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4. Rui Santoo
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11. Waldemar Alcântara
'1. Antlinio Fernand-es
8. Heitor Dias
9. Osu'es Teixein'l,

I{). Acciol:\:. 'Filho

Senador
1. Ruy Carneiro

- 'InCu1v,bida. ·ao C3waO e "Macer sóõre o 'Projeto ae Lei Complementar n9 3,
de 1970 (CN) ,"que "Fixa nonr~~ para o cumprimento do rZisposto noS
u:rügo;s 98 e 108, ~ .19,' da Constituíção (Parida4e Saüzrla! llQ 6fffJZÍ{lO:
Ç!Vil Bfaoilr-iso) n.
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Presidem,e; Seua,dór Pau10 Tôrr-!\S
. Vice-PJ:Cl>ldente: Deputado P.ass~ Pôr·to

RelatlClr: Deputado Ary Alcântara .
ARENA
. Deputados

1. /lly Alcânta.ra
2. DayJ de Almeida
3. Henrique La Rooque
4. Arlindo Kuns1er
5. Emílio Gomes
6. Fagnndes Neto
"7'. Passos Pôrto
8. Nosser de -Almeida

:&.IDB

Deputados
L' Fernançlo Gama.
2. Ulysses Guimarães I

3. Pedro Fa1'Í~

CALENDÁRIo

Dia 25-11-'70 ...:: rJ. li'do 0- projeto, em Sessãio Conjunta:·
Dia 2'7-11-'7{/ - Instalação da Comissão, escolha do Prllsideute, Vice·Pre.

8idente e designação do Relator; -
Dias 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20-4-71 - Apresentação de emendas, pe"

rante a Comissão;
Dia 22-4-71 - Reunião dá Comissão ];laTa al)Teciação do parecer do Hé.

lator, às 16,00 1101'aS, na Sala de Reuni.ões da Comissão àe Finanças do Se.
nado l"ederal.

SE-eretário: Rugo Rodrigues Figueir-edo.

Diretoria das Comissões - Seção de Comissões Mistas - llQ andar 
Anexo - Senado Pedeml - Telefone: 43-6677 - Ramai.s 314 e 303.

CÂMARA DOS-DEPUTADOS
C ON V O Q A ç Ã O

O Presidente da Câmara dos Deputados, nos têrmos do Art. 61 do Regimento Interno, cOI1V~ca os membros
das Comissões de Agricultura e Política Rural, de Constituição e Justiça. de Economia, de Educação e 'Cultura,-de Finanças,
de FiscaH'ZaçãoFinal1ceirà e Tomada de Contas, de Minas e Energia, de Orçamento, de Redação, de Saúde, de Segurança
Nacional e de Transporfes, para o próximo dia 14,às-15 horas, a fim dê procederem a eJeição dos seus r-residentes e
respectiv'os vic'es.presidentes. Os membros das. demais oomis sões, inclusive as especiais, ficam convocados para ° próximo
dia 22, às 15 horas, ·com a mesma finalidade.

SUMÁRIO
.:l - 4~ SESSÃO DA H SESSÃO lEGiSLATIVA DA 1.i Projeto n~ 3; de 19'<'1. - Mensageni nQ 35-71; do Poder Exeoutivo, queo

LEGlSLATUn" EM 13 DE ABRIL DE .1n 7_1., dtspõe sobre a venda de ·bens, pelo Ministério da Marinha,@aoaplicação
JU'\ _iP _" do P11Oduto tia operação e dá outras pmvidências. - (As Comissões da

il - Abertura da 8essíWJ Constit1.!içao e Justiça, de Segurança Na-cional e de Finanças).
ProJeto nQ 4, de 1971. - Mensagem n9 43-71, do Poder Executivo, que

11 - LcitMa e assinatm'a da ata da. §:l).s§:110 aIl~enm- concede pensão espeCial 'ao Compositor l\[ozar~ Camargo Ç;uarnieti. _ (As
Comissões de 'ConstituigáO e Justiça e de Finanças).

m = Làtl1ra do Expediente Projeto nQ 5, de 1971.- _ Mensagem nQ 44, do Poder Executivo, que
INDICAÇãO coneede pensão especial ao Cientista e Pesquisador Ces1au Mmia Biezan-

ko. - (As COll1i.sSões de Constituição e Justiça e de Finanças).
- Da Sr. IRIer da ARENA através de oficio n~ 39,' de 1971 Projeto n9 6, de 1971. _ Mensagem nQ 45, do Poder Exeeutivo, Que
l'OO.JETOS A IMPRIMIR concede pensa0 especial vitaUcia à pianista Aurora Brumn Majdalany. _

. _ ' -.' (As Comissões de Constituição e JUStlghl e de Finanças),
Projeto n'l 2, de ~97'l. - Mensag~ n9 30-71, do Poder Exeeutivo, que 1 Projeto n Q 33B-D de 1967 - Emenda do Senado ao projeto nll 333, de

concede pensa0 espeClal a Ma'OOdes Bmncheri Looatellí, viúva do Profes- 1967, (la Camara que: "Dispêe sôbl'e a concessão de pl'01"l'O"açáo de prazos
M.r Aldo Domele r..oc~telli. - _(As OQmlllllões de Constituição i ~ustica e . aos devedores 'do BaneG do Brasil S.A. e do Banco da 'Amaz6D.ilJ., no Es.
(lo, l'"lJ1lWÇ<;\S). tado do Fa.r~, li dá outl.'u provldê.llcias. Fal'i~ceres à emlJnda do Sena-do:
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. Cr$ "',Li'

Cr$ 204,0~

Exter{or

CHEFE DA SEÇÃO DE RfZDAçj"J..a

FLORIANO, GUIMARÃEg

••••••••• •••• _'_'---!.." '_0

Minas Gemis:

Altair Chagas - _ARENA

Batista Miranda - ARENA

Ja,iro Magalhães - ARENA

Jorge, Fel'l'az - MI;lB

Nogueim de Rezende - AREN.<t

Paulino Cícero - ARENA

Renato Azeredo - ÍVJ:DB

Sinval Boaventura'- ARENA,

São Patllo:

Alfeu Gasparini - ARENA'"

Chaves Anlamnte :... ARE!'<Lq

FIemique Tumer -' ARENA
João Arruda - MDB

Mauricio Toledo - ARENA

Paulo Alberto - ARENA

Roberto-Gebara - ARENA

Goiás:

lumpolino de Faria - MDB

,I'I€l1l'ique Fanstone - ARENP.

Juarez Bernal'des - MDB

Slqueim Campos - ARENA

Mato Grosso:

Emanuel 'Pinheiro -'AREN.'\
Gastão Müller - ARENA

,Ubaldo Barém - ARENA -

Paraná:

Agostinho Rodrigues - ARllllU:
Ary de Lima - ARENA

I
Fl'flfCIONÁRIOS -

Capital e Interío.

O,SO ISemestre ••••.•• ,••• '••• ~ Cr,~

1,00 IAno ,_....... ••• •• • • • •••• CI'$

/

ASS1-NAli'WRAS

Cr$ 4,00 IAno

ALBERTO DI:E BRITTO PBREfRA

-' Exterior

E)(PEDIEf"~TE

112PART1;;,~~ENTO DE If'tlPRENSF\ NACIONAL

ÓiÁf.UO DO eOI\hSR-ESSO NACIONAL
I

- Excetuadas as parê/, o ,extel'iOr, que sempre serii:o anuais, a'S
a8sinatums podel'ão seI' -tomadas em qualquel' época, 'lJor se.i:;
meses m, mn ano. -

- A 1'emessa de valôres, sempre a favor do Tesoul'o do Depar..
't-amento de Imprensa Nacional, devel'á ser acompanhada dO
esclal'ecimentos .quaniJo ti; sua aplicação,

- -Os suplementos às edições dos óI'yãos oficiais só 8e1'ão reme
tidos aos assinantes que o solicitarem no ,ato da assinatum"

- O pl'eço dI? exemp~a1" atrasado será aCl'escido de CI'$ 0,01 .10
do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ema, se de anos antel'ioJ'elJ.,

\

Espírito Santo:

Argilano Dario - MDB
l1:1cio Alva:res - Al}ENA_

Rio de Janeiro:

AdoIpho Oliveira - MDII

Ário Theodoro -'MDB

DlliVI de Almeida - ARENA

Luiz Braz - ARENA

Walter SUva - MDB

Guanabim,,:

Alolr Pimenta - MDB

JG de Al'ãújo Jorge - :MDE

Nina Ribeiro - ARENA

Sergipe:

Franoisco Rollemberg - ARENA

Luiz Garcia - ARENA

Bahia: .

Djalma Bessa .- ARENA

Hanequim Dantas - ARENA

Luiz Bmga - ARENA
Pl'isco Viana _. ARENA

Walson Lopes - MOB

Alagoas:

José Alves - ARENA

Oceano Carleial - ARENA

fmjlr_8~ nas eflcínas do Departamento. de l:nf.rensa Nacional

Marco Maciel - ARENA

Marcos Freire - MDB

PORTE AÉREO

Mensal •• CI'$ 17,00 I Semestml Cr$ 102,00 ., Anual

,J". B. DE ALMErDA CARNEIRO

Ano

FillI'A'l.:ngõES E PARTICULARES

f!a1Jital (! Jnter-ior.

Sem,e-rst1'e _..... CI'$

do DeputadO Laerte A4w , '.•.•_ €1'$

Piaui:

José Pinheü'o Machado - ARi@I,A

Paulo FelTaz - ARENA

Maranhão:

Freitas Dinlz - MDB

João Castelo, - ARENA

Nunes Freire - ARENA

Ceará:

'Ernesto Valeúte - ARENA

:Hildebrando Guimarães "- ARENi

Jonas Cal'lOE -'ARENA

Manoel Rodrigues - ARENA

Ossian ~raripe - "ARENA

Rio Gi'ande do Norte:

Djalma Marinho - AREN;~

Pedro Lucena - MDB

Vingt Rosado - ARENA

Paraiba:

Antônio Mariz - ARENA

Marcondes Gadelha - :MDI

]

Wilson Braga :... ARENA

Pernambuco:

Airoll Rioo ...: AREN~\

Lins €I Sllva - ARENA

\,

Amazonas:

.ToeI Ferrei~a - MDB
Rafael Faraco - ARENA

Pará:

Amél'ico Bl'asil - .\RENA
Gabl'iel Hermes - ARENtl.
Stélio Maroja - AREl'iJ'A

Pereira :r:,ope~

LUiz Eraga

Reyna.ldO Santana.,

Elias Cal'mo

Amaral de SOUS(

Alípio Carvalho

Antônio pontes

Acre:

Joaqúim Macêdo - ARElNA
RUY Lino - MDB

4~ SESSÃO EM 13 DE ABRIL
. DE 1971

l!'ltESID:i!:NCIA DOS S.RS, REíONAL<
DO SANTANA, 2" VICE-PRESI

_ DENTE, LUIZ BRAGA, 1~ VICE
PRESIDENTE E PEREIRA LOPES,
PRESIDENTE,•

I - AS 13,30 HORAS COMPAPoE-
CEM OS SENHORES:

da Comissão de Constituição ~ Justiça pela constitucionalidade e juridioi
~ade; e das Comissõe3 de Economia e de Finanças pela aprovação.

Projeto n9 2.299-11., de 1970 (Do Poder Executivo), que dispõe Bôbre
os Prémio.s Literários Nacionais; tendo pareceres: da Comissão de Consti.
[tuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; da Comissão de
(Educação e Cultura, pel!!. aprovação com emendas; e da Comissão de Fi
Illanças, pela apl'Ovação.

'"' - Pequeno E:;:pellil1nte

ABEL AVILA - ROdov,las catal'inenses.
EDGARD PEREIRA - Concessáo de empréstimo à siderurgia' nacio

:nal. I EÍ1contrD Regional dos Produtores de AlgOdão do NOl'te de Minas,
JOSl'i: MA."lDELL1 - Situação àos garimpeiros de Irai e Planalto, no

íRio Grande do Sul. I

ROBERTO GEBARA -- Simplifioação da nova sistemática tributál'ia,
DIOGO MOURA - Programa de Assistência ao trabalhador l'ural. Re-

~uçao dO confisco cElmoial sõbre o café, -
JOS~ HADDAD - Enchentes na Baixada Fluminense.
ALDO FAGUNDES - Política. econômico-financeira.
JG DE ARAVJO JORGE - Soma do tempo de serviço públicp e priva

ao para fins de aposentadoria.
JANUARIO FEITOSA - Constituição de Comissão Externa. para com

parecer à inauguração das Brs-301 lJ 116,
WALTER SILVA.~ P)'ograml1, de Assi.stência 1\0 trabalhado!" rural,

V - Grall!le Expedlllute
ADOLPHO OLIVEIRA -'Posição do MDB, em face da conjuntura na

illonal.
GERALDO GUEDES - Reforma do Poder.Legislativo,
LAERTE VIEIRA - Questáo de ordem sobre a distribuição da Men

Sagem presidencial na abertura da Sessão Legislativa,
PRESIDENTE _ Re&pósta.à questão de ordem

Vieira,
HENRIQUE DE LA ROCQUE - Revaloriz~ção econômica do BI'Mil

setentrional. .

VI - Or!l:em do Dia . )
Apresemuç'\o de proposições -' REYNALDO SANTANA, JUAREZ EER

HARllES .JOSft .SALLY ALFEU GASPARINI e ADHEMAR GHISr.
FREITAS NOBRE, ~omo LideI' - Desnacionalização da indústria na

olonal.

-Vil - Explicação pl),ssoal "'"
PEIXOTO FILHO - Reivindicações dos Municipios de Campos e Magé,

no Esta,do do Rio,
MOACIR CHIESE - Combate ao uso de tóxicos. ,
NORBERTO SCHMIDT - Homenagem aQ Sr, Joach.!m Kamp:uann,

Secretário-Geral da Embaixada dl!- RepúbliCa Federal Alema no Brasll. .
WALTER SILVA - Alteração 11'0 Estatut!J do Trabalhador Rural,
LIS~T\[EAS MACIEL - Preser.ça da Igreja nos problemas da atualida

de prasiiEüra,
VIII - DeSignaçáo da Ordem dº Dia

IX: = Encerramento
2 - MESA (Relação dos -membros) • _
3 _ LIDERES E VICE-LíDERES DEl PARTIDOS (Relaçao dos

membrDs) • . _ -
4 _ COMISSõES (Relação dos membros das COfilssoes Pel'manen

.es, -Especiais; JYIísGas e de Inqué:'itol ,
li - ATO DA MESA ~ Errata,
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PROJETO
!\I.Q 3, de 1971;

-7;.bril de 1971

l\1BNSAGElIl-I N~ 35/'a, DO POIlJEl'I.
EXECUTIVO /

tou faV01'ávíll il. eoncessã-o da pens)l.Q
I proposta, no valor mensal oorrespon
r dente ao ·vencimento do cargo de Fl'Q~

I_fesso1' Catedrâtico, que o Professor AL
do Domele Lccatelll exerola, como jn~

I terino, ao fa.lecer.
3; Submetido o assunto-ã apl'ecl9.çíUt

, tlrl MinistéTio da Fazenda, OpillUq
~ aqtléle lv.linistério, a._través de seus ór~,l gáos oompetentes, qUe li; pen,~ãCl em
! ca.usa, se concedida na forma propog-]
1ta., Betia. superior à, que deixaria, n01',\,
i ma.lment-e, o referido Professor, casoi estivesse e~etivado 11a c_átern:a. ,

4. A. vista do expôsto ,tenllo a hon
l'a. de submeter {) a-ssunto à' a.lta oon
sidemgão de Vossa. Excelência., ane~
xando p1x>jeto ue Mensagem ao Con",
gresso Nacional, assim oomo antepro,.
jeÍ<j de lei, visando a oonsubstall-ciaF
a medida projio:sta, medíante ao con
cessão de uma pensão especial no va-

._ 101' cO.1'l'espondente a 50% dos venci
mentos do cargo de Professor Titllial',
tendo em vista ° pronunciamento dÓ
Min.isté.l'io da Fazenda.

Aproveito a .opo;rtuÍllda.de -para. re
novar a Vo.ssa Excelência os prote.s~oS'

do meu mais profundo respeito. ......
Jarbas G, Passarinho. ~.

DisPõe ~ôb1'e aO vénda de bens, -veio
lI>linistário da Marinha, e a aplioa~
gão ilo produto, da operação e dá
olttms providências.

(As Comíssões de Oonstituição e
JustIÇa, de Segurança Naciona.l e de
Finanças) , ,

O Congresso Nacional decreta:
Art. lQ E' autorizado -o Ministél'io

da Ma.rinha a proceder a ven-da. ou
permuta -de ber.il imóveis da Uniãó,
de qualquer na.tlU'eza, sob sua -juris~

dição, cuja utilização ou exploração
não atenda mais as nec~sidades da
Marinha. _

• .§ 19 Para aa.da. oaso deve.rá 11ave1'
aprova.ção extPressa. do Ministro da
Marinha.

--§ 29 No pr;cesso da aprov~ção se~
rão observa.das as normas estabele~

\ cidas no Titulo :XII do Decreto-lei
Excelentissimo S8nhor Presidente n9 200, de 25 de fevereiro de 1967".

da República:
- . Art. 2Q O produto das opera.ções

Trata o preFe.nte processo de eou- realizadas de conformidade com ó
cessão, em caráte1' excepcional,. a "fer- disposto no artigo l~, será lnoorpo
cedes Bfãhcheri Locatelli, de pensM rado a.o Fundo Na.vâl e aontabiliz8,doespecial, como prêmio pelos releV1m-
te. serviços prestados a cultura na- 'em sepa.ra.do.
cional pelo seu ra.lecidCl esposo, Aleio Panigri1fo único. l1:ste produto sã
Domeli Locatelli, ex-Professor Gate- mente será empregado na construção
drático, interino, da Universidade Fc!· li aquisição de bens imóveis, bem
deral do Rio Gmnde do Sul, c'ilrgo como na oompra. de equipa.mentos,
atualmente denominado Professor Ti- Ilé acôrdo com OS planos de aplica
tula.r. cão, prêviamente aprovadoB p'elo

2, O assunto aqui tratado já foi ob-_ Presidente da República..
jeto da Exposição de Motivos número
96, de 25 de março de 1969, desta Se- Art. 3Q Ao órgão próprio" l'espon
oretaria de Estado, a qual se mal1i1e.r sável pelo património da União ll.el·~O

\

. Excele.ntissimos Senhores -Membros
: do COngresso NacCional:
, Na iwma do a.rtigo 5.1 e seus par,ã
~rafos da Constituiçáo, tenho ll, 11on

f ira de 'SUbnietér à deliberação d!J Vos
, EX<lelências, acompanhado ne. Ex

'áo de Motivos do Senhor :MJ.ms-
de Estado da Éduca.çãO e Cultura,

'o anexo projeto de lei qUe "conced~
pensão ~specia! a Jl!.')3rcedes ,BiallOhe,t:l
J;,ocatelli, viúva ,do ex-Professor Alao
Doniele Looatelli.
. Brasilia, ~,de abl'i! d~ l!l'rl. .J..

,EmiZio .G. !VIédici. '

'!EXPOSição DE MOTIVOS N.Q 34,84,
DE 1970 DO }!IINISTÉRIO DA
EDmiAç1!.O E CULTURA

Em: 23 de ncvemb1'o de W70

EFElTIVOS

OOMISSlíQ DA BAOIA D<)
, SÃO FRANOISOO

Geraldd Bulhões
Josias Leite

Lomanto JúniOl'
Oceano Carleial
Ricardo Fiúza
RogériO Rêgll

vas~o Neto

5. Ivo Bra.gllo

6. José Sampa.lo

7. Na.val'l'o V~eira

8. Pinheiro Máchado

9. Prisco Viana

1. Bento Gonçalvel3

2. Eraldo Lemos

COMISS1!.O DE VALORIZAÇ.Il.O
EOONôMICA DA AMAZÔNIA

EFEl'IIVOS

1. João Castelo

2. Jw.quim Macedo

SUPLE!1TEJ;!

-1. Djalma Bessa
2, Fel'l1andq MagalhãeS

3. Gonzàga. VasconceloS
4. Hom.ero BantoH
5. José Sampaio

6. Marco Maciel
7. Odulfo Domingues

8( Passos Pôrto
'9. Paulino Cicero

j,POlVLI881!.O DE SurER1:t'''''I'~:Q.l1!~:/'it: MalmÍ(}IO TolEl'-/lÓ f

I OIA IM. RE'GI!í.O OEN!I'g9'~:QJiT§,l'Ej 4, Siqueil'l1o -Caill1(~&;; )

, _ EFEll'lVOi5 fi. ,Stélio ~ai'oj<1 i
.:1. Ary Valadao : tt" ;ft'oÚl:>,I}l Farur.10
a. Emanuel Pinheh'O f

i- -- flUliL~TE9
3. Garcia Netu 1t . '
4. Gastão MüIlel(- tth llrdf:Cl1 ~olí\na

, .. 1,2;.. ,r"'l"J:mm<1. ii>Ta~l15. Juv:enolO Dias '/_
6. Rezende Monteiro '-S", í',eQPoldo PerOll

, StTPLENx,rli 'A,. INÓo1SEW Almeiüa
5.. Nu~ Freire1. Américo Bl'asil :~ -

1
I!t'6-. Pedl'o cal'neiro2. BrasiUo Caiado

~. Henrique Fanstoné-l ~~!P L1DQS JJ; VAO A IMl'ItlMI:\l,

1
\ ~ Q(il ªEGUI:NTES PltºJETOS4. M:ncilio Lima, --

5. Ubaldo Barérn- 1 PROJETO
6. Wílnlar Guimariles y f'tl"1lo~.2, de ~ 971

COMISSÃO DO POLíG;QN-Q t)j:\S lfIENSAGIDlII N~ 30/'11, DQ PODER
-S~C!l:S' - EXECUTIVO

llFEUVQfl I ,Oonaerl.e pensão espeaiaZ a Meraeàes
de 1 Edgard Pereira. r jj{anahéri LoaateiIi, viúva do, pro-
de . l' jeSÕ'Ol' Aldo Dom~le Locate/!i.

2. Ernesto Valente - ~ (,~ ~~iO"""" de Jurti"a e de Fi-
, \;nV ,",um DQV~~ " ~ or. n,~ 174jSAP-n•.

3. Francelino Pereirl f 1'ian§aG'). - _' Em 1 de-abril de 1971..
4. Januário Feitosa ~ O aõngr,es-so Nacional deol'eta: I

• Excelentissimo Sen):101' Primeiro Se-5. JOÍ'ge Vargas i Art. 1,9 líl concedida a lIiIercedes cretário:
':'Bianohel'i Locatelli, Viúva do ex-Pro-

li. José Alves , J\es,S01' Catedrático, interino, ers:' Es- TenJJ.ó a honra de encaminhar fi. es..
7. José Penedo colll> de Artes da Universidade Fedexal sa Secretaria a Mensagem do Exce.

do Rio GrMole do Sul, Aido Doniele lentissimo Se~hor Presidente da, R,e-
a. Luiz Gúda IJocatelli, -umll> pe,lsâomen3al. cor- públicII>, aCOlnplI>nhada de ExposiçãO
9. Ruy Bacelar respondente' a 50% (cinqüenta por de Motivos do Senhor Ministro de Es-

cento) dos' vencÍ'J.w{lj,os do cargo de tado da Educação e Cultura, relativa.
sU'PI,]i)Nm!!l ProfessOr Tttulaa', p"iJS rele1i"a1?tes ser- a, pr~jeto de lei q1J5' "<:oncede. pensão

viQos prestados pelo seu faleCIdo ma- BS]J~Cla~.a Mer{ledes Bmnchen Loca.-
l'ido ao ensino ~\ll>~:·ior. t~lll, 'Yluva d? ex-Professor Aldo 00-

, _ mele .LOOatelli".
_Art. 2.9 O pagfl.lller.to da pen~aose-. .

rã feito enqú&''lto a bmeficiária per- Apl'ove1to a oportUnidade para xe-
anecer em es" l,do 'de viuvez e cor- novar a Vossa Exoelência protestos de

r6rá à oonta da .eroa orçamentál'ia eleyada ,es,tima e conside!açã-o. -;
do Mlu1iltério ia Fazenda, destinada Joao !,e~t!f0 de Abmu, Mnllstrl:! Ex-
aos pensionistas da UniáD. tl:ao1'din~'~0 pa.r!'o os Assuntos go àa~

t-' . bmete CIVIl.' ,Al't. 3.9 Esta T~ei en rara em VIgor
na data. de sua ))ubli~a~r"o.

Art. '4,9 Revdgam-se as disposições
em oontrário.

Brasma, em •• de •. de' 1971,;
- \

MENSAGEM NS 30, DE llJ7'1, DO
_ PODER EXECUTDlQ

,,

1. Franci.sco RoUemberg

Passa-se à Z. Furtado Leite
3. Grimaldi Ribeiro

4. Hildebrando Guimt\ol'!\es

:UI - EXPEDIEN1'E

INDICAÇãO

Rondônia:

Quarta-feira [[:4

Santa Catarina:
Abel Avíla - ARENA

Jaison Baneto - MDB \
Wilmar .Dallílnhol - ARENA

Rio Grànde do Sul:
'Alceu Collares - ,MDB _
Antônio B~esolin - MDB
Cid Furtado - AEl;ENA
Daniel Faram) - ARENA

Jairo Brum - MDB
Lauro Rodrigues - MDB
Vasco Amaro ~ ARENA,

o SRI'PRESIDENTE:

(Reynaldo Santana),
leItura do expediente.

O SR. ELIASCARl'\W:

EblJTl\OS ...

1. Aàhema.r Ghisi
2. Alberto Ho1[mal1l.

:I. :ítalo 0011ti
4. Lauro Leitão

5.' Aroldo carvàlho

6. Dib Cherem

Servindo como 2° Secretário, pro
cede à . leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, as-
Einada. -

19 Secretário procede à leitura do
fle",uinte.

Brasília, 13 de abril de 1971
1) Ofício n9 39-71

.senhor Presidente:
Na forma regimental, tenho a honra

(le indicar a V. Ex.a, consta.ntBs das
relações anexas, os nomes dos Senl1o
l'es Deputados da. AlIança Renovadora.
:Nacional que integrarão as Oomlssões 3.
Especiais de que trata o art. 34, III,
do Regimento Interno da. Câma.ra dos 4.
Deputados. 5.

Apr()veito a. oportunidade_ para rei
tera.r a V. Ex~ os prote~tos de meu 6.
elevado aprêço, - Ge1'aldo Freire, Li.. 7.
der da ARENA.

8.
C01YIISSAO ,DE: ' SUPERINTENDltN-:'

erA DA REGIÃO .sUL 9.

Jerônimo Santana MDB

O SR. PRESID~!,TE:

CReynalão Santana) - A lista
presença acusa o compareCImento
In Srs. Deputados, '

Está abel'ta a sessão. ~
Sob a proteção de Deus 1111mamos

1105mB trabalhos.
O sr. Secretário procederá à leitu

~'a ela ata da s<'ssão anterior.
II - O SR. JOSÉ ALVES:

r-,
Emílio Gomes ,- Ai!'tENA.,

Olivi!' Gabal'do - MD~ I

Sílvio' Barros - M[)B

-1. Abel Avila
/2, Flávio Giovine

3, Sinval GuazelIl
4. Vargas de Oliveira

, li. Vasco Ama,l'e.

6. Wilmar Dalianhol
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MENSAGEM N." 35, DE 19/1, DO
PODER EXECUTIVO

............................' :
. : , ;;

Art. 142. As licitações de ãmbit()
intei"nacional aj]Jstar-se-á.o 'às dire~

trizes estabelecidas peloi> órgãos res.
ponsáveis pela P9litica monetária o
pels, política de comércio exterior.

Art. 14&. As àisposições dêste Tí
tulo aplicam-se, no que couber à'J
alienações, admitindo-se o leilão, ~es.
te. caBO. entre as modalidades de li.
citação.

Art. '144. A elaboração de proje
tos poderá ser objcto de concurso
com estipulações de prêmios aos con':
correntes classificados, obedec.idas -a'iJ
condições que se fixarem em regula-
mertto . '

Excelentíssímos SeI1hores MembroS
do Congresso Nacional: .

Nos têrmos do artigo 51 da Coni!l~

tituição, e para ser apreciado nos- pra.
zos nêle referidos" tenho a honra de
submeter à, elevada deliberação da
Vossas Excelências, acompanhado díl
Exposição de Motivos do Senhor Mi.
nist!o de Estado da Marinha o anezo
proJeto' de Jei que "dispõe sóbre a
venC!a de bens, pelo Ministério 'da
Mal'mha, ~ a aplicação do produto
da operaçao e dá outras providên
cias". I

BTasilía, 5 de abril de 1971.
Emflio M êdici.

ÉXPOSIÇÃQ 'DE MOTIVOS N' 4-71
DO MlNISTl1:RIO DA MARlNHA. '

Brasilia, D.F, .- Em 12. de janeiro
~lm. . .

Excelentissimo Senho!' 'Preaidente
da República.,

Tem êste 1I1inistél'io envidado ~íI
seus rpelhores esforços para assegu
rar ,o reapare~hamento das Fôrças
NavaIS e o malOr 'rendimento de sua
Administração contando para isso
com o apoio, sempre concedido de
Vossa. Excelência". '

Pal'a prosseguiment.o nesses esfor
ços, aliviando, em parte os encargO-d
financeims do Govêrno a autoriza
ção .da alienação ou permuta dOG
bens im~'>veis da União, sob jurisdição
da Marinha, revertendo o produt.o

VII - Prazo mâx.imo para cum.
primento do objeto da licitação.

VIII - ;Natu:reza da ga,rantia,
quando Bxigida.

Art; .131. Na ha.bilit'l,gão às lici
tações exigir-se"á dos, interessados,
exclusivamente, documentação rela
tiva:

1 - A personalidadE; juridica..
n - À Capacidade .téCl;Iica.

UI - À idoneidade fina,nceira.
A1't. 132: AS licitações para oht'as

ou serviços admitirão os segaintes
regimes de execução:

I - Empreitada por preço glooal.

iI -- ~ E~preitada. por preço', 'uni-
tario., ,~

lI! - 'Administração contratada.

pro.ilOJ- Parágrafo única. L declaração do
inidoneidade sel'r., public',d", no ór-:

UI -. Condições de apresent3A;ão gão oficial.
~~~opostas e da partJcipaçãQ na ;i- Art. 137. O~ recurSOl> admisshrei'l
"1 liao. em qualquer fase de licitação ou dI".

- IV - Critério de julgamento das execução serão definidos em 1'e8"U
propostas' lamento. ~ .

V. - Descrição sucinh fl precisa da. Àrt. 138. E' facultado à, autori...
licitação. . j dade imediatamente superior àquel!il

VI _ Local em que serã,o pre"t"- que proceder a licitação anulá-Ia pOl'
"w sua própria, iniciativa.das informações e forneeIdas pian-

tas, instruções, €'lpecii!cações e ou- Art. 139. A licitação só ser", iní...
tros elementos necessários ao per::ei- eiada- após definiçã9 SUficiente do
to conhecimento do objeto dv. lici- seu objeto e, se referente a obras,
tação.. 'quando_houver imteprojeto e espeei.

ficações bastantes para perfeito en..
tendjmentó da'oóra a l'ealízal'.

Patâgraío único.· O disposto nl>
parte fipal déste artigo não se apli
cará. quando a licitacão 'versar só.
bre taxa única de redução ou acrés
cimo dos preços unitários objeto de
Tabela, de Pl'eços oficial.,

Art .. 141). A atuação qo Iícitantfl.
no cumprimento dE> obrigações assu
midas seTá 'anotada no respectivo re
gistro cadastml.·

-Art. 141. A habilitação prelimi
nar, a inserição em registro cadastral
e o julgamento das concorrências el
tomadas de preços deverão ser con.
fiados a comissão de, pela-menos, trêi1
membros. -

Dia, hora 6 10cllL ,I

LEGISLhÇliO CrrADA

••••• 01 " " ., .

DECRETO-LEI N° 2.00, DE 2.5 DE
FEVEREIRO DE 1))67

Art. 127.
citação:

I - A concorrência
II - A tomadn de preço,
lU - O convite

hJ nos casos de emergência, Cf.i.
racteTizad.t ,a urgência do atendi
mento de situação que possa ocasio
nal' prejuízos ou comprometer a se
guranç~ de pessoas, obras, pens ou
equipamentos;

t') na" compras ou execução dé
obras e serviços de PesJ.u(O"o VIúto,
entendidos como talos que envolve
rem importância inferior a cimo vê
zes, no casa de compras e servfços}
e a einqüenht vezes, nó caso de omas,
o valor do maior salário-minimo
mensal.

§ 3" A utilização da faeul6.ilde con
tida. n3 alinea, "h" do parágrafo atl
terior deverá ser imediat.amente ob
jeto de justificação perante a Ruto
l'idade superior, que julgará do acêr
t(} d~, medida e, se fór o caso, pro
moverá, a responsabilidade do run
cionárlo.

lJmpõe 3ôbre (1. argimiza,,:'lo da Ad
ministração Feã13i'al, estabelece di
r"trizea para a Rejorma Atil,njlli.s
trativa e dá outra" pro1}idéneia.~.

Art. 49 Esta lei entrará em vigor
na data de liua publicação, revoga,
dc:~.i aS' dlG}:'!'sições enr contrá:rlG. -"

Brasília., em '" de '... • ('<; 1971

Das'Normas Relejtit'Wl a Licit<lçóps
Para Compras, Obras, Serviç,oli "
Alienaçáes.

Art. 125. As licitações para com
pras, oora3 e seniços ,passam a re
ger-se, na Administração Direta e
nas autarquias, pela nOrm\\S consubs
tanciadas neste Tltulo -.e disposiçõe,s
complemcntares aprovadas em de
creto.

Art. 66. A;; compras, obras e ser
viços efetllar-se-âo com estli.ta. ob-.
servância do principio da licita.ção.

§ 19 A li<>itação :,Ó será. dispell3ada
nos case} previstBs nesta La!.

§ 2g E' dispensável a, licitação:

a) nos casas de guerra, grave per
tll1'baçáo da ordem ou calamidade

-publica;

c~Ii6at~Ji.3n:=.E...i'J.te.. ~{)municarl.z.J. ~3t § ~Q. Co?corrêl1cia.. ê 3. m_ldtilid~de, II - Quem r?t~çbel\1.. f~
filieilll~oes e ••qll.L."lçoes de ber..s ID10- de hmtaçao a. que deve recorr,"r v, t(Ui.
.eis "feitas na con:for:mifu~d6 d3. pl'e- ildministração nos caso" de comP!",s
sc'TIte lei. obras ou serviços de mIto, em C!'l~

se a,dmite a, participação de qual
quer licitante através de convocação
da maior amplitude.

§ 2° Nas concorrências, haverá..
obrigatõriamente, umá fase mlei..! de

-, habilitação prelimillRr destÍl:\ad.'t a,
comprovar a, ,plena qualificação cos
interessados para l'e3l1zação do ior
necimento ou' execucão da abrI> ou
serviço programados:

§ 3° I'omada de preços é fi mo
dalidade de licitação entre illtar'ls
sados previamente registrados, ob
,servada a necessárl&. hab*tação.

§ 4° Convite é a modaÍidade de li-
citação entre intere$sados no ramo
pertinente ao objet-o da' licitação, em
número mínimo de três, escOlhidos.
pela unidade administrativa., regis
trados ou não, e convocados, poi" e6

.crito com antecedêncía mínima de 3
(três) dias úteis:

§ po Quando se trat.~r de compraLI
ou serviços, cabe realizar concorrên
cia se' o seu vulto fár igualou su
perior a ,dez míl vézes o valDl' do
maior salário·,minimo mensal; to
mada de pregos" se inferior àquele
valor e igualou superior a cem vê
zes o valor do ='tior salârio-minlmo
mensal; e convite, se inferior à cem:
vêzes' o valor do maior &l>lário-mlni
mo, observado o disposto na alL'1ea
"i" do § ·2" do· Art,. 126. _" '

§ 6' Quando se tratar de obras,
caberá. realizar concorrência se o seu Art. 133. Na fixação de critédos
vulto fô]: igu2.1 011 superior a q'lÍllze para julgamentú das licitações le
w.i1 vêzes o valor .do maior saIá~io- var-se-ão em conta, no interêsse do

b) qUlUldo sua Tegliz~ão compro- mínimo. mensal; tomada de pregos, serviço público, as condições de (lua
mster a segunrança nacional, a juizo se inferior àquele valor e igualou lidade, rendimento, preços, condições
do Presidente da República; superior a quinhentas vézes o valor de pagamento, praz0:5 " outras per-

e) qll!mdo não acudirem interess8,- do maior salário-mínimo memal; tinentes, estabelecidas no edital.
dos 'licl·taca-o anten'o" mantl'''"s . Clonvite, se infériOJ: a quinhentas vê-~ P . f ún' -,' b' tó·

0' " .. ., "", zes o valor do salãno-minimo mf,n- aragl'a 0_ lCO .. ",era o r~ga ria
neste caso, as' condições preest<ibele- sal, o1J;;ervado ° disposto na .alínea -a Justlflc.açao escnt.a da ~uto:ldade
cidas; "i" do P 2;' do Art. 126. competen"e, sempre 'qUl! nao for es-

à) na aquisiçãO de materiais, squi- "S.~ 1J colhIda, a proposta de menor preço.
~, ," - ~'os ca~03 em que cou er

pamentos ou gêneros que só podem tomada de preços, a autorld"de >id- Art. .134. As obrigaçô~, decorren
ser fornecido,{ por produtor, emprêsa. ministrativa poderá- preferir !lo con- tes da licitação ultimada,,- constarão
,ou representante comercial exclusivos corrência, sempre que jUlgar conve· de: '
bem como na contl'atação de sel'vIços . t .

,com profissionais 0\1 fi='1s ,!3,e notá- mene. I - Contrato'bilateral, obrigatório
riu, especializagão; Art. 128. Pal'a a, realização da. to- nos casos de concon'ência e faculta-

ma.da de preços, a.s unidades admi- tivo nos casos, i), éritérioda autori
e) na aquisição de obras de arte nistrativas: manterá.o registro~ cadas- dade administrativa.

(j objetos histõricm;; t . d h b·l·t - d f'
~~IS e a 11 açao, e Irmas, pe- II _ Qutro' documentos hábeis,

j) CJ.ua~~o ':' .operação envolver rIodícamente. atualizados com as tais como a ,t~s t· t - h
conCCSSlOnano U& ~erviça 'público ou, qualíficacões especificas estabeleeidas d d c I . -c.on ~~ o" empen o
exclusivamente, pessoas de ,dir61to em funç[o da natureza e vulto dos e "despesas, .autoru;"ço",,'J de.compra
público interno ou entidades sujeitªs fornecimentos, obra~ ou serviços. e OL el18 ele execuçao de serVIço.
ao seu contrôle ma.joritário; !r 1" Serão fornecidos certiflcado~ ~ 1." Será. fornec~da. aosinter~ssa.-

de registro a05 interessados insCritoá. dos, sempl'e que pOSSIVl)l, a mmuta
,g) na aquisição ou arrendamento do iutur nt t

dc imóveis destinados ao Serviço p(i- ~ 2° As unidade:,} admin1strativac; o co ra o.
bliço; que incidentement.e não disponham ~ "2.° Será facultado ,. qualquer

df} registro cadastral pOderão socor- participante da licitação o conheci
rer-se dada outrr.. mento dos têrlllos dà- contrato cele-

A1't. 129. A pl:bli<J.idã,de d'ls' liclta- brado. -
ções será assegurada: Art. 135. Será facultativa, a cri-

I - No caso de concorrência, me- té~i<! ~a autorid@,de competelfte, a
dian~e publicação, em órgão oficial eXlgencla da 'p~e~tacão de garantia

'e na imprensa diária, com ant.ece- por parte dos llcltantes, segundo as
dência minima de trintv. dlai. dé seguintes modalidades:
~ot~cia».lesumída de sua abertura, I - Caução em d:iiíheiro em titulos
mdlCaçao de ~ocal em que. 03 inte- da, dívida pública ou fideljussória. \
:l:eE.sados podemo obter o edital í.l tô- ., I:;

das as informações necessárias. , II - Fianca Bancári,1..
n. - No caso de tomada, df> ;;>re- II - SeguJ:o-"'amntia.

ços, mediante afixacão de edital,'com _'"
antecedência mini!ll8, de quinze dias, Art. 136. Os fornecedores ou exe-
em local acessivel aoi. interessados·e cu~a:rtes ,de obra.s ou serviç?s estarão
comuniéMão às enttsdes de classe, sUjeItos as segumtes penaildades:
que os representem. 1 - Multa, prevista nas ~ondições
pgã.~afo único. A Administração de licitação.

poderá.~utiliZar outros meios de i;U- 11 - 'Suspensão do direit.Q de 11-'
f~maça~ ao seu alJa~ce para maIOr citar, pelo prazo que a autoridade
~..~gaçao das. lie<itaçoes, com o ob- competente fixar, se;rLll1do a; grada

São modalidades dó' .I!- J~~~Yo de ampliar a irea de compe- ção que fôr estilJuJada. em iunção
tlçao. da natureza da falta.

Art. ,130... No edital: Lindicar-se-à, lU - Declaração de inidoneidade
com. )~:,r5Ccd811,t" prev15'''', pelo n:e- para licitar na Acl.ministração Fe-
nos: deral.
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PROJETO
N,o 6, de 197·'

MENSAGEM N9 45, DE 1971, DO'
:PODER EXECUTIVO

EXPosrCAO DE MOTIVOS N9 3,431,
DE: 1970, DO JV~NISTJ1lRIO DA

EDUCAÇãO E CULTURA

Exmos. Srs. W"embro3 do Congres-
so Nacional: ~ ,

Nos têrmos do artigo 51 da Consti-
uição, e para bel' apreciado nos pra

zos nNe referidm, tenho a honra ,de
submet~r à elevada deliberação de
Vos-sas Excolências, acompanhado de
Exposicão de Motivos do S~nhol' Mi-,
nistro - de Estado da Educação a
CultUl"a, o anexo projeto de :lei que .
~'collcede pensão especial vitalícia ,à
pianista Aurora Bl'Uzon Majdalany".

Brasilia, 6 de aUl'n' de 1971, 
Emílio lV.[édici.

K/IT'OSIÇAO DE MOTIVOS N° 38,
DE 1971, DO .MINISTÉRIO DA:

EDUCAÇÃO E OULTüRA '

TlIENSAOEII'I Nº 43171, DO PODER
EXEOUTIVO '

\
iUoneeãe .prmstio especial dó Compo

I.<itor Mozart (J(imargo ~Guarnferi.

(ÀS Comissões de constitÚição' e
Justiça e de Finanças).

O Cong:res~o Naciona,l decreta:
, Art. 1.9 E' concedida ao Compositor

brasileiro Mozart Cama,rgo Guarnie
ri, por sua relevante contribuição à
srte musical do País, uma pilnsão es
peçial, no valor mensal corresllond~n

te a 5 (cinco) vêzes o maior salário
mínimo '\1gent", no território nacio- PROJETO
:nàl. . IV' 5, de 1971

Art. 1l.9 A despesa decorrente' dá
execuçã'l desta Lei correrá à conta ,dp. MENSAGEI\i N~ 44,' DO PODER
dotacão orçamentária' dó M:nistério - EXECUTIVO
da Fazenda destinada aog pensionís- Conêede pensão especial _ao Cientista
ta,g da, União. e Pesquisador Ceslau Maria El€!-

Art. 3." Esta Lei entrará em vigor mn7co.
na data d;) SUft publicação. (As Conlissões de Constituição e

Justiça e de Finanças) .
.8xt. 4,1' ReVogllm-ue ag disposições O Congresso Nacional decret,'J.:"Dl cOlltr!crio, Art. 1.9 E' concedida ao Cientist-a e
:a.fii:.il1a. ''''fi g de,::O;:;: 00, 19'11.!l Pesquisador Ceslau Marl!'. Biell~,n!w,

dessas aEenagões ao Fundo Naval, MENSAGEM N° 43, DE 1971, DQ Ipur sua l'elevante contribtüçáQ à pes-
",eriá bastante oportuna. PODER EXECUTIVO" qui.s8, científica brasileu'a, peJ;lsão es-

, . . ' ,pecial, eqUivalente a quatro vezes o
Os recursos assim: consegUidos per- Exc<;lentLSslIDos Senhores Membros maior salário-mínimo Vigente no país.
t o -,' t -o de do Congresso Nacional: _',. TI.I1E"'" AO"""" 1". 45' DO "'OD""""mi irIam nao so a cons ruça ~", Art. 2,9 A pensa0 espeCIal de que .. """.A ",m."-, ... "AO

imóveis J1ecessários a expansão natu- Nos ,têrmos do" a,rtigo :;1 dli Consti- trata o artigo anterior' \'igorará a par., EXECUTIVO
ral de, nossas Organizações Nlili1FSl.res tUição, e para. ser apreCiado nos pra- tir de 1 de janeil'O de 1970 e será in-
mas também' a reconstruçãO de ou- zos nêle referidos, ten!?-0 a honra de transferivel, correndo a despesa a 00;1- ConceCte pensão especial vitalícia,
tros em locais que ofereçam maior submeter, 11 elevada deliberação de ta, da dotaçã,Q orçamentária do ;:;.ilnis- pialtísta Aurora. BruzOlt },faidalany
Begurança. e economia dê meios, teu- Vossas Excelências, acompanhado de tério da F'azemla, dwtina<5,a aos pen- (As Comissões de -Constituição e Jus·
do em vista que locais que, há alguns Ex.posição de Motivos, ao Senhor 1\1i- sionistas da Urtião: tiga e de Finanças~.
anos, se encontravam distantes de nistro de E~tad? ,da. EdUjca:Ção e"cul- Art. 3,9 Esta Lei entra em :vIgor na O Congresso Naci9nal decreta:
centros, 110pulosos~ com o aumento tu~a, o ane.xo plO~e~ de ..e1 que c?n- da.ta de SU9, pUblicação., '1\_1't. 1.9 ;E' ooncedida pensão especia~
populacional existente' em nosso pais, cede pensa.o e~oCIal ao ÇOr:;p~sltor ,n '" '_" . .n

0
,_ vitalícia equivale,nte.~ cinc"o ,saláriOS-

hoje se encontram cercados de imó-' Mozar~, CarnaLgo <;Tuarmen ..,. ,Art, ,±,: pevo"anl ~e as dlSpcolçoes mínimos, do maJor mvel VIgente ~(
veis particulares. B~~Slha!. ~ ,de abri.! de 1971,i; "... em, contrano." ,Pais, à piaroJsta Amora Bruzon'1\:l:aJ-

A recente Lei n° 5.651, de 11 de Emtlw lYled:wz. Brasília, em ••'.'•.'. de ..•'. de 1971. dalany, pelos relevantes seniços preS-
dezembro, decretada., pelo Congresso EXPOSIÇãO DE MOTIVOS, N0 509,' tados à cultura nacional.
Nacional e sancionada por Vossa Ex· DE 1970, DO :(I([INISTJ1:RIO DA - It'IiENS.4.GEM: Nº 44, DE 1971, DO ,Art. 2.0 Nõ CMO de ,falecimento aa
celência veio' dar 'ao Ministêrio . do <EDUCAÇli.o E CULTURA PODER EXECU'I'IVP , beneficiária, a- pensão de que trata c
Exército essa flexibilidade, necessà- Excelentíssimo Senhor Présidente artigo. anterior nãó se transferirá a
l'ia para poder, utIlizando a permuta d R 'bl' " ,Excelentissimos Senhores Membros herdelr05.
ou o produto da alienação dos imó- ,a epu lca. do Congresso Nadonal:

. b ". d" ~o desfazer se '. E t di" Art. <1,9 A despesa decorrente davelE so. sua J~rls l~a , . . - ',O, Senhor j\i,I1mstr~ x r::o~ narro _Nos têrmos do artigo 1>1, da Consti- 8.plicação da presente Lei correrá li
daquel,e. que nao at.~dam maIS as p8:ra Asuntos do 0abmete CIvil ~nca- tuição, e para serap1'eciado nos p1'a- c-onta da dotação própria consignad,,
neceSSIdades, em proveIto da constru- mmhou-me expedIente por melO do zo' nêIe referidos tenho a honra de em Encargos Gerais da União sob a
ção ou me~orame::rto,el?l outros que qual. a, Diretori~ do Conserva.tório submeter à elevada deliberação de, supervisáo,do Ministél'io da Fazenda,
se tornem lmprescrndivels. l~uslCal de Ubel'landIa 2ugere, ao G:,- Vossas Excelências, acompan1:lado de ,Art. 4,~ Esta Lei entrará ,em VIgor

Tendo em vista o aciIjla, solicito 'a v~rn? .Federal, conces~ao r;le, p~ns,ao Exposição de Motivos do Senhor Mi- na data de sua publicação. '
Vossa Excelência seja estendida ao vltallCla ,ao Composlto.r o B!asllell'o niStro de Esta.>lo da Educação e Cultu- AIt. 5,~ Revogam-sé as dispoSiçõ&
Mínistério da Marinha a autorização Mozart C,amargo, Guarmen., o Ta, o anexo .projeto de lei que "con- em contrário.
concedida ao Ministério do Exército 2. / ~p~s deVIdamente ~preclad.o cede pensão especial ao Cientista e
para. o que tenho a honra de subme- p~lo~.orgaos c<?m~etentes deste Ml- Pesquisador Ceslau Maria. Biezanko". Brasilia, em •••••• de .••. de '1971.
ter à elevada consideraçã.o de Vossa msteno e consldeLados , procede~tes , , de' abril de 1971
Excelência o antenrojeto de lei, em os argumentos . a.pr,esentados, .fOI o B!~sllia" ~n: 6 .

, <: ' " assunto submetldo a alta' consldera~ EmülO MedlCz.
anexo;., ção de Vossa Excelência, através da

Aproveito a oportunidade para re- Exposição de Motivos n° 256, de 1 de
novar a Vossa Excelência os protestos julho de 1969, com projeto de Decre
do meu mais profundo respeito, - to-lei concedendo, ao referido compo
Adalberto ae Barros Nunes, Ministro sitor, pensão especial ,no valor cor~
'da Marinha. respondente a' 10vêzes o 'maior sa- Em 15 de janeir~, de 19"il.

lário-minimo vigente no territóriO EXcelentíssimo Senhol' Presidente
OfíCi" n° 188-SAP-71., nacional.

3. Transmitida a proposta em aprê- dlll República:
,Em-5 de abril de 1971. ço ao Ministério da Fazenda, para Pela ,Exposição de Mo~ivos il9 438,
Excelentíssimo Senhor Primeiro Se· ,s,preciação, foi considerado elevado de 15 de setembro d} 19(19, desta Se-

cretário: _ ,o valor proposto, manifestando-se creta.J.'ia de Estado, ioLproposta, aos
, , , aquela Secretaria de Estado no sen- Excelentissimos Seüho;es Ministros

Tenho a h~nra ,de encammhal a ,tido de qu~ a pensão não ultrapassas- Militares que se encontr'1vam no €ii:€·r
essa f?e,cretana a Men~~gem, do, Ex- 'se o 'equivà'lente a cinco (5) Ealários- cicio ,da PresidênCIa, da Repúplica, .a
I:~ler:tlsmro Senhor Prewiente da ,R;,- minimos. ' concessão de pensão especial 110 ilus
publwa" ,acompanhada de. E!XPOSIÇ~O 4. Diante dQ exposto, submeto à t1'6 Cientista e Pesquis"dor, Ceslau

. de, ,MotIVOS do !3enhor ~rnlstro fia elevada consideração de Vossa Exce- Maria Biezanko destinad:1 a compen
~s'ado d~ Mar~?':a,_relíttlva a pro- lência nôvo anteprojeto de lei, acem- sal' seus'relevan:es serviços !?re"tados
Jeto de leI que ,dl,sp~e, sobre a v~nda panhado de projeto de Mensagem ao aó Brasil, no CilülpO da pesqmsa Cten
de ben~, p~lo MlmsterlO da MarmJ::a, Congresso Naci'onál, visando _a con- tífica. ' ,
e a .8,pllc~Ç~0 do prpdt~to"da operaçao substanciar a medida propostij., - na' O assunto foi, entretanto, ericami- Em 13 de outubl'O de 1970
II da outlas prOVIdenCIas . fornía sugerida pelo Ministério da nhado ao MiniStério àa Fazend~. que, Exmo. Sr. Presidente di República,:

Aproveito á oportunidade para re- Fazenda., ' ao se manifestar a re.,peito, considerou Versa o anexo processo sôbre nljJ~
novar a Vossa Excelê!lcía protestos Aproveito a oportl}m~ade para. re- plenamente justificada, a 'concessão do morlais encaminhadoo a :vossa Exce
de elevada estima e consideração. - novar a Vos~a ExcelenClf\ os protestos beneficio, sugerindo, -w'Javia, que ~ua lência por autoridades e instituições
João Leitão de Abreu, Ministro Ex- do meu .maIS pr?fundo respeito. - vigência fôsse a partir do ano segtuti- diversas, tais como, o Dl'. Juiz de Di
traordinál'iopara os Assuntos' ,do Ga- Jarbas G. Pasannho., te em virtude de i1l!lufi.ciêl1cia de do- reito de Juiz de Fora e c.ol'l'egedo1'
lJinete Civil. Processo n" 201. 926-69 - MB-L8. ta.'cão orcamentál'ia naq'uele exercício. daquela Comarca, Dr. Plácido COI'rêa

' Oficio n° 196-SAP-71., Nestas' condicões, r.enn::> a honra de de A:8:Újo, Q IJ;!stituto Histórico .e
PROJETO _ E 6 d b "I, d 1971 b te o assúnto à elevada consieie- aeograftr:o de Jtuz <:le F?ra, o Insh-

m e a II e. su me .1' , " tuto Estadual de Educaçao ao Oxdem
N.o 4, de 197:[ Excelentissimo Senhor Primeiro Se- ração de V03sad.EX?'JlenC~', .acomto~ dos l\I[úsico3 do Br;;sil, alérrtde .outros,

cretário: l'bado de expe ICn',:,,~ pI pn?s, atestalldo, ,todos, a ininterrupta atlvi-
Tenho a honra de encamihhar a vis~as a consubstEi-nclar a medIda P1'O- dade artística e a situação precária,

essa Secretaris. a Mensagem do Ex-l pos a. , de saúde e pecuniárfa, da pianista;
celentmimo Senhor Presidente da Auroveito a opol"Lthltoade para l'e- brasileIra AUfi.ORA BRUZON MAJ-'
República, acompanhada de Exposi" novâr a Vossa Exceú;'lCia, os protes_tos DALA-NY, atualme~te radic~d!1 na
ção de Motivos do Senhor~Ministro da minha Ijlais lhs ;mta cOllSIderaçao. quela" c~tlad-e mme;ra e so!lcltando,
de Estado da Educação e 'Cultura, - Jarba.s G. PassfJ.r.mho. .• l1ara fi mSlgne artISta, (} amparo do
relativa a projeto' de lei qUe "conee- , , . G:0v~rno ,Federal, sob a forma de pen-
de pensão especial ao Compositor PI'ocesso n9 242,782-69 - ).VIEB-,G, sao.·
Mozart Camargo. Guarnieri". ,Of. n9 197/SAP-71. . AURORA ERUZON revelou talento

Aproveito a oportunidade ,para re- pl'ecoce, apr€!'Bntando-se pela primei-
novar a Vossa Excelência protestos Em 6 de abril de 19'11. ra vez P,ITl 'público, no RiQ. de Janei-
de elevada estima e consideração. - ExcelentiEsimo Senhor Plimeíro Se- 1'0, em 1924, num recital de ..piano.
João Leitão de Abreu, Ministro Ex- cretário: " Tinha, à época,.9 anOs de idade. Des-
traordinário para os Assuntos do Ga- de então, dedicou-se exclusivamente à
binete Civil. " Tenho a honra. de enca.minhar a música, tendo se aperf€içoado na téc-

essa Secretaria a Mensagem do Exce.) nica do piano e ,na interp1'etação dos
lentissimo senhor President.e da Re- grandes compollsitores, em Víena e em
pública, acompanhada;ie Exposição Berlim, onde foi estudar, enviada pelo
de Motivos dó senhor j)J1inístro de Govêrnú brasileiro. Deu concertos nOI3
Estado da Educação e Cultura, ~'ela- maiores centros musicais da Europa €I
tivllo a projeto de lei que "concede, em vários países das ,Américas, o que
pensão especiai eu Ciautl3ta. e PesqUl- a tOl'nou digna dos mam calorosos Jou~

sador Ceslau Maria Bie7,anko." vores de criticos- e de artistas de re
, Aproveito' a oport~nl.dad{J para re- nome univerS!l.l. No Brasil foi não

novar a vossa; Excelencia protestos de menos brilhante a suá carr€1ra, como
elevada estima e consideração, - João intérprute, levando a todo o territórió
Leitão de -A.bl'eu, Ministro Extraordi-, pátrio a melhor música nacIonal e e,,~
nário para os A~sunooá Çio Gabinete trangeira, e, poSteriormente, como
!Jiyih " profe.ssôra, quando a saúde abalada 3~



Art. 3°. A Superintendência do De- Relatório
senvolvimento da Am3zonla - ....
SUDAM - determinará as áreas fa- O presente projeta teve sua oligell1
vorecidas, e os estabelecimentos (le na Câmara: dos Deput,adOS, no ano
crédito. pelas suas agências. pl'ovl- de 1967 e Vli3iWa s~oITer os devedol'es
denciarão o levantamento dos devedo-' da Banco,do Brasü S.A. e do Bal~co
res atingidos pelas calamidades, para d!",. Amazallla, S.A. que tendo SIdo
OS efeitos desta Lei. vltrmas de grande enchente daquele

" ' ano, não puderam resgatar suas dí-
Paragrafo úmco. Determinadas ali vidas nos mencionados estabeleci

áreas e JS devedores atingidos pelas mentos de crédito.
enchentes, os estabelecimentos ofi- ..'
&iais de crédito, referidos na pl'esen- Apr?vado o projeto na Camara fOI
til Lei, darão o prazo de 30 (trinta), l'emetldo ao Senado, onde obteve _a
dias para ,apresentação das propog- aprovação. mas emendada a redaçao

PROJETO
N,c' 2.299-A, de 1970

OblJas PubÜ,actas 01'$.... .•
30.000,00 (-I;"rnta mil cruzeIrOS);

Obras Inéditas - Cl'~i ". ~"".
30. {lDO,OO (trin La. mil c;ruzeÜ'os).

lU"tigo 49 A oomlssão .}Ul;<adm:a
dos ·:Prêmios Lita.rá!'los NaCIonais pa...
l'a obras pubica1as () inéditas será
cOllstituida pOr 3 (trés) 1l1te1ectuals
de renome, nomeados pelo Mini~tro
da Eduooção e Cu.ltura.

II - PareciW

Somos pela aprovação da Elnenda
do Senado, n 9 1, ao artil1,a primeira
do Prajçto de Lei n9 338-67.'

Sala das Sessões da Gmnissão da
Finanças, em 20 de novembro da
1963. - Depl\tado _il-Iartin" Júnior,
Relator.

as ~xpres-I opinião do sena-do~ e, por outl'O lado,
ar. invés da expressão "nO corl'ente

ating'ida~" ano", também contida no artigo 1",
~ o sellado en1€n.dou-a para "no ano

de 1967", .o que se justifica plena
,atingi- mente, pois- o projeto tinha. no arti

go citado, redação adEjquada' à sua
aprovaçãa em 1967, o que. evidcnte
mente, llâo .aconteceu.

As duas alteraçõ€s propostas à re·
dução do artigo primeiro da ~rojeto

são, a, nosso ver, pl81~amellte Justifi.
cadas.

PARECER DA C01\lISSÃO

C01l118S11O DE llIÚIlNQAS

p,\RECER DO RELATOR

RelaiM,o

A Emenda do Senado, lio 1, ao
Projeto n9 338-67, que- vem à consl
deraçáo desta Casa, não pl'Opõe alte·
rações substanCiais à proposíção il1i
ela], Apenas quer substituir a pa1vra
"regiões", contida no artigo H, por
"áreas", vocábulo mais próprio. na,

É o nOsso parecer sôbre a emenda
do .Senado, salvo melhor juizo dos
elUlllentes colegas da Comissão.

Sala da Comissão, em 7 de Olltu
bro de 1968. - Elias Carmo, Relator.

(DO PODER EXECUTIVO)

Dispõe sõbfe os Prêmios Literários
Nacionais; tendo Pareceres: da Co~

1nissão de C01,lstítUiçdo e Justiça,
pela constitncionaZidade e ;Ui"idici-

.!.J. Comissâo de Economia, em reu- dade; da Comissão de Eclucação e
nlao de sua Turma "A", realizada em Cllltura, pela apmvação com~emen-
l~ de outubro de 1968. aprovou, U11a- das; e da Comissão de Finanças,

'mmemente. o Parecer do Relator fa- pela aprovação.
voráve1 ao Projeto 338-C/67 (Emen- (PRO,JETO N0 2.299, DE 1970, A QUE
da do senado ao Pl"ojeta n9 388 de 'h R ES
1967, da Oâmara, que "dIspõe sôlJre a SE ""EFEREM Os PA ECER )
concessã{J de prorrogaçãa de prazos O OongresSoi Nacional decreta..
aos devedores do Bi1l1cO do Brasil Art. 19 Silo criad::;s. nO lVIínistêl iG
S.A. e 'do Banco da Amazônia, no d." Eê,ucac§"o e O,ütura, o.;; segul11tes
Estado do Pará, e dá outras provi- PrêmIOS Í>itarários Nacionais, úe&@.
dências") . nados a dWL'lf!uil' obras publicl.'d"lS

Estiveram presentês os Senhores e inédí,tas, e111 lingua val'n{lcula:
Deputados Adolfa OliveIra, PrclSid,en- 1 _ PrêmIO Instituto Nacional
te, -Paulo Maciel e Padre Vieira Vi- do Livro de Poesif>:
ce-Presidentes, Abrahão Sabbá Plsrei- 2 _ Prêm:o Instituro Nacional
ra Pinto, Elias Carmo (R,eiatol;) José do LkL'ü de Ficção (romance, no-
Maria Magalhães, Israel Pinheil:o Fi- v&la e con :>1;
lho, Cardoso Alves, Alberto :aof- 3 - prêmio Il1Stituto Nacional
[mann, Alde Sampaio, Petronilo 8an- do Livro de Enoaio
tacruz, Cardoso de Almeida, GenéslO A "ti 20 0- p.-' L·t·· t' ~Lins Ferraz E0l'eJ'a C h B ' . ., go . o lell1lOS I ela lú~

,:." ' .~ , Ul1 a ueno e Nacionais para obras pub\icadlls e
Ul1l110 Machado. inédita,;; de' Poesia, F\cção e En2áiOi

Sala da Comissão, em 10 de outu- SEJ.OO eoncedi!ios. em cada ano, al-
bro de 1968. _ Adolfo Oliveíra Pre- ternativamente, seg"undo a ordem
sidente. - Elias Carmo, Relatór. aqui enU111el·ada.

Artigo 30 Os Pl'êm10S Lite1';fl1ios Na·
cIonais serão: aU'll)uídos sob o seguIu
ta critério:

"devedores rias lQcalidades
das (C.V.A. do Senado)
para

"seus devedores 11as áreas dos Es
tados do Pará e Amazonas atingidas
pelo rrgor das <lncllentes na ano de
196~".

do Rl't. 19 que modificou
sões':

"devcdores n,as regiões
(da Cãmara) ou

II - Pa.recer

O projeta em estudo é de real im
portâncIa. Visa amparar os devedores
dp Banco do Brasil, S. A. e Banca da
Amazània, S.A. nos Estados do
Amazanas e Pará, que em virtude das
inundações decorl'entes d.as enchen
tes, no ano de 1967, não puderam
saldar seus débitos com .os referidüs
estabelecimenlos bancários.

A emcnda apresentada pela douta pAl\ECER DA COMISSÃO
Ce>missão de Ce>nstituiçãe> e Justíca A Camissão de Finanças em sua
do Senado, mpdificando para melliof 41~ Relmião Ordinária, realizada em
a, lCedação dada palo prajeto e já. ma. 20 de novembro de 1968, pela Tur.rna
dlflCada pela Comls.âo de Valoriza- "A", sob a presidência do SenhOl'
ção da Amazônla, no Senado, mere- Deputado Pereira Lopes, :<:residente e
ce nosso apoio e somos de parecer present!'s os Senhores Antonio M~,ga
que seja aPl'ovada. E mais clara e lhães., Ruy Santos, :iIILartins Júnior,
prc-{)lBa e evita interpretações restri- Paulo Maciel, Flores Soares, Athiil
tiva-s, as quais em lugar de 6oc.oner Coury, Ezequias Costa, Manoel Ro
os devedores daqueles estabe1ecimen- drigues, ítalo Fittipaldl, MarcOS
tos de crédIto, vitimas das enchentes K€rtzmann e José Maria Magalhães,
de 19~r" os sujeitariam aos caprichos apina, por unanimidade, de acôrdo
011 lU'" vontade dos executore" da lei com, a parecer do relator, De]2utado
que r;,;sultará deste projeto. Martins Junior, pela aprovação d:l

Emenda do 'senado oferecida ao Pm
Pelo expmto somos de parecex que jeto n9 338-C/67 que "dispõe sobre a

aprova90 s~Ja, o presente projeto, que concessão de prorl'ogação de 'prazos
\llJ..ssara a cer a segllinte redação, no aos devedores do Banco do B1'àSil Il

E .tocante ao "'1'1. 19: do Bane,o da Amazonas nO Estado do
-AiL. 19 ° Banco do Brasil, S.A., o Pará e dá outras providências".

Banco da Amazônia, S.A. concede- Sala da,s Sessões -da Comissão de
rão, independent.amellte ~e nOVOs fi- Fll1anças, em 20 de novembro da
na:ncla1l1ent~s, 'p0rrogaç,ao d~ prazos 1968. _ Deputado pereira LOpes.
aos seus de":~oles nas areas ~os ,Es- l.Presidente,. _ Deputado Martins Ju
tados ?-o Par a e Amazon·as atmgldas "bar RelatOl'.
pelo rrgor das enchelltes no ano de '
1967.

;>ARECER Da RELATOR

PARECER DO RELATOR

COMISSAO DE ECONOMIA

N° 1
(Oorrespondente a subemenda

n° 1-0VA)
Ao art. 1'..

Ao apreciar projeto oriundo dl\. Câ
mara, que "dispõe sôbre a concessão
de- prorrogaçã"o de prazos 8,Os devedo
res do Banco do Brasil e do Banco da
Am.azônia, do Estado do Pará, e dá
outras providêncillS" o Senado apro
vou emenda dando nova l·edl\.ção ao
art. 19, da proposiçãO.

As /CamiS6ões de Economia e Fi
nanças desta Casa poderão apreciaI
o mérito da alteração proposta, de
v,ez que quanto ao aspecto juridico
constitucional nada há a opôr.

Sala das Sessões, em 24 de navem
bro de 1970. - Manoel Taveim, Re
lator.

CO]f1ISSlíO DE CONSTITUIÇAO
JUSTIÇA

Emenda da Senado [to pj'ojeto àe I,ei
da Câmam que dispõe sôbrB a (Ion
cessão a.e prorrogação de pmzos, pe
lo Eance> do Brasil 8.A: e Eanco
da Arnazôma S.A., a deveriores do
Pará e Amazonas.

Câmara das Deputados, em 6 de '10
vembro de 1967.

tas de escaÍonatnento de dividas, fin
dos os quais, inichrão o processo exe
cutivo quanto aos faltosos.

Art. 4°. Fica a união autorizada 3,
firmar com banQos oficiais o compe
tente convênio para a execução desta
Lei.

Art. 5°: A presente Lel entra em vl
gOl' na data de sua publIcação.

Art. 6°. Revogam-se as disposiçõ93
em contrário.

PROJETO
N.O 338-D, da :1967-

Of. n.'· 190/SAP/71
Em 6 de abril de 1971.

EY.l11o. Sr. prll11eil"o Secretã.rlo:

PARECER DA C01\UssÃo
A Comissão de Constituicão e Jus

tiça, em reunião de sua Tmma "A",
realizada em 24.11.70, opinou, uná
nimemerite, pela constitucionalidade e
Jundicidade da Emenda do Senado
ao P,l;B)eto nO 338'-67, 110S têrmos 'd
pal'ecer do Relator. '

Estiveram p~'e,:entes os Senhores:
José BonifáCIO; Presidente, Manoel

Art. 2°. Os prazos de prorrogação Taveira, Relator, Hamilton Prado,
nâo poder<.o ser superiores a 1 (um) Dnar Mendes, Rubem Nogueira, José
ano e favorecerão colheitas ribeiri- Saily, Clodoaldo Costa, Lui'! Braz,
11has atingidas pelas enchentes. Elias Carmo e "Adhemar (lhisi.

P.al'ftgrafo único. O reajustamento Sala das Sessões, em 24 de novem-
sera efetuado em 6 (seis) prestações 'bro de 1970. - JOsé Bonifácio, Pre.
i~uais, exigíveis em cada 30 (trinta) side1111e. - Manoel Taveira, Re1atol".
dIas, apos o prazo de 6 (seis) meses
do vencimento legal das dividas,
quando l'elativas ao Banco da Ama
zània S.A.

(PROJ. N° 388-C, DE 1967, A QUE
SE REFEREM OS PARECERES)

D Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O Banco do Brasil S.A. e
o Banco da Amazônia S.A. conce
derão independentemente de novos
financiamel1tos, prarYogação de pra
zos aos seus devedores nas regiões
atingidas pelo rigor das enchentes nos
Estados do Pará e Amazonas, no cor
rente ano.

,E'nenda do Senado ao pmjelo nú"
" met(J 338, de 1967, da Cámara que:
Dzspoe_ Sobte a concessáo de prot
rogaçao de lJraZOS aos devedores do
Banco do Bmsil S.A. e do BanelO
da. Amazônia, no Estado do Pará
e dá outras providências. Parece~
Tes à ~menda do Senado: da Co
?nissão :e Constitllição e Jllstíca
pela consti/:ucionalidade e jUl'iduit
darle; e das Comi.ssões de Econo
mia e (le Fin'çmças pela aprova
çao.

Dê-se a seguinte redação:
Tenho a hOlHa de encaminhar ti

essa Secretaria a Mensagem'do Exce- "Al't. 1°. 0 ... Banco do Brasil S./I..
lentíssllnQ Senhor Pl"sidente da Re- e o Banco da Ama20ônia S.A. com,,,
pública, acompanhada de Exposição' derão, independentemente de novóB
de Motivos do 8"nhor Ministro de E3- financí&mentos, prorrogação de pra
tado da Educação e' cultura, relativa 20GS aos seus devedores nas áreas dos
a projeto de lei que "concede pensão Estados do Pará e Amazonas atingi·
especial vitalicia à piouista AURORA das pelo rigor das enchentes no ano
ERUZON :i.\lIAJDALANY". de 1967".

Aproveito a, opol'tunidade lJara re. Senado Federal, em .. , de setembm
novar a Vossa Excelência protestos de de 1968. - Gilberto Marinho, Presi-
elevada' estima e consideracão. dente do Senado Fecieral.
João Leitão de . Abreu Ministro Ex
tTaordinário para os Assuntos do Ga
biIlete CIvil.

não lhe permitia deslocamentos con
tínuos. HOJe, rel.>tivaluente idosa e
sern o:1tros r2m~1'50S financBll'os, pade..
ce sérias dlficuleaéles por'luanto não
lhe rendEm o suficiente a:s poucas au
las qu-e ainda lnilll'stra.

Tratando-se de matéria que mere
ceu a minha melhor acolhIda, tenho
a i1om", de subm~ter à elevada consi
deração de Vossa I Excelência, acom
panhad{J de M~nsagem ao Congr1Jsso
Nacional, o anexo projEto de lei que
consubsiancÍ'], medida de justiça e l'e
conheclmenta aa valor e aos méntos
de uma artista .que projetou o nome
do Brasil, como cemsagr1!da, intél'pr€te~

e que, no oeaso da vida, não tem meIos
para mani<=r-se.

Valho-me do ensejo para renovar a
Vossa Excelência os protêstos do meu
profundo respeito" - Jarbas G. pas
'larinho.
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PARECER 'DO REMTOR

I'ARECER DA COMISSÃO

COMISSãO DE CONSTITUICãO
-., E JUSTIÇA •

Sala da Comissão, em 23 de novem
bro de -970. - Rubem, Nogueim, Re
tator.

3. A 'proposição é perfeitimente
cOl1stitucionale jurídica e,' como tal,
pode ser aprovada.'

Os recursos necessários ao cumpri
mento dos objetivos da nova lei 518
rao incluidos no orçamento da União.;

Art. '7~ Os Prêmios Literários Na;- 3 - P ." t'tut '
cionais para Obras InéditâG terào a '", - I~m1o rus I o NaCIOnal do
dotação inicial ind,ivisivel de C1'$ •• L1VIO, de conto e novela.
2.000,GO (dois mil cruzeÍl'os novOo'3). '4 - PrêmIo InstituÍ'o NaCIOnal do

~ar.ágraf{) _úmco. O ,valor dêste Livro, rue estudos brasileiros.
Pl'enuos será reVlsto n.enódicamente '-
de modo a manter-se ií mesmo equi- 5 - Pl'êmíO Instituto Nacional do
valente a 20 (vihte) vêzes o maior L1vro, de- história do Brasil,
salário-mínimo vigente do Pais: 6 P" I t t t . I'- ...t..,o . - - - - remIO ns 1 li o Namona ao

.cU '., li: As, O~nusso~~ Julgadoras Livro, de ensaIos llterárip e lm"úls-
dos Prennos L1teranos Na_danais para tica' = -
Obras Publicadas e Obras Inéditas .
deverão ser constituidas, cada uma Art. 30 Os prêmi~s l\teràrios nacio
delas, por 3 (três), in',e,ec1luais de nais pà,ra obras inéditas, em número
renome, nomeados pelo IV"únistl'O da -de três, destmar-se-ã,o a,os gên~r,?s

E_ducaçao e cultura, merl.ante mdica- ficçaa, poesiá e ensaio litcráno e te
çao de 1 (um) pelo ,Conselho Federal rão as .seguinws dencmmacões:
de Cultura e 2 (dois) OUGros pe;o Di- , . . •
retor do Ins,titl;lto Naclollal -do Livro. siI. - PremIO J-orge de Lm1a, de Foe-

Al't, 99 No Orçamen~o Geral da
União serão incluidas, à conta. d<l Ins- 2 - Prêmio José LiJ:ls do Rêgo, de
tituto .N?ocional do Liy.to. as dotações ficção (romance, conto e nov.ela).
necessanas ao atendimen+'o dos en-' '" ,
cargos decorrentes de presente Lei. 3 - p~en:l,? Mano de Andrade, de

Art. 10. Esta; Le1 entr,. em 'I'lgor ensaio 118rar1O,
na data de §ua publicação, Parágrafo lmICO. Os prêmios' men-

Art, 11-. Revogam-se as disposições cionados neste artigo serão concedwos
em oontrário. ,anualmente.

Brasília, 3 de novembro de 1%7'
146~ da '-Independência e 72" -da Re:
pública. - A. Casta e Silva.~ Tar
so Dutra,

LEGISLAÇ;W CITADA

LEI N° 5,353' - DE 8 DE
NQVEMBRO DE 1970

Dispõe sôbre a criação no Ministél'iO
da Eaucação e Cultura, clt' 9 (nove)
Premias -Literários NacWnais. ,

- O Presidente da República
Faço saber que o Congl'esso Nacio

nat decl'eta e eu sanci<Jno a seguinte
LeI: ' . .

Art: .~9 Ficam criados, no Mini~t.é

do da Educação e CultUl'a, os Pré
míos Literários Nacionais, de.stinados
a: distinguir obras publicadas e iné
ditas em língua vernácula., '

Art. 29 Os ·Pl'êmios Litel'ários Na
ciona1S para Obras Publicadas, em
número de 6 (seis). terão ~as seguin
tes denominaçqes;

Brasília, 16 de ~l;bemln'O de 1970,

EXPOSj:QAO DE MOTIVOS DO
MINIS'TRO DA EDUCACAO E

CULTURA

A,:t. 4° Os prêmios na.cionais para.
obra.s publicadas nos gêneros roman
ce, poesi?- -e •estudos bra,:;i1elros, serão
concedidos nos anos impares; e os de

LEI N0 5,543 _ D:É- 29 DE conto e novela. história, do BrasIl e
'NOVEMBRp' DE 1968 doe ensaio c_ lingüística, nas anos pa

res" ..
Altera a Lei n 9 5.353 de 8 de no- .

vemb::o de 1967, que' àiSpõe sõbre a. °Art, 2° ~evogados o art. 5° da Lei
cnaçao, no JllIinistél'io da Eàucacão n 5.353, de 8 ~e novembro 'de 1957,
e Culiw'a, de 9 (nove) Prêmios Í.i- 8 as demaIS disposições em contran:),
t{l'rárlos Nacionais o presente Decreto-ieI entrara em

. vigor à data de sua' publicacão.
O Presidente' da República,: BrasílIa, 3 _de 'fevereiro ~e 1969'
Faço saper que o Congresso Nado-' 148° da Independência e- 81° da Re:'

nM decreta e eu sancioso a seguinte públiea. - A. Costa e Sllva - Tal'.
loei~ -, . so, -Dutra,

Art. iDOs a,TÍ'S. 6° e 7° da Lei nú
mero 5,353, de 8 de novembro de
1967, que dispõe sôbre a criacão, no

1 _ PrêmiOS InstItuto Nacionai do- Ministério da Educação e culturá, de
L1V1'0 dé Ficção (Romance, Novela e 9 ,(u,ove) PrêmIOS ·r:.iterários NaclO
Conto) ; na'ls, passam a ter a segumte reda-

ção' 1. -Atendendo' à Exposiç&o de Mo-
2 :!- Prêmio Instituto Nacional do • t1VOS do Ministro da Educação e

Livro de Poesi:>·; "Art., 6° Os PrêmlOs, LiterárIOS Cultura, o Exmo. Senhor PreSIdente
3 _ Pl'êmio Iílstituto Nacional do Na.cionais para Obra> Publica- da República" em Projeto de Lei ane-

Livro'"de Teatro; das---terfifJ, cada um, dotaçâoBqui- xo à presente lVIensagem, decidIu al
valenw a 100 (cem) vêzes o maior

4 _ Prêmío Instituto Nacional do salál'io-miJ:liJ:no vigente no Pais". terar a regulamentação legal vigente
L' d Estúd B l' relativa à concessão de prêmIOS a

Ivro e • os raSI ell'os; obras lltetánas· publicadas e méditas,
5 ~ Prêmio Instituto Nacional do Art. 29 Esta Lei entra em vigOT na em lingua vernáctlla.

Livro de História do Brasil; data de sua publicação. -
6 _ Prêmio Inst1tuto Nacional dQ Art. 3°~ Revogam-se as disposições 2, A nova norma revoga as Leis

Livro de Ensaio Literáno, Critica. Li- em contrário. números 5.353" de 8-11-67, ~5,543, de
terària e Lmguistica. Brnsília, 29 _de novembro ,de 1968', 29-11-68; e o Decreto-Lei n9 445, de, ,3-2-69; reduz a três os prêmios a se·

Art. -30 Os Prêmios Literários Na- 1479 • ~a Indepen;lênaia -e 80° d:f rem outorgados, cada ano, alternati-
Divididos em dois grupamentos, cUmaIs para Obras Inéditãs, em nú- Republlca, - A. Costa. e Silva vamente, a obras de Poesia, Ficç[to e

eomp1'eendem obras ouolic'1das e obras mero~ de 3 (três), destinar-se-ão aos Tarso Dutm; , Ensaio; e flxa em Cr$ 30.000,00 (trin-
inéditas, contempland,)..se os gêaeros gêneros Ficção, Poesia e Ensaio i,ice· t T r' I d '
Romance. Poes~(l Est,udos BmrJleiros. rário. e terão as seguintes denomina- DECiR;ETO-LEI N0 445- _ DE 3 DE a mI cruze1ros 10 ~a or o prJ,lhiO.
nos anos Impares e Conto e Nove.la, ções: ~ FEVEREIRO DE 1969 quer a obras pub 1Caas. ou me ItOS.
História: do Bras!l e Ensaios Lite]'á~ Esse valQr será I"evisto de tempos em
r1OS.110S anos parés, 1 - 'Prêmio Jorge de Lima ~ Foc- tempos, de modo a que se mantenha

sia; _. . Dá nova 1'eãagão a dispositivos sempre eqmvalente a 160 vêzes o
Dois objetivos básic.?s deveüa tcr a 2 _ Prêmio José Lins do-H.êgo _ à~ Le, nO 5,353, de 3 tfe'11;,0vem- maior salárlo-minimo vigente no pais.

1>remiaçáo il1stituida pela LegIslação.: Ficção bl0 àe 19B7, que d,spoe sobre a D Instituto Nacional do Livro co-
a) recompensar a !l.~lvidade d.o es- (Romance, oo~to e Novela); e criaçáo, no Ministé1'!o da Educação cO-editará o onginal inédito em edi-

~ritor brasileiro, somando -prEstigiô 3 - Prêmio Má;rio de Andrade iJ e.CtlUltra cl~ 9, (nove) prêmios lite- tora escolh1da pelo autor premIado e
aos nomes dos' prem,a,lcs, o Que só Ensaio Literário ou Filosófico. rarws nacWna,s. - adquirirá, mediante convênio parte
poderá ser obtido atnvés 'da fama e A ,t 4" O p", L't.· " N' . 'd t . , - subst 'al da edic·o I
repercussão que os a,ü[-tidos prêmios : I ," ,s :emlOs .1 era;JOs • ~- O p~esl. ~n e da Republwa, usando anel .a .
já tivessem angariado no cenário cul- Cl9naIs parjL ObJas publICadas de F1o,;- da atr1bUlçao que Ihe- confere opa·
tmar do pais; çuo . (Romance. Novela, ,C,!nto), ~e rágrafo 1° do art. 2" do Ato, -Insti-

( -_ PoeSIa e de Estudos BraSllell'os lerao tucional n9 5 de 13 de dezembro de
b'J oferecer. com ,núulante do plê- conceclidos nos anos impares; e os de 1963 decreta.'

Imo, o impacto que tt" a.il'â a at.endio Teatro; Históna do Brasil e de Ensi-' •
do público sôbre a OOl'a~'8nbadom, no Literário, critica Literária e Lin- Art, 1" Os arts, -2° e 4° da 1,ei
como também assegurar a sua publi- gUlstica, nos anoo pares. n9 5 353; de _3 de novflllbro de 1967,
cação. - ..t ' ~ ," ; . que d[spõe sõbre a cria,ção n~ Minis..

~ ',5. Os P~emJOs J.0~ge de LIma, téri - da Educacão e Cultura de 9
A diversiHcação de gene}}os contcm- J<Jse Lins do Rego e Mano de Andra-' . 'O _....,'. " ',-

l)larlOs, aliada à dis» )3~cão ele anos de, para obras Inéditas, sel'ão conce- (nove) prem;os lüerl;ttl;0S ,na.(a~n~tS,
pares e Ímpares e à fra~nel1t8ção da didos anualmente. passam & tel a segumoe ledaçao.
prennação oferecida. tem 'impedido Art. 60 Os Prêmios Literários Na- .'Art: 2° Os prêmios ,merál'iOS n~
que os objetivos acim<t e''llll1ehdas se- cianaIs para Obras Publwadas terão Clona1s para: obra:;, pubhcadB~ em tlU-
jam alcançados, cada uma, a dotação inicial de Cr$ mer~ de_&818, terao as segU1Thtes de- -
- Tendo em vista a c1Ilveniênéia àe 5,000,00 (oinco mil cruze'1:os novos), nommaçoes: A Comissão-de Constituiç1ío e Jus
s~r da.9;o um ?u~ho ;efetivamente na- l?a:'ágraf<? úni?o, O ve;~or dêste 1 _ Prêmio Instituto Nacional do tiça ,em reunião da Turma "A", rea-
clOnal a premH\çaO literal'1a- do Inst!- .P!'emIO sera reVIsto .llel'Iodwamen~e LIvro de romance. lizadalem 23-11-70, opinôu, un~t11me-,
tuto Nac1onal. do LIV1"0, venho apre- de modo a manter-se o mesmo eqUl-' , mente, pela constitucionalidade e .iu-
senta!' a Vossa ExcelêncÍt\ SUg~Stã,' no valente a 50 (cinquGIlta) vêzes o 2 - Prêmio Instituto Nadonal do ridicidade do Projeto n~ 2.299·70, nôs
sentido de ser dado nôqo tratamento mai,or saláno-minimo vigente 11.0 1i'ai~, Livl'O, de poesia.. têrmos do parecer do relator,

• E, l\tL 3,3ÜO

Em 20 de agõsto de 1970_
F,x,celentissimo Senhor Presid-ente

,~'a República '
A Lei 5.353. de 8 de novemoro de

1967, instituiu, no âmbito Cio lnótlt:lto
ilaCionaI do Livrõ, deste Ministérlo,
í3 prêmios literários üacionais, POóte
tiormente, êsse Instrumento legal foi
alterado pela Lei 5, MS, de 29 de ,no
vembro de 1968 e Decreto-lei 445, de
:B de fevereiro de- 1969.

Parágra,fo único. -O 'Conselho Fe- legal aos prêmios,-reduzlndo de ..eis
deral de Oultura indics,!'(. um dos no- para três, devendo ser {J(nlcedido ape

nas um por ano em cada gênero 
mes e o Instit,uto Nacional da Livro Poesia, l"icçfi.o e Ensaio - para obras
os dOlS outros, inéditas e liVl'OS pubhcados. O origi-

At'tigo 50 O Ol'iginal inédito será nal inédii;o será co-edltado pelo Jns·
co-editado pelo Institmo Nacional tituto Naci<ma} _do Livl'O, com editõra
do Livro por editõra de livra escolha a ser escolhida pelo autor jnemiado,
do autor premiado, com timgem não com tiragem mínima de 5.000 exem
inferior a 5.000,ex()mpla>es. - _ pIares, dos quais o InstItuto se com-

pro~eterá, mediante convênio, a ad-
PJJ..I'ágrafo ÚllirD. o mstituto Na- qumr 2.000 exem12,ares.

'Cional do Livro, mediante convénio,
adquiJ:1rá 2.000 exempla,res da obra .Em vista do dispGsto noart, i>2 pa

"editada nos têr:m~s dé>te artign. I'llgrafo 39 da Constituição J!'edel'al,
tenho a honra de bubmet13t' o assunto

Art. 6" O ol'r"slU€rtb da União in- à elevada apl'eciacão de Vosss;- Exce
cluirá as dotacõ"" neces.)ál'ias ao lência, solicitando'::lhe que, no aaso de
JJ..wndimento do,' encl!1'g-os da presen- concordar- com a pretensão exposta,
te lei.' , . d1g~e-se encaminha:r ao Congresso

ArtigO '79 O va.l0r dêstes prêm'OB NaClonal o anexo anteprojeto de lei
]Joderá be.1' I'evisbo pel'iõdicamente. de que consubstancia as alteracões julaa~
modo Ri manter-se eoquivalfm-e a 160 das necessáJ:ias.. • c

'Vêzes o maior salário-mínimo vigente' Na oportunidade, reitero a Vossa
no pais. Excelência, mj'lus protestos do mais

Art, 3" Esta. 'Lei entTa em vigor na profundo respeito. - Jarbas G. pus-
datJJ.. de sua pulJlicaç5.0. . sarinho.

Art. 99 H.evogamoose as Leis 5,353
de 8 de nOVeml):,o de 196:7 e llÚn1€rO
5,543, de 20 d'll. novembro de' 19ra o
Decreto-lei nO 445 de a de feVb"~l1'O
1118 1969 c dem},is di8P[)SJCÕe~ em éon-
tral'io. ' ..

MENSAGEM N° 2!!9. DE 1970. DO
'PODER EXECU I'IYO

-ExcBI-entisslillos sennores Mrmbros
, ~o Congresq.o Nacio,nal:

Nos têrtners do al'Ligo 51 da Cons
tituição, tenho a ronYa de suometer
I?" elevada deH1Jal'acão de Vossas Ex
,c-elênoias, aOOmp9.Úl11Lao de Expom·
lião de Motivos do Senhor :Ministro
de Estado da Ed~lCaQão e CuiLUlR. o
nnexo projeto de lei ,me "-dispõ~_sô
'!bre os Prêml:ls LltBrtírlOS Nsrlonais"
- Emilio MédiC!.
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o SR, EDGARD PEREIRA:

Deixo a trib~ma. desta Casa, Senhor
Pl'esidente e 8rs. Deputados, pensan
{lo tel' tránsmitido os anseios dos ca
tariuenses que desejam, temos certe
za, irmanados com brasileh'os de to
dos OS quadrantes: o €n';landecimen
to dêste País I e a felíciàade de seu
povo. Santa Catarina estará pl'esen
te a,o chamamento do Sr. Presidenta
da R-epública e somente deseja dispor
dos meio,~ adequados para que sua
participação no desenvolvimento pá
trio seja 'mais completa e efetiva.
(Jf(fuito bem.) ,

PAUECER DA COMLS,sÃO

CG'MfSSiiO DE FiN_4NÇ.1Jj

1 ~ R~ULtório

>Com (} meri,tório objetiyo de e.stimu
lar ~ produção literária, foi encam1
nhada ac Congresso Nacional Mens!l~

gem acompanhada de 1ll'ojeto de leI,
.dispondo sôbre os "Prêmios IJiterá
rios Nacionais".

Segundo se iMer", da Exposição de
Motivos, o Ministro da Educaçãn, Se
nador Jarbas Passarinho, a pl'oposi

_ção-Visa uniformizar a legislação SO
bre a matéria, disciplinando-a e tor

'!).ando realmente atrativos os prêmioB
a serem disputados pelos escritores "
poeta.s brasileiros. '

IV:"., O SR. PRESIDENTE:
_ (Reyn'azClo S(J,ntarut) - Está fin'da
a, leitura do expediente,

Passa-se .ao Pequeno Expediente.
Tem a_palavra o Sr. Abel Avila.

O SR, ABEl, ÁVILA:

Beplíblica, cuja- lut:s1. pe,ra êsti) obje- dlções de vida do povo brasileiro à:J
tivo jamais poderá ser negada. dos países que já atingiram maiol' in-

Queremos, portanto, dar' nossa par- dice de desenvoltura, Mas, por um!
cela de esfôrço pa:l'lt que o Brasil seja dever de consciênoia, mesmo dentro<
cada vez mais forte fi seu povo en- da nova orientação que ,se deseja dalj
contre. e consolide o verdadeiro ca- aos trabalhos legislativos do Congres..
'h d f li 'd d d so, no sentido de evitar-se, tanto

mm o a e Cl a e e a paz SOCial, qus,nto possiv.el, o regionalismo dOH
tão desejada por tqdos nós. I ' problemas brasileiros, não poderíamos

i!l; nccessário que se diga, contudo, calar, se o que pretendemo,s é apenas
,que as catarinenses, os homens da encontrar as condições minimas e in
produção, não vivem num mar de 1'0- dispensàveis para podermos deEEnvol
sas. Cometeria uma. mjustiça ao:s ver a nossa indústria., bem corno ail
meus co-estaduanos Só viesse afirmar nossas atividades agropócuárias. dan
aqui que estamos plenamente satis- do, assim, maior participação no pro
feitos com o (jtte temos l'ecebido do cesso desenvolvementista programado
GOvêrn6 Federal. Os nossos represen- " desejado' pelo GOvêrno F'ederal~ J!)
tantes nesta Casa têm defendido, com sendo Santa Catarina uL<1'Estac\o ond('J
intus!asmo, a solw::áo doa problemas grancje parte de Slla população vive
catarinenses, fundamentais para a rea- nas fábncas ç nos campos, transpon'-
lização do nosso pleno desenvolvi- do grandes distãncl8S em busca da.

11 _ Parecer menta. matéria-prima e meEmo para colocar
, , Citaríamo,~, corno ponto prIncipal, o a sua produção manufaturada, é ló-

"A :nl~dlda ploposta pelo. Execut~. 'nu" diz respeitó às ~'odovjas incluído. gico, é indêspensável e intransferi';el
e louva'Vel mereceJ.1do tono o 1; I \1 <h... que sejanl cO!1st:ntÍàas, dentro do l11e ooi

,A ' , 'a~>t.~ ! no plano naci?nal: BR-l0l, BR-282 e llor prazopossi'I'el, ás suas principai9desta Camarú,. . 'BR-~70, A DTImena _ a BR-l01 _

l -rodovias, medida, fundamental pára
E' o nosso parecei'. iniciada há quasi 30, anos, em terríló- que posmmos galgar os sérios e peri-

:rio catarinens~. ainda não foi termi- goso-s obstãculCfS que temos cncon-
Sala da Comissão, DelJutado :l'ourr- nada e (),?u cl'onozrama pI'evê, somen- tra,do para a nossa sobrevivência eco-,

nTz-o D(J,ntalJ, Relator. - '-'t. te para 1972, a sua conclusão.' ESt2 nômica, -
,- rodovia, de vital import§.nõia para os Seríamos injustos, se deixâssemoil

catarinenses e, dG resto, pal'a todos..D3 ae reconhecer que o Gavêrno atual e
brasileiro3, tem sel'vido Çie humor à o passado. _ bem como o Minic;tél'io
imp;rensa e ao próprio povo do meu elos Transporúes, não procumlJl dm'
E'stildo, qúe comemOl'ou, com certa atenção a es8as 50luçõe8 foealiz8d,,~
dose de sarcasmo, ao completar 25 l'!es~ meu, despret-eÍ1cioso discurso.
anos; ó'seu jubileu de pral;a, 'i' mo t'd f t' t I

A -'ER'282, no nosso entender m/--;-l'., e , I o, e 'e lVamen e, a gum pro-_ ~" gresso na construção de l105~as rodo-
importante talvez do que a BR-l0l, vias federaisl Contudo; o qUtl reiVin
Visto que integra, nD seu. tracado eco- dicamos e desejamos que seja feito é
nàmicamente l) Estado de santa Ca. que, se dê um ritmo mais acelerado
ta.:rina, interligando a região do extre- nesses empreendimentos, para que sa
mo-oeste catarin~nse, nas fronteiras possa re{mperar o precioso .tempo per
da, Argentina, à Capital do Estado, dido, em vista de têrmos ficando, du
no litoral- barriga-VeI'de, transpondo rante longos anos, relegendos a pIa-
o oeste do Estado, o Vale do Rio do no S6Clllidá110, em confronte com ou
Peixe, as Campos de Lajes, l'egiões tras Unidades da Federação, fato que
das mais férteis e prósperas e onde se trouxe, por conseqüênuiã, sérios e in
de.scnvo!yem, COIÚ lnais pujança, as calculáveis prejuízos à economia ca
atividades ll,gropecuárias de Santa Ca- tarinense.
tarina. Esta. estrada - a BR-282 ~
cuja importância já foi déstacada,
ainda traz, como valioso ao nosso Es
tado, o' fat<J de interligar-se à BR-470
e SC-23, "cortando todo o induBtl1aJi
zado Vale do naJai para atingir o
pôrto marítimo de tajai, o mâis Im.
portante do Estado pelo seu volume
dé carga para o ,Pais e exteTiOl'. E~ta

rodovia; tanibém iniciada há muito,
vem se an-a9tando em' delongas e de-

(Comunicaçdo - Le.) - Sr. Presi- mandas c 'não se pode prev€r até
dente, ao virmoS' pela pl'imeira vez à guando terão os catarinenses de espe
tribuna da Câmara dos Deputados, l'ar pela sua conclusão, V~jam os Se
ocOrl'ênCla que I10S eB~he de emoção 11hores Depuiado3que a nossa luta é
e orgulho, queremos trazer a mensa- por solução das mais justas e ligiti
gem dos ca,tallnenses aos repI'escn- mas e que os anseios e as reivindica·
tantes de t.ôdas as partes dêste imeu- ções dos caiarinenses nada mais sã,o (Com.unicaçéio _ Lê) _ Sr. Presi-
~ Brasii, dizendo qne outro interêsse do que a retl'ibuição daquilo que vêm dente, -Srs. Deputados, ninguém 'que
não temos senão participar, efetiva a fazendo em. fa....or do cngTandecimen. quer ver êste Pais desenvolvido €i com
dcstãcadamente, do processo de de- to dêste Pais. Querem 03 hOmens do o seu povo feliz pode_ficar indifel'en
senvolYimento e progres,so que atra- meu Estado apenas o !"'.nlarcimento te 11 vitória obtida nos Estados Uni
vessa ao nossa Pátria, neste fabuloso do seu trabalho colistl1nte e exaustivo, dos pelo Ministro da Fazenda do
lllovimer,to de integração nacional, da sua tenacidade e do seu esfôrço, Brasil, junto aos organismoo Qe cré
iniciado há pouco POI' um pugilo «(e ao lado de -todos os bra~iIeiros de boa dlto in te1'l1acionais.
homens de boa vontade, cheios de pa- v,ontade, 'em busca do. grandeza ca'da
triotismo, e ao qual esta Casa, :.em vez l1!aior da Pátria, coinum. El" nobres colegas, que '! Pr,of.ess?r
dado e haverá de dm: sempre a sua u E 9.inda temos a :BR-470, dentl'o do Delfrm ~etto, com a. GU~ !l1~ehgenc!a
coop,era,ão valiosas, participando, den- j.)róprio Vale do Itajaí :... l'egiâ,Q que. e capacldade ~e reahzaga~~ ~.onsegu!U
tro de suas prerrogativa.s, deste es- mais de perto nos toca por ser -exata- ~a:a nossod pa_~á ~, e:pt, .sodmo, ~~-'
fôrço e de·sta luta, para a radiante mente onde vivemos _ onde -assisti.:' OS.o, que ~ve~, s 1; ~ -ma ~ a 'lil
perspectiva que se depara a Pátria mos, no dia-a-dia, o' desejo 'e a, ba- ;;;';~~t~' obJetIvando o oeu de~envol·
comum. talha de um povo aue luta, cont"nua .

Santa Cª[;arina, pequena em ,seu ta- e inini;f:n'uPtamen~, p~ra, ap~imorar Os m.ilhões. 'la dólares, consegllidos
manho .gCOgr.áfico, lócalizada I!0 extre- e. ~mpliar a s,~a ploduçao !abnl, p~r-I.pelo no~SO M!l1Istro.•da"'.!a~.eJlda. J~~
mo no €xtremo sul do Pals, entre t:,Clpando efetlvame!lf.e, repIto, do p1.o:' t~ ao .E:u:-n e. demm~ a"encms de ére·
Unidad~s da Federação que desfrutam CeSSO de ~esenv1?lvJlnento do.BraSIl. ~.tg mWlnaclOual, tCl'a como <:o!UJe
de melhores e mais amplas possibili- ..,ols ta~be;n, !lSta es,tl'ada nao tel~ que,ncra, ~ntre outro~ 1att;s POSltlYC>S,
dades de progresso, mesmo assim luta, trd~, a pwg_eosao. desejada pelos meUb malO~ v!'lume de-p.aço, ]a1Imento llTI
destemerosamel1te, reunindo tàdas as co-e~tadUa!105, pOLS que a 5t!tt pl'~~~a- pr,:"cmdlvel ao d"oenv.?=ento ma-
fôrças de que- dispõe, catarinenses ~açi!:0 e ~eu -r:l'<;>no;gl:e'J;1lil. ,te~ ,~!fl~dO "erraI,de ,qua-Iquer. naça? _ ,
conscientes de SUa8 responsabilidades, eo;:tmUo.3 e preJudiCIaIS letalO.am,n- &?e,s ,do)al'e5, 111V~ti_dos na Slde.
irmanados empl'esários e traballUl,do- tOQ. _ ,- rurglp. naCLonal, ampharao nosso par-
res, p:;,ra poder atingir o indica aI. Ao. f'lzel'mos estas críticas ã: Ad!ni- que indust.rial, po?-Pa:n~o l?-~sas d~vi'
-cançando ~O' seu crescimento indus- nlstração .Fçdcral, críticas que traus- sas, po.!:que havera dnmnUlçao na lln
trial e agrwola. F. quando assim pro- formamos em apelos nem ele longe portaçao de aço, que passaremos a
cedemos, é 'porque queremos que nos- desejamos negar a fabulosa luta (jue produzir em maior qu~ntidade.
50 pequeno Estado partieiue, decidida- o Govêmo da República vem tl'aval1- Embora pequeno, nao poderia dei
mente, do engrandecimellto nacional, do em nossa Pãtria pal:,fI conduzHa ixar de ~azel' ê.ste j~sto regi"tro sôbre
indo, desta forma, ,a.o encontl'o dos pela trilha -do- desenvolvim~nto e po- o e,ruprestnno, obudo pelo :Ministro
eleyaçlo,s tlesejos do Sr. Presidente dEI der, ao mesmo tempo; elevar as con- belrllll Netto. (Muito bem),

1 - Relatório

PARECEU DO RELATOR

COliJlSSJW DE EDUCA.Q.4.0
E ÇULTURA.

Estiveram presentes os ~lenhore.5

Deputados: José Bonifácio - Presi
dente, Roubem l:'Ioguelra - Relator,
Adhemar Ohisi, Lamo Leitão, Elias
Ca!'ll1O, Dnar Meneies, Luiz Braz, Flá
vIo Marcílio, Américo de Souza, Ama
ral de Souza e Walter Passos.

Sala da Cúmissão, em,23 de novem
bro de 1970. - Jesé Bpnifácio, PrEl
6idepte" - Rubem, Nogueira, Relator.

Através da, Mensagem n? 299, âe 16
de' setembro do corrente ano, o Exmo.
Sr. Presidente da República enca,
mmhou a esta Casa o Projeto de lei
que tomou o nO 2,299, de 19'1ú, o qual,
dispõe sôbre os Prêmios Literários
Nacionais.

Pdo pl""'Sente projeto ficam revogil,
das as Leis numeros 5,353, de ......
8-11-1967; 5,543, de 29-11-68; €i o
Decreto-jei nÓ 445, de 3-2-1969. Os
Prêmios Literários Nacionais serão
atribuídos sob o .seguinte critério:
Obras Publicadas - Cr$ 30. OUO,OO;
Obras Inéditas - Cr$ 30,000,00. A Comissão de Finanças, elU sua

:reuniào extraordinária de 24.11. 70,
O art. .1: da p~oI?osigão ,di;o;põe que aprovou, por fu,animictade, Q Pl'Ojeto

o, valor ~es~s premlOs pode~a, ser re- n9 2.2B9, de 1970, do Poder Executiv(l,
VlSt~ perIi'l,dICalmmte, de ~OQ~ a ma,n- que ilispõe sóbl'e os Prêmios Litere
ter:0e e(Jt!n:alent~ a 160 veze~ ? maIOr, rios Nacionais, nos têrmos do parecer
Salarlo-lUlmmo Vlgente no paIS. Ifavorável dQ Relator Deputado Touri-

Louvando os altos objetivos a que' nho Dantas. '
se p'l'opõe, o proj~to, ora e::n exame, Estiveram presentes os Senhores
c~nslder? ImpresCI~dl.vel seJa. conce- Deputados Tourinho Dantas, Presi
dIdo, ale~ dos p~e~Ios n;eUCIonad?s d~nt€, Ruy Santos, 'último de Car.
no art, 1, um pIeml? ~ara ~íbras! ae valho, Adylio Vianna, R.ockfellel' 'Li
BI~TóRI1\' Tal preml~ ap;da!,8 e ma, Israel, Pinheiro Filho, Milton
eS~lmulara os estudos ~st0:SlCOb .no B"'al1dão Jo.sé Resegue e Vasco FIlho;
paIS, asseg'UranàO)1 publIcagn o oas I '
obras dps estudiosos. Sala da Comissão, em 24 de novem-

d . da su- oro de 1970, - Deputado Ruy San-
Ass!:n s~n o" sugIro, emen s i tos, no exercício da Pl'~sídência.

pressLvas ai;' a.meas. 1, ~ .e 3 do art., Deputado 'l'ourinllO Dantas Relator.
1?, no sentldo de SlffiphflCar-Ihes a ' ,
redação, incluindo-se, na alínea 3, o

11 - Parecer • --,' \

Pela aprovação do Projeto número
2.299-70, com as emendas anexa~,

Sala da Comissão, em 25 ria' novem
bro de 1970. - Flexa Rib'eiro, Rela-
tor. '

PARECER DA COHlSSr.O

A Comissão de Educação e Cultura,
em sua 18" reunião ordinária realizac\a
em 25 de novembro de 1970, presentés
os senhores Euripedes Cardoso de
Menezes, Presidente; Wanderley Dan
tas, Vice-Presidente; Aureliano Cha-

- vcs, Flexa Ribeiro, Dirceu Cardo,so,
Lauro Cruz, Braga Ramos, A1ÚZ Ba'
dra, Santilli Sobrinho, Josias Gomes,
Da:vl de AL'11eida e Bezerra di; Meno,
apl-eclando o projeto nº 2.299-70, do
Pode': Executivo (Mensagem n9 299,
de 1970), que "Dispõe sõbre os P~ê
mios" Literál'iOB Nacionais", opinou,
unanimemente, peja :sua aprovação,
com $la emendas anexas, nos têrmos
do Parecer do Relat-or, Sr, F\exa Ri
beiro. -

Sala da Gomis.são, em 25 de novem,
bro de 1970, _ Eur!peetes Cardoso àe
Menez.es, Presidente. - Flexa Rioeiro.
Relator..

E1VIENDAB DA COMISBlí-O
As alineas 1, 2 e 3 do art, lQ pas

sarão a ter a seguinte redação:

"1'::' Prêmio Nacional de PoesIa;
2 - Prêmio Nacional ele' Ficção

(l'Omance, novela e contQ);

3. - P.rêmio ,Nacional de História
ou Ensaio".

Balll> {ia Co!11lEsão, em 25 de novem
bro i:;;i.1l9'jÕ. - E-uripede8 Caràoso <te
t.1enezell, :eI:l;)llil:i.eute" - FleilXl Ribeiro,
%ll~W~l -



o SR. :moao NOIUURA:

Abril' (fe "l9Tf 1'45' '
Z""i§l-,

1
suWst~m.. em., função dêsses atacadis. j'

tas. , ,
Pm: outro lado, o atacadista com

e,umento do seu custo operacional e
diminuindo a eli\ ersificação de arti
50S, o que ocasionará a bab:a de fa.
turamento, partirá para ,uml~ fatal
decisão: aumento· de preços. Dai
mais um sacrificio para ser tralisfe
rido ao consumidor. Mas a solucaél
aumentísta não é c§moda para o óQ.
presário; muito ao' contrário, é maiS
lun problema que êle somará aos
tantos outros já existentes. Apre
ciaIldo estatistica sôbre o I. C. M.'
do comércio atacadista na Guanaha':
ra, con3tatamos que, em têrmos r~rt!sl

D impõsto decresceu de 1969 a 1970,
em 16,1%. Quanto às perspect,iva~

futúras, o comerciante ainda irá (6
barrar contra dois obstáctüos neg:ttiq

vos a sua ação no mercadQ:' loteria
esportiva e especulaçi:\.o bolsista.

Como se nota, a' situação eRige
uma reformulllção imediata por ];~U-,

te elas 2.utoridades competentes, rara
que possamos alcançai' a desejacia.
simplificação' e harmonização das
exigêncip.s legais da nova, sistemilti·
C~~ tributària. (MUito bem).

Ao ensejo~ os prote&toa de
sa elevada estimx e distinta
s)deração.

tuais do Municipio de Planalto,
resolvem. redigir a presente, en
viando apêlo de todos 0& ga~im

peiros e o nosso próprio, no Eén
tido de que V. Exa. interceda
junto ao Ministêrio das Minas e
Energia, fazendo ver que os pe
didos de pesquisll registrados sob
os números: DJ'oIJ?M 802:.301-"'1. e
8[12.408-71 e DNP1\f 8(1-.'1031-71
pão llernici0303 por todos os mo
tivos já expostos e princi]Jatmcn
te pelo seu aspecto social, ,;oiS
uma medida ,que poderia bene
ficiar meia dúzia, esto.ria s~'1.1o

tomada em detrimento de çcn
,tenas d~ humildes peqlJ.clllOS
agricu~tores.

Contamos pois. como é ceL1;o,
com o apoio de V. Exa. que ror
si só é tranquflízador ]Jara os
'habitantes e_ luLadores elo IlOo;SO
garimpo,

o SR. ROBÉRTO GEBARA:,

DIÁRiO Dó CONGRESSO NACIONAL: ~(Seçã6 1)'

(CoJ11.unicação. Lê) -' Sr. Presi
dente: Srs. Deputad'os, pêIa vez pri
merra, na nossa vida públIca, temos
a honra de falar desta tribuna da.
mais alta Casa Legislativa da Nação,
com um .pensamento de gratidão' aos
milhares de amigos aos quais deve-

<Comunicação - Lê) _ Sr. Prest- mos uma cadeira nesta Câmara, ele
dente, Srs. Deputados, o convéllio varrdo também = prece ao Supre
celebrado entre as Secretarias da mo arqUiteto do Universo pa,ra que
Fazenda. dos Estados do Distrito Pe nos ilumine para o cabal desempe.
deral e o qovérno Fedeml, há lO. fie nho do mandamento que recebemos

"Cámara ,Mw.icípal ,de_Planal· dezembro de 1970, na cidade do :R~o pelo pronunciamento democriitico e
to I de Janeiro, criando o SIStema Nv."to· soberano das urnas a 15 de novembro.

Planalto, 16 de março de 1971. na!' Integrado de IIíformaçoes Eco- E~tamos convictos de que o Parla-
'Senhor Deputado: : nômico-Fiscais, possui vár:ios conside· mel'~o Nacional reinicia os seus tTa-

- randos, entre os quais "... a simll!f- balhos sob os melhores auspícios,
Preocupados que estamos, face ficação' e a harmonização de e:dg~n-

lt situação por que poderão en-, cias ,legais poderão reduzir despous justamente qllando o Pais enfrenta.
contrar.se os garimpeiros do .!lOs~ decorrentes de obrigações tributá:das com determinação o desafio .mstóri
,so l\1I\1nicipio, principalmente. acessárias, com- reflexos favor.~vBÍs ro do, des~nvoh:imenta, alimentan?-~~
pórque a solução para o probl"ma )10 custo da. comercializacão das n'er. com o mam sadio orgulho de; brasili
foge ao-',nosso alcance, dai 'por cadoriaS". Entretanto,' Ó !Hle PUf.e- ?ade, o entlli>Ja~m9 e a capacldade ~e
que vimos" -J~espeitosam:enteJ soli- mos verifícar, entre f1Jguns grandes -l.rab~lho{..d~ no~sa gente" que em to
citar a V. Exa. a atenção para ,atacadistas de São Pmüo, é que a das as H~tes c0!Ubate ~ bOlll' ,com
o seguinte caso: nova sistemática, longe de simpEil- bate em prol da I\ltegraçao. naCl?nal,

car, está provocando problenk"tS QIJe- tendo ~o ~o,mando sup~em~ do ~de,,:l
1 - Como é V.. Exa. sabedor, racionais para as emprêsas, as o<;.ais revolucI:marlG ,o PresIden,e ~IedicI~

la1?l1ta em nossa 'região lJU1 nú.- terão imediatamente seus custos' :111. 'lue e~ta demonstran~o, atra..lIes dos
mero bastante elevado de garim- ministrativos substancialmente" olel1it- lIllpac:ws do~ seus !ZroJ~tos, que a. sC!
peiros, muítos dêles, já lia muito dos, principalmente as casas aue tra- beram!1 naCIonal nao e mero conc~l
anos, estão transformando seu balham com umn, gama alfame!1.te to poler:nco, mas algo qu,: se conqUl~-
trabalho de tirar da terra à diversificada de artigos. ta, tenao como c,?m:r:onente~ da açao
custa de seu suor, aquilo que i:íJa, . . governamental a JustIça somal, o pro-
proporciona. para um padrão de Uma das fll'm~s pesqUlsadas t1:a- gresso harmônico da economia e o
vida mais. con<,lizente para si e b~lha com ~proxIma.dam~n~e 12 1l1l1 fortalecimento educa'cional, que pro
sua [amíIfa. ' ,PIoduto~..difereIltes, ~Jl?1.tindo m~l duzem a resultante desejada o ele.,

notas dmrllls, numa medIa de 10 illll ' . ,,'
2 - Um grupo de pessoas cuja pl'odutos por not:?, serão<-J.O milllens >senvolVimento do Pan~.

átividade na~ cliz' respeito ao movimentados diáriamente. O.lança- Acaba o Presidente da República.
garimpo, requereu ao Minl.stérI0 -mento de cada item cronometrado de encamiJ'l..h,ar ao Congre::;so a men
daS ll/.Linas' e Energia direito. de absorve um minuto e vinte segundos sagem, instituindo o "Programa de
pesquisa sobre 9.500 ha de· ter- - quando 'ficha - e dois l111.1'1.UtOS Assistência ao Trabalhador Rurál'; e
ras, ó que abrange os Municípios - quando livro. Assi1!J, por dia de determinando ,também uma série de
de Planalto e Irai ao todo. trabalho normal, teIíamos trezentos medidas, visando à dinamização da

3 .:... l1:stes' mesmos elementeS', A quatrocentos lançamentos, por f'm- reforma agrária. e amparo total ao
sentindo'se assegurados ,do OO9i- cianário. A emprêsa, vendendo 10 homem do campo.
to ae propriedade 'para a .explo- mil itens' diários, 'necessitaria. de 25 Para nós, repres.entantes de São
ração do subsolo, já tentara>n, e, 30 funcionários sómenta para os Paulo, que estamos nesta Casa co
intimidando os legitimos interes- lançaruentos; para dirigir' essas 30 mungando com os eminentes pares de
sados, promover acôrelos que lhes pessoas precisaria ,ainda ma.is :> flm- todos. o;; Estados da Federação dos
proporcionariam um lucro f:'tcU, cionáJ:ios, sendo um dêles encarrega· mesmos e' renovados proPÓSItoS de
sem s.~quer se preocuparem ec:m do e mai,s 2 supervisores. A execução servi~ à grande Pátria comum, cons
o mister ao que se propuseram no por computadores mereceria um EI>- titui motivo de particular satisfação
pedido de pesquisa. • tndo à parte, tanto 'na su.", viabiEda· verificarmos que o Governador Lau-

de econômica, como' também legal. do Natel, cuja indicação à Chefia do'
4 '- S",rã fácil para' V. Elxa. S i t ~_. Executivo bandeirante foi uma ver-

imaginar a preocupação de que e o .8? ema ~ permanecer . I,I",o~ dadeira homologação da vontade po-
estão cercados os nossos Va,.!OIO- bas~, .fui ,m~orma.do, o empres~rro ,0 ular' in~eriu no seu pr'ograma qua

,sos prurtici]Jantes. da riqueza de ~qera, partIr para uma S?J;tç~o. qu,:, tier~.l "como metas ]Jriàrítárias, a'
nosso Estado e do ~Brasil, nlIma ,nao. send~ t~ta!me.n!e satlS,at~rIS, ,e Af!ric;Utur", e a Educação.
hora em que meros aventul'~Iros atenuante. dímmmra a sua. .faIxa li6- ~ _ .• . .' ••
baseiam-se na possibilidade c'e Ee comp~as. ,c.onforme 0_ ca~o CItad~, de ,_Ja dis~e o ~esldente M:,~l~' que?
enriqueceram à custa de dir"itos 12 mIl artIgos para " mIl, aprol:Jma- 'desde o;, ano~ 50, nosso e,folço de-
já adquirldm. - dame!lte. ~l!tretanto, esta extrama senvoivimentist,: vem: sendo predoq

•

, soluça0 trara reflexos altamente ]:', e. minantemente mdustrIaI· e de fo.rma
Pelo exposto, de minha r{!1?1:O' jucliciais às i!'ldústrias fornecc:1'Jraa desequílibrada, em re1açi'io ao ,setor

,sentação I; mais !llgun~ !ntelol:- uêsse& produtos, alguma. d<'& 'l<;(lia agriç...la".!.~
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(Comunicação. Lê) - Sr. Presiden
te e Srs. Deputados, esta Casa, a~u

ando através de seuS membros, age
como caixa de ressonãncia de inúme
r,os problemas nacIonaís e llot:J.da
~ente reginnais.

Como' representante do 'povo rio
granliense jur..to a êste Podel' Legis
lativo, temos o dever de zelar pela paz.
e prosp,eridade .de tôda a população
nacional e mais especificamente da~

queIa parcela. à qual' estamos ma13
1nti111amente ligados por laços afeU
yos'.

.Acontece, Sr. Presidente, que- nos
municip'os di:' ;(raí e de Planalto, no
Rio Grande do Sul, labuta um hÚl):le
ro ponderável de pessoas que se de
dIcam à profissão de garimpeiro, ex
tramdo- do .subsolo daqueles munici
pios pedras, semipreciosas, com larga
aceitacào no merca.do interno e in
·ternacional.. '

As condições de trabalho a qUe se
I;ubmetem os· garimpeiros, para ex
trair da terra aquil() que á natureza
lhes prodigalizou, são penosas e tam
bém onerosas. Há os que são bafo&ja
dos p'eIa sorte. Outros que amargam
() dia-a-dh com frustações, por ver
seu duro trabalho não recompensa.do
pela feliz, ,descoberta pela qual ansia
vam para fa.zer jus ao seu .esfôrço. ao
dispêndio de sua energia -muscular e
ao seu, desgaste econômico.

Mas eis que, Sr. Presidente e Srs,
Deputados, um grupo de pessoas, an
tevendo possibilidades de enr:iqu€Ge
rem sem tanto esfôrço, acabam da

Sr. Presidente, Srs. IJéllutados, de- requ~l'er aõ"Ministério dei Minas e
roejamos registrar também" }lara que EnergIa o direito de pesquis~ sôbre

.conste de nossos Anais, o I E!Jccmtro 9.500 ha d·e terra~, qeu abrangem a
:Regional dos Produtores' de Algodão Lotalídarle dos municipios anterior-
lia Norte d,~ J1'Iinas, ocorrido no perio- mente citados. .'

'00 de 6 a 7 de março do enrrente ano, Ant~s mesmo de obterem 'despacho
na ci5iade de Porteirinha. ravor\\veis do citado II/.Linistériô, já

'Promoür[o pela Comissão de De- -tentamdntimidar os garimpeires d~.
;s?nvelvimento do Vale do Jequitmno- rmeIa região; propondo ácôrdos que
·nha., em colaboração'com o EscritórIO lhes proporciGnariam ganhor il'áceis,
J'I,zg,oml1 de Coopemtivismo e com a sem inV'Bstirn:2nto oU trabalho de
l?re'teitura Municipal de po.r'ceirinha, qualquer natureza.
.o encontro p~rmitiu estudo "ério e
{)bjetivo dos proOl"6mas que aIligem Tem sobejas ruziíes S.S. o Papa
OS cotonicultores norte-mineiros. Paulo VI, que, 8ln...recente pronun~

eiam'ento, acusou o homem moderno
A cultura do algodão constitui-se. àe ·~f1a-granl-e inlidelid3.de aos princí

fi!!. principal ativlclade econômica da pl.os da p,az e da justiça".
·zcnll 'de ltacambira, estabelecendo-se

em regiões bem definidas de pro,au- 'Os. sanguesugas do ,trabalho alheio
dio, tais como Port~irinha, Salinas, já estão atentos para se locupletarem
Í!'rancisco Sá, Riacho fiOS Ma.chados, do esfôrço daqueles que, na sua no
Maco Verd,;; Monte Azul, Espmosa e bre profissão, arl'anc,am: do solo a sua
Janaüba. Nessa Ngião, encontra o subsistência e de sua família.
a~godão condições ecológicas basta;,- Atents...'ll 'contra os principias da
te favoráveis, não contando, tod:'lVIa, paz e da justiça daqueles que labu
uma c.orrespondência alentadol"a em tam comp garlmpeiros nos municipios
l:onf.ronto com as condiçõzs econômi- dec Planalto e de Iraí, pondo em pe-

"êas. rigo .a tranqüilidade que reina. no seio AtencioDamente' - Sadi Zmnin
Do Eneontl'O participaram cotoni- daquelas comunidades. - Presidente do Legislativo M{;-'

cultores da região, Prefeitos MunicI- Esperamos que o Exnio.' Sr. Minis- nicipal. '
pais dô, área, a- Cooperativa Cenh'al Cro das Mma.~ e, Energia, já al~rtarlo Ao Exmo. Senhor
Agricola de São Paulo, ~ Secretaria,
lia Agricultura de Minas, I) Departa- pelo Sindicato d03 GaJimpeir6s da- iDeputado José MandelliD'iL10
m-~nto de cooperativismo do INCRA, quel!J,' próspera região, atenda aos Câmara dos Deputados

. !lo ACAR, a. SUDENE e (} Conselho apelos que lhe fODm formulados para ~ Brabilia, _ DF;'"
, ..'''tadual de, Desenvolvimento Econfi.. que não venha a se consumar, o' ato .

""" SUpIe~'o d~ ll'lJ'us~l;ça eOIlc a "'endo a' Era ° que. tI'nha a' dl'zer. (','!f.1"tomico, o Escritó.rio Regional da...... ~,~ ., 0'C1 - " .,

IiJUDENE e a Fundação João'Pinl1.ei- t{uelas pessoas o alvará de pesquisa e bem).
1'0, dentre nutros. lavra. ' ,

Debatau-l;e a fundação da- um9- ParoiL iÍustral' éSt6 modesto pronun-
Cooperativa Regional dos Ootonicul- C1amento, "vamos proceder à leitura

.tores do Norte de. :Minas e de.senvol- de UlÍ1 expediente recebido do Exmo.
Vl'lbSe,- pl'ofUJldamente: as persp8cti- Sr. Presidente da ·cãmara Municipal
vas de de,senvolVimento regional. de Vereadores do município de PI2.-

nallo: '
DeIXamos aqui a nossa solidarieda

de á touos que 'participaram do En
ceHln'o Regional, em e;special ao' Pre·
;l'Bito Antônio. Eustáquio, pois o algo

'dào é o sexto 'Produto da agricultura
roinell'a, no que se refere à área cul
tivada, e o oitavo em valor de produ
ção, e está a m~€cer, dos podêres pú
blicos, a assistência que, JnfeliZIIl1mte,
lhe foi neg'ada até -hoje.

Era o que tinha [\ diz~r. (ilfuit tl

bem)

O SR. JOSQ I1olANDELLI:
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O SR. JOSl:: HADDAD:

o cafeicultor é, antes de tudo, um
abenegado, pois a maioria dêles após
vários anos de sofrimento e priva
ções, impostos pelas gea,da e pelas sê
cas, arcando com os ônus fiscais e
previdenciários, custo elevado da pro
dução e o' grande sacrifício que é a
quota de contribüição, mais conhe
cida como "confisco cambial", que
absorve mais de 50% do valor de
tôda a sua proclução exportável, está
agora enfrentando uma verdadeira
calamidade nacional, a praga da "fer
rugem'>, cujo agente é a "hemiléia
vastatrix", fungo que se está alas
trando a uma velocidade além dos
esforços dedicados ,dos nossos agrô
nomos e homens do campo, ameaçan
do de colapso a nossa maior fonte
de divisas.

e do privilégio que confel'e li! repre-/ Entre outnJos projetos, ap~esent9i 4.

sentação do povo nosta oasa do Con.- Oámara, no pl'imeiro clia de!Jta sessãa
gresso Nacional. logislativa, um que se refere aos fun
. Mau grad~ os momentos de tristeza Iüio~árlo.s PÚ?Jicos e à sua aposenta
e apreensjj,o, frustração e angústia dona - e p~et()ndo apresentar outros
da legislatura que passou, pleiteei de -. em que pe~e o fato de_ que a nOSEi!.
nôvo minha presença aqui, no afã de at:~Idade p~I1amentar nRO pode Im~
servir ao povo brasileiro e ser parte pl!car aumento de despesa. Podemos
no proceooo político do meu PaIs, que, ~os, e~~retanto,. regulame.nt~r algl111s
confio, há de restaurar a~ plenituUe ülSPOSltlV?S legaIS e contnbUlr com U~lí
democrática fi) o estado de Direito IlJ.lerta para que o ExeClutivo tenha BO

", • bre sua mesa, na alça de mira aIgUIllI
Homem integrado na Oposição, ex- problenlas pendentes de sOlucâo.

pressa no Movimento Democrático .. . .. .• . .
Brasileiro, identificou-me com o seu q ~unGlon~lismo, OlVIl esta a eXlglE
programa " seu plano de ação- politi- m?lOr atençao. m,alol' emdado do Go-
oa. verno da Hevoluçao. Desde 1964 que o
. 'I:lB de outubro, Dia do Funcionário

Desta tribuna, portanto, na mOdêS-

1

Públieo, não é uma data festiva; ma~

tia de minhas fôrças, hão d<: ressóar uma antecipação do Dia-de Fin'ados.
as teses em n,?me das quaIs o povo As autolidades não comparecem, pam
me outorgou. este mandato. _ lhes dar uma palavra de esperança.
\ Teses de indole. jurídico-constitucio- de ~.Qnfór~ ou de ánimo. Pe~'m~to-llle
nal sim. Mas não um debate alienado. a, exprc?Sa? ~m ~anto. grosseIra, ma"
O simples discutir acadêmico e ba- ~'~ !unClonar~os te!? sId_o bodes ~xpia
charelesco. HaveremoB de dizer po- ['OrlOS de mUlta.~ sItuaçoes difIcelS .,;lor
rêm, que inútilmente se buscarão o que p~ssa o PaIS, quando, .na l:ealida.
desenvolvimento. a segurança e o de" ~lao podem ser. re"pons~blh~adO!f'
bem-estar do êidadâo sem que ante'2 pOl ISSO. S~us venCImentos vao flCan
se atente para- a estabilidade da 0;- do p~ra tras, desdc qu ese fêz ll; ,Re
elem jurídica. a h ..rmonia fi I a inda. voluçt:0 ~e 64, qua!ldo aquela p.::naada
pcndência dos Podêres o primado da e aqueles aumentos que ,~e realizavam
tei '. ao mesmo tempo para os servidol'€fJ

. , civis e militares pa;ssaram a ser trll,-
Alegramo-;nos com o que o Brasil tadOJS sepal'adamente pal'a os funeio.

tem c?nsegUldo de progre,sso materia~ Inál'ios fardados e os funcionários à
.Havelemos d~ lutar,..contudo,. pam paisana, Desde 1964 as discriminac5e8
que o povo seja partICIpe da nqueza se vêm acentuando •
nacional. '

,." Ainda ontem tive oportunidade de
Desde o .an?cho. salarial, 81'. ~~e. :litar o meu caso como professor, cujo;,

Sider;te,. é lr-dlscu~lvel qq~ a·pohtI?a vencImentos correspondiam ao de 00
econo~l~o-fmance1ra . em execuçao renel antes de 64, e hoje são inferio
tem eXlg~do elevado tl'lbuto ~as ~las- res aos de um 3g Sargento, o que prll>
ses~ obreIr~s., O plano.hab.lta.Clonal Vil, evidentemente hav.fr disparidaq,.
bem de ser rea,justado. ,Os edItaIS que no.s critérios para o aumento dos veu
se .pu~l~cam pelo Braslra, fora, para, cimentos das duas classes. A mim me
a IeSClsao Çlontratual, dao ~?nta, c0p! pareoe, como brasileko, que êsses au
claI:eza, de que os assala~laclos n",!) l1lentos devem ser feitos consideramlo
podem _acompanhar. o pgamento. d.as as mesmas condições e as mesmas no
prestaçoes e da carrega0 ~onetarla. cessidades que todos nós, trabalhado.
Nos gran~es ce~tros: ?OmerClant~s fn, res a funcionários enfrentamos.
gem do rIgor trlbutarIo alugando seus '
!móveis para ~ agências d~, loteria ,,!lo Quando me mfi1'O a flUlCiollários.
portiva. Mesmo no Di;;trito 'Feieral, f!Lço-o tanto em relação aos do EXrl'
o ~mais modesto emprêgo que porven. clltivo, cêrca ·de 700 on 800 mil flln.

(Comunicação - Lê) - 81'. Presi- tura seja oferecido terá .filas de can- eionários pú!Jlicos da União, como aos
dente, Srs. Deputados, como repre-I didatos para ocupá-lo. Profissionais do Legislativo, desta Casa meSlllU,
sentante da Baixada Fluminense neill' que já desfrutaram de bom status cujos vencimentos estão congelados há
t~, Casa, veJ?I:0 agradecer ao Sr .. Pre* social, ~omo ~s bancários, por exem. .quase dois a~os. - Entretanto, em ';eu
sldente EmI1lO Garrastazu MédlCI as pIo, hOJe estao empobrecidos, _para c115curso, Pl'esldente da Casa, Depu-
providências , tomadas, com a maior não dizer proletarizados. ~tado Pereira Lopes, referiu-se, no que
presteza, para solucionar os problemas E' d . _ . tange às reformas e aos seus planos
das enchentes ocasionadas pelas for- pe.'d um ~u~ ~. q!1J ~ao §ode maIS para esta Casa·, à constItuição de t1l11r!l
tes' chuvas eaidas nos últimos meses só 1 urar, r. Ie~1 eI! e: omos um equipe especializada de assessôres pala
na Baixada Fluminense. Saliente-se . povo_ e uma. s~ Patrla, ~as ~esta a fundamentação dos debates nas co.
que pela primeira vez um Chefe aa ~flrmaçao soara como stmples ~lgU. llÚssões técnicas, cabendo ao assess!>!!
Nação deixa local de trabalho pam la de ret6rica, enquanto multldõea levanta" dados ordená-los criticá-los
sobl'~voar de helicóptero as zonas ala. pel'manecere:n marginalizadas .d~ pr9- e conch;ir ofer~cendo alter~ativas ade
gadas. cesso politICO - BElm partlC:p~çao quadas à finalidade da proposição 05012

8. Exa. baixou de imediato decre- pel<;, voto e ~o ~rocesso economlCO· exame. :Este é um dos itens que l)

to que-'autoriza abertura de crédito ~o~~al, sem pao. ,em teto e sem tra- Presidente Pereira Lopes levanta Cti'

para que o Departamento' Nacional a ,o.. " ..' mo condição p!lr;:t reorganizar os tra.
de Qbras e Saneamento pudesse exe- E. U11buiclo deste? proposlto5, -SI, ba1l10s da Câmara durante sua ges.
cutar com a maior urgência os servi- Presld~nte, que me mtegro nesta~ ~o. tão

d •. h t va legISlatura. Farei o que em mlln .
ços e p;:evençao as enc en .es na estiver para selo fiel ao mandato re- R1'as como reorganizar os tmbalh)~

GUanabal~. e do Estado do RI~. cebido, pois hei de exercê-lo 'Sob a do Poder Legislativo sem se atenta'
Desta tUbuna, clamo ao Sr. Dire-. inspiraeão da dignidade e da honra. primaciaImente para.os interêsses do;

to~ ~o DNeS para. que a~ente, com (1JI[uifo"/:Jem). funcionários que aqui se encontram?
]>l'londade, ~ara a, locahda.de8 (le Sei inclusive do êxodo de técnicos, Sêl

Santa El~geTIla, Lote ,15, JardIm G1a:~- O SR. J, G, DE ARAÚ,TO JORGE: que os funcionários legislativos aqui
ela, Jarcllm ~~d~ntoI e Rocha Sobn- estão à base de concursos de PTOVi1S
nho, no ;-vrumClplO de NDI;,a. ~guaçu;_ e ~(C01num.caçiio. Sem revisão cio om. e títulos e por i6so mesmo gabarita-
Co~lho da Ro~h!l' no MUTIlClplO de 8ao cio?') _ "'11'. Presidente, quero dizer dos, em condições técnicás que hOll'
Joao .de MentI, onde as águas dos que nesta Oasa pretendo ser sempI'e ram o funcionalismo da União
Oanals Botas, prata, das Velhas, Es- . .
parano e 06 Rios Sarapui, Iguaçu e um defensor dos servidores civis Ja De modo que, com a preocupação-

Torna-se imprescinrivel que a ca- Meriti transbordam e invadem mi. União e do funcionalismo público em de defender os interêsses dos funclo
feicultura seja amparada nesta emer- lhares de residências, causando pre- geral. nál'ios, já apre!iientei projeto de le1
gência e que todos os recursos, possi- juízo incalculáveis às famílias, que Ainda oITtem, aparteando·o Vice- atendendo-lhes os anseios. E querl
veis lhe _sejam concedidos, para a passam verdadeiros transtornos ao Be Líder da ARENA, tive oportunidade nesta comunicação fazer apêlo às Co
sua salvaçao e sua recuperaçao. verem de uma hora para outra sem de tecer alguns comentários sôbre a missões por onde naturalmente o pro

Formulamos, pois, 81'. Presidente, teto, sem môveis e sem alimenta~ão marg!nallzação em que se encontm jeto transitará para que a sua tranú
desta tribuna da Nação, o nosso vee-' para Deus filhos. essa operosa e inestimável classe tra· tação possa encontrar a melhor 'lJoa
mente apêlo ao Exmo. Sr. Presiden- Era o que tinha a clizer. (Muito p',lhadora. A verdade é que depois da vontade, náo pam o projeto, mas pala
te da República, General El'nilio Gar- bem), Revolução de 11164 o funcionalismo ei. o que êle l'epresenta em si como con·
rastazu Médici, para que o Govêrno, vil, vem sendo colocado à margem, e tribuição para a soiução de um do&
através a açã,o conjugada dos Minis- O IilR. ALDO FAGUNDES: tod,," os seus pl'oblemlls e reivindica, aspectos das lutas c rdvindicações do
térios da Fazenda, Agricultura, In- ções têm sido impl'et{lrlveImente trans- funcionalismo civil da União. E' um
dústl'ia e Comércio, conceda à nossa (Comlmicação - Lil) - 61'. Pre· feridos, numa procrastinação sem jus- projeto de lei que autoriza o fundo"
agricultura, ~ nossa cafeIeultuÇ% aqui- illden~ tenho consciência da honra tificativa. n13.rio público a soma d€ seu tempo dll

.Realmente, Sr. Presidente e Se- ,1Jo Cí'~ lhe pertence de direito, medi
nhores Deputados, é agrícola o setor ante a redução gradual do ohamado
que, na economIa nacional, sendo a confiséo cambial, a quota de llontri
galinha dos ovos de outro, que ali- buição, num plano quadrienal, a ser
ment... e abastece o povo, que con- 'iniciado com urgência no presente
qUlsta a maIor parte das divisas pela exercício, de 20% e mais 10% a -cada
exportação de seus produtos, que de- ano subseqüente, totalizando, ao fim
sempenha assim, função .fundamental ide "'''Jatro anos, a redução em 50%
para a estabiiidade social e econômi~ do valo~. da atual quota de contri
ca, paradoxalmente, sempre foi o buiçã.o "ke onera o café exportado,
"primo pobre" e que precisa ser ur- com evidente sacrificio e desestímulo
gentemente melhor compreendido e do lovrador. .
amparado, pera evitar que o êxodo Bem sabemos dos esforcas e na cle
rl1l'al continue em busca das ilusões dicacão do dinãn;lico Pi'esidente do
das luzes da cidade, aumentando a IEC; Dl'. Mário Penteado Faria e
fila dos marginalizados e desajusta- Silva, dos 81'5. Ministros Cirne Lima
dos nas metrópoles. da Agricultura, das Secretarias dú

AgricUltura dos Estados de Minas Ge-
O "Pxograma de Assi.3tência ao Tra- rais, São Paulo e Paraná, do trabalho

balhador.. Rural", merece, pois, os incansável da equipe técnica do lns
mais calorosos aplausos e o apoio in- tituto, BlOlógico de São Paulo, no
condicional de todos nós, pois visa a combate ã "ferrugem", que está asso"
amparar aquêle, sôbre cujos ombros lando o nosso" ouro Verde".
e~t,iolados l'ecai a 'gra.nde l'esponsa- Mas, acima de tudo, torna-se fun.
blhdade de manter o rItmo, ~e traba- damental para o êxito da guerra sem
lho e o aumento da produtIvldade da quartel contra a ~'hemiléia", o fungo
nossa agricultura: o homem do cam- ~ terrível e insidioso, a mobilização to
po. tal dos homens da cafeicultura, ln-

Como corolário imprescindível ao cutindo-Ihes ânimo redobrado, a oon-
~ "Pl'Ograma de Assistência ao Traba- fiança na -recompensa dos seus eg
lhador Rural", que representaI'á, pela forças, dando-lhes recursos para o
sua eficiente e bem orientada reglY.la- aparelhamento e combate à praga.
mentação e execução, a alforia do A redução do confisco cambinal, no
homem do campo, torna-se mister, plan,o grMlual quadrienal ~que ora
entretanto, que se promova a valori- sugerimos e que será objeto de uma

.zação justa do 'produto do trabalho indicação que apresentamos em bre
dos nossos lavràdores, que até o pre- ve à Comissão de Agricultura, não im
sente, enfrentando as variações do põe sacrificio ao "FundO-Café", que,
clima e a3 intempéries, quando as co- aliás, estamos informados, ãpresen
lheitas são boas via de regra não ta bom saldo, não prejud.LCa a estru
alcançam remuneração compensadora tura do lBC. e sua açã.o, mais do que
e, quando são parcas, os preços re- nunca necessária nesta emergênoia da
cebem, pela elevação da procura a economia agrária nacional, e prollor
pressão popUlar e dos órgãos coor- cionará aos homens do campo da ca
denadores, pois sempre foi a agricul- feicuItura, não só o alento finanoeiro,
tura a válvula de escape ou o setor mas o "que ê decisivo, ânimo para a
onde se buscou liminuir a pressão continuidade da produção, para en
dos melamos, quando ocorrem as ele:' frentar a luta em prol da sobrevivén
vações do custo de vida, recebendo o cia do nosso café, indubitàvelmente

'povo, com certo conformismo, o enca- o pilar forte da economia e do de-
recimento dos produtos industriais. senvolvimento ·do Brasil. (Muito

E' seguL'ldo esta linha de pensa- bem.)
mento, Srs. Deputados, que iremos
focalizar, dentre os vários problemas
que afligem a produção rural, um
setor primordial para a nossa econo
mia, responsável pela maior pal'te da
pauta da nossa exportação, que ê o
café, assunto sôbre o qual a Comis
são Mista do Congresso, a requeri
mento do Senador Nei Braga, e sob
a Presidência, do Senador Carvalho
Pinto, elaoorou. um dos trabalhos
mais completos que se conhecem.
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V:- O SR. PRESIDENTE:

presenta contingente de 10 milhões de'
trabalhadores que, por sua. vez, repre
sentam 50 milhões de brasileiros, hoje
pràticamente marginalizados 'no nos
60 meio econômico.

A extensão da -previdêncía rural,
com os benefícios que o projeto 01'1
gil)~J elo grupo de tr~balho previa,
abriria também .pa,ra nosso mercft10
interno um contíngente humttno
ponderáveL .

Chamo.a atenção desta Casa para
os debates que se vão travar. Ain
da agora tive ume, conversa demora'
da com o' Senado!, Franco Montara;,
entreguei a S. Exa., lá no' Senado,
para que, como 1i1embro da Comissão
Mista, possa sustentar outro' ponto
de vista, 11m projeto que realmer"le
atende aos interêsses e ~s necessi
tlades do homem do campo.

. Eram estas .as obser-vações que se
Impunham no momento, esperando
que esta ICasa e a Comissào ·Mista.
dê ,a devida atenção aos legitimGs

interêsses dos trabalhadores rurais
tlo' Brasil. (ll!luito bem),

(Reynalr]p Santana) - Passa-se ao
Grande EX'j)ediente,

Tem a pala,vra a Sr, Adolpho Oli-
veira. ~

,
º SR.' WAI,TIllR SILVA:,

Nordeste brasileiro, sobretudo das
BRs - 304 e 116, agora pavimenta
da,s. Oonstituindo fato tle alta nn
portância para aquela região, to:nei
a delibera,ção de apresentar êste re
querimento à consideração tla Me.sll,
(1I'l"uito bem).;

'O SR,. JANUARIO FEITOSA:

PROJETO DE LEI DEl 1971

Aldoriza aos funcwnários l1Ú
blicos a soma de seu tempo de
serviço público e privado para
fins de aposeníal!-oria.

Art. 10 O funcionário púbU"o
federa,l, estadual ou municipal,
qualquer que seja' o tipo de re
partição, poderá requerer, para
fins de aposentadoria, a SOI)li1 oe
seu tempo de serviço público ao
tempo de serviço em emprê30ts
privadas, de qualquer natClre-za,
desde que os n1esmos não :::ejalJ1
simultãneos.

§ 10 Só será' permitida a con
tagem simples do tempo ele ser
viço ,sendo vedada a contagem
em dôbro ou em outras condiciies
especiais; -

§ 2' Só será contado, o LemLJo
de serviço filiado à PrevIdênda
Social, cujos recolhimento" ou
descontos possam ser COm}lCOya
dos;

§ 3' No caso de irreguls,ridades
nos recolhimentos ou contribui
ções por pàrte do empregi1c\ol',
êste será _responsabilizado legal
mente, e obrigado a qUitar-se de
suas obrigações de conformi:íaUe
com a Lei n° 3.807, de 36 de
r,gôsto de 1960. (Lei Orgãnjca de
PTevídência Social)., -

Art. 2° A ónus da aposel1~ado·

ria, na forma da lei, será np!J.!'
tido entre os Governos Federal,
estadus-l ou muniCipal é o INPS
na proporção do tempo de servi
~o público e de atividade priva,
(ia, contado pelo funcionáriO,
calculando-se o seu valor segull
do as disposições iegais existl'!l1"
teso .

A'l't, 3' Esta leI entrará' ':'m vi
ior na data. de sua pub!lca,ão,
revogadas as disposições em con
trário,

Sala das Sessões, 2' ele abril ele
1971. - J, G. de An);liJo Jorge,
Dep, Federal.

trabalhista garmít" ao tl\(lJ)alhEli
'âor (ou empregad(í~ em omp1,!,!"
pa privada, que tenhá m(eMoido
qualquer tunção púJj1ica,~om:t'!'
OI> doi3 tempos de oerviço prola
~irll; de aposenta_doria. A l'SClprO
jJa legal, surpreendentement~,

hão é vel'dadeira. Assim é que
l) funcionário público, que. tenha
trabalhado em, emprêsa privada,
não pode SOlp.ar os dois tempos (Gomu,nwaç{io - Sem revisão do
de serviço, para apogentar-se. oráiior) - Sr. Presidente, Senhores

Está claro que a lei, ao reco- Deputados, o Congresso se reuniu ho·
nhecer e garantir os inter~s')es je, pela manhã, para ouvir a leitunt
de ,funcionário e trabalhadores, da Mensagem do Sr. Presidente da
deve procurar uma solução ít0au-, República, instituindo a Previdênc,ia
úeladora, que proteja também o Rural no Brasil.
sl·ário.

Gomo assessor jurídico da CoMe
Levando em conta todos ~st~,", deração Nacional dos Trabalhadol'es

aspectos da Questão, ê que redl- na Agrillultura, tivc o prazer e a
gimos a presente lei, e á subme- honm de l'epresentar aquela entida
temos à consideração dos compa- de,--q.ue congrega os trabalhadores
nheiros do Legislativo. Por ela, rurais de todo o Brasil, no grupo de
funcionários que foram ernpl'e- trabalho constituido para, elaborar

gados (ou f:rabal'hadorQs) , pode- um projeto de integração do homem
1'ão se aposentw'" somando os do oampo na previdência urbana. E
teTt~pos de serviço, do mesmo esse .grupo de trabalho, Sr. Presi
1iWdo que 8e aposentam, soman- dente, chegou à imediata conclusao
do os' tempos de serviço, 'empre- de que o sistema de, integração se
g"ados e trabalhadores que foram ria, ,impossivel pelas condiçõE)s espe
funcionários, Mas os GOV'3rnos' ciais e peculiares do homem do cam-
federal, estadual e municipal não po. ,
devem e não podem arcar com o A impossibilidade do sistema pre
ônus total do pagamento da ~,po- videnciário no Da,mpO é evidente,
sentadoria, nos prazos -estabeleai- uma vez que o .Instituto Nacional de
dos em lei, õnus que deverá ser Previdência Social não consegue ar
repartido, proporcionalmente aos recadar e fiscalizar as cO>l.tribuições
anos' de serviço público e priva.- do meio urbano, que continuam a!n- • O' SR, 'iiDOLPHO OLIVEIRA:
do, !lntre os governos e o INP8, lia deficientes, pois é sabido mal
entidade previdenciária unifica- al'l'ecada 80% daquilo que lieVeria. (Sem reVIsão do orador) - Senhor
da. Assim sendo, a extensã.o da nrevidên- Presidente, ,Srs. Deputados, para

Não nos esquecemos' tamjJém cia social' ao hOlllBm do campo não aquêles que se não recordaol, Oll lu
de outro ponto importante: 118"0 seJ'ia posivel a não ser através de um tam por esquecer, ou talvez S<;lm o
,se pode 'prejudicar o empregado sistema de seguridade, um sistema querer apagam da ,memória lembri1n
pela desídia ou sonegação Iio nôvo que está sendo implantado. no ças, naela melhor, quanelo se inat!gura
erlIpregador que, apesar ele lhe mundo inteiro e que, no Brasil ainda uma nova etapa de nossa conturbada
ter feito descontos em seus saJã. encontra séria resistência.' politica, 'que uma breve e despre,ten-
rios, em nome do sistema previ- • , " siosa intro"lução histórica à 'crise ins~

. denciário deixou de 1'ecolhúr os Entao, ,aquêle grupo de trabalho, titucional brasileira,
mesmos, 'em tempo hábil, ~o ., SI', preSlde~1te, preparou, ~m proje- FugIremos à preocupação' e ao con
INPS ou aos, antigos' InstitLltos, t~, acompan~_ado~e. exposlçao d~ mo- dicion:1mento cronológiCOS para me-

Quanto ao mais, as leis PXlb- t~vos, no q~lal ,~,tZla a apologIa do lhor situar' o nosso raciocinio. '
tentes que regulam formas e üe- sl~tem~ da seg~lldade, .mo,strando que O Brasilltem atravessado, nestes 25
talhes' da ,aposentadoria, comple- a ,!nmo. devem: ..c0ntnb~lr com cit>· anos, eta;Jas que outras nacões su
mentarão, no que couber, a apli- taça?, orçami!~tal'la e amda estuoe· peraram em séculos de sua tranquila,
cação 'do presente dispositivo llJ- le,cer um adICional de lO,!!, no !111' ou agitada evolução. Despontamos
gal, que Visa, a,penas sanar uma p~sto de Renda ,e. ,n~ Iml:osto. Sobl'tl para o futuro na época em que -a
situação injusta e encontrar ll!na Produtos Ind1.lstnahzad?~, alem tlc tecnologia tornou possível extraordi
solução de direito para [) funclo- ou~ra~_fontes de receita" com::> o nárias conquistas, Jamais sonhad'ls,
nário de, hoje, ontem empregQclo p'roprlO FUN~URAL, qu~ ,serIa J1!:l,n- habilitando o ,homem a ambiciona,r
ou' trabalhador. ' tido,; e tambem um adlClOnal ;;ob~e objetivos anteriormente inatingíveis

O apêlo que tleixo aqui; portanto, as folha;s de pagamento das emllxê- ou extremamente dificeis.
é para que os meus companheiros, sas ~e?lCadaS ao setor mdustnal e . O "deserto de homens e de idéias"
nas Comissões, encarem com a 1113.101' comercml rural. de que falava, melancólica, o saudoso
boa vontade e com alto 'espirito Cle Constatamos, Sr. Presidente Se- Chanceler Oswaldo Ar2"nha povoou-se"
justiça, que' sei lhes é peculiar, êSf,e nhores Deputados pela leitur~ que c1e .figuras marcantes ~ controver·
projeto que trata de um2" face. tram- fízemos ainda hoje pela manhã do ~Idas,. enquanto o torvelinho de lut,as
cendente de problema da maior,' Im- projeto presidenciai, que êsse' bist~- IdeologlCas agitou no:osas estrutura:o,
portância e visa a atender os justos ma de seguridade, êsse sistema de.ao mesmo temr:o que alcançava q.ua
recl~mos do funcionário público do sustentação fínanceira da previc1ên- se .,.!'odos os palses do mundo,
Pais; (Muito bem). . cia ruml foi infelizl1iente extraído do !:iast~ .um PO,ucode te~po p~ra

projeto presidencial, sendó, €m seu lu- proJe,tar. as verdac1em~s dlmensoes
gar, incluida uma contribuicão que .ao de flgmas qtle rnnuenclaram de ror
nosso ver, é absolutamente- impos;ível ma deCiSIva posso destmo. AmOrLB-

(Comun"cnçi<o _ Seln revisi<o rJo de- ser estatuida. - cldas as palxoes, sepultados o.s .ressen-
, ~ ~ ~ tlmentos, Iluminou-se o cenal'lO em

oradw) - Sr. Presidente e Senl10res Trata-se ,de uma contribuicão; a que Getúlio Vargas despertou a cons-
Deputados, tomei a deliberaçao de ser dada pelos sindicatos não' só ur- ciancia dos diréitos de milllões de

Justificação apresêntar a esta Casa requerimento banos com rurais. tantó da catego- trabalhadores, integrando-os na 50-

Esta matéria, muito justr'1ll'm.' que 'passo a ler: ' ria de trabalhadores, quanto de em' cíe<.!aele :r;acional, crlando uma legls-,
te, tem sido motivo de cogitaçaes ' / Exmo.; Sr. Presidente da Ca- pregadores. Ora, a' cbntribcicão sl,,- laça0 SOCIal e uma; estrutura de pre-
legislativas, em inúmeras oportu- marã dos ~éputados, dical já é desviada paTa os côfres do vidência e assistência até hoje - e
nldades, Infelizmente, talvea Govêrno. F:deral, atJ'avés do antigo e1:1 direi sobret1!do _hoje. ~. notáveis,
porque as mesmas tenham se Deputado Januário Feitosa vem ,fundo SmdlCal. E o próprio Banco do dIgnas de admlraçao, A ele, Igual-

_perdido em detalhes, ou esoarem respeitosamente requerer a VOS- Brasil ainda rBtém 6% dessa receita mente, devemos as primeIras e íunaa-
em atrito com a legisiação e'(lS- sa Excelência, na forma do Re- Se aintla for:nos desviar mais 20%"se: men,tais ,providências para. o ingresso
tente, seus louváveis' objetivos gimento, seja constltuida hma gundo_pre<;.eltua ,o proJet.o, para sus- do B~as~l na fase rndustnal, com a
não foram a.lcançados, Comissão de 5 (cinco) Depuoados, tentaçao tlesse SIStema estáremos es- SlelerurglCa ele Volta Redonda, a

a, fim de comparecerem às 80le- vaziando os. :;indicatos: as fed,erações CCJi:!,Ja~hia Nacional de Alcalis e a,
O que surpreende, portan'.o, é nidades de inaugurações das 1(1- e confederaçoes daqueles parcos, ré- PetL9brds. Faltava desperta~ o po-

que ·não se tenha ainda el1con.~ dovias que ligarão Fortaleza ao c11rsos de que dispõem para nianuten- te:nClal d,; :nossa clasose. media ': ,das
trado a decisão justa para uma Sul do País e a Natal, no Rio çao' dos seu;; serviços. E estaremos elltes polltwas, economlCas e mlllta-
situação de desigualdade inacel- Grande tlo NÓl'te, no periodo muito pouco contribuindo, SI', Presi- res. ,
tável, no que diz respeito aos el'J- compreendido entre 17 e 20 clês- den'te, para a sustentacáo da previ- Em alguns casos tornou-se,lmpres-

. terios adotados para a aposen- te, em' que' se fa1'ào presente o dêncía, '. cindivel criar ou incentivar as elites,
tadoría da funcionários, empl"C- Excelentissimo Sat;uor Presiden- mõ"lHicar a mentalitlaele. o estado de'
gados. e trabalhadores. te da Rep/....Jlica, General EmiJio Apressei·me, iléste momento a fa- espirito do nosso povo, fazê-lo romper

Garrastazu Médici e SenllOl'es Z~l: essa àdvertênciá porque, não par- as barreiJ'as do conformismo, do pes-
õb;:'arr,~nte, a lei não poüe Ministros de Estado, LIClpando da Gonlissão Mista que vai simismo, da acomodação, para des-

usar. '10'- pesos e duas medidas, estudar o projeto, estou seriamente ltunbrá-lo com a visão de nossas reais
Entl'Gtallto. é o que acontece na Sr. Presidente, refiro,me à nau- preocupado, eis que a Confederação possibilidades de desenvolvimento, de
sitU2cc'áo em ca,usa. A legislaçi1.O guragão, tle vários meihoramentos no dos Trabalhadores na Agricultura re- nossa adormecida capacidade para

(riei'viço púb:lica ô p.,1'iya~é ilmJ:lt ~1nr.; 6~: ,
,épOB(:lnthdQria. -

OUtros pl:ojeto:J já foram apr~Jell.

~dOlJ nesta Casa com 0,5, mesmos ob·
detivo. Algu:ns dêles consegUiram pa.
l.'<lcer fa,voríwel.não apenas da Coml:>-
oão tle Canst~tuição e' Justiça, .mas
da prõplia Comissão de Finanças. In"
felizmente, por uma série ,tle' detalhen
e circunstf1nchl.s outras, os projetos
acabaram arquivados. Espero que éste
tenha melhor sorte, porque da sua
aprovaçao dependem evidentemente
lnterêsses <:13 mais justos e legitimo8
(la classe dos funcionálios civis da
União,

Este projeto tem o seguinte teor e 
justificação:
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"onstruir <'<andes a ambiciosos proj",,' agt.l?~ 05 meu3 v.ineulos part.idário3_GItaudo a :,it?ação .~e. (l~antos tiveram trar fundo no,> ensinamentos da Rh."
~ de r;;'viver e concretizaI' velhos POhtlCOS dess9.G. epocas, para que nao o:,; 150Uij direlt{)s POli~C03. suspensos ra- tÓ1'Ía, para que também nD& ajude.
liO~hOS. se.i;am objeto .de murmurações Ou.sus,' sul~~u no Ato Ip~tltuCI?nal n9 .2 H e, sobretudo l1 nós outros, mais jovens.
.' ,'. peItas. Il1l:erce de minhas limitações maliô tarde, no .cerco de~t& pongresho, que muito temos a,aprender no CDn..

FOI a ~poca de ~urgl!, na lIdr.ranga ou defeitos inerentes à. forma ão de com a de<lrefuçao do prl!ll;elro_l'cuesso gresso, para que possamos dcsin~'
dos destmos naCIonaIS, um homem Cll>lllquer homem úbli ç, do . Parlamento; a plIrtiClpaçao de cumbir-nos da tarefa que <> povo eg..
portador da média das virtudes e çlos errado muitas Vêze~ Aii~'mpoSSO éter nOSS03 companheiros nas passeatas ti pera de nós. Agra.decido zt V. Exa.,
'defeitos da nossa gente. propunha-se ,0. o, por m, demonstracões' estudantis, ioi iglll!l- _ .
.êle ta. fazer -avançar' este Pais cin~ perante estFt alta Casa ~o .Co~gresso mente desastrosa, pois nem sequer ~s ° SR. :UJ0LPHO OLIVEIRA 
quenta anos em apenas cinco de 00- ~e, ~eu !!a,is, que JamaIs deIXeI a., próprios uniVeí'sltáriü3 se, deixaram T!Snho 'mmto praze~' e honra em ou·
,"êrno, e espantosamente conseguiu oervll', com lealdade aos compromissos sensibilizar pela SDlidarledade dos ~r ? ~parte. <1.0 Jove,m e talentoSlll
:fazê-lo. (Muito bem; muzto be~. que 1!yreJ;l1ente assumI com a ~a politicos, tDdos por igual l'€pudiadDs, Li~el-Nma RIbeIro. ,A~ll.\nço a V, ER~
Pai?1Las) - Com as suas metas econo- cons~IenclB, e com a massa de. fJlelto. fôruem governistas ou oposicionistas' e a·Casa que agora lr~I tratar do pre~
miClU; e sociais, sua palavra encora- reG que :me assegurou sete mandatos, o "iolento discurso nroferido no Pe~ sente e do futuro: den:ando o pas.sa~
liadDr~, ,sua simpa~ifl: irra~iant~, su:~ o. pnmen:o dos qu~,is ~btido CiW.ndo queno Expediente de~uma sessão pou~ do," de lado., Refen-n~e li? passa~? so·
superlOndade .aos_odios e as v~ngan- 'Imda estudante umversltarlO, c.~san- ,Co freqüentada desta Casfl, acabou de. bl.~do para,._c.om smcer8. hUIl1lI.dade.
ças, SU8, obstlnaçao em cumpl:lr as do a velha FacUldade de Medw'na. generando no Ato Institucional n9 .5, ~azer uma cn~1Ca, q~e, na realidaq€l
,promessas que fazia - !!ão como c8,n- !ngreSSei na 1!DN em 1945. por oca- com o feohamento do Congresso, a e yma a~?CritIca, pOIS envoly~ ,o pro
didato mas como PreSIdente <!a Re- slao da memora.vel campanha em fa.• morte do então Presidente da Repu- P!10 .oon,,:&:sso, do. q~ll:l par'lcipo, ~
pública - de tal forma que <> lll1enso vor da redemocratização do Bmsn. blica e a cassação de numerosos par. for~as polítlCo-partidanas e ú .ambl·
saldo positivo de s.ua presenç~" na Nela permaneci até o Ato Instituclo- lamentares e- cidadãDs culpados R.So- ente no 9;ual ha tanto tempo VH;cmOfJ
Ristóriv, __a.nUla e minim1za as. cntlC~s nal n9 2, que extinguiu os antigos bretudo inocentes, Vitimados pela I e lutamo~. '
ou restnçoes q~e. tenha recebIdo: ~'IIl- partidos. mesm,:, ond!l; de inealismo, radicalis-

l'
_yivemos numa época em que -ai> -

lhares de _qUllometros de e.stradas, '. . mo e Imaturrdade. l''Ol"cas Armadas no seu conjunto e
~randes usinas hidrelétricas implan-_ Esta prOVIdenCia encontrou-me no I G' 'd t-I. d ' .
tação de centenas de médias e gran- exercício -da, liderança de sua nume- Temos sido 'quase .sempre induZidos o overr~o, 1 en I lca .o com suas an
des indústrias como a indústria au- rosa e ilustre bancada nesta Casa- !l silenciar diante de tais faros, por 'I gens, .ballzam suas atItudes pela nova
tomobilística ~ a. grande indústria de cargo para o qual fôra eleito há u~ estarel:ll nêles envolvidos s.eI;r1!re c.om- d~ut~'ma da Segura;rça I~acional, q!11í
construção naval,' construção e inau- ano e pou~o, por mais de noventa. dig- !lanhelros. nossos: No eplso.dI{) fmal, i ~re~bata ser, de !ia mUlto, estudada.
guração desta Brasma, Capital brasi- nos companheiros de representaçào. ~a. recusa: pel~ Camara da licença 00-1 e d a ida, por nos do MDB.
leLa e mundial da moderna era, ar,- Batia-me em favor das teses demo- l1C1J:ada~JamalS}alt.amos com o no~so I Devel'emos ter condições de aflr~
tecíp2.ção dos anos 2.000. crátIcas na defesa de 1105so patrlmll- apoIO ti; luta, ~ao em defesa dos !er-I mar e comprovar nossa integração (j

, nio eco~ô . o' llt' bo·· d mos daquele discurso, mas em deI€sa 'I ~ 'dado d f d t' t I d ' -,Juscelino Kubistchek de OliVe1l9, m~c . e po _ICO, a mrna:r o da liberdade da tl'ihm1i1 pal'lamentar. ~Ul "Ila e esa . _~alS pos u fi Ob.
(palmas) conseguiu fazer pelo Brasil S~ll1pre a .1allcalIzaçao e o totallta- (Muito bem) prerr{wativa qüe a'caba-j por se. fora ~e, d~j{I?a que a Segu·
talvez ainda mais no plano' de cons- rlilll1o. Dal ter forma"d~ ao lado <!e mos perdendo, por o .fôrça dos erlos :ança do Brasil na~ mteressa ,apenar>
cientizagão de nossos recursos e pos- quantos lutara:n .er:t Iavor do movl- a.cumulados. Neste C3,SO, releva llotxr aos ':'-OSS08 compatnotas, de farda ~u
si~íl!ãadeS, cria~do uma cora:iosa, ad- mento ~evolucl.oIla~lQ de n;,arço. Dal'-" atribuir a exata e enorme parcela \ aos. mtegrante5, do partIdo goverm8~
mlravel e conSCIente mentalidade, do ter, aP?I!ldo o ImClO do pellodo re'{o- de responsabilidade do comando e da I ta. .
q',te mesmo no terreno ~as realiza- luclOnano, conveneldo de q1!-e_ ~sta"a- liderança da im€l:sa Maioria de en-[ ou~ro. êr.!o gravi~slmo é o de supo~
çoes obJetIvas, que ai estao aos olhos mos a, v.encer 'Uma, etapa dlflOll, ~8 12.0, semelhante à de agDIaó de 2/3 _' que -"xercítC!, Mannha e Aeronáuti..
de todos. ' ~~cessarm, ~o se!!t!.do, da norma?za- SUa inabillda:le permitiu que a maté-I ca são a~versários políticos, do MDB~

Concluindo seu periodo, translpriu O ~ao de nossa e';:lStencla. ~e;nocratlCa tl?- se pmce~sasse se~ 110ç~0 do que INada maIS absurdo e irraclOnal.
poder a -ell suco'sor a'eposi-u'rlo "'as e da volta ao regIme da lib_ldade com Ina Dcarrer na votaça'J, Nos sempre'I ,~' A da - l-

o.; __ ....», .... u. responsabilidade n umo do d """., ~ ~ "" d ,',,", .." ....~5 .L\orcas rma' s nao se éTtVO·
esperanças de ,grande maJ{)ria do ,elei- " ~ ,o r . :s~;r' hO.lO~:r;lO~ os nSGo, ~ue !!meaç8:v~lIl i vem em ,·política. Político é o Exe~
tarado e representante da, OpOSIção. volvImento econo;mco, e da lllte~ra~ao a~ fra~!lI~ e con;baJjd9;S 11lSt!-!tuçoes I cut:vo: o Presidente da República
F para,doxo: O Presidente que saift, do homem .no PIOCeS,.o. de enl"lque~l. dell?-0~Iaticas. I!If.as so: ,tí1}hamo!S. uma os Ministros de Estado, os Goverlli\~
sem ter conseguido eleger o seu con- mento naclOnl1l. D,u têr tambem poslçao a tDmal .. fi defeSa da pI elTo- d P .' f ·t P IT ,-,
tinuador não sofria o menor des"as-e discordado do Ato Institucional n9 2, gativa do Congresso, a dBfesa. desta por!S, DS t re elOS. f'l~ ~ iCOS. ",ao os
~m su' 'popularidade traduzida '=! T1~S como, de resto, ter manifestado publi- tribuna, e por ela fomos até o fina!. ~r ,::,nen ar~sd.e ,os, ~a 0ft as agre~
Kgrim';;;s com que dêle se desuediam camente minha inconformidade com Depoi- de todos -êsses pre~edente3 mIa~oes par: al'las., ~ns I uim~ s~~
Selts seguidores e até mêSlllO sêus 'ad- os ,de,scritérios, e ,e~ros que ~itaval1ll VividOS"e testemunhados por- muitos I rli..'1LO asla a;ras" a~,j e~era '- u~~.
ver'ários mUltas vêzes 11 adoça0 de medIdas pu- • '- . - d 1 10 yra avaIes, a"~_m como o s"'~° . 't· t· 1 {te nós, es,amos em condlçoes e pro- tema nm'voso tendo como centro o

Cedo "UTgiu ~ fru"tracão das espe- :rllvas que a
ü
' IraVam a va a. comum1clamar, 'pamfraseando: em têrmos po- Govêrno'" além dêsto Poder Político

ranças. Apartir da ~str~nha renúncia mocent:s e c~ pados, .~o~ quaIs se ne- liticos o }'adicalismo não, {lompensa. sempre d~ acôrdo co~ a doutrina d~
, 'd t J' . Q d ' ,- gava a,é meomo o dnelto a processo Aú contrano, -provoca o ret'1'ocesso" I, S . d G t-do PIesl, en e amo ua ros, nlamos e defe'a mesrro perante ôrgão~ oUI 'd' .. I d Esco a upenor e uerra,emos o

mergulhar no oceano daS crlses póli- . ,0. ~.' " pre.1U lCa ,a econo~a nacwna, _ es- Poder Econômico, que representa pa--
ticas, econômicas e militares, a sofrer trlbun>llS especiaIs. graça a V1da de ?en.,enas de fa~llllaB pel corrBspondente ao sistema circula-
os teníveis efeitos da i.nflação mais . ' . inocentes e contl'lbtu par.a margmall- tório O Psicossocial que ;faz as vêzea

" E.' • -" ,. - .' Aqueles que projetam suas própl'la~,!zar o pensamentopolitlco.oposicionis- , ! '. '.. .<
deSel1lleada, das aglta9oe. eoter~Is, do imagens potenciais acusando-me cfe - d' , t é d~ sIstema sensorral e, fmalmente, l)
retrocesso,! da gradatIva corrosa,o das servI'r a Propôsitos' menos nob'"e- na ta. Tu o IS o numa, poc~ etm, qt1:!e Militar, cujo pa,pel se assemelha ao
I"lst,'t",,'c-es democrátI'cas ' . . - ~ novos recmsos surgem a Dl'len ar a 1- i t . I .- " h, "",_o ,_. pregação que venho faZendo, lembro vidades de agltacãD, através de aten- s s ema muscu aI no Ol~al1lSmO u-

Nossos males de tal sorte se agra- a,penas que terei sido 'Um dOS únicos tados IJ assassinatGS,- seqüestros de ma~o'eA Segurança .NaclOn~1 depen
val'am com a radicalização das calll- brasileiros fi. praticar o adesismo a, aviões raptos de diplomata.s, )'oubo ~~ ~ d c?rre da s<;gmtrç?- dl:'sse O~ga-
problemas pelos quais o povo demom- oposição, à minoI'ia, S,O 11IIDB. Dei. de 'bM1COS, numa seqüência inaudita d~iJa r:o que com 1 m o comp ero
trava o lllalS SO,cl10 de"pIe~u, " bU.- xei de seguir o caminho que para de sangue. de Violência'e de ódio, in- ç.
cessão de choques entre a autoridade quase todos DS meus antigos correli- compativeis com 11 natureza humana Na mesma época, em conferênch
debilitada e dividida fi as fôrlla~ po- gionários sel\ia ª seqüência normal de e inteh'amente hostis à indole e for- pl'Oferida no Forum Roberto Silnon.
liticas minoritárias, mas atuantes e nossas posições: abllndonei a relatl. mação dos brasilelro~. sen, em São, Paulo, o ex·Presidente
!la.feiadas pelo apoio oficial, que t~r- Vã certeza e segur~nça do convivio O SI". Nina Ribeiro -:.. Acaba V. General Humberto de Alencar Cas~
mmaram ,1201' leslO~ar ~ quebrar a ~IS- com o. poder, preferm~o. o ~ol e o se.- Exa. de fazer 'Uma análi~e justa, lú. tello Branco enfatizava: "Só mesmti

A, rebellao doa EítrgentoE, a t~ntlva ~eno das agruras OP?SlClOmstas nu~a clda e i.mpal'lllal, que, salvo afglUlS um, Poder Político Nacional poderá
de Impos,ça;,o do estado de SItIO, Iepu' .epoca de tantos receIOS.. de tantas CrI: pequenos reparos, ,poderiamos subs- desempenhar missões de tão elevad!t
drado por est.e Congr.e~so, a Invengao ses, de tantas convulsoes CDmo aque- crever quase integralmente. Nada magJ.útude. São- DS altos ól'gaoS do
dos chamados generaIS do po\'o, as Ia. que penosamente estamos atraves- mais é do qUe a confirmação do ,alto Estado. Destacam-se entre êles um
associações de marinheiros, :IM assem- sando. " gabarito que V. Exa. sempre susten- corpo de governantes e 1egislad.o-
bléias de agitadores, os comícios aa , , . " . . tou nesta Casa, num plano de serie- res, tempol'á.l'ios e I·enovados."

-Cinelândia e da Central do Bra"ll aQ DIto IstO! ,vo~temgs ao prob~ema d de num-plano intelectual e cultu-• . ," ~ a.tua!. A Imatundade ou irrealismo a , ' "li Vemos que o quadro, delineado por
eocara;nuças armadar.; na zona rUI_ai, radical moderno teve inicio com -00 ralo Mas erI,I face desta ana se que duas incontestes autori(lades na ma
tudo .1:~0. ,tC~t1J.o~ por: levar mi1h;oes "Grupos de 11" e as pregações Intei- V. ,;"xa. prOJet?l1 ?o passado, pergun: téria. marca as posições e estabelece
de br,\oilelrOs !l8 ruas, clamando por tamente' dissDciadãs da :realidade so- tal::" a .v. Exa. ~ dote~ de um,. es as convenientes llmitações de comp®
Deus e pela liberdade. ciál e política do Pais i10s id08 de 63 pfnto ta~ avantaJa~o nao podenam tência e atribuições de oada um do~

, . ' ' ' õer tanlbem canalizados para uma t ~
Aproximávamo-nos vertlginosamen- : M, c~ntmuou cor;n os apelos à 01'- projeeão do futuro. uma projeção qui- se ores da vida nacional.

te da Guerra Civil ou da implanta- "a~zaç~o ,SUbV~l"SIVa, basea.da nas z'omântlca, no sentido de darmos as - Resta-nos ocupar nosso lugar VIllJ'O
ção de um Govêrno totalitário. Tor- afll:matlvas de que a Revoluçao aca- mãoo num esfôrço comum para não até agora, no Poder Polltico. ' ~
nou-se inadiável 'e imperativa a in- banB, 3:ntes do Natal ~e 64;, em 6}, apenas dizer o' que de errado existia
tervenção das Forças Armadas J;'axa combatIa-se li, el!l'~oraç~o e aprováçao no passado, mas também para que, Ocupá-lo no sentido de admitir I}

apabar com o caos" e atingimolJ o 31 de .uma. COnstltUlÇ~O e. J~ se .fala dela, no futuro, pússam().s, ao lado dD bravo compreen~er.qu~ fazemos parte do
de março. hOJe, {l,O~ s~udede, plOssegUla-se com Govêrno do Presidente Gal'l'astazu processo lllstltuClonal, desde o mo-

Afinal, depois da vit6ria, a Revo- !l; partiClp.aç~o em, passeatas estudan- Médici, enil'entar 03 graves 'problémas mento em que aceitamos nos organi
lução tomou outros rumos. Quase to- tlcS e ~s mpden~es da chamada" CPl da atualidade brasileira. contribuindo zar. ~m partidD polftico e disputar as
dos os. seus lideres e artfflces foram da '!!mvel"Sld!1:de! chegava-s~:, rmal- nesta Casa, atI~vés ~a. apreciação das elelçoes.
banidos ou marginalizados. Surgiram, m~~~~a~eeP:icóe~gcquea:Uoonbe:s:~ mensagen~ preSldenClD.ls para r~so!vel E' claro que não nos obrigamos [I,

com crescente prestigio, os uristão no- je' dois eX-Parlarr;~nrareN v~mo" o os ar:g~lstlantes 'prDblemas euo;romwo,s aceitar ou aprovar tudo aquilo qua
vos, atê à véspera leais "!; ost-ensivos resultado' dêst.t! comport~;nenf.o. ~ OCO li somaIS que afligem nosso Pals: E.sta nos pareça contrário aos superioreiil
adeptos da situação deposta (palmas), excessos ,de' 63 e 64 resultaram errl atitude ,q}le o_POV?, e.,pem t~ nos. N9s interê~ses do Pais, ou atente contri~
mas que, com espantosa rapidez in. gravíssima úontm'bação da ordem pla~os aI liestao, SI. DePlu ado. ao o regIme democrático, os direitos e
vadiram e quase se apoderaram das cu1lnlnando com a eclosão do moVi~ basta ana ;"ar Do exemp DS o passa- garantias do cidadão.
fileiras of- iais to d- 31 d b t ~ do. Apelal'la li V, ERa., que, {lom P. IC,." ' men. ,e _ e maJ:ço; ° com a e '" tanta mestlia com bmta proficiência, 'ara' trazer nossa contribuição fj

CrêlO - e me permita e me perdoe Con~tItUlçao de 0.7 e a l'eOllS[\ de apro- com tãnta ao-udeza tem sabido pene- nosso ponto de viSta, para, defendEíc;
/', Casa - ser· oportuno relembrar vaçao a um proJeta de lei l'egtÜamen" "" , ,
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~O, argiimentando e lutando pCir sUa relo não poderia de modo algum ser insuficiente, como muitas vêzes tem brarmos de que li, caminhada para o
aprovação, suponho, é ~ue nos cons- acusado de haver ,sido apenas o Pre- acontecid? neste Pais.; futt:ro se pr9cessará passo a passo,
tituímm ,Im fôrça atuante legal - e sidente nue acelerou a inflaçãb no e t " t b Ih d ""ti.. Vamos realment€ dar ao naso Pais n ao es;;ar,emos l'a a !1.n o e", '"pleiteamo,1 do eleitorado o mandato País. Realmente, no seu Govêrno vamente por nosso'd .
que recebemos.' , . .' muito se emitiu; todaVia, os -seus um impulso' para que fêle surja na 1 ealS comuns.
, '" . plB.nos de desenvolvimento econômico década de ·ao como uma das cinco A dignidade, 'U Jealdade à, segurança;

Nosso obJetIvo' e o..fo~ta~eCl:nento foram extraordinários em todos aque- grandes potencias do mundo, e para nacional, a fidelidade aos postulados
d? MI:!B, fator de eqmhbrlO mdlspel:}- les vários retores .acent,us,d03 .por qu~ consigamos tirar do subdesenvol- democrãticos nãb constituem privilé
s~vel a ~~dual reabertur~ d:,mocra- V. Exa. O principal é que, ao deixar vimento áreas como a Amazônia, Nor-- gio ou monopólio de ninguém 'e de
tlca ambwlOnada por todo~ nos. o Gov8;:no, S. Exa. hlWil1 elevado C\ deste' e Brasil Central. São eSI'-<;f\ as N;nhuma class<>. '. --

. t '- sugestões que faria a V. Ex", mani-
,Quero ver meU partido, organizado cresclmên o do produco nacional bru- fóstando-lhe meu 8,prêço pela' crítica O Congresso e o 'Diretório Polítíe6

e confiantê, e, se preparar para, num to para 70%. Portanto, não há dJ~- correta cLue fêz da administração Nacional. O eSfôrço pe'la 'reconquista.
futuro, que almejamos próximo, {lhe- yida; de que a. História há de, fazer Kubitschek. _ de'certas e fundamentalª 9rerrogatl-'
f!:ar ao poder. . Just!ça ~ êsse governe,~te.: Nos, do vas, perdidas, precisa ,Ser -coletivo, 6'

'_ Para, nao podemos, deIxar de reco- O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - O que se não confunda ,com privilé~ios,
, ~rego a reno~aç.2.0, algo de. verda- nhece:r a sua-nok'ivel' realização; qu€ nobre Deputado Stelio :rv.raroja. é nosso que jamaIs pleitearemos de volt".
êlerrame!1te auten.tlCo e llrofun.~,?, um deu grande i1Jlpulso a todo o Nórte velho conhecido de outra legis1(.t.úra. ','. o
verdadeiro enunc~ado de propo~Itos e do Bmsil-- a construção de, Belém- !Colega e ~amigo, jejuou. da tribuna. . O,;-I\to Instl~UClOnal n',5, com ~ qual
plano~,. co~. a IOl'mulaçao de uma Brasília, por exemplo, foi uma obra parlamentar durante quatro anos; por ,obvi!~ente nao .co.ncordamos, l\om~n·
J:lase meologlCa..c?,lcada em f;mda.- extraordinária e- muitos ,acreditavam isso, proporcionou.me o prazer e, o te dclxara.. de eXistIr quando o Gover-"
~entoS'- democrs:t~cos, desenvolvlmen- não seria. concretizada. Façamos ,jus- privilegio de ouvi-lo longamente atxa- no e as Forq,as A;'ml!-das .se conve.n~e.;'
:tJstas e trabalhlsvas. ~ tiça, portanto, ao ex-Presidente .Tus- vês de seu_substancioso aparte. l'em de que ele nao e malS necessano_1

Concitariamos intelectuais e têcnl- celin~ Kubitscheck. Ma~ a~redito qUE; Quanto ao apelo de S. Ex~ no sen- Precisaremos .dizer - isso, e àindw
.cos a redigir"m conosco o .programa tam,bem devamos _ser btlml.stas qU8,n- tido dê lm~ão do MDB e da AI:);N;A, mais, demonstrar isso. Prova.r que ele
que realizaremos, um dia, no Govêr- to ik atua.~ ~l~uaça.o do Pals., O Fre- ,ach,! que 6,0 mnmento,.oportuno'de poderá ser substituido por uma.legis-
no. , sidente MedICI esta realmente se pro- se dizer de uma vez por f:oda.s que isso lação atualizada de defesa do Estadá

_. "jetando como um governante (lue nao tem nenhum significado, data i?e~Ocrãtico. Esta legisla""ão pode-
Ui? .prdograf~a que c~~?uesetaJamUbme'lna deixará realizações talvez de nivel su- ·v.enia do ilustre aparteante, não tem rIa, mcluslve, re$ultar da consolidacao

c~mlSa.. e orça, ~~n .. , perior às de Juscelino KubitBcheck. nenhum ~entido para. nós'. O que de- das leis de Segurança. e de Imprensa
naQ eeJa,.uma. camIsa, que se muda ,Já em 1969, primeiro ano de.sua ad- seja.mos é que'V. Ex~' consigam in-- delas expungidos G3 dispositivos quê
ll, cada dia. ministra.ção, p crescimento do produ- fIu(onciar o G01[êrno a elaborar uma se comprovar serem abusivos ou anti.,

Um modelo brasileiro ajustado!t to bruto.a,tingiu a taxa de 9,5%, pro- plataforma,e a realizá-la. Quanto a democráticos, como a cansura ã' Im.;
nossa. índole e às cIrcunstâncias pe- jetado, .,agora, pa.ra elevar-se a 10%;" nós, ca.be fiscalizar a aplica.ção das prepsa, a pena de morte e outras pro",
culiarissimas da formação de. nossa a redução da taxa de inflação para provid~ncias adotadas pelo Govêrno VIsoes em Vigor. !

'loletivida.de. 20%; o mà,is alto nivel a.bsoluto da de V.. j!;x~' ..Quanto a nósi '! que. com- Em lUgar de exigir a. Anistia Gera!'
. . l'eceita:-- de exporEa.ções tota!!, de mer- pete e con~Jar na fonte Ul;llCa. de po- qU€ sabemos ser medida· impossiveÍ

Algo <?-ifel'ente do comoel.lSmo! do caria:" em cêrca de 2 bilhões e 700 mi- der .que n?s ~econhecemos, que é a dentro, do quadro institucional, deve
'l~nformlsmo e da falta de ,lmagma- Ihães de dôla.res; o mais alto nivel de mamfestaçao lIvre das ,urnas, ,e espe- mos reclam"r um processo de revisão
!;:"o com (I~e se repetem ~~tlgas can- resei'vas ca.mbiaie~l já registrado, da 01'- ra.r por elas. (Palmas) para os punidos por a.tos de arbitrio
~Ilenas politI9as e demagoglcas, supe- dem 1 bilhão e' 200 milhóe.s de dó- 81'. Presidente, est-ou a concluir. c~m. a restituição do mais sagrado doi
radas e monotonas. lares. ~sses dados que ~a?, .lustame~- Já fui delicadamente lembrado por direItos, o de defesa.

Deflna~'lOs' os va.lôres fundamentais te, a jm§uag'em matematlCa,- q1!e r''':o V. ,Ex~ âo final próximo do meu tem- Não quel'o fa.zer proselitIsmo, nem
gm quê acreditamos: por uma, socie- pOde ser con~8fJ.tada, mostram Já eXl- po, razão por que possivelmente me pretendo alicia.r seguidores. Limito
dade aberta, 'livre de preconçeitos ou to extraordmarlO. ' absterei do prazer de ou.vir 03 apartes me a expor idéias, a ra.clocinar como
discriminações, onde cada qual p'os- O SR. ADOLPHO dLlVE!~A' _ dos ilustres companheiros. homem -livre e consciente, cumprindG
~a valoriza.r 'sua. responsabilidade, e Nobre Deputad(), já lemos a. ':lensa- Mas agora, justamente, entrarei no um dever elementar, o de dizér aquilo
'looperar, com sua personallda.de, na gem: _PreClsa~os, agora., venflCar ,a terreno 'que se convencionou chamar que ~ sinto, trazendo a pala.vra' de N-'
qualldade de membro a serviço' da exatldao dos aados para saber a.-que de "muito delicado": a necessidade de conhecimento às verdades ostensivãs
coletividade, na vida econômica, po- corrsspondem. todo o quadro político, e dentro dêle e meridianas •.
llitica e cultural. ' , ' O Sr. Stélio lVlq.roja ..- Devo dizer o da ~pssa própria a~remiaçao, a,b~Ir Desejamos ,uma atuação corajósa e

'Realismo é defender a adoção de a V Exa que ao invés de elaborar um dialogo com as fôrças armadas, agressiva, m"tódica, e organizada,' com
.Uretrizes objetivas e firmes em prol proj~tos para quando o MDB eb:eg~l' ~a~~s~~ ~~a;er~~s aC~~~if;"md=~~~f~ o exato conhecimento de nossos obje
dos interêsses 'da ma.ssa ,traba.lha.do- ao p~)der a que V. Ecm. se referlU, o ança cOJl1 que olham os politicos em f~~~1s Xr~pc~~~~~s.por todos os meios
la, cortejada pelo Govêrno com as que llUporta., no momento, é que nos geral e óS do MDB em narticular.
chamadas medidas de impacto. unamos, ARENA ,e Iv.IDB, para, coo- " - l\-Iarcaremos nossa presença na crlso

Temos vital interêsse _ e até o perar na elaboração dos programas ' Os militares não pretendem, com brasileira atra-vés de nosso compromis-,
dever\- de nos identiflca.r com a.s de Governo para o período 72-74 men- oo~za, eter!li~ar-se: no, ~lS!l~clci? de sos com o futuro, que almejamos che,
reivindicações justàs dessa, enorlne ciona.dos pelo Presidente MédicI, em atiVIdades. ?IVIS ou admmIStr.a.tlVas. gue. depressfll. ,

b - 5ua mensagem, para a, elab,oração do Nem se dlstmguem de nós se!la,! pela '.
parcela d:t sociedade rasileira, nao Plano Nacional de Desenvolvimento farda., que aprenderam a.. cli.g!'!lficar, Busca.remos o nosso fortalecimento
nos omitindo na tomada de posições EconômIco e Social e ta.mbém.dos pla- na defesa de nosso patrlmomo co- e a vitória 'de nosso propósitos ápon-.
que - mal ou bem eram defendidas mum - tando soluções, descortinando nrovi-
pelo extinto Partido Trabalhista. nos regionais. ' " ' " . dências. iluminando as' trevâs que

N'" d -A •. - I t ~, Carecem, no entanto, da. asslstenela teimam em subsistir, vindas de. um
Impmtante papel nesse esfôrço po- 0" a n:-:>ZO~1Iá, por exemp 0, e- e da -colaboração de todos para a

derá ser desempenha.do por uma gran- mos a ?onscIencla de .que po;teremos reorganização institucional de - uma passado que, se não repudiamos, dcse
,de voz, quase isola.da, que se tem 1,\- consegUlr, n~st,a_ adl!lUlistraçao, s~- democracia com recursos e fôrça pJl.ra jamoE; esqu0.rer, e aproveitá-lo apenas
vantado de nossas fileiras: a do Se- pera-r as barreiras do subdesenvolvl- se defender dos seus modernos ini- eomo verdadeira messe de ensinamen-,
nador Franco Montora. ~en~o, a.trav.és de um'plano de desen- migos; devem, poi' outro lado, cel'ti- tos e experiências. "

volvlmento mtegral. Convoco, neste, fiCar-S€L..de que jamais existirá uma O debate aberto de nossa dúvidas
O Sr. Stélio MC!mja - Nobre Depu- momento, os nobres companheiros da volta aa passado; nem prevalecerá o e incertezas, antes de dividir, contl'i..

tado, ape:mr de nosSa 'Posição politi- ARENA e também os colegas do ••. revanchismo ou a desforra. bu! para fortalecer nosso ânimo. De-:
lJa diferente, pois V. El(a. integra o -:L\!T..DB, para levarmos a. S. Exa., o, . . ' -.. monstra a maturida.de que persegui-:
MDB e eu a ARENA, representando Sr. Presidente da República, a su- Os mIllta!eS recruta~amtécli:lCos mos.
o' Estado do Pará, quero expressar ao gestii.o de que êsses pianos de desen- pa·Ia. exercerem as funçoe& espe~i~l1-

,V Exa. o meu alto aprêço. volvimento regional s~J'am realizados za.das. sobre~udo dos, setol'e~ eco~õ- Sr. Presidente, Sm. Deputados!,
. . _ -- _ ' -, '- mlCo-financell'OS € de planejamento. assim desejei falar.

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA -. nao ex.cluslVa.mente por el~n~en,~s do Dera.m tõda a fôrca e prestIgio a êles.
Muito ObrIgado ,ExecutIvo, mas com.a partlclpaçao do - Não quis ser omisso, embora. o si~

. " Legislativo, inclusive mediante a rea- Preocupam-se também com a sim" lêncio Iôsse talvez' cômodo, e até pru-:
O Sr. Stélio' Mareja - Realmen- .liiaçfu:l de congressos regionais. Po- 'pe.tia popular, decalcando.métodos ou dente.

te, considero justa a.s observações que dereTIlos realizar, por 'exemplo, o Con- ",ti~udes que fiZ8ram a glória de Ju,s- Falar, a $sta altura, não será d
V. Exa. acaba de fazer sôbre o ex- gresso R'lgional do Pará, para, com c~lino Kubltsche.!> :-' a fab',llosa :roQO- exercicio de um direito. Toma-se um
Presidente Juscelino Kubitschec~. a participação de :i:8presentantes do 'YI~ 3ransamazomca, :~cordemos ,a dever a ser cumprido.-
Apesar de não ter sido correlígiona- Executivo federal; dos, ExecutIvos doa m.1us,lçada Belém-BrasllJa, cogno,lll1- 'Com humildàde, mas com' lealdade
rIo dêsse eminente patrício, enten- Estados e Territórios, dos represen-- nad~. "estrada. das onças" - ou -de
do que a :História' há de fazer justi- tantes das classes ,produtoras, dos Ie- qetullo,. Va.rgas .---: ,P!ano de Integra- e obstinação, traduzo o sentimento de
ça 11 sua extraordinária ação no Go- presenta.ntes dos comandos militares, çao SOCIal, PreVldencIa Rural. uma. apreciável pa.rcels, do eleitorado

'vêrno. Acompanho V. Exa. na.quelas dos l'epresentantes dos partidos poli- Os políticos porém não foram con- brasileIro e fluminense; que mais uma;
manifestações que acaba. de fazer; re- ticos, elaborar o Plano de De;,envol- vlJcados. Em geral, a' ARErTA ob8-'12Ce vez sufr!'-got\ meu pome.
lativas à administração Jusceli!'!o vimel1to Integral da Amazônia. O mas pão opina, nem influi. Nós, dó pára isto elegera.m:l1:le. Para estar
Kubitscheck. Não tenho a menor du- mesmo se pode fa.zer no Nordeste e D/IDB. se não obedecemos nem influí- presente, no momento das grandes de",
vida de quê o plano de metas daque- assim também poderemos proceder no mos, ao menos opinamos. Somos uma cisões.
le governante foi um dos mais admi- tocante ao Primeiro Plano Nacional espécIe de moldura para,o quadro de Agora, ao início de, uma nova la..
ráveis já realizados neste Pais. Qua.n- de Desenvolvimento Econômico e 807 uma, democracia que sabemos débil e gislatura, riscam-se as linhas e prepa.;
do estive em Portugal, açompanhan- clal, elabora.do pelo Govêrno da Ré- ·tenra, como já o proclamava o i.tles- ram-se os p'rmos do periodo que aI...
do uma' camvana de paraenses, tive pública, e cujas metas principais es- quecivel Otavio Mangabeira. t ~ mejamos diferente dos dois últimoa
oportunidade de repudiar,.perante .0' tão indicadas na mensagem encami- _Se, l'eagirmôs impensa.damente, se qua.driênios, \;1tribulados e tormento",
Dr. Oliveira Sala.zar, entao 1.' MI- nhada ao Congresso. Portanto, vamos não tivermos compreensao ba.stante sos. '
'ministro daquele Pais amigo, ataque unir-nos, MDB e ARENA,- para. levar para. sentir as dificuldades a vencer, Sr. Preslden~e, Srs. Deputados: s~
feito a Juscelino Kubitscheck, fazendo ao E:~ecutivo nossas sugestôes, a fim se soubermos resistir & tentação das. formos corajosos, obstina.dos e realili.~

aentir que êsse nosso eminente p,atr1-, ele que êsse planejamento não::'sej~ .atítudes "para a histól'i:>.", e, nos lem- tas. darem~s um passo à frente..
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UDA COMISSÃO

dos pelo Poder Executivo, projií'tos da
maior alcance, que visam às metas do
desenvolvimento e que estã.o sendo ex
pedidos pelo Presidente Médioi. Acre
dito, Sr. Deputado, e-por isso, oomo
disse, congratulo-me com V. EXII.,
que dêsse modo poderemos fazer va
ler o desejo de todo o povo brasilei
ro, ism é, acompanhar S. Exa. o Se
nhor Presidente da República no pro
cesso de desenvolvimento do Pais. •

O SR. GERALDO GUEDES-'-o
Agra,deço o aparte de V. Exa.

Sr. Presldente, voltando ao exame
direto e objetivo das necessidades
desta Câmara para re.abilltar,-se me
cânicamente e poder, com eficácia,
atingir suas finalidades, pm:mito-nlB
começar pelo papel das Com!ssôes.,

mo, enfertnar as dificuldades c po
der eIttregar a V. Exa. ~ste Relató
no.

atribuiu, O, de presidír o Grupo de
Deputados, constituldo para tratar da
reforma dos métpdos e processo de
trabalho da Cámara dos Deputados. Carissimo LideI': Em primeiro ltí-

Na verdade, no dia' 8 de março de gar, compreendemos que a Câmara
19'10, foi baixado o Ato de Liderança, tânto mais cêdo ressurgirá do seu
em que V. Exa. nos designava, a mim ocaso, quanto se reaparelhar em seus
e aos nobres colegas Arnaido Noguei- mecanismos e revitalizar os seus 61'
m, Clovis Stenzel, Dayi de Almeida, gãos, assegurando-fues plena atlvida
Milton qabral, Paulo Maciel, Rafael de. Fora daí, será inútil todo o es
Magalhães e Vicent-e Augusto, para, fôrço que se fizer. Que adiantaria,
sob minha presidência, pl'Opor 'e pto- por exemplo, restituir à Càmarà' tó
videnclar a execução de medidas e da a competência de elaboração le
instrumentos indispensáveis à refor- gislativa, se ela não dispuser de õr
ma do proccsso legislativo, dentrn da gãos, nem de processos, capazes de
esfera de competência da Câmara, responder, com sabedoria, '!-OS a,pelos

Recomendava ainda'V. Exa, no da SOCIedade? Mas, reaparelhada. e re
mencionado documento que, na im- constituída, dentro de nóvo estilo, 1'0
plaJ;1tação da primeira etapa da Re- derá dispor de condições válidas, pa
forma, procurássemos o aperfeiçoa- ra enfrentar as causa.s da crise do
mento e a eficiência do processo le- Legisiativo, sem fugir de sua posição,
gislativo, através de medidas que lhe no quadro da nossa vida constitucio- Ninguém, -de sã consciência, Bubes-
fortalecessem a ação, tendo em vista na!. ~ tima o valor da Comissão no proces-
a maior coordenação com os demais I so da elaboração legislativa, E' a ofi-
podêres 8 o interésse de que o povo De fato, as reformas que a Revo~u- cina, ê o laboratório, é o lugár silen
alcançasse o sentido e a realização ção de 64 - procedeu. nas Instituiçoes, Gioso e anônimo. E' lá onde os pro
dêsses trabalhos. alcançaram tambem o Congresso. Jetos se discutem, travando-se os de-

Mas, sem a intenção de dimmui-Io. bates esclarecedores dos pr-oblsmas,
Imediatamente após minha investi- Antes lhe confenu até grande pres- em foco. Mesmo escondida nos des

dura, proferi discurso, ofertando à tig~o, porquê a Constituição de 67 não vâos da hierarquia interna, é lá que
Casa as diretrizes aessa missão e pe- só fortaleceu o princípio da compe- se têm relevado as grandes vocações
dindo a colaboração de todos em pro- tência concorrente (art. 46) mas atri- e justificado os valól'es mais altos da
veito da, causa comum, que ê a do buiu ao Congresso uma função de vida pública_ brasileIra. Não só ago
soerguimento do Poder LegisiatlYo. órgão de fiscalização (indo atê ao ra, mas em todos os tempos, tem sido
Em seguida, instalamos o Grupo na "impeachment"), que,ê a função su- assim. Hoje, entJ;etanto, o instituto
Sala de Reuniões da Mesa e solicitei prema dos Parlamentos Modernos, da comissão está se estiolando, se en
a devida ajuda da Direção Geral, no Mas prá isso ê preciso que se re- fraquecendo, se esvaziando, do qU<l
tocante ao local, serviços e pessoal. constitua em sua estrntura interna e l'esultará fatalmente o enfraqueci
R.eunimo-nos 5 (cinco) vêzes, em se- posss, aicançar um outro comporta- mento do próprio Congresso. Penso
manas alternadas, devido à circuns- mento orgânico, Poderia repetir que que não há Parlamento forte,'se as
táncia de não se encontrarem aqui, D problema, agora é o Congresso to- suas comissões são fracas. Temos de
num mesmo dia, os componentes do mar consciência de sua elevação no foríalccê-las, de prestigiá-las, 6e que
Grupo, os quais, não obstante ire- panorama constitucional e responder, remos _um Poder Legislativo eficaz.
quentarem a mimara com assldUlda- com um nõvo estilo, já que pa~SOl\ a Como fazer, senão removendo as di
de, já se viam preocupados, como se énfeixar o poder de decidir do des- fJculdades que lhe emperram o exer
vêm ainda hoje, ante às obrigações tino político do País. dcio das próprJas atribuições? Elias
da campanha eleitoral, em seus res- 11. luz dessa concepção, pois, é que' são inúmeras. Ouso indicar algumas:
pectivos Estados, Mas, em se aproxi- busquei os alicerces da Reforma. A primeira, que identifico como a
mando a data das eleições e não de- Parti, com efelto",da evidência, para mais próxima., é a ausência do depu
sejando que o assunto ultrapassasse mim manifesta, mais uma vez, de que taclo às sessões, a que não 'assiste I'
o exercicio de sua liderança, resolvi a Câmara sàmente atenderá à lide- nem pode frcquentar, como tantas
encaminhar-lhe êste Relatório com rança que a Cal'ta de 67 lhe atribue, vêzes se propõe a faz~r. Outra Clr
algumas conclusões do Grupo e ou- se cuidar, efetlvamente e antes de cunstáncia eu vejo, agora, numa po
tras de minlla responsabilid.ade ex- tudo, do reaparelhamento dos seus Slção inversa: a Comissão não
·clusiva, acompanhadas da linhas es- órgãos e dos seus métodos de ação, oferece condições ao Deputado para.
tl'llturais, dum Ante-Projeto de Regl- tenão em vista o Legislativo e o Le- que a frequente e ali permaneça, com
menta, t~l como pudesse vigorar, a , asssicluidade. O Deputado está sem-
partir da próxima legisla.tura. Apro- glsladol'. \ 1're rodeado das múltl1'las obrlga.-
veitei, para êsse fim, as valiosas St;- Quanto ao Legislativo, Isto é, a ções a atender, lá fora, tendo de sair
gestões que me foram presentes, atra- Casa de elaboração das Leis, a Câ- para o Mhlistério, para o telefQue,
vês de projetos, discursos e propostas, mara dos Deputados, encontra-se cer- para o coneio, para o atendimento du
de utoria dos colegas Daniel Faraco, ceada em sua dinâmica, devido, a ma sérIe de deveres mIúdos, mas in
Edilson Távora,"- Amaral de Souza" meu vêr, a tl'ês'razões fundaTIlCntai,s: dISpensáveis ao cumprimento do Man
Mendes de Morais, Milton Cabral, a) - ao esvaziamento, das Comissões, dato. Encontro ainda um ponto mais
LÍl'io Bertollí, entre outros, b) - ao ,gigantismo absorvente e mo- remoto, éste dE) ordem geral e qu-e

nopo1Jsador do Piená;-io e c) à vem do próprio sistema de funciona-
Sinto-me excusado de lhe repetir as acentuada il'l'elevância, a que se re- mento da Câmara, que não abdica-

razões dêste trabalho, tão longamente dl\z a atitividade do Partido. de normas obsoletas, como vál'ias quo,
já fomm elas expostas e discutidas estão aInda ém vigor, no próprio Re-
nesta Casa e pela imprensa do País" Se.as Comiss6es passassem a fun- gimento. Das observações que ma
Se, nesta hora, mais não lhe podemos Clonar regularmente, em dias' certos, foram pi'esentes, ao longo de todo êsse
oferecer, deve-se a l'notivos alheios à dlmtro de horários autônomos e com tempo, pude concluir que, devemos
nossa vontade, decol'l'entes dª, própria fiel obsérvância dos próprios regi- l'eajustar e reaparelhar as Comiss6es
conjuntura em que a Câmara se de- mentos; se, o PlenárJo, de outro Jado, em pessoal, equípamento e ~erviços, a
bate.· se tornasse o local exclusivo das vo- fim de 8e oferecer ao deputado os

Na verdade, houve lnterêsse da par- tações, das comunicações urgentes e elementos e recursos para o eficaz
te de todos aquêles que percebem o dos debates da problemática nacio- desempenho do seu :trabalho, Nêsse
problema, por si mesmo polêmico e nal as leis estruturais, as reformas e sentido, temos de 'pensar na assesso
de extrema agudeza. Mas, -não obs- os códigos, com prévio conhecimento ria. técmca - (assunto que focalizo
tante, 11ií,o tivemos condições para gerai das matérias; se os Partidos adiante), na prestação disciplinada e
tratá-lo doutro modo. Nem mesmo pudessem comandar todos os atos da eficiente dos ser1Qços e do matenal;
dispusemos, siquer, dum local pró- Câmara, constituindo-se nUm verda- na facilldade da mformação externa,
prio pata as reUl:üões, que se realiza- deiro instrumento das idéias políticas sóbre assuntos pendentes de decisão
ram na Sala de Reuniões da Mesa, da sociedade brasileira, então teria- do Executivo, a.través de Bureau de
a funcionárIo, único aliás, que nos mos o legislativo! fortalecido em seu vidamente credenciado, própl'io para
ajudou, trabalhava também noutra papel, .de ajudar eficazmente o de- o exercício dessas tarefas, o que des
Comissão ... e por Isso mesmo não senvolvimento naciona.l. Mas Isso preocupará o deputado, permitindo
pôde prestar a assisténcia que lhe pe- ainda não acontece, embora lutemos lhe cuidar, com tranqüilidade, dos
dimos. -Sa.liente de propósito êsse de- para que aconteça." seus pareceres e dos seus votos, Por
talhe, por fIle P'lrecer um elemento O Sr. Homero Santos Quero outro Jado, não se admite maIs uma
comprobatório da .necessidade da prO- congratular-me com V. Exa. por tra- comissão sem o sim corpo de funcio
pria Reforma: .. pois não se concebe zer a esta CaGa assunto tão impor- nárlos habilitados, em número sufi
que uma Comissão dêsse porte, não tante. Creio - tenho mesmo certeza oiente, com atribuições de conjunto,
dIspusesse dum categoriz'ldo corpo de disso - que só assim poderemos for- ts,nto quanto possível, especiallzados.
funcionários, trabalhando em nivel talecer a Câmara. perante a- opinião Por essa razão é que proponho a
superior, conio linha de auxílio à so- pública nacional: abordando matéria cl'iação e l'ealização de Cursos de'
lução dum problema tão atual quan- tão l·ele:v.ante como a que ,V. ,Exa. aperfeiçoamento e de treinamento e
to êste. Fara não nos alongarmos hoje nos apl'esefita. Só assim tere- adestramento f!:,ncionais, aproveitan
mais, à es~ra de providências que mos com os meios indispensáveis para cio-se as vocaçoes e tendências ma
não eram tomadas, resolvi ~ m~6- analísar 06 projetos para aqui envia- nifestadas"

o SR. PRESIDENTE:

(Luic: Braga) - Tem a paiavm o
Sr. Geraldo Guedes.

O SR, GEEALDO GUEDESl,

(Sem revisão do orador) - Senhor
PH:sidsnte, 81'S: Deputados, I,irvo-me
de"ta oponunijad~, no Grande Exp~
dientE, p:tra tratar da reforma da Ca
mala.

Bem mais adequado seria, que em
outro momento regimental esta ma
ter~a fôsse aqui di;;cutida , filas o as
sunto cada (tIa nos parece mais nr
gente e temos necessidade de de~aLê
lo, de esclarecé-lo,. para" que a Cama
ra flque conscientízada ,de que um
dos seus maior-es e malS evidentes pa
péis é êste: O de reformar a si me.s
ma, Já que muita.s refonnas tem vo·
tado.

V{)tou-se a reforma do Executivo,
a.judou-sc muito a reforma do JUdl
ciário e, agora, temos de votar a 1l0S
~a própria reío1'1na. p.enso que o pa
pel do Legi-',lativo nu, democracm é
pianejar o descnvolvim~n lo das S?CI~
nades livres. O ExecutJVo pode mdl
cal' a necessidade de se adotar uma
solução, mas o Gomo, o porquê quem
há de lhe dar, inegãvelmente, é o Po
der Legislativo, encerrado que está ~a

'Vlrtualidade de uma l'epresentaçao
que nos outorga o po-v.o e sõmente ao
povo pod-e e deve servi)'. Neste sen
tido, Senhor Presiden ~f, é que a n013
/la refol'ma, a l'cfOJ'ma de nossa Câ
mara tem o seÍl verdadeiro scntldo, a
6ua vel'dadeira SIgnificação.

N"stes últimos dias, pal'a muita ale
gl'ia nossa, dois documcntos de alta
significação' aqui foram produzidos: o
discurso do Exmo. SI', Presidente da
Cámara, que tanto nos estimúlou, a
nós que começamos est8, empreitada
110 ano passado e, em segundo lugal\
um simpósio programado pela Biblio
teca da Câmara. Acredito que' êst<õs
dois fatos despertaram efetivamente
um ânimo singulal' em todos os espi
ritos que se interBssam por problema,s
de tão magna importância.

Além -aisso, Senhor Presidente - sei
da grandeza dessas duas peças refen
das - na qua!Jdade de P,l'eslden te do
Grupo de Trabalho constituído pelo
nobl'e Deputado Raymundo Padilha,
então Líder da MalOria, tive de apl'e
sentar a S. E.'ca., o Senhor .Presiden
te da Casa, e'a S. Exa., o Sr. tidel'
da MaiorIa, o relatório de nossa"s ati
vidades, que eu desejaria a cãmara
conheces-se, para que também sentis
se a necessidade de nos ajudar, por
que somente conhecendo nossos p;l'O
pósitos, o que consegll§mps apanhar
\ia realidade parlamentar e o que "1e
~'ecemos como solução, é que sentirá
~ verdadeIra. razão de legítimo inte
ti:ilsse, a Ga.pacidade certa de poder au
~íIiar, de poder acompanhar, de po
ji<>r, com seu estimulo, dizer que, na
verdade, estamos cooperando para o
soerguimento do Podel' Legislativo.

O relatório, inicialmente ao ,Lider
S/a Marioria, tem a seg,uin te -redação:

"Eminente Líder:

Venho hoje prestar éontas a V.
lExa. do honroso enca,rSiO qur. me

I Se não identificarmos (,S Terdal~,
5e não nos lembrarmos do paSSll,dO,
prestaremos um enorme desservlço ao
Brasil.

l"echa'remos t3das as pc>rtas ãs "o
lw'6es paciflOas da crise nacional.

Mergulharemos no desconhecido.
Quem viver, verá. (l'Ilmto bem.

Mu'éto bem, Palmas plOlongadas. O
orador é cumprimentado,),

Durante o d'lsGurso do Senhor
A,dolpho olzveira, o Sr. Reynaldo
Santcinct, 2° Vice-Presidente, dezxa
a cadeira da presidéncicc, que é
ocupada l'do Sr.' Luiz Braq()" I\'
V2Ce-Presidente.
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o Sr. Wnlter Silva,'~ Sr. Depu- Isto evitaria o congesMonamento dos calização FinljJlceira e Tomada de partidárias. -As segundas-feiras,' pel~
tado Gêraldo Guedes, li o relatório processos, a _tramitáção de projetos contas, para poder controlar a 16gal1- madhã, portanto, haveria sessão dàI
do trabfl,Jho de 'V. Exa. com muito inválidos e garantiria, ao mesmo tem- dade, a regulandade e a 'oportunWa- Câmara, sem Plenário e sem Comis.i
cuidado, porque a- minha única lei- po, um rápido. andamento da matéria. de da atividade econômica, financei. sáo, e à tardé a reunião dos Parti
tU1'a durante êste recêsso - surpre-' Também, um outro aspecto deforma ra, e administrativa" não somente dos que dariam aos seus rep1'esentail~
endente para nós, que aqui chegamos e enfraquece as (/õmissõe". E' que ,dos Ministérios, mas também de em- tes o conhecimento do que foi trata~

,pela primeira vez - da Semana San- nem sempre seus -membros são esco- I;>rêsas 'e serv1ços que dependem do do e deliberado" além de dlstribuÍl1
,ta. E qtlalquer Deputado nõvo, vindo lhidos de acôrdo com 's.s profissões Estado. São ll1,àis de ,200 organismos as tarefas da semana, ou' d,a quinze~
elo Amazonas óu do Paraná, ao lé-Io que exercitam na vida oomum. Já que estão fora de órbita da fiscaliza- na. A falta do deputado à reunião dQ
sentiu que não precisava ir muito vim6s médicos na COI1;lissã,o de Jus- ção do Congresso, ficando um incal- Partido equiyaleria à perlfa do jeton.
longe para -notar a fidelidade com tiça, engenheiros na Comissão de culãvel p"trimônio à livre disposlCão III) COMISSÃO DE ASSUNTOS!
que V. Exa. aponta os 'defeitos, aqui- Saúde, bacharéis na Comissão de dos seus dirigentes, que apenas pres- PRELIiI'iINARES - 'Tramitam, ord1~
lo que precisa ser aperf.,içoado, aqui. Transportes e Educadores na Comis- tam contas ao Executivo'; Para exem- nàriamente., nesta Casa,· inúme,'os
lo que vrecisa ser eliminado, e aqui- são de Orçamento ... Mas, sem dúvi- plificar, basta dizer que, o LN.P,S. proJetos, colimando, em sua ma,lOr
lo que precisa ser - e é a maior par- da. oportuno ,ainda para salientar a movImenta um orçamento três vézes palte, nobres obJetivos. Mas há tam~
te - cl'iado para o bom funciona- necessidade' do revigoramento das superior ao da própria Umão. bém, data vema, uma série de priJ
mento desta CaBa:: O Deputado Da- Comissões é adotar a sugestão do Com o flm'cionamento da Comi~sâo posições sem sentido, 'que não se po
niel Faraoo ainda ontem dizia que Deputado 'Daniel Faraco, que é tam- d!, F;iscalização Fman~ell'a nós nos dem converter em lei. Ou porque jÉi
esta Oasa necessitava de' l'eorganiza- bém a dos Deputados Edilson Távora anrmaremos- no contexto do l'ealiSl1lO constltuem matéria de legislação es
ção. - Data venia da opinião do e Milton Cabral,como,·de resto, a de político q)1e a Cal'ta de 67 cl'iou, paI;- pecifica, ou porque não encerram
eminentEl Deputado gaúcho que todos os Deputados, no sentido de sa!1~o-se a pratICar um' Legislativo substância normatIva. Deveriam se1'
também sei ser um dos mais interes- ficar' proibida a realização simultânea cntlCo, e revisar ao g'ôsto dos que eliminadas, antes que chegassem as
sados mt refol'ma do Legislativo _ das sessões do Plená),"io e das Comis- posnllam pela soberania orrmimada do Comissôes, ou à Mesa mesmo" ou às
llu apenas queria 'colocar um ponto sôes. O trabalho parlamentar tem de p~oder l'epresent,ativo. Proponho en- SeCl'etal'ias, para que não perturbas
de referência neste apêlo que Vossa ficar dividido, nitidamente, entre ta:o, a~ f~nal. a iniCIatIVa da idmçâo sem ou congestionassem a marcha
ExcelênCia faz: _ é que a questão êsses dois órgãos, cabendo às Comis- desse orgao, md1spenSável ao exerci- dos feItos em andamento. Dando pa~
d (Jio da, ,fiscalização. fmanceira. e o"ça- recer na Comissão de J10istiça sôbreo mea oulpa, de dizer-se que êste sões o estudo' e o debate dos proJ'etos . . < t d le' u " d' do
C mentana da Uniao, através de cri- um proJe o e I q e cnava o la

ollg,resso pl'€cisa se reorganizar deve e ao Plenário a deliberação, precedi- ténos de contrôle -ainda a serem cle- bolsista eu me. releri à convemência
ser encerrada. Devemos terminar da do encaminh~"mento de votação, fimdos por ,Lei. Mas não será dema- de arquivamel1to -tal tipo de proposi
esta fas'!) de repetir que precisamos com prazos fixados; em razão d8, siado que a Câmara, ao tomar co- ções, as quais, longe de elevar o ni
nas organizar e arregaça1' as mangas. maior ou menor importância do as- nhecimento da matéria e no instante vel da Câmara, concol'liam para am.
Devemos começar a fazer esta reor- sunto, pode'hdo-s'e estabelecer até uma pll'al' lmage'n J" ~l"'tol'cl'da do' - em ,que se' apel'ceba da união inee- a", w "Q ,

gamza~ão a partir ,do excefente tra- c"l'scussa'o sllplementar, eUl,CaS'O" es-:r - deplltado 1l1'as1'lel'I'0 ql-e na~o tenclo o~ ,i Q parave do planejamento com os O}'- - , '
balho que V. Exa. vem realizando peciais. A comissão há de ter vida, ~amel1tos plurianuaIS, prcponlla a que fazer em Brasma, segundo se
desde o ano passado, só com um gru- "uncl'onanc'o dentro dl1mo est,rutu'" II t t ~ d - pl'opa1ava emp"egava o seu tompo

~ ,L ~ ",'w 1S I U1çao Q novo organismo que ve- ' -. ., -
po de companheiros, um pequeno própria, que seria o seu RegImento nha a tratar dos planos ou progrli- para apresentar' trabalho daquele
grupo de Deputados - diga-se a ver- ou as suas Normas de Trabalho, ap),"O~ mas. do Executivo; do orçamento da porte, Recentemente, -o nobre Depll~
dade - êsse trabalho para o, qual vadas anualmente, tendo-se em vista reoelta e despesa e da fiscalizacão e tado' Henrique 'I"urner, da represen~
V. Exa.' estâ tentando chamar a as mudanças ditadas pelo progresso- tomada de contas das verbas públi- tacão de Sao Paulo, rebelou-se <:on
atenção da Casa. Entretanto, a re- e -pela evoluçào do murrdo. Acredito oas. Chamar-se-ia a Comissão de triÍ êsses projetos e contra as inú
forma deve ser mais profunda, não piamente numa outra perspectiva da Planejamento, OI'çamento e Fiscali- meras leis Sém contsÚcio, pedindo
deve cingir-se a cursmhos para Depu- LegIslatiVo e estou seguro de que po- zaçáo Finaúceira e Orçamentána fõsse insLaurado o prcces"o ele revi
tados, quando a maioria dos que demos atmgir _êsse alvo, realizando dentro çla qual ficariam ãbsorvidas ~,s são em sua técmca legislativa, pOlS,
compõem esta Casa, conforme estatis- a vontade da' reforma. E' verdade atuais Comi,ssões de Orçamento e' Fi- na' arande maiorh das casos, nin-,
ticas que fiz, é de homens atualiz~,- que nào poderá ser feita de um saltó, nanças, hoJe rodando, sem -sentido gUélll sab,e mais o 'que ap:icar. Pl',,
dos, São - no mesmo os novos, co- mas será implantada pouCú a pouco, tendo em vista a nova órbita da SIS: põe, em seu interessante estuClO, que
mo eu, que durante oito anos - e alcançando, 'de inicio, os seus núcleos tenia COnstitucional, vigente. ll) CO- se atribua ao (:l.lploma legal o cI,,'á
isso ocorreu com outros, de 'vários mais sensiveis, como o binômio ,depu- MISMO GERAL _ ,sempre obsel'- ter ele pormatlvidade, o que é óbvio,
Estados - partiClpei diàriamente de tado _ comissão. Vimos, em linhas 'lei, na Càmara, a sensivel descoorde- porque a lei é uma no_ma geral de
trabalhos técnicos do Executivo, co- geraís, onde se concentra~ os pon- Ilação entre Bancadas, Presidéncia conduta. Também, que se lhe elum
nhecendo, portanto. o direito e o tos de estrangulamento do trabalho Comissões, lideranças e Diretoria Ge: ne a marca da especincaçao ineliü·
avésso da administração pública, co- das Comissões. Procurámos indenti~ 1(>:1, Todas êsses óTgáos têm seus pro- dual e fique no préprio contexto, li-,
nhecendo o ExecutIVO e, ago1'a o Le- ficar os principais e oferecemos as blemas que, geralmente: se acumulam mitada ã maténa do em' objeto. Na
gislativ.o. Essa reforma não deve sér fórmulas da possivel convivência en- e fmdam por aborrecer, porqué não verdade há mUItas queL'M nesse sen
feita, evidentemente, com um curso ter essa.s duas estruturas. Mas, emi- há quem os l·esolva. ÀE vézes se' trata tido fi ocleputarto pauh:ta não deIxa
paTa Deputados, que estão !l,tualiza- nente lideI', penso que não fariamos duma pequena prcVldéncia e outn~s de ter razão. Nás a~sistlmos, não de
dos, que representam vários setores nada melhor e- mais urgenté neste vêzes duma medida mais séria. O agora, mas, desde mUitos anos atrás,
da naciomi.lidade. Peço que V. Exa. setor, se não cuidás'semos imediata- fato, entretanto, é que es~as coisas até hOJe, a um verdadeIro festival de
desculpe êste meu aparte meio cáusti· mente e em primeiro lugar, da cons- nao se resolvem, alegandocse que a leIS em nosso pais, AqUI há-lei, para
co, mas eu quis exatamente dizer tnwão, ,dos escritórios, dos departa- solução depende do lideI' tratar com tudo' há leIS sõbre tõdas as cOIsas.
que, conhecendo seu esfôrço, conhe- mentos anexos ao bloco das comissões, o Presidente, ou do Presidénte da. Co- Quel;' 'qmser pode tirar as pí'ovas, o
cendo seu trabalho, desejo chamar a porque, ,somente através' dessa iuter- missào se entender' com o Diretor- que nâo é dificil. Basta 11' a uma Ei
atenção dos demais colegas para o comunicàção a se estabelecer, é que o Geral, etc, O fato é que ,continua o bhoteca ou a. um ServIço de Réferên
fato de que precisamos cerrar fIleiras deputado terá condições de fICar prê- conflito,' quase sempre se acumulan- eia Legislativa e pedir a legislaçâo
imediatamente, parar com o mea so ao seu local de trabalho, podendo do com outros, porque falta para sua que I,he interessar. lr.:lêciJatamente,
cuZpa, e fazel' a reforma dêste Le- fixar-se em sua comissão em Veil de decisão o conhecimento global dos receberá II indicação- mÚltipla dos ru
gislativo, a partir do excelente tra- aúdar borboleteando pela C~.sa. CUl- ,órgãos da casa. Entã9, sugll'o II cria- plomas legais que tratam do assunto.
balho de Vossa ExcelêncIa. daríamos, também dos 110:l'OS órgãos ção e runC'ionamento duma Comissão Em segundo lugar; a matól'ia iegls-

Geral, ,que se constituísse do Presi- lativa se éncontra espalhada em tex-
O SR. GÉRALDO GUEDES - que considero indispensáveis, em sua dente, Secretá1'ios, Líderes, Presidente tos de outras leis. dec,'etcs. pOl'tal'lus,

Agradeço a V. Exa. pelo aparte, real· criação e funcionamento. neste setor da comissão. Dlretor-Gel'al, l'eumÍl- e até instruções internas. criando-se
mente em certos pontos exagerados, de comissões: I) - A Comissão de do-se' tôdas as segunds,s-feiras, pela 'uma 'verdadeira balbúrGia para quem
mas que não deixa de representar um Planejamento, Orçamento, FIscaliza- manhã, não só para dirimir pequenas vai aplicar o principio at,nente à es
apoio importante para uma tese que cão Financeira e Tomada de Contas; qüerelas, mas para ouvir todos os ór- pécie em causa. Não nos preocupa
não é s6 minha, que mais pertence à Ín - A Comissão Geral; lll) :.. Uo- gãos interessados no funcionamento mos ainda COm a necessidade da ve
consciência de quase tõda a Câmara missão de Assuntos Preliminares; IV) da Câmara. , Tambêm organizaria à rilicaçãQ dos textos, através dum 01'

dos Deputados. ~ Comissão Central de Comunicações; Ordem do Dia das semanas vindoll- denamento lógico e consequente, que
V) - Comissão de CIêncms e Tecno- ras, indicaria os oradores dos proj~- abra oportunidade para a su~ con

Prossigo, Sr. Presidente: logia. Quanto à primeira, custa a tos em votação, tomaria conhecimento saUdação. Há leis revogadas .lIa m~Jl~
"Não se concebe que até hoje oer- crer porque ainda não foi constituÍ- dos trabalhos em seus vaTiados seta'.. tos auos e outras, a têrmo, que am

tas comissôes não disponham dé pes- da. Ouve-se todo dia a queixa amar- res, comandaria, enIim, ,com muito da nâ" entraram em vigor ... Há leis
soai especializado em eletrônica, para ga contra o enfraquecimGnto do Le- maior autoridade e amplitude, tôda a contendo matéria típica do Regula
procede1' à leitura de computadores gislativo, a ehminação dos séus podê- Cãmara. Numa só manhã, de cada mento e há Regulamentos e Decretos,
e' anallsar os informes computados. res a favor do Executivo forte e cada semana, os trlj"balhcs 'estárão revistos, dispondo sôbre matéria que é ue Lei
Um quadro jovem que deseje aplicar vez mais avassalador. Pois bem, no dentro dum sistema prâtico, de coor- .,. E' preciso pOIS, o quanto ~ antes,
essa especialização, considerada hoje instante em que sê outorga ao Con- denação, sem quebra de hierarquia, que se proceda a uma revlsao por
em dia como o instrumento capital gressp o instrumento fundamental de mas com' a eficiência das soluções qlle parte'do Legislativo, Executivo e Ju
para O' conhecimento superiOl:, em seu nôVo estilo,' dando-se'-lhe uma resultal1l de melhor conhecImento, 'diciál'ÍO criando-se um órgão que ve·
todos os campos da cultura. Ainda soma poderosa de encargos, através Esta experiência já vem sendo toca- nha a 'cuidar, imediatamente, do as"
em relação ao geral, verifica-se que do Poder de Contrôle Externo e jul- da em alguns Parlamentos- de; Eura- sunto. Mas antes que se faça. !s[~,
falta melhor determinação de crité- gamento das contas dos administra- pa. que passaram por crises seme- penso, que seria de ~garnde utlhd::t
rios ".para distribuiçào dos Projetos dores e demais responsâvelS por illantes a estas, que vell1cs continua- de dispor a Câmara duma Comlssao
que tramitam, não raro, por 4, e '5 bens e valõres, públicos, nós ficamos damente aqui. Das decisões alcapça- Especial, a que denominarei COMIS
Comissões,' ao mesmo tempo, quando imobilizados, deixando como letra das, as lideranças náo sàmente teriam, SÃO DE ASSUNTOS PRELIMINA-

" Imediato conhqcimenco, mas, informa- RES destinada a receber, em pl'i-
na realidade deveria ser simplesmen- morta, ésse dispositivo constitucio- riam ao.s seus liderados logo em' se. meir~ mão tôàas as pr01Josições quc
te estudados por uma. só, a especifi- na!. .• Na verdade nada fizemos, até glllda, nas reuniões da tarde das fõssem apresentadas à Câmara, dan
ca" além da de Constituição e Justi-' hoje. para. dar c~mprimento àquele mesmas .segundas-feira~, quando os dc,ll1es andamento, ,após râpido exa~
ça ou outra slmilar, que Qpel'asse em texto de tão elevado alcance. Cum- Partidos ,estivessem reunidos, pois, de mep I'eliminar, sóbre sua fornia e con
t,~rmos ~e ~riagem, como u~~ ,Comis-' pre que cuidemos, logo, :de régula- acôrdo com as miphas conclusões, teüdo.' Estabeleceriamos um sistcma
Sao pre!Jmmar, por onde znlCzahnen- mental' essa atribuição, criando-se e p.rr:ponho també~ se l'ealizém obri~a·1 de contrôle e triagem, destinado fi
te. passa,ssem tõc!as as proposiçôe,~,,- !azendo t\lncionar a Comissão çle Fis- tOnamente, naÇ(uele dia, as reunloes ~'es,!lon.der llelo andamento das pl'Os<
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PCS:ÇÕ2S neüesGárias~ e .is2ntas ne' Ia- plÍas para estudar -e se pronunciar pa,rtes distint'ls: Pequeno Expediente "Õel5 56 pelo gõsto d& fazá-IflB SBm
Jnv.s subEtaoClais, Será um nàvo àr- Subl'e impürta.1tes- questoe5, ou mes- -, Grande Expediente - Ordem doInÚlIlero .efetivo para se chegar ~ Or
guo, c:e 3 (tlés) l'epíe:e:lt:mte3, indi- lllO pala .C1nUnUlr e. ci.J.vul;;ar idéias e Dia e Explicações Pesso~.is. .As vezes dem ·do Dia... Que p81'igo, afinal h~,
C~,~03 fda l:la:cci;:c (2) do.s - e mi- conhecimenw;;, expostos e dí.scUlildos o Plenârio se pode transformar emj de ofereoer, àlJ instituições, uma'Oâ
n01'ía. - (1) um, olEü'Vando o cmn- nas conferenclas e nos debates aqul Comissao Geral; àS v~zes li" altera a fia.ra que prefere fortalecer os Par
pumento de atrib"l;;5es pi'àprias, realizados. Lembro-me, dentr~ mui- ordem dos trabalho" para. o compa- tidos, reunindo-os sem2~n'lhn"'nte l\

-num ql<adro de ,jUl'isdi<:ão que o Re- tas, duma e~peci2J 'lue call! quase no l'ecimento dos l\l[iniskos de Estado, fazer sessões com (, Plen:üio 'Vazio?.
gimen:o c,a Càmara lha vai con:[el'lr, vazio, A do pl'OleS30l' O;:;waIdo G. Li- Mas,. na prática cotidia.ua, êst" é o ITambém desejo fiq~le Claro. que, enio
IV) CO:M.J.SE<10 CENTRAL DE CO- ma, a respeito da Aspf\laginase, um quad~o que prevalece. Or~" nós pen- caso de necessidade, o que é óbvio li
MUNIOAÇÓES - :c inG.:'timável o V:l- medicamento que se procma obter, samos BIll: conferir ao. Ple;n~ri~ um a~- Câmar.a poderá re1.lIl;Ír-sB n!t[!uele dia,
101' C:as relações entre o PaJ:!amento graças ao aproveitamento de substãn- pecto maIS atIvo, maLS dmallilCo. Nao convoC<'lda, pelo Pxesldenlr.l f' de acôr~
e o Povo, tomando-se .sua .prâtlca, cias do ipê 1'ÕXO, para o fim de como, porque esteja operando mal, ou se do com os líderes.
uma das J~ase3 do regime democrati- bate ao câncer. Se tivéssemos aqUl tenha diminuído na escala da. gran- I
co. Sem a contí.l1.uidaele âessa comu- uma Comissão própria, por certo que deza. que lhe é própria. l';.las porque! o PARTIDD .
:nicação, hoje em dia assegurada e ta.- o' trabalho do gr~nde cientista bra- cpnvBm assegurar melhor aproveita-
cilitaàa pelos numerS03 reCU!.30S da sileiro teria alcançado foros de ver- mento do tempo e maiol' eficiência em Fixadas, por éste l'Umo, ar; diretrXo
tecnologia, cie"aparGce o diálogo no dadeiro fundo Clentifico, acarretando sua missão. Antigamente, as Comis- zes da' P..eforma, no que t'lnge às co
sistema poJitlco que liOS governa, le- novas discussões de nível mais pro- s~es não, desempenhavam o papel que missões e ao l'lenário, toquemos ago
vando-nos, por conseguinte, a tóda fundo, em outms escalões da mate- tem, hOJe, na elaboraçao legislativa. ra. no terceiro polo,- em tôrno do qual
sDIte' de dc~or~açõe3, B P18Ci30, pOIs; ria. _Mas por não termos um á.rgão Os Deputados, a bem dizer, davam se deve mover a atividade parlamen
que essa !l6a~ao não desapareça e como êste, cuja criação consideramos pareceres a' proposições, no Plenário. tal': O PARTIDO - Ê uma entidade
ésses dois POl03 continuem :firmem8n- 'válida as conclusões do Profes.sor 0:>- l'4as, hO.ie, a Comissão tem de parti- que pràt,icamente não existe. Quase
te aproximado, um do oulJ'O, dando waldo' G. Lima não tiv61'am para ,nos 'cipar da lei estudando os projetos, desapareceu na .rotina das atiVidades
sentido à men"aii;em duma. comuni- outra. conseqüência. Foder-se-á dizer ,oferecendo-lhes; muitas vêzes subs- diárias. Salvo uina ou outra' 'Vez,
cação r,eciproca, Não é possivel que to,mbém que uma nova Comissão, 80- titutivos, apreciando as emendas de q}1a~do se atravessa uma. quadra pa
nos isolemos m?is do que jã estamos, mada'" mais 4 OU 5 olltlas que jul- tal sorte 'lU", restará pouco tempb ao l~mlcf!' ou uma hora cntica, é que
aqui no planalto de Bnrsilia, longe gamos iguaimente necessárias, impor-o lmrlamentar para se dedicar ao Ple- s~ reune, debatendo as questões•.As
do povo, de cujos anseios e reivineil- ta em despesas de nõvo local, pea- nário. A Comissão Iíle exige tempo. snn mesmo, com muita pressa..·• uI.
caçõos nos distanciamos. Não somos soaI e material. :é verdade. :iVlas na- e tra):lalho, especialmente se lhe fôr tlmamente, se tem procm'ado, dentro
~onhEcidos e nem oOI~~ecemm,; e, por da se faz sem despesas, l'epetil'la aqui delegada a atribuicão de votar cer. dg .t.RENA, fazer um trabalho de
l&iO, surge e se amplIa o' nosso re- o Oonselheiro Acácio de saudosa me- tos proj€tos. Com li distribuiçao dés- união e fortalecImento, () que já, re
trato, que cumpre desfistif:car, e que mória... E aineia n:{ais, essas despe- se tempo, do qual fi Comissao vai p:e.b~ntou ll1~ta coisa, embora se,i5
é aquêle do Deputado que não tra- sas. que a Cãmara tivesse de fa,zer, pedír-ll,1e seja dado de forma, inte- diflC1I o canp.nho a percorrer nesse
ballla, usurpador e carr"Ü'isi,a; do sel'lam necessal'las.e utels, porque JUs- gral, temos de penear, desde 10"0 sentido. !\'Ias, :reconheçamos, signifi
CongleE~o que é um Clube de prlvl- ·tiílcadas pelos melhol'es :re;;ultaClos numa fórmula que atenda. e COnci~ cou a. vontade de move-lo, para que
legiados, ou uma súsla abominável de que esperamos e em beneficio da l'e- lie os interêsses em ,iógo. A melhor não flca,,~se uma -letra morta, diante
exploradOl'es da Pátria. ld:as fio po- validação dum conceito, a que f'az jus que encontramos, tanto eu, quanto os dos problemas coletivos. Nós não que
demos derillbar essa críticá injUsta o LegIslativo. Afinal, se nós 'deseja- membro~ do Grupo de Tl'O,balho remos ver o Partido simnlesmente co
e pesada, se nos mantivermos em li- mos um~ Cámara modernizada e 101'- quanto o próprio Deputado Daniel mo uma legenda e, sim,' como o ins
gações freqüentes com o povo, a cujo talecida, temos de reaparelhá-la, Faraco, foi a de dividir a semam tcumento capaz de dar ,execução ás
julgamento pudemos sempre apelar, através de órgãos como êstes, cuja im- parlamentar em dois tipos de traba- idêias politicas. Desejamos aue saia
criando e eshbelecendo vinculos de planta.ção e bom funcionamento im- lho: Tl'abalhos- de Comissões e Trã. à llç'l, que venha participar -efetiva.
confiança e d~ entendimentos. Fen- põem despesas incompativeis .oom me- balhos de Plenário. Os' trabalhos de mente das lutas, empenhando-se pelo
so então que pal:a isso é preciso que didas de pequena economia, as ,quais Comissões serÍ!un realizados às quar- triunfo de SUl:l,S causas, E não 9,' voz
haja na Câmara mn órgão cl:.paz de poderão fiel' aplaUçlidas hOje, mas tas e quintas-fªiras, pela manhã" de isola<1a de Um ou de outro que fala
apanhar e pelceber todos cs ponto" condenadas ama!!,hã, pOl' não have- 9 às 12 horas, e os traba,lhos de Ple- por êle, em razao dum dever de ofi
dêsse intercâmbio, recebendo a cor- rem consultado o futuro, -qu<; é a me. nalió seriam às terçss, quartas e CIO... Nã,o sei se é mal de origem,
respondêlicla direta, de qualquer par- ta pam onde caminham os Pa·rJa- quintas-ieir!!.'3, das 14 às 19 horas -e, mas no velho e glOl'ioso Partido Li-
te do pais, para aproveitar as idéias mentos cultos e civilizados. às Bexta.s-feiras, de 9 às 13:30 horas. bertador, tínhamos o hábito das re-
{j sugestões que lhe podem chegar . . - . As segundas-f'eiras não fel'iamos Bes- lmiões trequentes, 'Sob a presidênch~
das mais diferentes origens: duma. AS.SI"?, pOLS, n~ss~ prpgraIll:a t-em de sões, 11em de Plenário, nem de ComJs- do deputado ,R·aul Pilla. Quantas vê-
professonnha primária que ·tem uma pr;rtn', das CO:l1ls.so_es, am~lIadas ~m S'ões, mas haveria a sessão da Grau- zes, naqueles dias, não assistimos a
proposta a apresentar sõbre alfabe-· n~~elO e. atnbuiçoes" ~ara aten~e: de ,COmissão central, nos têrmos e belos e profundos debates entre Mém
tizacã.o, ou dum comcrciante lnte- ef~zmente aos ~eus fino. Por outJ:.ao para os fins já enunciad.os, pela ma- de Sá, 'Nestor DUarte, Luiz Viánna e
l'essâdo no sistema tributário, ou dum p~.--vras, posso mdrcar, as sug~~to~s nhã, e, à tarde; a. reunião dos par- outros. Quantas vêzes o proprio Dou
pequeno agl'!culior que tem opções ~und~men~als .que -conSlde:o oVlaV~lS, tidos. Quanto às sessões d@ PlenárIo, tor Pilla .não se curvou à decisão dA

sõbre formas de f'inancÜlmento de po- «~ntlO d~ ,egumte e~qu.ema. 1.) ,crl~- nós adotamos a sugestão do 'deputado maioria, para segui-la, 'em razão da
ços artezianos, enfim de ql.alquer çao da~ n~~a,s Com~ssoes e extlr;p~o Daniel Faraco, procumudo destiná- fidelidade partidária? Talvez, por isso,
pe~soa ou instItuigão interessada pelo de .dU~.s, p~~an~o tõ~as fi 18 (de"Ol: las, o mais possivel, à votação de 'pro- é que atribuo muita importâooia às
destino da terra comum. li Comissão tO), 2) llldlcaçao do~ seus membro. Posições e discussão complementar, reuniões partidárias. Tenho o exem
poderia transformar o tem, dessa cor- c()mponentes" de acordo .coln a vo~a- (quando requerida), ao debate poli- pIo do P. L. que sempre se apresen
l'esponder!Cla em projetes, emendas. ?ao, de troJJaü'-? o~ atlvldade_ pr?Íls- tlco e de assuntos gerais, Sem pre- taVi1 unido, em t-ôrno das posições
requerimentos de infonnaçõ~s e tan- o~onal antenor! .3.. ) c?ns~,r!1ça~ lme- juízo da ordem sempre referida, a que defendia. procurando traduzir co
té.S outras medidas em favor da co- dmta dos escn~onoB mdlV1duals dos sessão ordinária começaria eom o Ex- nhecimento de ·causa.. E' verdade que
letlvidade. Por outro' lado, se encar- p~;h:menta.res, h~·a~os.du;:"t-amente 1,'0 pedlente a ser apresentado pela Me- outras agremíações políticas podiam
.re,,;aria da divulgação da, atividade predlo <T,da~ COJll18.'loes,. 4) ralteraçao sa, entre 14 e 14.15. Das 14:15 às 16 ter seguido essa mesma conduta. Não
parlamentar, organizando proeramas r.) Eeo;:mcnto Inte.r~~, ~~to_lzaI:~~,~ seria o grande expediente, apenas com duvino, Apenas me refeJ:i ao meu Par.
de debate,_ entl'evistas. visitas. aos Es- de:ega~ao ~~ podeles ~s. Coml",,06~, 'dois oradores, começando-se a Ordem tido, porque ali conheci os melhores
t9.dos. lançando "tapes" dos trabalhos para_ dlscutnem e vota~<J!l1 ?s pro,lc- do Dia à,s 16 horas até às 18 horas exemplos 1Ie união e de disciplina
nas Comissões e no Plenário, enfim, tos, que e::;,cel'l'em ~ateJõ'a ll1con~ro- quando teria lugar ~, última parte d~ partíllária. Oxalá, possamos dizel' o
projetando e mostrando a, todo o pais veIsa, cO~lIorm~ ,i~drcaç!l:0 das lide- sessão, ou seja 0.- qua.dro daB breves mesmo de nossa AREJ.~A!!! O Pal't.!
como o deputado deSemp61lha a 5tla r~,:ç,:s! 5·) ?rO~blç>~O regrr!le~~i?"l, nao comunicações, até }1B 19 horas com do, a meu ve~', tem de se assegurar,

plÍssão e cumpre os_ deveres do s~u pe:J!l'.tmdo 1,:a~lZa~aQ de ses;s~e~ n~s os oradores inscritos pelos Partidos, na comunicação freqüeníe com os seus
cargo de representaçao popul~T. CrelO ho"anos, des~mado~ ao Plenang, 6·) podendo falar cada um durante 5 J:'epresemanj;es ou lideres, objetívan
que um órgão assim rest,abelecerá ela~oraçao dllm Estatuto ou l'iormas (cinco) minuto.s. Está ai em linhas do fortalecer a união e criar' os vin
uma comunic~ção autêntica. e fará Bas;cas pam regerem, os sens traba- gerais, como projetamos onõvo Fle- culos da solidariedade interna. Há
c0;tl1. que ao C_amara, pouco. a pouco, lhoo. n~rio, funcionando dmante 4 [quatro) oroblemas que se agitam dentro dac:re o ~~eu ~10VO retr:"to, na dlmen- PLENÁRIO dia!> na semana, para votm: projetos Câmara,' nas Comissões, no Plenário,
sao dp sua, llllportânma para ° exer- de leis estl'uturais de códi"'os -le re- nas proposigões, sem o conhecimento
cicio da vida democr8.tica. V) CO- Passemos, agora, a outro tema do formas; ou senão ~al'a debater' os pro- prévio e necessário da Ol'ientação
MISSAO DE TECNOJ,OGIA$o OIÉN- nosso estudo. Passemos ao' Plenário, blemas nacionais ou ir,ternacionilis, pal'tidária, levando os representantes
elA - Sõbre a necessicJade desta- no- que é o-palco maíol' da Câmara. An- além de se ocupar, um pouco, com os a tomarem posições pessoais que de
va Comissáo, estou de pleno' acôl'do tes, era ali onde se resumia toda ati- fatos que acontecem a toda hora e pois julgadas como estado de rebel
com O. nobre deputado Amaral. de viàade parlamental'. O cenário dos que merecem o registro de pequena dia ... Acredito que um dos meios ao
Souza., quando justifica o Projeto de maiores acontecimentos poJiticos: a comunicação. Não há desdouro nem alcance do Partido para S6 conllece.r
Resolução J1° 58-68. É verdade que Independência, a campanha da Abo- demérito algum, b8, num dIa da se- e compor suas normas de ação, resi
temos 16 comissões permanentes, ca- liÇão, a sorte da República, Ninguém mana, apenas às segundas-feira.s, não de, precisamente, nessas reuniões,
da uma tratando àe sua matéria es- é éapaz de medir a "ua grandeza, na tivermos sessões plenárias, No par- previstas para as t<\rdes das segun
pecifica, de tal sorte que n2>da lhes expressão das leis que,ali se têm vo- lumento alemão, que é um dos mais das-feiras, em que já :,e tem, pre
pudesse escapar, nem mesmó do se- tado ou na eloqü2ncla dos tribunos civilizados do mundo, não há sessões palado, pela manhã, a pauta semanal
tor das Ciências e da Tecnologia, que' ali têm sabida dlSfender as ins- às segundaS-feiras, porque aquêle cUa dos trabalhos, podendo-se, enreo, cui
Mas o fato é ·que a Ciéncla e a Tec- tituiçõ'es democrtltlea". O :fato é que está reservado pal'U a reunião dos dar das tarefl!:8 col1seq~entcs e cc;rre
nologm têm tomado tal vulto 110S o Plenârio l'epi'esentou sempre a pró- Partidos e da Mesa, no sentido de se latas, que sera.~ prodUZIdas atraves do
últimos anos, que não se entende não pria ahna da .Câmara. Mas, hoje, vis- tomar conhecimento do que se pas- debate- e d? dlalogo.. DeseJamos, ver o
tel1Ila ainda a Câmara. um ólgão ade- to-sob o àng'uio da técnica legislati- sou e de se organizar a PAUTA dos nosso Partido POlitl~O, na, .cama.ra,
quadamente anarelhado para j) exame va, tem de se adaptar à realidade dos ~rabanl0s semanais. E nln;;uém está exercitando uma açao orgamc!l, sm
objetivo e mais acertado das questões noSêos dias, sem que seja atingido na pensando que o mundo vai se aca- c."on.iz~da por todo)l os ramgs, ~em ar:
ligadas ao nosso futmo. O Poder Exe- glória. do seu passado. Sabemos, com bar com isso, nem tampouco a demo- tlflcralismo, nem extraVagal~Cla, ma,
cutivo, ne:3te particular, Se encontra efeito, que tõda a ativ'idade do Ple- Cl'acia européia corre o perIgo de ser sabendo, 'j.entro da híerarqma, o que
suficientemente preparado e o Se- nário se baseia numa triplice p1'0sen- ultrajada -em seus principios. Melho,' cumpre a Dada um l'ecebel' e ofertn.r,
nado tam.bém clúdou do problema, ça (Mesa, Lid'eres e Dep1Ltado~)', da mesmo é' reservar as tardes das se- para o bem da democracia. Descendo
Não é possivel, porém, que a Cáma"l' qual reslllta a sessão, que se com- gundaB-feiras para ao, reuniões dos paJ'a o campo das medidas con()retas,
fique por fora, sem condiçÇies prõ- põe, ordlnà1'iamente, de 4 lquatro) Partidos e da Mesa, do que fazer se3- pretendi pudessem ficar as lideran-
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• , há P i i que dei ên- soda. Fala-se' muito' de sua necessi- assunto tratado fi depois dessa iden"
t~s, a8 comissCies, a te

MeSa
et a,.s Ban· hr;: i~~~~a':'v·3~ p~tidãria enten dade, como, ponto salienl;e, de todos tificação, haja a elaboração das re

·cadas em penmmen con ac.o ,com dendo que a asu~ prática, atr;vés d~ os estudos relativos à, Reforma da ferênciaspara facilidade, das consul-
:0;' Partido3, nlto só .através da reu- b tOa'mar", ' tas futuras., A seguir, temos de Ela-,DJ.ão semanal, como também da in- freqUentes. reuniões a céu a er o, w ,

tOI'mação diálía dos fatos' que acon- constitui a defesa de todos contra tu- Ainda' há pouco, mal se ,constituia bel' quem é que vai fazer a pesquisa.)
:\~ecem em cadl' um désses setoles. O do, contra até as ê>iXões mesquinhas, êste grupo de trabalho e já recebia Já se indicou antes, o que se pesqUl
:'lJarec~r, li decisão normativa, a ,im,- torjadas, no mistério da intriga, pela a respeito contribúições da maior va- sa, como se pesquisa e a,gora quem é
"i;rução da liderança, a resolução das mediocridade invejosa, ou pela vãi- lia dos dignos colegas Amaral' lIe que pesquisa. Entendi ser' de grande
bancadas, tudo isso ,encerra um CO~l- dade sem titulos, Repete-se. hoje, Souza, Milton, Cab~al, 'Daniel Faraco, relêvo fazer o estudante brasiJeirQ
J;eúdo politico de imensa significagao como se escrevia hã' 100 anos passa- Flancisco Amaral, Ray Santos e Ro- participar dêsse traballio. ,Não só lhe
>para o bem éia coletiVIdade. Convi- do,,; quando a Nação atravess,ava se- berto Schimdt. Na ·verdade, a As- asseguraria {) conhecimento e li apro
tisx O Iv.Iinistrcí do Executivo para co- mel11ante crise política: "Os Partidos sessoria é um serviço fundamental. ximacão com o Congresso, {nllS po";

:::nhecer o que se pa.ssa com os assun- Morreram", Sim, não ,podemos con- deria' abi"ir, pára alguns, ,a oportuni"
"tos de sua pasta num -estado da Fe- testar sua relativa exatidão, no sen- Ninguém pensa o contrário. Apenas dade de revelar e aperfeiç'oar sua vo":

t 't- 't'l h o que se'exige é que opere em térmos _í1eracão, semanalmen e, e ao u I 'tido de' que os rartidos se tornaram 'de eficiência, de sabedoria. Ai é 'or:i1e cação polftica. Verdade que nao se:
guanto uma. exposição que pOflerá f~- grupos aglutinados em tôrno de le- penSa aqui em atribui! áo ,iovem
iler numa Comissão da Câmara; CreIO gendas, de interêsse locais ou pessoais. reside a questão. A assessoria, como universitário a missão ·total de reaU":

',q'ua uma das profun~s razoes <lo Nêsse sentido, os Partidos morreram. o ,informe que se leva ao deputado, zar a assessoria. Seria um encargd
t G · tinomomento em que realiza o seu ' ,:~xl ~ ~O\ OV':'l,?O Cas e o Br!luco, Mas, ° que não morreu, ainda, segu-, t demasiado oneroso, prá nossa Juven-,

\,'OnslStIU na Vlslta, a bem dizer, diá- ramente, nêste Pais, foi o esplrito rabalho legislativo, esta, a Câmara .tude universitária, que tem de cum'"
'lia, que os Ministros faziam ao Par- público de muitos de seus, represen- já vem prestando, embora não iden.. prir ris afazeres inerentes ao Reli:
~.1jlao, onde o nosso líder Adauto Lúcio tantes, 'patriotas autênticos, cuj8,- vi- tificada régimentalmente e sem obe- curriculum. Não; não é isso o quo
C d" decer a esquemas técnicos, Verdad:Ji- t d d' ar oso sempre os 'rece"la e os aprc- .da ho,ie não se pode fazer percebida minte- dispersa;' assiméttica, descoor- penso. Meu pro,ieto é no sen I o €l
'ílentava aos lielerados, para exposição mas amanhã certamente há de apa- participação, isto é, convocar a mo
llos ,prob~mas e, daEr reivi:!-dicagões rece~, a desp~ito dos interêsses e das' denada, mas axiste e com o seu jus': cidade, inclusive a, do ginásio,. para
~era~s. 'l!?'tabelema-se, entao, uma facções. Há de aparecer serena, ra- to valor próprio, reCOl}heçamos. Já a tarefa de 'se aproximar da Camara
P?rdial aliança .entre deputados e mi- zoável e justa, legitimàâa pelos' meios não quero me )7eferir, nestas condi- " ajudá-la no trabalho legislativo.
'lUStros,_ produ~mdo 'efeltos S(ue, em- honestos, para desilusão dos maus ções, ao !PERB que funciona entr.e Ent§,o, penso que no primeiro e no
bora }laO alcançando a, plenItude elas atores ... Os novos tempos se' avizi- nós, na base de sociedade civil, S8- segundo plano da assessoria, se pode
J;:olujioes pl;ltell:.das, preS&lgiava!l1, ~o, nham, para não dizer ,que ',iá chega- guindo diretrizes estatutárias que Iie muito bem inserir a presença do uni
navla, as Ielaçoes entre o LegislatIVO ram pedindo homens que tenham destinam ã prestação eventual de ser- versitário 0\1 ginásiano. De fato, nó.
e o Govérno Acredito fo's5e u't'l ' viços. Ms,s à pesquisa anônima, à in-
' • ' , " ' I a fôrça e vontade para reparar o re- primeiros degraus de nossa, escalada,
~·~novagao. deE;;a; pratlCa, qUe _se po- construir o edificio. Nin,f;;llém repele formilção que.se colhe na, Biblioteca, .quando tratamos apenas da coleta I'J
~a estenam: ate a outros clrculos ele o conCU1'SQ da experiência, ninguém por exemplo, à coutribúição do da pesquisa do material, não há dú
(ju~t.ura, ASSIm, me parece. ~e grand~ repele o valõr' dos homens ilustres; o BNOPS, da Taquigrafia, ,do Arquivo, v','da, que se pode receber. a contribui
:u.tl1idade pudessem os mmlStros vi- que ni'to se quer, porém, é li experiên- e ao trabalho individual, isolado, mas ca.o dos unl'veI'sitãrios, Como se hásItar E%ados para fazpr debates e pa- 'I t -' eficiente; de, vários funcionários, Tu-
" t· ." • ,cla. que nada oferece ou a I us raçao d'e procede". para isso?' em toct('l~ 09
.es las llas íJnrversldades,. J.10S Smdi- que sônie~lte ,ilustra os interêssespró-' do isso não deixa de traduzir uma Estados onde ha.ia Universidades, se-catos, 110S Cnculos Operanos, e ou- '. forma de assessoria que Sabemos im- w "

,tras aosociações de classe" na com- prlO~., perfeita, incompleta, ainda inorgâni- ria orga.nizado um pequenq"bureau",
panhia de deputados, sob ,os 'a"uspi- Falei desmaIs, talvez, da intenslfi- ca, mas Mil e 7·eal. Se IJudermos constituido: a) _ pelo professor do
cios dos Partidos. Creio, também, que cação da nossa vida ps,rtidária, e me transfol'mar ésse elenco de atividades Ciência, Polltica ou de outra cadell'll
o PaI'tido poderia, pl'omover festivais perdoe por isso V. Exas., mas assIm dispersas, num sistema de açôes con- correlata do curso; b) ~ pelo repre
artist~c0!l' conc~rtos" n~s locais' mais faleI porque pe!1,so que a hora da no- jugadus, seguindo uma linha ,hiera.r'- sentantê, do órgã,o, estudantil e c) _
IlcesslveIS e ll1alS proprlOs para o es- va convocação· Ja soou. So chamamos quica ele pesquisa, estudo, classifica-- por um dos deputados federaIS ou
tUslant,e, para o operá'!i,?, para as ~o- 'os jovens para as nossas fileiras, te- ção, informação e distribuição .da ma- estaduais, da representação local.
~as de casas, empresarlOs, os profls- mos de lhes oferecer as nossas linhas téria, aí sim" poderemos alcançar, um ~ste pequenin(J~órgão terá a mi§.BJí.O
v!onai~, liberais e,te..• Esta~ l?r~vidên- de ,opÇ1l9, na obrigação de lhes aqrir nivel de assessoria, à altura do nôvo preclpua de interllgasão com a a~ses
(lIas s!l0, ap:l,.rentemente tnVIaIS, mas as portas de unia vida democrátICa modo de trabalho parlamentar que soria central da camara, e com ?
llode~'ao, repr.es,:,ntar uma nov~ fase sadia, consagrada aos supremos In- desejamos ver produzIdo ordonâria-, Núcleo de Proces~ment,? de Da~os.
~a VIda bl'a~l1ell'a, 1).OS .proPo!·c!ona.n- te,êsses da ,Pátria ,comum, em que mente na Oâmara dos Deputados. IpDssivelmente no R10, 3' fIm ,de se m-
tí-.I:!. o conheClm~nto da mstitul9ao po· ha,ia par1,idos com idéias, com prin- teirar continuadamente, das sollc1ta-
lhIC!l;, ,:'0 partld.o, 9u,e tamb~~ tem cípios, com diálogos, com. disci~li!1a, Inegávelmente, a Assessoria terá a ções do Congresso, do material a ser
i?' lUlssao de ag~emlar, de unn. e de .com resPlJnsabilidade; partIdos CIVIl!. missão de preparar o deputado para, pesauisado ou cle.ssificado e do ln
,10rtale.~e~ os vmculos da SOCIedade zados, ou, como diria Nabuco, partl- o seu trabalho, prestando-lhe, no forme a ser prestado. Constituir-se
tlemomatlca., " dos que_porfiam, mas n~o_se excluem,' tempo próprio, a informação necessa- á anualmente, a 'turma de 'estudan-

Senti b~s~~Ilte a cl'ltwa. levantada que se substituem, mas nao se exter- ria. Há de ser apàrelhada pa.ra"aten~' t~s, a ~urmã· de estudantes, 'combi
(lontra. a Idela de nos r~umrmo~ uma minam. O que não se concebe mais, der ao parlamentar, na Comlssao, no nando-se eom o NPD os detalhes de
vez por sema11a ..sem dUVIda, nao me por exemplo, é a vida partldáFia, com Partido ou no Plenário, em sua 8-t1- horas'e local de trabalho, O -traba
'fiz. bem enten~ldo. Alegou-:se, com os' seus representantes, especlaimente vida,de individual. Terá de ser efi- balho universitário, procedente' das
efeIto, que a Camara nerdel'la uma os parlamentares, ignorando a posi- caz e especializada, no sentido de po- universidades de todo o ,Pais. conver
'lJ~ssão e que, as bancadas d.o Sul se-, ção que -devem tomar" diant~ das 'der ser ofertada em qualquer seto!: "'iria todo ele para o Rio, onde loca
rIam favoreclctas com um dia de fal- graneles questões do nosso tempo. técnico.' Por outro lado; h.!i de. ficar llzel o Núcleo ele Processamento ne
ta. Na verdade não procede a acusa- '.. _ ,'em permanente contato, nao so com Dados, um dos serviços a serem Ins-
ção, E' injusta. Em primeiro lugár, A unrfwaç,:.? da Ale~anha demaJ?-- os departamentos que lhe prepa1'(Jm 'talados no Palácio Tlracte)1tes;
lO. Cámara não perderá sessões. Terá dando r; .. umao europela, a explosao a informação, mas com os órgãos pa.-. '
ISUS; sessão. Somente, que,- em vez de dem?grah~a com a ,t~se correla~a da ra os quais seja encaminhada. De I PALAmo TIRADENTES
ser uma sessão de plenário (o que p.laniflCaçao d,a, faml11a;, o a,r:.te:.~rro- tal sortE'! que, ao se apre,entar, l1a

geralmente não há às segundas fei- rlSmo na Amel'l~a Latma, o dl~orclo, Câmara, qualquer propos1çao, 'naquê-! E" um imÓvel que' pertence. A. C)1
tas), ou uma sessão de Comissões a defesa do capItal nacional, sao te- le exato momento a Assessorm esteja ma l\8 Dotado de valiosas instala
(que'não há nem nunca houve, mes· mas, dentre outros, que os nossos s,visada para, conhecê-Ia-e, ele logo, 'óe~ "está prãticamente sem funçau
mo) \ terel11.os uma sessão ç10 Partido, partidos peveriam discuti~ diante da movimentar o pessoal e setores 'na- ç cÍigna' Di"p5e apen~s de um e5
o qual, para a Câmara, é tão impor- I'!a!!ão e na pr~s~nça daqueles ;;tue es- biiitados naquela matéria, preparan- ~~rórlO p'ara. 'ater:der Bra~i1ia, entre
tante ,quanto o Plenário ou a Co- tao batendo a nosse, porta, a pr~:' l;dOo ~ prestando o Infórme, ca~o s.e.J!l.' ue a um pequeno grupg de servidol'es
missão, Em segundo lugar, ninguém cura do que, possa motlVar os pOlltl pedIdo. A,Assessoria çompreenaera a a-elicadOS mas sem qualquer motiva
propôs presença facultativa. A pre- cos dos novos te;:upos. Na Camara pssqutsa, !lo elCl88:}icaçQo iUl mmerw 'cio supe~ior e especial. Também
sença é obrigatói'ia para todos, "ad dos, Deputados, POIS, há de se prete!!'- e a informação. Creio"que serão es- I func1ono. lá uma garagem. provida (la
instar" do jeton, O deputado compa- der uma"R~fo~ma que, penso, nao tas as três, colunas' em --que se deve ou uisslmos automóveis .(3), 6 01.1 7
rece á sessão do seu partido para dar se .de-:a restl'l?g~r apenas ao Plenário, assentar. ,Quanto a pesquisa, abrall- P.mo~oristas", isto é, 3 requisitados do
contas das tarefas desempenhadas e nem as Comlssoss, ma? deva a!can- gendo o trabalho prellmlt;~r de, con::, stado da Guanabara e '1,que são a\\
receber novas missões. Além disso. é çar, igualm.ente, o Partido., que e um imIta ao material dispomvel, ,do~de xiliares de limpeza.,. No andar tét
o dia em qt1e os companheiros se órgão leglt~mamente yálldO, e por será. retirado, classificado e referIdo, reo funciona a Operação Mauá e no
juntam para diálogo 'partidário, para' on~e. tambem s3 expl'lme a vontad~ o ele~ento ql.1e vai informar e até 59 ~ndar o Centro Federal <le Edu-,
o esclarecimento, das questões pol~- polltlCa da Naçao'instrUlr o trabalho do deputado. cação Moml e Civica, dll'1gido por
micas, para a fixação dos pontos e da EXIJOsta, destarte, a primeira etapa , A sêrie de elemento~ identificadOB unia honrada patente do ExércJt.o.
linha dedisciplina partidária. . do nosso projeto, passemos, agora, ~ formará os dados que serão o lastro Como' se vê, o Palácio Tirandente3

O sentido a que me propus foi. por- segun~a fase, relativa aos Servzgo.9, de qualquer investigação futUl'a, F';l,. vai 'perdendo, pouco a pouco, suas
tanto, o de revitalizar os' pal'tidos, '. In}Clalmente, ap~esento umll. di~- ra esta 'primeira: parte, tem~s .de, con- caracteristicas, pel.? desuso _e pelo uso
procmando condições e substâncias' tlll!!ao en~re os serVIços f~ndam~ntals sideral' duas COISas: (I. mateTza.a 8er para outras mlssoes. Daqui há al-
para a própria sobrevivência. (prepal:ac;ao pe~soal,e ,.dlVulgaça~) e pesquisada e cemo ser.á pesquzsCfda. gum tempo, a Mesa.terá,de fechá-lo,

" ,.' os servIços gerals'propllamen~e dItos, A matéria é a mais vasta posslve!. até mesmo ,poLmedlda de eco,nomla.
A falta de partIdos que lutem por ou sejam, aquêles qtle constltuem a Está espalhada por todo o 'Brasil. Nâ Em certa época,falou-se Iptllto que

id~ias e abram debates o :('l'omoy,am infra-estrutura da atividade parIa- nâmara mesmo' há um riquissimo devia scr transforma<lo num Museu.
discussões s?bre tem~s umv~:~als e mental'. Os primeiros se l'eferem ,'.I ;r;anancÍal de ddcumentos históricC'2, ,Seria o Museu do Legislativo ... Real
naclona~s, somente, ajuda ao llaer~n- pessoa do deputado, à sua cultura, ao exposições, conferêncIas, debates, pro. 'mente, a lembrança não ,deixa ele ser
!ias vaZIas, qU~ somer;te. "e preo- seu preparo pessoa! .. Os segundos. se jetos, oiscursos; Relatõrios, inteir~- nobre.:- Mas, pe,rgunto eu:. por_ que e
cupam, nos penodos eieltOlaIS, co~ os destmam ao exerczcw do mandato mente entregues às baratas. E' jTI'ecI- para, que? Sera pela s9,tlsfagao de
hom:->n,s. e com os votos, reunll:d~ parlamentar. so que seja revolvido todo ,ll.:se dó- têrmos mais um Museu? Quanto serl~
partldarlOs na hora das convenç::>80, t S rimeiros lridiscl1tivel- cumentário 9"cumulado, classlfIcando- o 'custo de sua tnanutenç~o? t-<um,t
assim como os Conservaáores do J.m· D~n re o . p. porta'nte é a Asses- sé e analisando-se a' sua matéria pelo terra em que pouco se VISItam ospério reuniam os seus eiement.os na, men a, o maIs 1m , ,
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Af'lU-"tos Preliminares hbera Cl pro- em condições de não molestfU' c, {lO- namento da Assessoria Pal'1amelltn,Y'
posiçâo, nêBte exato momento, o De- modidade da 1'Otina, sempre maijj In- entOO tel'emil5 'de pa~·tir para B olth~
pal'tamento de Assessoria tomará tam- nliml,da a seguir do que a S61' óe· alternatIva: oriar o De-pa,rta,men·to ti,
bém conhellimento e c\tidará de pro- guida... Assessoria, c-om as finalídadec·e ato:"
parar o informe, de ta.! sorte q':te pos- O plano ou projeto que Ofereço para buições definidas em estatuto €Bpeci~j,
sa Eer entl'egue ao Relator e aos 11- lLssessoria, é simples demais. Faço-o dentro do nõvo Regiment(}, (lompreõ

deres durante o pmzo de recsbimento dhidido em, tTês graus; no primeirO, endendo Biblioteca - SNOP8. - DQ<
de emendas e discus§ão. Ls.so não com o enfático apr(}veitamento do es- cumentação - Taquigrafia - Sel)re~
q1\or diZel'.. no. entanto, que ~JilUe o tuaante, ginasial ou supel'ior, .1ªnelO- taria >da Mesa - Gravação e Al'ÇlU!VÓ
deputado, lncllvldualmente, e~<:llll(lo do lhe a chance de manifestar ou a'Oer- e PalaCl~ Tll'adentes. Eu, por ll,llll'!',
pr.:'ce~so" ele m;ol'maçao. Na-o; ele a felcoar a sua vocação, através ((um estlm~l:a que o .IP~ re;spOndE[:~~
te:~, deode .quo o sol1Cl:e. qua:;:d() ~~- trabalho de levantamento e coleta dJ3 por es,e ~'rabalr:o.c Nao s~ .pode:ni'
s_~~~, a.c(}mp"nh,a~ ,o pWJeto, ,'';:'"c.;-u, à dados. Rá de estar sempre em CO!l' com~.I~ta~ sua IJll?Sao, ampUando ~
{US~~nCla. ,..Ba.'~t,a~a .que ~::~nLe~tt:;.a~ t."o.to .c.'om o Parlamento ou respe-mivoB lexpe_~enc_a. qu:e Ja OOll.S~gUIU, c0m..G
PBlt?~~O,O seu ~eseJo, .n,,:,"e, 8en!h~~. G€lViços e óIgâos e,specíalizados. No tam~em _evItaJ.·l~ a, dl1plicldade de se~M
O p._nmpai e qlle a a,se"SGl1a e.,t. Ja segundo çom o aSSEssor iá habltitaW' IviçOQ neQta ca,a.
sempre- apta a prestar o mforme. qua:- , .' .".. ,t '. 1 . d -~' . c ,-~'.' _,'
quer que seja o projeto 'em andamBU- que ~al. ::e<:eOb o n~a el'la, Vlll 0, a~ ~~ sugesta~ 4e n(}s.p?,.~vr aJudaI, fU:,:.
to'.. Poderá fazé-io, dentro do prazo Umvcls1tla,ae ou, (\0 ~::;~ieo deJ'ro.~~s Imu.,do c~nvemo de S€lVIÇOS com a Oa",
da urgência, que é um lmperativo ele Ibam:n~o. ae Dado:, p~.• ~ ~ pOllm~.,t? maIa, na? vem resolver nosso probfe'l
sua lJ:rópria natureza, de ól.'gaO dUlua ~eCe;'5,allO e €ÜG~:l::;9J a~ ~l.ela~O~esj .\~_: Inla que e de .se fu.n~~r um servlçq..
infol'lnátlCa aplicada à:4elabol'ação le- lIdeLs. ~ ,~l} :el~ell'o b,:a.~" P:::"~,;~;J: !lOVO, com re!!lS~l'O mlOlaI de estabi!ol.
o'Islatlya. Dada porém. a circunstan- ! numa a,sc,:",olla temlj{,}rtr_Bo',al,",_.c.\ lIda,de·e contmmdade. Em todo caõll';
~ia da compiexidade ou iÍnportincia' t" e!'pcmahzal1a. ": "el' pr~sGada pur o Protocolo das Notas do lPERJ:f
do assunto. lmver certa dilatacão de tecmcos (nac!;)J::fI.ls ou e~trang\!lws': acompanha êste trabaiho para deo);o'j
prazo, de lilOdo a permitir' que 'se pro- Essas tl'ê~:oILtn~~nCoê, H·af."I~o t0r~,) são jJosterior,
m.,ova a coopera.ção de outros elen1en- um Sl~P5}l ti:; CV1L.L~t~_\uC~~~S~l~l~~~O. ?:,:-o I • ~ ~ _.~ ~
tos elucidatIVOS como, por exemplo, .lJ1at:nal que lhe PQU.:I,.L~Úi"~_l' ~s ,;;,: I.:E el';,50

0
' q~e: aSSIm, es.a ell\p?:~?, Bfi1.',

rápido simposium. conferências e pa- guil1LeS ~eI'V1Sos: B~,)lI~"eca _<:s~?~ ~ I1n:ra"c, ",elalo, o tel:n'" da A.so~"50n!lé"
receres, de modo a estar sempre 'llabl- _ TaqUlgr3'lla. -= ~:t!:!.tll~O - ~e;;o'!o_ qüe nao deve ser. ~l,nca"~a d~ uma 1>9",
lítad.. a se pronuncIar com eficlen- de Gravaçaü_~ ;:;e".etal'la da :;v.Cha - ~~~' ;'-:::" ~o~ pOUCV?,_ g.adatlvamen:'tl
eia. Tomamos por exemnlo 11ma bl- Documemaçao. _lJ"cl~.,,~n,io as escala" dl1~ . p~rl:l.U8q;1

., . d .' 't . d' d - ~ <l' - .... COmpleXo. e pleno de ramaIs msmuan><'
p~tes~ e proJe o v~~sa_ -o a ele:J~.a COIU a nlattl'la pl'ln1P" aS3un llU:.l!C..\" tes e colorid(),~... _ ,t
ploplle.dade 8ubmallna. _!,!,ada, m,:ls da, ,se' precedera ao tmbalho de C:>Jt- , .. ~ ·i
COl1vemente, para uma, sabIa QeClS~O ta, pesqUIsa e clasificação de Dados. As.:.entaQOS que sejam êbses pOllf.<h\<,
do l~gl~latlvo, que Se ouça, an~es .aa Neste p(mLo, convém se írísar que se Iuno.amemals,. de l'elação: a> -- :J4:!
conelusao do pro~esso, a opnm~o aos cogita no j}lOjeto, dum Nücleo de Pro- Ol~"O que val recebe.r a Íl1cumbencin,
mestres e dos sablOS, sem vHllaçao aos cessa~ell1:o- de Dados, funcLOnando tla a.'iSeSSOl'la; bi - à Ilxação do Sl~~l
pmzos a que a Assessol'la eSclvesse su- no Tiradentes cujas instalações terâ,o L~m~ ~e elltldad<;~. qlle .. llâ'? de "cl?nsf')
Jelta. de ser, pouç,o a. pouc~, ,a.da.ptadas ao t"tUdO,." Cl, - ,"', defll~çao, QlVlsãg,

O modêio de as~essOl'ia que ];ll'OpO- nov\.> liestino do PalâCIo, onde p~nsa- d_e tare1a,,,-,, cle~","mmaçao de data.f:!
n~io-é brasileiro. VisiteI os Parlamen- mOb implantar o Centro de Estudos l...·ü!l.,o llllClO dos tra,P,;,lhos; d} - à
tos da Alemanha Ocidental da Itália Políticos. Não convem que l1()S esten- C?LlVOOaç.ao das univero1dades e gmã'"
da Fra.nça e de Portugal, procurando damos, nesta fase inicial, no toçan\,e ~~~s.. eu~uo o l'eato, salvo nlelhor jui:(;Q.t
conhecer o mecanismo dos l'ecursos e à Assessoria. Bask\ que cumpramos SUu pr{Jbiemas menores de qlle cuida_
da técnica que dlSpõem para aSS2S- essa determinaçao inicial·: agrupar. lpnos a .seu tempo. Por enquanto,
soria aos deputados. Pena que me uáS ul1lversidadés e colégios de todos nevemos lmplant~r a Assessoria, obe~
faltassem meios para me demorar os Estados (último an(}), os estudan- decendo, se po.sslvel, ao modélo que
mais, pois, fazendo as visitas aquêles tes que desejam partIcipar desta. op~- acabo de desenhar e cuja monta,gem
palses, por conta própria, sem um l'acâo. Em seguida, lhes entragal' as vai depender do espoirito público, que
centavo do Tesouro, nã,o- pUde ~!JilS3ar tarefas de coleta e levantam"nto da nunca fa.ltou ao. parlamentar brasl~t
por lá mais de 15 dias. Entretanto, ma.téria a ser cO'1densada, sob a eo- lell'O. , ít-ste sera, um serviço basit»,
a boa vontade de nossos Embaixlldôre,~ ordenação dum professor UlliVe;"S\ta- hm .serVIço Ilgado à pessoa do d,'pu;'
me permiti)1 3upl'ir, relativamente, a do. Depois, remeter todo o mataul tado, para. o pmvelto de sua. üultUl[l.,
necessidade de mais dilatada pel'ma. l'ccolhido ao Rio. onde sel'á repa."J,do do seu saber, mas, sobretudo, pa·ra O
nência com a gentil recepção e a pre,,- e classlf!<:ado, a fim de se destInar a proyeito ~a C~mara., cujo esplenàol',
teza da resposta dos melL3 entrevista- sua última estação que é a Asse~~urja repito, esta mUlto a depender do gra)l.
dos. Aqui, em 1965" assísti ao Semi- em Brasília ..Ja mantive entenclimpn- de CGnl1eClmento, eficiência e sabedorl(~
nário do PDder LegislatIvo. realizadõ tos a respeito, na pua e na Faculdarle de suas decisões.
na Universidade - de Brasília, ~'.);J os de Direito Cê,nclido Mendes, alem oa
aU&plCJ{)S da Câmara, dm'ante a ges- Faculdade de Remfe e Universidade de
tão, Bilac PintD. Depois, de tudo (;Fe, Brasília, encontrando uma acolhida
ali oUvi e presenciei em Dutl'aS Nações, bastante otimista, de modo a me fazer Até aqui nos preOCUIJamO~ com o
procurei luontai' um pr9jeLo- de a.s,:;;8S- confiar ainda. mais no êxito de nossa pTepal'Ú da. pessoa do deputado; pon....
soria, tan!o qu-anto posslVel b1'Ci"i!<n- missão. do~lhe à frente os dados de conhecI...

Definida, assIm, a prestaçâo de ser- 1'0 isto é, que atendesse à soIuçâo elos Mas, 90 questão, a grande questtto, ~~~:O' para,_bem exercer _seu man..
viço.:., procedente das unive.rsidades, ~(hSSOS proble~as 1,t't~"iesse ao encontJ.'ü eminenteol' líder, é a de saber a quem
com" ,sendo a de í o grau, por oer ele- o pensamen po Iam, exposto nesta se deve entregar éSc8 trabalho ele 8.' _ Agora nqs vamos tratar Cle outl'~
mental' e abran"er a captaçao do ma- Casa por emInentes colegas. Embora . t '" questão não me i ~

tel'l'ol e l'eopent~l'va classl'fl'caça-o, pa.~- possa tra~uzir uma concessão a "de- sessona. o pon o ma.;; sensivel -:a .. - nos mpOl'cante: a qu..
•• " "v _ Reforma. se refere á projeção da pessoa, li, rei;;'

semos fi outra., 'de nivel superior, do magogia l1acionaleÍl'a", na verdade o tauraçào da verdadeira imagem dO
segundo grau. que seria aquela. já qUe ofel'eço _à_douta consideração dos Como V. Excia. sabe, funciona aquI deputado ,bl'a.s~eíro. CuIdamos antE1~
um Lanto mais elevada. compreenden- meus dignos pares é um esboço que, se na Câmara o lPERB Clnstitulio de da preparação do deputado e dos Eeu~
do a. análise, e aproveitamento dos nM .tiver qualquer mérIto, valerã, en- Pesquisas e Estudos da Rea.lidade B:'e,- trabaLhos, of!"l'ecendo-Ihe equlpãme:q~
elementos e a n.reparação da ficha, dO treta,nto, como ponto de partida paTa silelraJ SOCIedade eivll sediada no :;;.", to luo'a e nf f'; ,
carnet ou do informe que vai siJrvir a montagem de grande' sistema de il1- andar d~ A1I0)(0 1 T~m estatutos T;' f' " I'" b

r
ll,;>rm,e, su Ice1hes PUl'''l:

ao deputado. Ta.nto na Câmãl'a quan- formação parlamentar : gistl'ados e, (1entr~ as suas ,atribuições~ Ç~~I~-0
0
p;~' o ~~~l1~tal:ec~a~b~u~~ ~~~

to no Senado, ainda resta um g"u]:o A experiência norte-amerIcana, Que está a prestação de "assessoria, przn· o seu voto fOI tmnsformado: nUll1 dlg~
de asseSSOl'es (oUeiais Iegisla~ivosl eU- não conheço em funcionamento l11ns, cipalmente parlamentar." O IPERE curso-eficente e construtivo ou numa"
plc-mados por escolas de ensmo supe- através duma conferência<do Proles- tem 4 anos de vida e durante êSle palavl'a vazia; ·num brilhante parecer
rim. Podel'ia ser plenamente aprll- sor Grifth e do trabalho do deput[ldo perioao realizou trabalhos parlam2n- OII numa estéril postura; numa, mtel'M
veitado, 11esta ,faxa de incumbenc1l1.. I Milton OabraI é, de fato, bem adi8.n- tates sobre vários assuntos, entre pro- venção sãbia e '!üvida ou numa ex.
Ejão funcionárIos de comprovada [a- tada. Mas, fundada noutros follccr- jetos, substitutivos, emendas, discur- pectativa desinforma.da e vencida.
pl1Clclade, bem habilitadOS e em con- eere~, não me pareeendo aconseiháV'el sos e' pareceres, somando 123 Ínterven-
dições de, atender pl'Oveitosa!1lente às seja adotada por nós. Toda ela as- ções. Tem um conceIto de Bficifm- A Câmara deverá ter llm órgão pró"
tarelas d~.ste setor. Mas nao se es< senta no Serviço de Referência J~e"l,,- ma amplamente rec9nhecido, encan- Ç..l'IO, f"ndado em boa estrutura, para
gotal'la al.o aces?O, porque c,;:gltamos Iativa, o famoso Legislativo Referente tmndo-se .sob a, direçâo executiva cio ieval' a todo o pais, através do rádiQ
dum terceIro e.o;taglo de sel;"çao, con- Sarvice (L. R. S.) que ê prestado ex-deputado BeneditG Vaz, o que pOl' ela televjsão. do jornal, da l'evista aÓ
yocando, a,traves de contratos espe- Rela Biblioteca do Congresso. O seu si mesmo já basta para _um nres5U- boletim, dos meios de comunic~ç1lÔ
ciais. professores de nDt61'io saael: e 1 dl" t·t d '205 ~. . posto de' melhor valia. Procurei-o e, enfIm, um "flash" diario e um J'Ú~
especializacão para. vir à Cãm\u'a c\e- ql a ,.0/8 cons I Ul o pO! . -p"q~l~- algumas 'vezes debatemos eSsa questao tI ospecto,' semanal. de seus traballioB.
batel' assuntos que estejam a pedir sadole.s e espe~lallstas, alem d~ ,O que lhe Pl'oPl;nha. em- térmos de Em_l v02sa Excelênc~a me perdoará o lugaj.'
uma colaboração de nivel maís alto. b!lrocmtas. Re~poI).de a qUBlqu~r con- tregar ao IPERB, a responsabilidad.e con:mm, mas nao posso deixar de l'e~
TerIa cal'âter temporário. l'8aIí3ando- sulta e suas dlVl~oes,_em numelO de 8 dos :i'€rvicos de a.ssessoria na Câmitra, retlr, .que. ~esta fase da. comLmit'ó\gãO
se atl'lwés de contratos individuais ou (mto! cobrem todas .as :.'Tea~ do co- dos Depútados. InfelIzmente, nada 1~tens1va..nao se adn:it~ fique o Con-
ele eonvênios. n~lemmento. Nao :s~rJa tao neBeIO que se pode decidir em virtude da. Boll1~ão ~lesso peldido n~ solidao do Planal~"

VleS3e a negar o exIto dos resultados depender de reUnião da Assembléia sem eco e sem mfluencIa, quando ';l
O objetivo .b1sico da Assessoria e dêsse grande organismo. Mas sucede Geral, ou .Oonseiho Sl1p€l'lor lIaquele do n?sso deve~' colocá-lo "ao alcancE;

colocar, ao alcance imeidato dos depu- que não ° conheço em trabalho, !un- organismo. No entanto, pude reee. dt todas as vlStas e de todos os ou<
ta.dos, sejam os Relatores (comissao) ciona.ndo ordinàriamente. NãD ClCS.so, bel' sugestões, as quais vão em 8,nexo vldos, acfIm de _que se faça sentIr pe..
ou os lidel'es (partldos), sImuitânea- por isso, de sã conscIência, propô-lo a êste RelatÓrio. rante toda n~çao." - QUel'emos doS.,
mente, Uma· informação especializada COlno pfl·radigma o :rütell'O de nossas _ l~ol~tal' tambem um processo de cteft,~
sõbre a matéria qUe cstá em C:U1l'39c. atiVlslades. Preferi armar 11m Bsque- Se nao Se puder contar com ° ~lgUração e de dasiniormação a 1'€lW1
No instante em que a Comissão ,de ma nõvo, meio original e que oUPOlJ,ho IPERB para. a implantll,çáo e funcio- peito dos nosSOll trabalhos. Para lf;t~'

Museui. •• Seria pela neceS51dade do
guaraar o riquíssimo material que
nós temo,;? Então, não seria, melhor,
em VGZ de guardar, exibíssimos, mos
trássemos' apresentássemos, tOl'nàs
semus vivo e iíti! tõda essa fonte de
nossa vida legislativa? Penso que sim.
POl:'- ISSO é que co~batí a idéia da
t.ransLorm&.cãú do Palácio num ]'1u
seu, 8 ;:,!.-iglJri rtl,le fosse convert~do nu..
ma üficma ae tm,balho legislativo,
consantânea com f..S aspiraçoes da
técnIca e do desenvolviment-o. Fun...
dar12>íUos aqui um modesto Cel!tro
de EStUC'OS .rj OlttlC03J para onde con
vergllum, imcialmente, as matérias
levanta das pelas universidades dos
Estado;;, " fim de s"re111 classillc,,
das, processadas e distribuídas por
um Nuc!eo de Procesamento de Da
dos. Nesse senUdo, ja mantlve en
tendnnento com a PUC qoo agllarda
declsflo da Cân1al'a, para poder eh;!,,,~

borar um projeto adequado. Também,
nosoa int,enção é convocar a UEG, a
CândIdo Mendes, enfim tódas as unI
daeles de ensino· superior que aqui,
na ex-caprtal ou no pais, desejem
atuar com a Cãmara, no processo de
modernização dos seus órgãos e do
seu mecanismo.

No PaLido Tiradentes: que se po
dera t1 arisJ:{)l'mar, luais tarde) num
Centro de Estudos Políticos, funcio11<l.
ria, antes de tudo, o Núcleo de Reco
llúmento e Processamento de Dath1S,
oriuntlos dum sistema nacional tle pes
quisas, segundo normas estl'utul'a~as,
de acôrtlo com os mellleres, pl'ec81tos
de ellClêniJÍa e sabedoria, sem o, que'
as decisões da Câmara jamaiS selão
l·espei'tadas. "Mas, êss-e processa~ento
li' distribuição não é ,sá. Deselamos.
ta,mbém, apreveitar as instalações "O
PalaclO. dotando-o de cursos. do
cumentanos, conferências, coú;sressos,
de ambIente para debates, sôbre te
mas da vida contemporânea, etc.... a
tim ae toma-lo uma peça dinãmica
do novo sistema, Tambem, por outro
~ado, cumpre torná-lo o eíxo pal'a- Oll
de convirjam tôdas as oontribuiQões
que venham dos Estados. Aqui, ce}U
:forme acentuei, serão an2.lísados, clas
sificmios, registrados, tod-os -os dados
da, pesqUIsa, para se poder, então, t.r2.
zer a, Brasília, onde seráo ofert'adas,
não so ao parlamentar que 1l1'~p:U'a

o seu tl"abalho. corno a qualquer outra
pessoa ou órgão do Poder Püblico eu
da imciativa privada, seja o E,s,sáo,
o Municipio Ol.l a emprésa de mdús
iria e comel'cio, etc ...
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Outro quadro que estã -a exigll' o!i.
sel'vaçã,o especial ti o !!Ia Sêgi<f'an~á ...,

l~uarftlAêin( iJ~
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al~umas entreviôtall, conversei até que o Oongresso tenha (I, «Ul!. PJlil" ~rn\l àquele pleito com maiü vigm', l'a1' cursos de dtreilNs e deveres (dls..
certos "paJ.'ed1'oi;l", debati com pria emprBmL.FinJl,lmente, êate' assul1;- l'átlendo éom que o venerando ÓJgãc ciplina funcional), ..ie adestramento f:l

'issionais da i.mprensa, procureLen" to dov<l ser planificano, criando-se, c;i:~ ..6 pronuncie e ,se' constitua a 00- adaptação, que interessem ao funciO-
r-me 110 mérito. E de tudo ° iníoiQ, o ÓI'gão para dil'igi-lo, com V:J Wiasao desejada,a qual cumprirá nalismo. Temos de ::tGel'tar, duma, vêQ

,que coThi à. margem de minhas reco- devidalõ unidades constitutivas.. uma, tarefa difícil, é certo, mas ;ne~ por tódas, o destino dos funcionáriw
:llIllecidas limitações, é no sentido <le se oossái'ia. Quando não seja para uni- que', se encontrllim no-Pltlácio Tira-
l[.undar na Câmara, à semeThança da Assim, o deputado bem prepa~'adó, Moar, seja,pelo menos, para indi- dentes. :remos de at311tar para o pr'<lq
:.f;l$llSSOl'ia, um Servigo CDlnpleto ae' pela Assesfiol'ia, estaria em condigcô'J cal' as soluçoes necessárias áo 1'0111-' blema dos requisitados da Cámara,]
:lDívulgaçüo, que ,apanhe todos os lan-. de ser bem divulgado, na imagem no- pimento dessas amarras que tamlJém Ou prestam serviços e são necessâ..
(iJes de nossas atividades, distrihuindo va do' congressista que luta pelo de- ooncorrem para o estrangulamento rios, ou não prestam serviços e terã6
';''!)il seguida a matéria escoThida em senvolvimento ,de sua pátril:., pI'O- do processo de auto-afirmação pllH- de voltal' às l'epartições de ol'lgem.]
'I?))OgTamas especiais, que seriam apre- curando fa,zer a boa lei, até mesmo tioa do Congresso Brasileiro. Se prestllim sel'viços, vamos apl'oveitá~,
'~ntados nas TVs. e nos rádios e pela porque, na sociedade democrática, não , . los, em caráter de·finitivo; caso con-
:imprensa. Poder-5e-ia elaborar um pode ha.ver bom desenvolvimentQ, aem ~nqua~to, ,pol'em, ° decreto legl,s- trá-rio, sejam dispenMdos. :É grande,
:;ttJ:ojeto de divulga.ção, que previsse a boa. lei que o governe. latlvo nao e vot~,dc;, tl'atem~s, ap8- e já foi ma.ior, a ce,euma que. se for-:
.tl:esde a fixação duma inf,'a-estrutura ·!:Ias, da parte da Camam, r.ocur.an- ma contra. essa classe. Uns se ellcon..
:í,le equipamento e pessoal, até. a en- SERVIÇOS GERAIÍl ( dp ,n.ova est~utura para os serl'lços, tram na: C11.mara e são da fora. 01.1-
',trega do noticiário detalhado, para os amnllares. " ' tros, se encontram fo:e. e são da Cà~'

,'Jornais e revistas interessados. A parte lijnal dêste Relatório,§e l'l)'" mai'a... Ambos precIsam regulan;;ai!.1
Api'e,sentarianios ãiàriamen1!e, na fere a-os servidores' gerais da Gamara, PESSOAb suas pOSições. -

\1!elevisão, um progmma de fi (cinco) aquêlcs que compõem a infra-estrutu- Oomeçaria pelo seu pessoal que ê, .Mas, antes de enc~rrar êste capl~
minutos e um outl'O sellUi,n((,l, pl'efe- l'a. dos nossos trabaThos . .Podem para" dum modo geral, de primeira ordem. bulo, pl'oponho se oxamine a idéia de
~'entemente Poos sábados, durante 15 cer de pequena dimensáo ou de redu- Gente educada, com, suitlciell~e pre- se votar um Estatuto do FunclonáriCl
(quinze) minutos. No primeiro, have· vdo -alcance, Mas, na rea.lldade, ne- lJaro intelçetual e-sincera dedicação do Poder Legi~lativo, o que já lm..
l!!a mais o sentido da noticia, enfo- cessários àu melhor reajustamento dO ao serviço,., SobretuClo, na parte re- porta no pressuposto do fUllcionalisn
\lando o pl'ojeto em si, a matéria que nosso mecanisms de trabalho e, con. .orutada mediante· concurso e que mo único, para a Câmara e sen'ádo,
i} informa, o parecer que lhe foi dado, següentemente, à melhor atividade do ocupa as faixas :mais elevadas ela ou seja funcionalismo do congresso,
ó dia da votação e o que, em sua exe- deputado. - escala. administr"tiva., a que se há de juntar, mais tarde, o
~'ugão, pode representar para o pais. Em novembro de 1969', o digno ~e' As falhas que se notam, em pe- funcionalismQ do Tribunal de Contas
i\Ífo segundo programa, sera um nfor, 'nador Vasconcelos Torres solicitou ao queno porte, se encontram maia na da União ex vi de dispositivo consti
me ctreto do deputado ao povo, sôblg, senado fósse criada uma comissão área doa sel'viços infel'iores, cujos ti- tucional. Nunca podemos perder de
êua déa a respeto de determnado "s- mIsta de 3Jeputados e Senadores para tulal'08 se l'essentem da falta de pl'O- vista que o funcionalismo da Câmara,
'~ulltO, sobre o ,~eu trabalho, o que fê;, estudar e programal' a unificação aos paro para a função. Mas isso ocorre tanto quanto o do Senado e, mais
êm favor da re[lião, num tempo de 15 sel'vicos auxilial'es dag duas casas do em tão poucas vêzes que não ê de, tarde, o do Tribunal de Contas da,
minutos, distribuído para li" (tl'ês) re- CO~I,,~~I'e.so. Entend,'a o l'lustre "epI'''' t 'd d . União, trabalhará dentro duma téc-
., .,~ o • u se acen ual', .na VI a uma comUl1l- !lica e sob um ritmo inteiramente dl'-
ilresentantes. :l!:ste programa semanal sentante do Estado do Rio, que,. dade como a. C11.mara. Depois, sâo -
seria pela Embl'atel, para todó o ter-' ocupando o Senado e a Câmara aqui desvios de: fácil corl'eção, nascidos da verso, do que se vê nas demais re..

'1-'itótio na<lÍonal. em Brasilia o mesmo pl'edio, ou uma falta de exercício duma hierarquia ?al'ti.9õe~ 'públicas do Brasil. ,~l'a, ~o
Os progl'amas diái'ios, nas mnissOlas "só unidade arquitetônica", confor- interna. Há servidores, por exemplo, ISSO JustlfHJa o trata~;~,to !UrldHJO dl

de rádio, teriam duração máxima' de me aéentuou em seu discurso, sendo que não têin a menor noção do seu' re!e:r;te, ql1e deva lo-l,ebeI -do PodeI'
d lugar' e, algumas vêzes, querem mais Publico.1\ (cinco) núnutos, observado o núme- comum aos senadores e deputa os °

l~O minimo de 7 (sete) edições, exclui- uso de suas peças, nada mais lógico que 05 deputados... Não, que. pão
óos os sábados e domingos. Sel'ia um e útil que também os seus serviçO!! desejemos compreénder os humildes
l,}oticiário inciGivo, redigído em forma se tornassem eomtms, depois de unifi~ e os simples. 'Neste terreno até não ll: indiscutível o belo papel que ô
de "leeàs". Enquanto isso, o setor de 'cados. 'somos dos piores ... Não que não sai- serviço médico vem execute,nclo na
j. I d S . d D' I - bamos que somos personagens, silYl- Oámal'a. Venceu íngreme percursoorna s o er111ço e IVlI gaçao /)<1- ""'ta ~-"R ,da. Ulll'f,'caça-o go,nha odo~_' t . . t· tiJ' d"d té i j''''''' """- «" u p"esmen e passageIros e ln illeran .es, para. alcançar o conceito 01le hoje des- '

, .arla re IgI ~ ma f r a parll; 0,\ 10rnaIS, tos todo dia, .acreditando-se sômene aqui da Câmam. Sabemos sim. Mas fnIta. Seu C{)l'pO de médicos, enfeI'
sob forma te egrá ica ou Via e ex. um lapso decorl'ente dos múltiplos acontece é que 'a Oâmara .é· uma 1e- meiros e auxilial'es, à frente o Dou"

Para execução duma. tarefa dessa problema~ da mudança, pudesse justi- partição de trabalho, onde cada 'um tor Renault Matos Rl~eira, tem-s~
ordem, a Câmara terá de dispor de ficar a falta da decisão de se prom'l- terá sempre um dever U CU:olJprir, do empenhado sempl'e por melhoraI"
pessoal e de mateda!. Quanto ao pei:J- ver, dentro do Congresso, a integl'a· mais baixo ao mais alto degrau da cada dia o índice de à1.endimento.
~oal, além do que temos, já disponl· gão neoessál'ia e completa/de seu~ seJ;- hieral'quia. E nós, os deputados de, Todavia' faltam-lhe instalg,cões mai8
vel, poder-se-ia obter o concurso dos, ços auxiliartJs. Mas, a oportunIdade hojec ainda qu~ su~eitos aos -dscus amplas,' onde, se possa "assegurar'
jovens universitál'ios dos CUl'SOS de agor.• ressurge e penso que não have~á da mcompreensao, e que temos de outros recUl'SOS, Os médicos t,mba.
Comunicação, das Universidades, além L'azão pal'a perdê-la. zelar pela ordem constitUída, pela lham dentl'o dUm sistema éoelCitivo.
do pessoal que faz a "Voz do Brasil", '''Câmal'a e Senado não podem @não disciplina interna, como fizera!!, os sem circulacão interna. Exi~te um
mediante contratoo especiais de tl'aba- d~'vem' competir em nadá, pela ,ramo l1epresentantes de ontem e 'il farão, plano de se'construir uma espeCie de
ího, formando-se um quadro de auxi· ~ oerta~nte, os parlalI}entares de pequeno hospital, em k.rreno contl
lial'es indispensáveis a tais serviços, óbvia, elementar, primária, de que a~ amanha'. guo ao prédio da Cámara. Embora so-

duas casas formam a unidade maior
~uanto ao material, temos necessida, de um só Podel''', esclarece o 'nobl'iiJ Outro ponto que julgo em situaçáo bl'e o prob:ema ,da ",,?c~li~ação na?
ê:).e dmua série de instrumentos, sem senador. E acentua: "Para que o con- de ser examinado, é o relativo à má pos~a opma~, .:te,xo,_ cI.tIeta.nto, 1J'Scl
Os quais não se poderá fazer a divul- h t distribuição do pessoa[ Aqui edtoU ap.ol? pela ldem, 8nt,rsyistm várIOS
~aç'o. O P""l~'el1"o dêles seria. o, "r<l.- gresso brasileiro ven.a a Be:, exa fj,- , medICos da Casa e fm att'lldldo no,a. • .•. d ~ mente aquilo que o povo dele espo- ha 4 mandatos e vez por outra ouço .; " - • . .

" adol', 'com dispositivo e acoplamen- ra há tanto tempo, é preciso, é de todo queixas da parte do funGÍonallsmo amb';11atono, alguma,s vezes: Todos <JS
~ telefônico, Isto significa que o â que aspira função mais adequa~ a_ médICOS sente:r;r a neceS~l~~~e d~m
tornallsta não terá mais necessidade necessário, insistirei, que a ~~ara,~ sua capacidade, à Sua vocação, mos- ambIente maIO!, pois a eotlel.a f8."xa
\:le escrever e transmitir a matéri'J. o senado' não apenas man n am tl'ando-se desencontrado e sem eotI- do, -,,:nexo; onde fICa situado o sel'VJ,!o
que a.ponhou na Comissão ou no Ple- espírito de cordialidade que vem, mar- mulo para progredir. outros nun~a medICO, e, ~astante. ~peI'~ado e nao
~árlo, nem ele se de6Iocar das comis- cando stla~ relações no plano de \;r",. se queixaram, mas a gente percebe ll~es_ propOlc:ona ,r::eHb I!,ala um at,en
Mes para ,a redação, porque êsse 111S- balho' legislativo, stricto sensu, mas a grande injustiça que estão sofren- dlment.o satisfatono. Ns,o seI J;le,mQ
, também l'umo de' um entrosamento do. Certa vez me apI'ndel' ri, ."".·[',.e como e. que, se. podem acumulai tan-trumento se encarrega de lazer a das respectivas infra-estruturas ad- ., 'U" N t - t t- ~

tr.ansmissão' dil'eta. gravando e trans- ml"lI'stratI'vas e "técnicas". (D.O.N. dum dêles. Tentei reparar-lhe o dano as ~eHço~ decnflCtaS, ~lll ~spalçob ao eXl-
d: t t t ' ~ que sofria. Debalde! Senti qtle na'o guo, a,. -e a o,. megave, oa vO,n,~1nitindo, ime ia amen e, o que, es a Seção ,II _ 20-11-69). tac1e e mUlto sentIdo vOllaClonal pala

ga'a,vado. Afinal, se trata de grande me fui muito bem, fiquei mal com- ", , "
economia de tempo. Isso no tocante Estou de pleno acôrdo com os flln~ preendido,.. pal'ecendo, no mínimo, se J~lstIflC~ .o bom tlaba;!,o do_ no.,s~

'd' . ' 1 S d vas um .intruso a querer penetrar na S~lYlçomedlCo. Isso, pOlem, nao !1).ao noticiário para 'l ra 10 e Jornalo, damentos ejKPostos pe.o ena 01' . - -r Ih' I ~ vahda mas, antes; l'eforça o.s razoes
QUflnto, porém, aos pl'ogramaIJ de \e- concelos Torres, até porque a um- sea a a ela., .. L da necessidade da fundacão dum .'ne-
levisão teremos de instalar, pràtica- ficação das infra-estrutUl'as, ali re- Vel'ifiquei, ao vivo, mino é difícil 'xo Hospitalar, em' que fiquem Juntos
:mente,' uma Ccntw! de ProrZuções com ferida, ,lôbre cancelar despesas ab- entender -a Câmara, quando se toca todos os sel'viços médicos. Aliá3, já
estúdios, câmaras, videotapes, tele- solutamente' inúteis, resulta em so- nos seus meandrõs, ainda que movido existem planta e pl'ojeto, dê8éle os
Gine, máquinas filmadoras, laborató- luções benéficas pam as duas _casas pelas melhol'es intenções!.. tempos de Miemeyel'. Seria l'ecomen-
i'ios, equipamentos externos, eto. Nes- do Legislativo. - . " _,' dável que a Dil'etOl'ia-Gpral ~omasse
~e particular, a Câmai'a e o Senac!o, Atê hoje não s"i porque Senado e Mesmo aSSIm e preCISO que se gl1te. conhecimento do assunto e em tél'
(lurante cerro tempo, já tratarám do 011.mara mantêm independentes CeI- que se re?lame e, em p~de':~Q, que se mos ·de urgência, ouvindo atentamen
s.ssmlto, inclusive mandando a Lon· tos / serviços, como entre outl'OS" os aJud~ a lestanelece;-.o,Y;l1per:'l, da leI, te os dignos médicos que' compõem o
iJres, uma delegação presidid~ pelo no, de segurança, transporte, serVIços ~entl_o da nossa proPI:II ,?a,n,... ~~J:. Serviço. 'Eu já tive a oportunidade de
bre senador Pessoa de Queu'oz. Na médicos, quando tudo está a mostrar ISSO e que fal~ hoje sobr" a nece?s!- ver alguma coisa a respeito e já reco
oportunidade, convém que se eonhe- que se deviam juntar, .formando u'~a dade de se· proceder !l' uma remsao Thi várias opinii5es. Não há duas vo
liam as slÍas conclusões. Mag, enquan- só, unidade. Por que, por exemplO, nos quadros e, na poltttca dO. pessolfl zes em contrál'io. Todos são unâní
t.o não ·tivermos nossa llStação pl'ópl'iu, a iguard:1 do Senado não se encar~ da Camara dos D~pu~ad?EJ 'lemos ae mes em afirmar a conveniéDcia da'
não será demais que se- convoquem os rega de vigiar também a Câmara, pensar lll!ma' red.lst~l~HIJÇ:W ,de I'~S- impiántaçáo dum seI:viço nôvo, am
roepresentantes das nossas estações de se entre os dois prédios não 1111. se. soaI, .no slsten-:a'."otatlvo de traba.ho pl0, bem equipado, suficientemente
'l'v, a fl111 de se poder ?ontrat~r Ull;\1 não Uml. linha abstrata que os 8e- em tod,a-s_ as at~Vlda~es,. J.e acClrdo .çom dotado de recursos 11umanos e mate-
Ijérie de programaIJ de divulgaçao. Tl- ps,ra?... as aptldoes e teilaenClfls l'evelada.'i. dais
,te rápidos contatos oom pessoas cre- ' ... . _ Temos i:le proceder a uma reclasslfi- •
~el1ciadas da 'rv declm'ando-Ihes que. Ao que SeI, ate hOJe a Oomlss~o, cação justa e conscienciosa dos servi-

~
meu ponto-de.:vista., pelo menos oIs~licitada_ pelo Senador Vasoono910S dores, dando-Thes uma' remunera1ão

, ~u. é 110 sencidCl de se contratar ê~te Torres nao chegou ?o se cc\p!>tltuil'.. condigna, à altura da sua produtn1
l{l':l:iço com ll.s emprêsas €~istente5, Ma& e&pero que ° ilustre menador 30_ ~9l\ Iil C!l-p'!l~J.gada" Temos de lnstau·



suas raízes '" longe dos seus fins. O
Parlamento há de falnr sempre, por."
que é de sua indole amar !1 dis·
cussão e estimar a divergência. .lvIat;
falando com amplo conh6cimenf-a.
porque falando também se pode cpu,;;
e_se pode conduzir fi, :Nação, levan
do-a a perlUEtrar 03 longos eami~

n1103 da prosperidade e da paz ..
Não terá' nunca outro sentido L"te

trabalho, senão o testernunllo ele que
a Càm2,ra não pode' ficar mude! "'
precisa, falar a palavl'a da sabedoric!r
e do exempio, da confiança e da jUé
tiça, neste mundo em que tudo "-J.
consome.

E-minet!ic Lider:
AQui lhe renovo meu agraaeclm"ll-=

to pels,s provas com qUE; V. Ex" liem
pre distinguiu e apoiou n03sas ob
se-rvaçOes. Sei, conforrn,e dizia I-::c.n...
nedy, que o Progres-so e uma belZ',
palavra. Mas o seu impulso VGm dlõCIJ
Reformas que significam mUdança,;
E a mudanr;a tem sempre inirnigo;J;

Não obstante, isto' não diminuiu
em mim a, sincera (Usposigã,o de con
tribuir parã fazê-las, Espm:o que o
nossa esfôrço não· í€nha BidQ em
vão. E, juntos, possamos colhêr Q:;
resultados de ha,ver frustra,do ° in
sucesso· ti aproveitado li oportuni
dade.

OONOLUSiW

DIRETORIA GERAL

Dlt,RIO DO COi\lGRESSO \\jp'Cloí\'i-U~ (Seçãó 1j'

Com toda <"tenção, sub5crevo-:mé,
cordialmente; AntôlLio Gera/elo (i~

Azevedo Gued3s.
E'inínente Llder: Lamento não tér

feito um trabalho à alturg de E,ua O Sr. Daniel Faraco - N.obm'
liderança-"-lVIas me há de perdoar PO!' Deputado, Geraldo Guedes, V. Exce~
isto, que vontade nª,o me faltou T,",:ra lênüia, produziu um bom t(abalho.,
tanto. Tempo, é que não tive para TlVi'l ensejo de percorrê-lo e nêl<> en
fazê-lo, senão aquêle que nos resta, contl'a,l' muito3 pontos sóbl'e os quaÍrJ
em meio às obrigações de cada dlR. pude formular algumas sur;estõe3 es- i
Estou certo, porém, que a Ílova co- crit:l.S, além de convemar bastante,
missão cuidará de apresentar our.:o com V. Eli:a. Oreio que devenl03 aprD
trabalho, em tempo mais livre e cüiU yeitar 'ê.sse entusiasmo que há sem-,
a ajuda dOutros companheiros. A pre no comêço de tôda·s rus leglsllJ,tn-,
nossa, infelizmente, não pôde fazer raso ,Esta é a minha l3êtima legislatu-I
mais nada, além do oue fêz e Of3- ra; no início de todas elas existe êssiJ
rece~r êstf;l reiatôrio quê é individUal, entusiasmo, que se vai amaL'l~,ndo e ~~ I

e de minha única rec,ponsabilidadp.. cai de nõvo na rotina.
Se amanhã servir para alguma -coi- . O S1'. WalteT Silva - Não e.st-ou bU"

Não poderia concluir êste capitulo sa, até mesmo para ponto de ap,\o tusiasmando, <3stou des"Ilcantado.
sem me referir à Diretoria Qer:J.l. de traba,lhos futuros, estarei de "0:18-'" t
Seu esfôrço em se manter dentro ,da ciê~cia tranquila, porque atendi ao , ~ Sr. Damel !,(I,r~co - Es,.o;-' pro
estrilt,ura ::ttna.l tem sido enorme. a,pelo de sua eoni'ocação, inspir'ldo ~ur~do mantel e;J,:e ~entusI'bm.o ~
Mas agora é preciso mudar. Tem de no m~is elevado propósito de hOlll:iU comesso que. t~o começo de legIsla
proceder a um levantamento e a um o LegIslativo e o legisiador tura, me p.ftrec& o melhor m?me~tQ
estudo de todos os serviços que ' , para se tentar uma reorgamzaçao.,
atuam na, Câmara P. determinar umá Apenas repito: Se ca,be à Câma- Mas crEio que se faz n-eô:,ssário acen,.
verdadeira reGstrutura. Fala-se mui- .ra a missão de atender com sabe- tuar lleste _momento a dlflCt!lclade dl',
to num trabalho que a Funda~ão daria" eficiência e rapidez às cruei- r~f.~)l'ml.'; nao~devemos ~ubestimar eSB/l,
Getúlio Vargas realizou, entre nós antes solicitações_ da coletividade do diflculuade. .Lodo aqu,:les que se d~·
há tr€'s anos pas3ados. Tem ,o seu nosso tempo, é preciso que esteja brugam .Jongan;ente. :;o~re a ~at~rl.a.

preparada para tal fim. B~bem dISSO. E mUltIssln:-O !!lals ~If!..
"aior e >á justo que O proclamemos. _ ClI do que parece à pnmer;ra vmt-lJ'i
'Mas não ,era, aquilo o que se espe- Dotada de novos órgãos, reapare- porque esta Casa·é composta de .so~'
rava para a Câmara. ~Pelo menos, lhada em seus mecanismos de tr••- beranos. Aqui existem no moment-o'
fiz sentir. ao seu qigno r~present'1fl- balho, disporá das condições indl~- 310 soberanos, e cada qual tem sutl,
te, Dr: DlOgO.COrdel?, o tipO de fOt: pensáveis à elaboração das boas nor- maneira de pensar. Dentro dos pr<}.O
mulaça,o a~~lÜstratlv~,.-adequada, a mas de conduta, dentro da sociedade prios pa,Ttidos eKÍsteni difer-enças d'l
noss.a espeCle .de , atlvldade. E 8le, democrática. em que vivemos. Por opiniões. O problema é, chegar ao de.
concOl.:d;0u comigo, assegurando-me,a outro lado, o, deputado, com os meios nominador comum. Quer-me parecf'l:'
posslblllda.de. ~UllJ reexame em tuco de assessoria que pode ter, se senti- - e tenho insistido nisso - que d6~
o que. fOI feito,. para se enc.on';ra-r rá, sem dúvida" em posição de COl1- viamos r€co,rrer àquele velho ditadQ:;
o proJeto. deseJado, compatlvel; o fiar no esfôrço que a Câmarfl. vem "O ótimo é o inimigo do bom". Per
1l?als posslvel,. corro a na~ureZ<',. espl3- fazendo' para ajudar li, solução dos n}ita-me dizer, meu bom amigo e meu
Clal de orgamsmo que e a CamaTa magnos problemas, da pátria comum. velho companheiro Deputado Geraldo
dos Deputados. Segundo o que- pen- ,.. Guedes,... I
so e i,i, afirmei noutras oportunid<l- A Camara dos Deputados terá (le ,
d~s, n~o, se concebe mais a Diretoria se rearmar para enfrentar a missão O SR,: GERALDO GU:EDES .....1
Gerar fMas as atividades adminis- qU? a noss:t carta, de 67 lhe atrl- Com 1l111lta honra. para mun,
tratjvas, .:É: p~eciso que ',haja dele- bum. O Sr. DanieZ Faraco - .. , que o
gagao de autoridade, atraves de mrllOS O poder de fiscalização ihe abl'e seu próprio relatório incide um noueo.
que sem quebra da subordina,ção extensos horizontes; para uma ,;om- nessa falha. ];le é por demais e;~ten":
direta, Jlro~ovl'm. a execução das la- pleta, perspectiva histórica. Cabe-Lhe so. -Eu 'me permito, então, cbloc~
refas. /!-"1' Dlreconas ou departamen- tão ~àment-e exel-ce-lo, usando os no- aqui a questão nestes têl'mos: essa,
tos receherão o poder de_ :resolver em vos lllStrumentos que a Ciência Po- reforma deve tqr, se quiSermos 13el'
nome do Diretor-Geral, cUja poU:,i- litica lhe venha. a indica,r, Aiém prál;icos, duas fases. 11 primeira, maio"~

ca há de ser fundada na orientação disso, a iniciativa concorrente não ou' menos imedurla; 11, outra a lone:o
para o planejamanto, cumprindo li- lhe suprimiu '1 legitimidade' de ins- prazo. Na fase v,-iongo prazo surgem
nhas de execução, à medida das C:e- tituir as bases da ordem jurídica" as divergências. Há quem queira fi,
cisões gerais. A descentralizaçâo das nem oexercicio incontestável de ou_ C,asa desta maneira, há quem a quei.
funções dó Dil'etor-Geral p~las Di- tros podêres constitucionais lhe !le- ra dI' outra, há quem a queira caui
retorias ou Departamentos decorre, gou a, faculdade de contribuir para. o tantas assesso:rias, ,outros com menor
fatalmente, das novas dimensões oa desenvolvimento coletivo. númer.o de assessorias. Enfim, tudc"
Câmara, do andamento de suas pro- isso gi'I'a. as discussões que ao longói
posições e da necessidade urgente da O que não se pode admitir ê um d.os anos se têm travado. 11 minl mê)
eliminação 'dos atritos setoriais. A I.-egislativo calado, porque isto seria parece - repito - que devemos dl\l!"1
rapidez das decisões, I! plena 1denti- il'!a se negando" si l13Jsmo, fum de gir l:!,$ fases:, uma faso qutJ p04ii1rj~

TRANSPORTES

O serviço de transportes exige urna
definição preliminar. A meu ver, a
Câmara deveria optar, entre ter um
serviço de transportes; plena..~entG

organizado, ou senão extingLir o q 1.0
já tem. Se estamos com o propo,lÍ
to de ver a Câmara bem organizada,
;para desempenhar a nóva realidade
operativa, cumpre decidir, de ime
diato, o destino dêsse quadro. O spr
viço de transportes não funciona a
contento, Talvez êsse fato seja cc>
mum a tOdas as repartições pública.s.
Mas o que importll. é que, na Câ
mara, não está benl (] isso é _o ba..s
tante para que tenhamos de dis
cuti-lo e solucioná-lo. Antes de t,UelO,

impõe-se uma reclaSSificação no seu
pessoal, distribuir.do-o por classes e
níveis correspondentes à antigUlda
de e merecime!)to. D~pois, temos de
adotar uma escaia môvel de posi
ções em que a remuneração ôbe
deça li, uma hierarquia d~ disci
plina, de zêlo pela viatura, de
responsabilidade criminal, punin
do-se pelo decesso, os infratores
elas normas especiais e premian
do-se, pelo acesso, os que cumprem
os seus deveres. Além disso, julgo
fundamental o curso preparatório
para 'a, profissão oil o curso de direi
tos e deveres, rel1lizados semanal
mente e a que todos ficarão obriga
dos. Caso, porém, a, Câmara opine
pela outra fórmula, tudo ficará mais
simples. Apenas haverá um Mot.o
:rista, O do President!'J da Cámara.
Os demais terão os seus cargos ex
tintos, sendo aposentados, 8em" qual
quer prejufzo financeiro .. A Câms.
l'B, atrlbuirá às Jlice-Presidêncis.s, a.
cada, ]lma Secretaria ou Presidência
de Comissão" uma verba para o
transporte em Brasiiia, livrando-se
das despesas de todo. um quadro de

,pessoaJ, além da aquisição e ma
11J1tenção de viaturas. O estudo por-

'menorizado da mê,téria lel":lrá o cc
8untcF f), uma, opção definitiva, V8

lendo pela solução dum probiell1a
Que preocupl1. e aborrece ~, admi
Ilistração,

;Pun.so aue hoje ~ln dia '9, S~g111'ançaI S~RVIÇOS AUXILIARES Ilcação das e-8,usas, a, elÍminaçã,o eles
não ;;e, expr;me tanto pelo fJurp ela que conflito3 e a diminl1içã,Q da esfe~a
i'o0 vG i~nl\\do ... à entmda oos edi- Na chave dos serviços gerai:> - há de contrôle, são as vi'ntagens, ~, l'em
~icios, rmra identifkar as lJ83Z,a,... um .grupo menor de serviço,;,. os cha- dizer palpáveisl d~su medida.. !lic
A 3cgumnçd; é um complexo de at;rl- má,dos auxili[[res, os quais se pod.:Jm se-á, contudo, que o Diretor-Geral
buições que jJodem ir atá ao helJal110 enumerar como BGndo: ficaria coaretB,uo. restringido em 5ua
de- guarciar, de que se encarrega o po- autmidade a um raio inexpressivo
iliciai. .. Múâ, na, rGalldaéie, é, sobye- a) .põstais-telegráficos;. de competência, N2.0., Não proceda-
tudor o sistema de merlidaó, cargos e ,bY telefônicos; ria, '" objeção. PÍ'icn6iram8nt~, por-
lPo5icões, em tÔTnG do Pod8r Público, que a descentraliza'lão não seria ir-
isto·{,. alcanc~udo as Esleras do Le- o) transportes ltéreosi, ,\ !·evogável. A quaiauer momento, a
gl~lativo, do 'EXec.ütivo e do Ju(\'mí- d) bancá:dos', autoridade delsgada do Diretor,' em
:rio. De acõrdo com esta c }\lcepção é faca doe motivos' regimentais, 681'la
que 6e hé, de l'eíormulor tudo o que 'e) tri.buLE1l'Íos; rest,ituida ao "eu poder origin5.do,
ll,qui e:ctste, de relagão à Begnranga. desaparecendo, por iESO, o :receio de
que ainda trabalha entre nó:), como f) "gráfic03; que êle perdesse toda a direção e
se estivéssemos nos temp% li? Cote- g) serviços pessoais 'roarbas,da, todo o comando da Casa. Em se-
gipe de NalJUeo. engraxate, re3taurante). gundo lugar, porque a delegação .não

significa deposiçã,o~ continuará' à
Nossos guardEIS, m, verc1~,de, são ha- São seI viços que se destinam a frente da Cas;t, no, papel verdldei-

roc;ns dignos, i.nteressados pfh sorte ajudar o bom desempenho do m:J.n- ro de Superintendente. despachando
d:; Casa, onde já servem, na sua dato, tornando-se imprescindíveis à poucos papéis. mas vigiando pelo or"'"
Ill}aioria, há váI'!os al~as. E:n ~eral; boa atividnde parlamentar. Enquan- denamento dos trabalhos. Em seu
tem boa, educaçao cl~l e E~O mca- ,ti> Oi' outros, os Fundamentais, de gabinete, haverá, gl:mda painel, illO
lJuzes duma desab,nr;ao. J'-'rccuram Assessoüa e Divulgacão atende..-n à vido a sinais eJetr6nicos, convencio
bem cumprIr o seu dever. Ou o de- pessoa dó deput!ldo .. ,E~tes at6n-lem na,is, por ,onde" sentado à. ~ua me
,ver que lhes deram para cumprir. ao trabalho do deputado. Apa,'en- sa, acompanhara toda a atIVIdade da
~\5'ol'a, o que 8uc~d() é que ,o ãev.er é tam :reduzida importância, mas, de' Câmara, em qualquer setor que S~la.
outro ... para o quai são necesoa=íos fato, ajudam o noÉso trabalho. São Ao .menor regis~ro do quadro êle sa
requisitos e faculdades especiais; e os meios de que dispomos pa:a, o bera o que vaI se passando, e do
não creio que vã passar mais tem- ~xercício da representação que nos que é que se precisa. De cdnfol'mi
Jlo, aiém do que já se ~em passacill, foi confi2,da.. Estão .espalh~.d"S, dada com rt técnica das cQmun\c'l
para termo,s que fazer uma comple-- ocupando espaços, em vârios set'Jtes ções, êlê podei'á exerc.er controle ~o
ta reestruturação nêsse importm-ltis- da Câmara, quando deviam ser co- tal sôbre os s§rviços administrativos
Eimo servico auxiliar das ativid<tdes ordenados, conforme a lógica: da 11e- da Caroara, mesmo à tlistãncia,
parlamentáres. Em suma, temos ele cessidade pudesse indicar. Com efei
dar ao guarda de segurança,' O ~eu to, o que 5e vê hoje é o serviço ée
110VO dever. cor.reiGS no Hail de Plenário, as

agências bancárias no Lobbing, a
barbearia num recanto lúgubre e
impróprio, longe do salão de .l~itu
ras, que fica perto do restaurante,
localizado a dois passos ,do Plená~

rio. .. Isso evidentemente tem de ser
alterado, parecendo-me que ta,is ser
viços estariam melhor fixados numa
parte ao Anexo, em vez de tomarem
os corredores, cosidos à parede, seIU
possibilidade de ampliação ti, por
tanto, do atendimento rápido ,f efi
caz, que se exige d& todos êles-"
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(Luiz Braga) - Tem a- palavra o
nobre Deputado.

Sr. Presidente. peço a palavra RelI/,
O SR. GERALPO - GUEDES d '

Agradeço a V. Exa. o aparte. Fiquei 01' em._,
muito satisfeito. vois, ao longo de O SR. PRESIDENTE:
suas considerações V. Exa. não se
,mostrou contráriO Mnosso traba
lho. Já admite concessões qúe mul
to holl1'llJl1 a nossa tarefa.

SI'; Presidente,- não quero absolll~- O SR. LAERTE VIEIRAL
tamente opor-me à vigilância regl-
l?e~tal de V_o Exa. "por dUM; vêzes (Questão_ de QnZem. Sem revisão do
Já :lui _advert'ldo, e .~~~ que outr?,s c~- orador) - Sr. Presidente, a QUi'stá()
legas se ach~ mS;ll'lLOS p~ra dIscutIr de _Ordem que formulo me pareci!
problemas de mteresse-cnaClonal: Peço oportuna'no momento em que se fal~
apenas à Çasa e a V, Ex~. licença da reforma do poder Legislativo e de
para encerrar, com dms mmutos de melhor eouipá-Io para o desempenha
tolerância, o curso dêste debate. pro- das suas ·funções
metendo voltar na primeira OPOl'tu- I .' -

nl?ade. E insisto em dizer, não por A; C_o~stitulção -estabelece d.en.~e aS
mmr, pessoalmllnte, mas pela sighifi- atrlbUlço.es _de S_. EXa. o, PreSIdentE!
cação que contém, que êste ê o ú!- da. _Republlca enviar ao Co~~ress,<l'
t-im5UXl,.~1!1!ª!1tQ;ti> del'l'adeira oportum~ :!9'aclo~al a mensagem por pca;,uaQ ç1/!5

i.nos dizer imediatit, que deveria ser- O SR. GERALDO GUEDES- - remover - e sabe V. Exa. muito mais d?il-e de alguma coisa fazer-se para
,vir de preparação a uma reforma Honra-me sobremodo, nobre-Deputado do que eu tudo isSD - que será Prll- D l'eerguimentD do Poder Legisla,tivo
mais ampla, :Inclusive, pDrque, do_ êxi- receber as suas observações, embora ciso_ nobre Deputado, nesta segunda Esta reforma, a meu ver, ê um gran:
to da primeim vai depender o êxito da não as apo-ie e não concorde com fase dos nossos trabalhos, em que va- 'de passo que se dá lllÚ grande degrau
segunda. Se a primeira fase não tiver elas_ ern parte. V. Exa. se refere aO _mos firmar o diagnóstico, dividú' to- que se_ sobe, É_ realmente uma posi
êxito, não tenham dúvida, o aJJSlmto entusiasmo lia primeira hora que é dos os encargos. verá V; Exa. no ção que não S} pDde deixar de to
será esquecidO, será relegado nova- comum _aos Deputados que chegam. anteprojeto que infelizmente ainda mar. Apelo, aqui, para 0- eminente
mente aa equecimenta. Or-eio que Estão- êles todos alvoT{)çados, condu- não lhe _pude entr§gar, a necessidade Líder Deputado Pedroso -Horta de
nesta primeira fase o fundamental, o ~indo sóbre seus ombos aquêle febre de imediatas medidas regimentais. Ao cujos sentimentos democráticos 'não
fulcro ,da questão, está na- divisão oro de promessa" e de vitórias que -ante- lado delas, por proposta, se nãó me só eu sou fiador ,mas, creio que tô-
gânica do tmbaiho da Câmara. li- Cã- cIparam aos seus eleitol-ados. ,eIlgano, de V. Exa_. teriamos de auo- da a Nação brasileira. S. Exa. é um
roam não é apenas um conjunto de t~ providências de 'Ordem _constitu- vulto de significação, pelo seu habp.-
:no SenhorBs Deputados. E' um cem- ~as, Sr. 1?~putado, acontece que Clonal, como à emendáà Constituicão lnb, pela sua cultura; pela sua iI:reli-
junto orgânico. Aí surge então o pro-- }'~s,a problematlca da reforma da Cá- para que considerássemos como 1eton gência e pelos cargos que tem nbtao
blema das Comissões, que semm-e fo- ~ara dos Deputados 'não procede e o dia de presença do D~putado que honrar, exercendo-os todos com di'!
ram relegadas a um segundo plano, nao decon'e do entu91a.smo de primeira ~ão estiv,!sse no Plenário, mas parti- ni:i1ade- e grande espírito público. a.
desde -que conheço esta Casa. E por hora, mas. p~rece-me, -de um desen- Cl~ando. as segundas-feITas, de reu- Exa__ entende sem dÚvJda. que aqui
quê? Porque o Plenário absorve t&Jas canto ele uitlma hora, poroue foi na, nlões dos partidos e das ComiSJJões. está falando I1ão o companheiro de
'as atenções. Essa coisa de se dizer _ verdade no ~o passado, qtlâs~ aD fim Nobr~ Deputado, tivemos a _preocupa- ComiEsão de Justiça ,mas um irmão
e tem, constado em todos os nossos de ~()Ssa legls1atllra, que surgiu a ne- ção de dividir o mais possível essa ta- seu, nesta fraternidade democrát'c-a
:Regim€ntos __ que não deve haver si

7
cess~{[acle de se re!ltaurarem os podê- refa, e creio que as fâlhas que apon- que se chama. Câmara do~ .Deputados,

multálleamente reunião de Comissão e res Internos da Camata. de se reapa. ta V. Exa., com a boa vontade gh'al um mtegrapte desta famHlaque pre
ue Plenário não tem utilidade -prática :r:eThar o s"u nrecanismo'legislativo de com o desejo de todos - -do funcio- cisa sobreVIVer para que a Pátria 50
alg1.lma;, -porqWJ, desde que no mesmo ,'ie fazer, co!n que .uma n()va temáti- na;Jismo, da dire<:ão da Casa. dos pró- breviva: com ela.'
dia _se realizem.s,:ssão'.de Plenário e âa. :prglSSe _e pt;tdessem~s,_no exame prloS Deputados e da imprensa - ° Sr. Aderbal Jurema - Dentro
sessao de COmISSaO, todas as aten- e oda a Cama~a, desc{)ormdo~lhe às rrao desaparecBJ.·. S~ ,perlll;,anecerá dos Sel!S dois minutos, duas j:mlavrás,
!;ões se volta,m para o Plenário, e os _falh~s, os. defeItos e oniissões, pro. m~sml? essa Vontade mt:ma. esse de- para dIzer a V. Exa. que a bancada
Deputados" necessàriame]lte, afluem porc3mar a nova Casa que aQui che- seja smcero que cada um de nós tem de Pernambuco- está acomnarihando·

, p~ra êste re(;into e d€ixam as Comis- f:va um novo mstrume~to de trajJa- de-fazer a reforma. como resposta que o seu trabalho com o maior- interês-
ooes. Invoco meus 25 anos de el<pe- o. daremos a to~os aquêles que descrêem se, porque o relatório que V. Exa.
l'iência. DevemoS"cGrajosamente par- Com efeito, ",lÓS que esta;mos -'na do Poder LegIslativo. of,ereceu à Casa é mn ponto de par-
tir 'Para li 1'eforma básica ime'diata, hGrà d~ sair, temos de entregar ,~os - O Sr. Joel FelT?il'a _ Nobre Depo.- ti~a la n~a~or importância pl!-ra fa
«ue é a ·de dividir o trabaTho entre o novos, a nova gente que bate à nos- tado, em primeiro lugar desejo de- zermos rer0!mi!- do poder LegISlatJv?,
PIenáriCl e :a;s Comissões. EIÜio nCl ~a, porta, a Casa limpa com novos clarar-me for-a do elenco dos que lu- a cOlll:ça:r; da. lllfra-estrutura., at~ayes
dia em que houver Plenário não' ha- lllst:rum!,ntos, em condIções de -,po- tam peia r,eforma do -Poder Legisiá- dq. aperfeIçoamento- dosü\nCI?l1arIOS,
verá COmissão, e no dia em que hou- derem eies trabalhar, como' a, -rece- ti,v,:! -embora não me colO,que em po- ,::tte o fUJ?-c,lOnamento das Comlsaqes_e
ver Comissão não haverá Plenário. bemos ,tal~ez, há anos, dos legisla- Slcao de contrarie"ade do -Plenano desde que se harnionl-
Não -é novidade. V. Exa. tem citado dores antenores. • - ". zem dentro do princípio democrático
o pal'lamentG alemão. Ainda há pou- A' - S d O SR. GERlu;oO GUEDES - de que somos em verdade Os pulmões
eos dias ouvi de deputados venezue- gora, r. Deputa o Daniel Faraco Já é mna gt'ancle' concessão de Vossa políticos da Nação.
lanos que também na venezuela' êsse êste relatório é d€ minha exclusiva: Excelência.
iJ o sistema_o O plenário de todo dia, responsabIlidade. Não teve infeliz- O SR. GERALDO GUEDES
êsse plenário diário, só pelo decu:rso mente a cooperação de dignos colegas O Sr. Joel Ferreira - Oonheco o Muito agradecido a V. Exa.
do temp.o em que 00 sucedem- os ora- q?e se ausentaram pOr diversos mo- õtimCl-trabalho do nosso colega Depu- Ao lado das manifestac6es genero
do,res:na tri.buna, só por isso não sig- ,tlVOS aO tempo de elaborá-lo' êss€ 'tado Daniel FaracO, e com êle con- sa~ e bondosas que recebf de em\nen
:nifica que f1 Ca,;a trabalha. A Casa relatório não podia\ evidentemente. cordo. Entendo ql.1e-as Comissões de- res coJegas,- nenhuma, na verdade,
está falando. está discutindo mas nãô ser obra perfeita, -5e -não por essa ra- vem realmenre ter um ponto, mais 01- _poderia,; ser mais -alta que esta que
está tirandó o melhor rendimento zão, porq~e, tivemos o pouco tempo to, deS<le que, porém, não se suprima acaba de me ser prestada pelo ilus
possível, inclusive o político, ,do seu q~le permIte a nossa atividaile poli~ nada dêste Plenário, Se:-me pergun- tre colega Deput»úo Aderbal J'ure
trabalho. - tIca, a nossa atividade,eleitoral. Exa. tassem, e eu tivesse de responder aro», reprBsentant-e da bancaua do

tamen~e ~s~e tempo, que seria pouco, groSJJG mod{) ,em que qiscordo_~o tra- meu Estado nesta Casa_ Estou sen:-
Então, nobre Deputado, creio que no prmcIplo, alongou-se posterior- ?alho do ~~lllente Lider D8;n:.el Fa- sibiiizado, sinceramente com as pa-;

() ponto fundaJ!lental é êste: dividll' a mente, e ao final quase qÜ€ debra- IacO, e~ _dIrIa de pronto: _so de que lavr_3 de S. Exa" oue representa:m
lJ~mana em aJas de Plenário e em' m<;Js o~ traba}hOs da Comissão no seu o _p_Ienana tenhil- sUj}rumdas suas I estímulo para mim •
dms de Comissão; transnortar para p~~meu'O penodo. Uma ou outra reu. atlwJades em qualqtter dia_ O longo· , '.
IJ,s Comissões o que pode- e deve ser lllao se fêz, de tal modo que muitos tempo-que tenho de Plenário- faz-me Mas, Sr-. PreSIdente, cemtmuaralTIOO
feito nas CQ'lltssães, como, por exem- a.ssuntos da Câ,lnara não puderam' acreditar ~t1e ,êste é .o coração do a -~pirar êst emnbiente de reforma.
pIo o debate dos projetos. Não se ser couec~ad?s para que tivessem o ~oçler LegIslatIVO. Dal por que, con- Desejo mencionar o discurso do
debatem prCljetos aqui. Vai o Depu- seu prognostICO lançado. _ _fffi!1anddo :neu. pensamento, d.Is~e _.P nobre Deputado Pereira -Lopes. Cum
tado à tribuna, fala, pode falar quan- O S7'. Daniel Faraco _ ° relatól'io elr:mente LIdeI'. q~tandO o Ple~ano se pre também que n6s o ajud~mos, a
to quiser, e ficam aqui três ou qua- de V. Exa. ê completo. ' ~:~~' ~do o imalS ~~sa_para c.on- êle que se senta pela prrmelra ve:/i
tro ouvindo, um ou outro apartean- e ""~ s~ aq? ~ !arcve-:ne qu!'! _po- .1a cadeira de Presidente da Câm»rllo
do, nem sempre dentro da matéria. O SR. GERâLDO GUEDES ~_To" encOl::tral _.,em ma.'ores diflcul- dos Deputados, e que apresentou à
O que me pal'eCe necessáriD ê trans- Bondade de VExa í..-. es, soluça!1 !!.ara valorIzar o traba- câmam um proo-rama-de trabalho.
portar pam as Comissõ~s o debate, . ' lho d:a;s Comlssoes, sem nenhum pre- ~ .
_dos projetos, o comparecimento dos ,0 S1'. Daniel Faraco - O que digo- juízo às atividades de Plenário. Bas-- J:J- Exa. deseJa_ realmep;-te r~!1hzar
Ministros de Estado, transnortar para é que êle abrange demais. Precisámos taria que se púdesse trabalhar nas Iseu programa, Ao la,do ~lSS0 .la nOfl
as ComiSsões inclusive, certãs votações de uma fase preparatória imediata, Comissões pela mánhã e _realizar as def.r-ontamos c:om .o slmpos;o soBre ,o~

_ deixando para o Plenário os grande,,; porq'!:1e a reforma completa não se fa- sessões de Plenário à ta.l'de. TermillCl trabalh?s ,leglSlatrvos que a BIbllO-
q€bates e as grandes votações. Se- rá tao cedo, nobre Deputado. meu aparte,llóis V. Exa. já está com teca da Camal'a_ qUeJ; l!-gora fazer. no
gJU1do, o grande mOmento vai sur- O SR. GERALDO GUEDES '- tempo e:~otado. "A êsse gt'upo de curso desta e da -prOXllna semana.
grr na hora ~o Orçamento, quando Pensamos em fazer a 1'8f01'1lla ateu- Deputados brilhantes que aqui com- São fatos dess anatUl'eza que nos
deve~o~ coraJosame;'1te, emre!ltar a dendo a três z,spectos. Em primeiro parec&_ como disse V. Exa. -com um ajudam a pensai' cada vez mais que
ques~ao. le~ar o orçam,en,to as Co- lugar, considerávamos fundamental o :i~bre de responsabilídad€s nos om- a reforma se estã conscie:ntizando '"
missoes p!,Imanentes. La e que deve aspecto psicológico: criar a consciên- bros,.e que tem de' fazê-las ,escoar por se há de fazer, pai'a o bem da' de.
se; de1:?atIdo o Orçal?e~to, _ !l0!ll a cia de reforma, não só na- Câmara, éste pulmão gigante que, é o Poder mocracia, para o' bem, do noSJJo Con
PI~sença elos r:spectiv?" l\1in1stros, mas, através da impr€nsa, na opinião Legislativo através- d ntribuna, ná!> gressO, para o bem da nossa Câmara,
p.!'ra que ~'. Ca~a se., tIansformeJ en- pÚblica. E não só na Câmara e -na pode ser suprimido' nem um di ade (Muito bem; muito bem;.Pp,lmas. O
ta~, ~esse,dIa, no ~olo de, aten9ao da opinião pública como também dentro Plen:1rio. O trabalho das Comissões orarlDj' é cumprimentado.) -

- opmrao publica. Nao. sera. aqUl, 11es- desta Casa onde o corpo de funcio- valorillado, pOderá ser feito pela ma~ .
tas debates .desorgall1zR40~~ que ,:a- nários embora válido capaz- exéelen- nhç, quando não há sessão do Con- ,O SR. LAERTE VIEIRA:
mos conseguIr que a oplUlan púbhca t - f' f' ' t' 'to', gresso nem da C?mara.
preste- atenção, porque ela ê solicita- e e lcaz, sempre l~a: a OUl .e preo-
da por inúmeras coisas. Devemos ter CU~ad() c~m ~ notlçlas. que crrculam,
a habilidade de encontrar os meios e pOlque refolma SIgnifica, _ eviden
-modos de fazer com que ,a opinião w!;Uente, _mudança. E per~llta-me a
pública se volte para o que aqui se Caml!-ra relembraJ,: o que ,dIsse no re
passa. Ent,'lo, repito nobre Deputado, latól'lo COlll relaçao. ao !l'rande PI'asi
parece-me que o ponto fundamental dente Kennedy: na,! ~a-,n~da nesta
é dividir ~~ refOl'llla em duas fases. telTa que tenha 'maiS llllil1lgos que
Numa primeira fase se dará às Co- uma mudança.
missões o seu vBJ.·d~eiro pape1 fa- Sr. Deputado Daniel Faraco, tinha
zend? som que nos dms. de sessao de mos de preparar, em princípio; o su
C,?mlSsao (l assunto seJ~ s6, Comis· porte psicol6gico, o alicerce Pilicoló
sao; 110S dias de- PlenárIO, so Plená- gico, porqu€ sôbre êle é que iremq~
rio. Em seg:unjo lugar, transportar erguer isso que um dia se chamará
para a~ Comlssoes permane~te.s o df!- reforma da Câmara. Em segundo,lu
bate §obre o orça~<:'llto: na;o a delr- gar, 81'. Deputado, estabelecidos os
bera~~o. ,A .libera~ao f;cara com.a progU!}sticos; euidRriamos efetivamen
reUlllao, conJJ!1lta. Esta e ~ observaça,o te da terapêutica. E os prognósticoo
que me pel:p:nto fazer, pedIpdo descul- são éstes: inicialmente, dividirmos oS

_- paEL a V. FJXa. ,pelaA extens.ao do ~p~- trabalhos de reforma da Câmara, que
t~, mas "1[.,_ ~;}h ve que ele se JUoti- são extensos. complexos difíceis São
flCl\... ta.nt!\<l as clifiçuldades que teremos aº
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o SR. PRESIDENTE:

(Luiz Bmga) - Tem a palavra o
Sr'. Henrique de La Rocque, em ca
L'át~r preferencial.
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'Lopo "celho - ~.:RENA

Mamelo Medeíros - M01'>

Osnelli Martinelli - .ARENA
I

Pedro Faria - MDB

Rubem; Bel'a-rdo - MOB

Rubem Medi~a - l'vIDB
Waldemiro Teixgira - MD1\

Mina.s Gerais
,

AécioílJunha - AR,ENA
Athos de Andrade - AREN,1

Bento Gonçalves -.AJl,ENA
Garlos Ootta - MDB
Delson SOal'ano - RENA
Edgard PereiYa - 4REN4

Fábio Fonseca - MPB
Fagundes Nelito - ARENA

Francelino Pereira - ARENA

Homer;) Santos - AiRENA

Hugo Aguial' - ARENA
João Guido - ARENA

Jorge Vargas - AiRENA
JoOsé Bonifácio ..... ARENA

José- Machado - ARENA.

Manoel de Almeida - 'AREN4I'

Manoel Taveira. - ARENA
Navarro Vieira - ARENA
OzanaIl Ooelho - ARENtIl.
Padre Nobre - MOB
Sílvio Abreu - MDB

São Paulo

Adalberto Camal'go - MDB

Adhema<' de BarrOS Filho - ARENA

Aldo' Lupo - ARENA

Amaral Flll'lan - AiRENA

Arthur Fonseca - APvENJ>
Athiê COlU1r - MDB
Baldacci Filho - ARENA

Baptista Ramos - ARENA
Cantídí~ Sampaio - ARENA

Cardoso de Almeida - AREN:I\
Dias _Menezes - MDR

Diogo Nomtu'a - ARENA.

Faria Lima -.ARENA

Fernandes Lopell - ARENA

Francisco _~al'al - :MI)B -

Fi'eita.:; Nobre - MOB

Herbert Levy - AiRENA

1ldélio Martíns - ARENA

ítalo _Fittipáldi - AR:ENA

'José Camargo - MDB
Mário Tellel; - _<\RENA

Monteiro de Barros - AREll~~\

Or1ll1SY -:Rodrigues - ARENA
Pacheoo Ohave,s - MDB
Paulo Abreu - ARENA

. Pedroso Horta - MDiB

Plínio Salgado - A:EliEN:A

Ruydalmeida Baroosa - .A;RElNA
SaIles _Filho - ARiElNA

- Santilli Sobrinho - MOR

Sussllmu Hirata - fAREN.\

'ill(:Isf;efl ~'Uimal'ães - l\!I!D!B

Aderba.J Jurema - ARENA
Oarlos Alberto Oliveira - AEENA

EtelVino Úns - ARENA
Geraldo Guedes - AREJ.>TA
Fel'l1ando Lyl'a - MDB
Gonzaga VasconcelÓs - ARiENA..
Joaquim Continho - ARENA

Josias Leite - ARENA

Thales Ramalho - MDB

Fl.exa Ribeiro - ARENA

Florim OOUtinl1o - MDB

,J05é Bonifácio Nete - MDl

- Li'o Simões - MDR

I.klâ-118IUl ilf41liel - MD:B

iP-evnamlmGo '.

AlagoOas

Geraldo Bulhões - ARENA
José Sampaio ~ ARENA.
Vinicius CansarIÇao - lYIDB

Sergipe

Rio de Janeiro:

Bezerra de Norões - MDB

Oélio Borjll - ARENA
Eurípedes Cardoso de Menem ....

AREl'1'~\

Edvaldo Flôres - AR&'TA

Fernando Magalhães - AREJ:>TA

Francisco Pinto - MDB
I

Ivo Braga --ARENA

JoâG Alves - APvENA
José Penedo :- ARENA

Lomanto Júnior - ARENA
Manoel Novaes - ARENA

Necy Novaes - AR;ENA,.
Odulfo Donnngues'- AREN'"
Rogério Rêgo - ARENA
Ruy Bacelar - AREL">TA'"

Tl1eódulo de Albuquerque - AR,lllNA

Tourinho Dantas - ARENA -?'

Vasco Neto - ARENA
Wilson Falcão - ARENÁ
Espíríto~Santo

Josácarlos FOlliieca - ARENA
José Tas,>o de Andrade - ~RENA

Oswaldo Zanello - AP.,EN.A

panmte Frotta ~. Jl,RENA

Eraldo Lemos - ARENA

:Bahia

Alair Feneira - ARENA
Alberto Ll>vi.nas - MDB

Brigido-Tinoco - MDB

Da-so Ooimbra - ARENA
Hamilton Xavier - MDB
Jollé S9.ny - ARENA ' i

- Márcio Piles - ARENA (~
MOll.6Íl' ,Ohiesse - ARENA
Osmar 1..eitão - AREN,&
Peilwto FIlho - MDB .

Roz-anÇlo de SOÜZ3<_ - ~
8Hva Barros - ARENA

Paes de Andrade .

. Heitor Cavalpanti,
José Haddad

Acre

Maranhão

éOMJ>;'\RECEl\'C MAIS OS SRS.

João Menezes - MDB

Júlio Viveiros - MDB

Juvêncio Dias - ARENA

Leopoldo Peres - ARENA

Pedro Carneiro - ARENA

Aiva,I'o Li1;ls - MDB

Edilson Melo Távora - ARENA
F'Urtado Leite - ARENA
Januário Feitosa'- ARENIt\

lVlarcelo Linhares - AREN_I\

Osiris Pontes - 'MDB
Parsifal J3al'l'oso - ARENA

Ceará

Rio Cirande do Norte

Durante o discurso do Senhor
Henrique de La' Rocque, o Senho!'

. Luiz Braga.. l° Vice:~PresVd'ente,

deixa a cadeim da presidência,
que é oc,upada pelo SI', Pereira'
fopes, Presidente,

ri SR. PRESIDENTE:

António Florêncio - ARENA 
Grilrialdi Ribeiro - ARENA
Henrique Eduardo Al~es - MDB

pal'alba

Alvaro Gaudêncio - ARENA

Cláudio Leite - ARENA

~anduhy Ca1'lleil'o - MO}"

Petrônio'Figueiredo ---:MDB

Teotônio Neto - ARENA

Piau[:

Dyrno Pires - ARENA
Milton Brand1io - ARENA

"'Severo Eulálio - MDB
Sousa Santos - ARENA

Amérir,o de Souza - ARENA
Eurieo Ribeiro - .ARENA ..

Hel1l'ique de La Rocque - ARENA
, Pires Saboia - ARENA

'i;r1l;m com o seu destino e a. sua pre- brasileiro entl.'e os mais cultos e m-
flestinacão hlstólica. teligente:;, com a profissão de.fê dB
. - ,. " que me socorro, renovando-a tIsnada

Viv,emQs uma, época de mdIscutlVel com o vermelho da crença\ ardente e
l:llcuperação nacionaL No sotor eoo- o colorido do verde-esperança: "A
hômico, tão .fundamental à vitalida~ minha pátlia é íntima de Deus, c por
de de Uma nação. o País vive a eufo- isso unida, e por isso confiante, e par
via de sucesso. isso caminhando os seus próprios ca-

O "Jornal do Brasil", em seu edi- minhas, cede, muito cedo há de cum
torial de 8 cio corrente mês, com a prir a missão qu Deus lhe deu, A
serIedade que marca a sua conduta, minha pátria é íntima de Deus."

(Muito bem; muito bem. Palm·as. O
"-SSIm se expI'essa,va: O!'rtd01' é cmnprimentado).

, "Três empI'éstimos exteI'nos, so
mando 480 milhões de dólares, ga
rantem desde já ao Brasil sua
segunda expansão siderúrgica an
tes do fim da década.. 0\ plano
siderúrgico brasileiro deixou de
ser uma aspimção J;lara adquiril'
a viabilidade que esta prova fi
nanoBil'a ,de confiança internacio
nal assegura por antecipação."

E continua, entre outras aprepia-
~ões, o grande óI'gão da imprensa bra- (Pereira Lopes) - Está findo o
IIleira:--- tempo de~nado ao Expediente, ,I

"A cada dia temos dcmonstra~
ções de que a economia brasileira Vai-se J;lassar à Ordem do Dia.
goza de boa saúde aos olhos' dos
organismos internaciol1ais de fi
nanciamento. Não é segrêdo para
ninguém que tais organizaçõe,s de
créditO decidem exclusivamente

- com base em dados objetivos. A
prova definitiva é esta demons
tração que reúne a elevada soma
de quase meio bilhão de dólares,
de três ltutolizadas vertentes de
crédito para realizar o .segundo
salto industrial brasileiTO, O GO- Nosser Almeida - ARENA
vêl'no brasileiro conseguiu condu
ZIr· com objetividade e sem alarde
um projeto priortiário, asseguran·
do-lhe vill.bilidade. Além da con
fianca extel'na e sua contra-par
tida- interna no plano econômico-
.financeiro, podemos esperar como
certo também o efeito multipli
cador social, pois agora entl'are·
mos de uma vez por tôdas no m
vel de desenvolvimento, que se
mede, entrE! outras coisas, pela
produção do_ aço" .

Mas tudo isto_.é l'ealizado sob a PI'O-
teção de Deus, .

o SenhOl' Júlio Viveiros - Ilustre I

'Deputado Henrique de La Rocque, ó'
(iom grande interêssc que ouvimos
V. EX~ falar sôbre a Amazônia. Como
l'Cpresentante do Estado do Pará,
compreendido na área amazônica, te
mos a dizer que o esfôrço Teal· do 00
vérno levou .ao povo daquela região a
esperaJ;lça de integração da área aban
donada, Como técnico que somos, e
asseSSor da 'l'ransamazônica, podemos
afirmar que no mundo existem sO
mente duas áreas disponíveis: a Ama
zônia· e a Africa, esta com suas ter
1'as quase ~legativas para iw..plantação
da, pécuáIia, Como o mundo sofl'e
réalmente de fome, as vistas das
grandes ,poWncias se dil'ig'em normal
mente para a Amazônia, visando à
ocupação deste grande vazio nacional,.
A Transamazônica, hoje em dia, é
uma realidadl}. Entretanto, queremos
aproveitar o discurso de Vossa Ex
celência para lembrar ao Govêrno a
necessidade da complementação da
Belém-Brasília, da complementação
da Pará - Maranhão e a importância
do pôrto ~ de santarém, para que, ver
dacfeiramente, a Amazônia, que, como
diz V. EX~, talvez tenha seu portal no
Estado do Maranhão, .venha a se
transfoimar num todo de libertacão
nacional. ~

O SR, HENRIQUE DE LA RO
CQUE - Nobre Deputada Júlio. Vi
veiros. o aparte de ·V. Ex', nos _con
forta e satisfaz, sobretudo porque o
nobre representante pelo PaI'á coloca
os interêsse.s da Pát1'Ía acima dos de
~eu partid04 Pertenqmdo, com de.ste
morl às áreas do MDB, enaltece a
obrai do Presidente Médici.

Lendo o "Correio Brazilonse" de
sexta-feira, deparo, da autoria de
Octavio Cost!~, coronel do Exército
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Senhor Presidente

o SR. PEIXOTO FILHO:

A Comissão Organizadora do 4,
Congress.o Nacional lia Caje, com
posta. pelos Senadores Carlos LLnclen.
tJ2Tl5',l ~ur..too RezenaesJ rJOd.O Calmon
e Deputado Fedaral Oswaldo - Zanello.
por mim representada, tem a eleVada.
honra de comunicar a V,' Exa. qU<l
de 21 a 24 de abril vindouro será
realizado 'em Vitória-ES o referido
EnconHo, que visa, essencialmente, a
integração da cafeicultura no desen
volVImento nacional.

Dada a repercussão do ev~nto e a
magnitude dos assuntos que serão de
batidos, ficaria smnamente gl'ato se
essa. Casa se jizesse representar por
uma Comissão, designada de acôrd<JI
C9m o judicioso arbitrío de V. Exa.;

Na certeza de contar com o valiosl)
apoio de V. Exa. para maior brilhan.
tismo do 4,' Oongresso, expresso, o tes
temunho _de elevado aprêço e respei.
tosa consideração. Guilherme Pi.,
menteZ Filho - Presidente da Oomis~
são Organizadcr'l.

OS 81'S. que
fiear como -estão

Os S1'S. qu.e
iícàr como e"tão

REQUERIMENTO.

Durante o discurso do Sr. Frei
tas Nobre, o Sr. - Pereira Lopes,
Presidente, deixa a cadeira da
presirUjncia, que é ocupada pelo
SI', Reynaldo Santana, 2.° Vice-
Presidente. '

o SR. PRESIDENTE:

o SR. PRESIDEKTE:

O -SR.. PRESIDENTE:

o SR, PRESIDENTE:

Ido 4." Congl'esso - Namonal do
vasado nos seguintes têrmos:

(pereira Lopes) - Há sClJre ame-I
S3 e vou submeter a votos o seguinw: Oficio CNC N." 1.684-71

(Pereira Lopes)
aprovam queiram
(Pausa.)

Apl'ovado~

O SR~ PRESIDENTE:

(Pereira Lopes) - I-Iá s(1)1'e a mesa
e vou submeter a votos o seguinte:

REQUEIÜ:rIiENTO

D'Ó3curso do Deputado Freitas
Nobre, retirado pelo orador .

(Pereira Lopes)
apl'Ovam queÍl'am
(Pausa.)

ApJ:Ovado.

(Ex'iJlicação pessoal - Sem reviiãeJ
do orador) - Sr. Presidente, Srs.'
Deputados, o Ministro Mário Andreaz.
ze~, çidadão honorário de,Duque da
Oaxias e lI.lagé, naturalmente tTecebe\A,
tais honrarias por haver feito algo em
benefício do povo fluminense, .

Delltre as obras iniciadas pelo liús
tre Ministro· dos Transportes, desej~
focalizar a eletrificação do ramal, n~

Estado .da Guanabara, Barão di)
Mauá, até o rU11l1icípio que represento.
Duque de Cãxias.

Todavia, para execução dessa. obra.
já quase ultimada, a Rêde Ferroviáric~

Federal fechou tôdas as passagens d ..
niveis no perímetro urbano de Duqul}
de· Caxias, Em consequência, o movi.
mento l'odoviário está de tál maneira.
impedido no centro da cidãde, qU0

para ir de uma rua para outra -'
pois nós temos a chamada Oidade
Baixa, que é a Avenida Presiélente
Kennedy, antiga Rio-Petrópolis. e ~,

Cidade Alta, que é o Bairro Vinte (l

Cinco de Agósto '- é préciso que ~e
continue até quase o, 2." Distrito para
se chegar à parte oposta da Rio-·
Petrópolis. l-

Em visita ao nosso municipio, l'lD
(Reynaldo Santana) - Dou cOnhe- ano passado, S,Exa. prometeu man

cimento à Oasa de Ofício mcebido do dar construir vie.dutO'J que substit'.H
Pres~~ente da Comissão Organizadora. riam essas passagens de nivel.' Pro~

VII - O SR. PRESI1!EN'i'E:

(PereM'a Lopes) .::,.. A Ordem do' Dia
da presente sessão é destinada '" Or
ganização das Comissões Permanentes,
nestas c{)ndiçães,

Tem a palavra o nobre Deputado
Freitas Nobre, na qualidade de :Licter
do M. D. B. -

o SE, PRESIDEN':rE:

(Reynaldo Santana) - Em conse~

Excelentissimo Senhor Presidente da qüênoià, ,designo para comporem a
Oâmara dos Deputados: Comissão, nos têrm03 do artigo 40, dI)

R.egimento Interno, os Srs. DeputadoiJ
Deputado Jauuál"io Feitosa vem leS- Baptista Miranda, Herbert Levy. Os

peitosamente requerer a Vossa Exce- waldo Zanello, Fernando Magalhães O
. lência, na forma, do Regimento, seja' Fernando Gama.

constituda uma Comissão de 5 (cinco)
deputados a fim de compaJ:ecerem as Tem a palavra o Sr. l\olilton Bran.
solenidades de inaugurações das 1'0- dão, em explicação pessoal.
dovias qUe ligarão Fortaleza 8,0 Sul Vai-se passar ao período destinadl)
do Pais e ao ~atal no- Rio Grande do à ExplIcação Pessoal.
Norte, no periodo compreendido en-
tre 17 e, 20 déste, em que;;e fará Tem a palavra o Sr. Peixoto Filha.
presente o Excelentissimo Senhor Pre
sidente da República, Mal'cohal EmiJio
Garl'astazu Médici e os Senhores J)!ii
mstros de Estado.

Brasilia: 12 de abril de 1971,.

Nestes Térmos
Pe,de -Defel'imento. - Janllário Fet

tosá.

Do Presidente da Comissao Orgal11-
Senhor Presidente: zadol'a do 4." Congresso Nàcionâl dCl

Os abaixo~eassinados, integrantes õ'a 1 Café ,- .
bancada catarinense, l'equerem a vos-! Ao Exmo. SI', Presiclente da Cã

.... sa Elfcelência, na forma regimental e mara Federal
apos ouyido o Plenário, a inserção na
ata dos nossos trabalhos de um voto
de prpofundo pesar pelo l'ecente 1,,
le"imento do e,."·deputado federal Pé
dro ,ZimmeTmann, ocorrido _na cid~.ete

de Blumenau.

Requerem. ainda, que Vossa Exce
lência dê conhecimento dessa home
nagem póstuma à familia enlutada.

Sala das -Sessões, 12 de _abril a~

1.971. - Abel .ÁvHa, - WUmar Dal·
rlanhol. - Dib CMrem. - João Li
nhares. - Aroldo Carvalho. - Jaison
Barreto. - Francisco Libaraoni.
Perlro Ivo. - Pedro Collin. - Lael·te
Vieira, - Francisco Grilo.

OS 81'S. qUI:!
ficar eomo estãO

o SR. REYNALDQ SANTANA:

o SR.-.JOSÊ SALLY:

o SR. PRESIDENTE:

O SR. PRESIDENTE:

o SR. ADllEllIAR GHISI:

o SR. JUAREZ B'ERNARDES:

o SR: ALFEU GASPARINI:

(Perei1'a Lopes)
aprovam queiram
(Pausa,)

/illrova.do.

Projeto de lei que permite o pa,ga.
mento _parcelad() dos débitos dos clu
bes de 'futebol para _com o Instituto
Nacional de PTevidencia 800ial._

0',,; Senhol'es Deputados que tenham
proposições & apresentar poderão
fazê-lo.

(Pereira -Lopes) - Vai-se passar à
votação da matéria que está; I]'ôbre a
Me~a.

'Projeto de lei que isenta dli ÇOntl'i
bulgão ao :LNPS o segmado que per
ceber até' um salãrio-millimo l'egio
na! e nã-o possuir dependente .remU-
nerado. '

Projeto de lei qu edá nova redação
.;LO item IX do artigo 4.9 da, Lei nU
mel'O 4.595, de 31 de dezembrQ de
1964, mandando observar,' nosemprés
timos deiltinados à agropecuária, o
juro máximo de seis por cento ao
ano.

Projeto de lei que permite ao doa
<ilor voluntá.lio de sangue a ausência
ao trabalho, sem prejuizo de salm'io
ou de tempo de se:rviço.

O SR. PRESIDENTE:

, (Pereira ,Lopes) - Há' :,ôb1'e a me
sa e vou submeteI' a votos o seguinte:

REQUERlMENTº '

Senhor Presidente:
O deputado que éste tubscl'eVe re

quer, nos têrmos regimentais, que o
grande expediente da se.s.são do ma.
19 do oon'ente seja dedicado a ho
menagear Brasilia, qUe completa seu
11.9 aniversário de existência.

Sala das Sessões, 13 de abi'il de
1971. - Antonio_ Bresolin.

,Tustijica..tiva

Justifica-se ,sobejamente e~ta iniéla
t:iva pelas seguinte~ razões:

1.9) POl'que Brasilia. está superandO
Q expectativa do~ seus ldealizado.res- e
construtores, tanto no plano do seu
espetacular desenvolvimento como na
sua patriótica -função de integração
nacional.

_2,9) Porque já é tmdição nesta Ca
sa a homenagem preCOnizada no uro-
sente requerimento. - •

3,9) Porque a Casa do Povo mo p00
de !icar ausente das grandes come
morações que estão sendo programa-

_ das pela, Administração de Brasília,
por outras autor4dades, pelos e,st.'tbe.
lecimentos de ensino _e pelos brasilien
ses 'em geral, conforme o fe,rto noti
ciário da imprensa escrita, ~elevlsio'
nada e fafuda. ._

4.v) Que faCe ao expôsto o peticio
nário espera :que o present;:; requeri
mento, submetido, à votação, seJi't
aprovado.

Sala da-s Sessões, 13 d" abril j1e
1971. - Antonio Bresolin.

Projeto de lei que considera de uti
lidade pública a Mitra Diocesana de
NOva Iguaçu, Estado do Rio de Ja

- neiro.

MDBVicLor Issler

Ary Valadão -,liRENA

:Bra~ílio Caiado - ARENA '

Fernando Cunha - ~B
;Tarmund Nasser - -,\RENA

José Freire - MD~

Rezende Monteiro - ARENA '
iV"ihnar Guimarães - ARENA

, Paraná:

LlUberto Costa - .'\REN.A

Aiyncar Furtado - MDE

Antônio Ueno - ARENA

Al'dlnal Ribas - AREN~

Arnaldo-Busato '::",ARENA

ArthtU' Santos - ARENA

Fernando Gama - MDB
Ferreira do Amaral - ARENiA
Flávio Giovine - ARENA

ítalo Conti - AR.ENA

JOáQ VargM - ARENA

José Carlo,~ Lepr6vost - ARENA

Maia Netto - ARENA
ll<Iário Stamm - ARENA
Túlio Vargas --= ÁRENA

ZJChal'ias seleme - AREN"fl.

Santa Catarina:

l1\uhemal' Ghisi - ARENA

Albino Zeni - ARENA

Aroldo Carvalho - AREHA. '

Dib Cherem - RENA
Fl'ancisco GrilIo ,- ARENA

Francisco Lib<trdoni - MDE

,Joã~ Linhares - ARENA
Laerte Vieira - MDB

Pedro Oollin - ARENA
;Pedro Ivo .....: MDB

Pulo Grande do Sul
À1barto Hoffmann - AREl.~A

lildo Fagunde:~ - MDB
.Amaury Müller -,MDB

, Ary Alcântara - AREJ.~"'~

Arlindo Kunzler - .AREN:,\

Amalgo Prieto - ARENA
Eloy Lemü - MDB

Getúlio Dias - MDB
lIarry Sauer - MDB

Jmé ,Mandelli - :!\IDE

Marques Fernande~ - AREllfA

'Nadyr Rossetti - IvIDB

Norberto SchInidt :.... .tffiENA
Slnval Guazelli - ARENA

Mato GrossC!
Garcia Netto' - .ARENA

João da Câmara - ARENA'

'~vrarcilio Lima - .A:RENA

Roráilna
Silvio Botelho - A..>tEíNA

VI - ORDEJ:i1 DO !lIA

O SR. PRESIDENTE:

(Pereira Lopes) - A lista de Pl'l'J'·
"ell'.a acusa o comparecimento de 290
S1's. Deputado,.



(Explicação pessoal. Lê) - Sr. Pre
sidente,. Srs. Deputados, 'Cóxico, ini
migo insidioso, solerte e perverso que
escolhe sua,s VÍtimas exatam-- 1- 3 ·en...
tre aquelas :lt quem poderá causal',
lC..2iores mall's. Ataca, de preferéncia
a juventude ''{J 'até a infância, razão
pela qual é tão temido e odiad,o.

protestos de letras em todos os car
tórios, pr:l,cipalmente no da Capital
- demonstra {) enfraquecimento eco
nômico da região piauiense.

Q:.:c..:o, portanto, neste' .rápido pro
nunciamento fazer um apêlo ao Pre
si'ilente M,\4jci, para .qúe mande ve.,
rificar 'in loco a situaçá;o .do lUeu Es
tado, mande éstudá-Ia conveniente•.
te e prom()va meios, por intermédio
{]O~ Minifltérios, dos organismos regio
nais ~dos bancos oficiais, p1\ora mino->
lT-tr o sofr~nto 'J povo pi~uiense.:
(Muito ben~.)

O SR. MOACYR CmESSE:

A propó'sito, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, li hoje num jOl'nal que
'.nna cidade do glorioso Estado do
Rio de Jan~iro, do qual tenho a hon
ra de ser um dos 'í'eprBsentantes nes
ta Casa. um garoto, úm menino de
a,pen.~ 12 a,nos de idade foi levado
em' estado de coma para um' Pronto
Socorro, por uso excessivo de tóxicos,

A brusca mudança dos padrões so
ciais Lradiciona.is por modernas e ex
L..vaganws filosofias, ocorrida após o
t· .lino da última guerra, foi uma
das determinantes do recrudescimen
to do W:l de tóxi:::os, antiQ'amente llds
tr!h a min,ol'ias Íliexpre;sivas. '

Em todo o mlmdo o problema càu
sou, a maior celeuma e, o Brasil,
t'Tação ond·a a juventude ocupa posi
ção .proeminente nas estatisticas de
mográficas, não poderia deixar de
J eocupar-se e alheiar-S'8 ao'comba
te dêsse. vícío, que es~á a-ssumindo
:;spectos aBsust_adores.

Louve-se, aqui a· corajosa. atitude
do no~so Govêmo, que decidiu 'atacar
de rijo o assunto, Entre outras fi
guras gove:,nantais, Podemos d€.Stacar
o Ministre Jarbas Passarinho que, de.
cididamente, engajou-se na luta em

'f' "=0 de 'nossa mocidad~>
Há poucos diás ,uni, dos órgãos

mais tl'adicionaís de nossa impr·eri.sa
- C' Globo - noticiou, com destaque,
entnlyista daquele Ministro na qual.
-. Exa. apontava a educacãn familiar
como a rp.aiol' .fórça de c~mbate à to
~:icomania. Após teceI' comentários
,óbre.'o assunto, o Ministro Jarbas
'P, sal:inh' cDncitou a mulher brasi
leira a lutar na primeira linha da
combate contra Os' tóxicos. arrema
tando sua _entrevista com uma belís
si~a frase 'que, prazerozarnente, in
GOl'poro ao meu díscurso: "E q1.1lirii
melhor qúe as mães e ag Írmãs para
salval' n ossos filhos!'''

Na quallcade de edurRdor que sou,
.-D pode:ria,ful'tar-me a um pronun

cíamento. Seria, inclusive, neg-ar o,
ll1ell passadl, do qual tanto me h011-'
ro.

Não é do' meu conh,\cim.'uto se li
medidE['que vou prop~ já foi 0bjêtc
de cDgitação. Entretanto mesmo que

O SR. II'ULTON BRAIIDãO:

Juscelino Kubitschek e não comp1e
tado no território piauiense: A.:i"'l1
danados os serviços daquela estrada,
nem sequer os trechos implantados
tiveram 'conservação. Encontramos
muitos aterros deSÜ'uídos, muitas pon
tes fora do lugar, outras desabadas,
algumas delas torc:idas do proptio
lilito, e (seria oportuno Sr. Presiden
te, por parte do MinistériO dos Trans
portes, a recuperação daquela rodo
via, entregando . novamente aquêleB
trechos ao ü-áfego, como ocorreu no
passado. Todos aquêles veículos que
ali trafegavam hoj€ se desviam do
traçado original para outros -lugares,
aumentando as distâ,ncias a, percor
rer. Naquela região da. Crateús, Po
Tanga, Pedro Ir e Piripirí já dificil
mente se pod€m realizar as "iagens
dentro daquele traçad.o, em virtude do
abandono' 'completo em que se en
cOntra a rodovia.

Estou certo de que o Ministro Má
rio Andreazz~ ouvÍlido, mais' uma
vez, 'o nosso apêlo, tomR:l:á iínediàta
milnte as' Pl~ovidências ·necessárias,
principaJinente porqu,e já está sendo
eIabomo.o o Plano Plurianual e a Lei
de: Moeios para o próximo exercício.
-Daí ,'por que nos' apressamos 'em co
munioar ao Ministério dos Trans
pOl-tes o pésslillo estado em' que se
encontra' a rodovia BR-303 na região
mencionada,

Com referência às 'BR-222 e 343,
queremos lembrar também ao Minis
tro Mário .A.ndreazza que os traçados
Piri-pirl, Campo Maior, Teresinha
estão igualmente a exigu' repares, por
quanto se fazia o peremso de Forta
reza a Teresina num espaço de apro
ximadamente 7 horas e hOje são ne
cessárias 16 a 18 horas para que os
veículos, de. Fortaleza, atinjam' a
Capital do meu Estado. Deixo por
tanto, apêlG ao Sr. Ministro' Mário
Andl'eazzn' na cexteza de que as pi'ovi
dência,g ""rão .tomadas.

O S,', Norberto Schm.l2u - Sr. Pre
sidente, pediria a V, Êxa. que pl'or
r0f\:a~se a sessão por 30 mimltos, em

(Explicação pessoal - Sem ,i3v'lsão virtude d€ haver ainda diversos Denu
do orado!') - 'sr. Presidente, embora tados para falar em Elrplicação ~s-
já avançada a hora ainda desejo fa- soaI. ,
ia,r do que ocorre na minha região. 'O SR,. PRESÍDENTE:

Acabo de chegar do Piauí. .A.li·visi-' (ReynalrZo santana) - Prorrogo a
tei vários municípios, .pe1."corri diver- ,sesão, de oficio, par 3Q minutos.
sas rodovias 'e pude constatar que, O SR, MILTO~ BRANDãO _ Sr.
talvez em virtude çlas chuvas torren- Presidente, estamos ce'rtos de que na
ciais que têm castigadO aqúela re- Lei de Meios, l).G Orçamento Pluria
gião, as· estradas- se encontràm em nual, serã{) votadas as v€rbas neces
péssimo estado de conservação. sál'Ías à reconstrução dêsse trecho da
" Quero, Ilortanto, neste instante, pe- BR-3DS, a qtie -já me referí d('l",tre
dir a' atenção do Sr. Ministro Mário Cratl';Ús, Poranga, Pedro II e Píriplri,
Andl'eazza, que, já temos proclalna. e também para o seu 'prosseguin1enl:0
dO, realiza um serviço imenso e cons- no Estado do Ceará, Piauí e.Mflra
trutivo em todo o Pais o que é con- nhão.
f!"mado pelas vozes de yários reJ5l'e- E ainda, SI'. 'P:t'esklente, que outros
sentantes, até mesmo do li,u)B. meios financeiros no orçámento se-'

Temos exaltado'a ação do Mlnistêrio jam 0ferecidos àquela região, ~Ela ~que.
dos Transportes em togas os qua. já dispõe de' energia elétrica, já se~

dralites do ,Brasil. Todavia, Sr. Fre. prepara para Sita ,recuperação; entre
,üdente, é oportuno ressaltar. que o' tanto é· a região mais descanitaliza
Piaui nerlessita melhor8f1 'beneficios dá, hoje no Pais. Podemós -oferBD~r
rio campo rodoviário. Já ,na legisla- esta denúncia à Nação, podelUOS ofe~

tura ,passada reclavávamos o traca. 'r êste argumento..Ás estatísticas,
do da BR-3ü8, conCluída em algúns nos Cartóríos de protestos, de letras
trechos ainda em govel'llos passados e oriundas ao comércio,_au1l.1entam con
inicillJlÍa. - digamo" - no Govêrno sideràvelmente. Essa !ll'Clg1IelJsão nos

meteu também fazer um viaduto 11- Lembro também' ao ST. Ministro
gando a Via washington Luís com o lv.Iário ;·mdreazza a pavimentação das
cento de Caxias, para que se saisse do' estradas de Piábet~-santo Aleixo, 11
Estado da, Guanabara por 'essa via, gando o 6.0 ao 2.° distrito de Magê.
é justamente (I trecho mais perigosa Esta é a providência, final que pos
para o pedestre e o mais importante, tulo perante o' ilustre Ministro dos
pois é o entroncamento rodoviário do Transportes.
nosso município, Desejamos ainda fazer uma recla
: O viaduto foi iniciado há dois anos. mação -a.o Departamento de Obras e
A parte de cimento arbado está pl'on- Saneamento. Houve úm Governador
ta há, um ano. Faço um apêlo aS. J Guanabara que ficou muito pOp:l
Exa. por se tratar de úm cidadão ho- lar como .. o criador de praias: o CX~

norário da minha terra. E o caxiense. governador Çarlos Werneck de La
não dá êste 1,itul(l a qualquer Um, cerda. F-êz, a praia de Ramos, uma
só o dá a pessoas bem intencionadas. maravilha, e mais três praJas n~ illla
Acreditamos nas boas intençõesodo Mi- do Governador. Encheu a Guanabara
nistro Mário .A.ndreazza. Apelamos 11 de .praias, principalmente acessíveis às
8 Exa.. para que determine a uons~ classes pobres, como é a praia de aa
trução' dos viad~tos prometidos que mos, localizada na Zona da Le;pol
substituirão as passagens de nivel fe- 'dina, ,região norte do Estado da Gua
chadas da Travessa Vitalina, do Cor.te nabam. Em Magé nós temos praias
Oito, do cemitério e da paralela à belíssimas, posso mesmo dizer' da me
pont~ do .Rio Iguaçu, no ba!rro Vinte 1hor quálidade, mas que~ precisam ser
e Cinco de Agôsto. Feito isto, êle es- dragadas para que o turismo ali 
tará honrando o titulo que receb.eu... .'1 ~ se faz a' sopapo, que se fag por

amor à reg,'ião - possa ser um turismo
Mltêntico, carrendo recursos para uma
prefeitura pobre como é a de Magé.
E' o apêlo ~que faço ao Departamento
de Obras e Saneamento. Ele possui
uma máquina' idêntica a que o ex~

Governador Carlos Werneck de La
,cerda usou para fazer aquelas praIas
no Estado da Guanabara. Que leve
essa máquina às praias da Piedade, no
1," Distrito de Magé; de Olaria e
Mauá, no 5.'. Distrito daquele muni-
cípio. '

ltsses apêlos, 81', Presidente, raço-os
verbalmente, -não: ~través de requeri
mentos .ou de indicações, pDl:que -'e
rifico que' a tramitação, aqui seguida
é diferente da que_ estamos acostu
mados nas Assembléias Legislativas. ~

Espero que essa fala humilde .do re
presentante de Caxias e :Magé sejã
ouvida pelo iJüstre Ministro Mário
Andreazza e'pelo não' menos ilustre
Diretor do Departamento de Obras e
'Saneamento. (Muito bem).

S. Exa. de ,Eato está trabalhando.
Sou homem da Oposição; não sou 'de
louvaminhas. Reconheço ,que, na ver
dade,' o Ministro Mário Andreazza es
ta Íevando alguns melhoramentos à
minha região. Déntre eles, Sr. Pre
sidente; destaco a duplicação da' pista
Rio-Magé, que beneficiará o escoa
mento ,do tráfego que se dirige a 're
resópolís e outras cidades' serranas.
Mas também devo récordar que há
(luas vias de acesso a dois distritos
dé Magé que S, Exa.' prometeu Pflcvi
mentar. Então, quero .lembrar a S.
Exa. que, e...tando a i;1ova pista RÍo
:Magé ,quase em condições de receber
IIsfâlto, cumpra. a. promessa feita,
QJ.uahdo recebeu o título de cidadão
bàgeense, e mande pavimentar 'o tre
eho de acesso de Piabetá, via I' Bon
!lapa, até á 'Rio-Magé, e o trechõ de
Suruí à Rio-IVlagé, 6." e A." distritos
(lo mesmo Município. Em '0' fazendo,
2. Exa. ~stará honrap.do o título, re
\lebido merecidamente, de CIdadão ma
~e6nse.

Mas, Sr, Presidente, o outro pro
biema que o lVImlstro Mário Andreazza
·ce prontificou a examinar, com os Go.
vernos do Estado do Rio e da Gua
nabara, foi o da ponte, quase ~ecular,

~rlbre ó rio Iguaçu, .que liga o bairro
(le Vigárjo Geral; na Guanabara, ao
Município de Duque dE' Caxias, e que
está compietamepte às ruínas, ame~.
tlando, inclusiv~,. o tráfego, não só ·ro
doviário, como fen:oviário. E aqui 'Iai
outro apêlo ao Ministrp dos Trans'
portes no sentido de que S. Exa.
cumpra a promess afeit~, e próvid~n

ele a construção de uma nova ponte,
Sr. Presidente, para finalizar: hoJe

eu me preocupei muito com o Minis·
tro -Mário Andreazza, porque. assisti a
um seu conterriJ,neo, on,tem, o ilustre
Deputado Antônio BresoJin, fazer os
mais rasgados eíogios à administração
de S. 'Exa.' lia Rio Grande do Sul.
Fiz q-uestão de .dizer também que S.
Exa. esLá sendo um Ministro rigore
samel1te brasUeiro. Apesar da SlH\
naturalidade gaúcha. está igualmen
te se preocupando 'com os problemas
do Nordeste, do Centro, do Sul etc.
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o SR, LISANEAS MACIEL:

(Seção I)

º SR. WAL'.rER SILVA:
(Explicação Pessoal - Sem revisão

do omdoT) - Sr. 'Presidente Se
nhores Deputados;- tomei co~heei
mento hoje de que, no Ministério do
Trabalho e da PrevidéncJa Social, se
prepara um nóvo projeto de 1ei a
ser enviado ao Congresso por 8. Ex
oeléncia. o Sr, Presidente da Repu
bUca, no qual se pretende estabele
cer normas regulament.adoras do
trabalho rural e a t.otal reforma ou
mesmo a total revogação do Estatuio
do" Trabalhador Rural, aprovado pela
Ler n' 4.214, de 2 de marco de 1963.
Em seu lugar, sericL a.plicáda a legis
lação trabalhista, ou seja, a Conso
lida,ção das Leis do Trabalho, com
exclusão de vários de seus dispositi
vos e aplicação ,de diversas leis tra
balhistas em vigor, leis avulsas, e111
esp..cial a que Cl'JOU o Fundo ele Ga
rantia por Tempo ele Serviço.

Como todos sabem, a prescricão, se
gundo o l'egime do Estatuto do Tra'
balhador Rural, só começa a correr
depois ele extinto, depois de rescin
clido o contrato de trabalho. O curso
ela prescrição dos direitos é interrom
pido até que o contrato de trabalho
seja éxtinto. No regime da CLT a
prescrição começa a correr do fato
gerador do direito prescribendo com
prejUÍzo, portanto, para a i~en.sa
massa de trabaihadorEs rurais.

O Poder Executivo estará, reme
tendo êste projeto tal como está COIl

cebido, prejudIcando a própria ima
gem de simpatia, que pretende fixar
junto ao povo. Somos contra, Senhor
Presidente, fi reforma do Estatuto do
Trabalhador Rural, porque entende
mos ,que êle não chegou ainda a ser
implantado em todos os rincões -da
Pátria, Ao invés de revogá-lo, o que,
deveriamos fazer era propor medidas
que o aperfeiçoassem e o introduzir

. Pretende ainda, o projeto definir, em definitivo na economia. nacional.
a aplicação ao trabaihador rmal da Como tal proposição está ainda em
lei de ,greve e do segtlro de acidentes elaboração, achamos por bem fazer
do trabalho, em regime de exclusivl- está adverténcia para que o propr'io
dade do INPS, bem assim a da que Ministério do Trabalho a redija con
dispõe sôbre a proteção do tralxtlha- dizente com as necessidades dos tra
dor contra a mora salarial, sabido que balhadores l'urais brasileiros. (Mu1to
à prescrição do Estatuto do Traba- bem).
ihador Rurai começ~t a pareir da res-
cisão do contrato ele- trabalho. O
projeto pretende igualmente dar no
va conceituação ao trabalhador e ao (Explwação pessoal. Sem revisão do
empregaâor rural, diferindo substan- orador) _ Senhor Presidente, têm
cialmente da, definição estatuída no pass' _:,) despercebidos nesse", últm10s
Decreto-lei na 789-69, que já o fêz, dias alguns pronunciamentos muito
e a meu ver muito bem, aproximando impôrtantes de sacertelotes, quer evan..
êste nôvo conceito ao que dispõem g-élicos, quer católicos, :lo respeito da
artigos 2' e 3' da CLT, Com isso, es- situacão nacional.
taria revogado não só o Estatuto do Na" última semana, se não' me ta,-
TrabalhadoL' Rural. como o Estatuto
da Terra, que é também uma lei ja 1I1a a memória, houve, inclusive, pl'O
Revolnçào. mmciamento inequivoco, muito claro,

Chamamos a atenção da Câmara que foi publicado Ilum dos principa-i3
orgãos da imprensa da Guanabara,

e também do próprio Eoder ExecutJ- de diversos cléricos católicos que que.
vo, pois tal- medidFt poderá trazer os rem ter voz e querem restabelecer o
segUIntes perigos às conquistas dos
irabalhadores Turais sJcançaelas nos ?entído de~ocrático ~a e,scolh~ ~~s
últimos Tempos. Em primeiro lugar, ~"SPOS. O ,~ato d~ p~e\t':.arem eo~a I~~
com a implantação do Fundo de Ga- colha, pOle.m, nao e tao ln:por~a i,e
rantia do Tempo de .Serviço, haverá- quanto a pre~ença,. que: ~a h~erarqr~_~
o pengo do desemprego em massa. catolwa, lJ,llel da hleralqu:a plOtest~ ~
No meio rural já é elif~cil a obtenç3-o t", at!aves, de seus escaloes sUba~t:r:
do trabalho peios rurálislas, pelos nos, nos pr oblemas da atualidade Dl a
trabalhadores, e o Fundo de Garan- sllena,
tia traTÍa imediatamente como con- Muito se tem dito a respeito da.
sequéncia a expulsão do trabalhador conveniência, de os sacerdotes se",
rural pata admissão de novos con- afastarem dos problemas (ia atuau-z,
tingentes, vindos Já agora como op- dacie. Mas parece-me que a cadlJ, mo
tantes. mento se torna mais eVIdente que iSbO

é conceito - superado, ultrapassado,
principalmente se tivermos em vista,
que essa abstração na anal1se dos
problemas que interessam aa povo

nunca ioi da própria tradição e"Ml
gélioa. Assinl é que o pronunclaluefl
to . J Padre Damel de Castro, de mo
àesta paróquia do Estado da Guana
bara 'respaldado por 69 outros prela
elos também da Gllanabar~, merece
rá por parte desta Casa. uma ateu
cão tôda especial. ISBO porljue de·
n10nstrEl. que, ao lado da presença, ao
lado da atuação, ao ladO, digamoS
assim, do apoio, do respaldo' das au
torielades é das instit.uições,. os sa';.(!"
dotes, c<:lll1 verdadeira mspn'a",)O
evangélica, têm tambélll de e.5tar pre
sentes com sua atuação, sua obs~l:va
cão e muitas vêzes com suas crlt.lC1S
aos problemas que afl'gem o povo
bra&iieiro,

Quero crer que essa \entatl'-a olue
,Se fêz, n10desta, pequenIna _por en
quanto, deverá ter repercussao a lon
go prazo num futuro que esperamos
não seja muito iongo no sentido de
que a Igreja não vai mais abster-se
e se .mtrometer nos problemas que
interessam mUlto de perto _ao povo
brasileiro. Ainda agora tenho peran
te os olhos doctunentos dos B1SP~S
em que dizem o seguinte:

"Temos por parte da IgreJa,
]'ma -orientação muito precisa oô-

o segundo seria o desmoronamento
do enquadramento slnclical, com a
nova conceituação de trabalhador e
de empl'egador rural, que traria con
sequencias e prejulzo~ serísin10s pa
ra as entidades smel!cals, tanto pa
tronais quanto pa~a as categorias de
trabalhadorcs, smdlCatos, federações
e a própria C0ll:federação Nacional.
Há, ademais, a substituição c]o prin
cipio da prcscrição inscrito no -Esta
tuto do Trabalhador "Rural pelo da
Consolidação das Leis do Trabalho.

Desnecessária seria esta aplicação,
Sr. PreSIdente, quando sabemos que
o Estatuto do Trabalhador Rural, em
verdade, não proporciona a estabili
dade ao trabalhs,dor, porque o mes
mo dispositivo que permite a estabi
lidade ou que fala na estabilidade
autoriza que essa estabilidade seja
substituida .pela in0_enizaçã,o dobrada
do seu tempo de casa. Então, o em
prégado poderá, optar entre o inqué
rito para apuração da falta grave ou
a siJnplas indenização cio tempo de
casa. E se a Lei do Fundo de Ga
rantia teve por cbjetivo, no meio ur
bano, a exclusão da estabilidade do
operário, do tr~balhador, essa mes
ma razão ele ser já não subsiste para
o caso do ruralista, onde, se aplica
da, acarretará a dispensa em massa
dos trabalhadores l'urais. Ê:sse seria
o primeiro perigo, ao nosso ver.

blp,RIO DO CONGRESSO NACIONAl:

"Segundo é do nosso ·conheci
~ento, partem amanhã, dia i4,
desta Capital, o Dl'. Joachim
Kampmann -e sua famiJia, trans
ferido que foi o diplomata para
Nova Deli, índia, onde ocupal'á ª,S

funções de dirig'ente da Seção
Econômica da Embaixada da Re
públioa Fedel'al da Alemanha.
Está entre nós desde setembro de
1967, se me não falha. a memó
ria, e aqui ooupou as funções de
Secretáno-Geral da Embaixada
Alemã., que sQube desempenhar'
com l'ara efJcíência.

Demgcrata autêntico, - d~mons'
tron-nos sê-lo em face das snas
continuadas ViSlt.~S a esta C§Sa
do Congressq, onde, tenho abso
luta certeza, conquistou a amizade
e a adnuração de -todos quantos
com éle tiveram o prazer de con
tacta,r. ~dmTi'ador do Brasil e de
suas \leculariedades, temos a ab-
soluta conyicção de que S, Ex~

sentirá falta do r;onvívio a que
se habitou, e o -que soube fazer
cumprindo exemplarmente os seus
deveres diplomáticos.

Partioularmente, Sr. Presidente,
~empre fui dist.inguido com a
amizade dêle· e de sua. família, o
que muito me honra. -

Queremos formular ao SenhOl'
Kampmann 'os nossos melhores
votos em seu nóvo pôsto. onde
- temos certeza - saberá servir
aos intel'ê.sses de seu govêrno tão
bem e efICient.eniente quanto o
fêz aql,li. E permitimo-nos expres
sar-lhe o desejo para que O fu
tmo o encaminhe novamente para
o nosso meio, QUe volte ao Bra
sil, -se assim a sua carreira o per
mitir, que o receberemes com os
braços abertDs, Como agora os
estreitan1.os, para signifIcar-lhe a
nossa despedida, A êle e sua ex
celentíssima família, tudo de bom
no nôvo "habitat" e o nosso "até
breve", traduzido em seu idioma
na expressão 'lAuf VViederss}=hl1 !

(jy!uito bem,!,.

de todos aquêles que o conheceram.
Autêntico democrata, transitava nesta
Casa quase que diàriamente e vivia
os problemas desta Nação, apesar de
ser lidimo represeI]tante de um gQ

vêrno estirangeiTo. Todos nós a,pren
demos a querê-lo bem, Sr. President.e,
e, por isso, eu queria homenageá-lo
agora, mesmo desatendendo a, pedidos
de colegas quellaviam solicitado que
eu fizesse o discmso com possibili
dade de, apartes, para t.raduziJ:em o
elevado aprêço que o Sr. Kampmann
goza enh'e~ todos nós.

Não foi possível ocupar a tribuna,
e, no açodament.o natural de quem
acha que não 'vai mais poder falár,
já em fim {le sessão, limitei-me -a
escrever, em poucas palavl'as; o que
queria dizer mais detalhadamente,
para que conste dos Anais e 6e com
plete, assim, minha intenção ilúcia1
de e..xaltar quem tudo fêz para me
il'€cer nossa estima.

O texto que redigi tem o seguinte
teor:
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o SR. NORBERTO SCHilIIDT:

..

(E.rplicação Pessoal - Sem ret>isão
do oradOr) - Sr. Presidente, Senho
res Deputados, minha intencáo era
falar com mais vagar e com -a Casa
completa, porque, sem dúvida, o as
sunto que me trás à tripuna em' Ex
plicaçáo Pessoal despertaria a aten
ção' de inurii.eros colegas nossos que
tiveram o prazer e a honra de con
viver com o Sr. Dl', Joachim Kamp
mann, Secretário-Geral da ÉI.nbaixada
da Repúbhca Federal Alemã. cm Era
silia. O eminente diplomata aqui ser
vil! durante três anos e meio, desde
setembro de 1967, se me não falha

llo memória, El conquisto" a simpatia

já tenha sid0 alvo de €,tudos não
iUl validará n1inhB" lltc-nção.

Seria' a criação de Cursos para Di
:retores e Professól'BS de nive) SBCUU

'dário, ministrados pelas Secretarias
':Ectrdua:_ de Segurãnça e Saúde, vi
sando a, transmitir-lhes conheci:nen

'itos com relação aOS tóxicos, suas con
: :Se- ',imcias e suas :lmvlicações' sociais,
I Estaríam, assim, 05 educadores, de
,posse dos in~trumentos n,ecessários
!para incutir na mente doe seus alunos
:todõ o cortejo de desgraças tãue (,
Uso dos tóxicos pode acal'ertar para a
í;ll'ialura, hlunana. -

Assim, mais uma vez, estaria for
!!nado o binômio iamilía-escola" que,
há séculos vem moldando o ca.rátel'
flas sucessivas gerações, no mais per
;j'eito entro,~amento.

O combate da tOXicomania, tendo
>em vista a magnitUQ.e da tarefa, nãe
:neve ser respónsabilidade exclusiva de
'i:leterminadoEl grupos da sociedade ou
(lo Govérno. JII' uma tarefa hercúlea
que deve repoUl5a,r ~ôbre os ombros de

"tóda,s as fôrcas viv, da. Nacão. Fa
. lnilias, entidã-dl';; ae claBse, e~ola.s, re
ligiões· mai,s diversos credos, dubes,
'Partidos polftioos, órgãos governa
tais, enfim, tôdas as congregações de
Jn1ividuos têm a obrige.ção de lutar
pala. defesa da nfl{lÍonaÜdade.

Acostumado que estou em lidar oom
a Juventude, tenho, graças a Deus, -a
certeza de que a maioria dos nossos
jovens diàriamente estão entregues às
sues tax'efas. Nas escolas, nas fábri
cas, nos campos, empregam o melhOr
de ,seus esforços visandO ao engran
decul11mto do Brasil. A ela faco um
veemente apêlo: - ',!\judeseu "irmão
que desgra;;adamente foi tragado na
voragem do vício. Estenda a êle SUf\
mã9 bondosa e generosa, Olhe-o com
compreensão e ajude-o a recuperar-se,

A ~ampanha não- deve ter -finali
de -:s policiais nem punitivas. A Eduq

cação preventiva e- a recupêracão de
vem ser .suas meta);. Lembl'emOS, an
tes de mais nada, que o toxicômano
não é um criminoso, é um doente.

Qualquer oampanha cujas finalida
d~ssejam tão nobres como esta, esta
l'a fadada ao sucesso, pois contará
com o apoio maciço de tôdas as cor
rente§ de opinião:

Tenho a certeza que !;odos Os bra.
sileiros _de bOa, vontade lesponderáo
prontamente à convuca,'io para pres
tar tão importante serviço à Pátria.
(Muito 118m,)
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OALENDARIO
Dia 25·\1-70 -- E' lido 'o projeto,

em Ses~ão Conjunta;
Dia 27-11-70 - Instalação da Co

missão. eScolha do Presidente, Vice~

Presidente e designação do 'Relator.
Dias 13 - 14 - 15 - 16 - 17 

13 - 19 'e 20,4..71 - Apresentação
de emendas, perante a Comissão.

Dia 22.4.71 - Reunião da Comissão
para apreciação do parecer do Rela
tor, às 16: 00 horas, na Sala de Reu
niões da Comissão de Finanças do
Senado Federal. '

IX - Levanta,-se a sessão ds
18 'horas e 50 minutos.
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ATO DA MESA_
. ERRA'l'A.

A Me~á da câmara <los Deputados,
usando das atl'ibuiçôes que lhe ccn"
fere ,o artigo 16 item VI, do Regimeii,
to Inhrno, .combinado com o artig<!
102 da Resolução n9 67, de 9 de maio
de 1962, resolve aposentar, de acô1'do
com os artigos 101 item I e ,102 iteJ!l
I, letra "b" da Oonstituição do Brasil,
c,ombinados com os artigos 18a iten~
III, 184 '3 186 it'tm I da- ResoltlÇão n~

67, de 9 de maio de 1962 e 39 e 4° da
Resolução n9 72, de lO de novembro
de 1962; Mal'ia Magdalena Hel'berg lJQ
cargo de Oficial - Legislativo, Gfmb.Q:!.ó
PL-5, do Quadro Permanente da ·Se.
cretaria da mesma Câ:mal'a.

Câmara d9;~ Deputados, 25 de no.
yi>lnb:ro de 1979 •. ...., G$l'ltlà9 j!'J'~:p.-~

São Paulo

Bezerra de Mello -' AREN!>
Braz Nogueira. - ./\,RENA

Paraná
Hermes IViacêdo - ARENA

.. Rio' G:ranÇle do Sul.,

Clóvis Stenzel - ARillNA
'Lauro Rodrigues - MDB
Mário Mondino - ARENA

VIII = O SR. PRESIDENTE:

(Raymundo Santana) --"Levanto a
sessão designando para amanhã a se
Il'uinte:

ORDEM DÔ DIA

ORGAlVIZAÇÃO DAS COM~SStiES

PERMANENTES

A V I S O
CONGRESSO NACIONAL

Comissão Mista Incumbida, de Estu
do e Pal'ecer sôbre o Projeto de lei
Complementar n.o· 3, de 1970 (CN),
que "Fixa Normas para o cumpri
mento do disposto nos Artigos 98 e
108, § 1.0, da Constituição (Pa1'ida
de Sala1'ial no Serviço Civil Brasi
leiro.)"

OOMPOS:rÇÃO

Pl'esidente~ Senador Paulo To.rr,es

Vice-Presidente: Deputado Passos
Pôrto •

k. , :QelatQ;': :Deputado Afy Alcãntal'U

.1

Minas Gerais

Bias Fortes - ARENA
Murilo. Badaró -- ARENA
Tanoredo Neves - MDS )

quele ilacerdote, mas que 'Poderà ter
profunda l'epel'Cussão no futuro com
portamento da hierarquia católica' e
evangélica d~ País. (Muito bem) • ."

O SR. PRÉ.'SID~NTE:

(Reynaldo santana) - Esgotada'lI.
hora, vou levantar a sessão.

DElXAII'l: m: COlUPARECER QS i;lRs:
Edison Bonna

Ceará

FJavio Marcílio - AREN'A
Leão Sampaio - ARENA

Pernambuéo ~

Magalhães Melo - ARENA
Ricardo Fiúza - ARENA" .Sergipe

Raimundo Dini" - ARENA
- Bahia

Ney FerreIra - MDB

EspÍl'ito Santo

Adalberto Nader - MDB

Güanabàm

Amaral Netto - ARENA

"<;tluâl·ta~feira l;q:
fií;!, ~

bre a necessidade absoluta da
,presehça atuante de todos os cris
tãos nas realidades do mundo.
\Esta presençà faz parte _do plano
criador e salvador de Deus. O
mundo tem necessidade de um su
plemento de alma, que só a l'Cve
lação, como presença Viva e efi
caz da palavra, de Deus encarnada
lhe poderá dai'. É o seu fermen
to, a sua luz, o seu julgamen
to. o dinamismo de sua perfeição.

. A I!l'reja, depositaria e intérpre
te da revelação, situa-se e opera
no mUndo não como um", org'a
nizacão isolada e rival de outra.~

GOciedades, senão como ~fennen·
to evangélico" inserido na huma-
nidade". , ;

Sr. presidente, parece ser esta a
!lrlentação ,que a Igreja vai adotar,
líl ele, muito importa·nte, embora es,
1;Aj" passando despercebida, porque
d:!oderá revele,r aos que defendem o
{/taiJus quo vigente que o Pais não está
b&m; que o- povo sofre, que a Igreja
:áão se pode omitir em tal situa,gão.
Parece-me que palavra alguma é malS

,,,utorizada do que a daquele sacer
dote - seja êle evangélico ou cató
lico que, auscultando a necessidade
maior do povo brasile1l:o, tem cora,
gem para Vir, de público, inclusive
l'luI""vés das páginas dos jornais, dl
ZB1' que não Bstá de acôrdo com a si
tuação existente,

Nião poderia - deixar de fazqr í3sBe
l'eparo a atuação, tjl;lyell dirnmuta, da-



M.D,B.
1. Dias Menezes 6. Jorge Ferràl!.
2. Eloy Lellzi '1. Ruy Lino

M.D.B.

1. Aldo Fagundes 6. José Bonifácio Neto
2. Alencar Furtado 'I. José Camargo
:'I. Argilano Dario" 8. Marcelo :MedeÍl'os
4. Fernando LIra 9. ,Ulysses Guimarães
5. JG de Araujo JOl'ge ,

REUNIõES
Local: Anexo II - Sala .17 - Ramal 626
Secretãrio - Paulo Rocha

SUPLENTES

,A R E N A

1. Adhemar- Ghisi 13. José Alv€S
2. Alieu Gasparini 14. José CarlOS Lepre-

'3. Américo de Souza vost
,1. ArthurFonsêca 15. Manoel Taveira.
5. Cantídio Sampaio 16, Mauricio Toledo
6. Cláu,dio Leite 17. Nogueira de Rezende
'1. Dayl de Almeida 18. Norberto Schmídt
8. Emanuel Pinheiro 19. Parente Frota.
9. Flávio -Marcílio , 20. Pil'es, Sabóia

10. Gonzaga Vasconcelos 21. Ubaido Barém
11. Homero Santos 22. Vago
12. Jarmund NasSer

!l. Victor Issler
9. Walson LOlJéLl

9. :Manoel de AlmeídG'l
10. l'Iecy Novaes .
n. Nosser Almeida ,-
12. OZlelli IVIal'tinel1!
13. Ossian Araripe
14. Paulo Ferraz
15. Stélio Ma,:()Ja

lVI.D.B.

4. Francisco Amará.!
5. Juarez' Bernardes
6. Santilli Sobrinho

M.D.B.-

6. Vago
'/. Vago
8. Vago
9. Vago

TI'J;ULMtES

ARENA
Barros 12. Leopoldo Peres

13. Marcelo Linl;,larEo
14. Norberto Schimídt
15. Ozanan Coêlho -
16. Sousa Santos
17. Tourinho Dantao ,
18. Wilmar Guimarãco
19. Vago '
20. Vago
21. Vago
22. Vago

REUNIõE~

Local: Anexo II - Sala n9 9 - Ramal 639
Secretária: Marta ·Clélia Orrie<)

1. 1\lcir Pimenta
2. Fábio Fonséca
3. Henrique-Eauardo

Alves

;~. F'mncisco Pintél
4. Rarry Sj:\uer
5, João iU'ruda

l~ Athiê Coury
2. lial'ry Sauer
:;. FreitaS' Nobre
4. Peixoto Filho
5. Vago

1. Adel'bal Jurema
2. Albino Zeni
3. Antônio Mari;;
4. A~thur FO"T,(Ca
5. Brasílio Caiado
6. Ildélio 'Martins
'1. ~jro Magalhães
8. -Luiz Braz

REUr,UõE~ I

1"ooal: -,mexo II Sala 4 - Ramal 632
.secretário - Olmerindo Ruy CapotaI

:+) COMiSSÃO DE EDUCP.Çíl.º
E CULTURA "

;Prf8idente: ,-
Vice'·Pl'esidente :
Vice-Presidente;

TITULARES

ARENA
1. '.Alfeu ,Gasparini - 8. Gl'lst'ío Müller
2. Ary de Lima 9. Jarmlmd Na.ssE~
3. Bezerra de Mello 10. Mauricio Toledo
4. Daso Coimbra, 11. Moacil' Chiesze
5. Emanuel Pinheiro 12. Murilo Badmó I

6. Elil'ipides Ca.rdoso de 13. Ocesno Carleial
Menezes 14. ParsiIal Barroso

'1. Flexa Ribeiro 15. 'Plínio Salgado

M.D.B.
1. 'Be~e!Ta d~ Norões 4. Nadyr Rossetti
2. BrlgIdo ';rmoco 5. Olivir Gabal'do
3. ,JG de-Araújo Jorge 6. Pedl'O Ivo

SUFI~El:~S

5) COMISSÃO DE Fir~ANçA§
:Pre,3idente:
Vice-Presidente:
Vice..Presidente:

1._Adhemar de
Filho'

2. Aldo Lupo
3. Arthur Santos'
4. Augusto 'Lucena
5. Dyrno Pires
6. Djalma Marinho
'í. Geraldo Guedes
8. Homero Santos
9. Ivo Braga

10. João Castelo
,11. Jorge Várgas

SUPLENTES

ARENA
1. Adhemar Ghisi 12. Furtado Leite-
2. Alair Fel'1'eÍl'a 13. Herbert Levy
3. Altair Chagas 14. Hetmes Macedo
4. Antônio' Mariz 1ti. Hugo Aguiar
5. Arlindo Kunzler 16,. ítalo Fittipaldi
6. Athos de' Ar.-:lrade 17. Joaquim Macédo
7. Brasilio Ci',iado 18. Milton Brandão
8.· Braz Nogueira' 19. Pedro Carneiro
9. Chaves Amarante 20. Pedro 'Collin

i~:· ~~:~~irr:~~ Amaral ~~: ~~~~~t~!la:e~~~!J'
M.p.B. , .

1. Adalberto Car,lllU'go 6. Vinicius CanSfl.nç(iC!
- 2. Dias Menezes '1. Waltel' Silva ,~

3. Florim Coutinho 8. VagO
,1. José Camargo 9. Vago
.l>. Paeheco Chaves

REUNIõES
Local: Anexo II - Saia n Q 16 ~ R,amal 64.[:. J
Secretária: María Gel'alda Orrlco !'upLi,J:;

6. Petrónio Figueiredo
7. Severo Eulálio .
8. Silvio de Abreu
9.. Walderniro ,!'eixeira

COMISSÃO DE CO~]STITUICÃO
-E JUSTiÇA -- - "

2)

1; Alceu Collares
2. Francisco Pinto
3. Hamilton' Xavier
4. Laerte Vieira
5. Lisânea8 Maciel

3) CoMIS~ÃO DE ECONOMIA
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

TITULARE8
ARENA

1. Alberto Hoffmánl) 12. Rafael Farl);oo
2. Amaral Furlan 13. stêlio Maxoja
3. limaral Netto 14. Sussumu Hirata
,1. Al'thur Fonsêcâ 15. Zacharias Seleme
5. Braz Nogueira. 16. Vago
li. Carlos Alberto Oli-17. Vago

veira 18. Vago
7. Faria Lima 19. Vago
8. Fernando M.ageJl1ães20. Vago
9. Jonas Carlos 21. Vago

10. José Haddad 22. VllgO
11. Lomanto Júnior

l'or.D.B.
1. Adolpho Oliveira 6. Rubem Medllla
2. Amaury Müllel' 7. Santilli Sobrinho
3, Antônio Ponte3 8. Sílvio Barroo,
4. Ario Theodoro 9. Tancredo Neves
5. Marcondes 'Gadelha

SUPLENTES

'ARENA
,1. Altair 'Chagas 13. JanuÍlrio F'eito,s!.
2. Antõnio Ueno 14. João Linhares
ll. Ardir.:l.l Ribas' f5. José Pinheiro Ma-
4. Batista Miranda chado
5. Bento GOllcalves 16. Marco Maciel
6. Cardoso (Je" Almeida 17. Mário Mondino
7. Djalma Bessa 18. Navarro Vieira
8. Edvaldo F'lóres 19. Paulino Cícero
9. Ernesto Valente 20. Rogério Rêgo,

10. Fagundes Nettc. 21. Wilmar DaTIanhol
11. Ferreira do _Il.maral 2,2 . Vago
12. Hermes Macedo

\

Pl'Gsidente:
V!ce-Presidente:
VwecPlesidellte:

TITULARES

A.R,ENA
1. Airon Rios ,lI. ítalo Fittipaldi
2. Altnir Chagas ,12. Jairo Mf,galhi\e3-
3, Antônio MariZ '13. João Linhares
4. CélIo B,orja 14. ,José Bonifácio
5. Dib Gherem' :5, José Sally
6. Djalma Bessa 16. LaUl'o Leitào
7. .ltlcio Alvares 17. Luiz Bra;;
8. Etelvino Lins 18. Mário Mondino
9, 1"81'1 Eira do Amaral' '19. Ruydalmeida Barbosa

10. Hildcbrando Guima· 20. Túlio Vargaa '
rães 21. Vago

22. Vago

lvI.D.B.

LIDERANÇAS
;t:iiDER DA :;'UAIORIA

geraldo Freire

LíDER DA f;mfº~Ia

i!?edro3o Hort9.
, jlRENA

LiçleJ:' Geraldo Freire
f,IDB

Lí>lor ~edl'080 liorta •

pHEFE: Ll1JA DE SOUSA VIEffiAGOMES

Loéal: Anexo Ir - Ramal: 602

r'ilEBA

COJYHS§,ôES PERMAI:JEFI',['!mS

:1) COMISSÃO DE AQRICULTUR.~
E POLlTICA RURAL

Presidente:

Vice-PresIdente: .
Vice-Presiclente:

J'xe3idente: Pexeil'a Lope3

19 \ Ice-Presidente: LUiz BJ:8,ga
2" '1Iee-~l'e:;idente: Re;,naldo Santana
.19 SEcretario: RUas Calmo
29 Secretário: Faea _de ..I,5..1.ndl'ude
3Q Secl'etal'io: Amaral de Sousa,
·1.9 Seoretario: Alipio Carvalho
19 ,suplente: Heito!' -cavalcanti
2Q Snplénte: José Haudact
:19 SuplEmtB: Antôlúo Ponteil
,19 Suplente: EdiEOn Bonna

TITULARES

L R E N.A,-'
1. Antônio Ueno 10. Márcio Pães
!l, Cardoso de Almeida11: Nunes Freire
ti. Delson Scarano 12. Orensy RodrigullfJ
,1. Diogo Nomura 13. Paulo Alberto
li. Edvaldo Flôres 14. Va.sco 'Amaro
6. Flavio Glovine 15. Vago
'1. Geraldo Bulhões 16. Vago
1.1. Heí:bert Levy 17. Vago
9., João da Cãmarp,

M.D.B:

1. Antônio Bresolin 4, José Mandelli
!.l. Fernando Gama 5. Juarez Bernardea
8. Francisco Libaxdoni, 6. Pacheco Chaves

~UPtENTES

ARENA

1. Jorge Vargas 9. Màj'loel Rodrlguell
:lo Batista Miranda 10. Marcilio Lima
:;. Edga]:d PeJ:8Íra 11. Mário Telles
'1. Eraldo Lemos 12. Mílton Brandão
f.. Hanequim Dantas 13. Paulo Abreu
6. Joaquim Coutinho_ 14. Rozendo de Souza
rI. .José Tasso de An-15. Ruy Bacelar

drade 16. Sinval Boavent\Il'~,

8.•Juvéncio Dias 17. SOusa Santós

M.D.B.

1. Di,as Menezes 4. OUvir Gabarda
,!lo Feroondo Cunha 5. Victor Issler
3.,Henrique-Edur rdo 6. Vinicius Cansanç1iõ,

Awcs '
'REUNIõES

LocÍll: Anexo TI - Sala n° 11' - -Ramal 621
Gecl'etÍlria: Maria Aparecida Silveira dos, Saptc>s

DIRETORA: GENY :ZAVJ:ER lYIARQUE~

\LOcal: Anexo iJI - Telefores:' 42·5851 II 45-8233

- Ramaiil: 601 e 619

~OMm§õE§ ~PE:RWLItiJlEHTE§, DE
INQUÉJEITO, ESPECIAIS, lVIIS·

,[1I'AS lE' lEY-TERliAS ,""
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6) COMrSSÃO DE FISCAUZAÇÃO
flNANCEllRA E TOMADA O'E CO~TAS

7} COlv11SSÃO DE LEGISLAÇAO
,- SOCIAL

Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

.<3
TITULARES

ARENA

8)COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
. P1·esideI).te: .
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:..- .

;~ TITULAP"E~

ARENA

1. Ardinal Ribas - 9. Nogueira de -Rezende
2. Aureliano Chaves 10. Odulfo Domingues

9. Rubem. -Medint\
1'0. Silvio Barro:> .
11.· Vago
12. Vago
13. Vago 1
14. Vago .
15. Vago

COMmSÃO DE REDAÇÃO

COMI8-SÃO DE 'RELACõES
EXTERIORES ~

M.D.B.
6. Vaga
7. Vaga
B. Vago
9. Vago

. "\ SUPLEN'rES

10)

,11 }

SUPLENTES

ARENA
1. -A1'Y de LiJna 4. Vago_
2. Fr.anciscqRollembe.rg 5. Vago'
3; FriSC!) Viana

1. Dias Menezes
. 2. Jãnduhy Carneiro -'

3. Joel Ferreira,
4. Jorge Ferrall
5'. José Freire
6 . .Juarez Bernarde3
1. Júlio Viveiros
8. Ollvir Gabal'do

RE"ffi';:J:6ES

Local: Ê...lleXO Ir - sala ]i9 f.l - Ramai 66'L
Secretário: Ge:lcy Clemente Batista

1. Vago
2. Vago
3. :Vago'
4. Vago
5. Vago

1. Vago
2. Vago'
3. Vago
4. Vago
5. Vago

Presidente:
'Vice-Presidente:. 

vJ:ce:Presidente:p.
-, ;'1. rlTIlLARE8

A R Elij A

1. Adhemar Ghisi 12. Lins e Silva
2. Américã de Souza 13. 'Lopo Coelho
3. Aroldo Carvalho 14.- Manoel Taveíra
4. C.:láudio Leite 15. Marques Ferl1ande:j
5. Ernesto' Valente 16. Pa::;sCls Pôlto
6. Flávio Marcilio 17. Pedro Collin
7. Henrique Turner 18. Pires Sabóia
8. Joaquim CotltinhQ 19. Raimundo Dinlz
9. Josécarlós ·Fonsêca . 20. Teotônio Neto

tn. José Carlos Lepre- 21. Rogério ,Rêgo
,vJst 22. Vago J

U. José Pinheiro Jilll
chado

I REUNlôE~

Loéal: Anexo li - Sala n9 14 ~ Ramal 673
Secretál'iO-: Hemy Bindel'

M.D.B.

. REUN1'6ES

Local; -Anexo Ir - Sa~, 1 - Ramal 678
-Secretária: Eloá Moreira. d<t Silva MarUno

Pereira- ,

A,E E N A
1. Alfeu GaS1Jarini 12. Leão Sampaio
2• .A,lvaro Gaudêncio 13. Leopoldo Peres
3. Arnaldo Prieto 14. José Penedo
4. ArY Valadão 15. Marco Maciel
5. Daniel Faraco 16; Murilo Badaró
6. Diogo Nomura 17. Norberto Schmidt
7. Faria Lima - l;';~. Oceaoo Carleial
8. Fernando Magalhães 19. Orensy Rodrigue.'J
9. Flexa Ribeiro 20. Parsifal Barroso

10. Geraldo Guedes ,21. Souza Santos
11. HermesMac~do ,22. Wilmar Guimal'ií0&

M.D.B.
6. Vago
'7. Vago
8. Vago
9. Vago

" 1. AntôniG Bresolin

Presidente:
Vice-Pl'esidente:

, TITULARES

AREN,5,
1... Cantidio; Sampaio 3. Vago-

- 2. Henr:ique de La Roo-- 4. Vago
que .5. Vago.

__M.D.B.
. , 1. F.l'eitas Dilliz

M.D.B.

1. Alitõnio Pontes 4. Lauro Rodrigues
2. Freitas Diniz 5. Silvio de AbreU
3. Jaison Barreto 6. Vago

~ REUNIõES

, Local: Anexo·rI - Sala n9 7 - Ramal 660
-' Sec'retária: Maria Bernardo Ramos Mâdeíra

3. Edilson Melo Távora 10. Od~1fo Domingues
4. Fl'.ancisco Grillo lI: Paulino Cicero -'
5. José M:ltchado -12. Pll::;CO Viana'
6. José Sampaio 13. WiItnz.r Dallanhol
7. José ,TM&Cl da An- 14. Vago -

dIa!'!e 15. Vago
~. Marco Maciel - 16. Vago
9. N'ogueirà de Rezende17. V~_gó

M.D.B.
1. AI~ir. -Pimenta
2. Jerônimo Santana

'3. Jorge: Fen'aZ'

1. Aldo Fagundes B. Ney 'FerreiJ:a,
2. 'A):gilano Dario 9. Osirís Pontes
3. Eloy Le1:.zy' 10. P.enato Azeredo
4. F'~mando_ Cunha 11, Victor 15sler
5'. Henrique Eduardo 12. Vinicius ClUlSanção

Alves 13. Vago
6. Jairo- Bmm 14. Vago
7. Marcelo Medeiros 15. Vago'

8uFLENTE8

1.RENA:'
20. J osias Leite
21. Lauro Leitão'
22.· Lins e Silva
23. LomantCl Júnior
24. Luiz. Braz
25. Marcelo Linhares
26. Mârio Mondino '-
27. Milton Brandão
23•.Oceano Carleial
29. Osmur .Leitão '
30. Paulo Alberto
31. Pires Sabóia
32. Raimundo Diniz '
33. Ricardo Fiúza
&4. Sllva Barro~j
35'. Sinval Guazelli
:i6. Wilson Braga
37. Wilmar Dallanhol
38... Vago •

4.. Vago
5. Vago

,6. Vago
SUPLENTES

ARENA
< 1: B_atista Miranda la. Nósser Almeida
2. Fagunies Nett<> 11. Ocean<> Carleial
3... Fernandes Lopes 12. Oswalqo Z'arieI1o .
4. Francelino Pereira, 13. Parente Frotta
5: G~rcia Neto H. Rezendo de Souza '
o. João da Câmara 15. Siqueira. Campos
7. Josécarlos Fonséca 16. Vasco Neto
8. M:j,rcio Paes 17. Vingt Rosado
9. Má~'~o Stamm ,

1. Alberto Costa
2. Alberto .Hoffmal11l·
3. Aldo 'Lupo
4. Amaral Furlan
5. Amél'ico Brasil
6. Antônio Ueno
7. Arnaldo P.rieto
8. Bezerra de Mello
9. Delson Scarano

10. Dib Charem
11. Dyrno Pires
12. Djalma Marinho
13. Erneiito Valente.
14. Gastão Müller
In. Heitor Cavalcanti
16. Henrique Turner
17. Ivo Braga
18. João Linhares
19. João vargar;

L Aderbal Jurema 20. Manoel Novaes
2. Aécio íSJIDha, 21. Manoel. Rodrigues
3. Alair Ferreira 22. Monteiro de Banos
4. Albino Zeni 23. Ossian Araripe
5. Ary Alcântara 24. OSWaldo Zanello
6. A1!y Valadão 25. 'Pedro Carneiro
'1. Baptista Ramos- 26. Sa~les Filho
8. Batista Miranda 27. Siqueira Camr;os
9. Bep.tó Gonçalves 28-. Ubaldo Barém

lO, Bias Fortes 29. -vingt Rosado.
11. Edgard Pereira 30. Wilson Falcão
12. :Edison -Bonna 31. Vago /'
13. Furtado Leite 32: Vago

\ 14. Garcia Netto _ -33. Vago
15-. GClnzaga Vasconcel!ls34. Vago
16. José 1\Ives 35. Vago
17. Luiz Garcia afi. Vago
18. Maia Neto 31. Vago
19. Manoel de ~1melda 38. Vago

M.D.B.

9.). ,cOMISSÃO, DE ORçAr~El\lTO,

Presid.ente:
Vice-Presidente:
VicecPresidente:
Vice-presiàente:

TITULARE5

AREN:.A

'!
i

9. Re.zef:l:ie MonteiJ'o
lO. ROberto Gebara.
11. Silva Barros
12. Wilson Braga
13. Vago -
14. Vago
15. Vago

,~.p.B.

? '4. Vago
5. Vago
6. Vago

SUPLENTES

ARENA·

1. Adhemar Ghlst 8. ;tíalo Contl
2. Arnaldo Busato 9. Joaquim Macêdo
3. Célio Borja 10. Mauricio 'roledo
4. Cláúdio Leite ,lI. Parsifal Bar,roso'
5. Euripides Cardoso de 12. Rafael Far,aco

Menezes -. 13. Silvio Botelho
6. Daso Coimbra _ H.yuSs],rwu ·' 1=Iirata .
7. Geraldo Bulhões 15. Vago :

M.D.B.
" 4. Vago

. 5. :Vago
6. Vago

REUNIõES· '

Local: Anexo II - Sala n 9 6 - Ramal 654
Seéretària:' Ina Roland de Araú,ío- S~lvado

1. Dias Menezes
~. Jerônimo Santana
B. João Menezes

1. Vágo
2. vago'
3. Vago

1. Joel Ferreira 4. Vago
2. José Bonifácio Neto 5. Vago
3. Walson Lopes t>:- Vago

~"'-SUPLENTES

ARENA

1. Aécio Cunha g. João Casteh
11. Al'thur Santos 10.' José Hatlda~
3. Baptista Ramos 11. Lauro Leitão
4. Bento Gm:.çalves 12. Luiz. GarCIa,
5. :tl:lcio Alvares 13: Manoel Novaes
(}. Euripides Cardoso de 14:- Norberto Schrnidt

Menezes 15. Parente 'Frotta,
7. Fagundes 'Netto 16. Wilson Falcâo' .
8. Francisco G1i110 ' 17. Vago. -

M.D.B. ,

4. Severo. -Eulállo
,5. Thales Ramalho
6. Vinicius ,Cansançâ.o

REUNIõES

LOCB.l: Anexo li - Sala n9 15 - Ramal 647
SeCI'etário: Wilson Ricardo Barbosa Vianna

, ;presidente:I:Vice-P1;esidente:
i Yice-!"residente:, , .

TI'1'UL1RES

A R E N,A

1. Arlindo Runzlel"" '10. Nosser Almeida
2. Athos de Andradé 11. Ricardo FilÍlza
3. Dayl de Alméida 12. ~inval Guazelli
.4. EUlico RilJeiro 13. Theódull> àe Albu-
5. Gabriel Hermes qUe!qw .
6. Heitor Cavalcanti 14. Vago
7. Henrique Fanstone 15'. Vago
8. Joaquim Macédo 16., Vago
9, Josias Ll:ite 17. Vago

M.D.B.

1. Alvaro Gaudêncio
2. Cid Furtado

. 3. Daniel Faracc)
4. Fagundes Netto
li. Hermes Macêdo
6. Ildélio Martins
7. !João Alves
8. Osmar Leitão

,1. Vago
2. Vago
:l. Vago



Abril de "19711

INQUERITO

1', Sinval Boaventlll'f.
14. Vasco Neta -
15. Vago

DE

M.D.B._ _

;;, José Manaelli
5. Nadyr Ros3etti
6. Peixoto Filho

2) COMISSÃO DO POLíCONO
DAS SÊCAS

COMISSÃO DO UESENVOLVIMEf'JTO
DA RECIÃO-SUL

3) COMISSÃO· DE VALORIZí\,ÇÃO
ECONôMICA D'A AMAZôNIA·

CHEFE: YOLANDA Ji,ffiNDES

Secretária: Anexo n - Ramais: 609 ~ 610
--Direto: 42-5300

:t) COMISSÃO DA BACIA DO SJ!.O
FRANCISCO

COMISSõES

CHEFE: STELLA PRA'rA DA SILVA LOPES

Local: Alfexo II - Salas o-A € 8-H
_ Ramais: 008 e 604

1. Alberta Lavina3
2. Amaury Müller
3. Fxancisco Libardoni

4)

5) COMISSAO ESPEC!AL DO DESEt-J·
, VOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO

OESTE.

COMISSõES ESPECIAIS, M:ISTAS
E EXTERNAS

REUNIÕES-

Local: .'lllelW II - Sala n9 5 - Ramal 698
Secretária: - sylvia - curi Kramer Benjamin

do Canto

M.D.:B.

1. Adalberto Camargo 4. Júlio Viveiro,> 1

2. Dias Mene'les 5. Léo Simôes
'3. Fel'nando ~yra • 6. Rubell3 Berardo

SUPLENTES

ARENA

1. Ardinal Ribas 9. Monteiro de Burroo
2. Edilson Melo Távora 10. Parente Fl'otta
3. Garcia Netto 11. Passos Pôrto
4. José Machado E.'f.. Re'lende Monteiro
5. José Sampaio 13. Vingt Ronado
6. Maia Neto 14. Vago
7. Mario Mondino ~.r" Vago
8. Moacir Chiesse

9. Mário stamm
a 10; Mário Telles

111. Rosendo de Souza
12. Ruy Bacelar

'(Seção ir

4. Vagá
5. Vago
6. Vago

M.D.B.

COMISSÃO DE ªERVIÇO PúBLICO

Presídente:
Vice-Presidente;
Vice..Presidente:

'I\ITULARES

ARENA--
5. Emilio Gomes

, 6. Fernandes Lopes
7. João Guldo
8, ol'uvêncio Dias

M.D.B.
4. Vago
fi t~go
6. Vago

REUNIõES

Local: Am)lW II - Sala n9 12 - Ramal 693
Secretária: Maria da Glória Péres Torel1y

Presidente:
Vice.Presidente:
Vice-Presidente:

TITULARES

1. ·Abel Ávila
2, Alberto_ cos~
3. Antônio Floren(}io
4. Amaldo 'prieto

1. Vago
2. Vago
3. Vag;o

IJUPLENTES

ARENA

1. Adhemar de Barros 9. J03.0 Castelo
Filho 10. J or.-as Carlos

2. Agostinho Rodrigues 11. José Penedo
3. Augusto Lucena 12. Jo;;é Sally
4. Baldacci 'FJ1ho 13. Lopo Coelho
5. Cid Furtado 14. Ozanam Coelho
5. Daso Coimbra 15. Vago
7. Eurico Ribeiro
8. Hildebrando Guima

rães

1. Vago
2. Vago
3. Vago

ARENa-

1. Chaves Amarante 9. :raulo Ferra'l
2. Francelino Pereira 10. Vago
3. Grimaldi Ribeiro 11. Vago
,lo Hugo Aguiar , 12. Vago
5. João Vargas 13. Vago
6. Necy Novaes 14. Vago
7. Nina Ribeiro 15. Vago
8. Paulo Abreu

15) COMISSÃO D'E TRANSPORTES,
COIVIUNICAÇõE~ E OBRAS PúBLICAS

mJ.TrLENTE~

AREllA
1. ArnElldo Prieto 9. Sousa Santos
2. Ary Alcântara 10. Teotônio Neto
3. Bento Gonçalves 11. iTingt Rosado
4. Eraldo Lemo!> 12. Zacharias Seleme
,5. J03.0 Guido 13. Vago
6. Marques FernandeS 14. Vago
7. Sanes Filho 15. Vago
!lo Siqueira Campos

M.D.B.
1. Alencar Furtado 4. Laerte Vieira
2. Dias Menezes 5. Ney Ferreira
3. Francisco Pinto 6. Pedro Ivo

RElUNIõE-B

L<Jcal: Aliéxo:n; - S~lit n.9 18 - R,~mal õ~lI
Secretána: Yolanda ll.'lick _

14)

.J'.lbu-

M.D.:B.
4. Jaison Barreto
ll. Janduhy Cal'neiro
6. Pedro Lucena

'j'ITULARE8

.uUI'LENTES

"~Jil,ENA

9. Nunes 1!'reire
10. Oceano Carlela}

COMISSÃO DE SEGURANCA
NACIONAL ~ - u

Presidente:
Vice-Presidente:

iTice-Presidente:

. 13)

AR,ENA

1. Agostinho Rodl'igues 9. Parente Fl'otta.
2. Clóvis stemel 10. Vago
3. Hanequim Danta3 11. Vago
4. ítalo Contl 12. Vago
li. Januál'io Feitosa 113. Vago
6. José Penedo 14. VagQ
'I. Milton Brandão 15. Vago
li. Osnelli Marth.lêlli

M.D.B.

1. Florim Coutinho 4. Vago '
~. Rui Lino Ú. V3W"l
~. Vago 6. Vago

S. Daso Coimbra - 11. Theódulo de
4. Henrique Fanstono querque
5. João AlvES 12. Vingt Ro~dq

6. Josê Ta880 de Ali-13. Vago
drade 14. Vago

7. Josias Leite 15. Vago
8. J uvêncio Dia~

1. Albino Zmi
!lo Airon Rios

M.D.B.

1. Athiê Coury 4. Vago
2. Freitas Dlni'l fi. Vago
3. Marcondes Gadelha 6. Vago

REUNIÕES

Local: Anexo II - Sala n9 10 - Ramal 682
Secretaria: Maria Benedita de. Freitas Brandão

);
I'
~. ..I,.lbert-o L"vln!l9
li. Anapolino de Faria
~'. Fábio FOImêca

$'l'osidente: • 1
;Vice-I'reside'1tN~ ,

:vio~-!i'rO:ji!!,");Gt&:;

~ ~I'l'i}LAaEs

J~RJ'lNA

i:l. Jl:n16I'ico Br,,:,ll 8. Marcilio Llmà
J). lunaldo BUEatõ 9. Navarro Vieira
~l3. Baldflcoi FIlho -, lQ. Silvio BotelhQ
t~. B1'llsilio Caiado 11. Vago
ti. Eraldo LemO:'J 'i'e. Vago
'P. FTanciE<lO B<>llGm· h1. Vago

bBrg H. Vago
fi. Leã.o Sampaio 15. Vago

\
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