de segurança dp t,'aba
lho.

,§ 3° Os certificados Cf' habilItação
pl'Ofisional, correspondentes às cate
gonas previstas no § 2°, seTão expe
lIdos por escolas Técnicas, oficiais ou
reconhecidas, que mantiverem cursos
de segurança e higiene do trabalho,
do primeiro ciclo para auxiliar de se
gUl'ança do trabalho e, 'de' segundo
ciclo, para inspetor de segurança do
trabalho.

inspetor de segurança po trabalho, de
acordo com o nível dos cursos minis
trados. Esta, portanto, a justificação
do meu voto, favorável ao substitutivo
da Comissão de Educação e Cultura.
(Muzto bem.)

Durante o discurii1 do Senhor
Peixoto Pilho, o Sr. Pereira Lo
pes, Pteiiidenw, deixa a eaâeira da
presuiêncui, que é ocupada pelo
Si. ReYilaldo Santana, 2.° Vzce
Presiâente.

o E.R. PRESIDEíJTE:
(R.~l.rn(l~do Su/uÚil,a) ~ Tem a, pa

lavra O br. Waíter Silva, para dís
cusrr o projeto.

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaido Santana) Não havendo

mais oradores ins'critos, declaro en-
cerrada a discussilo. .

Vai-se passa]; _a vota~ão da maté
ria.

Tem a palavra o Sr. Homero San
tos, para _encaminhar a votação.

o Li:,. \VAL'rEB. SIIIVA:
(Ü,-ilh /6V$t(iO ao ot tuiory Sr. Pre

Slu"'lLEl brs. Deputados, a- pIOl>0Si
ç.-.u 8n1 dú:;CUbSdv :W.L apreciada na
LJffilS;)'-!.O Cl6 Legrslaçâo SOCIal, con
tl;;'l'a.ua,méme ao projeto e aos subs
tiL U ros apresentados, Fomos .voto
vencH..o, bl~. Presidenbe, naquela t....O
nussao . .Dal a razao peja qual pedi
mos a p.uavra para defender nosso
po.uo ue vista, COIncidente com o vo
to cntao proterlno pelo Deputauo
FranCiSCO n,naral. No seu voto em
separauo, aquele brill1ante Depm,acto
da U1'o&lçdo apresenta também um
subsucunvo ao Projeto 1947-48. Neôse
cubsntuuvo, que se encontra publi
cado com toda a matéria programa
da verrricamos qiie foi muito tenz 0_
béputado FranCIsco Amaral. S. Exa.
ajusta, víabilíza o projeto' de acordo
-com a Sistemática processual traoa
lhisLa e em consonância tambem
com o Decreto-lei 229, qu_e alterou
profundamente a Consolidação das
Leis do Trabalho, de tal sorte que
oriou ou mstltUlu uma nova Conso
lidação. E, com essa. alteração !ntro~
d1,lzida pelo Decreto-lei 229, nao ha
dúvida de que se abriu um caminho
lJIl'go para a regulamentação da pro
fissão de téCniCO em segurança- do
trabalho, alíás i1ssunto resolvido nos
VII e VIII Congressos Nacionais de
Prevencão de Acidentes do Trabalho.
Sem dftvida que o parece;: e o su~s
tlitutivo da Comissão de Educaçao
são muito bons, como também exce
lente é a justIficação do proJeto da
lavra do nobre e então Deputado
Erasmo Martms Pedro.

Mas nosso apelo, Sr. Presidente, é
pela aprovação do substitutivo apre
sentado pelo Deputado Francisco
Amaral, que está em melhor conso
nância éom o espírito do legllilador
brasileiro, com a abertura com :::
abertura instituida pelo Decreto-leI
229 e tambem em consonância com
os reclamos dos Congressos Nacio
nais de Prevenção de ACIdentes, o
último fIos quais realizado em Porto
AlegI~. _

Cremos que a aprovaçao deste
substítutivo .viria regulamentar l),.

proilssão de técnico em acidentes do.
tra balho porque inclusive neste subs
titütlVO, 'é bom que se enfatize, o
Deputado Francis~o Amar,al. pr0.c~ra
criar duas categorIas proflsslOnals. a
de auxiliar de segurança do trabalho
e de inspetor de ,segurança do tra
balho, duas profissões que dependem
apena, de regulamentação. Foram,
alias, preconizadas, tambénl, nos Con
"ressos aludidos. E' o apelo que ta
~emos ãs Lideranças dos dois Parei
dos, para que aprovem o súbstitu~ivo
oferecido' pelo Deputado FranCISco
Amaral.. (Muito bem.)

§ 4° Os maiores de dezoito anos que
den17ro do prazo de um ano-a contar
da data da vigência desta lel, e re
quererem comprovando haver exer
Cldo, por mais de dois anos, conse
cutivamente atividade específica da.
profissão de técnico em segurança de>
trabalho, farao jus ao certificado de
auxiliar de segurança de trabalho.

-~-........

O SR. HOIUERO SANTOS: § 5° -Os certificados dos cursos re·
, (Er.caminhamento de 'Dotação - Sem I feTÍdos no § 3° serão estabelecídos de

2'evisão do orador) Sr. President~, a acordo com [} que P~'f"6 a Lei nú-
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'Ol'eio que V. Exa. <"stã interpretando Itaco e exercitar as ai rlbuições que lhe
bem. Entretanto, lançou uma hijJótese,cabe em hipóteses como esta .Ó»;;'uero
em que não acredita. N<'lT, podería-j deixar aqui consignado este nos-so de
mos crer que V. Exa acreditasse, por- sejo, ao mesmo tempo em que regís ...
que nãó faria: jus à sus íntelígência tro mai suma vez, que o tratamenjc
e prlncípalmente ao .1'ESPfjto que tem injustificado recebido pera Oposlçao
V. Exa por esta Oasa e pelos Parti- impediu que a aBPllaqã.ü Iegítíma qE
dos que militam em nossa Pátria. companherros nossos pudesse exerci-

O S JO'Ao :M'RNEZES _ Agora já tar-se e que a vontade pnpular pudes
ma c~nvenco da~-o!Jortl1n.dadê exata se restabelecer-Se 11a escotha dos seus
de" ter ocupado esta"tribum, neste mo- Governadores.
mento , Como sabem V-. Exà e a Ca- O SR. JOÃO M3:l"ESES - Muito'
s~, a posição dos P()!it~9{'s e. d<;s par- obrigado pelo aparte dE v,. J!)xa.~~,
tIUOS, perante a opiniao públíca na que verificamos com a exuosicao fe'i
conjuntura atual, é cada ~e? mais di- ta neste artigo do jornalista Cp,""}?
tívtl e vai-se' tornando quase ínsus- Branco P Que l'ealwente " cl\J.s"~ PO!l
tentável. Vê :v. Exa. 'i opuüã.o con- tíca __ isso não pode .ser con~.:>;;ta~\~
tida na "Coluna do Castell<)" ainda se porque verdadeiro _ ma a ~Ia, e"~a
torna mais graVe e precisava ser, es- mais relegada a um papel 1D?,g!11
clarecida neste Pltmál'io, quando se ficante na contextura ela. 1lda puhl1Ca
afirma: brasileIra, Este Sl1eJtO. c,:,nca em chg~

"A -promessa desse "bicho" para que a poslcâo do propno partido to
se tornar :realidade, eXige ainda o Governo. Qu~.nto a .nó-s.sJ() Movlme~s
comportamento de meninos de co- Democrático Braslle1ro nao lte.mos:";'sõ
Iégio, que tenham boa média no mo condicões de fazer. v~,"el o ?"8to nnn:·S5 ldtWS, a noss
comportamento, porque se não a ":'2Dsamen ,as bi;'iâ,:tirJ'rismo que at
tiverem, nada, absolutamente na- luta contra esse _ 1 "-

da, receberão em troca. está. "
E, mais adiante continua: Tal publicaçãos- contudo demonstr~

, que a Aliança-Renovadora .N':Clona ,
Cabe. no entanto ter em mente ~L ;sar de remesentar a ma;orIa ma

que o Senador Filinto MúIler aín, ~Pça ~está. Casa não ensera seclUB'l
da não anunciou uma decisão li- 1i~erdade para qlie seus membros ~os
mítando-sc a fazer 8 promessa de iam expor o que pensam, na d.ele~a
lutar para que prevaleça o ponto d~ seu direito e, sobretudo, no lehxer~~i
de vista oue sustentou. EmbOTa cio do mandato popular que e.

Cse presuma que ele o'ienha reíto outorgado. Verificamos, com m.lU a
consultas prévias antes do seu tristeza o que se vai passando dia a
a·únClo deve-se enterrder, pela di;' ;esta Casa e chegamoS à conclu
tradição conheeída do processo re- são de que marchamos para um vaZ10.
volueíonárío, que a efetivação da ~

promessa estará na dependência Em verdade, a Câmara dos Depu
de um comportamento continuado Lados e o Senado Federal nada, ou
da ARENA. quase nada, signiíicam !?-a es~rutura-

Preste bem aten~1lo ao Casa: o re- ção politica do Pais. FOlo envIad~ r~
flexo negatívo que poàe repre.!ient!tr cpntemente ao Congresso NaClona
esta coluna, de gTanCle l'epercussa;> nao en:renda que' altera, e.'x: todas as su~s
só na Guanabara como em todo ,erri- bases, as normas polItIcas esta~elecl
tório nacional onde se sUUll {) parti- das. Atê então não se .~o:rs_eg1.1la al
do do Governo como se esLivesse sem terar um item da Constltmçao ,'otad$,
dependência de espécie alguma, selr pela Revoiução. Mas agora, um~,.veil
direito de eSCOlher OU de fgzer expres- ainda para anular a classe poh~lCa,
sal' o seu pensamento, põe a re'lre'3Pll- para alijar aqueles que podem VIr a
taçãc da ARENe. em tal ~itua":ãa. co

t;:;-
exercer a representação pOj)ular, re

conlitantemente está-se lnclmnd':), ~ meteu-se para cá esta Eroe:t;da, apro
da a classe politica e enfim. ,odos vada unanimemente pela Ahança Rc
aqneles que representam o PQvo ~~ novadora Nacional, Sem ,que sequer a

_parlamentos. nas. a;;s~mbléias ou [[ualquer dos seus elemeni;os fosse dada
qUD,]qUer cargo legIslatIVO. a oportunidade .de: mamfest~r ._Q seu

Foi por esta Tazão qUe yim ,à tri- pensamento ou énp~Ir sua .opmrao em,
buna prl(vocar este es.cI:cremmen:to, no torno da problematlca pohtlea atual.
meU entender necessarlO e indlspen- SignÍficado da "Coluna' do castello
silveI, para que !\âo PllTl'Çll que esta Branco," posto a hu, pode assim ser
Casa, integmda-- sobretudo. por un~a enunciado: a falência total da classe
maioria maciça do Governo, nada .n:~lS nolítica que não tem mais condições
repl'esenta. naàa mais tem de omn'.ao. sequer de debater os assunto~ que in
a não ser aceitar tudo que para ca " teressam à realidade braSIleIra.
enviado para ser votado , aprovado
sem nenhuma dis{)l]ssão, sem debate O Sr. Homcl'o Santos - Nobre
de idéias, sem nenhum dJálo!Yo: Deputado, V. Exa. in~ciou ~eu, dis

curso declarando que nao gos La-rra 'de
O Sr. V,erte Vieira - Nobre Depu- dar um sentido diferente ao artigo do

tado João Meneses na ocasião em que
rememora a aprovaç80' ÓIl Emenda colunista CastelIo Branco. Mas, a
Constitucional 119 1-72, l'el$istra V esta altura de sua fala, parece-me que
E'xa. a verdade que, paTa nós.' do está procurando referendar o que dis
MDB. é inaceitável: a dê ClUe' não ele· se o colunista. Quando V. Exa. de
geremos governador em nenhum Es- clara que nós, da ARENA, não temos
tado, exceção feita ao da Guanabara a oportunidade ném o direito de di"
];' o primeiro Tegistro B demonstrar vergir está cometendo uma grande
o eno politico qUe se adowu com a 'injustiça. Por ocasião da tramitação
Emel}da. Quanto 1),0 despjl1 manifesta- da emenda constitucional, o'nosso Pre
do pelo, eminentp Presidente da sidente. Senador Filmto Müller, reu
AJ:l,ENA. no sentido de que o seu ])3.;' niu o Partido para que fosse discuti'"
tido nossa a vir esco1l1&r, pelos caml-. da a proposta ehviada a esta Casa
nbos' 110nnais ao!lf'1es Que devem pelo Sr. Pl'esidente da República. Da
ocupar rs go;rernos' dos Erta.dos reve- discussão, a maioria, por' unanimida
la. à evidência, que o processo, de eJ- de: se convenceu de que,. realmente
colha é anormaL Não fo.sse assIm. na,., o Sr. PreSIdente da Republica estava
medsaria hal'er es'a meocl'pacão nem certo: '\,Teio a emenda a esta. Casa, e.'
essa soliictacão. o pmtido, nOl'mnI- a ARENA votou maciçamente a seu
mente, haverja de se rennir. e seus ôr- favor. O ilustre presidente do nosso
",ãos próprios indi,"nriam OB candi~a- Pártido, Senador Filinto Müller, que
tos para que o eolé;do elrjtoral eôco· tem agido com a J:l1aior correção, o que
lhesse, uor voto ind1l·f t O. r resnertlvn aliás. é fruto do seu passado, da sua
governador. Como, infelizmente, tud1 . . . t
ocorre contra o nróprlo 1Jrincínlo d8 VIda, da S1,1a luta polltwa, em. atra
eleição indireta. para nós .. da Ono,ip'"" vês de entrevistas à imprensflo brasi
istn não cau"a (mal0'ler snrpl'e.sa For- leim, afirmado o seu desejo de dar
mnlamns até os melhores votos de qué autonomia ao Pgxtido. OS 81'S. Depu~
a direcão da ARE"!A 1': fi liderança ti'] cal' que, durante o f"rande Expedien
p8,i'tiào ma i{)rit~l'io consigam se mIe- tados que es.tão hoje ne~t_a Casa e Q

siderato: possa efet.ivitmente a ...... , l1ustr~ colul1l~ta, para ielIClrJade J10~Jl,
ARENA funcional' oomCl partido polí- I"l\m~ aqUi está - puderam venfr.-

bretudo em se "tratando do colunista
oastelo Branco, que el~ se retería à
classe politíca, o que me pareceu in
jurioso especialmente à' Aliança Re
novadora Nacional. Usando os termos
empregados pelo próprio colunista,
dír-se-ia que há .um grupo de jorna
listas que defende o principio de que
não se deve dar curso a certos senti
mentos, pois a hora ainda é cuidado
sa observação e de prudente condu
ta. Diz o artígo entre outras coisas:

"A ARENA vai ser recompen
sada pela' maciça unanimidade
com que acudiu à determinação
do Governo, votando a emenda
constituoíonal da eleição índíre-

. ta. O Senador Filinto Mi\lÍer, _
ainda no.calor do entusiasmo,
prometeu um premio que irá sen
sibilizar sobretudo aqueles que,
tendo sufocado com seu voto as
aspirações de disputar em pleitoI
popular O· Governo dos seus Es
tados, verão renascer seus so
nhos. Eles não poderão se diri
gir ao vasto eleitorado sensível à
sua Iiderança; mas poderão plel-

,tear do restrito' eleitorado das
convenções a indicação do »eu no-
me".

O aTtigo dá a impressão de que
houve uma combinação entre o Go~

verno e a 'ARENA para a aprovação
maciça dessa malfadada emenda
constitucional, que retirou do povo
brasileiro o direito de escolher' seus
governantes. Quer-me parecer que se
colcca a claSSe polítíca, ,e especial
mente a ARENA, perante a opinião
pública, numa situação demasiada
mente delicada. Pelo que ali se disse
- e não acredito que a hipótese seja
verdadeira - para que tôda a Tepre
sentação da,. Aliança Renovadora Na
cional aqui comparecesse, por ocasião
da discussão e votação da emenda
copstItucional houve a promessa de
que, se~assim procedesse, teria uma
recompensa, a que o jornallsta chama
"bicho". -

E' assunto bastante delicado, que
precisa ser esclarecido. Verifica-se
que nem o prêmio foi pago, porque
todo prêmio é pago na hora. O que
há, pOTtanto, é a promessa de que fu
turamente o Governo dará alguma
coisa aos integrantes da ARENA.

O Sr. Cantídio Sampaio - Cumpri
mento V. Exa. cuja inteligência e
espirito público todos respeitamos Por
fazer anteceder à essa conjectura a
afirmação de que é uma hipótese na
qual não acredita, tão inverossímil é.
Conhece V. Exa. seus colegas da
ARENA e os respeita, como é respei
tado por eles. -Não ignora a respon
sabilidade do nosso .partido e, o espí
rito público do eminente Senador Fi
linto Müller para julgar, por um mo
menCo sequer, que um comportamen
to civico, como o que marcou a vo
tação da emenda constitucional, pu
deSSE} estar vinculi>do a interesses su
balternos, que se assemelhassem à
compensação do 'lbicho'1 no meio iu..
tebolístico. '

Os Senho
ficar como

o SR. PRE§IDENT,,'
(Re)lnaldo Smíiana).

Discusaão prévia do Projeto n
100-A, de 1971, que cria a Facul
qade de Ciências Agrárias de
Anápolls, no Estado de Goiás, e
da outras providências; tendo pa
recer da Comissão de Constitui
ção e Justiça, pela. rnconstitu
clonalldade, com voto em sepa
rado do Si'. Lysaneas Maciel. --=
(Do sr. Fernando Cunha). He
Iator: Sr. Élcio Alvares.

6' SR. p:RI1SnmNTI'::
(Reynaldo Santana) - Esgotada

li matéria constante da Ordem do
Dia, tem a palavra o nobre Depu
tado João Menezes, na qualidade de
Líder do Movimento Democrático
BraEjileiro.

O SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - A proposi

ção a que se refere o pa1'ecer é a se
guInte:

PRoJETO~N° IOO-A, DE 1971

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Fica criada a Faculdade de
CiênCIas Agrárias de Anápolis, com
~ede no Municipio do mesmo nome,
no Estado de Goiás.

ParágrafO único. A Fa,culdade ora
criada, funcionará inicialmente com
os cursos de Agronomia, Veterinária,
Engeúilaria Flor'estal e Zootécnjca:.

A:rt. 2° Serão transferidas para o
-patrimônio da Faculdade, o patrimô
nio e os bens da Subestação Experi
mental de Anápolis, do MiniStéJ'io da
Agricultula.

Art. 3° O Poder Executivo fará
constar do Orçamento da Umã-o, na
rubrica própria, de dotações orça
mentá-rias uara o funcionamento da
FacuÍdade óra. cTiada;; _

Art: 4° Esta Lei entrará em vigor
ne. data de sua publicação, re.-voga
das as disposiç6es em contrárIo,

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo San'lana) - Não ha

vendo oradores mscrítos, declaro en-
berrada a discussão. -

Vai-se passar à votação da. maté
ria.

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Em rotação

o parecer da. Comissão de Constitui
ção e Justiça, pela inconstitucionali
dade do projet:g,.

O SR. pRESIDENTE:
(Reyna1d~ Santana) - Os Senho

refi que aprovam queiram ficar como
estão. (P"usa).

Aprovado.
VaI ao Arquivo.

Art. 3° A presente lei entrará em
'Vigor na dita de sua publicação, re
vogarías as dlsposições em contrário.

P SR. PRESIDENTE:
(Reunaltio Santana) 

rss que aprovam queiram
estão (Pausa) ' ..

Rejeitado.
Vai ao Arquivo.

Ora, Excelência, a 1'ealidáde é outra.
O que disse o emillente Senador Fí
Iint-o Müller foi algo que deve ser "re
cebido por todos nós muitissimo benl.
Assmalou S, Exa. que a ARElIT'k, na
evoiução política atingiu certo está-

O SR. JOAO i\'mNEZES: gio, pois sempre-temos evoluido aseen_
(Como Lí.der - Sem. revisão do sionalmente. Informou-nos, então, que

orador) - Sr. Presidente, Senhores envidará todos os esfogos para que a
Deputádos, ocupo a tribuna para te- ARENA escolha c':Jm liperdade 8eus
cer riluido comentário sobre ,assunto candidatos a Gover'1"-dol' UvlUi,to bem),
que m-e parece de capital importãn- tom o minimo de influência, em virtu
eia. Não qu'êTo' que se tomem com de do seu est~g'io de maturidade, {'Om
.sentido diferen~e as palavras- que vou provada ,na aprovação da emenda
proferir. constitucional, Foi I1olgo qUe todos 1'e·

cebemos com muita alegria, com muito
:troje pela manhã, ao abrir o "Jor- entusiasmo, porque isso significa, nem

na.l' do Brasl1", deparei, na coluna. do mais nem menos que o poder civil,
,Jornaiis.ta Castelo Branco, com ü ar- através dos pal'tidos qUe represen~am

,tigo intitulado "Um bicho pela vitó- a opinião pública nac.\onal, vem nmu
!l'ia". PeIlBei inicialmente que o te- crescendo, impondo-se.à emmideração
!pll. fo..o,se futebol e qUe'o "bicho" .se, bra.sileira em todos ?s ser tidos, em
(Iestinasse ao vasco da Gam:j, pelo condicões de, com a maior independén.
"mpl'>te coro o Flamengo. Mas depois ela, rÊl'dol!mr o pleito indireto, tal como
;V:êiifique'.Í, para sm'presa minha, 00- à em~nda oonstitucional consagrou.



O SR, JOliD MENZES _ Muito O SR. HOMERO St'ú'!TOS:
obrigado a íT. ·Exa. pelo aparte. (Coma Líder. Sem revisão cIo ora-

Contíntlando, Q.u6ro déixar bem t::a,- dor} - Sr. Prasidentel S:rs. Denu
ro que ~ classe político, estl3J cendo 'lU tados, já por diver3Hs -vezes afirma
já está ·ma.rginalizada, principalmen_ mos desta. tribuna, que respeitamos o
te porQue não pode aproveitar os S3clS trabalho desenvolvid" no Plenário
valores. Embora tendo conhecimcnw desta Casa pelos ilustres membros~ dCl
dos mais variados problemas de ordem l,rovimento Democrático Brasileiro.
téonica, econõmicR, financeiIa. educll- l'(a maioria das vezes até compreen~
eional, social, 05 cOlilponentes da d li>- demos a atuação dos componentes
De politlCEl~ não podem coláborar na desta bancada. que honra o Parla,
sua solução. fi o que acontece? O;'; mEnto NaCIOnal, mas de mS.neira al
problemas populares, que inte~es:!""m guma podemos justifiCRr a atitudlJ
tie p·erto à Nacão brasileIra e.st.ão r,,"n- que aqui assumem muitos dos seu!;
do objeto ele Uma propaganda nmlca membros.
vLsta neste Pais. Hoje, através de um O ilustre Deputado João Menezes,
sistema promocional na imprensa, no falando em nome da Lideranca do
rádio, na televisão, nas revistas, na, Mo',imento Democ:nl.tico Brasileiro, li
panfletro, nos livros, cria-se uma .I1O'7a guisa de comentário;,; WbL8 um artigo
concepçáo da. vida brasileira. de certo COlunista, prQcurou ferir, "
Procura-~e mostrar ao povo uma si- profundamente, .a sensibilidade doô

t1.1ação completamente diferente d", flue compõem a Me'lioria nestfl- Casa,
realídade. Não há 'um e,maco '''':;[0. os homens da Aliança Renovadora Na.
em que se possa dizer das dífÍculdfLdes ciona,l:
por que vai passando o povo brasilBi-' Em aparte, tivemos oportunidade
ro. A classe média, mie representava de dizer que S. Ex!'/,. estava sendo
a maior parcela da -estrutura social injusto'vE 5. Exa., dE: fáto, foi tre·
brasileira, está destruida,-passoLl' a mendamenfe injusto com a Maioria,
pertencer 11 faixa da classe pobre, da- quando procurou larrr.ar sobre os que
queles que nada têm. Pouco adianta compqem a bancadá do Governo a
fazer discursos· desta tribuna, poXQtv" pecha de que aqui :vêm apenas para
não há a menor ressonância na J'pi- concordar. Como foi injusto o SenhOI
nião pjlJ:llica.. São inaugurações e ;n;\lS Deputado João Menezes! Como falo
inauguraçôes da. ~Belém-BraSÍlla. tou, dentro- de sua; oratória, como ~de·

E, no entanto, dez anos são passados votamos à sua b3,ncada, com o minimc
e não se asfaltou a Belém-Bras\U",. e ilTdispensãvel respeito que deveria
Estou apenas citando um fato. O ~1\'e. ter tido para caro 03 membros da
se pretende com essa propaganda toda ARENA! Porque, quando Sua Exce·
é criar um ambiente de euforia. .iue léncia, bem como o l1Ilstre Deputadc
realmente eXiste. JG da Araújo Jorge, l1Ul!l áparte, de-
- - . clarou que o nO:30 PresIdente, Sena·

Se pudéssemos levar ao coniJecitci311- dor Filínto Müller, ao vir à tribum
to do eminente SI'. Presidente da .Ro;;- para pedir um voto de confianca, c
pública Oil fatos que OC01T8U púr uí fez de dedo em riste. quis S. Exce·
afora, tenho a certeza áe que S. ·.'llx't. lêrrcia dizer qn:e o ilustre Senador ego
agiria. de outra forma. fa.va coagindo a Maioria neste Casa.

Mas Q que se faz chegar aos auvid'l3 _ Ora, Sr. Presidenro e Srs. Depu,
de S. Exa., à consciência governaméYl- t",dos, quem tem convivido' com Of
tal, é eGa falsa eUf~I'Ía, com dado;, qhe que compõem a ,Maicma na Cáma:i.~

Maio de 1972

o SR. PRESIDEN'rE:
(R ellnaldo Santana) - Tem a pa

lavra o nobm Deputado Homero San
tos, na. qualida.de de Lider da. Alian
ç'l Renovact.ora NacionaL

(Seção I)

com desordem, com arruaça, como se ninguém sabs de onde surgem, I com
.0 político tivesse alguma coisa a ver dados que contrariam a realidade bra
até mesmo com H. subversão, quando síleíra; E dados tão terríveis que o
nós, políticos; sempre COmbatemos a próprio Presidente da República, na.
subversão qu'alquer que seja. F;~to i) su~ mensagem de 31 de março;' pela
que a classe política vem sendo dia a prímeíra vez na história da Revoluçâo,
dia solapada, perdendo as suas condi- estabeleceu o confronto entre a situa
ções de ~ _V!v8/lCola, num Pais que ção política e a sítuacâo social que
nunca presclndírá da classe polítlca atravessa, o Pais, -
para estruturar os seus rumos. O voU-
tíco, pm: vocação, vem mantendo con- Há de chegar o tempo em que as
tato com o povo, desde os pleitos mu- agruras dos que sofrem em virtude
~nicipai5 até chegar a este Congresso; dessa orientação política serão tão
sente~e perto seus problemas; vai ao grandes que a propaganda.Irrtensa que
encontro dos eleitores e 05 auseulto . ai está não conseguírá mais embair "o
Como o médico, que não tem apenas opi~ião pública braslleira. ~ E', tempo,
a sua atividade cííntea, 'mas parbící- ameia, de mudar, de traçar novos ru
pa das atividades nos hospitais, nos mos, para que o Pais possa -eencon
laboratórios, o político é um elemento trar-se consigo mesmo e representar
absolutamente indispensável para a o p3pel que lhe cabê na conjuntura
solução dos problemas nacíonats. nacional e ínternaetonaj.

Vimos, quando. da .otação rui Eman- São essas, Sr. Presidente, as pala.•
da, a presença maciça do partido go- vras que queríamos proferir nesta
vernasta aqui. S. E"Xa., o Lider va tarde. externando nossa mágoa e nos
ARENA, de dedo em riste, da tríhuna sa tristeza por ver o desrespeito e a.
lJ~ momento o.upado por V. illCl., falta de sensibili!,!a.de com que é tra
arírmou que ele não impunha nada, tada a classe política. Somente numa
que pedia apenas um voto de coniian-lsItuação como a atual podemos en
ça. Ivias era. um voto de conríanca ~(ie c?ntrar 11m .cOlunista escrevendo que,
dedo em riste, o que denunciava EU para 0_ partido do Governo votar a
um 1(01.0 de c<;mfiança compulsório. p..-rIEmenda consti.tuc1onal,. foi feita mnâ.
ra o seu Partido. Isso era tão evídeute barganha para ° recebimento de um
que aqui compareceram Deputados premio promebído, a ser pago daqui a
que não víamos desde a, abertura cios do.is1 três, ou quatro anos. E' esta a
trabalhos desta Casa. Entretanto, à trístesa que nos assalta neste ma"
Convenção de, AR'ilNA, que era a 15,1'1 mente. Foi este fato marcante, eon
reunião poütica, apenas 6 governado- tundente, que. nos trouxa a esta trí
res compareceram: 15 estiveram au- b1;!na. Por 1550, no início do meu
sentes, Muitos outros lideres d03 Es- discurso,. pedi que procurassem en
fados não se deram ap trabalho de ac,{li tender minhas palavras, que são como
comparecer para participar da gran- 9-ue ul? ptotesto contra o achíncalhe..
de Convenção 110litica do Partido. To- a M21ql'la desta Casa e, conseqüen
d-' esses fatos denotam o esvaatarnen- tememf3D.te, à classe política brasíleí
to politico do Partido oficial. Senti- 1'11.. (Mmto trem: mutio bem. Patlila9.

JIlOS que claudicames, que q processo O orador €i cumprimentado). .
d6mooratico se r6~ie.faz. Não encon
tramos, 'i) certo, numa Emenda como
est::\, ccndíç'3eJ de sourevivêncla r:.'ETa
o nas30 partido. que cada. vez maIS lu
ta. I com dificuld3.das pata continhnr
existindo e encontrar o seu lugar &0
scl. .

D!j;RIO DO CONGRESSO NACiONAL

o Sr. HOmero santos - Ao enca
minhar a discussão, dissemos que
tudo 'nesta Casa é dívergente. E.tá
vamos inteiramente de acordo com o
ítustre ' Líder do MDB,' Deputado
Laerbe Vieira. Mas outros projetos so
m<Js. obrigados a rejeitar, porque C011
trariam as normas vigentes. Era €Sse
apenas o aparte que eu desejava dar.

O SR. JOÃO MENEZES - Nobre
Deputado, acredito que V. Exa., -no
exercício da vice-liderança da ARENA
tem condições de examinar o que se
passa nesta Casa. E V. Exa. sabe
que qualquer projeto ou qualquer me-~

dida que não esteja dentro do figu
rino revolucionário não tem curso.
Já vimos aqui I as COmissões técnicas
aprovarem pareceres unãntmemente e;
depois, aparecera ofício de um Oficial
da. Secretaria .(;0 Gabinete da Minis
tro dizendo que é contra o projeto; e
a Câmara rejeita-o' unãnimemente,
Essa é- a Verdade, nobre Deputado.
Sei que e-desagradável estarmos afir
mando esses fatos aqui, mas que pelo
menos fiqUE: gravado nos Anais desta'
Casa - qus eS)JEr8m03 ainda tenha
longa vida, não morra por inanição
- fique registrado o que se está pas
sando na hístórta- política brasileira.
E' pr~:iso fi{jue consignado o que está
sucedendo com o Congresso Nacional
e, muíto : especialmente, com a Cã
ma dos Deputados, Ninguém, em sã
conscíêncía, pode. contestar- o que es
tsmos dizendo, porq!l6 é realmente a
ve.dade nua e crua. O Congresso não
tem condições de participar ou de
dar a sua opíníão em qualquer ma
téria que diga respeíto à vida estru
tural polítáea, social, econômica, fi
nanceira, educacional ou que nome
tenha, na atual conjuntura brasilsira.
Essa é a grande realidaú., da qual
não podemos fugir.,
. E veja V. Exp,.. ainda. qua.ndo se lê
este. artigo - que hoje está passando
de ms.o em mão D!'I, opinião pública
- o que se vai verificãr é que o Con
gt'f-.ESQ riacional cr'.ela vez_~mais perde
.substáncia (') se vai diluindo no exer
cício da sua funçf,o, que é a de le
gislar:

O Sr. J.G. ae. Amújo Jorge - No
bre Deput&.cio, admiro, no mO!)1ento
em que este as'iUEtO volta 11 baila, a
ha.bílídade com que os nosr:rJS compa
nheiros da ARENA esgrImam, tentan
do, à base _de argumentos, sofismas,
tapar o sol com a peneira. A yerda·ie
é que nesta Casa, durante o. primeco
ano le(lislativo e até bem pouco, jJ~9
se falava em eleições indiretas. Na
Constituição estava bem clsJ:'a, no § 2'
do art. 13, a expressão "eleições dh'e
tas pa:"ta Goyernador.'~ Não se c'lgi
tava de eleições indiretas. Ao contrâ
rio, muitos dos ilustres membros ~da

ARENA, dentro ou fora desta Casa,
quando a oportunidade se apresentava,
a'rávés da imprer,SB" antecipavam-se e
2.nunciavam seu interesse em partici
par do pleito de 1974 como possíveis
candidatos- à Governança o que era
muito válido, muito razoável. Em que
pese o fato de nos encontrarmos tão
distantes do pleito de 1974, nada Im
pediria que, vez por outra, através da
imprensa, alguns nomes fossem eogi
tados. Isso não perturbaria de forma
alguma a vida do País. Aquela vaz,
aquela tranquilídade sempre invocada
para justificar medidas como essa, ê
incompreensivel para a opinião pÚ~Jli

ca. A verdade é que a emenda apro
v;;ja e que vai ser definitivamente
consagrada não podia contar COJ7J o
a.poio do MDB, mas da própria ••..
ARENA política, porque, paradoxal
mente, a ARENA, hoje, é uma ARENA
sem lutas, vazia de política. Com a in
cumbência dada pelo Sr. Presidente
da República, ao seu Lider, para que os
Uovernadores estruturem o' Partido
nos seus Est~dos sem à audiência tlas
forçLs políticas, evidentemente desa
pareceu ao condição e ao ,substância l~O'
Iítica do próprio Partido oficial. Con
funde-se, cada vez mais. no Brasil,
o sentido político com aventureiri3niu,

,,' S'W l@uarta:-feira 'lO,
te, dois ilustres Deputadas da Aliança
Renovadora Nacional, os 'OIS. Flávio
Marcmo e Marcelo Línhares, discor
daram da orientação governamental,
mas oferecendo sugestões. São ho
mens da Aliança Renovadora Nacío-

. nal, do Partido do oovemo. Portanto,
está evidente c~ue, nesta. oasa, os re
presentantes da Maioria, oz .rornerrs
do GElverno, não estão aqui apenas
para dizer amém; muita pelo. con
trário. São pessoas Imbuídas das me
Jhores intenções. seguindo a orrenta
ção do ilustre Presidente Filínto
Múller, o que faz co~ nue ps _Depu
tados da ARENA sejam respeitados
nas regiões eleitorais. Então V. Exa.
comete injustiça, no meu modo de
ver e de entender. à classe polítíea e
principalmente, it Maioria. Respeito
esse ponto de VIsta. Muitas vezes te

-nho díto, nesta Casa. que compreendo
a .atitude dos ilustres membros do
Movimento Democrático Brasileiro 
mas não a justifico, porque, na maio~
ría das vezes eles não refletem a ver
dade do que se passa, principalmente
num Par'tido como a Aliança Reno
vadora Nacional. que está cônscio elas
m;as respcnsabtlfdadea, q'ue está. atra-~

,e~ da, liderança do Senador Filinto
~uller. proc~J:!1ndo dar a est-e Pzís e
a classe polítíoa a Imagem que me
recemAS a .~ue têm direito, pelo muito
que .tem reíto os políticos por este
B'taufl , ~

O SR, JOÃQ IIlli3HEZES _ Nobre
Deputada Homero Si'.nto3, não existe
nenhu~3 oontl"f:diGão ent.re o ínícío do
meu discurse 6- o que estou afirmando
agora. -

, Disse, inicialmi:mtfL achar injtul09a
- ~como .acho -. a Aliança Renova
do.a NaCIOnal e a clilssa polítiCc1. ;;.;ta
«;:?llIna, que declara eXpr€:Eam;mte t:Pl'

u"doa e~ma&edDra votaç2o da. X3EN~ii
Ie~]]:?ada SD~ a promessa de um prê
=0 qt1e. terIam S&US Deput.a.dm .
pO:it.erzorz~ se aqui comp::treceSsÊ-m
maClc~me.nte p:u" votar a ~mc'nda
constitucIonal.

)

Iss.o eu não ac&ito. Tenho a cer
~eza. de que a Aliança REnovadora
~:,?Ional ~o seu Presidente, Senador
Fllmto.MullEor, a. quem conheço desele
a r;.nmeíra vez -em que fui eie1to
Depu,aap,. pelo_então 1?'artido Social
DBmocratlCo, nao fariam um camba
~o de8~a ordem. em matéria de
tamanha Importância.

Agora, ~~, digo e afirmo que a
~lasse polít!ca e :;. Aliançà RenO\'a
-ií~~a. ~aClonal sao os responsáyeis
,:p.mClpms pelo que está acontecendo
rúma vez que I'epresentam a maiori;
e _estão contribuindo pa.ra que a Cas~
nao tepha o direito de aprovar u,.;;'
f;Ó projeto de autoria dos Srs. Depu
1:adog: E' o p8~rtido majoritário o res
·ponsavei pelo fato de· não poder a
Câmara dos Deputadas apresentar
llma emenda sefJuer qUe cause mossa
~ estl'Utura. Qil projetos de lei de df>_
tll'Ctos ou q!!/» nome tenham referen
1e 3 a matérIas enviadas parà cá para
~:~em yotadas a ~oqu.e de ca.ixa € que
f,e vau,am pelo fIgurmo governamen
tal.

O i:lr. Homero Santos - :P.ermite~
me V. ERa. um f\pa.rte?

<r SR. ,JOÃO MENEZES '-' Com
l-"\razer. Mas, primeiramente, ouço o
Deputado J. G. de .'\raújo Jorge.

O Sr. J. G. de Araujo Jorge
.l,')cdo, com muito prazer () ;:marte ao
:D17Plliado Homero Santos. Se-V. Exa.
:permitir dareI depois o meu aparte.

() Sr. HOnl,ilro Sant08 - Quero
apenas lembrar a V. Exa que IJ"m
~;õdo._ Oi> projetos podem ser aprov;l
.tlos pela. Casa. Mas aind& há poucos
dmtant.es tivemos o exemplo de uma
í:lrDposição aprovada_ por esta Casa:
·iOPIOjeto n.O 145-A, de 1971.

O Sr. Lfl;e·r.te Visira .". Em primeiJ:a.
i!!f.:P.tWSãQ; - ~
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O·Sr. Stélio ].!o;roja - Quero aplau
dír a réplica de V. Exa. ao discurso
do nosso colega, Deputado ,João Me·
nezes. Creio que deverlamos dar à
polítíca um sentido ecumênico do
mesmo Que no tocante à região. As
sim como, hoje, deveremos procurar:
a fraternidade com os demais cr8do8'
religwsos - e somos católicos e cris·
tãos - assim também, cm politica,
deveremos ter perfeita harmonia c,:,m
o-s demais partidos- politicos. Só mes
mo os agressivos merecem a nossa ré
plica. Nós aqui temos () maior res
peito peJoa cclegas do MDB, .E;les
manifesta.m os seus pont.os de vista
divergEntes. -Mas -a divergência de
pontos de vista sobre determinados
problemas políticos e legislativos. não
justifica, absolutamente, o insulto.
Deploro. portJ?nto, que -o colega do
P?_rá Vimha a fazer esses iIisultos a
nós, da ARENfi corno. aliás já '.em
feito em outras oportunidades, decla
rando que hoje vivemos aqui 'apavu- 
rados diante do "poder milihrista e
arbitrário" do Executivo, quando. <tô.
solutamente, isso ~ão ocorre. Só mes
mo quem- terr: pavor mórbido poda es
tar assim ieme:roso -niante da posicão
dos governos e,a Revülucão (!l1e têm
tid'Cl uma. atuação elevada neste Pais.
Sobretudq nós, do Fará - e nisto
~ço o testemunho. do nobre colega
elo .M D B - somos daqueles que
mais-foram beneficiados pela Il.evoltt.
ção, porque a Revolução ali derru.hou
um Governo qu~. nãu ·obstank '.ar'
sido eleito pelo. sistema das' eleiçÕ€13
diretas, baseava. SNl poder politico no.
contrabando. no jogo-do-bicho e n~

fraude eleitoral. Lamento _que o
Deputado ,João lv1:enezes, que lt]30iou
aquele' Governo, ;hoje critique gO',eJ;'
nos. corno o elo Ministro ,Yal'bas Pas
sarinho (; todos ,os outros da Revo
lução que realizaram grandes óbf:Hí
no Pará e aue' foram -eleitos correta
mente, sem -fi'aude eleitoral. De outro'
lado, não há a menor dúvida da. qUfl
toda a Amazônia tem tido um grandt,_
impuiso desenvolvimentista nesse pe-
rfodo e tf,',mhám nã,o ·há a menor dú
vida de que, no plano i.nternaci.onal, Q
Brasil está caminhando paTa ser mmll
grande potência. Aliás, devemos sa
lientar que não somos só nós da .,
ARENA que fazemos esta declaraç~&-1"
Estudiosos estrangeiros têni assinaladO'
O extraordinário de~envolvimentQ 60
,Brasil, a ponto de se referirem atli
aos mílagl'€s que está realizando Q
Governo brasileiro. A proJ)Ósito. est5;
assinalado na- última mensarrem dij
presidente qúe o- crescimento dOpro~
duto interno bruto no último ano tot
de 11,3%, quando no periodo anteTio~
à Revolução tinha descido a menos de
2%. De 68 ao- ano de 72 Q cresci..
rr,ento foi de 45%. A nossa rnaTinl:Í!~

Mercante vai alcançar, em 75, 5 mi;'
lhôes de toneladas. Outras Tealiz","
çáes, como por exemplo, a. Trans.."I,\;o·
mazônfca, demonstraram muito bem

dos Deputados sabe Perfeitamente cí~nteJr>..ente possuí um bom Governo. Itadores, O crescimento da construçãc \ .gem e que tr.l.balham,_quer no ca.mp~
\lier ela composta de el~!p:entoo ~ôns.- Mas É! neste instante que da tribUna!CiVil em 1971 foi de 8,4 por cento. quer-na cídàde, fico a me perguntar:
'cios das suas responsabílídades, índe- surge ;xm ~?l~tico para a;i~ma~ que Reforiua agrária. e o PROTERRA: por 9-U? Q Movimento Democrátio
;!l6ndentes e que aceitaram a. palavra a_classe poptlüa es~a margínaüzada, 185 milhões foram liberados ontem. BraSI~elTO, por lJ.ue os hom,e~s q~.
ide seu Presidente e grande Iíder na- na~ pa~tiOlpa,.esta - amesquinhada, pelo .Presfdente Médici para aplicação Icompoem o partido da Oposição na:é
;çional apenas como um apel? àqueles esta achmcal~~a, como preteríu na em projetos. óleos de algodão e soja, procuram o homem do campa,.da ci
jfJue'ainda pudessem estar dwc.rgmdo, na sua ~ermI.no_ogla o n~br" Depu- sobram. Está havendo excesso de Idade paJ-'a. convers~r, para dI~loga-'
[!lara oue estivessem certos de que, tado. Joao J~enezes, q1.Lren~O_ de- produção, A situação _chegou a tal' antes: de .Vlr.effi a tribuna ~ C~marr
:votandô a emenda oonsiltucional, monstrar, .p~atlCamente patentear ~o ponto que esses produtos estão sendo para crítícarv Com todos os q1!" ?on
':i,Jrestariam um serviço inestimável a povo. brasíleíro que, a:gora que nao vendidos a preços 20 por cento abaixo versamo~,. percebemos um otímisrnc
.cste Pais. parüíeípamos, o PaIS vai bem, vai bem do custo extraordínãrío. Em todos os recantos

sem que colaboremos, porque, a con~' por onde andamos o povo diz que c
Em que momento, Sr. Presidente e trario sensu, seremos obrigados a aeeí- . Ora, Sr. Deputado João Meneze&, Brasil vai 'bem, está-sc desenvolvendo

'1':rs. Deputados, a ilustrada bancada tal' a verdade de que quanto menos 0- por que nós, representantes da Maio- E' uma pena que V.- Exas. que ficarr
'çposicionista, por ocasião da discussão polítíco intervir nos negócios da l'<a- ria nesta Casa, não .íríamos votar com arraigndns à tribuna desta Casa par"
'ou mesmo durante a votação .do pro- ção tanto melhor a Nação andará. um governo que trabalha, um Gover- combater o C;overno, não' se dirijaw
ijeto, declarou que muitos dos seus Creio que a tese do nebte /Deputado no que produz, um Governo que nos às suas bases, Ainda hoje, nesta trí
'membros serão favorecidos pela emen- João -Menezes foi esta: o País vai dá segurança,_ um Governo .que 110S buna um ilustre correligionário de V.
ida? No entanto, dois ilustres mem- bem porque os políülcos não parbící- garante o dia de amanhã? A M,3.io- Exa. o Deputado .JÚlio- Viveiros. di
[bros da Aliança Renpvadora Naciemal pam, porque os politicos não atuam, ~·ia·somente vota a favor do Governo zla que temos um número extraordí
f votaram a favor da emenda eonstítu- porque os políticos nãó são ouvidos, .porcue ele apresenta a esta Casa pro- nário de homens formados, sinal 1'0,1
; cíonal fazendo uma declaração ele porque OS políticos não podem errar jetos sérios, projetos responsáveis, tu- dente de que este Pais, no setor edu
'voto, numa demonstração de índe- em desfavor de sua pátria, quando .dos eles em beneficio 'do povo brasí., oacíonal vai muito bem: Senhor
'nendência, 1I1as OS membros dO JliIDB S. Exa. sabe que é exatamente o eon- íeíro. -Deputado, se V. Exas., do Movimento
f tia Guanabara, 'favorecidos com a trárío, que .esta Casa tem participado Deputado Democrático Brasileiro, descessem até
í smenda consütueíonal, porque elege- ativamente, 11 Oposic.âo tem contribui- Dou o aparte ao ilustre. ~'J o povo sentiriam a grandíosídade des-
I rão o futuro Governador na Guana- João Menezes,
Ib··ara.., na-o -f_i~eram nenhum protesto do com suas críticas, com suas suges- te Governo e o que ele tem felto em

"
:'e"ta t.l·ibuna~~.tampouco, na votação, tões para que medidas meritórias se- O Sr, joâo Menezes - Muito grato beneficio desta Nação.
U J • jam adotadas pelo Governo haja vis- pela gentileza de V. }J:xa., -mas volto
demcnstraram aquela sensibilidade -ta no que resneíta ao Banco' '~acl'onal aqui a esta tríbuna para ex'"'ressar a

.: "ue sería normal, "ue todos ncderia- .. - "', '"
, "1'nos - justifIcar, v;:-tando f::Voravel- da Habitação, 'quando críticas aqui minha tristeza pela afirmativa de V.

-; feridas pela nobre Oposição desta Exa. quando diz que 2 classe poli-
t mente a emenda. Casa serviram de base TI, 'oportunas tíca está participando da obra go-
, Quando· -Sr. Deputado João Mene-j modificações no -sístema financeiro de vernamentaí que aí está. - A asserção
'l,';es' esta. 'Caixa deixou de':"participar habitação. E podia alinhar . uma sé- de V. Exa. contaria a realtdade que
. do~ grandes problemas desta Nação? zíe -imensa de contribuições que par- vivemos aqui no día-a-día: eu sei, V.
,J?oderiamos neste instante, enume- tiram desta Casa o melhoraram subs- Exa. si?,be qUe não participamos em
mr alguns projetos doS quais partici- tanciaJmente as proposições governa- coisa, dlguma; eu sai, -V. Exa, sabe

~1J9,:m:os como por exemplo, o PRO- mentais. A Nação vai bem. A Nação que não temos influência ern.-colsa al"-
R,URAI,.. e o' PIS, sem nos esquecer- progride e os politicos estão a,iudan·· gume. para alt"rar, para dar opinião
mos ainda, 'do' fato de que, quando do, estão atuando. Então é uma.. au- para aprovar um projeto de lei, Dian~
Q il~stre Deputado Faria Lima, essa tofagia produzida pelo nobre Depu- te disso, eu só posso ser envolvído 11m
'brilhante .inteligência de São P!,u~~, \ teados João Menezes: S.oExa., ao tlm sentiment'l de tristeza, até por
órganizou,- nest3> Casa, uma C0J.lllssao nos menosprezar, esta menosprezando um sentimento de desencanta.ment()~
enbre o lll'oblema da. poluição, foi aqui, a. si próprio e Bua ilustre bancada. Sempre tenho dito e vários outros
h03te Plen'ário, que 'le l:ealizou um Creio, Excel~ncia, que as propagandas companheiro também, que devemc..s
congresso, tendo a. classe politic~ par- que se .fazem todas ,elas sã~ oportu- vestir.' a nO&Sa roupa de Deuutado
tic1pado ~,k,['lTIente. Quando nos, da nas. Amda outro dla, da Janela, do porque se não () fizermos não 'E-star';
i',1i:lpça Renovadora: Nacional - e meu apartamento, tive a satisfaçã.o, mos repmsentando o lliJSSO paI;el, tuas
V. Eli:a. com isso não concorda e pro-' o orgulho de, comovido. ver a crian- apenas a moldura. para envolver €iJte
!lUTa até desmerecer o fato - vota- çada ,brincando no pátio da_ stiper- quadro que ai esta, e nada ''lais.
mos a favor do Governo é porque sa- quadra e ouví-la cantando () ~tno Não t'Om8omos parte na pilllura, somos
bemoB estar ele trabalhando, pr6du- Nacional brasileiro. Não estavam apenas a moldura. V. Exa. diz aue
eindo, fazendo com que este País cantando hino cubano, nem de Mao este Pais tem pfo;;redido enorIDemen
.•' I te . 1 d au 1'5' Thun t t d te. Acabei de 1er Uma exposiçã.(J !lo
tt·.mja rea l11en o maIs e eva o gr ,e . g; es ava~. can ap o . o MinI'stTo do PlaneJ'amento, 'oa-o Paulo
de desenvolvimento no mundo. 11mo NacIonal brasIleIro, por_ tanto v

· . ' . _ tempo esqueéido da rno~idade, da in- d-as Reis _Veloso, segundo fi qual, no
. AlIl~a hOJe" atraves ~E\ comumc!1;çao fância. Lev~;ntou-se. sim, Excelência, período de lQ anos, a taxa de alfa
!loue. fIzemos, :emos artl~o de um, ~~:- através de uma propaganda realmen- rAltização aumentou de 60,5% pa!U
nalísw de EI Salvadol, qu,: ana,l,a te dirigida para, os melhores interes- 66,9%. Ora, não chegou a '-%, Ião
p t~aJ;1alho_ do governobras~leIro qua~- ses do .PaÍS, o espirito -civico do :povo alcançou nenhum crescimento ve,;etô
to a !",~nçao do IPI nos pIO~U~S alI- brasileiro,. que hoje acredita na sua tivo; redes de 'a):lastecimento de água
1l1~ntIclos. Quan?? a .ffi1pr€~"a da Pátria, -porque aéredita e confia _em de 21% para 32%, no mesmo período;
Fr~nça, da ~nglatetra e dos ~st~dos seu Governo. fogão a gás. de 18% para 42%. Ou-
p-mdos conSIdera que vamos .llldo - tros comentários faz S., Exa, P.efe,·e-

__bem, que nos esta_mos desenvolvendo, O SR. 'J;!O:MERO S.A1'lTOS _ Agl'a- se V. Exa.· a progresso enorme do
ye'P V. E:<a. à tribuna da Casil ~?-~a deço ao ilustre Deputado Cantidio Pais, mas não toca na inflação, no
\lue? Pa,ra clamar COl1tra a parüCJ- Sampaio o aparte que vem demons- custo das utilidades, que ,érrealménte
:llaç1ío da 'cla8se politicia. Itrar o' que há poúco afirmamos. grande. A ÍBSD V. :Exa. nâo se re-

t d - porta, mas é o qUD sentem as clz.s"es
N~s, da, :M:aioria, componen:es ,o Antes de dar o aparte- ao ilustre que precisãm de amparo, as ciasses

~!).l'~Ido t dodGove;~ f~V%~e ~~~ e~f~= Deputado João liJ:enezes, gostaria de que preci.s2"m de proteção do Governo,
:der::;~san gr ~l;eestamos' sentindo e ~em~rar ao ilustre. ~'epresen~aT,lte do V" ~xa:: _fal.ou_ t.ambé~ que países

· d ' P 9.o que está -atisfeito lvIovlmento DemocratlCo BrasIleIro por estlangello s~etao acorJendo .I'2,m o
~uvm o ª' pov, c ro ,I'~nda sa~ que a. bancada qa Maioria vota sis- ~rasil para_ faz!,T n~góclos .. Claro que
~~e c~~~:~~n~e ~~a aP q~e gtínhamo" tematlcamente a favor elo. Governo. SIm, A desnaclOna!Izaçao aqui hOje

lates' " d de"ordem a d; Comércio exterior: mis'iôes de ciri- alcança. indices assonJ.bJ:osos, tre.
un , que era aa o, pa'" A t 'li A t· E mendo-agitação neste País. (Palmas.) co loes - us. ra '!:! us na, _' spa- ".

· - nha, Noruega e Japao - estao no Hoje, a nossa pequena e méãia in-
O S1'., Cantiãio Sampaio - Nobre Brasil para negócios. O comércio en- dústrla desapal'ecem a passos lar~()s.

Denutado, tudo isto é compreensível. tre o Brasil e a Grã-Bretanha repre- O que. nOS sustenta, tirando o Estado
O -que tem faltado, no qu~ tange a senta atualmente quase um terço de de São Paulo e mais· tim ou dois ou
alguns críticos da oposição ao nosso todo o comércio anglo-latino -ameri- tros Estados, é a ll-8quena e méma
comportamento, é horizonte politico, 'ca.no. Segundo números fornecidos indústria, é Q pequeno e médio .;.0

porque, voltados para o pa.~!""do, não pelo -Embaixador brasileiro ria Grã- merciante' mas estes estão desapare
ênxergam o presente e mUlto menos Bretanha, .Sr. ~Sér~io Correia da Cos: cendo na 'voragem dos negócios reali
II !uturo. U~ .país ~ue,. como be~ ta, o. Br~sll nao so assegurou para SI ~a,dos ,com o capital estrangeiro que
a?~In~.Iou V. Exa.,_ pro~ld~ _a olho: o. prImelr? .lugar entre os_p.alS~El 190- para cá _este. vindo. Não- sou daqlle~
'VlBto", sob o aplau.'>O ulllveis"l, mar tlllo-~mencanos que comó'rClam c.oJ;l1 les- que' acredita.m neESe progressc de
6a?do, em tod?& os. setores ~a ~co~?- a qra-Bre~anha, com? a s~a partIcI' que falam os jornais e a propaganda
lma, saltos Iealmcn~e.eXwepC!On~IS, paçao .contlDua a Cl'eocerflrme~e~te. oficial. Sabemos difere,nciar entl'e
tendo ~ ~ua;; med!da5 exammadas E r::'aIs, 61'S. ~epu~ados, a. FabnciJ. aquilo que lemos e o que temos. TUíl0
pe1as prillClr;,al3 n~oes do. mundo, Nac~onal de Vagoes ': responsavel pela hoje é difícil, nãô obstante a defesa
que .ager". vem.}u,car ff:.n.ow-hoW no fabn?a~ao de. chass.lS, para a .quase (lerrada, corno a feita por V. Exa.
Br~sll, como ?<s~l?(\,~ a lIDyr':Usa. ~e totahdad~ dos ~cammnoes fabr}ca?os Felicito-o pelo seu espírito de luta,
hOJe ~m~~;.Ili:;ao a ~,emanha, a I;alla no BraSIl. Sa,? dados Cio "IndICe,Idecll)-r~ncio que a cla~~ política está_
e ao~ .lj;o,ados Ul1ldos, que qu,rem Banco de Dados • . - partICIpando das deClsoes govBrna-
pormenores sobre o FUr:do à,: Garan~ .•. '.. . I mentais. .

. tia de 'l'ernpo de SerVlço, vmandó a A mdustrlll. bram!eIra de perfuma-
Elplicaç!l:o, em suas legislaçiies, desta rias e cosméticos apresentou um va- O SR, HOMERO 'SANTOS
i!;1O"laÇÜO brasileira: um pais que pro- 101' exportável .superior a meio mi- Quando vou à minha região eleitoral,
[,"ride a3~lm. sob o entUBiasme) do povo,! lhão de dólariJs em' 1971, _siGuando-se quando ando pelo interior do País,
,1. generalidade do povo brasileiro, evi-l entre a dos prInclpais paises expor- conversando com 00 homens que diri-
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vIÍ ~ O SR. PRESmENTE:

principio da fidelidade partídâría. 8,e-1 tério da Agrioultura, nos segulntG1i'
quer S. Exa. invocou tàl dispositivo. terrnos;
Ele ~olocou O problema em termos de "Através de pronuncíamentn
confiança n,? 'pnmElIro grande, at.o ' na Câmara Federal o 'Senho;;;,
de sua admínístração, como ~resl- Deputado Milton Brandão fpl'l1lU"
dente da ARENA. !'Iesta quah~ac1;e, la pedido ao Ministério da Ag~i~'
pediu voto de c.Ol:f~ança na gestão éultura, no sentido de que sej",,'
que se estava a rmciar , E eS,sa.con- promovida a vacinação em mafiBiIõ
fiança foi-lhe c\ada pela unanlmídade nos rebanhos do Estado do Piauí;;\:
d?S votos ~a Aliança Renovadora Na- Em meado do ano em uumlj
cíonal n~sLa Oasa',J1lsse o reparo, a eclodíu em alguns estado" do not,:;'
observação, o a?ltlvo _que pretendia deste, no Piaui inclusive, um "l1l'ta
fazer as c?rJslderaçoes ,com que de Botulismo, que mereceu pron-,
V. E~m., repito, ~pm a mais absoluta ta ação da DD5A. Na ocasião fel,,'
serenidade, fulmma, nesta tarde, da ram remetidas 100.000 (cem mil5
tribuna, da Cámara <:,os Deputad?s, doses da vacina para aquele Er;~',
os argume!1tos e~pendIdos pelo Líder tado, e-em seguida igual qUiJ,n~1;'ir
da Oposíção, Mu1t{) grato a V. Exa. dade para o Maranhão, provid~h:.

O SR. HOMERO SANTOS ela que impediu que a enfermidb."
V. F;:xa. vem, mais uma vez, ~onrar de alcançasse maiores proporções,
o discurso que ora pronunmamos. • _
sr. Deputado Dib Cherem, nada mais Qua;nto 8: Febr~ Aftosa, fora,;!!'
restaria a dizer, neste instante. eXl,ledIdas mstru~oes a ,todas ~~
V, Exa . como os demais ilustres Co- umdades. subordinadas a DDS~!
legasida Alianca Renovadora Nacío- no sentido de que a vacina'f"<!
nal, deram a "demonstração patente contra a _re~erida: doe,uya const!,._
de que estão com o Governo, votaram tuísse objetivo pnorítárío.
e votarão sempre com o Governo, Com relação à Brucelose, Wm
porque ele está trabalhando, lutando sido atendidos todos os pedidos 1lt'i
pela 'p~osperi?ade e felicidade do povo requisição ·de vacina e antigen\>
brasíleíro, Já se f 01 a época das agi- para diagnóstico.
tações, da' íntranqüílldadc, do terro- • _ _, .
rismo. e da sabotagem. Hoje o que te- Nao se JustlflC3' por consegum-,
mos e um homem austero, mas pro- te, a preocupaçao do parlamen-,
fUl;damente humano, a dirigir esse tar, embora mereça, louvore.s ,~
País, para felIcidade de todos nós seu in,ter~sse pela saúde do reba-
brasileiros (Muito -bem; milito bem. nho piauiense.
Palmas. O orador é cumprimentana., DNPA, 14 de dezembro de 197,10.,

- Raimundo Cardoso Nogueira ....
Diretor-Geral do DNPA. '

a capacidade do atuàl Governo. E
nós, .da ACRENA, somos racíonaís
quando damos o'nosso apoio aos pTO
jetos do Governo Federal,

O SR; HOMERO SANTOS
Agradeço a V. Exa" Deputado , ..

O S1'. stélio tâsiroia - Não temos
a menor dúvida de que as eleições
indiretas são de muito maior vanta
gem do que eleições diretas e' frau
dulentas que se verificavam no pas
sado, como oeorríarn em nosso Estado,
no Maranhão e em outras unidades
do Norte do País. '

O SR. HOMERO SANTOS
Agradeço a V. Exa.

O Sr. Siélio Maroia - Tem V. Ex"t,
motivos para essa réplica que está
dando ao Depr.tarlo do MDB que, de
turpando aliás o próprlo pensamento
dos seus colegas, nos está querendo
msultar, ao nos colocar como incons
cientes no exercício dos mandatos, que
o povo nos confiou, porque fO:1l0S
eleltlls justamente pela maioria do
povo .do Brasil.

O SR. HOMERO SANTOS
V. ;Exa, deu à Casa uma demonstra"
cão evidente dos seus conhecimentos
'e do seu entusiasmo pelo' Brasil e por
este Governo que tão bem vem orien
tando esta' Nação.

do e profundo sobre a matéria, Dou
este exemplo a V. Exa. para eviden
ciar que S. Exa., o Sr. presidente da
Repúblic.a, está grandemente preo
cupado por tudo quanto 'p0~sa estar
ocorrendo neste .País, e prillmpiJ,imen
te com aquelas solicitações apresen
tadas através dos represen~ant~s do
povo. A evidência da valorízaçao da
atividade politica está exata~ente na
resposta quenos deu, proporclOnando
nos uma audiência em menos de dez
dias. E; mais do que isso, aind~ reve
lando a sua extrema preocupaça,? com
os aspectos da vida social dos mais
humildes brasileiros em todos os re
cantos de nossa Pátr,ia, Era a cola
boração que queria trazer a V. Exa.

O SR. HOMERO SANTOS - Agra
deco ao nobre Deputado Adhemar
Ghisi. O testemunho que S. Exa.
traz a esta Casa representa a melhor
resposta ao discurso aq'::!i proferido
pelo nobre Deputado Joao Menezes,
que foi profundamente injusto com
a Maioria desta Casa, porque não sen
tiu, como sente"a Maioria, o elevado
propósito de S. Exa" o Sr, Presidente
da República, de bem ,servir ao povo.

O sr, Adhemar Gl;isi - Permita
-me apenas acrescentar um dado para
encerrar essa breve consideração- que
fiz em aparte a V. Exa" o que muito

O Sr. Ahemar Gh;s; - Br , Depu- me honrou, Na verdade, nobre Depu-
tado, não participo do pessimismo do tado, o que está existindo é uma pro

"ilustre Deputado João Menezes quan- funda timidez, principalmente - da
do proclama a marginalização da elas- área parlamentar arenista, com re
se política e, principalmente, dos po- Iacão ao Executivo. Nós mesmos, mui
íítícos arenístas em relação à ,adminis- tas vezes, temos a timidez de bater-
tração pública do País. E dou um de- mos às portas das altas autoridades do (Reynalqo Santa,!aJ - Vai-se pas-
poimento de natureza pessoal. E que- Governo Federal... sar ao ~penado destmada à Explicação Ora, Sr. Presidente, quero justa-

~ , Pessoal., I mente provar ao ilustre Diretor que
ro evidenciar, acima de tudo, o orgu- O SR. HOMERO SANTOS - ElasI' I . d sta altura os nos-o- rebanho"
lho que tenho em transmítt lo a t- b t Tem a palavra oS" Milton B am a a eo ~ o ~ , e , ", - es ao a ,er a,s. dão. ~.' ", V< • ran- I estão sendo atingidos por muitas d9"
V, Exa., que neste momento defende ' I t"~ão bem um ponto de vista que tam- O Sr, Adhemar Ghisi - ...por re- • e:1Ças. Agora me~mo es lve nas ré~
bém é nosso, e alnda para o per- ceio de que possamos estar aborrecen- O SR. MILTON BRANDÃO' gles de Ca:rl!;P0 MalO:, Pedro II e O~
:eito e~clarecimento dos ~nobres cole- do, quando nossa participação é que- \ (ExpilCação Pessoal Sem;8" tela, e tomel conheClment,o de que ali
gas, Há menos de duas semanas soli- r~da e desejada. Em;'isto que queria do orador) - Sr. pr;sic!ente, se';;;~~ a febre aftosa continua gl':l.ssando.
citei uma audiência ao Sr. Presiden- dlzer a'V. Exa. , - res Deputados, nesta Casa, durante Por outro lado, iJ, raiva também tem
te da República, justamente às vés- O SR. HOlViERO SANTOS _' E' j8,nOS legislativos sei!,uidos, temos <00-' atacado grand~ parta d.o ga;dtl qU~
peras da chegada do eminente Pre- mais uma demonstração do quanto o p~rado para ~ soluç!'-<? do p:r;oblema tia pasta naquela area. Asslm, mfol'ilip
sidente de Portugal. S. Exa., o Pre- Poder Executivo prestigiá este parla-j ~ lVldade aglOpecuana. ~mpora per·- a S. Sa., qu~ certamente tem ?~do ll.
,idente! Médici, ao cabo de menos de mento. L:,ncendo a_ o,:,tras Comlssoes, e>lt..ce sua cooperaçao em prol da atlvidadd
dez diás nos concedeu essa audiên- -, ,~las a ComlSsa.o de Segurança Nacío- agropastorll no Pais, que as nossa. P[l,7
cia particular,. na qual nos propor- O Sr. Dzb CheTem - Permita-me, Hal, da qual somos membro efetivo lavras tinham procedência. E se olaj;
cionou a oportunidade de um convivia nobre Deputado Homero Santos,' que estamo?, comq suplente, na, comi~s?o mereceram louvores, que agI8,dccemoq,
de quase 25 minutos, repassando as- a3icione al!"umas modestas considel'a- de Agncultura, onde fazemos questão merecem tam"ém reccnnecimento n,a
Dectos da politica nacional e também çoes ao bnIl~3;nte discurso ~e -V; Ex' de c~~parecer s;,mpre ,que po~slveJ, prática, pela existência, ainda a H't$
do interesse maior dq poente mais 1111- com.a serema~de que ihe e pecullar prestIgmndo. a açao ,do Ilustre Depu- altura, das doenças que apontal!'JCS
milde deste~' País. Fiquei realmente e ate com faCllldade, vem fulminan,- tado Antomo Bresolm que, sem, ne- àquela época.
,ensibilizado com a preocupação ma-I d9 os argumentos do Líder da Oposi- l:hum favor; .tem desenvolvido atiri- . t .. d '

'f -t d 1 't P 'd t çao que o antecedeu nessa tribuna. aade marcan,e como Presidente C:a- ,Estamos .nova~en e rec~rrerl o ll\t
d
nl eo a ~blpe o emmen e reSl en e A propósito ainda hoje não sei se quela douta Comissão Mlmstro Clrne Luna e a'O llustre DYr

a Repu ICa lj-cerca dos problemas 'ir E . l' ,:" _" , • retor do Departamento Nacional cla
que afligem a 'nossa n~'J'lhcão_ De- ' ~a, '4 eu, ~-t J?r{1al, do Brasll, Mas Sr. Presidente e Senhores De- PrOdllÇão AnimaJ certos àe que levd--
;:arou-nos .S" ,Exa. qu,~ é n::eta do ~"u ~~';;te a~~s:rc:ml ~~~a "fll~avaMe,:,at.a- putados, tivemos oportumdade 'de de- rao em COl1sidéração o nosso apelo, !'In
",overno atmglr uma s!,uaçao que pro- t d P e,ncla a alOrla" cJarar desta tribuna, no ano legig- sentido de que mandem fazer novos

. ];lorcione àqueles nossos patricios uma ~:~ ~a~ °cqUJ a A,lJarça Renovadora l;;.lo.VO an.terior, que os rebanho~ rJe exames solicitem novas informaço3S
condição de vida mais humana. mais seu o aa lnao e~e~l~, er ve:gopl1a do gado bovmo, no'Estado do Piaui e3- a seu s~tot naquele Estado, assim Vfl
digna e apontou três pontos ,que quer r' p le -dde lV1alOIla, malOna. que, ta",!-m sendo di~ímados por doe;lças, rificando que as nossas declaraçÕ'es
atacar para tornar mais fácil a vida a l~ls, eCl e neste Parlamento e em mUltas delas ate desconhecidas aos nao foram improcedentes.
do homem brasileiro qua quer parlamento do mundo, - ,

. Quando á Minoria Iot. Maioria nesta Ci",aores e dos próprios veterinários . Esperamos, portanto, uma providên-
Deseja que o homem brasileIro Casa, exercerá nosso papel terá essa tanto os do Min,istério da Agrícult ll''; cia exata, positiva: que realmente h~~

adquira a sua casa própria através de competência e prerrogativa:. Mas fa- âomoos da Secretaria de Agricultura ja vacinação em massa dos rebanh')!j,
fórmula mais fácil, para que, ao fal- lece qualquer autoridade à Oposicão o Es~ado. Dai por que nos ding''Ics sobretudo pariJ, combate a raiva. sa;~
tar, tenha consciência ,de haver dei- para criticar os votos, as deciso-es"de a,nteIlormente ao tituiar da Agriclll- bemos que as vacinas antirábicas prQ- '

t • tura, S. Exa. o Sr. Ministro Cirne .
xado sua família protegida. Pretende quem :e~ competência e prerrogativa Lima, a cuja competência, capacida'le msam ser conservadas em báixa te!fl-
oferecer ao filho desse homem. seja de ~alOna, Quero recuar um pouco de trabalho e, esforço em prol da ati- peratura, ~o ~elo. Entretanto, 9s em,
lavrador ou trabalhador, conforme n~ dISCUrsO de V. Exa, - se me per- vidad,e a,gropecuária neste País üze. dores do Plam, homens do sertao, ne~
nos declarou, educação mais fácil emIte - para situar-me no ponto em mos JustIça, semure, ou auase nune". rli~Dõem 'c·e,'
também, em ,terceiro lugar, prestar q?e foí criticada a posição do Pre- geladeiras. Dai por que esperamos li
uma . assistência médico-hospitalar sldente nacional do nosso Partido Como declarei quando tive OpOl tLl- at,"nção do Sr, Ministro da Agr:cul-'
mais efetiva, Essa a preocupação que dur,ante o debate da Emenda Consti~ nidade de relatar aquele casos de .10' tUIa.
S. Exa. nos transmitiu na oportuni- tuclOnal que adotou o novo processo enças, fizemos insistente apelo ao Mi- Não duvidamos de que o Ministra
dade em que lbe levávamos roivir'1i de eleição para Governadores. nistro da: ,Agricultura para 'que ;'r,,· Cirne Lima, que tem dado tantas de
cação de mais de cinco mIl traba- S: Exa. não veio à tdbunl'l como s~ mo-;:-:~ a vacinação em massa dos le- monstrações de trabalho, de esforco e
"lha~ores aposentados por invali<'lez da dIsse, de dedo em ríste. Absoluta- banhos no Piaui, evitando assim .(ue mesmo de patriotismo na luta "que
regmo das minas de carvão de Santa mente. eles foss completamente liquid9.dos. vem travando, por melhores dias para'
Catarina. A pOstula cão, nOl' nós e ')~. O SR HO NaqUela époea, conforme declara"a a este País e principalmente para, s ati·
3i~era,?a legítim~ e,c'por,S. Ex.a:J;am- triJ,nqÜiI~. MERO SANTOS - 'll:eio imprensa, esJavam sendo vacinados C3 vidade agropecuáría, há de llllvlr os
bem, e de que nao e maIS posf)lvei um rebanhos do Estado do Rio GranJe <lo nossos reclamos e, por intermédio dos
..posentado por invalidez receber se- O f:!!. Dib Chéren _ S, Exa. veio S11J. Pedimos, então, prioridade pa:a setores competentes daauele Ministé-
tenta por cento :do salário-mínimo, tranquiJo, Sequer, Deputado Homero que a mesma providência fosse adota· rio. em cooperacão com' a SecretaJ'ia
se é justamente esta a ímportância Santos, eie relembrou reunião do Di- da em nosso Estado. de Agricultura do Estado, toma:r;ã as
,obre a qual ele recolhe à Previdên- retóri.? Nacional em que se fechou ã 'Recentemente, recebas cópia de in- nrovidências cabíveis no caso, 'Lque·
~ia Social, no caso de perceber tão- <;Iuestao em torno da votiJ,ção do Pro- formaçao prestada 'pelo Dr. Raimlmdo las mesmas oue n~rtimos no passado e
somente o salário-minimo, S, Exa Jeto de, Emenda Consttiucional, em Cardoso Nogueira, Diretor-Geral do renovamos no presente.
'~9nsiderou jústa a, nossa I-eivindica: conformIdade com a Lei Orgânica dos Departamento Nacional da PI')[]ucãó '
9"0 e nos prometeu um estudo rápi- Partidos Poii+.i~os. que ostabelece o~ Animal, ao E.ecretário-Geral d~ "il':'5- Sr, Presidente, 81's. Deputados, h~~ " ~> ,.~ outro assunto que desejo focaliza,l'



ferir exatamente o aspecto da sadia
contínutdade que a posse de hoje de
ve assegurar :aos destinos da UF8C.

Ao destacar o extraordinário cres
cimento daquela instituição de ensíno
socorro-me das expressões, do Pro
fessor Ernâ!Ji Bayer, q 0, na condição
de Reitor em exercício, assim Se ex
nressava- na Assembléia Universitárl~

de março. último:

"O flagrante crescimento d~

UniversIdade Federal de Sant"
Catarina é oriundo do trabalh.
quase anônimo de algumas deze-
nas de professores e funcionaria'.
que, um dia. acreditaram que po
derIamos implantar .na ilha dr
Santa Catarina uma das melhore
ínstítuícões de EnsIno Superior dr
Brasil. 0 0 oue .nos idos de 1962 err
sonho; hofe é .. cristalina l'cal!..
dade. .

Quando começamos, nossas ins-
talações eram precárias, não tí
nhamos squlpamentoa, não tI ..
nhamos camplls. O alunado de
Universidade, no seu todo, somava
849. Hoje, temos 5 831 estudan
tes, Naquele ano, a área construi..
da computada as unidades isola
das existentes no advento 'In
UFSC. totalizava 5,001.51 m2. Err·
fins do exercícíó :passado, já tí-
nhamos 65.339.14. .

Mas o crescimento de umà uni
versidade bem sabemos,. não se
mede apenas pelo aumento do seu
corpo discente. ou pela taxa d~

progresso da área' edificada ... No
decorrer C!esses dez' anos. canalí.;
zamos muito de nossa atenção
para o programa de aprtrnora
mento de ffi:lSSG decência, aquisi
ção d modernos equipamentos.
criação de novos .cursos, raciona
Iízação dos serviços administra
tivos, lntensfficação dos, trabalhos
de pesquisa promoção de ativi
dades rjentIfico-clllturais ofere
cidos à comunict,ade etc. .

Dentro desse chamado porque
de relacões Universidade-Comuni
dade, ~lém de prestarmos cons
tante ass.«; ~ .ciavmédlea, odonto.. ~
lógíca, jurfdica e social - em
nossos próprios e .mesmo no in
terior do' munícípío - oferecemos
a Santa Catarina 253 cursos com
a 'participaçao de 19.851 pessoas.
AtIvidades semelhantes: . eXP9s1
ções, lançamentos, semtnárioa,
teatro, música. palestras, cínema.
fazem parte'da programação nor
mal da Universidade sobre 05
quais nem sequer' temos ·prco-·
cupação estatística.

Além dos nossos 22 cursos de
graduação: DirelÍp, Economia, Cie
êncías Contábeis: Admínístracãc,
Farmácia, Bíoquímica. Odontolo
gia Filosofia, -Letras, HistórIa.
Geografia, Pedagogia, Matemá
tica, Quimica, Medicina, Enfer.
magern em Saúde Pública, Enge
nharia . Mecânica. Engenharia de
Eletricidade. Engenharia Civil;

. Serviço BocIal, Enfermagem e
Ciêncías soo.aãs., temos em nível
de pós-graduação cinco cursos:
Engenharia 'Mecâriica, Engenharia
Civil, Letras, Od4:mtopediatria e
FísIco-QuímIca. Ja . inicIamos
nossa luta pela PÚs-Grad'mç8.o
também em Direito. Nossa ativi-"
dade docente se estende, ainda, a
dois Colégios Agrícolas:, um . em
Araquari e outro -em Camboriú;
e ao ColégIo de Aplicação, há
muito func,onando' no Campus,
classificado entre oS melhores do
Pais.

Como dizíamos, óréocupada cOm
o . aprimeTIJ.mentõ dos conheci.
mentos do seu COl'pO docente. a
Universidade Federal de Santil.
CatarIna mantém, ,sempI:e. deze
nas de, professm."';'s e -recém-egres_
sos cllrCl<>'::'rlA Pf,.- n.,...,rl'l"=,('ã:n nos
maiores centros do Pais e do es-

(Seção .I}
,

Local: Em frente-à nova Ca
tedral

21,00 hrs. - 'Partida de fute
bol, entre S. E. ·Palmeiras x Ma
~i:nga ESpl>l·te Clube

Local: . Estádio Wille Davids
(Av. Prudente de Moraes)

Al está, Sr. Presidente e srs, Depu
tados, como aquela .importante co
muna do Paraná ira comemorar

'amanhã, festivamente e com muita
justiça, o seu jubileu de prata. Ma
rlngá, além de ser a terceira cidade
do meu Estado, possui hoje uma uni
versrdade, com Faculdades de Filo
sofia, de Direito, de Orêncías Exatas
e outras Possui quase. 200 mil ha
bitantes; 26 estabelecidos bancários,
enfim faz 'jus, inegavelmente, ao
progresso que desfruta. A princípio
foi o café o responsável por este rá
pido progresso. Presentemente, além
do café, os cereais -ponderáveís do
seu progresso. A importância de Ma
ringá se 'faz ainda ressaltar, pois'
nesta Casa quatro deputados federais
vieram daquela região, por duas ou
três legislaturas ..

Desejo, nesta oportuniclade, Sr. Pre
sidente e 81'S. Deputados, enviar ao
Dr. Adriano valente, Exmo. Pre
feito de Maringa, e, ao Dr. Paulo
Vieira dê Camargo, Presidente do Le
gislativo Municipal, os meus efusivos
cumprimentos, augurando que todas
as solenidades decorram em meio do
maior entusiasmo. '

DIÃRIÇl. DO CONCRESSO NACIONAL

amealhar no tempo das vacas
gordas para fazer frente ao pe
riodo das .~acas magras.r:

Nós colocamos em dúvida o ar
gumento dos técnicos, pois pre
valece de modo geral o bom sen
so entre os indivíduos. Os que
gastam à tripa forra, como per
dulários, compõem minoria. Por
outro lado, não são raros os epí
sórios conhecidos daqueles que,
mesmo vívenrto com simplicidade
e modéstia, encontram dificulda
des para pagar o imposto de ren-

. da se', no ano seguinte ao do pe
riodo feliz lhe chegam as azia
gas vacas magras.

. Os pró~rios parlamentares ore
ceram um exemplo coletivo.
Sempre se reconhece, entretanto,
que os argumentos dos técnIcos
tem lá a sua razão de ser ...
Contudo, não se pode subestimar
o fato, que tanto orgulha o Go-e.
vemo e o povo brasileiro, de que
o 110SS0 País esta explodindo com
sua política econômico-finan
ceira.

Mesmo nos setores ínternacío
naIs mais rigorosos, o nosso pres
-tigio consolida-se dia a dia. Ora,
se a coisa vai indo assim tão
bem, não seria demais que o Te
souro 'concordasse em que o di

.11heIro . do próprio contribuinte
lhe servisse para - amenizar um
pouco o imposto aue ele sempre
'paga com sorrisos'de-boa venta
â.e... "

8.00.hrs. - Hasteamento das
bandeiras Paraná e Ma ringá

LocaI.- Paço Municipal

9 00 hrs , - Desfile cívico, com
a ""-rf;icinacão da Ban(lq '.1unici
pal "Joubel:t de Ca"v? 110[1". ,1') 5°
Esnuadrão r'p- é':l~?T')'1'iq, Mecarri
zn da dl1 na Regif(n }\lrl1jt"'r (Curi
tíba). ~Oo Batolhii.o de Tnfanterfa
J\"ntm'izada de )\"UCQr8'n. <I'iro
Cl'l Guerra nO ~Ol (lp 1\1arim!á,
Escola de Cadetes c:1,,- Pnlfr-ia Mi
lii'ar dn Pwcrná. Cor-manh ia- 11(0
Q'Jf-l'f1CÕeR Rsne('lPlq fi" P.1V1.E."P.
(COEl', Cor"'-') r1'J' B"mreiros 'h
P.M.E.P. Vpjerrnn~ (la FAB,
FJ:;~·~belf'('1rnpllt(\s rlp li'n'3ino. (;'0

lônia" Étnicas, Caí'ros Alegôri
COSI etc.

liDCR): Avenida Getúlio Vargas.

1100 hrs. - Inauguração do
P'lraue Exposição "-nrf'sidente
Emílio Garr8stazu Médici"

Local: Avenida Colombo

" 18.00 hrs. Missa CamnaI cnn
'celebrada pelos Exmos. Bispos e
Sacerdotes, cornemorando a con
clusão da estrutura d" c,onéreto
da Ci1.tedral de Marimr. ílnmina
ção da cruz e da Catedral

Do convite que nos chceou 'ElS mãos
oara os festejos nue assinalarão a da
'.a consta a. seguinte programação:

"VACAS, l\'lAGRA~

Houve um dia em que alguém
aventou a hipótese de se permi
til'. como parcela de desconto 00
imposto de renda, o abatímsmo
da quantia que se paga ao pr ó
prro Imposto de.renda. II princi
pal justificativa dessa proposição
é a de que o profissIonal pode
ter um 8,110 feliz de- rendas.jmas
infeli7 no ano seguinte, qt1€- é
e:<atamt'nte aquele que lhe cum"
pre pagar pelos resultados a lcan
çaLlos no ano G.nterior. Essa hi
pótese. !lllás,"'é freQüentemen1ef
constatada.

Aqui mesmo em Brasilia. vimos,
que parlaJ;nentáres federais atin- t

giclos pelo recesso compulsório do!
Congresso ou pela cassação das I
seus rnandatos sofreralU apertu
ras e vexames quando, no ano I
seguInte, tiveram que' pagar o
imposto das rendas usufruidflsTI" período das vacas gordas. O,
argumento dos técnicos do MI- "
nistério da Fazenda contrário a'
tal pretensão é o de que os con- , .
tl'lbuintes tem obrigação de{

\\luarta-feil"a 1Cl

'desta tribuna, para conhectmentó das
autoridades que dirigem este País.
Tenho em meu poder correspondência
que me foi encaminhada por um com
panheiro de luta, Sr. Heli Bezerra,
ex-Prefeito do MunicípiO'" de 'Pio IX
e que desenvolve atividades em prol
da sua região, do seu Município. Por
meu intermédio, pleiteia ele ia cons
trução de um açude no lugar Quei
madas, próximo ao progressista po
voado de Alagoínha, no Munícípío de
Pi6 IX.

Ja fizemos sentir ao Ministro Cos
ta Cavalcânti a necessidade da con

.bmuação de obras de barragens, por
parte do DNOCS, no Nordeste. ESEas
obras, certamente por orientação da
quele Departamento, foram suspensas
há algum tempo, o que na verdade,
Sr. Presidente, não se justifica.

Ainda hoje tivemos oportunidade de
ouvir a palavra .de ilustres represen
tantes do Ceará. todos eles pleitean
do do Ministério do Interior, do De
partamento Nacional de Obras Con
tra. as Secas, a construção de barra
gens, de poços tubulares, enfim, pro
vidências acauteladoras em '1'1'01 da
atividade agropecuárta, principalmen
te em virtude da estiagem em deter
minada área do Ceará, como ocorre
também no Piauí. Conforme a cor
respondência a que 8.ca60 de me. re
portar, há estiagem no. Municipio oe
Pio IX, e por. isso este apelo ao M;
nistro do. Interior. Esperamos que S_
Exa. ouça os nossos reclamos e 1I0S
informe das providências que o seu
Ministério ira tomar a respeito. Assim
poderemos desíncumbír-nos da missão
que nos confiou o nosso eleitorado, na
pessoa do Sr.. Reli Bezerra, criador
que representax parcela. ponderável da
população do próspero Municipio de
Pio IX.

Sobre o assunto, o "Correio Brazi
Iíense" , em sua coluna "Brasília
D.F.", edição de 3 deste, oferece os se-
guintes comentários: .
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~~ ._- , , '='W'tv'~,e:'Iamita ao pais do D~l era atitude vem no batente diário, às veaes en-I Note a Casa que _a Me12sagem da
trangeíro. :m' um 'programa que estar e -perple- centrando inúmeras dírículdaçes que C:0vernador.L~udo ~a~el nao se con-
nos custa caro. Mas ""tlemos o que nos causava mal - , procuram ampliar os caminhos do co- terr; !los, estreitos lI~ltes ~e ~m r~-
investimento que isto I~6~1):~Senta. xídaãe, ,",.. nnecímento e da' técnica modernas latórío trío e rr;on?tono" <..enao que
Talvez seja esta, a explicação 'p

a
- Os Estados Umdos assumiram as aos que vêm atrás.' com o entusiasmo alcança a reili'0nânCla, maior do pen-

ra termos alcapçado, tão r~plda- reais e verd:td_eiras l'csponsabi1ida~~s e a dedicação dOS'jovens. samento 'de um estadista.
n:e~te, li: excelência no ensmo de que sua posiçao em todo. o con~ll.oo , '-.. Realista e atento aos fatos, diz sem
varias disciplinas. estava a lhes impor. HOl?!ando ,seas. ~A ~10cldad.e,de minha terra terá, rebuços o primeiro mandatário ban-

Quanto ao nosso plano de cons- compromissos com seus .alIados, a"e!l- ',:!ao resta duvluas:. na Faculdade ~e deirante: "E singular, com eleito, a
truções, pensamos ser súfici&Í1te [tOE à ~eJiberada eo f~CC:~s<td l~~el1çao ~~r~~~,~mi~.,'~Tso~eg~tl~n~~6e~rod~a~~ situação de nosso Estado. Consi~8ra;
dizer que a metade da nossa comunista na Coní'erêncie. e, az em ;; . . dif '1" ' ~ .' do como um todo, oferece megavers
Universidade já se encontra ~o Paris, observando". cautelosamente a aJ::er.te;çoar .n~, mCI e- p:?:os~ car- aspectos de desenvolvimento, carente,
Campus. Hoje, além da Reit!le~, e\:ol~çil.a do .confllvo, a grande ~emo: i::-'raf~ft~~,!,l1S~'!l"ho:e~~~!~fíie~t~ embora, sob certos prl~mll~, de torta
cuja mudanca ocorreu em prmci- cracia Amertcnna, pela voz e pera .pa ao r.a. a , nu, "lIeoirnonto e de consolldação, A des
pias do presente exercícío, já run- lavra de seu Presidente, deu um basta cultos te Jov,e%s s~dentos de apnmo- peito disso, apresenta ele também
cionam em prédios próprio~" na à ação ener,vante 7_sangrenta" a,s~u- ramen o e sa er. flagrantes desníveis reg!onais, além
Trindade I) Centro 'I'ecnolúgico, mindo a única pOsIçaQ, que devería e Rendo neste rápido registro as mí- de áreas subdesenvolvidas, e toda
o Centro' de Educação, o centro poderia assumir. ,MUlto bem.)/" nhas homenagens à API dl:t Paraíba uma sucessão de problemas, gerados,
de E-studos Básicos, o Departa- e aos seus patr lótícos propósitos, con- muitos deles"do própno, surto índus-
1n6nto de Engenhal'Ia e Arquíte- O SR. GRITtiALDI RIBEIRO: fiante em que o Governo não deix,f~á tríal, a desafiar a capacidade dos go-
tura, o Planetário, o Horto B,?- (Explwacã'ó pessoal. 'Sem revisão ir-por terra uma reivindicação nobre, vemos e a demandar r:ecursos que. su-
tãníco o Museu de Antropologia do orador)' - Sr, Presidente, Sen.h?- que tem como principal lema a dítu- perarn as somas dos ingressos púbh
fi o 'Restaurante Universitário res Deputados, venho transmítír, são da cultura. Ao invencível Presí- cos",
com capacidade, agora com a con- mais uma vez, o mesmo apelo que t~- dente da API, ,José Leal, a minha re- "Nada do lirismo piegas de outrora;
clusão da segunda ala, que 3.500 nho reiterado ao longo desses dOIS rerêncía especial, pois ela, representa, A verdade e a realidade contadas com
refeições por dia." anos desde a última seca que asso- pelos seus conhecimentos, pela sua toda a sinceridade. Excessiva concen-

Sr Presidente, e Srs. neputados, leu ~ Nordeste em várias áreas de a,çã,o, pela s1!a correção !' pela, ínte- tração populacional, filha da índus
~-sta 'é a Universidade de Santa Ca- :;'rodução do meu Estado, Tenho en- Iígêncía, muíto da Paralba;. ,Ele re- tríalísação, e que obriga a pensar na
V, que a partir desta data es- êontrado também, na Câmara dos flete pedaços de nossa história, corno Ilxaçao do homem à terra, o descem
~arina, tregu.. à direcão e à íntell- Deputados, outros Parlamentares, re- testemunha ,dos _grandes fatos. ,O passo verificado entre o vertígínoso
~r Í!:'~o R ..itor Roberto Lacerda. presentantes dos demais Estados -da avanço elos dias nao lhe quebra a "!ln-I crescimento industrial e o setor prí-

g nc - região, se referírem ao mesmo ~robl~- tade- de trabalhar e de lutar pela im- 'Imário onde é preciso recompor o
Do acerto dt; sua escolI:a,., de seu ma. Havendo o Banco do BraSil baí- !?,rensa-pamíbana, O~ seus passos são equilíbrio, somados à neccssldade de

llinamismo e hdera;nça!. dlrao, o seu xado as conhecidas instruções que Ilrmes COll~O os dos seus futul'oS alu-I ajustar o sistema de ensino ao prE:
tl'abalho. e sua dedICaçaQ, m~ls um", acudiram às atividades agricolas e ~e- nos, e queira Deus que os estudantes ponderante p2,pel que deve des"mpe-
";'ez convocac1Qs a uma ,mlSsao da cuárias da região, prejudicadas pro- da nova Faculdade Jenham, pela pro- 'nhar, de mecanismo de apoio ao de-
maior importância, (Mu~to b_em,) fundamente' no ritmo das suas ati: fissão o mesmo apego e autenticida- senvolvimento social e econômico do

vidades pelo advento da seca, como e de ao velho Josá Leal. Em o que ti- Estado, eis os pomos em que notada-
O SR. ADHElv.L\R GIllfJI: . fácil de inferir-se, o Banco do Nor- nha a dizer. (Muito bem.) mente se fixou a, ação do Governo.,
(Explicação Pessoa! - Lê) - Se- deste todavia, tornou-se singular na

nhor Presidente, Srs, Di'putados, o sua p'osic,'ão, pois não consolidou os O "'R ALDO LUPO' P documento" que não tenho a ve~
I ' d m ,'" " - '. leldade de esmIUçar, nem mesmo demundo lih'e recebeu a iVIa o, ~ co débitos existentes nem pode assegu- (EXPl~ca~ao /?essoa! - Le), _ Se- ,l'esumir, mcorpora em seu contexto

satisfação a tomada _.de poslÇap d.o rar, por razões, naturalmente, l'ele- nhor P_esldence, S~s, .Deputados, Ve-1ll1fOl'ma
ções

da maior valia e opor
Presidente Richard :Nlxon, ao ?rde- vantes de sua política, os novos pr;1zos n~10 d<; acabaT a leItula atenta a que Lunidade: Ali, por exempio, se situa,
llar o bloqueio total ao Vletna do com que o Banco do Brasil Boeorreu PI~cedI da mensagem em que o 00- i em linhas básicas, o :Plano Rodoviá
,Norte. - os pecuaristas, os fazendeiros e os vell;,ador Laud,~ Natel presta contas, rio de Interiorização e Desenvolvi-

Todo o Ocidente permanecia; pe!- agricultores da minha região. do ,eu prnnel,O an? de. g_overno, ,e mento ,-=- o PROINDE _ que dotará
- plexo em face da injtj~~!ficada maçao Recebi agora - e transmito à Casa qUe.. -nos termos__da lrnP?SlçaO c01lS,t~- São Paulo, até 1975, de mais de cm..

norte-amel'icana, permlLmdo a ocupa- - telegrama do P~~sldente d? Sind~- tucl~Jnal: fez pLesente 'a AssembIBla co mil quilômetros de' estradas de ra
ção violenta do Vietnã Meridional. !' cato Rural da Reglao de ,AngICOS, ,RIO Legisla lva de meu E.§taelo. - dagem que mçorporarão 'à\ economia
,providência americaJ,1a embora tardia Grande do N.orte, ~tambem ~ubscrrt~ Quero Tessaltar, desele logo, que não do Esta:do ,áreas até agora menos de
evidencia a paciência com que os ~s- pelos mais Imporlantes' agrrcultO'Te" se trata de um documento protocolar senvolvldas. Tal,esfol'ço, a que se so
tados Unidos se houveram para orIar daquela área do meu Estado, ;no ser:- rígido e vazio, feito apenas para sa~ ma o programa viál'io daFEPASA,
condições à obtenção de.um c~irr;a ele tido de o Banco do Nordeste 6l~a~~- tisfaz'lr li um imperativo legal. Muito que congloba: as ferrovias estatais, e
ontendímento e harmoma,.obJel1van- nar a possibilidade de adota~ Cl'Itono ao contrário, é obra' densa, lúcida e mais as obras em andamento no ValI>
do o fim do conflito na Indochin:J.. O similar ao do Banco d~ BraSIl na re:, esclarecedora, ,onqe se relata, hones- do Ribeil'o e do Litoral Sul, constl~
orgulho dos agressores comumstas gião, e, de forma !TIalS urgente, re- tamente quanto já foi feito e tudo tLl8m um todo portentoso, no seu se
n;;lo admite, até agora, 0':lt!8: Eolucão ,comendando, lf::?t;o ,das possibilit!.a- quar,:to se há de fazer e on~e, com (;ar, dentro do. qual, São Paulo s~ pro
independenta .de uma VItória pelas de?, sustar pro'VldencIa~ ,d~, ex~cl.\"aO'1elegancia e a~tanel'ia, se põe em rele- cura ~Justar as propl'l,,!s n~ces31dades
armas com- a conseqüente humUl1a- pOIS parece-nos que, hOJe, Ja h!J, uma vo a l1armol1la dos Podel'es e se re- e, aSSim, melhor e maIS mnda serVJr
ção n~rte-americana no conflito. consciência nacional em relação, ao Iconhece o mél'ito magnifico das as- -o Pais.

, , ' ,,' d assunto, no que Se refel'e ao Nord_es-Isembléias populêcres, tão malsInadas Nó- - h d 's P ,_
O fr~es~~:~e o ~';;:0j~o"~~ ~~:;siv~ te. De nada adia~t~ri,,:~..as exec~lÇoes, por, ~quel,es que não f?"mal'am seus side;t'e~s sr~~e~ep~t;~~~\ec~be~~S\ •

mane B,abe ue a' urtir,o Soviética se, elas_ apenas Ir~O dI~:.cultar a, re~1 eSplTI~o.S a luz dos ensmamentos de- com grata emoção as in.formações so-
cartada. , q bl " negando-se cuperaçao do.s agrICultOles e dos pe mocratlcos. bre as atividades do Governo paulis-poderá reagll' ao OquElO, cuaristas at'" para cOl'l'esponderem . t t· do d d f
a retirar seus navios dos portos nor- ao" débitos e~istentes e ao resgate dos Falando - dos positivos resultados a da no sen l~ e superar_ a e asagem
te·vietnamistas e suspender o ~or~- Sel~S compromissos com o Banco do Ique já che~o\l, como supremo dirl- ,a

d
a!Ir~c~ .ura: em ~~ açao ao avan~o

cimento de armas, conforme pI_oce e Nordeste gente de Sao Paulo, ° Governador m US'l'Ia, pOIS sen lmos o emp~n c.
por vários meios e formas. . I,audo Natel timbta em acentuar que do sr. ~a!::,ro Natel em recondu~Ir i1.

,;.-r ir a ual- E' o apelo que daqui end,ereço, fa-, aqueles sucessos "se devem também s?a condiçao ,natural de f.ato.r prImá-
O con~ronto pode_,a su g q zendo-me porta·voz de anseIOs da reo à,valiosa colaboracão ue l'ecebi da rlO do cresc~ento eco.n?mlCO e C!G

quer moment~, e, ha umarn~raJ~c1eo: gião intel'iorana do Rio,Grande, do Assembléia Es1,aduâl e' ~ perfeita, sin- bel1l-estal' sOClal as atIVIdades agrI-
fundada expeut1!'tIva ~mtto epísódiO

P
Norte, apelo que, no partIcular, e de tonia que caracterizou as relacões colas. " ' .

sição russa.no Impor an e " toda a região nordestina .. - (MuitoIentre ambos os PodereEi, na magna Igualmente nos rejubilamos por
Desta tribuna; queremos aplaudir a bem.) • função da elaboração das leis, à qual constatar que, voítando o interesse da.

atitude norte-americana. Estamos en - 'se aCl'escenta, como" d~sejãvel expres.. administracão',para a as'sistência ao
gajados, como seus aliados, e como O sn. PE'l'RóNlO FIGUEIREDOl são de sentido Q~mocrático, o debate trabalhador, São Paulo firmou con~
nação integrante do mundo lIvre, ne~- (Explzeação pessoal - Lá) - Se-' ~arlamentar em torno das questões vênio com o JYf..inistério do Tl'abãlho
Ee acontecimento, que reputamo~ se~ nhor Presidente, recebi em dias desta ligadas aos .Interesses da comuní., e Previdência Social, do mesmo'pas-
rio mas jtistificado, para, dar fim a semapa, uma circular da Associação dade", so que luta diuturnamiJute pelo f01'-
esc~lada brutal desenvolvida pelos do Páraibana de Imprensa, firmada pelo Lo o a ós tais ex re"sões talecimento da sua Ü1fraestrutura;
norte contra os vietnamistas do bUl. seu Pres!dente, ,!ornaUsta José Leal, slgnfm óPapreço 'doPE;ecutÍv2U:o cl~:: v!sando a aju~tar 0, produto das ati-'
li prevalecer esse tipo de ação, ví- ;ra qual e comumcada.aos Srs, D"pu- gislatlvo e o seu respeito pela conteR.' vldades coletIvas as de~an~as do

sando ao domínio de povo~ e, nações, ,ados da repr~sentaç~,o _daquele ES= tura democ~'ática dos' debates parIa,. mercado~ a ~reços competltlVO~, a ~'n:
em breve poderíamos aSSIstir Il;este tado a aprovaga?, e cnaç.ao da Facul_ menlares, situa o Governador paulís,. de que, ;',er:'ll1do os cent;:os de con.u
continente acão dominadora partmdo dade de JOl'Il;ahsm? B,mg,es da Fon ta, em largos traços, os rumos que, mo braoilelros, possamoo, do, mesmo
de C~ba, qué hoje já exporta subver- seca,. que te~a a fmalIda,!-e, ~e ateh- visando à mtegração nacional, devem modo, co~correr ,na _conqUIsta d~s
são e ódio contra os paises que com- d~r a _nec~ssI?ade de propICIar a. p~e- orieJ1tar a. açao de seu governo, onde mercados mternaCIOnals.
põem a grande família latino-amer.l- paraçao ~ecl1lca ao~ futU;:os Pb.lOt~lS- as toni~as maior~~ são a, c.ria.ção de Obras de saneamento básico se
cana. tas, pa~a.lbanos, Alem de~se o Je IVO~ ec~n!lmIa competit,va e dmamICa e a cruzam com o Plano Trienal do Tu-

. • . a .refepda -P'aculdade, com ,sua denq pratlCa de democraCIa que traduza a rismo _ fonte de progresso e de ri-
Temos horror a, ~erra.. Nos,a. ~n- mll~açao, vI"a, ~ homenage.ar o pn- distl1buição das messes do progresso queza _ e marcham paralelamente à

dole de povo paClfw? é re~onhecld~ meIrO c!,nten~rlO de .lli!"smm,ento do econômico, elE'vando classes e regiões; criação dos centros rurais, cujo obje
pelo mundo. NO,ssa dlpl?m~c!a homo grande Jornallsta Anton!o Borges da a transformação do m(~io social em tivo maior é o de ajudar o homem do
19!50U de há mUlto .0 P~lllC1:.PIO da. ar .. "!"onseca; A <!ata e~colhlda para sua t~rmos de modeEnizaç.ão das institul- interior. '
bltragem, Nossa Ip.cJmaçao para, a mstalaçao sera no dra 10 de setembro çoes' a aceleraçao do crescimento do
soluçt:.o d08 conflItos pelos meIOS próximo com capacidade inicial para Pais~ a democratizacão do ensiná' [1 Pel"feitamente entrosado dentro dos
amigáveis entr,e nações ~az parte de receber 'quarenta matriculados. men~or distrihuição dac Tenda; a ';'a- esquemas nacíona~s'de _contenç,ão de
nossa personahdad~ !'le, 1'fa;~ao e de . d 1 1 _ nutenção de llma sociedade aberta; a jdespesas, s9bretuQo ~!\o, reallzando
povo. Todavia, assistIr 1l1dI1e~en~e e ,Tr~ta.~~ d~ rr~~~dad a ma C:5t~'à~ estabilidade política. e a lJee;uram:'a ill- obras suntuarias ou adIáveIS sem pre-
cabisbaixo a. um. d?sfecho '~alS ImtO- S~~nOla COtLa, ' a, r"OliBtOa.meo~ qu~ Vi: terna edema., - _ j\l~~()li lloc1ai!;, li! mensagem do Sonhorral do 'tuG~~_prOprl!1o agressao nllI ir ao lr.l "umo J" ~u.> " ~> ~ _.~. c '= ___ ' .. _ ,J
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Comissão mista mcumbida de estudo
e-parecer sobre. a mensagem nr 12,
de 1972 lCN ), que submete à ãelibe
raçt'o do Congresso Ng.cionaL texto
do Decreto-lei n.O 1.204, de 18 de Ja
netro de 1972, que "altera, para Cl
exerciczo de 1972, a tiistrilnução do
produto da arrecadação dos imsios
tos linicosn •

COMPOSIÇliO

Presidente: Senador-José Sarney

Vice-Presidente: Deputado Maroelo·
Medeiros

COll<IPOSIÇÃO

Comissão mista., incumbida de estudo
, e _parecer sobre a mensagem n» 4,

de 1972 (CN), que submete a aeube
ração do Congresso Naciol!aL texto

, do Decreto-lei n." 1.196, de 23 de de
zembro de 1971, que "prorroga 'pra
zo de aplicação de ineentixo fiscal
para empreendimentos novos na
áTea da SUDENE".

2

DISCUSSÃO

(Quarta-feira).

ORDEM DO DIA

EM' PRIORIDADE.

OlÁRiO 0'0 CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
----~--

VIII - O SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Levanto a

sessão designando para a amanhã a
seguinte:

SESSAO EM 10 DE 11,,'LAIO DE 1972

ARENA

COMPARECER OS

Pernambuco:

Adolpho Oliveir~

Guanabara:

Bahia:

/Walson Lopes - MDB

Rio de Janeiro:-

Thales Ramalho - M:qB

Juvêncio Dias

DEIXAàI DE
lSENHORESr

CALENDÁRIO

Apresentação dQ.'parecer, pela
Comissão, de acordo com o artigo 110,
do Regimento Comum.

PRAZO

Até dia 30-5-72 no Congresso Na.
ciona' I

6
Comissão mista tncumbiâa de estudo

e parecer sobre a mensagem n." 11,
de 1972 (CN>, que submete a âeltbe
ração do Congresso Nacionai texto

Presidente: Senador Heitor' Dias. do DecretO-,tez n," 1.203, de 18 de
Vice-Presidente: Senador Adaroerto sanirro de 1972 que "dispõe sobre a

Senna. . - I entrega ,dqs. parcelas pertencentes,
. aos mumc,pws no produto da erre-

Discussão única do Projeto de Re- Relator: Deputado Teotonio Netto. cadação do imposto sobre circuia-
soíucão n." 29 de 1972, que autoriza os CALENDÁRIO, \ çtio de rnerctulorias'",
Senhores Deputados Itaio Fittipaldie. COMPOSIÇÃO
Euripedes- Cardoso de Menezes a ra- - Apresentação do parecer, pela . .' _'
zerem o Curso Superior da Escola Comissao. de acordo com o artigo :10, Prestdente: Deputado Henr}qUe
Superior de Guerra. (Da~Mesa). ae- do Regimentq Comum. ,F'~nstone. '

O SR. PRESIDENTE: lator: Senhor Paes de Andrade cvo- PRAZO I Vice-Presidente: Deputado José Bo-
(Rey naldo "antanal - Nada mais ['tação Secreta). nifácio Neto.' '

" Até dia. 30-5-72 no Congresso Na-I
havendo a tratar, vou levantar a ses~ cíonal. _ Relator: senador Guido Mondin.~ •
são, 3 . PRAZÓ

Discussão única do Projeto número I.
1.481-B de 1968, que acrescenta dís- Comissão mistã, incumbida de estuda . Até dia ~J-5-72 no congresso Na.
positivO' a LeI n.o 605, de 5 de janeiro e. parecer sobre a mensagem '11." 6, cíonal ,
de 1949, que dispõe sobre o _repouse> de 1972 (CN), que submete a deLibe-

. semanal remunerado e o pagamento ração do Cong,esso Nacumat texto
de salário nos dias feríados CiVIS e do Decreto-te; n." L 19\3, de 27 de
religiosos; tendo parecerea: da Comis- dezembl'o de 1971, que "altem n le-
são de Constituição e JustIça, pela aistação ao imposto .sobre a Tenda,
constitucionalidade e juridlcídade; e, e dá outras lJ1'ovidências". .
da Comissão de Legislação Social, pela COMPOSIÇiio-
aprovação. Pareceres à emenda de
Plenário; da Comissão de Constitui- Presidente: Senador, Virgílio Tá'!
çãõ e Justiça, pela constítucíonalldade vora ..
e jurtdícidade ; e; lIa Comissão de Le- Vice-Presidente: Senador Mattos
gíslação Social, pela ,..rejeição. Relato- Leão.
res: Srs. Luiz Braz e Parsifal Bar- ' Relator: Deputado Norberto scn-
roso. l midt, .

)-

Laudo NateL enfatiza um resultado
deveras auspicioso. O orçamento es
tadual para. o ano de 1971 trazia a
previsão de um deficit superior a um
bilhão de cruzeiros; todavia, o es
erúpulo rigoroso nos dispêndios, o
controle e a prudência governamen
tais lograram- encerrar o exercício
com um déficit de menos de 117 mi
lhões de cruzeiros, ou seja, apenas dez
por cento da previlião legal.

O sentido pragmático da mensagem,
o seu artíssímo teor democrático, fa
zem daquele documento alguma coisa
que extravasa dos limites do meu Es
tado. Por isso mesmo comentando-o
desta tribuna, chamo para ele a aten
ção dós patriotas e dos estadistas,
orgulhoso, sim, como paulista e como
brasileiro, de ver que o Governo de
São Paulo serve o Estado e .colabora
amplamente com o Brasil. (Muito
õem.)

8

PRAZO

COMPOSIÇÃO

Relator; Senador Benedito Ferr_eira;

PRAZO

comiesõ» mista incumbida de, estuâo
~e parecer sobre a mensagem n.' 13,

de :»72 (Cl'V) , qu~ submete à delibe- •
ração do Congresso Nacional texto
do Decreto-lei n." 1.205, de 31 de Ja
neiro de 1972, que "snstatas; normas
para utilização dos créditos orça
mentários e ad!Oionazs e dei outras
P1'Ovidênciasi

' • •

Ç)OMPOSIÇÃO

Presidente:. Senador Saldanha DerzI.

Vice-Presidente: Senador .Flavlô
Brito.

Relat-or:, Deputado Mârio TeJles.

5

- 4

RelatoI'; Deputado Leopoldo Peres.

Comiss/i,o mista, inCumbida de estudo
e parecer sobre a me.nsagein- n." 7.
de 1972 (CN) , que submete á delibe
ração do Congresso NaClOnaL texto
do Decreto-lei n." 1.199, de 21 de
dezembro de 197-1, que "altera a no
melzclatui'a brasüeira de mercado
rias (NBM), a tarira aduaneira do
Bras,l (TAB) a' Legislação do impoe
to sobre produtos mdustrializados,
e dá outras .providências".' :'

COMPOSIÇÃO Presidente: Deputado Sales Filho.

Presidente: Deputado Italo ContI. Cá~~~~~:esidente; Deputado Jandúhy

Vice-Presidente: Senador Benjamin'
Farab. .

Relator: Senador Lenoir Vargas. _, _

- CAI,ENDARIO . Até dia 30-5-72 no Congresso Na-_ .. Icíonaí,
- . Apresentação ~ do parecer, pela

ComIssao, de acordo com o artigo 110 ' ,9
do Regimento Comum. _. _ . ,

' Com'.""io m,sta mcumlnda de. estudo
PRAZO <'I parece,' sobre: a mensagem n' 14,

Até dia 30-5-72 no Congresso Na- de 1972 (CN), que submete á âeube-
ciona.l. ração do Congresso Nucunuu. texto

do Decreto-lei n." 1. 206, de s. de ,
jeoeretro de 1972, que "autoriza o
Ministério dos Transpprtes a pres
tar assistência teenica em assuntos
rodov'iárlOs, aquavzárzos e terromà
rios, a paises amzgos e a construir
prédIOS âeetinruios a Instalações de
serviços públ1cos de fronteira. nos
terminclÍs reetectnsos ,e dá outras
providências" • '

COMPOSIÇÃO

.Preside-!1te: Senador Flávio BrIto.
VI~e-PreSIdente: Deputado Jóel Fer
r81ra.

1

PRAZO

-AVISOS

coIÍrPosIçiio

I

Para recebimenio de emendas em
Plenário

i
1nício~ dia. 6.4,72; e, término: t:h

I6.5.72•.

Presidente: Senad.or Aécioly FllhIJ -:

Vice-Presidenté: Senador José Au
gusto

Relator: Deputado Djal.ma.13('S,llfl

(As Comissões de Constituição e
Justiça e de Segurança Nacional) .
(39 Dia).

CONGRESSO NACÍONAL'

PROJETO DE LEI N.' 594, DE 1912.

Define como crimes contra a segu
rança nacional o apodaramento e o
controle ilícito de aeronaves. (Do Po
der Executivo).

, Comissão Mista incumbida de ''!'stn
dos e parecer sobre o Projeto de
Lei n' 1, de 1972 (GN), que 'diS
põe sobre o p1'ocesso c julga1nento
das representações de que trata a
alínea "ti" do '§ 3° do artigo 15 da
-Constítuzção Federal,. e dá outras comusão mista' incumbida de estudo
Pl'OVZdêlZCzaS". e parecer sobre a mensaçem n» OR

: de 1972 (CN), que submete á detibe-'
ração do Conçresso Nacuma; texlo
.do 'Decreto-tez n.: 1. 200, de 28 de
de~embro de 1972, qUe "znstfluz pro
grama especui; de asmsténcu: t!nan

- cezra ao setor de borracha vegetai
. da Ama~ônia". .', I

'!' t

Joao Guido' - ARENA

Jorge Fenaz - MDB

José Machado - ARENA

Malloel de Almeida - ,f-.RENA

Renato Azeredo - MDB

São Paulo:

~. Paraná:

Clóvis Stenzel- ARENA

Minas Gera.ís:

Adalberto Camargo - MDlI
Amaral Furlan - ARENA

Italo Fittipaldí ::- ARENA

José Camargo - MDB

Mário. Telles - ARENA

Monteiro de Barros - ARENA

Pedroso Horta MDB

'Ardinal Ribas - ARENA

Ary de Lima - ARENA

Arnaldo Busato - ARENA

Flávio Giovane - ARENA

Maia Netto - ARENA

Túlio Vargas - ARENA

'Rio Grande do Sul:

Amaral Netto - ARENA

Eurídipes Cardoso de Menez~s

"RENA
Flexa Ribeiro -.ARENA

Marcelo Medeíros -MDB, .

Rubens Berardo - MDB



Dutra.

Ernesto Va,·

na Comissão

Deputado

- no Congresso-

IX - Lenurda-se a sessao às 18
lunas e 20 minutos.. _.

17

Comissão Mzsta incumbi11a de estuda
e parecer sobre as partes retormu»
lcuio« do 1 Plana Nacioua; de Desen»
volv1íTl8nto (PJ;lD) para o peTZoda
de 1972 a 1D74, apj'ollac!o COln 'es
sauxis pela lei' n" 5.727, de 4 de nlJo
vembro de 1971-

CoMPosrg~(J

Presidente: Deputado Murílo Badard
Vice-Presidente: Deputado Marcol2.-

des Gadelha -

Relator: Senador Accioly'Filho-,

CALENDAnIO

Dia 20-4-1972 - É lida a Menoagem,
em Sessão Conjunta e encaminhada &
Comíssão Mista anteriormente desig
nada para emitir parecer sobre o Pla
no cP. L. 18,71-CN).

Até o dia 30-4-72 - Apresentação d(J
-parecer, pela Comissão.

18

Comissão mista ineumbuia de estud.v
e p"Tecer sobre a mensagem 11,' 25,
de 1972 (CN). que submete à âeuoe
ração élo- Congresso- nacionot texto
do Decreto-lei n9 1.214, de 26 'da
abriiâe 1972, qLle "aUem os Decre
tos-leis nVs 157, de 19 de fevereiro
de 1967,-e,1.161, de 19 de março de

. 1971, e dá outras providências".

COMFOSIÇÃ~

.Presidente: Deputado
lente.

Vice-Presidente:
Fagtmr'ea,

_Relator: Senador Tarso

CALENDÁRIO'

Dia 9-5-72 - li: llda a Merfsagern,
em Sessão Conjunta;

- Apresentação do parecer, Rela
Comissão, de acordo com o artigo ~lO,

'do Regimento Oomum,

.PRAZO

Até dia 29-5-72
Mista;

Até dia 26-6-72
Naoional.

PauloSenador

16

Relat-or:' Senlldor Eelvídio 'Nunes.
.PRAZO

Até dia 7~5-'12 na Comissão ·Mista;

Até dia 20-5-72 no Congresso Na
cional. -

15
Comissão mnsta mcumbiá'a de estudo

e parecer sobre a mensagem. n," 23
de 1972 (CN), qU3 submete á delibe
ração da Congresso Nucumal texto
do Decreto-l,)z n,· 1.213, de 6 de
abril de 1972, que "aplzca ao Pessoa,
Civil docente e coadjuvante do Ma
gistéTio da Bxército O 'disposto no
artigo 19 do Decreto-In nO 1.202de
17 de [aneiro de 1972, que reasusta
os vcnmmentos dos serouiores CZVL5

e militares do poder Executivo. e da
outras provl<tênczas". ',.

Vice-Presidente:
'I'ôrrea..

Relator: Deputado Braz l'!oguei.a.
, PllAZO

COMPOSIÇÃO

P'rcsidente: Se~lldor AmaralPei-
xoto, '

Até dia 7-5-72 na Comissão Mista;

l~té dia :30-;;-72 no Congresso Na
cional.

Comissão 'mista 1nculnbula de, ~~tUdo
e ,parecer sobre a mensaçem. n.' 24,
ds 1972 CONJ, que sllbmete à delib8
Tação dp conçresso Naeuma; texto
do Decreto-lei n» 1.208, de 28 ae
teoereu o àe 1972, que "reaiusta os

I uencimentos tio« servulores CZV!8 c
'F.tilitares ào Distrito l"edera.l, I) da
tnitra« provicll!nczas". '

- COMPOSIÇÃO

Presidente: :Deputado Ildéllo M~_r
tíns, -

Vice-Presidente: Senador Benj~mín
F'aran. -

Rolator: Senador Ca~tete J?inheJro.

I ,PRA2,Q

.furtado: Até dia 8-5-72.lla Comissão Mlllta;

b~n."'n·J Até di"! SO-,5-'i2 Il;o Congtoc~ L~f;,"
Cl()llal~

COMPOSIÇÃO

dtJ8 impostos de importação e sobre
produtos industnaltzados para equz
pamentos de produção ememausçra
fica,"

COMPOSIÇÃO

Presidente; Deputado Cid

Vice-Presidente: Df}UW_dO
des Gadelha,.. ,

Presidente: Senador 1ieit{)r Dlij.S.

Vice-Pl'esidente: 'Deputado Fran
cisco Amaral.

Relator: peputado Ivo Braga._

PMZO

Até dia 30-5-72 - 110 Congresso l'1a-
eíonal. _

- 14

Até .día 30-5-72 ,- no Congresso Na-I
cíonai. '

13

Comissão mista mcumblda de estudo
e parecer' sobre a mensagem n' 1,8,
de 1972 (CN), ºlle submete ti delibe.
ração do Congresso Nacwnat texto
ao Decreto-lei nO 1.212,'de 8 de
março de 1972• .que "rearueta os ven
cimentos dos seruuioree da Seereta-
ria-Geral àO.7'nbunal de Contas da
União, e da outras promâéneiae",11

10

816 Cluarta-feira. 'I(}

COMPOSIÇÃO

PI'esidente: Senador Eurico Rezende
, Comissão mista tncumbitiá de eatI/do

VJce-presideM~: denador Benjamm' e parecer sobre a mensagem n." ll2,
paráh. de 1972 «()Nl. que submete ã deli

beração do COllg1'esso Nacwnal tez-
Relator: Deputado 'Geraldo Guedes, to do Decreto-lei n9 1.20~, de 28 de

, PRAZO fevereiro de 1972, que "concede ezz
menta de uenctmentos aos funciona-

Até dia SO-~-7Z _ no Congresso Na rtos das secretarzus e serviços fluxi-
blonal. líares do Poder JudiCiário da União

12 e do Distrito Federal, !3 licí outral!
p:c!viélências" •

Comissão mista, incumbida de estudo
6 parecer sobre a mensugem n,· 17,
de 197_2 (GNJ, que s1lômete ã delibe
ração {lo Congresso N ac!onal texto
do Deereic-tei "lo" 1.211, de 1.' a:

e marllO d!! 1972. ","'lnced8 isenlijlo

Relator: Deputado íl.1:anoel Novaes,

PRAZO

Até dia SO-5-n - no Congresso Ná
eíonal ,

P~.A~o~

Até dia 30-5-72 - no Congresso Na-
cional.

COMPOSIç.íio
Comissão mista mcumbiâa di! estudo ~

c 'Parecer sobre a- mensagem n.o 15,) Presidente: Deputado Bento Gon
de 1972 (CNÇ, qQ: submete a delibe- çalves,
raçiio do congresso Nacional ~exto Vice-Presidente: Deputado Alberto
do Drcreto-tei n.O 1.207, de I de Lavinas
teuereiro de 1972 que "cria »roora ~.
ma a,qpeciaL para o vale do Sf11J Relator: Senador Milton Trindade.
':Francisco (P R.OVALE) <1 da outras
providências" •

COMP(,SIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Santos.

Vice-Presidente: Deputado Fran·
eísco Pinto.

!Comissão mista incumbzda de estldtú'
e parecer sobre a mensagem 11,'-lo.!
de 1972, (CN), que submete à d,e!lbe-'
ração do COngresso NacIonal lexto
da Decreto-tez n." 1.210, ãé 1.' ae
março de 1~72" que "concede au
mento de .uencimentos aos TunctQ
nários dos senlifos tnuiitiare« d.o
Triburuu de Comas do Distrito Fe
dera/ e dá outras prooiüenctas",

I,



G.uarta-feira 1~,- (Seção .1)

MDB

ARENA
lhidel1: Ger(l,ldo Freire

1) COM1SS;'\O DE AGI]ICULTURÂ
E POlíTICA RURAL

Hermes Macêdo
Jal1Uál'io Feitosa.
Joáo Linhares
Pinheiro Machaao
Marco Maciel
Mal'i~ Mofulino'

.Navarro Vieira
Paulino cicero
RGgél'io Rêgo .
Wilmar Dallanhol
Vago

TURMA "B"

Amaral Furlan
.AI'tllr FonseCa
Chaves Amarante
Jonas Carlos
Lomanto Júniol'
Magalhães Melo
8telio Man,ja,
Z;c'\l1hal'ias Seleme
Vag'o
Vngo
Vago

MDB

Mio Teodoro
Amaury Mü]]er

.Rubem Medina'

MDB-

AP.ENA

MDB

Nadyl' Rossettt
Olivir Gabal'do

ARENA

Gastão Mi\l1el'
Jarmu!ld Nas.'ier
Moacir Chiess\l
Oceano Cadeial
Pllrsifal Bar'Dso,
Pilnio S~lgado'

TI'i'ULARES

Jorge Ferraz
Ruy 'Uno
Victor Issler 
walsGl1 Lopes
Vago

REUNiõES

SUPI,ENTES

ARENA

3) COMISSÃO DE ECONOMIA

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

E CULTURA· '

r-!-''cIFrr''ÍA Ir_4.. H

Amara] Neto
Braz 1'[ogllelra
Djalma Marinho
Faria Uma -
José Baddad
Márcio Paes
SUSSlm\U Hil'ata
Vago
Vago
vãgo

Altair Chagas
Antonio ueno
Ardinal -RilJas
Batista Miranda
Bento Gonçalves
Cardoso de Alm..-ida
Djalma Bessa
Edvaldo Flores
!1i:nesto Valente.
Fernando FagUndeS

Netto
Ferreíra do Am.n-l'al

r

.Alberto Lavinas
Antonio Pontes
Marcondes 1;,aJdha
Santilli. Sobl'inj1o

Dias Menezes
EJoy Lenzí .
.Fernando Gan1a
Ha1'l'Y Sauer

i'residente' .r.illrilo Badál'ó - AREN.(\.

'Jice- Pr.~jclente: Matu'ÍC'io Toledo --;- A.RElNA

VíCB- Presidente: Brígida Tinoco"::'" J\!!DB

TITULARES

A1feu Gaspartn!
Al'Y de, Lima'
Bezerra de .\'iI~Uo

Daso Coimbra
Emanuel Pinheiro
Euripedes C(l,r:doso de

Menezes
l."lexa- Ribeiro

BeZEl'l'a -de Norões
Francisco Amaral
J. G. de Araúio JOl\~e

Quarta, e Cluint8J3~feirás. à.s 10 hôras ,

-t Local: Anexo I! - Sala 4 - Ramal 631

Secretár,o: O1merindo Ruy Caporal

" TUl1ma "A"

Alvrr I Více-Presidente r ' Joao Arruda - MpB

I TUrma- HB"

vice-Presíoente: Alberto Hoffrnanu - ARENA

TURl\'IA

]),IIDB

Dias Menezes
]Tel'nando .Cunha:
Henrique Eduardo
Oli'.1ir Gabardo

Victor Issler .:»
Vinicius Cansanção

Aíron ruos
Antonio Mal'iz'
Dlb .cnerem
Elcio Alvares
Hildebrando uuimal'ães
Jairo Magalhães
JOÊ\o Llrrhnres

RtlY D'Almeida :Eal'bo.sa
. Vago

, .rosé Bonifácio Neto
José Camargo

_ Marcelo iVredelros
_Ulysses .Guimarães

MDE

FTancisco..Pinto
Hamilton Xavier
Laerte Vieira
Severo Eulitiío

ARENA

ARENA
Jarmund Nasser
José Carlos Leprevu;,J1;
Manoel Taveira
Maurício Toledo
Nogueira. de Re<:encre
Norberto "Schmldt
Parente Frota
Pires Sabóia
Uhaldo Barém
Vago
Vago

JlillB--,

SUPLENTES

SUPLENTES

Jorge

2) C9MISSÃO-DE CONSTITUiÇÃO

E JUSTIÇA

REUNJõE8.

Quartas .e Quintas·fetras às 17 b~r'a3

Local: Anexo II - Sala n? 11 - Ramal 621 

Sec~'etárlü: Maria. Aparecida Silveira dcs Santos

AR"E.l'lA,
Batis~a Miranda
Edgard Pereira
Erasmo Lemos
Hanequim -Dant3§
João Guido
Joaquim Coutinho
JOl'ge Vargas
José TassG de Andrade
Juvêncio Dias
Manoel Rodl'íg~lt5

Marcilio Lima '
Milton Brandao
Paulo Abreu
Rozendo de SQU1a
RUY Bacelar
Sinval .Bbãven~Llra

Sousa Santoo.

Presidcvte: 'José Bonifácio -' ARENA
, Tllrma "A"

Vice-Pl'e~jciente: Luiz Braz - ARENA

Turma "B"

lTice-Pre&iàente: Alceu Collares - MDIl
TITULARES

TURMA

Altair Cbagas
Célio Borja
DJalma Bessa
Ferreil'a do . rn.iral
Italo Fütipaldi
,José Alves
José Sally
Lauro Leitao
Mario Monrii nc
Tulio Vargas
\'ago

Adhemar Gl1isi
Alfeu Gasparini
Améríco de Souza
Arthur lõ'onseca
Cantidio SampalO
cicuçlip Leite
Dayl de Almeida
Emanuel Pinheiro
Flavio Marcilio
Oonzaga, vã.sc1)n>~1os

Homero 13antos

Lísaneas Maciel
Petronio FigueJ redo
Silvio de Abreu
waldennro Teixdra

Alencar F.urtado
Argilano Dario
EJoy Lenzy
Fernando LSl'a
J. G. de Al'aujo

REUNJõES

Diariall1ent.e as 15 horas' - As sextas-f.eil'as. às
10.3Q hOJ'as

LoíJ-oal: Anex-o II - Sala: 17 - Ramal 526

Secl'etárw: Pa.ulo Rocha

TURMA "P,"
Cardoso ele Atmr-ida
Edvaldo F'lotes

'Geraldo Bulhões.
JoaG d8. Cámara
Nunes Frei!e
Vas.roI Amaro
Vaso
Vago

MDB

José MandeIli
.Pacheco ChaveS.l

"É1clo Alvares c>
,EmIlio 'Gomes'
Grimaldi Ribeiro
HomerG Sant-os
Joáo oastélo
Nina Ribeiro

MDB

Vice-Lideres

Petronio Figueiredo
F'nb.l{lisco Amara;
Runern Medina
Nadyr Rossetti
Joel Ferrem],

Ci1antídio Sampaw
Cal'los Alberto '
Chaves Amarante
Clovis Stenzel
Daniel Faraco'
IPayl de Almeida'

iiairo Brum
Laerte VIeira
Joãti Menezes
Hamilton .xavíer
Pedro Faria
Dias Menezes

.LID',~RANÇAS

LIDER DA MAIORIA

Creraldo Freire
LíDER DA l\UNOIUA

P.edl'OSO Horta

Líder: Pedroso Horta

AEENA
Vice-Lideres

COMISSõES PERMMJENTES, DE INQUÉ
srro, ESPECIAIS, MIST~S E EXTERNAS

COMISSõES PERMANENTES

Presidente: Antonío Bresolin r: lV(DB

~ Turma "A"
Vtce-PÍ'esidente: Fernando Gaml' -- ']),IIDE

rurma "B"

Vice-Preflóe.nte: Dp] on SCil1'atlO - ARENA

TI'rULAlms

ARENA

MESA

iPI'esiderite: Pereira Lopes
,19 Vice-Presidente: Luiz Braga
119 Vice-Pl'esidente: Reynaldo Santana
;19 Secretál'io: .Eiias Calmo
29 secl'etário: Paes de Andrada
~9 Secretário: Amaral de Souza
49 Secr"t.ário: Alíplo ' Carvalho
-19 Suplente: Heitor Cavalcanti
~ Suplente: José Haddad
~D Suplente: Antônio Pontes
~'1 Súplente: ~dlson Bonna í

Francisco Llbal'dum
Juarez Bel'narde:l

TURMA "A"

Antônio Ueno
Piogo Nomura
Flâvio Giovine
Herbert L.evy
Orensy R-ocll"gU83
Paulo Albel'to
Vago
Vago

"'!RETORA: GENX XAVIER MARQUES:

1>001'1: Anexo li - Telefones: 42':5851 e 45-323(J

RamaIs: 601 e 619

COMISSõES PE=tlVlANI;:NTBS -

CHEFE LEA DE SOUSA VHuRA GOi\iES

Local: Anexo li - Ramal: 602



O.fÁRIO DO CONORESSO NACIONAL
.~

(Seção I)' ,_ iY.l.aio de 1972

REUNIoES

5-) COMISSAO DE FINANÇAS

TITULARES

ARENA

Qual'ta...-feiras, às 15 -horas

Local: Anexo II - Sala n9 9 - Ramal 039
-Secretária: Maria Clélia orríco

ARillNA

TURMA "B"

Aécio Cunha
Alair Ferreira
BaptistS\ Ramos
Furtado Leite
Luiz Garcia
ossían Araripe
Vingt Rosado
Ubalqo Barém
Wilson Falcão
Vago
Vago
Vago

Nasser Almeida
Oceano Carteial
Oswaldo zaneno
P.a~ente Frota
Rcz€ndo de Souza
Siqueira Campos
VaSGO Neto
Víngt Rosado

TURMA "E"
José Tass<:fde AndraO
Nogueira de Rezende
Odulfo Dorníngues
Paulmo oicero
Prisco Viana
'Wílmar Dallanhol
Vago
'vago

ÍlIDB

Dirceu Cardoso
Vago

!lIDB

ARENA

MOa
Lisâneas Maciel
Pedro Faria
Peixoto Filho

REUNIõES

Lauro.Rodrigues
Silvio de A breu
Joao Arruda

REUNIõES

Antônio Pontes
Freitas Diniz
J aíson Barreto

FranCISCO Amaral
FranóLsco Pinto
OBtúlio Dias

TunMA "A"
Ardinal Ribas
Edilson Melo Távora
José Machado
José Sampaio
Marco Maciel
Vago
Vago

Alcír Pimenta
Jorge Ferraz
Vago

Batista Miranda
Femando Fagundes

Netto
Fernandes Lopes
F'rancelino Pereira

'Garcia Neto
Joao da Câmara
José Carlos Fonseca
Márcio Paes
Mário Stamm

Viçe-1?Tesidente: Francisco Grillo
Turma "~a

Vlce-Presidente: Jerônimo Santana - MDEI

TITULARES

SUPLENTES

ARENA

QUaJ:tas e quintas-feiras' às 10 horas

Local: Anexo ]!I - Sala nv Jj - Ramal 653

Swretária: Ina Rolano de Araújo Salvad.o.

Quanas-rell'ás, as 15 horas

Local: Anexo n -- Sala n Q 7 - Ramal 6(;0
Sooretá.la: Maria Eduardo Ramos Ivlade,ra

9') COIVHSSÁO DE ORÇAI\1ENT~

Presidente: Aderbal Jurema - ARENA

Turma "A"
V;ce-.t"residente: Ary Alcântara - ARENA. 

, Turma "B"

Vace-Presídente: Oswaldo Zanello .A.R1l."NIil

TITULARES

ARE:NA

8) 90MlSSÃO ",DE MINAS E ENERGfD

Presidente: Aureliano~Chaves - ARENA

Turma. (IA"

TURMA "A"

Ary Valadão
Batista Miranda
Bento Gonçalves
?'dg;ud Pereira
Et€lvino Lins
Garcia Netto
Maia Neto
Manoel de Almeida
Nlanoel Rodrigues
Siqueira Campos
Vago

Vago

Raimundo :Parente
Rezende Monteiro
noberto Gebara
Vago
Vago
Vago

}YiDB

Freitas Díníz
-Jerônimo Santana
João Menezes
Severo Eu] álío
Thales Ramalho
Vínlcius Cansanção

ARENA

Italo Conti
Joaquim Macêdo
Pinheiro Machado
Maurício Toledo
Sussumu Hirata
Vago
Vago

MDB

Walter Silva
Vago
Vago

SUPLENTES

I>IDB

Marcelo Medeiros
WalsQn Lopes
Vago

SUPLENTES

Carlos Cotta
Fernando Cunha

Alvaro Gaudêncio
Cid Fl/riada
Daniel Faraco
Hermes Macedo
Jcão AIVf,S
José da Silva Barros
Osmar Leitã-o

Plesidente': WU,on Braga _ ARE:NA
vrce-Presíuente: Fernando Fagundes Netto
MtENA
Vl~e·Presidente: Argflano Dario -- IVr.DB

TITULARES

ARENA

7) COMISSÃO D'E LEGISLAÇP:,O SOCIAL

José Bonifácio Neto
Joel Ferreira

Local: Anexo II - Sala n9 16 - Ramal 647

SEcretário: Wilson Ricardo Barbo:a Via:m

ARENA

Aécio Cunha
Antônio Florêncio
Artur Santos·
Baptista Ramos
Bento Gonçaives
Eleio AIvares
Eunpedes Cardoso de

Menezes
Fernando Fagundes

Netto -
Francisco Grillo
João Castelo
José Haddad
Lauro Leitão
Manoel Novaes
Norberto Schmldt
Parente .B'[ota
Wilson Faicao
Vago

ouartas-taíras, às 15 .horas

REUNTõES

6)- CO,MISSÃO DE' FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E TOMADA DE CONTAS

I I

Presidente: Arlindo Kunzler - ARI5NA
Turma "A"

í'icé-Pl'esidente: Ricardo ll"iúza - ARENA
·rurma "B"-

VIce-Presidente: Peixoto Filho - MDB
TITULARES

ARENA

TURMA "A" TURMA "B"
Dayl de Almeida Athos de -.!índrade
Gabriel Hermes Eurico Ribeiro
Heitor Cavalcanti Henrique ]'anstone
Sinval Guazeili Josias Leite
Theódulo de Albuquerque Vago
Vago Vago
Vag(

Adhemar Ghísi
célio M, l'~rnand"s

Cláudio Leite
Da-so. Coimbra
Dib Cher-m
Ernesto Valente

e 343 GeralJl Rulhôe,
I Ildélio Martms

TURMA "B"

Adí,emar de Barros Filho
Artnur Santos
Fe.rnando Magalhães
Ivo Braga
Jorge varga,
Norberto Schmidt
Ozanam Coelho.
Vago
Vago
Vago

JuarEZ Bern ardes
Pedro Ivo
Sailtilli Sobrinho

Vago
~ Vago

Vago
Vago

IvIDB

ARENA

Hermes Macedo
Hugo Aguiar
Joao Alves
Joaquim Macedo
Mário TelJes
Mllton Brandão
Pedro
PlmiorSàlgado
Roberto Gebara
Vago
VagJ

Pacheco Chaves
Peixoto Filho
Vinicius CansRnçãe
watter Silva-

MDB

REUNIõES

SUPLENTES

MDB

SUPLENTES

ARENA

Manoel de Almeídá
Necy Novaes
'Nasser Almeida
Osnelli Martinelli
Ossian Araripe
Paulo Ferraz
S,télio Maroja

Adhemar Ghisi
Alair Ferreira
Altâir Chagas
Antônio Maria
Ar r.do Kunzler
Athos de Andrade
Brasilío Caiado
Faria Lima _
Ferreira do Amaral
Furtado Leite
Herbert Levy

Adalberto Camargo
Dias Menezes
Florim Coutinho
Freitas Nobre
José Camargo

Turma nA" Quartas-feiras l às ts horas

'.fUl'JTI:L "B" - Quintas-fe!ras, às 16 113ms

L-oeal: Anexo li - Sala 16 - R8.mais 642

Secl'etána: Mária Gel'alda orríco fupak

A LhÚ, Coury .
Thales Ramalho
Vago
Vago

TURMA "A"

Aldo Lupo
Brasílio Caiado
Dyrno Pires
Homer.o Santos
lldélio Martins
João Castelo
Leopoldo Peres
Wilmar Gulmarães
Vago
Vago

AderllaI Jurema
Albino Zenl
Antônio Mariz
Arthur Fonseca
Brasília Caiado
lldélio Martins
Jairo Magalhães
Luiz Braz

Aleir Pimenta
Fábio Fonseca
Henrique-Eduardo AIve~

Presidente: TourinlÍo Dantas - AF-ENA

Turma "AI'

VlCe-Presidente: Sousa Santos - ARENA'

TurmaJ'B"

Vice-Presidente: Harry Bauer - IvrDB
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\
13 - Ramal 55a

Vingt Rosado
Vago
Vago

Jonas Carlos
José Penedo

l.WB

vago
Vago
Vago

l\IDB

Laerte Vieira
Ney Ferreira
Wal.son Lopes

REUNiõES

MDB

Júlio Viveiros
'Marcondes Gadelha
V)l.go .

REUNIõES

lVIDB

Vago
Vago

SUPLENTES

ARENA

:13) COMISSÃO D'E SEGURANÇA
hlJ\CIOí\lAL

Florim Coutinho
Rui hino

Clóvis Stenzel
Geraldo Guedes
Hancquirn ,Dantas
Itslo Qonti
.Ianuárto Feitosa
Joao Varga.s
José Penedo
Osnelll Martmelll

Fresidente: Agostinho Rodrigues

Vice-Presidente: Milton Brandão -.
VlCe-Presid~te; Pedro Ivo - MJJB

TI'rULARES

ARMA

Parente Frota
Siivio Venturolll
Vinicius Câmara
Vago
yago

Alencar Furtado
Dias Menezes
fi'ranciBco Pinto

Freitas Nobre
Vago

acao Alves
José .Tasso de .li nilrade
J:osias Leit<'l

SUPLBNTES

ARENA

'Adhemar de Barros E'lltlOCélio Marques Fernandes
Arnaldo Pneto sanes Filllo '
Ary Alcântara Siqueira Campos
Bento Gonçalves "qusa SantOs
Eraldo Lemos 'I'eotonío Neto-
Flavio Giovine' I Vingt Rosado
Joâo Guido Zachartas seieme
Maga.lhães Melo '11 "

Agostinho Rodrigues
Baldaci Filho

Quartas-feiTaS, às 15,30 horas

lixa): Anexo li - Sal,\_ np 10 - Ramal $82

SEcl'etáJ;la: l'IIaria Benedita de Freitas E"''tudão

ouartas-teíresv.ês 15,00

L0Cal:, ~~nexcJI - sa\a_n9

,sr,cretp,na: •.•

14) COMiSSÃO DE SERViÇO POBLlCQ

Presidente: José Freire - MDE
, Vice-:'Presidente: Lauro ROdrigues -':MDB

V:ce-presldente: Paulo Ferraz - AREN,A
TITULARES

~A

Carlos Alberto Oliveira. Vago
li'rancelino Pereira Vago
Grimaldi Ribeiro Vago
Hugo Aguiar Vago
Necy 'Novae.s Vago
Nina Ribeiro Vago
Paulo Abreu
Vago

Pe-

ARENA

l,~ao Sampaio
Leopoldo Peres
José Penedo
Marco Maciel
Murilo Badaró
Norberto SCl1l11idt
Oceano Carleial
orensy Rodngues
Parsifal Barroso

, S;JUS!~ Santos
Wílmar Guimarães

!VIDE

Hamilton Xavier
Jairo-Brum
Ozirrs Pontes
PetrôniD Fl!\Ueiredo '

ARENA

'Marcfljo Lima
Nsvauo Viena
Va.go-
Vago
Vago
Vago
Vago

ARENA

Juvéncio Dias
Nunes Freire
Oceano CarJeial

, Parsifal Barroso
: Theódulo de Albuquerque

Pedro Lucena
, Vago

SUPLENTES

11) COMISSÃO DE RELAÇõE~

EXTERIORES

.,r.i1polino àe Faria
•aisol1 Barreto

'lIdo Famindes
\_napol\tlo de Faria
.nas Menezes
.{'raHcisco Pinte
t'a-dre Nobre

C\lfeu Ga~parini
,,'varo Gaudêncio
\r:la Ido Prreto
"'Y Ilaladão

_JJ311n:l );l'araco
Jiúgo Ncrnura
'aria Lima
-rn ando, Magalhães

-rexa Ribeiro
,iEl'aldo Guedes
-rerrnes Macedo

"residente: Flávio Marcílio - ARENA
Turma ~lA"

Abhíê Coury
.Freitas Diniz

vrce-Presldente; .José Carlos Fonseca - ARENA JG de Araújo Jorg'e

!lIDE

"esidente: Janduhy Carneiro _ lIr -. j

.Jce-Presidente; SylviQ Botelho - Ar'obt'iA

{lCe-Pl'eSldente: Fábio Fonseca - MDE
TITULARES,

.méríco Brasil
Unaldo Busat<l
Salc1acci Filho

-Bràsllio ~ Caiado
'·a-aldo Lemos
J'ranc!sco Rollemberg
Leão Sampaio

Albino Zeni
Airon Rios
Daso Coimbra
Diogo Nomura
:t-lenrique Fanstone

SU!'LENTES

_,~'. »rartas-feíras, às 10,30 horas
, -icai: Anexo II - Sala n? I = Ramal 677', ,

.

': .secretária; Eloã Morei!a da Sl1va MaL'uns
. l'elra.-

f' '12) COMISSÃO DE SMDE

Turma UB'~ 

.iee-Presidenter Silvio Barros MDB
TITULAItES

AP.ENA

TURMA "A"_ TURMA "B'·

'IdhenJar Ghisl Arnérlco de Souza
vroldo Carvalho Célio Marques l<~ernandes

.irnesto Valente Claudio Leite '
K- -1~nrique Turner JQaquim Coutinho
~\ .,,',sé Carlos LeprevoSt Marcelo Ioinhares -
~ ',[11& e Silva, .Pedro como
Êi ',opa coeíno Pinheiro Machado

I
.'~a noel Taveira Riümundo Dlniz

( -assos .Pôrto Rogerio Rêgo
. -ires Sa'oola Teotônio Neto

MDB .
:: i-tLU110 DI;)r.:: Alencar Furtado
e Jú;ie Cs ma rgo João Menezes

",,(1'" Faria Marcos Freire
jl)',ses Guimarães Vago

. Ji:UPLEN1'I~S

Parentf

MDB

Osiris Pontes
Ruy Lino
Vrniníus cansanção
Vago
Vago

MDB

Aldo Fagundes
Eloy Lenzy
Henrique Eduardo Alve,
Padre Nobre

Julio Viveiros
Ohvrr Gabard<.
Pedro Ivo
Rubertl lVledinà
SIlvio Barros
Waltet Silva.

José da Silvq r ~ lí'~"

Josias L01!"
Lauro r.,ê'Úâo
Lins e Slivã
Lomàrrío .rurnor
LUIZ Braz
lY.J:arcelo Línhares
Mario Mondino
Milton Bra.ndào
Oceano Carleial
Osmar Leitão
Paulo Alberto
PIres Sabóia
Raimundo Dmiz
BinvaJ GuazeJli
Ricardo Fiúza
Wilson Braga
Wilmar Dallanfiol
Vag;o

:MDB

:MDB

ARENA

Raimundo
Vago
Vago

ARENA

Vago
Vago.

SUPLENTES'

Cantídio Sampaio
Vago

Ary Çie Lima
Francisco Rollemberg
Prisco Viana

Jairo Brum
Renato Azeredo
Victór rssíer
Vago
Vago

ARENA

Albino Zenl
"Eias ~orte3

Edison Borina
Gonzaga Vasconcelos
Manoel Novaes
IVIonteiro de Bano"
.Sales Filho
Vago
Vago
Vago
Vago

Antônio Bresolin
Quintas-feiras, às 1il:OO horas

Local: Anexo Ir - Sala nQ 14 - Ramal 672
Secretária.: Henry Bing,eJ;

Argilano Dario
Dias Menezes
Freltas Diniz
Janduhy Carneiro
JOBI F€ueira
Jorge Ferraz
José Camargo

,José FJ'eire I ,

Juarez Bernardes

Presidente: Henrique de La Rooque -- ARENli
Vlce-Pl'esidente: Freitas Dmia _. MDB

TITULARES

ARENA

10) COMISSJp DE REDAÇÃO

SUPLENTES

REUNIõES

l'lenas - Qual'tag-feil'as. àS -15:00 horas

'I'ul'ma~: Quintas-feiras às 15:00 horas

Local: Arier.o li - Sala nº 2 _. Ramal U64

flecretário: Abelardo Frota e 'Cysne

Alberto Costa
Alberto Hoffmalll1
Aldo Lupo
Amaral Furlan
Américo Brasil
Antônio Ueno
Arnaldp Prieto
Bezerra de Mello
Nelson Scarano
Dib onerem
Dyrno Pires

IDjalmá. Marinho
Ernesto Valente
~astao Müller
Heitor Oavalcantl
Henrique Turner
Ivo Braga
João Línhares
João Vargas

TURMA "O"

Vlce-Pl'esidente: Néy _Ferreira - MDB

TITULARES '-
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, K' ')

REUNIõES

Quarla-feil'a,~, às 15: 00 horas
Local: Anexo II - Sala n9 12 - Rama] 694

aecretàna: Marlá da Glória j?ér,es T01'el1y.

JYIDB

José, Mandelli
Silvio Bm'ros

J\RENA
Wilmar Dallanhol
Vago
Vago
Vago

SUPLENTES

Alencar Furtado '
JG de Araújo Jorge

REUNIõES

QÍlintas-feiras às 15 horas
Locar: Anexo Ir.- Sala n9 B B R ' - 1--' :". .'60S ' - ',,- ~,ll'n.', u'! 0i

Sooretá:rlà:' Geloy 'Olemljnte BatISta

Abel Ávila
Flávio Giovine

.' João Vargas
Sinval Guaz"lU
Vasco Amaro

RlCardo Fiúza
Rogério Ré go

, Vasco Nêto

ARENA

MDB

Vinicius Cansanção
Walter Silva

SUPLENTES

;1) COMiSSÃO DA BACIA. 

DO SÃO FRtli'\JCISCO

Francisco Pinto
Thales Ramalho

Bento ooncatves
Eraldo Lemos
Geraldo Bulhões
.rosias Leite

Pl esi dente: Lomanto JUlJior -, AR)!:NA

Vice-Presidente: Oceano Carlela.l ARENA,
TITUIAl{f;S

ARENA

Léo Simóés
Pedro Lucena,

,Peixoto Filho

Josá Saliy
Lapa Coelho
ozanam Coelho,
Vinicius Câmara
Vago
Vago

MOB.

Bezerra de' Norões
Francisco Libardoni
Getúlio Dias

Jld Furtado
Daso Coimbra
Eurico Ribeiro
Hildebrando Guimaracs
João Castelo

Qua,rta.'J-feiras às 15:00 -hOl'8B

t,ocal: Anex() II - Bala nv 5 Rmnal 6l1a

l3ecret~ria: Sylvia oun Kramér Banjamln do
Canto.

TiTULARES

Ivo ~raga.

1 José Samp,.io
Pinheiro Machad,,:!
Prisco Viana

-MOB

Ruy Lino

,SUPLEHTES

ARENA

Nunes Freir~'
Vago
-Vago
Vago
Vago

MDB

Freitas DilllZ
José Freire

Henrique Edllal'do Alxe~; - MDD,
XI'1'YJ:-ARES

AftENA

Jorge Vargas
José Alves
José Penedo
Ruy Bac"lar

MDB

Fábio Fonsêca
Fernando Lyra

Antônio Fontes
Francisco Pinto

J. G. Araújo Jorge
Joel Ferreira'

Presidente: Joaquim Macêdo - ARENP..

Vice'-Presidente: Júlio Viveiros - MDB

l'..RENA

Stélio Ív1aro,ia
Vinicius Câmara
Vago

1!:dilson Bonna
Eraldc. Lemos
Jarmund Nasser
Leopoldo' ,Peres

Eclgard Pereira
Ernesto Valente I

Francelino Pereira
Janlláxio Feitosa

Eraldo Lemos
Fra.ncisco Rollemberg
Furtado Leit8
Gximaldi RilJairo
Hildebrando GUimarães

MOB

5) COMISSÃO D"E 'VALClRIZAÇÁQ

ECO!\lôf'ilICA DA Afl/jAZôr~IB

REUNIõES

Quartas-feiras às 15 horas

Local; Anexo 11 - Sala nO B-A - Ramll,j1J 6l1}! I) ~Çll

Se<Jl'0tI11'ÍO: ~gostrnho ])'161'"" -; ".-~ "

Marcos Freu'e
Severo Eulalio

REUNIõES

Quintas~feiras, às 10 horas

Locai: Anexo n - Sala nQ'O-A

Secretária: Vânia Garcia Dórea

ARENA

Álvaro Lins Vinicius Call1lança:õ
Petrônío Fig ueíredo

SUPI.EN'l;ES,

\

João Castelo
Juvêneio Dias
Nosser Almeida

'Raimundo Parente
Siqueira, Campos

-, "

4) COMISSÃO DO POUOOf\lO DAO 8ÊC.t1D
~_ > ..=..i

FTesidente: Luiz Garoia - :ARlfu'fA

Vioe-Pl'esidente:

Marco 'Maniel
Odul\o DomingU(Ja
Passes Perto
Paulino oicero

Lauro Leitão 
Mário Mondino
Sylvio Vel'lturolli
Vago,

;MDB
Iledro Ivo -

ARENA

Gastão I"!iiiler
Marcilio Lima
RBzende Monteiro
Ubaldo Barérn

MDB
Jerômmo de Santana

MDB
Hubens B"l'al'do
waison Lopes

REUl'lIõES

SUPLENTES'

Argílano Dario
Ferna,ndo Cunha

Ary Vala,dâo'
Brasílio Caia do
Emanuel Pinheiro
Jarmund Nasser

Amérieo Brasil
Henrique Fanstone
João da éâmara
Siqueira Campos

Carlos cotta
Dirceu Cardoso

ARENA
Wilmar Gl1Ímaráes
Vago
Vago
Vaga
Vago

l\U>B

José Bcmifítcio Neto
Silvio de Abreu

REUNI()E:S

'I'erças-Ielras, às 1ii horas

Locval: Anexo Ir - Sala S-B - Ramal 6114

Secretário: Riomu8Jdo Fernandes Amomc

Presidente: lil:oldo Carvalho - ARENA

Vice-Pr€<5idente: Jaison Barreto - MDB

T'ITULARES

AREN~

3) COl\!H§§ÃO DO DESEí\lVÕLlJlllilEl\jTCI

DA REOlÃO SUL

Henrique-Alves
Ney Ferreira

2) COMISSÃO DO IYESEmIOLVIMEf,lTO

DA REGIÃO CEfJTRO-OESTE

Presidente: Garoia ,Netto - ARF~,A

17ice-p'i'esidente: Juarez Bernardes MDB
'.rl'Í'iULARES

Quintas' feiras, às 15 noras
Local. Anexo TI - Sala 3-0 - Ramai~ 611 e 612

I

Secretária - -Ma·1,fry 'I'eíxeíra Fel'l'elra

Ell6i !;,~m:i

.~'r:i.í2::l

t"dhemar Ghisi
Alberto Hoffma-nn
Dib Ohercm

. ítalo Conti

Djalma Bessa
Fernando Magalhães,

IGonzs,ga Vasconcelos
Homero Sant-os
José sampaio

E~IER!\lAS'

Moacir Chiesse
Monteiro de Barros
Parente Frotta
Passos Porto
R~'zende,Monteiro
Vingt RosaClo

José 111:andelli
Natiyr Rossetti
Peixoto FIlho

,Máriq stamm
Mário Telles

_Ruy Eacel-ar
Smval Boaventura
Vago

r,IDB

Júlio Viveiros
Rubens Berardo

ARENA

ESPECIAIS,
E MI'STAS

15) COllJlISSÃO DE TRJ~r'!SpO!-1TES,

COMUf\lICAÇõES E OBRAS PúBliCAS

COrJlIs.sõES '.DE lNaU~RITO

~HEFÉ: YOLANDA MENDES

iJ"oretaria,: Anexo II - Ramais, 609 - 61il
- :l'clefone: 42-5300

REUNIõES

SUPLENTES

Alberto Lavinas
Amaury Müller
F"rancisco Libardohi

u~: STELL.\ PRATA DA Sn,Wi LOPES

L ~~c,!l .... fl~~O):~~8J& 8;~<i Ram~ 604

Alair Ferreira
Ardinal Ribas
Edilson Melo Távora
Era-ldo Lemos'
Garcia Netto
José Maohado
,José Sampaio,
Maia Neto
Mário Mondino

Abel Avila
i\.lberto costa
Antõnío FlorenciQ
Arnaldo Prieto'
Emílio Gomes
Fernandes Lopes
Joâo Guido
Juven'cio Dias

Adalberto Camargo
Dias Menezes
Fernando Lyra

Presidente: Rozendo de Souza,- ARENA

Vice-Pl'€siclente; VasüO Neto - ,ARENA

Vice-Presidente: Léo Simões - MDB.
I .



- Quarta-feÍl-a 10
~".,.",-",.",.=""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,

lI/IDE _

MDR

Getúlio Dias
José Camargo

ARENA

AREN.8,

MDB

ARENA

Mário Mondinll
Necy Novaes

,
SUPLENTES

Lomanto JÚD-ior
Marceio Linhares
Vasco Neto

MOB

Freitas. Diníz

SUPLENTES

MDE

SUPLENTES

<12) COMfSSÃO ESPECIAL DESTINADA

A ELABORAR PROJETO' DE LEI DE
Ii\1CENTIVO À PESQUISA CIEf\ITíFICA

E: TECNOLóGICA No' BRASIL

Josias Lélte

Aldo Fagundes

ároldo Carvalho
Parsifal Barroso
Célio 'M. Fernandes

Presiderrte: Deputado LIns, e Silva - AB,ENA

V'ce-Pl'esidente: .1;0.1;50n Barreto - MDB

Relator: Aureliano Chaves:'" ARENA

'l'ITULimES

ARENA

Pedro ooíín

REUNIõES

':;,ual'tas-feiras, às is horas

L~al: Anexo 11 Sala S-A

SGCl'etária: Stellª Prata da ,Silva Lopes

13)--COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUe

,DAR E EQUACiONAR- O PROBLEMÁ·

DO IViENOR ABAr~IYONADO NO PAI~V
" r'

-/
Raymundo Díníz .

-Aleir Pimenta

Peixoto Filho

Plinio Salgado
Aíron Rios
AIberto Costa

\lnicius cansancão
- REUNIõES

Quartas-feiras, -às 15,00 horas

Local: Ãnexo n, Sala B-E - Ramais 601 e 608,
Secretário: Gelcy Clemente Batísta >

"ulio Viveíro

R,etmiões: quartas-feiras

Local: Anexo TI - Sala a-B

Secretária: Mal1'l., TerestJ, de Bal'1'C.:l ~c,l:ell'c

Presidente: José Sally ,- ARENA

,', Vic~-Presidente: J. G. de Araújo Jorge'::'-' MDE'

Helator: Manoel de .Almeída - Aíl,EN;'.

,'TITUI,iiRES

MDB

MDE

, IVIDE

Pedro Fária
SUPLENTES

ÀRENA

Prisco Vianna
Wilmar auimarâes
Zacharia-s Saleme

MDB

Dias Menezes
,SUJI.'LENTES

, ARENA

MOR

'REUHIôE8

Argílano Dario

\

Élcio Alvares

Bezerra de Norões
REUNIõES

<lO)

Maurício Toledo
Flexa Ribeiro,
Osmar Leitão

r:

Marcos ~Freire

9) COiVHSSÃO- ESPECIAL ,DESTINAD'A

A EI::ABORAR P,ROJETO DO CóDIGO
DE ESPORTES,

Pz:esld~nte: 'Osnelli Ma;tinelli - A:J;l.ENP"

Vwe-Pres1dente: Brígida Tinoco - :M:DB

Helatol': 8~i:lval Guazelli - ARENA

Relator Substltuto - Fábío Fonseca - MDB
, TITULf'l-RES

ARENA

Fernando Fagundes Neto Márcio Paes
,Ardinai Ribas - Lins e Silva
_Ruy Bacela.r _ Parsifal Barroso
Mário 'I'elles

Lisân€flS _Macie.l
.Local de' reuniões e funcionamento da comtssão: José Bonifácio Neto

. Pedro Faria
Sala 8-A, do Ane~o lI' e seu "mezzar.ino"
Rarr.als 603 e 604

Secretálla: Stella Prata da Silva Lopes

Têl'ças-feu'as, às 15- horas

Local: 'Anexo II - Sala -3-:B - Rama,ls 604 e 603

S6cl'e'tál'io: Afonso' Hellliques de \Guimarães Neto

Presidente: - Célio Borja - Presídente
Vice-Presidente: .Dt~ceu Cardoso MDB,

Relator: Dib onerem
_ .. :rITULARl~S

ARENA
Luiz Braz
Leopoldo Peres
Lauro Leitão

cosnssxo ESPECIAL PARA ~EVI·

SÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLA

. ç~O SóBRE DIREITOS AUTORAIS

. Presidente: Norberto Schmidt - 'ARENA

Vice-Presidente: Florim Coútinho - MOB
Relatól': Altair Chagas r: 'AR)llNA

ARENA

/
'
Italo Fittipalm

. Sinvai Boaventura
João Alves

_ Faria Lima

60a

MDB

Thales Ramalho
Waldemlro Teixeira

'MDB

Adâlberto Camargo '
Alberto Lavtnas
Padre Nobre'

MDB

Henrique-Eduardo Alves

REUNIõES Rafael Faraco

Walter Silva

SUI'LÊNTES

SUPLENTES

ARENA

Stélio Mal'oj a

6) COMISSÃO ESPECiAL DESTINADA A
ESTUDAR OLOBALMENTEj 0- PRO-

BLEMl\ DA POLUIÇ,ÃO AMBIEf\lTAL

ARENA

PUnia Salgado
6linval Eoaventura
Clousa Santos
Flexa ,Ribeiro
Oswaldo Zanello
Manoel TaveÍra 
Furtado Leite
Cardoso de Almeida
João Álves

ARENA

,Ferreira do Amaral
CéIiq IvI. Fernandes,

Ferreira do Amaral
l!,rlindo KunsI"r

Mário TelIes Pacheco Chaves

Reuniões: 'rerças-feiras às 17 horas

Local: Anezo II - Sala B-A - Ramal
Secretária' Ama Felicio Tobias

Qurnta.s-:(eiI:as, às 9,00 horas,
Locale- Anexo TI - Sala 8-A - Ramal 60S

lll) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Secretária: Allia Fe~~ll,S.

APRECIAR O PROJETO-DE-LEI- QUE 11) COMISSÃO ç:SPECIAL PARA FIXAR
DÁ [\lOVA REDAÇÃO AO CóDIGO DA DIRETRIZES E NORMAS DE LEI

PROPRIEDADE 'lí'llDLJSTRIAL PARA O TURISMO BRASILEIRO

'l'ercas-feiras às 16 horas

Local: Anexo n - Sala B-A -: Ramal: 695 '

l?ec.retária: Datke Oliveira d", Albuquerque

1) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR AS MEDIDAS LEGiSLATI

VAS i'JECESSÁRlAS A IN1EGRAÇÁO
SóE':IO-ECOlllôiVlICA E CULT.URAL
DOS POVOS DA COMUNIDADE DA
L,ll\lGUA PORTUaUESA, BEM ASSIM

TORíI.lAR REALIDADE A COMUNIDA

DE LUSO BRASILEIRA'

l?residente:' Dayl de Almeida - -ARÊNA

\7ice-Presidente: Daso Coimbra - ARElN,\
I

!),ela~or: Jóão Menezes - MDB.-
TITULARES

l1'residente: Lomanto Júnior -- ARENA

~ice-Presidente: Walter Silva -- MDB -' Edison
Bonna. - ARENA,

Aldo Lupa - ARENA - :Ha1TY Sauer - MDB

nelator-Ge~àl: Célio Borja - ~A
SUb~Relatpres: Mário Mondino - AREt.A

ARENA

Fagunjes :Noto

, Presidente: 'paria Lima - ARENA

Vicç-Pl'esidente: A-ureliano Chaves - AHENA

:Relator: Montei1-o de Barros - APoENA

TITULJHtES
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