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Projeto nv 2.1l4-B, de 1970 - (do Senhor Cardoso de Almeída) 
que determina que os refrigerantes fabricados ou consumidos Uí' País, que
uühzem matéria-prima artificial, contenham no mínimo 10 0/'; (dez por
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do substitutivo da Comissão de Agricultura e Política Rural. Pareceres à
emenda substitutiva de Plenário: da Comissão de Constituição e Jus
tiça; pela constitucionalidade e jurídícidade, com sub emenda; oa Comissão
de Agricultura e Política Rural, pela aprovação, com sub emenda e adoção
da sub emenda da Comissão de Constituição e Justiça; da ooimssão de
Economia, pela aprovação com adoção das subemendas das Comissões ge
Oonstituição f' Justiça e de Agricultura e Política Rural; e, da COll1lSSaO
de Sa,úde, emitido em audiência, pela aprovação, com subemenda.

projeto n Q 935 de 1972 - (Do Poder Executivo) - Mensagem n Q 304
de 1972, que reajusta o valor das gratificações eonoedidas aDS Prc<lurador
OeraJ e Procuradores Regionais da Justiça Eieitoral e aos Jnízes e Es
crívães Eleitorais,

Projeto n- 936, de 1972 - (Do Poder Executivo) - Mensagem n- 300
de 1972, que fixa os valores de vencimento dos cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores do Serviço Civil da União e das autarquias fe
derais, e dá outras providências.

IV - Pequeno Expediente

ARGILANO DARiO - Noticiário do [ornal "última Hora" sobre pro
jetos fixando o número de músicas a serem tocadas nas estações de rádio
e televisão,

IVO BRAGA - Abertura das comportas do Açude cocorooõ, Bahia.
NOGUEIRA DE REZENDE - Venda do patrimônio da extinta Granja

Militar de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais.
LINS E SILVA - 30Q aniversário do Banco Nacicmal do Norte.
MONTEIRO DE BARBaS - Moral e ltt.ica,
ALDO LUPa - Conservação do solo e replantio racional.
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MARIO MONDINO - Homenagem póstuma a Brasil Lago.
JUAREZ BERNARDES - Situação de apartamentos na Asa Norte Re

Sidencial.
SYLVIO BOTEL..BO - Atividades da Central de Medlcamentos.
ELIAS CARMO - 759 anívcrsáno da chegada dos rrmãos Marlstas ao

Brasil.
JOS:1!: MI\.NDELLI - Agricultura na Itália.
LOMANTO JUNIOR - eoo aniversário do jornal "A Tarde", da Bahia.
MANOEL DE ALMEIDA - Assinatm-n de convênios pelo Governador

de Minas Gerais, Homenagem a José Mauricio, Presidente da Federação
dos Trabalhadores Rms!s de Minas Gerais.

TOURINHO Dl,NTAS - ellQ aniversário do jornal "A Tarde", da Bahia.
Incidentes entre ci."anos e sertanejos.

FLORIM COUTINHO - Companhia de Transportes Coletivos da Gua
nabara.

ALDO FAGUNDES - 90" aniversário de função da "Gazeta de Ale
grete", Rio Grande do Sul.

SIQUEIR~ CAMPOS - Fundação do "Jornal de Bra·sília," Lança
mento da revista "LeIa AgOl'a."

~OS)jJ DA SILVA BARROS - Atendimento de relvlndícaeões do Mu
nícípío d~ Duque de Caixas, Rio de Janeiro, no setor de esportes.
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de Japaratuba, Sergipe,

ARTHUR F'ONSE'CA - O orcamento do Estado de São Paulo e o rea
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em Anápolis, Goiá.g,· '

ANTôNIO BRESOLIN - Criação de indústrias no Municipio de Cruz
Alta, Rio Grande do Sul.

WILSON BRAGA - Interíorlzacão de médicos e profissionais da área
paramédica. .

V - Grande Expediente

GASTA0 MtJLLER, ALCIR PIMENTA, SIQUEIRA CAMPOS - Dia elo
Professor.

PRESIDENTE - SOlidariedade da Mesa às homenagens prestadas aos
mestres brasiletros pelo transcurso do Dia do Professor.

LISANEAS MACTErJ .- Comunicacão sobre vetos do Ministério do Tra
balho a candidatos a cargos sindicais'.

ADHEMAR GBISI - Comunicacão sobre vetos do Minlstêrlo do Tra
balho n cU'l<1idato" 8 cargos sindicais.

RAMILT01'\i XAVIER - comwícecão do falecimento do S8n1101' Fran
cisco Quintal1ilha Ribeiro.
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ANTôNIO BRESOLIN, JERôNIMO SANTANA _. Apresentaçâo de Pl'O
poslções ,

ADHEMAR GRISI - Encaminhamento de votação do Projeto na 90S-A,
de 1972.

Proieto de Decreto Legislativo na 72-A, ele 1972 - Aprovado.
Projeto na 218-A, de 1967 - Adiado.
Projeto n" 55B-A, de 1972 - Rejeitado.
Proieto na 903-A "de '1972 - Aprovado.
WILMAR DAt.oLANHOL - (Como Líder) Política de íneentívos
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ALBERTO HOF'FMANN - Inauguração de Terminal Gl'anelelro da Co
operativa Regional Triticola Serrana na cidade do Rio Grande, Rio Grande
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CANTíDIO SAMPAIO - Ensino gratuito nas escolas oficiais de se-
gundo m:au. .

FL.oRIM COUTINHO - Administrarão do Estaclo do Am'e.
LISANEAS MACIEL - Estudo do Departamento de Ciências SociaIs

da Univel'sidade de Brasilia sobre o Poder Legislativo no Brasil.
JOSft CAMARGO -- Candidatura do Senhor ouacu Piteri à Pl'efeitlll'a

de Osasco São Paulo.
JER,ô1'\iTMO SANTA1>TA - A educarão em RondônIa.
HOMERO SANTOS - Dia do Professor.
FRPTTAS NOBRE - ME'morial do Centro do Professorado Paulista.
JOS]: BüNTFACIO NETO - Estágio para os estudantes de nível su

perior
ATHTf' 00lTRY- Falecimento de Wal<1emar Alonso Peres em desas

tre automobílístíco.
SINY AI, BOAVENTURA - Transamazôníca.
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ATA DA :121~ 5E5SAp EM 17 DE OUTUBRO DE '1972 ,

I'RESIDENCIA DOS SES. 1lEXNALDO SANT'AJ.'\lNA, 2Q YWE-PRESI..

DEl'JTE; ELIAS CARIvrO, 1~ SECRETARIO; JOSí: HADDAD,' srr- i
:PLENTE DE SECRETARIO E GASTA0 MüLLER (AR'!'. 62, DO,
REGThIENTO INTERNO)

!JEPARTtU~iEI'JTO DE m~PRENSA NACIONP,L

DlRt::TOR·Gt=.fV'....L

Cr$ 3,50

BRASÍLIA

Exterior

CHt=:PE Dt:, 58ÇÃO 00 REDAÇ#i.O

FLORIANO GUIMARÃéS

I
FUNCION,i,m.OS

Capital e Interior

0,50\1 Semestre _•.•.•_. '.'_'_'.' Cr$ 0,43

1,00 Ano ..~• •_._._.Jc :.:'.:.-:.~~.·.4f1-.:t! Cr$ 0,,90

ASSlNATURc1S

PORTE A.ÉREO

Cr$

o-s
Exterior

REPARTIçõES E PA"f:'CUMRES

Capital e Interior

,II,LBERTO DE:: BRITTO PERE::IRA

DIÁRIO DO COi\!GRESSO NJ1,CIO\'JAL
SEÇÃO I

- Excetuadft,s as para o extel'tor, que sempre serão amwis, as
assinaturas poderão ser tomadas em qualquer élJoca, por seis
meses ou U11t ano.

..:: A remessa de valôres, sempre a favor do Tesouro do Depar
tamento de Imprensa 'Nacional, deverá ser acompanhada da
esciarecimentos quanto à sua aplicação•

- Os suplementos às eâicões do~ 9rgãos oficiais só ser~o reme
tidos aos assinantes que o solzcttarem no ato da assmatura.

- O preco do ezempiar atrasado será acrencião àe Cr$ f}~Ol se
do mesmo ano, e de Cr$ [),()1 por ano, se de anos enteriore»,

In,}l?esso fias cf icmas do Departamento de lrnprensa Nacional

CHr:t=~ DO SE.RVIÇO DE PU13L1CttÇÕE9

J. B: DE:: ALME::IDA CARNélRO

Ano

Ano

Semestre L._- li .

Semestre '-.-nn-.-.... , Cr$ 102,001".lno • '-'''-'-''-'-'-'-0-'"0-''' Cr$ 204,O(j

PROJETO I se contiver no mínimo 10% (dez por

lo 2 114 B d 1'"'70 'I cento) do suco natural da respectivaf\. . -, e-·;:f' espécie vegetal. -

Determina que os retr.aerantes fa-I Art. 2,~ O Mil}-istério da A.l~l:lcuItu
brtcaâos ou consumidos no País, ra deverá relacionar e pun.ícar em
que utilizem: matéria.-prnna artifi- portarias, dentro' de 90, (noventa)
cial, contenham :J1.'J mvnimo 10% i dias ~s sucos d;e. trutas na 'urals .que
(dez por cento) de suco ae trutas Ideverão ser a.dlClonados aos !efrlge

naturais, e da outras 1,rOl1iàl!neifts; rantes prodUZIdos ou consumídos no
tendo pareceres: ila Comissão de Paía , -
Oonstituiçãti e Justiça, t:'ela consta- J Parágrafo úníco. <\ concessao de
tucionalidade, com snbsUfu.tivo; ,da jlicença para instalação de novas fá
Comissão âe Agricu~til;';z e POl!tiCf1' jorrcas condícíonada ti prévl~ prcgra
Rural, pela apTova;,,-tlJ, ((,m _8uDstz- mação do ';1ISPClSt{) nesta leI.
tutiv!?; e, da Có'!}1ssão de jEco- Art. 3." A fiscalização' tio estabe
noml~, pela apr~o;çu:o e adoça0 ~o tecido nesta lel será feita pelo Mi
substitutito d.a, ....omissão de APlZ-1 nistéria da Agricultura, atravén d,(I
c,ultura e PolZtl~~ Ru-ral. Faree.e~e~ SeI viço da Padronizaç'io. e CíW;5;flc~
a emen~a .bubstz,'.l.tna. d~ !'lenarzo .. ção dos Produtos de ongem vegetal,
d?- C07l1ZS8aO de. C0'lí;stztUY1ClO I; J'U;s- j hoje Equipe Técmca de "3.dr .mízaçãe
t~ça;, .peZa constttucumcüouâe e ~u- de- Produtos de origem vegetal, _
Tldlc:dade. com.sul1ei,nenda., da _9.0 - (ETEPOV), e dos respectivos setores
mlssao de Açrtcuttura_ f Poll.zca Iestaduais podendo delegar poderes /lO.'!
Rural. pela aprODaçao, (om sub- Estados mediante acordo.
e"!}enda d~ C.01niss~? 'l~,_COnStitui-1 Parà~afo único. O .Ministério da
çao ~ Justiça, da (,;oJ!nz,siZO de Ec~- AgrIcultura. deverá notificar os pro
nomza, pela ap,.ovaqalJ,. CC~' ~doçao ILlutores de refrIgerantes, conceden
das ~1fb~mBnda, d"~ Corn,ssoes â.e , do-lhes o prazo de 90 (noventa) aias,
Cons.ltuzçaq '!. J!1.3k}a " de Agrz- contad03 do recebimento da nctifi<.a
cultura e Poht}ca Rl,r!!l, e da Co- ção, para o cumprimento do dIsposto
111:~ssa? de Saude, em~tzdo em au- nesta leI.
dlencza, pela apTO'JaçOO, cOm sub- .
emenrZa. . Art. 4." _Para atender eo CUStel()

dos servlços e encargos .:riados pOI
(DO SR. CARDOSO DE ALl'tiEIDA) esta leí. fIca instituIda uma ~<lntrlbul-
{PROJETO DE LEI N0 2.1i4-A, DE ção de 10% (dez por cento) .sobre o

1970, EMENDADO EM F'lFNARIO, preço d,! venda ao .consa:mdor de
A QUE SE REFB:REM' OS PARE- cada umdade de refrIgerante.
CERES). f'a.rágrafo únIco. Os cursos da con.

. I tribuição prevista nesta leI ~erão ar·
O Congresso NaCIOnal decrepa: Irecadados juntamente ~om ;] imposto
Art. I," O refrigerante que utiliza de CIrculação de MercadtJrü e depo

matéria prima artificial, 30mente po- sitado no Banco do BraõH Sociedade
derá ser fabricado ou vendido no Pais Anonlma à conta e ordem do óIgão

São Paulo

Aldo Lupa - ARENA
Alfeu Gasparini - AaENA _
Cantidio Sampaio - ARTI'NA
Chaves Amaranbs - A11.ENA
Freitas Nobre - :MDB
lldélio :r.rartins - AR.ENA
Monteiro de Barros -- ARENA
Paulo Alberto - ARENA
Plínio Salgado - ARENA
Sylvio VenturoJli - ARENI\

Goiás

Brasílío' Caiado - AREN~\
Fernando Cunha - 1\1DB'
.Juarez Bernardes - MDB
Siqueira Campos - ARENA

Mato Grosso

Garcia Netto - AREN (\.
Gastão Müller
Ma.rcíiio Lima - ARI!:NA

Paraná

Alberto Costa - AREN A
Ary de Lima - ARENA.
Emílio Gomes - AR'SNA

Santa Catarina

Adhemar Ghisi - ARENA
João Linhares - AREN.\
Wílmar Dallanhol - AIDB

Rio Grande do Sul

Amaury.Muller ~ 1.IIDB
Antônio Brsolin - ~\U)B
Harry Sauer - MDB
Jairo Brum ._- MDB
José Mandelli - MDB
Mário Monillno - AR1~Nê.

Rondônia

Jerônimo Santana - liIDB

COl\IUNICAÇiiO:

.Brasilia, 17 de outubro d{) 1jl72

J Senhor Presidente:

Cumprind.Q 9J:ecrJj;as constitucionais
venho pelo presente, comunicar ~ Vos
sa Excelência que vou me dflloStar do •
País, para pa'rticipar de um (,ongres
50 Internacional de Turismo, em Tt:l
Aviv, Israel; que deverá se realizar
nos dias 28-10 a 31-11, por designa
ção 'das Lid(;ll'anç1l. da .Maioria,

Sendo o que me cumprIa comunicai
a V. Exa, , aproveito o ensejo para
apresentar-lhe mus Pr.Jtstos de esti
ma e consideração•

O SR. PRESIDENTE:
(José Haââad) - Passa-se à leitura

qo expediente.

III -= EXPEDIENTE

II - O SR. FIMi'lClSCO ROL.
LEMBERG: .

Servindo.como 2,o·Secretá!.Lo, proce
de à Ieítura da ata da lle..são antece
dente, a. qual é, sem observações, assí
nada.

o SR, PRESIDENTE:
(José uaaaaa; - A lista de pre

sença acusa o eompareeimento de 28
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão,

so ba proteção de ü3US Inlcíamcs
nossos trabalhos,

O Sr. Secretário procederá à leitura
da ata da sessão anterior.

Atenciosam e li te. ....., liildebrando
Guimarães, -

• J

i - AS 13,~íl HORAS COMPARE"
.()E1Y1 OS SETJHORES:

Pereira Lopes
Reynaldo Santan,\1a
Elias Carmo
Amaral desousa
José Hadda&
Antônio Pontes
Edison Bonna

p Acre

Nasser Almeida - Af-tENA.
nUY Lino - lIDB

'Amazonas

Leopoldo Peres - ARENA
Raimundo Parente - ARENA

Pará

Gabriel Hermes - JiRENA
.'Tuvêncio Dias - ARE~A

Sebastião Andrade - ARENA

Maranhão

Eurico Ribeiro - ARENA

I Piauí
Paulo Fen:az - ARENA
Severo Eulália - MDB

Ceará
-r

~anuário Feitosa - ARENA
:j:..eão Sampaio - ARENA
Parsíf'a! R"rr{l3Q - A.RENA

Rio GrJ\nde do Norte

Djalma Marinho - ARE~ li.
Paraíoo,

.Antônio Mariz - AREN' A
Petrônío Figueiredo - MDB

Pernambuco

, Fernando Lyra - MDB
Josias Leite - ARENA
Lim e Silva - AREN ~

Ala.goas

Oceano Oarleial - ARENA

Sergipe

Fl'ancisco Rollemberg - ARENA
Passos Pôrto - ARE:0lA

Bahia
Djalma BeilSit - ARENA
Edvaldo Flôres - ARENA
Hanequim Dantas - ARENA
Manoel Novaes - ARENA
Necy Novaes - ARENA
Tourinho Dantas -'ARENA
Y'asco Neto - ARENA

Espírito Santo
Elcio Alvares - ARENA
José canos Formêca - ARENA
José Tasso de Andrade - AP.-ENA

Rio de Janeiro
Brigido Tinoco - lVIDB
Hamilton Xavier - MDS
Luiz Braz - ARENA

Guanabara
JG de Araújo Jorge - MDB
Nina Ribeiro - ARENA
Osnelli Martinelli - ARENA
Rubens Beral'do - MDB

Minas Gerais
Batista Miranda - ARENA
Bente- Gonçaives - AFENA
Fábio Fonséca. - MDB
Fernando Fagundes Ner,to - ARl\lNA
Homero Santos - ARENA
Jairo Magalhães - 'l.REN ,\
Jorge Vargas - AREN A
Manoel de Almeida - ARENA
Manoel Taveira - ARENA

. Nogueira de Rezende - ARENA
Silvio de Abreu -:- MDB
Sinval Boaventura - 1\RENA
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1ncumbido de fiscaliza, ~ sua aplica- na Holanda atinge a 10% (dez por
ção , cento), na Áustria 6% (seis poc cen

to), na Smça 4% (quatro por cen-
Art. 5.· Esta lei entrara em vígor to). Na Espanha, o processo de de

na data da sua publicação, revogadas rem apresenta uma tônica ínteressan
as disposições em contráríe devendo te: o percentual de mistura do 51,lCO
'ser regulamentada dentt Q de 9U (no- de frutas natural é de' 13% (oito per
venta) dias. cento) mas, quando se trata uo caso

SaJa dus Sessões. - Ca.Tt:!.:)S~ àe ,U· especifico da "grape-Iruít á onnga-
'fr.e,da, Deputado Fed.=ral... toríedade atinge a 22%· (vinte e dni&

- por cento), ou seja quase 1/4, (um
Justijicatí/;a quarto) do volume do refrI"erante

O uso de refris;eranles fabricados fabric,ado ou v2ndIdo. Até na Argen
com materra Rruna .~rtific-\S.l ~ em tina) aqui b.eln próximo a. nó>, PAI" P..KJ
obstáculo seno ao crescimento (1() con- gência da utíllzaçâc da fruta natu
sumo das bebidas similares que utílf- rar é de 10% (dez por cento).
zam o suco de frutas naturaís. Como se vê, trata-se de matéria

Em canse'laéncla desfie fenomerro, que já constitui legislação de outros
fi. produção de frutos brasuesros en- países, não havendo razão p'tt'l. que
contra um mercado limitado, ante I. o Brasil se descuide dela. ~
penetração de outras' bebi'Í~s cor.cor- Sala. das Sessões. - C~T(1080 de
rentes, de pouca OU mesmo .1'3 nenhu- Almeida, pelJutado Federal.
ma valia, para a economia do País e PARECER DA COMISSÃO DE
sem o valor nutrltívo do S.lC'J natu- CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇ'fL
rar.

O fato constitui uma de'ormação I - n1>UTÓRIO

que deve ser corrigida. O nobre Deputado cardoos de AI-
É dever do Poder Público ()"~Tlta1 merda apresentou o projeot supra,

as tendências da população, der tro visando a ínstituír a borígatortedac.e
das fórmulas que melhor interessem do uso da matéria prima vegetal, nu
à economia nacional e ao estado sa- ma proporção de 10%, em todo o re
nttárlo dos seus concidadãos. rrígerante. Para esse efeito. prop.5e

O fato se enquadra perte.tamente autorizar" Ministério da Agrlc:ultlra
na sistema de filosofia. em q;;>e o a relacionar os sucos vegetais que de
Governo se tem colocado, ao decidir vem ser usados, ben. assim a fis~,,

sobre casos semelhantes. lízar através do· antigo Serviço de
A adição de álcool á gasoitm 'ma Padronização" Classificação dn, Pro

antes de .tudo assegurar consurr o ao dutos de Origem Vegetal, hoje "iqttí·
álcool produzido no pais. pe Técníc<! de Padronização de Pro

dutos ele Origem Vegetal (ETEPO\'
Não se pretende com isso, criar o cumnrtmento da lei e, finalmente.

restrições a outros set-ores de 'l.tl"il- a notificar os produtores a se sub
dades, mas apenas ,'<efender a j:roáu· meterem ao prescrito na lei, dentro
çao granjeira do País, que 0 aínda de noventa dias seguintes i1 notírí
incidente. cação. Propõe, ainda seja instituida

EnQuanto se difunde o uso de te- uma contríbuíção de 10% sobre o pre
bielas, tendo por matéria prima o suco co de venda ao consumidor de cada
de frutas naturais. ~e está lJvé 19ual unidade dê refrigerante, para custem
oferecendo ao consumidor, 03 melo3 dos serviços e encargos' críad-os na,
de aumentar a resistência d;) ,eu cr- lei.
ganismo ao ataque G!e germes parnl- Justifka. o nobre autor do proJeto
ciosos. sua proposIção com amplos argumen-

Acresce, ainda, uma outra circuns- tos relativos ao incremento neceS3a.rlO
t!ncia que deve ser consí1arada. ela produção agrícola naclOnal, cuja

A diversillcação da produção rural, riqueza de variedades, em frutas, [Jo
especialmente no caso do peq;Jcno e deria ser estimulada com a utiliZ'ação
médio produtor, é mais ow fator de desta na industrialização dos reft'lge
segurança para o sucesso da se'" tm- rantes. Vários são os argumentos
lJalho. com que corrobora tal objetIvo.

Esse conceito é verdadeir,;mente so ' II - VOTO DO RELATOR

mente no que se reiaciona com c," E' inegável a elevação e patriotismo
problemas lntrlnse,os !\ pl:ópria taina dos objetivos visados pelo nobre ;l.utor
agricola, tais como a de'esa c.mtra a do 'projeto. Realmente convém à ec~-
açáo das pragas e doenças, os meto- .
dos de conservação da fertUidade do nomia nacional, bem assim li. higiene
Solo, e outros, como' também encon' alimentar e à melhoria dos padrões
tra inteira aplicação nos trabalhos de vida .1:< zona rural, o incremento
complementares, especialmente no rll- do consumo e da produção de vege
lativo aos problemas de comermalJ.- tais <frutas, sementes, folhas, raizes,
zação. etc:), e aproveitamento destes na in-o

dustrialízação dosalímentos em ge-
:m bem mais fácil ao agrícult<'! ccn- .ral, bebidas e medicamentos. Assim,

lleguir 10 famílias de -consumidores não há como recusar ao propósito vi
!la,ra 5 produtos da I>ua lavoma e da sado no projeto em exame inteiro
llua criação, do que obter 100 fam!- acolhimento.
lias para lhes vender apenas um ÚnI'
co produto. Todavia, do ponto de vista juridico,

quer constitucional, quer do direito
O caminho para a diversificação ·comum, e quanto às normas que re

está no preparo de mercado amplo sultam de aspectos técnicos do pro
para os produtos mais comuns, l~a blema o projeto comporta várias mo
mais fácll produção, de mslhor ac l- dificaçõei;.
matação às condIções do n:JS50 me!,1 Assim, ab initio, .', contribuição de
ambiente. 10% que o projeto prevê no seu ar-

Por esta razão, o Projeto jus- tigo 4.9, para custeio dos serviços e
tlfica plenamente a mteuenção 'ào encargos propostos no pr,ojeto, inCIde
)j)stado, não só preparando um3 ln- na faixa da inconstitucionaJidad'e.
fra-estrutura mais sólida pl,ra o Face aos arts. 57, item I II e IV, .,
produtor rurál, especialmente o g1'lln~ 65, da Constituição Federal, cabe pri
jeito, como também ofer<ocendo ao vs,tivamente ao Poder Executivo a
consumidor uma bebida de valo:: nu- competênCia-para a iniciativa de íeis
tritivo mais elevado, aumentando-lhe que criem ou aumentem a desfesa pú

, as resistências orgânicas e reduzindo- bJica e disponham sobre matéria fi-
lhe a predisposição às doenças. nanceira e trIbutária. Tal artigo deve

Aliás, já outros paises cIl:>.ra TIl S(J- ser suprimido. . _
2nelhanté processo, com defesa à eco- Outrossim, de acordo com o artigo

, homia dos produtores rurais. Os re- 160, I da mesma Constituição, a li
:/;rigerantes produzidos ou vendIdos na berdade de iniciativa é um dos prin
'Alemanha devem conter, no minimo cipios fundamentais em que se as·
lO (dez) por cento de suco nas res- senta a ordem econômica e social con
pectivas frutas naturais que são all sagrada pelo regime democrático eu
produzidas. Na Itália, essa percenta- tre nós assentado. E essa liberdade
gero se eleva a 12% (doze por cel,to), de iniciativa assegura, con,íorme S~

vê pela art. 170, da. Lel Magna, ao
'empreendimento privado o mais am
plo campo para. organizar e exnlo
rar as atividades econômíeas.vevíden
temente que, dentro da' estrutura de
segurança da .Ol·clem Pública esta
belecida. Dentro desses amplos cam
pos estão também atividades qUI! não
consultando interesses de certas áreas
da economia nacional todavia eon
suítam ao de outras áreas e o fazem
sem ofensa àquela estrutura de se
gurança. da Ordem Pública, onde se
encontram os princípios-de preserva
ção da. E' ,úde. de, proteção- ã ol':Jem
econômica, etc.

Tendo em vista ·0 projeto, lembra
mos que exístem matérias primas sin
téticas, ou artificiais que o desenvol
vimento da química orgâníoa e ínor
gâníca, tem criado, que por sua na
tureza inofensiva à .saúde. podem ser
usadas nas manipulações tanto das
bebidas, como dos alimentos e medi
camentos.

Uma lei que viesse vedar a' utiliZa
cao dessas matérías primas seria, a
nosso ver. contrária aos príncípios as
sentes nos artigos 160 n.ç I e ~'IO,

atrás citados da Oonstítulcão Federal.
O que se deve prever em lei, ampa
rando a matéria prima natural e o
consumidor, para que não seja ilu
dido, é qUe no produto final exista
uma advertência ostensiva, faciJ
mente notável pelo consumidor, sobre
o emprego da matéria prima artíf'í
cai! 'quando esta for a empregada,

Em eonsequêncía, necessária se faz
a mudança ela redação do art. 1.',
em maior profundidade. Aliás. mar
ginalmente, observamos que a utüí
zaçao obrigatória. pura e simples ele,
10% . de suco natural de frutas uos
refrigerantes que pretende essa ar
tigo impor é ínexaquívet na prátáíea.
Como é sabido, o suco natural de
trutas tem a caraeterístíca da tnesta
bííídade e está sujeito a alteraçGes
várias que se comunicaliam ao produ
to. tornando-o, ao fim de poucas 1'..0
ras, pouco próprio para o consamo,
especialmente se sujeito a variações
de temperaturas. Além do mais- não
é possível estabelecer um mesmo per
centual de emprego para todos os
sucos de frutas, pois percentual t",m
que variar de a0ordo com a natureza
característica de cada suco.

Tendo em conta essas circunstân
das e que propomos a substituição
dos artigos 1.0 e 2.° do projeto por um
outro de caráter mais amplo que Vlsa
a resguardar 'a autenticidade dos pro
dutos industrializados, em geral. em
conformidade com sua apresentação e
propaganda. Num parágrafo desse ar
tigo atendemos ao propósito do autor.

Somos. com essas modificações, pela
aprovação do projeto que dev"rá. po
rém, dada a sua compleXIdade no que
respeita· à tecnologia bromato16gica,
além de receber 6 parecer das co
missões especializadas da Casa, ser
enviado, por cópias, ao Ministério da
Agricultura (Equipe Técnica de Pa
dronização de Produtos de OrI,;em
Vegetal) e a.O Ministério de S'lúde
(Comissão Nacional de Normas e Pa
drões de Alimentos), para qve ol'Je
tomem conhecImento, e à respeito se
manifestem.·

OOm as modificações propostas, tl
projeto ficaria com a redação comI)
vai em seguida.

Talo noSSQ parecer, S.M,3.
Sala das Sessões, em de julho

de 1970. - Harnilton Prado - Re-
lator. .

. III - PARECER DA C()MIssão
A Comissão de. Constituição e Jus

tiça, em reunião da, Turma ,.A" rea
liZ'ada em· 8.7.70, opinon, unanime
mente, pela constitucionalidade do
Projeto n.O 2.114-70, na forma do
substitutivo apresentado pelo relator.

Estiverem presentes os Senhores
Deputados: José Bonifácio Presid;:n
te, Hamilton Prado - Relat<Jr. Accio,y
Fl1ho, Luiz Braz, Halo tõ'ittipaidi,
Francisco Amaral A~lno Valois, R;<i-

mundo Parente Dnar Mendes, .T()~

Lindoso e João Roma.
Sala da Comissão, em 11 de julho de

1970. - José Banijácia - Presidente,
Hamilton. Praào - Relator. ~

SUES I'ITu'I'IVO AO PROJETO I
N.o 2. Il4-70, APROVADO PELA

COll/ITSSKO _~t

O Congresso Nacional decretar -,
Art. 1.0 Não será permitido em

q:ualquer produto industrializadu ex
posto ao comércio,. à venda OU ao
consumo o uso da f,gura ou desenho
ou qualquer. in~cação qúe possibiEte
erro ou equrvoeo sobre a origem na.'
tur~za.e com~osição do produto: nem
atribUll'-:Ih!l finalidade, qualidade ou
caracterlStlCa nutritíva que não po:.;"

'sua.
. ~ 1.6 O produto referido neste ar

tIgO, .quando for artificial, . deverá
menetonar 1:0 continente a expressão
"produto artificial" impressa grava"
da ou rotulacl!L.em caracteres perfei
tamente visíveis e legíveis, e de cor
contrastante com a do fundo.

§ 2.° Toda bebida não alcoólica ex
posta ao ~o:né~cio ou ao consumo: que
tenha apareneta ou característica pró
prra do suco natural deverá' ccnrer
obrigatoriamente uma'porcentagem do
suco natural que procura imitar.

§ ~.. O Ministério da. Agricultura.
pela ECluipe Técnica de Padroniz>.('ãó
de Produtos de Origem Vegetal esta
belecerá a. porcentagem de SUCo a ser
empregada. '

§ 4," O proõuto referido no ~ 2.'
que não 'contiver suco natural u~_
porcentagém fixada, será consíde-ado
produt-o artificial. aplicando-sa o àis
posto no parágrafo primeiro.

S 5.· Na propaganda eseríta ':lU Ia
l::,d~ e na rotulagem dos produtos re
~endo~ !leste artigo e seus parágrafo '5,
e prolbuIo o L,SO de figura desenho
ou a adir;ão de nOmes de matérias..
Pl:lmas naturais que. não estejam con
tidas na sua composição.

Art. ,2,- A fiscalização do est<J.bele
cido nesta lei será feita nelo Mini3
tério da Agricultí.1Ill através do Ser
viço de Padronização e Classlficaç.âo
dos produtos de Origem Vegetal. hoje
Equme Técnica de Padronização 10
Produtos de Origem Vegetal .
(ETEVOP), e d~s respectivos seLores
estaduais podendo delegar poderes aos
Estados, mediante acordo.
. P~rágr 'o único. O Ministério da
AgrIcultura deverá notificar os )}roau.
tores de refrigerantes concedendo
lhes o prazo de 90 (b.oventa) dias
contador do recebiment-o da notlfiea~
ção para o CUmprimento do disposto
nesta lei.'

Art. 3.· Esta l"i entrará em vlO'Gr
na data de sua publicaçã,o. rovogf\dR8
as disposições em contrário, devenao
ser regUlamentada dentro de 90 (no
venta) dias.

Sala das Sessões. em 8 de julho de
1970. - José Bonifácio - Presidente.
- Hamilton Prado - Relat<Jr.

PARECER DA COMISSliO DE
AGRiCULTURA E POLtTICA

RUR.4L
I - RELATÓRIO

A presente proposiçã.o, de autoria
do nobre Deputado Cardoso de 1\.1.
meida, foi apresentada. no último ano
da legislatura anterior. '

Torna obrigatório. em todo refrige
rante, 0, uso de 10 % (dez por cento).
no mimmo, do suco natural da res
pectiva espécie vegeta1.

Autoriza, em seguida, o Minislério
da Agricultura a pu1Jllcal' relação tios
sucos ~~ frutas naturais que deverão
ser .achclOnados aos 1 efrigerantes, nos
qUaIS se utíliZ'a matéria prima arti~
ficial.

Atribui a fiscs,lização ao mesmo
Ministério, através da Equipe Técni~
ca de Padronização de Produtos de
Origem Vegetal (ETEPOV), preven
do a delegação de poderes aos Esta.
dos!.
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Estão relacionadas as seguintes fru
tas cuja porcentagem de mistura sob
a forma de suco deve ser, no mmi
mo, de 10 por cento, que é o objetí
vo a ser atingido. clão elas o abacaxi,
caju, laranja, maracujá e uva. São
estas as frutas mais utilizadas indus
trialmente no Brasíl . Outras frutas
existem entre nós, cujo suco, se nus
turando nesta porcentagem ao refri
gerante, o tornaria intolerável ao con
sumidor. Diz ainda a Resolução 18,
de 1968: os refrescos e refrigerantes
de fantasias só poderão apregoar a
presença de suco de fruta, quando a
quantidade de suco adicionada for,
no mínimo, de 10 por cento. Final
mente, acrescenta a" reterida Resolu
ção: a CNNPA fixará futuramente as
quantidades mínimas de suco de outras
frutas a serem empregadas no fabri
co de erfrescos e rerrígerances (fo
lhas 15 do processo).

Assim colocado o problema, podemos
concluir que as frutas mais cu~tivadas

em nosso pais e cujos sucos sao um
versalmente consumidos têm a sua.
percentagem de mistura já estudada
e regulamentada e será de toda' con
veniência tornar obrígatorto o seu uso
em refrigerantes que apregoam as fi
nalidades de sabor, cor e aroma ou
ainda os beneficios para a saúde au
ridos do consumo de suco de fruta
natural.

POl.· outro lado, a punição dos Que
Infrtgírem o determinado na lei de
verá ser prevista !lo fim de que ela
tenha caráter impositivo, inclusive
para os refrfgerantes que já vêm sen
do fabricados.

O substitutivo do Deputado Díogo
Nomura é demasiadamente cauteloso
ao atribuir o critério de fixar as per
centagens de suco Do serem mistura
dos aos refrigerantes á Equipe Técni
ca. de Padronização de Produtos de
Origem 'Vegetal do Ministério da
Agricultura. Isto porque a Equipe
mencionada é órgão do Ministério da
Agricultura e hoje, os padrões de mis
tura estão atribuidos ao CNNPA
(Conselho Nacional de Normas e Pa
drões de Alimentos), subordinado ao
Ministério da Saúde. Por outro lado,
é de toda a eonvemênoía adotar-se o
critério de tornar obrigatória a mis
tura de sucos naturais na porcenta
gem considerada boa pelo referido ór
gão técnico. Tive conhecimento, por
ouvir dizer, que o Decreto-lei número
986-69 será alterado por Projeto de
Lei, do Senhor Presidente da Repú
blica. Como não conhecemos ainda o
seu texto e o mesmo ainda não foi
aprovado pelo Congresso Nacional,
devemos continuar a nos referir ao
texto legal em vigor, pois este, quan-
do alterado, normalmente suas atribui
ções passam para o órgão .que o subs
titui.

Proponho, assim, que aproveite
mos, para elaborar a legislação refe

lISO rente à obrigatoriedade do uso de su
pú- cos naturais, a legislação italiana a

respeito de sucos citricos que, conci
sa e positiva; define bem o que quer
proteger e incentivar. O substitu~ivo

que sugiro é o que anexo a este pa
recer.

Adotada a legislaçâo proposta, o
prazo de noventa diaS será o sufi
ciente para que os industriais de re
lrigerantes existentes se adaptem ás
novas exigências legais. Por ouVo
lado se estará assegurando no mercà
do interno largá colocação para fru
tas cujo excedente de produção já
começou a inquietar como é o ~aso
para a uva e a laranja. -

Enfim, a proibição de se adicionar
colorantes em ):lebidas artificiais, com
go~to de aroma de frutas, eliminará
dos refrigerantes com mistura de suco
natural o uso do óleo vegetal brama
do, porquanto a t.urbidez necessária
para que o refrigerante artificial se
assemelhe ao natural, ser-Jhe-á con
ferida pela adição dE' suco natural e
não mais do O.V.E., que, por sinal,
é importado .

O Poder Executivo poderia, como
aliás parece estar disposto a fazer,
apresentar projeto que complete lia

Dispõe sobre a utilização obrigatória
de suco de fmta nas bebidas não
alcoólicas coloridfls, no percentual
que indica, e dá out1 as providências

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As bebid'ls não alcoólicas

vendidas com denominação· de fanta
sias, cujo gosto ou aroma fundamen
tais derivam do seu conteúrln ("10 e~

séncia de frutas ou de pastas aromá
tizadas delas elttraidas, nâo podem

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N.o 2.114, DE '1970, APROVADO

PELA COMJSSl\.O

Estiveram presentes os Senhores
Antônio Bresolín, Presidente, Juarez
Bernardes, José Mandem, Diogo No
mura, Edvaldo Flores, Flávio' Giovini,
Pacheco Chaves, Nunes Freire, João
r.'a Câmara, Herbert Levy, Fernando
Gama, Antônio Ueno, Eraldo Lemos,
Delson Scal'ano, Vinicius Cansanção,
Geraldo Bulhões, Cardoso de Almei
da, Victor Issler, Ruy Bacelar, Dias
Menezes, Milton Brandão,' Hanequim
Dantas, Edgar Pereira e Marcílio
Lima.

A Comissão de í Agricultura e Polí
tica Rural, em reunião ordinária hoje
realízada, ao apreciar o Projeto núme
ro 2.114-70, concluiu pela sua apro
vação, nos, termos do Substitutivo do
R€lator Diogo Nomuro que incúl'pc)
rou 110 seu parecer as alt81'ações pro
postas pelos Senhores. Pacheco Chaves
e Delson SCal'ano.

Sala das Reuniões da Comissão, 17
de novembro de 1971. - Antônio Bl'e
'solin, Pr&sidente. - Diogo Nomu1'U,
Relator.

dos a efeito na legislação de diversos ser coloridas se não contiverem tam
paíaes, especialmente na italiana, pa- bém suco da respectiva fruta, em
receu-nos de bom alvitre encampar proporção não interior a 10 %. (dez
a sugestão que' nos ofereceu o nobre por cento), salvo casos excepcionais
colega e ex-Secretário de Agrícultu- em que, a juizo da Comissão NaCll!
ra de São Paulo, propondo adaptar- nal de Normas e Padrões para Ali
mos às nossas peculiaridades a Ieí mentes (CNNPA), esse .percentual
italiana reguladora da espécie, tam- deva ser menor, segundo vier a esta
bém conhecida corno "Legge scaüa",' belecer esse órgão.
de 1961. Art; 2." Quem produzir, vender ou

Adaptando a citada lei italiana na reter para a venda, bebidas não al
elaboracão do substitutivo que acom- coólícas com violação do dlSPOStO 110
panha "este parecer, pretendemos alo, artigo anterior fica sujeito ás penas
cançar objetivos mais amplos de de- estabelecidas no artigo 40 e segum
fesa da saúde do consumidor e tam- tes, do Capitulo VIII, do Decreto-~el
bem de proteção aos interesses dos número 986, de 21 de outubro de 19ti9,
produtores de frutas, u:a~as _como . o ' " I' t...

térí prima na industríalização de Art. 3., A presente . ei en .lara em
~~rfie~ante~ do 'que ;qUeleS logra- vigor 120 (cento e ymt~ dias) apos
d~~ na Res~lução numero 18-68 da ,a d~ta d.e_sua publlc~ç~O! revogadas
CNNPA, já citada. E' que, nessa. ~e- as dísposíções em contrario.
sclução, a obrigatoriedade da utílíza- Sala da Comissão, 18 de novembro
ção de 10 por cento de suco de f~uta de 1971. _ Diogo Nomura, Relator.
na. fabricação de refrescos e refrIge- _ Antonio Bresolin, Presidente,
rantes só abrange os casos em .que o PA
fabricante apregoe a presença do suco VOTO OFERECIDO PELO SR. -
não se aplicando a regra aos casos CHECO CHAVES EM PEDIDO DE
dos produtos de fantasia que, pelo "VISTA" DO PROJETO DE LoEI
aroma ou pela cor, induzem o ecn- N." 2.114, DE 1970
sumidor a adquirir o produto, por Senhor Presidente da Comissão de
acreditar que é ~le.continente da íru- Agricultura e ,Política Rural da Cã-
ta que parecer índicar , mara dos Deputados,

Acolhemos também, no substitutivo, Solicitei e obtive "vista" do Proje-
as ponderações do Deputado Delson to de Lei n.O 2.114-70, do Deputado
Scm~aJ?o, feltas ~~raÍ1te os_debates. ~a Cardoos de Almeida, bem' como do
matéria, no sentldo de nao especiri- substitutivo a ele apresentado pelo
car quais as frutas cujo suco se torna Deputado Diogo Nomura, por enten
obrigatório, na mistura, na percenta- der ser o objetívo do projeto e seu
gem de 10 por cento, general~zando substitutivo, da maior ímportâncía
a obrigatoriedade da utuízacão do para a fruticultura brasileira e para
percentual indicado. Mas admitimos, o consumidor de bebidas não alcoólí
no entanto, possa. a CNNPA, em de- cas, em geral. Com efeito, será ne
termmado,s ,casos, estabelecer percen- cessárío o incentivo ao consümo de
tual infenor a 10 por cento, quando, suco de frutas fator inestimável para
a juizo desse órgão, tai proporção S6 o fomento da fruticultura nacional,
indique inadequada à mistura. mas será indispensável também pro-

Com a apresentação do substttutívo teger-se o consumIdo; dos pr~dutoB
anexo, que esperamos ser merecedor artificiais oue absorve ao consumir
da manifestação :liav?r~vel dos nobres refrigerantes produtos muitas "e~,!s
colegas. desta ()omIssao, e:rtendemos prejudiciais á saúde, pois são utüí
tel: J:!lals amplamente atíngído .cs zados, para dar-lhes a turbidez in
objetivos a que, louvavelmente, se dispensável quando desejam assemo
propo.s o nobre Deputado Cardoso de Ihar-se aos produtos naturais, óleo
Almeida, com a apresentação do pro- vegetais brornado, cujo uso é conde-
íeto sob exame. nado em muitos países.

Sala da Comísão, 18 de novembro A leitura atenta do Projeto 'de Lei
de 1971. - Dioqo Nomura, Relator. 11,0 2.114-70, do substitutivo apresen-

In - PARECER DA COMISSÃO tado à consideração da Comissdo de
Agricultura, dos elementos informati
vos colhidos no _próprio processo, bem
como dos que pude angariar junto às
fontes oficiais e não oficiais, levaram
me à conclusão de que seria necessá
rio nos pautarmos por alguns pontos
essenciais. a fim de atingirmos o flm
colimado pelo P.L. Julgo ser preciso
nos atermos aos seguintes pontos:

a) obrigatoriedade do emprego de
suco natural nas bebidas não alcoóli
cas (refrigerantes):

b) a proibição ou redução do
de aditivos prejudiciais à saúde
blíca nos refrigerantes;

c) coexistindo refl'igemntes artifi
ciais e bebldas com base em suco de
fruta, incentivar-se o consumo dos 8e
gundos por intermédio de incentivos
fiscais.

Os dois primeiros objetivos poderão
ser alcançados com a aprovação de
um pl'ojeto de lei óriginário da Câ
mara dos Deputados; o segundo, po
rém, não poderá sê-lo, pois a micia-.
tiva de lei alterando a, receita ioi
retirada desta Casa pela Constituição
vigente. Ántes de propor alteração
no substitutivo -'do Deputado Diogo
Nomura, para atingtr os objetivos '1ci
ma, desejo tecer algumas considera
ções sobre os pontos acima.

A legislação brasileira, pelo D,L.
número 986-69, prevê a fabricação e
exposição à venda de bebidas não
alcoólicas (refrigerantes) e a Resolu
ção 18-68 da CNNPA - Comissão Na
cional de Normas e Padrões para Ali
mentos) determina as porcentagens
de mistura de alguns sucos de frutos
nos refrigerantes expostos à venda,
quando se utilizam do nome, sabor
ou aroma especificos da frmta.

TI -. VOTO DO RELATOR

O objetivo primordial do projeto
em tela é estabelecer a obrigatorie
dade da utilização de, no mínimo, ~O

por cento de suco de frutas nos refn
gerantes fabricados no Pais com ma
térias prima artificiaL

Não negando a. validade dos altos
propósitos a.' que tem em vista o no
bre Deputado Cardoso de Almeida,
com a -apresentação do projeto s?b
parecer, devemos ~sc]arecer, todaVIa,
que os objetivos visados nesta propo
sicao já foram devidamente alcança
dós referentementemente' á utilização
das frutas de maior uso na fabrica
cão dos refrigerantes a que alude o
projeto, consoante Resolução da <;:0
missão Nacional de Normas «') Padroas
para Alimentos (CNNPA), do Minis
tério da Saúde. editada com assento
no Decreto-lei n.' 209, de 27 de feve
reiro de 1967.

Se não acolhem:>s, na integra, a
proposiçâo do 110bre Deputado Cardo
so de Almeida, que, evidentemente, a
tal iniciativa foi levado pela louvável
preocupação de defender Justos e le
gitimos interesses dos nossos abnega
dos fruticultores, '1.ltamente prejudi
cados com a disseminaçã.o de produ
tos que so na aparência indicariam
a existência de frutas deles não con
tinentes, altamente válido e êste pro
jeto, por ensejante da elaboração de
substitutivo que, sobre também prote
ger os nossos agricultores do ramo,
possibilitará a defesa da saúde do
consumidor.

Assim é que, valendo-nos da idéia
Inicial proposta pelo nobre autor do
projeto e 8,catando 05 valiosos SUOs!-

• dios que obsequiosamente nos trouxe
o nobre Deputado Pacheco Chaves,
com o oferecimento de informes eo
lhidos em estudos 1'0r S. Exa. leva-

Estabelece o prazo de 90 (noventa)
<tias a contar da notificação pelo
Ministério da Agricultura,. para cum
primento. do disposto na lei pelos pro
dutores de refrigerantes.

Institui, ainda, uma contribuição
í'le 10 % (dez por cento) sobre o pr~
ço de venda al! consumidor par a
atender ao custeio dos. serviços e e~
cargos criados pela Ieí e que serao
arrecadados juntamente com o, 1CM e
depositados no Banco do Brastl S, A.

Procurando afastar óbices constitu
cíonaís do projeto e, ao mesmo tem
po, dar-lhe maior ~mplitude, o. l1l?b:e
relator, na comissão de const~tUl~ao
e Justiça, apresentou ,!m substítutívo
que, unãnlmemente, f01 aprovado.

De acordo com O substitutivo, é
proíbído, em qualquer produto mdus
trializado, o uso de Iigura, desenho
'ou indicação que possíhílite erro cu
equivoco sobre a sua origem, natureza
e composição ou atribuição de !l'!a
Iidade qualidade OU caracterlstlCa
nutritiva que não possua.

Admite, contudo, produtos total
mente artificiais, desde que ,;uenCl,:ne
no continente a expressao produto
artificial" impressa, gravada ou rotu
lada em caracteres perfeitamente vi
síveís e legiveis e de C01' contrastante
com o fundo.

Especifica, então, que tod~ b~blda
não alcoólica que tenha aparencia ou
caracteristica própria do suco natu
ral deve conter uma porcentagem da~
quele que procura i!?-i~alC' ,a qual ser,a
estabelecida. pelo Mmlster.lO da,Agrâ
cultura, através de EqUlpe Tecmca
de Padronizacão de Origem Vegetal.

A pedido do relator do pro..ieto,_ain
da na Comissão de constítutcão e
:.Justiça, manifestou-se a lCespelto o
Ministério da Saúde, através da qo
missão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos. .

Tendo sido arquivado ao término
da legislatura anterior, teve, nesta,
seu desarquívamento autorizado pelo
Presidente desta Casa, nos termos do
Regimento Interno e a pedido do au
tor.

E' o. relatório.
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Deputado

zer nos seus rótulos, nenc sequer, que
são bebidas artificiais.

A obrigatoriedade de se especificar,
no rotulo do produto, a composição do
alimento para esclarecer e orientar o
comprador, e a substituição de flavo
rísantes (adicionais cue conre: em aro
ma e sabor) por extratos nat-rraís de
trutas, em porcentagem adequada. são
medidas cujo acerto não pOde sofrer
contestação.

Av. Gb. n~ 194, do Ministro da
Saúde

Em, 4 de novembro de 1970.

Senhor Secretário:

Em atenção ao Ofício na 000572, de
16 de setembro último, dessa origem,
transmitindo o teor do Projeto nú
mero 2.114-70, que "cjetermina que
os refrigerantes fabricados ou consu
midos no Pais, que utilizem maténa
prima artificial contenham no mini
mo 10% de suco de frutas naturais
e dá outras providências", bem co
mo cópia do parecer e do substituti
vo, aprovados pela Comissão de Oons
tituição e Justiça, para que este Mi.
nístérto se pronuncie a respeito, atra
vés da Comissão Nacional de Normas
e Pec!rões para Alimentos, cumpre
me transmrttr a V. Exa . , em três
vias, cópia. dos esclarecimentos pres
tados por aquela CNNPA, sobre o
assunto.

'Aproveito o enseje para apresentar
a V. Exa . os prt.testos de elevada
estima e dísmnta consideração.
Francisco de paula da Rocha Lagoa.

INFORMAÇOES PRESTADAS PELA
COMISSÃO NACIONAL DE NOR
MAS E PADRÕES PARA ALIMEN
TOS AO PROJETO DE Ll!:Í Nú
MERO 2.114-70.

Processo MS 1.848-70 Br.

Interessado: Deputado Cardoso de
Almeida.

Assunto: Projeto na 2.114-70 deter
minando que os refrigerantes fabri
cados no pais que uitlizem matéria
prima artificial, contenham no mí
nimo. 10% (dez por cento) de suco
de frutas naturais.

Senhor Chefe do Gabinete.
O assunto de que trata o presente

processo já foi apreciado por esta
Comissão quando do exame do Pro
cesso na 891-70-Brque se refere, tam
bém, ao Projeto 2.114-70, do Depu
tado Cardoso de Almeida. Todavia,
julgamos cecessan- acrescentar al
guns esclarecimentos em face elas
emendas propc stas pele ilustre rela
tor da Ocmrssâo ele Constituição e
Justiça, Deputado Hamilton Prado,
que somente agora chegaram ao nos-
so conhecimento. .

O Decreto-lei na 986, de 21 de ou
tubro -de 1969, em seu Capitulo lU,
que trata da Rotulagem, já prevê as
restrições cons tantas das emendas
apresentadas, além de facultar a fi
xação de outras indicações e de es
tender essas restrições aos textos e
materiais de propaganda, qualquer
que seja o veiculo utilizado para sua
divulgação. Por outro lado em con
sonância com o Decreto-Ieí número
200, de 25 de fevereiro de 1967, que
atribui ao Ministério da Saúde o con
trole de drogas, medicamentos e ali
mentos, o Decreto-lei na 986, de 21
de outubro de '1969 já anteríormcnte
referido, explimta çue os padrões de
identiclade "l qualidade dos alimentos.
serão estabelecidos pelo órgão compe
tente do Mlnísrérto da Saúde, (Item
XI, art. 20

) .

São esses, Senhor Supervisor, os
esclarecimentos que julgamos neces
sário acrescentar ás considerações
apresentadas pela Comissão Nacional
de Normas ~ :>aelróes para Alimen
tos" ao examinar :J projeto nO 2.114,
dE' 1970, cuja cõr ia vai anexa.

Rio de Janeiro, GB, 20 de outubro
de 1970. - Walter Silva, Presidente
Substituto.

Processo MS. 891-70 Br
Interessado: Deputado Cardoso de

Almeida
"Projeto determinando que os re

frigerantes fabricados no País, con
tenham ao menos 10% de suco de
frutas naturais".

Senhor Supervisor:

O Projeto na 2.114, de 1970, de au
toria do Sr. Deputado Cardoso de
Almeida. "determina que os refrige-

A presente proposição atenda a dois
aspectos relevantes: protege a Agri
cultura e, a Saúde Pública. ~{)1Justece

o Mercado Interno e íntroduz sadias
normas para o consumo público.

Deve ser aprovado. com 3.0 modifi
cações que o aperfeiçoaram uurante a
tramitação nos órgãos técnicos desta
Casa.

E' o nosso parecer.
Rubem Medina, Relator.

UI - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, em reu
nião ordinária plena reanzada em 11
de maio de 1972, aprovou por unani
midade, o Votá j" Relator, Depu
tado- Rubem Medina, favorável ao
Projeto nO 2.114-70, que "Determina
que os refrigerantes fabricados ou
consumidos no Pais, que utilizem
matéría-prtma artifíê1a I contenham,
no mínimo, 10% (dez por cento) de
suco de rrutas na-uraís, e dá outras
providências". nos termos do Subs
titutivo da oomíssão de Agricultura
e Política Rural.

oomcareccram os seguintes Senho
res Depulados' 'I'ar.credo Neves, Pre
sidente, J.'§.) Arrud~, v;c,· Presidente
da Turma "A". Alberto Hoffmann,
Vice-Presidente da Turma "8", Ru
bem Medina, Relator, José Haddad.
Lomanto Júnior. Sussumu Híruta, Al
berto Lavinas, Antônio Pontes, WiI·
mar Dallanhol, Etélio Marola, Car
doso de Almeida. Chaves Amarante,
Marcondes Gadelha, Arthu): Fonseca,
Amaury Müller, Braz Nogueira, Fer
reira do Amaral, Dias Menezes e
Márcio Paes.

Sala da Comissão, 11 de maio de
1972. - Deputado Tanoredo Neves,
Presidente. - peputado Rubem Me
dina, Relator. --

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLlTlCA RURAL

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI Na 2.114, DE 1970, ADOTADO

PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a utilização obrigatória
de suco de truta nas bebidas não
alooólioas coloridas, no percentual
qUe indica, e dá outras providên
cias.

O Congr~sso Nacional Decreta:

Art. la As bebidas não alcoólicas
vendidas com denominação de fan
tasia, cujo gObtr ou aroma fundamen
tais derivam do seu conteúdo de
essência de frutas ou de pastas aro
matizadas delas extraídas, não podem
ser coloridas se não contiverem tam
bém suco da respectiva fruta, em
proporção não inferior a 10% (dez
por cento), salvo casos excepcionais
em que, a juizo da Comissão Nacio
nal de Normas e Padrões para Ali
mentos (CNNPA), esse percentual
deva ser menor, segundo vier a esta
belecer esse órgão.

Art. 2.9 Quem produzir, vender 01.1
reter para venda bebidas não alco
ólicas com violação do disposto no
artigo anterior fica sujeito às penas
estabelecidas no artigo 40 e seguin
tes, do Capitulo VIII, do Decreto-lei
na 986, de 3J ele outubro 11& 1969.

Art. 30 A pi esente lei entrará em
vigor 120 (cento e vinte dias) apõs
a data de sua pubJJcação, revogadas
as disposições em contrário.

Sala da C'1missãe>. 13 de novembro
de 1971. - D/aço NOJnur..... Relator.
- Antônio Brisolm, Presidente.

medidas neste adotadas, porquanto 11 - Voto do Relator
dispõe da arma migualável da isen-
çào ou do estimulo trscaí, arma esta O problema ora focalizado sofre
que nos é írnpossível utilizar. Cabe- uma dicotomia, isto é, eleve ser estu
nos, 'entretanto, trabalhar com os rns- .dado sob dois ângulos tgualmente ím
trumentos que possuímos e, este pro- portantes e íundumentais para o in
jeto de lei do nobre Deputado Car- teresse do Pais:
doso de Almeida, bem como a cont rí- I" - Razões Econômicas
buíçao que para o assunto trouxe o
Deputado Diogo Nomura é uma rdeía 2° - Razões Sanitàrias
que merece ser concretizada pelo O Brasil precisa, realmente, de uma
grande interesse que traz à nossa agrí- legislação moderna, adequada" atuan
cultura e a proteção que confere ao te na faixa da produção e comercia
consumidor, como tão bem salientou Iização dos sucos e re.rigerantcs, tal
uma série de reportagens que, sobre o como diversos países já a possuem, a
assunto; publicou I) "Jornal do Bra- exemplo da Holanda, Austria, Suíça,
sil", cujos exemplares junto a este Espanha, Alemanha e Estados Umdos ,
processo. • Também, na América do Sul,. temos

Sala das Reuniôes, em 17 de no- o exemplo da Argentina que, conseí
vembro de 1971. - Pacheco Chaves, entísada da dupla necessírtsríe de
Deputado. criar processos de defesa a economia

dos produtores rurais e, simultânea;
SUBSTITUTIVO A QUE SE REE'ERE mente, resguardar a Saúde Pública,

O VOTO DO SR. PACHECO tem Iegislação que obriga a utiliza.
CHAVES ção da fruta natural. na porcentagem

de 10%, nos refrigerantes que conte
nham matéría prima artificial.

Como vemos, a matéria já é pacifi
ca em muitos países que, não ~ú~suil1

do clima tropical, não têm o eonsumo
intenso de sucos ereÍrigera(ltes tão
elevado quanto o do Brasil, observan
do-se que os mercados da Eurcpa tem
necessidade hídricas bem menores que
a do mercado brasileiro.

Há' muito que os organismos ínter
nacionais orínetadores do dessnvoí
vimento económieo, optaram pe-la ur
gente industrialização dos produtos
agricolas nos países carentes de ca
pital, como fórmula de acelerar o

crescimento material. No entanto, o
Brasil, que procura perseguir esse
crescimento, deixou de adotar. até
agora, medida ,já consagrada em ou
tras nações, qual seja, a obrigatorieda
de do emprego de suco natural na fa
brreação dos refrigerantes.

Além do mais, em m!i-téria de sucos
de frutas, o Brasil apresenta talvez
as melhores condições do mundo para
a sua produção e comercialização, não
apenas em função de sua extensa área
e densidade populacional, cono tam
bém pela variedade de produtos.

Considerando o fluxo da produção
de sucos em nosso Pais, podemos de
preender o sígníficado da obrigatorie
dade pretendida no projeto de lei que
ora examinamos, pela transferência de
renda à agricultura e o se J conse
qüente ereito multiplicador. Para di
mensionar, exemplii iquemos que des
de o ano de 1968, o Brasil é o segundo
exportador mundial de suco de laran
ja concentrado e congelado, venden
do 25 mil toneladas de suco, o que re
presentou uma abscrcão de 28% da
produção de cítrícos pela índuetría eí
trica nacional, estimada em 3[',5 mi
lhões de caixas de 40 quilos. Em. nos
so País, a produção de frutos superu
o consumo. Segundo o Relat,ório do
Grupo de Trabalho criado na Secre
taria de Agricultura de São Paulo, no
Brasil, o mais difícil é vender e não
prodUZir sucos concentrados, s. despei
to de sua elevada tecnologia. E' su
perior a 12 milhões de dólares a ex
portação brasileira de sucos, mas,
mesmo assim, para que tenha condi
ções de sobreviver, a indústria nacio
nal tem necessidade de ampliar o mer
cado interno.

Paradoxalmente, o consumidor bra
sileiro toma suco artificial. Nos Esta
dos Unidos, na Europa, na Argentina,
pode-se, em razão da físealização lá
existente, tomar refrigerante (})!I' suco
natural da laranja »rastleíra , Aqui,
tomamos óleo bromado, que muitos
especialistas em Bromatologta consi
deram cancerígeno. Os refrigerantes
tídos como à base de suco de' uva,
usam, apenas, 2 % de suco natural.
Outros refrigerantes de largo consu
mo e aceitação, principalmente na faí
xa estudantil, çarregam na cafeina;
e os falsos guaranás brasileiros são
baseados na guaranina .Esses aditivos
são, quimicamente, um tóxicQ trime
tilaxantina. - E, no entanto. esses
llrodutos no Brasil, não precisam di-

Art. 19 As bebidas não alcoólicas
vendidas com denominação de fanta
sia, cujo gosto ou aroma rundamen
tais derivam do seu conteúdo de es
sência de abacaxi, cajú, larança, tan
gerina, maracujá ou uva, ou de pastas
aromê.tízadas dessas frutas não podem
sêneía de abacaxi, caju, laranja, -tan
bém suco da respectfva fruta, eu' pro
porção não inferior a 10% (dez por
cento) •

Art. 20 Quem produzir, vender ou
reter para a venda bebidas não alcoóli
cas coloridas com violação ao disposto
no artigo anterior, fica sujeito às pe
nas estabelecidas 110S artigos 40 e se
guintes, capítulo VIII, do Decreto-lei
na 986-69, de 21.10.69.

Art. 30 A presente lei entrará em
vigor 90 (noventa) dias após a data
de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Sala das Reuniões da Comissão de
Agricultura e' Política Rural, em
de. de 1971.

PARECER DA COMISSAO DE
ECONOMIÀ

I - Relatório

A proposição do nobre Deputado
Cardoso de Almeida que torna obri
gatório, em todo refrigerante o uso
de 10% (dez por cento), no minímo
do suco de frutas naturais que deve
rão ser adicionadas ao produto. no
qual se utilíza matéria-prima artifi
cial, estabelecendo, 'linda, cub-as pro
vídêncras, é iniciativa legislativa das
mais relevantes.

A matéria foi examinada pela Co
missão de Constituição e Justiça que
apresentou um substitutivo qUE am
parou a propositura, escoímando-a dos
seus aspectos inconstitucionais, sem
depressão do seu mérito. Foi, portan
to, aprovada, por unanimidade naque
la Comissão Técnica.

O Assunto foi encaminhado ao Mi
nistério da Saúde a fim de que este
se pronunciasse através da Somissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos que, embora fazendo repa
ros à sistemática do projeto declara
"que a medida merece encomlcs pelas
repercussões benéficas sobre a econo
mia nacional e os reflexos que trarão
sobre a -saúde, pela melhoria. dos re
trígorantes sob o ponto de vista nu
tricional. "

Seguindo o curso de sua tramítação
natural nesta Casa, a matétra foi à
apreciação da Comissão de AgrlCt1ltu·
ra e Política Rural que, acolhendo á
idéia inicial do Deputado Cardoso de
Almeida, apresentou substítutt "O pro
duto de ponderações feitas 1101 inte
grantes do órgão durante os debates
sobre a matéria e que, incorporando
alterações que aprimoram a proposl
ção, procuram adaptar às nossas pe
culiaridades, a lei italiana q:ue, entre
a legislação il1ter118.cíonal reguladora
da espêcie, é a mais perfeIta. Foi
aprovado por unanimidade.

Neste ponto, são os autos submeti
dos à apreciação da Comissão dE Eco
nomia.
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PARECER DA COMISSIW DE
AGRICULTURA E POLíTICA
RURAL

A ;ElY.lENDA SUBSTITUTIVA
:um PLENáRIO

SUBEMENDA DA coznsaso
"Dê-se ao parágrafo ün.co do arti

go 6,° a seguinte redacao:

A regulamentação a q.te SB refere
este artigo deverá ser expecüoa no pm
zo de 120 (cento e vime) dias conta
dos da data da publicação desta lei".

Sala das sessõas, 1CI de agosto- de
1972, --Luiz Braz - Vice-Presidente,
no exereícío da Presidência. - AU"ir
Ch-agas - Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇlW E JU:JTIQ.4

preços públicos, de conID1'm1dade com
o artigo 4.° e seu parágt'afQ único da
Lei n,' 5,760, de 2 de dezembro de 1971,

Alt. 5.' Sem prejuízo da responsa
bilidade penal cabível, a mtração das
normas legais acarretara, isola-da DU
ou cumulativamente, nJS termos pre
vistos em regulamentos, as- seguíntes
sanções administrativas:

I - Advertência;
II - Multa, ate dez (lO) vezes o

maior salário-mínimo liI<:>n.s",l Vigente
no País;

III - Apreensão ou nondenaçãr, elas
matérías-prímns e produtos;

IV - Buspensâo, impr.uimentn ou
Interdição Lemporária ou deflnttfva.;

V - Denegação, cassaçao ou cance
lamento de registro ou Lcencíamen
to;

VI - Intervenção.

Art. 6.0 Na regulamentacão desta
Lei, além de outras provi dêncías, cons..
tarão disposições eapectncas sobre:

a) registro, .rotuiagem, controle,
análise, classificação e inspeção dr.
produtos e estabelecimentos,

b} fiscalização, Infrações, processo
administrativo e aphcaçáo de penal,i-
dades. ,

Parágrafo "único. Enquanto não fUI
baixada a regulamentação estabelecida
neste artigo, continua- ó1m vigor a exís-
tente à data desta lei, .

Art. 7.' Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
drsposíções em contTária.

Sala das Sessões, em fi de agosto de
1972. - Geralydo Freire - Líder da
ARENA.

I - RELATÓllIO

Em razão de emenda apresentada
em Plenário, pelo nobre Deputada
Geraldo Freire, ao Projeto de Lei
nv 2.114-70, volta a matéria a esta
Comissão, para soare aquela propo-
sição manítestar-se este orgao,
, A proposição de autoria do nobre
Deputado Geraldo Fl'elre altera
substancíarmente o proJeto de iTIlC1a
tíva do nobre Deputado Cardoso (lS

Allneida. #'

Assim é que, enquanto pelo artigo
19 do Projeto n9" 2.11,:1-70 propõe-se
estabelecer a obrigatoriedade da uti
lização de um percentual minímo da
10% de suco de truta nos rerrtge
rantes que utíüzam matéria-prima
artiücíal, O substitutivo ora sob exa
me preconiza, em seu art. 2°, que,
fi os refrIgerantes que apresentarem
earacterístãcas organotéprlcas pró
orlas de frutas - e apenas os nessas condícões - deverão conter su
co natural, seja por 1/. nc<-r nação ou
nonuzacao, em quantidade rmníma a
ser estabelecida a critério do Minis-

EiVIENDA SUBSTITUTLVA tério da Agricultura. Mas vai além
DE PLENÁRIO o substitutivo, ao dispor, no parágra-

• fo único do citado artigó 2°, que es-
r E rr - RELATóRro S::I ohngatortedade atinge os produ-
li: VOTO Do RELA10R tos pela 'simples semelhança de seu

nome com o de fruta,
O Projeto n.o 2,114-A"10, do ilustre Estão ainda sugeridas no subatitu-

Deputado Cardoso de ilimeida, obteve tivo regras a legLSlar ndo contempm.
~provaçãoDas Comjssões Técnicas dos das pelo projeto, a saner:
Deputados, às quals foi diatl'ibuíào.

Em Plenário recebeu emenda subs- a) que "a fabricaçãO, a vendª- e o
d consumo de bebidas de qualquel' na·

t,itutiva de autoria e .'mnnente I,ider tUl'eza, em todo o território nacional,
wt Maioria, D()putado Gemido Frei- obedecerão aos padrões Cie identida'
re: de e qualidade fjxados pelo Ministé-

A emenda é cons5itu~lOn[\l e juridi- rio da Agricultura (art. 19, caput);
~a, cabendo o exame de &eU mérito as bl que "as bebidas estrangeiras
comissões específicas. sarnenta poderão ser objeto de co-

Apenas um T€paro, qu'~nGo á -;;acatlo mérdo ou entregues ao consumo de
leais, que entendemos 5,i,uada- com a forem obServados os padrões adota-
subemenda que apresenm,mos. dos para as bebidas fabricadas no

SUBEMENDA Pais'"
- ;) ~ue "fic-arão a ~a!go do Minis·

"Dê-se ao parágrafo Cinic-o do anl- tério da Agricultilra o registro, 1'1
go 6." a seguinte redação: classificação, o controle, a jnspeção,

ea fiscalização de bebidas, sob os
A regulamentação a que se refere aspectos sanitário e tecnológico, 01J-

este artigo deverá ser expt!dida no pra- se:rvadas prescríções estabelecidas pe
w de 120 (cento e vime) <lhs conta- lo Ministêrio na Saúde quanto à de
dos da data da, publica,<ão desta lei". fesa da saúde i,ndiviclual e ooletiva";

Sala das Ses.sôes, de ftlo,sto de 1972. d) que "a União podera celebrar
- Dep. Altair Chagas -- :Relator. convenios com os Estados, Distrito

m - PARECER DA X1r,réSS,~O Federal e Territórios pal'a a exe
cução de serviços e atribuição de re-

A-Comis.-<ão de Consti"u_~ão e .rus· ceitas (§ 29 do art. ~9) e que esses
tlça, em reunião de sua Turma "A", serviços serão remunerados pelo re
realizada em 17,8.72, opmou, unam- gime de pr~ços públicos, "de C0!ifor
memente, pela constitucionalidade e midade com o art. ,:l9 6 seu paragra
iuridicidade, com ~ulHmenaa, ela fo úniw da Lei n 9 5,760, de 2 de
1!;menda Substitutlva le Plenáno ao dezembro de 1971";
Projeto n.O 2.1H-A-70, nos termos do e) que a infração da lei implicarA
parecer do Relator. a. responsabilização do jnfrator, su-

Estiveram presentes os Senhores jeito ele a diversas sanções de ordem
Deputados: Luiz Braz - Vice-Presi· administrativa (art-, 5°);
dente, no exercíCio da Pn,sjdencla - tl que- o regulamento da lei deve
Altair Chagas - R&lator - Alceu Col- rã inscrever regras espec;Í!cas sobre:
lares - Dib Oherem - Djalma Bessa·
- Elcio Alvares - Fel"r"lra. do Amaral 1 - registro, rotulagem, ,c{)ntrole,
- João Linhares - Lys3.ne3,sMaciel-- análise, classiiicaçã(J e inspeção de
Ruy D'Almeida Barhosa e Túlio. Vr.,r- produtos e estabelecamentos, e
gas. 2 fiscalização, infrações, pro-

Sala das Sessões, 17 de agosto de cesso administrativo e aplioação do
1972, -.Luiz Braz - Vice-Presidente, penalidades (Ul't, 69).
no exercíêio da Presidência,. - AltcLir Dispõe a emenda substitutiva, por
Chagasc - Helatorc 11m, que, "enquanto náo 101' baixad~

Quanto ao artigo 4° que estabelece
10% de taxa sobre o "alor do produto
entregue ao consumidor, lembramos
que o objetivo do atual Governo foi o
de exttnguír estas taxas, unifíeando e
raclonallsando a arrecadação. Para
isso reallzou a somnçê o dos tribut~s

sob a forma de IPI e 10M, Os retrt
berantes, que são de consumo popular
já são gravados com 2'\% d-e IPI e .••
17% de 10M, perfazendo um total de
41% sobre o seu valor. A sobretaxa
de 10% deve se juntar o custo pro
veniente da adícão de SllCD natural,
que será, aproximadamente, de 30%
sobre a matéria-prima o que nos leva
a concluir de que os preços desses
nrodutos subirão de maneira exagera
da, com prejuízo para o consumtdor e
com reflexos negativos na própria
produção que desejamos incentivar.

Melhor seria que, ao invés de nova
taxa, tossem propostos incentivos fis
cais aos produtos que empregassem os
sucos na turaís, na sua elaboração, o
que poderia ser obtido com redução
dó IPI, através do qual o Governo
consegue incrementar' ou limitar o
consumo dos produtos industrializa
dos.

São estas, Senhor Supervisor._ as
considerações da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos
que examinou o Projeto n° 2.114, de
1970, objeto do processo 891 Br .1~7-9.

Rio de ,Janeiro; GE, em 21 de se-
tembro de 1970, WaUer Silva.
Presidente Substituto da CNNPA.

Ao Sr, Subchefe do Gabinete em
Brasília, para a fineza da proceder o
ancamtnharnento à Assessoria Parla
mental'. Dr , José FonsCca da
Cunha, Chéfe do Gabinete.

Ao 8r. Subchefe do Gabinete, na
Guanabara, tendo em vista o oficio
de fls, 1.

EMENDA SlJBSTI'I'UTIVA
DE PLENARIG

Ao Projeto n.> 2.114-10 que "dispõe
sobre a padronização, cl<4>~'fic;;,çá? ins
peção e regtstro de bebídas, e da ou
tras providências".

Dê-se ao Projeto a J"g,ú.lte reda
ção:

AI't, L° A fabricação, a venda e o
consumo de l:>?didas 1e qU2_1quer na
tureza, en1 todo o terri4;3rd o nacional,
obed€cerão aos padrões rle -identid2,de
c qualidad€ fixados pelo Mmistério da
AgrICultura.

Pal'agrafo lIDlCO. A~ j)eniC'as es
trangeiras somente puder'io-ser obj eto
de comércio {)u entregues ao consumo
se forem observados vs padrões adota'"
dos para as bebidas f"',;)l:lCadas no
Pais.

Art. 2.0 Os refrigêram:;s que apre
sentarem características vl'ganolépti
l:as próprIas de frutas -'iaverão conter,
(}]}l'igatDrlamente. suco LaJ,ura1, con
centrado ou liofiJiZ'lf13 da 'Espectiva
rruta, em quantidade mínnna a ser <'s
tabelecida pBlo MinistérIo da AgrICul
tura.

Parágrafo único. O dlsp'.lS~O nlCstC'l
Mtigo aplIcuT-se-á tllmbém aos pro
dutos cujo nome se ussermJhe ao de
fruta.

Axt. 3.° Ficarão a cargo do Minis
tério da -Agricultura o reg',%ro_a clas
síJ:ica~ão, o controle, a ,nspeç;[o e a
flScalizaçâo de bebidas, ",~l,; os aspec
tos samtário e tecnológico, observadas
115 prescrições estabeleclll&'6 pelo Mi
mstério da Saúde qUJ,nm à defesa. da
saúdO' individual e coletiva.

§ 1.0 o reglStro será ,_ ál'10 em todo
Co território nacional e deverá &e1: re
novado em cada dez (10) anos.

§ 2,0 A União podm:á ()~lebrar con
vêruos com os Estados, Dhm'lto F€deral
f) TcIl'ltóri03 para exe-cuf;áo dé' serviços
<: atnbuição de receitas.

Art. ,:l.' Na execução desta Lej, os
serviços prestados pala Poder Executi
voserâo remunerados J.}elo 'regime de

rantes fabricados ou consu.-üdos no
país, que utllízem matérâa-prtma ar
tiflcial, contenham, no mínimo. 10%
(dez por cento) de suco de irutas na
turais e dá outras providências".

De fato, a medida merece encômios
pelas reuercustões benéucas s.ibi e A,

economia naczonal e os reflexos que
tramo sobre a saúde, pela melhoria
dOJ rcí ngerantes sob o ponto de vista
nutrtcíonar.

Neste sentido já o antigo Instituto
de E'sllIJ;:'llta,ão procurou restrrngrr a
CQnCeS~dO de lrlJ2,Ístro- a rcfrtgeruntes
artií rcuus, deterunnanrio que estes de
vertam conter o suco, extrato, essên
cia natural e/ou olco essencial, natu
ral do vegetal quando tivessem o no
me de caie, cha, mate ou de abacaxi,
cacau, cajú, cõco, guaraná, laranja,
limão, maçã, maracuja, tamarindo,
uva e outras frutas naturais,

Posteriormente em 1967, a Assem
bléia Legislativa do Estado de São
Paulo encaminhou à Presroêncta da
Republica, em memorial (Processo
MS 272-67) I solicitando medidas con
cernentes á obrigatoriedade da adição
de sucos de trutas nesses tipos de be
bida, bem como o controle dos sucos
engarrafados, mencionando países eu
ropeus e americanos cujos regulamen
tos obrigam esta adição em percenta
gem que variam de 12 a 30%.

O referido memcríal foi estudado
por esta oomíssão Hacional de 1'>101'
mas e Padrões para Alimentos .. , .. ,
(CNPA) face o Decreto-lei n- 209, de
27 de revereiro de 1967 e baixou a
ResolUçâo n° 18-68 nos seguintes ter
mos:

a) os refrescos e refrigerantes de
abaCHJG, caju, laranjal maracujá e
uva so poderão ser licenciados quan
do contenham, no mínimo, 10% de
suco da reapect.íva frut.a;

b) os refrescos e retrlgerantes de
fantasra so poderão apregoar presen
ça de suco de fruta quanuo a quauu
dade de suco adicionada for, no U1l-
nimo, de 10%; _

c) a CNNPA rixarã futuramente as
quantidades mímmas de suco de ou
tras frm:;as a serem empregauas no
fabrico de refrescos e retrIgewntes;

d) a CNNPA - reéomenda as auto
ridades a concessão de mcentrvos fIs
cais, Lendo em Vista estimular o em
pre~o de suco de frutas nos rerrescos
e rerrigerantes, desde que atendido o
limite de adIção de suco, precom~aClo

pela CNNPA.
Considerando que não é viável es

tabelece indisctinuuaaarnente unI IDl
nimo de 10% de suco natural para
toda e qualquer fruta, porque eXIstem
frutas CUJO suco, na concentraçao de
10% nos refrigera.ntes, o tornarIam
intoleráveis, para o consumIdur, ,so
mente após estudo cuidadoso, de ca
da tipo de fruta, potleremoo fixar as
cotas a serem utillzadas nos reteridos
produtos.

Temos como certo que o critério
adotado pela CNNPA, estabelecendo
obrigatonect:ade para o emprego de
10% de SQW das frutas, cuJos sucos
são industrializados em qua!:1tlclacle já
apreciável no pais - abacaXl. caJu,
laranja) maraCUjá c uva, aelxando as
demais para serem reguíadas oportu
namente, através de normas tecrucas,
seja a mais prudente. A Comissão
procurou jgualmente envolver os re
frigerantes (gaseificados) e os l'tiras
oos (não gaseificados) em igual obri
gatoriedade, mesmo- pOl'que, o abuEO é
mais freqüent'" entre os segundos.

As resoluções da CNNPA citadas,
sobre suco de frutas~ estão elTI vigor.

Finalmente devemos escl"recPT que
os países citados, na justif\.cativa do
projeto, não ollrígam o uso de suco
de fruta5 em todos oa refrigeranles,
mas somente naqueles que uBam. no
seu rótulo, na propaganda -ou na sua.
apresentação, o nome da fruta ou ti
gura ou desenho que induza o con
sumidor à. pOSSIbilidade de fIrO sobre
tl sua origem, natureza e composição,
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as melhores condições do mundo para.
a sua produção e comercíalízação, 'Ü()
apenas em função de sua extensa áriJa.'
e densidade populacional, como a-ri..
bém pela variedade ele )JlOQutOS".

"Considerando o fluxo da produção
da sucos em nosso Pais, podemos ele..
preender O significado da obrígatoi te
dade pretencuda no projeto de ler que
ora examinamos, pela transíerenc.a
de renda a agricultura e o seu COIí.,e..
quente ereito multiplicador, Para di-,
mensionar, exemplíttqueir.os que des...
ele o P,HO ue 1968, o Bl'asií é o segundo
exportador muncüaí de suco de Jar<ll1.Ja,
concentrado e congelado, vendendo 25
mu toneladas de suco, o que l'eprQ~2n..
tou uma absorção de 28';~ da prouu .. '
çao de cttríecs pela Industría Cltr,,~a:

nacional, escímaca em :::5,.) mílhoa, j(j'
caixas de 40 quilos, Em 110SS0 .'ab, a.
prorruçao ele trutos supera. o conSUU10.]i
:5egundo o RelatórIO elo Urupo ele '1'"'.1.,;'
lJalho errado na Secretaria de Agc~.;

cultura de São Paulo, no Brasil, o mais
díí'ícn e vender e não prc (luzir sucos
concentrados, a despeito ele sua eleva":'.
da tecnologia, E 5UIJe1'10r a 12 mílhoes
de doiares a exportagão braSIleira dê
sucos, lnast meSlno dssinl j puxa' ~ud
tenha condIções de sohreviver, a ;n"
dústria nacional tem necessidade ci(l,
ampliar o mer~ado m'erno," ~ 1

Sobre os outros ~aspectos, as lllodifi'"
caçóes subseqüentes referem-se dS
atnbUIções cJ.o Mmistério ela Agli.
cultlll'a~ quanw à fixaçao de padroeii ~

de' .Jentidade a qualidade, registro;'
clas, ~ clcação, controle, inspeç§.o e lIS"'!
cali' .,fio de bebidas, tanto no nsped,o,
san ano c?.:no tecnológico;" ~acl~tta~ ..
8,1l1. J. ~t Unlao, celebrar convenlOS om
OS L~lados, Distrito J!'ecter:Oii e Terntó.,
r!o~, (,)jetívando a execucfio de sel'vi~

ços C' atribuições de receItas; ampll&
as sl..,ções a serem aplicadas aos ,n.,;j

fratoLs; a, por fim, estabelece aI... ':
gUInas dlSposfções que deverão Lons~ ~

tal' na sua regulamentação. .~

O nobre Deputado Altair Chag2os, re~

1ator da maté.ria na Conllssão de
ConstitUIção e JUStiÇd., ap,'l'rE.nt-ou, em:
seu parecer, uma subemenda ao subs.,;
titutIvo, no tocante' ao prazo pa1'« ~ IJ,'

regulan..mtação que, a nosso ver, vem
preench r uma lacuna.

Também: o Deputado Diogo Nomura.
ao relatar a emenda de plenário na:
Comissão de Agricultura e PolitlcW·
Rurai, apresenta subell1enda ao arti"l
g.o 2°, "caput", onele substitui a ex~

pressao "refrigerantes" por "Ilebida~
náo alcoólicas", o acrescenta a expres..
são "ou de seus f:Jl1COS n , conseguindo,
dessa forma, dar maior generalic1adã
ao ·dispositivo, estendendo a sua 8.çaO
a outras bebidas que não refrigeran.,;
tes, mas, ele caracteristicas organoléP:-1
t~as~ t

A nosso ver, tanto o substitutil'ci
apressntado em plenário pelo ilustra
Deputado Geraldo Freire, cOmO ali
subemendas das Comissões de Consti... ,
tllição a Justiça e Agricultura e Políti..
ca Rural, conseguem aprimorar o pro":,
jeto do n()b,re Deputado Cardoso de)
Almeida, dando-lhe, assim, maior ob';;;,
jetividade. 4

11 - vo'ro DO RELATOR. "\\1
Dessa forma, é nosso ent~ndimentd'

sejam o substitutivo, juntamente C0l11
as duas subemendas, aprovados peiá.'
Comissão de Economia. di

Est,e é o nosso voto. ~i

Sala da Comissão. DeputadQ'
Rubem Medina, Relator.

IrI - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, em Rat"í"
nião Ordinária Pien'l, realizada e~
14 de setembro de 19'12, aprovou, fot\
tmanimidade, o Voto do Rel"tol',
Deputado Rubem Medina, favoràvel àI
Emenda SubGtltutiva de Plenário aç!
Projeto de Lei 1\0 2.114-A, de 19'W.
que "Determina que os refrigeraj1te~
fabricados ou consumidos no país{
que utlllzam matéria prima artifícIal~·

(,!r,ntenham no mínimo 10.%. ldez lJ.Or;

:r - RELATORIO

PARECER DA COJ!ISSA.O DE
ECON01VIUJ.

A EMENDA SUBs'r.J:'.l. UTIVA DE
PLENARTO

o projeto em teIB., apl'esen',ado pelo
Ilustre L.&putado üal'doso de ll11neid.?..,
transito, nOllualrnente pelas Conns
sóes de '...;onstitlllguo e Justiça, Agri
cultum c k"olitica Rural e, finalmen~e,
por esta v lmissão de Economia, onele
10i alJrc aC;) o substItUtivo da Comis
são ae 1. 3LJultnra.-

Eln p~ ..lh tlO, recebe emenda substi
tutiva c j nobre Deputado Geralclo
}lll'eire, \ útando, assiu1, às GOlnissoes
Técmca, lJara que, sobre ela, se ma
nifestas, m,

Na CL ..llssão de Justiça o SUbS~ltu

t,l VO 1118. dCeU-pal'eCBl' pala cDnstitucio
nalic.ade e Juridicídade, tendo sido,
ain(~a, aprovada- uma subemenda k'oO

paragraíD llr1ico do artIgo 6°, a -.lual
estabelece o mazo de 120 (cento e vin
te) dias par';; a sua regulamentação.

Em segUIda, apreCIado pela Comis
são de Agncultllra, também o suboti
tutivo de plemlrlO mereceu aprovação,
ai tambem recebendo uma subemen
da, Liesta vez ao artigo 2~, oapttt, onde
5ubstitUl a expressão "refrigerantee/'
por "bebIdas não alcoólicas" e acres
centa a expressão "00. de seus sucos" ,

Agora eIléontra-se neste órgão téc
nico para sen prOmll.clamento.

Umâ das modiÍÍca(,,,eij, VISadas pelo
substitutivo de plenaLo e a não rixa
ção de um percentual para a dosagem
do suco naturai, mas, transferir ao
Mimstério da Agricultura a responsa
bilidade do estabelecimento desse per
centual a cada um lios refrigerantes.
Esta ~ medida é cabivel, uma vez que
nem todos os refrigerantes de carac
'teristicas organolépticas compol'tl'tln
10% de suco natural. Mesmo assim os
interesses de nossa produção fl'Utícola
são defendidos.

Sob esse aspecto, assim nos promm
clamos quando da primeira tramita
ção do. projeto nesta Comissão: _

"O BrvslJ precisa, realmente, de
uma 1egislaçito· moderna, adequada e
atuante na faixa de produção e comer
cialização dos sucos e refrigerantes,
tal como di'1ersos paises já a possuem,
a exemplo da Holancla, Austria, 8uiça,
Espanlla,.Aiemanlla e Estados Unidos,
Também, na América do Sul, temc>s o
exemplQ da Argentina que, conscien~i:
zada da dupla necessIdade de dar
pl'ocessos de defesa à economia 'dos
produtos rurais, e simultanemnente,
resguardar a Saúde Públic,l, tem ie
gislaçao que obrig~o a utilização da
fruta natural, na percentagem de '"
10%, nos refrigerantes que contenham
matél'iâ"prima artificial."

Mais adiante, assim continuamos:
"Além do mais, em matéria de su

cos de imtas, o Brasil apresenta talvez

IH - PARECER DA COr,lISSAO

A Comissão de Agricultura e pomi
ca Rural, em reunião .l'eall~&àa, em 30
de agosto de 1972, opinou, unanime
mente, pela aprovação da Emenda
Substitutiva de Plenário ao Projeto n"
a,lH-A-70, com subemenda da Co
missão de Constituição e Justiça e
uma desta. Comissão, nos termos do
parecer do Relator, tendo o Sr. Depu.
tado Herbert Levy votado "com res
trições". '

Estiveram presentes os Brs. Depu
tados Antônio Bresolin - Presidente,
Di.ogo Nomura - Relator, Aldo Lupo,
Oardoso de ALmeJda. D.eJs.oll Spal'ano,
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a regulamentaçao estabelecida" ao Iganolépàícas próprias de frutas ou-de I ;")i[ s Menezes, Edvaldo Flores, Fer
art. 69, persistem vigorantes as éxía- seus sucos deverão conter, obrigato-I.lando Gama, Francisco Lihardoní,
tentes fi. data da entrada em vigor ríamente, suco natural, concontrndo ! rtel'uct Levy, José MandelJi, Juarez
üa }ei proJ~ta~a·, , . ' _ ou li~f~lizado (la respectiva fi uta, em IBernmfc:s! Milton Brandão, Nunes

Na comíssão de consntuíção G quantidade mouma a S8r estabeleci- IFreü'e, oüvtr Gabardo Orensy Rodri-
Justiça,' a emenda sob .exa~e z:1el'e- da pelo J),Ilimsterio ela Agricultura" gues, F checo Chaves: Paulo Alberto,
ceu parecer pela constítucíonandade J stT "e' I Ruy Bacelar Victor lssler e vinícíus
e jurtdícldade. mas mereceu reparo u, I tea-js . oansancão , '
no tocante à persistência de normas A presente subemenda, peja subs- ~ _
regulamentares preexistentes à data trnnção dos vocábulos ..os refrige- Sala das se;:s~es, em ,3~ de ~S'o?~o de
da entrada em vigor da lei projeta- rantes" pela expressão "As bçbidas 1972. - Antônio Bresotin, Presidente
da, enquanto não baixado o regula- náo alcoólicas", e ao propor' o acrés- ....c. Dzogo Notnura. Relator.
mente a que alude o art -, 6Q, propcn- elmo da expressâo "ou .de seus SUo SUBEMENDA DA COMISS1í.O
do aquela douta comíssão, median- cos", proposta à expressao "próprias
te ' suucmenda ao parágrafo único de frutas", tem em vista, primeira- Je-se, ao artigo 2° da Emenda de
daquele dispositivo, (IUe a regula- mente, SUJeitar ao preceito não [só os IrlerJál'iO, a subseqüente redação:
mentação da lei deverá SCl' expedi- retrtgerantes, mas todas as b~bid8.s I " , 20 , idas - ."-
:la na prazo de 120 clias da data de não alcoólicas com caracterisneas 01'- 1 Alt-", A~ bebo ~s, nao ,al??ol,cao,
sua publicação" ganolépkcascíe. frutas, e, em Sllgun- ~l·~"lap,..~senL~em, culact~~ls~lcas or-

É o Relatório, do, abranger nao so as bebidas que ga,:"2?~·cas;,PloprJas de,fIut.:s ol;'.de
apresentem cal'actel'lstlcas organo.. ~e'Úi:J ....lt(;O~,..;ct ....ve!a.~..cont..~!.' obn~a~Orla-

n - VOTO DO RELATOR lépticas próprias de rrutas, \mas, &11e1?-~:J ,su ....o na tur aí, CO.l.1CentJ.uCLo ou

A
. d d b ' ,igm,lmente as orígínárras de SUC<lS llOlJlI~aLio, da respectiva fruta, em

P~s~~ e a e!?~n a 0'30 palec~l _-o l."" '- • _. - d... «uantídade rnmírna a ser estabelecida
restrrngír aos reirlJel'antes~ a obi l- _de frut.a;:;" em tdêntíeas ,ondiço

1;::, ·.A :1,:::r.1 M· ísté ~~ dA'" lt . "
gatortedade da uti1iz~çiio de suco de Iprímeira vista porte parecer que a m - p~.o. ims eno a gncu ura .
truta, quando eles apresentem carac- clusâo ua expressa0 "OU C\~ Sf-u? SUo Sal:l da Cornlssáo, em 30 de agosto
terístícas organolépücas próprias de cos" em naca altere a iJ,Ol:angencm de 1:;72. - Antômo Bresoun, Presí
trutas, O que leva à exclusão, dessa da. norma em que ,se a lncl~l. ~o en- dente - Diogo Nomura, Relator.
~lJrigat.cdeáacle, das demais bebidas tanto, a simples consld"lraçao: d~. que
)1\0 alcoóJj-~as, mesmo as dotadas t.8 caractel'lstlca~, OrganOleptlCa~ dos
ias assinaladas caracterlsticas

j
11.ão SUCOS_ l1"enl sel11"Jl'e se ,;vnful1?cm C01TI

niL negar a maior ftbrângência da as d.a nula r~ :pectlva leva a ~0\1clu,
:menda à matéria localizada' seja no sao de· s~r m~!s amplo o pl~eeC1t~ ?om
n'o,ieto, 'seJa' mesmo no substitutivo ti Jnserçao nele cta e:~preEBao a,sflDa·
tprovado por esta ComIssão, v}sto lada, I

lomo se objetiva, com a proposiçãO Assim expllcadas as alt8mçOes su
Jab enfoque, estatuir Ilma legislação gerIdas ao projeto e\o Jlobre D1epu,
ae maior amparo não só à agTDin- tado Cardoso de Alm, (la, seja. pela
iústria nacior,aJ, m9S a.., ('r;sumidar, emenda substitutiva ,:crecld!1 Ipelo
nediante a edição de llOrml\S legais nobre Deputado Geral () Fl'ell'er ~e
lue propiciem o devido resguardo da iu. pela sU,bemenela da ,..uuta Cqmls
Jaúde individual e coletiva. sáu de Constituição e JU"tIÇl1, Iseja

pela proposicâo aue L ,5 permitimos
, C~llclt1i-se: d; pr0,pto, ~las normas aprese::ltar, acred.ltam, .'1,05 em icon
nscritas nos, alts. 1, e. 3 " da emen-. dicõesde poder' a~{}l _"lhar. a esta
la, qte ~ ObJe~lVO prl;mol'o.ral ~ayro. ComIssão a aprovação d(} sl1!}8ti~uti
~OSIÇd~ ,sob exame. e assegural,' :lO vo sob exame, CO"l d,S al'eBn!çoeS
M:lnisteno da Agl'lcultura, mediante constantes das ~ subemc !lCHeS refer~das,
\ns,trumento legal adequad~, e de 9-~e porque estamos cel'Los "-e que a lei,
carece eie a:tua1me11~e, para. a efI~l- assim redigida, Gonst',dr-se··á em
ente proteça-o dos llltel'e~se~ naClt;>- Instrumento "eficaz, que e põe à dis
nals se,la no campo eccmomlCo, seja tlosiçao d{)s órgãos JL ,npetentes do
no da defesa do consu:nid{)r. Poder Executiva, espet licamente OS

Por sua "Vez, a permissibilidade da do Ministério da AgriGc ltlll'a e os do
celebração pela União, de convêniOS MInistélio da Saúde, ]la, a a devida
com 0,9 Estados,. o Distritp Federal e protecão dos interesses econômicos
DS Te_Titól'ioB, consoante se acha nacionais' e dos da saúd'" da popula-
prescrito no § 29 do art. 39, cria ine- Q!lo, ,
gável possibilidade de se alcançar:.; Ao propor' a apl'Ovação da emend:!>
maIor eficácia da lei. em causa e conespomlentes altera-

A 110SS0 entender _ cabe refel'Ír ç15es enfocadas, queremos deixar as
_, 'l fato de se atribuir ao Ministé- slnalado que, mUlto ~mbora, por es
rio da Agricultura a competéncrll se proposição, não estejamos legw
pIJ.1'a fixar padl'õ'ls de Identidade e lando segundo a forma. precolllzada
Clualldade para as Ilebidas a serem pelo nobre D~putado Cardoso ~e AI
consumidas no território nacional melda no proJeto· de sua autol'la, .es
náo elide a observacão Cle manda~ tamos, por ela, atingindo da m?sma
mentos inscritos no :Decreto-lel nu- fOl'ma os altos objetivo!> .que o ine
mero 986, de 21 de outubro de 1969, gávei espirito pÚblico de S. Ex~ Gn
edificados tendo em vista o l'esguar- tendeu de serem alcançados e que
do da saúde da populacão brasileil'a, continuam sendo as da d€fesa dos
eis que tais normas continuam vigo- justos i!1teresses ~a nossa ~groindús
l'ando em relação àS bebidas, ex lJi tria e 08. populaçao Ilnl.SlleIra.
do dIsposto no art, 55 daquela lei, ~ Rec[}mendamos, assim, à. aprovação
que a norma do art. 1° da emenda desta Comissã() a eluenda substitutiva
não logra revogar, desde quando, ca- de autoria do 110bre Deputado Ge
bendo ao Ministério da saúde, nos l'aldo FI'elre, bem como a sllbemell
tel'mos do art. 39 da proposição, es- da da douta Comissão de COllGtitlli
tabeiecor as prescrições necessárias çao e Justiça e propomoo, do mesmo
"à defesa da saúde' individual e co- passo a apI'ovação da 8ubemenda,
letiva", esse Ministério, no exercíciO em anexo, de nossa autol'ia.
tle tai comp_etê?cia, deve agir na Este o nosso parecer salvo melhor
exata observanCla de mandamentos juízo '
eOll1pulsórios inscritos na lei que' ,
"institui normas básieas sobr'e a11- Sala da ComissãO, 80 ele agosto de
Il1entos".. 1972. - Dep, Diogo 1'1Olnura, Rela-

:€ apropriada, a nosso viso, a des- tor.
'Cl'içãO, feita no al't, 59 da emenda,
Ile sanções de ol'dem administrativas
apllcáveis aos infratores da lei, pela
força. de coação que elas poderão
Ilxercer sobre possíveIs recalcitrantes
que não queh'am se curvaI' 00 seu
Império.

Mas a proposição examinanda me
~rece duas pequenas alterações: a
llrimeira, corporifioada na subemen
I~a da. douta Comissão de Constitui
I~~O e Justiçll., que endossamos; a se
I~unda, incidente sobl'e o art. 29, pa.
Xa ti qual sugel'imos a redaçáo ,que se
I;egue:

"Art. 29 As bebidas 'nffo alcoólicas
!lU~ 1Iopt§Ssn]aIl}nJ, (latªc~,ª-tl.st~':laa O~'"
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zorvídas, em cada caso, pelos venci
mentos fixados no arttgo antertor..

§ 19 A partir da vigência dos atos
que transformarem ou reclassíãca
rem _os cargos e funções que inte
gramo o Grupo de Que trata esta lei
cessara, para os respect; vos ocupan~
tes, o pagamento das vantagens es
peciífcadaa neste artigo e de qual
quer outra retnbuíção pelo desem
penho de encargos àe direção e as
sessornmento superiores, abrangendo,
inclusive, gratlficações pela repre
sentação de : gabinete, bem como o
pagamento, mediante recibo, de pes
soai que venha desempenhando ati
vidades de igual natureza.

i 2.° O disposto nesta Lei não se
aplica aos casos de Assessoramento
Supenor da -Administração Civil, a
que se refere o Capitulo IV do Ti
tulo XI do Decreto-lei n° 200, de :&5
de fevereiro de 1967, com a redacão
dada pelo Decreto-lei n9 900, de - 29
de setembro de 1969, nem aos encar
gos constantes das tapeias de grati
ficação pela representação dos Ga
binetes Militar e Civil da Pl'esidên
cía da República.

Art.· 39 O servidor de órgão da Ad
mínistraçáo Fedel'al Direta e das
Autarquias Federais, nomeado para
cargo em comissão, perderá, durante
o período em que o exercer, o venci
mento ou salário do cargo efetivo ou
emprego de que for ocupante, bem
como qualquer vantagem acessória.
porventura percebida, ressalvada a
gratíncação adicional por tempo de
serviço.

Parágraí'o único. Na hipótese deste
artigo, se o cargo- efetivo do funcio
nário estiver vinculado ao régíme de
tempo integral e dedicação exclusiva
e não for incluído no sistema de
classificação instituído pela Lei nú
mero 5.645, de 10 de dezembro ele
1970, o período de exercteío do cargo
em comissão consíderar-se-á como
de permanência naquele regime, ex
clusivamente -para efeito de cálculo
de proventos de aposentadoria, na
forma das normas Iegais e regula
mentares vigentes, tomada -por base
a gratificação correspondente ao car
go efetivo.

Art. 4Q O servidor de órgão da.
Administração estadual fi munícípal,
de sociedade de economia mista,
empresa pública, bem come de ,fun
daçãO, nomeado para cargo inte-

Fixa os valores de vencimento dos grante do Grupo-Direçao e ASsesso·
cargos elo G)"upo-Direção e Asses- rumento SuperiOl'es, podel'á optar pe.
sora1nento supe)"íores aú Serv!ço I" vencimento ou salário percebido
Civil da União e das alltarquias no órgão de origem e continuará u
feaBrais, e dá outras provielêneias. contribuir pa.ta a instituiçãO de pre-

(nO PODER EXECUTIVO) vidência a que f01' filiado.
IliENSáGBPI! N° 300, DE 197Z Plll'ágiafo unico. No caso deste ar-

Ligo, o servidor percebE>ra., pelo eXf,r
(As Comissões de Constltuiçao e Jus- cicio do cargo em r->missào. coniple
tiça, de Serviço Público e de Finan- menta salarial cOl'respondente a .•

ças) 20% (vihte por cento) do valor do
O Congresso Nacional decreta: vencimento do cargo, fixado no artigo

19 desta Lei.
Art. 19 AoS l1iveis de c10.ssificacãu

dos cargos de provimento em corrilS.' Art. 59 O exercicio dos .:largos em
sfiO, integrantes do GrUpo-Direção e comissão a que se l'efere esta Lei é

d • incompativel com o recebimento de
Assessoramento oupenores, a que se quaisquer vantagens r€lacionadas com
refere a Lei n9 5.645, de 10 de de-
zembro de 1970, corresponclem os se- a prestação de serviço extraordina
guintes vencimentos: rio e com fi percepção de gratifica-

Niveis Venc\tnentc,s mensais çElo pelE\ representação de gabinete.
Cr$ Art. 69 Os vencimentos fIxados no

DAS-'i 7.500,ilO artig·o 1" somente serão aplicados :lo
DAS-3 7.100,00 partir da data da pUbllca~ão d08 atos
DAS-2 6.600,&0 de transformação ou r~classiiicaçã\}
DAS-1 • 6.100,00 dos atuais cal'gos e funções de dirc-

Qãu e asseSSOramento snperiores, em
Art. 29 As gratificações pelo exer- úecol'l'éncia da impl:mtaçao, em cada

cício em regime de tempo integrál e M!n!stél'io, Orgáo integl'ante da Pl'e
dedicação exclusiva, us diárias de 8idênc!a da República e do Minlsté
que trata a Lei nQ 4.019, de 20 de 1'10 Público da União e AutarqUia Fe~
outubro de 1961, o respectivM absor- der:l1 do sistema instituido pela Lei
ções, bem como as importâncias cor-- no 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
tespondentes (l, l'epres~ntações men-
sais, a parcelas de grMiIicação de que Art, 79 Em cada Ministério, CJ:ceto
trata o Decreto-lei n9 1.024, de 21 de 0- da Fazenda.. o no U~partaffi'antl)
outubro de 1969, e à Oal'te vm'iúyçi Administrativo do PeSSoal Civil ha·
da l'smunemção prevista no Dccrc- verú uma Consultoria JU1'ldiclJ., che·
tc-lsi n9 1.025, de 21 de outubro de fiada por um Consultor Jurídico, 110~
1969, referentes a cargos e funções meado em COmissão.
que integrarão o GrupO-Direção e § 19 Existindo em órgão a que se
Assessoramento Superiores, são ab- xeiere e~te <lIl;lgo o·:uplinte efetivo

Os Procuradores junto aos Tribu
nais Eleitor"is foram colocados em
posição de inferioridade em relação
aos magistrados desses Tribunais, des
de a última Lei de aumento da ma
gistratura (Lei n° 5.660, de 14 de ju
nho de 1971).

Buscando restabelecer o equllíbrlo
pronunciou-se o Egrégio Tribunal Su
perior Eleitoral pelo reajustamento
dessas gratificações, cuja despesa cor
rerá a conta dos recursos orçamen
tários daquele Tribunal, o que mere
ceu parecer favorável do Departa
mento Administrativo do Pessoal Ci
vil.

Neôlas condições, submeto o assun
to a elevada deliberação de Vossa, Ex
celência, permitindo-me desde já, ane
xar projeto de Lei que consubstancía
a medida.

Aproveito a oporl.unlóado para re
novar a Vossa Excelência protestos de
profundo respeito, - Alfreâo Buzaid,
Ministro da Justiça.

or. n° 907-SAP-72
Em -13 de outubro de 1972

Excelentíssímo Senhor Primeiro
Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a
essa Secretaria a Mensagem do Ex
celcntíssínmo Senhor Presidente da
República, acompanhada de Exposi
ção de Motivos do Sehhor Minsitro de
Estado qa Justiça, relativa ao pro
jeto de lei que "reau,ish o valer das
gratificações concedidas aos Procura
dor-Geral e Procuradores Regionais
da Justiça Eleitoral e aos Juizes e Es
crivães Eleitorais".

Aproveito a oportunidade para re
novar a Vossa Excelência protestos
de elevada estima e consideração,
João Leiui« ele Abreu, Ministro Extra
ordinário para os Assuntos do Ga
binete Civil.

Os Juízes e Escrivães percebem gra
tificações fixadas pela Lei n- 5.225,
de 1'1 de janeiro de 1967, que n8.0 so
freu qualquer alteração nos últlmos
cinco anos.

pr~siden-
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Elxcelentíssimo Senhor
ra da República .

Tenho a honra de enc;,minhar II
:Vossa Excelência o anexo projeto de
LeI que reajustft (lg gratificações dós
Procuradores, Juizes e Escrivães Elei
torais.

EXPOSIQllO DE MOTIVOS
GM-558"B, DE 5 DE OUTUBRO DE
1872, DO MINJ'STJ5RIO DA JUSTIÇA

Excelel1t!ssimos Senhores Mem
-bros do Congresso Nacional:

Nos termos do al'Hgo 51 da Consti
tuição, e para ssr apreciado' nos pra
zos nele l'8feridos, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de
Vossas Excelênclas, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor 1\Il1
nistro de Estado da Justiça, o anexo
projeto de lei -que "reaujsta o valor
das gratificações [}mcMiddás aos Pro
curador-Geral e Procuradores Regio
nais da Justiça Eíleitoral e aos Juízes
e mscrivães Eleitorais.

Brasília, 13 de outubro de 1972.
Emílio G. Médio;'

(DO PODER Eh:EOU'l'iVO)

IUENSAGEM N9 304, DE 1972

(As Comissões de Oonstítuícão e Jus
tiça e de Finanças)

Art. 2° As gratificações mensais. a
que fazem JUs os Juiza8 e E'Jcrtvães
Eleltoraís, ficam ,'levadas para .. ' ..
Cr$ 2'10,00 (duzentos e quarenta cru
zeiros) e Cr$ 103,00 (cento e oito cru
zeiros), respêctlvamente.

Art, 3," Adespésa decúrJ"ente da
aplicação desta Lei col'rerá à conta
dos recursos orcamentáriós do Tri
bunal Superior'Eleitoral.

Ar!. 4° Esta lei entra em vigor na
data de sua publicaç1ío, revogadas as
disposições el11 contrário.

MENSAGEM N° ·304, DE 1972, DO
PODER EXECUTIVO

Reajusta o valor ãas gratificações con
cedidas, aos Procuruaor-Gem; e Pro
~uradol·e8 Regionais da Justiça Elez
torn; e aos Juizes e tieerivae« Elei
torais,

O Congresso Nacional decreta:

Art, 10 Ao Procurador-Geral da
Justiça Eleitoral e aos Procuradores
Regionais da Justiça Eleitoral serão
pagas, por s~ssão a que COmpareçam
nos Tribunais Eleit{)rai8, junto aos
quais funcionem, e até o máximo de
15 (quinze) por mês, "ratlfkações de
Cr$ 84,00 (oitenta e quatro cruzei
ros) e ors 60,00 (sessenta cruzeiros),
respectivamente,

Art. 2° Os refrigerantes que apre
sentarem caractenstícas organ·olep
tíeas próprias de frutas deverão con
ter, obrígatortarnente, suco natural,
concentrado OU liofilizado da respec
tiva fruta, em quantidade mínima a,
ser estabelecida pelo orgâo compe
tonte.

Parágrafo único, O disposto UlJsto
a.rtigo aplicar· m,-á também aos pro
dutos cujo nome se assemelhe ao de
fruta.

Art. 3° O registro, a classlflcação,
o_controle, a inspeeão e 11 f'iscaltaa
ç'.l0. ~e b~bidau," sob os aspectos sa
nítárlos e tecnológicos, serão felt IS,
observadas as normas e prescríções
estabele:::ictas em Regulamento.

Sala da Comissão de Saúde. em 11
de outubro de 1972, - Deputaao
João Alves, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
SAflDE

A EMENDA SUBü'l'lTUTIVA DEI
PLENARIO

1 E rr - RELF.T6RIO E VOW DO RELATOR

Nos termos reglmentaís, foi desj-a
ehado petüdo de audíência desta Co
missão 50bre aiguns aspectos lo
Substitutivo aprccentado ela plenarlo
e ao Projeto n' 3.114-A-'IU, visto Im·
tar-se de muterla retorente a assta
Mncia sanitária c, portanto, do nossa
competencía. .

Q;),),nto ao :?rojeto e suas emenoas,
nada temos a acrescentar ou SllIJÜ
mil', visto que todos OS requíaltns exi
gidos essoncíalments í oram provtstrn.
Não obstante, preccupuríos em qun
nao pudesse qua.qurr uuvlda perdu
far quanto à competência da 1150a
Iízaçao e controle ca matéria de uue
trata c l?rojeto em questão, JUlga-nos
'Por bem, apos acor I') cou- _ próprio
sígnatárío do Sttbsl;itutivo de Plená
rio, o Líder Geraldo I"reire, sugerir
pequenas alterações nos artigos ic 2'
e 3° da Emenrt·' ora em apreciação,
na forma da Subernenda que nos per
mitimos apresentar a este orgno
,'I'ócplco.

ConcJuimos, nols, pela aprovaeao ao
Projeto nos termos do Substitutivo
de Plenário, com as modificações ('a
SUpemenda proposta:

Sal" di1. Comissão de Saúde, 1':111 li
de outubro de 1072.~ Deputado João
Alves, Relator.

Irr - PAR!':CEll D,~ COMrSS1\t1
A Comissão de Saútíe, em .:euniào

"ordinária de 11 de outubro de lB'I~,

aprovou, por unulllmidade. o Projeto
de lei n" 2.1:.A-f,-70 (Emencja, Su',s,
titutiva de Plenário ao Projeto de lei
n° 2.114-70), com Subemenda, ,.Os
tenDos do parecer do Relator, Depu
tado João Ah"b.

Estiverunl presentes os Senn:jrcr..s
Deputados Janduhy ClU'neiro, Presi
dente, Sylvio Botelho, Vice·PreGidr-n
til, João Alves. Relator, Leuo ""'nt
paIo, Armlldo Busnto. Américo Eta
Bll, Albino· Zen!, Nunes 1"re1re, l!'rUfJ"
cisco Rollemberg, J .G. de Araujl)
Jorge, Marcílio Lima e Navarl'O Vi
eira,

Sala. da Comissão dé Saúde, 11 <te
outubro de 1972. - Deputado Jan
duhll Canw!)"!), Presidente - Dêpu
tado João AlVes, Relutar.

SUBEMENDA DA COMISSÃO

, Dê-se aos artigos 1". 2° e 3° do
Substitutivo de PlenáriO ao PtoJeto
n° 2.144-70 a seguinte redaçã.o:

Art. 1°) A fabricação, a venda e o
consumo de hebidas de qualquer na"
turuza, em todo o territol'ió hãcional,
!,bedecerão Ms padrões de ldent,d,,-
do e quaIldade fixado ~lql.;; Pode»'
Êxecutivo,

PatúgrMO únIco, As bebidas estran
geiras SOffienttl poderão ser objéto de
ÕOlhGrcio ou ént1"egues ao consum'J SOl
~orem observados OS padrões adotados
para as bébidas fabricadas no p'1.is.

conto) de suco de frutas naturais, e
'dá outras providencías ' e nus termos
da subem8nda dn QomiSsflo de 00'15'
:l;ituição e Juutiçe: () dn Suhemenda da
~omi8sr,0 de Agricultura.

oompareeercm ou scguíntea Se
nhores Deputados: João Arrudu, Vi
cc-Presrdente da Turma "A" no exer
CiOlo dê. presidt'ncifl, Alberto Hofi
mann, vice-PrEsidente da Tütma
."B", RulJ"n1 nedil,a, Relator, .Hal'
condes Cudelha, Arthur Fonseca"
SU:3sumu Him' a, Lomanto Júnior,
'Dins Menezes, Cnrdeso do Almerda,
Antônio Fontes, Ferrdra do Amaral,
M6,rcio Paes, José Haddad, Slélio '\-ia
reja, ChaVES Amarante, e Farh .GIm",

Sala da Comissão, em 14 de seí.ern
bro de 1972. - Deputado Jotio Ar
'lZláa,. no exercício dn, Presidência 
Deputado Rubem Jli!eáina, Relator.
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Art. 4° As diárias referidos nos ar- Fazenda N.aciona.J e Prcouradores do
tigos anteriores irão sendo gradual e Autarquias g':,e não estejam em erett
obrigatoriamente absorvidas na razãc vo exercíoío ~1) atual Oapltal da Re.,
de 30% (trinta por cento) dos aumen- pública;
tos ou reajustamento dos atuais -ven- e) aos Juizes eProcuradores do 'I'ri
cimentos dos beneficiados por esta lei. bunal Maritimo ou a outros quaisquer

-. ° _ . . " ser vídores equiparados, pa~a efeitos de
• 1 00 f1;1nci<?nar1os públícos fe- Vencimentos a Membros do Poder Ju

deraís e autárquíeos que y.enham .a dicíárío ou do Ministério Púl;1licoquer
s~r transferidos pln'a_ Brasíli» ;?a vi- da União quer da Justiça do Distrito
g ncia . de.st~. lei, n~o po"q~~~o em Federal, salvo se estiverem em efetivo
qualquer hipótese, pe•.ceper cqai)aS su- exercíoío em Braaflíu,
perrores à parcela ainda nao absor- •
vida, no momento, das diárias já con- Art. 12. A gratiIicaç~o men,~al ;;la
eedidan aos funcíonáríos de igual ní- rep~esentação devida aos Presidentes
vel de vencimentos. dos órgãos do Poder Judiciá~io e aOS

§ 2° A soma mensal das diárias Menl-bros do .l,?-inistérlo Público,. em
mencionadas nos artigos anteriores eretívo exerrscro em Brasíüa, sem;
nã~ poderá, em qualquer caso, ser in- 1) Presidente do supremo Ttlbunal
f~rlOr ao total das va?tagens conce- Federal Cr$ 40.000,'JO (quarenta mil
dldu!' mensalmeJ?;t~, ate esta data, .a{)s cUlei.os);
servidores benerícíados por esta lei, e
em cujo gôzo se encontrem. II) Procurador Geral da ~epúbJ!G.í1o

< - Cl'$ 40.000,00 (quarenta míl cruzet-
ArL 5° Somente na proporção em ros) :

que forem .spndo abS?l'vidas, a~ diá- II~) Presidente do Tribunal Federal
nas, concedidas p~r esta lel se!ao ,lI?- de Recursos do Tribunal de Contas
corporadas aos proventos da ínatíví- da União, do Tribunal Superior Elei.,
dade, toral, l' Sub-PrOCUrador .]la Repúbli-:

Ar~. 6' Para efeito do cálculo das ca, Procurador Geral .do 'I'rlhunal de
diárias a que se referem os arts. l' e Contas da União e Presidente dc 'I'ri
2', os vencimentos são os fixados pela bunal de Justiça do Distrito Federal
lei, n° 3.414, da 20 do junho de 1958, e Procurador Geral da mesma Justiça,
acrescidos dos abonos de que tratam Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros);
o art. 2° letra n da Lei n° ;).531, de IV) Presidente do Tribunal do Júri
1959, e art. 93 da Lei n° 3.780, de 12 do Distrito Federal, Cr$ 6.000,00 <seis
de julho de 1960, e os arts. 60 e 7° da mil cruzeiros).
Lei 3.826, de 23 de novembro de 1960. Parágrafo único. Os Presidentes do.
excluídas as gratíflcuções ou acréscí- Superior TrillUnal 'Milltar e do l'ri.,
mos, bunal Sup()rio): do 'r~abalhº, o );'1'0.,

curador Geral da Justiça do Trabalho
e Procurador Gera,l da Justiça Mili~(l,t'

terão direito à gratWcaç§,,", mensal de
representação nQ l~l,n' de crs , ... ,.]
20.000,00 (vintl'; mil cruzeiros) desde
que as referidas Corbos se. &ransfil''tm
para Brr'oilia e a partir da efetiva
instalação de seus trabs,lhos na Ca.,
pital da República.

Art. 13. V&tado.
Art. 14. Aos Membros do 'l'ribunal

Superior Eleitol'al e·l.lolÍ\Jdo;J dentre os
juristas, quando exerçam função pÍ!-.
blica, ser,'" assegurada a percepção de
diárius, sob o mesmo oritério adotaçlo~
relativamente aos Magistraç!os inte.,
grantes desse Tribunal.

Parágrafo único. Quando a escolha.
recair em jurista que não exerça
função pública, ser-lhe-á a&ribuí,la
diária igUal il; mais elevada que vier a
receber nos termos desta lei, o Merno!
bro dQ' 'J?ribunal q1.\e: exercer função
pública,

Art. 15. E o Poder Executivo au"'\
torizado a ab1'ir i10 Ministério da Jus-:
tiça e Negócios Interiores o crédito es-:
pecial até o Jlmite de Cr$ ...... ".,
250.000.000,00 (duzentos e cinqü.enta;
milhões de cruzeiros) oa~a atendet'.
.,0 corrente exercicio, às 4espesas de-o
correntes desta lei.

Art. 16. Ficam aprovadaS as diária:;
e ajudas de cust-o concedidas até esta
dati!, a qualquer título, aos beneficia"
dos pela presente. Ipi, em \azão ãili
transferência da Capital da Unl[\o
'pa.t!'. o Pl~nalto Central do Pais.

Art .f, A presente lei ~ntrará em
vigo}' r,a, data de sua publicação, te..
vogadas as disposições em contrário.;J

Brasília, em 20 de dezembro de 1961;:
140° da Independência fJ 73' da Re
lJúbllca.

Jo~o GOUlJll\r
Tancredo Neves
Alfreclo Nasse7'
Angelo Nolasca
JoáQ. de segadas Vian.'l.
San Tiago Dantas
Walther 1v.!oreira Sa!le.~
Virgílio Távora
~lrmando Monteiro
Antônio de Oliveira Brito
A. Franco Montora
Clóvis M. Travassos
Souto Maior
Ulysses G1limarães
Gabriel de R. Passo~

de 1972.

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL_o~eção ,1')'

los correspondentes a denominação
desses cargos e agregados aos respec
tivos quadros, considerando-se vagos
automaticamente, para efeito de Pl'Q
vimento, os cargos efetivos de que são
titulares.

Art. 7' Suspender-se-á o pagamen
to da diária ao benetícado pela pre
sente lei que se afastar temporaria
mente, mesmo licen,)]ado, de éxel'ciçio
de suas funções em Brasilia, salvo nas
hipóteses previstas nos itens l, II e
UI do art. 83 da Lei n° 1. 711, de 28
de outubro de 1952.

.l\rt, B' Perderá igualmente direito
ao pagamento da diária a peneficiado
pela presente lei que fôr removido ou
passar a ter exercio!{) fora de Brasília,

. Art. 9' Os Ministros dQ Superio1'
O Presidente da República Tribunal Militar e do Tribunal supe-

l'ior do Trabalho, clesde que as referi
Faço saber que o Congresso Nacio- das cortes se transfir'l,ll1 para Bras!

nal decreta e eu sanciono a seguinte lia,' e a partir da il)st~\lagão de seus
Lei: trabalhos na nova Capital da Repú-

Art. I" Aos membros do Supremo blica, perceberão as diárias referidas
Tribunal Federal, do Tribunal Federal no art, 10 da presente lei.
de ReCUrsos, do 'I'l'ibunal de Contas Parágrafo único. Por igual os Pro
da União, ao Proourador aos Audito- curadores Gerais da Justiça Militar e
res e aos Procuradores-Adjuntos do da Justiça do 'I'l'abalho e os demais
Tribunal de Contas da União é atri- l'epresentantes do Mí111stério Público
buida, pelo efetivo exercício em Bra- das referidas Justiças que, por fo.,ça
silla, uma diária c.orrespondente até de lei devam servir junto as rcspec"
l/20 (um vinte avos) de seus venci- tivas ProcuradoriaS-Gerais, perceberão
mentos. as- diárias referidas no art. 2' desta

Art. 2' Aos funcionúdos públicos lei. -
federais e autárquicos pelo efetivo Art. 10. Aos Membros do 'frlbunai
exercicio em Brasília é concedídi1 uma de Justiça e da Justiçe, de 1" Instãn
diária na base de até 1/30 avos (um cia do Distrito Federal e ao Juiz PI'e
&rinta avos) dos respectivos vencimen- sidente da Junta ,de Concilaçúo f.! Jul
tos. gamento de Brasllia fica assegurada

Parágrafo único. O Consultor-Geral a pemepção da. diária prevista no ar
da República, o Procurador-Geral da tigo 10 desta lei.
República, o 1° Subprocurador ela, Re- Parágrafo único. Por igual fica as
pública, {)s Procuradores da Repubii- segurada ao Pr{)curador-Gcral da JllS
ca lotados em Brasília, bem COIDO os' tiça e demais Membros do Ministério
Consultores-Juridicos e os demais Público do Distrito Federal, a percep
membros'do Serviço Jurídico da União çáo da diária prevista no art. 2' da
que exerçam na atual Capital da Re- presente lei.
pública em caráter permanente as
funções do seu cargo, também perce~ Art. 11: As disposições, efeitos e be·
berão uma d.ária na base de até 1/30 nefícios previstos nos artigos anterio
(um trinta avos) de seus vencimen- res não se estenderão;
tos. a) aos inativos (Lei 2.622, de 18 de

Art. 3D No cálculo da remuneração outubro de 1955): .
dos Procuradores da República, lota- b) aos Marechais (Leis 1.488, de 20
dos em Brasilia, observar-se-ã um li- de dezembro de 1951): .
mite de 95% (noventa e cinco por
cento) sobre o vencimento do Pro- c) aos Membros do Conselho Nacio
curador-Geral da República, previs~ nal de Economia (Lei n° 2. 69B, de 14
no parágrafo único do art. 5' da LeI de dezembro de 1955) enquanto não
n.' 3.414 de 20 de jm1tw de 1958, ex- passa~em li ter efetivo exercício em
cluidas do referido cálculo aos diúrias Brasília; -
e a gratificação mensal de represen- d) aos Magistrados, Membros do
tação de que trata esta lei. Ministério Público, Procuradores da

LEGISLAf!ÁO CITADA

LEI N' 3.780 - DE 12 DE JULHO
DE 1960

Dispõe sobre a Clássifioação de Car
gos do Serviço Civil do Poâer Exe
cutivo, estabeleoe os vencimentos
cvrremonaentes e dá. outras pro
vidências.

LEI N° 4.019 - DE 20 DE DEZEMBRO
DE 1961

COmplementa o artigo 60 da Emenda
Constitucional n' 3, e àá outras pro
vidências.

de cargo de Consultor Juridico, o mero 5.645, de 10 de dezembro de
provimento do cargo em comissão é 1970, R,'J despesas decorrentes da
condicionado à vacüuoía, no quadro aplicação desta Lei serão atendidas
respectivo desse cargo, o qual se eX- pelos recursos orçamentários próprios
tmguírá quando vag:tr. dos Mínlstéríos, dos Orgâos Integran-

§ .20 A. gratificação de representa- tes d" Presídêncía da República e das
ção e as diárias de que trata a Lei Autarquias Federais, bem como por
n9 4.019, de 20 de outubro de 1961, e outros recursos a esse fim destinados,
respectivas absorções, que estiverem na forma da legislação pertinente.
sendo percebidas pelos ocupantes Parágrafo Únleo. Em relacão aos
efetivos a que se refere o parágrafo órgãos mencionados no artigo '13 des
anterior, são absorvidas pelo venci- ta Lei, as despesas deverão ser atsn

.mente fixado nesta Lei para o car- didas pelos seus própríos recursos or
go de Consultor Juridico. çamentáríos, assim considerados, in-

Art. 89 E' errado 1 (um) cargo clusíve, aqueles decorrentes da trans
em comíssãc de SubprocUl'ador-Goral rerêncía a que se rerers o mesmo ar
junto à Justiça Mlhtar, cujo provi- tígo.
mente é condicionado 11 vacância do Art. 16. Esta Lei entrará em vigor
atual cargo etetívo de igual denomí- na data de sua publicação, revogadas
nação, que se extínguírá quando va- as disposições em eontrárío,
gar. Brusílla, em de

Art. 99 Na ímnlantacão do plano
dc classificação dós cargos que deve
rão integral' o Gl'UPO de que trata
esta Lei, poderá o Poder Executivo
transformar em cargos em comíssao
funções de asesssoramento superior
integrantes de Tabel,~s de Graüiíca
ção pela Representação de Gabinete
aprovadas pelo Presidente da Repú
blica.

Art, 10. Os vencimentos fixados .. , .
no artigo 19 desta Lei não se aplicam . , , .
aOS funcionários que, po:!: força do
al'tigo 60 da Lei n9 3.780, de 12 de Art. 60. Os funcionários que, por
julho de 1960, estejam ou venham 'I força da Lei n- 1. 741, de 22 de novem
ser agregados com enquadramento bro de 1952, tiverem assegurados ven
em símbolo de cargos a serem trans- cimentos de cargos em comissão, fi
formados ou reclassrãcados em de- carão enquadrados nos novos símbo
corrência da ímplantaçâo do orupo-:
Dírecâo e Assessoramento superio
res, nem aOS que se tenham aposen
tado com as vantagens dos referidos
carg<Js.

Art. 11. Aplica~se o disposto no
artigo 69 desta Lei aos, órgáos a que ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
se referem o artigo 209 e seu pal'â-
grafo único do Decreto-lei n9 200, de
25 de fevel'<;Ü'o de 1967.

Art. 12. Os ocupantes dos cargos
de P1:<Jcurador-Geral da República G
de Consultor-Geral -da República fa
rão jus. a uma gratificaçáo de l'epre
sentação, correspondente a 12% (do
ze por cento) do vencimento fixado,
no artigo 19 desta Lei, para o l'es
pectivo cargo.

Parághfo único. O disposto neste
artigo não se aplica ao a.tual ocupan
te do cal'go de Proourador-Geral da
República, ficando-lhe, entretanto,
assegurada, enquanto nele estiver in
vestido, a diferença entre a l'etribui
ção ora percebida e o vencimento
fixado nesta Lei.

Art. 13. Os demais órgãos inte
grantes da Administraçáo Pública
Federal Indireta, a que se refere o
artigo 59, itens II e III, do Decreto
Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo Decreto-Iel
nl' 900, de 29 de setembro' de 1969, que
recebam transferência de recursos da
Uniáo, somente pcderáo aplicar o re
gime de retribuição estabelecido nes
ta Lei, aos respectivos empregos ou
funções de direção e aSSessoramento
superiores, mediante oDservâncla do
blstema de classificaçá{) e das demais
normas nela previstos.

Parágrafo único. O disposto neste
Itrtigo aplica-se, com a mesma l'es
lalva nele c{)ntida, àJ; Fundações ins
ntuidas em virtude de lei federal, ~
~ue se refere o al'tigo 39 do Decreto
lei nO 900, de 29 de setenlbro de
1969.

Art. 14, Ca,berá no órgãt1 Central
do Sistema. de Pess\la.l Civil da Ad
Ininistração Federal zelar pela im
plantação e pelo cumprimento d"
presente Lei e expedir os necessários
atos normativos,' ficando revogado o
~rtlgo 151 e seu parágrafo único do
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereir;)
Jie 1967, e artigo 60 do Decreto-lei nú
mero 900, de 29 de setembro de 1969.

Art. 15. Observado o disposto nos
artigos 89, item In, e 12 da Lei nú-
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rn - coordenar informações estra
tegrcas no Campo Militar;

IV - coordenar, no que transcenda
05 objetivos específicos e as dísponibi
üdades previstas no Orçamento dos
Ml1J.lstérios Militares, os planos de
pesquisas, de desenvolvimento e de
mobítízacâo das Fôrcas Armadas e os
programas de aplicação de recursos de-o
correntes.

V - coordenar as representações
das Forcas Armadas no País e no ex
ter.or ; ~

VI - proce:ter aos estudos e prepa
rar as decis6::; sobre assuntos que lhe
forem SUbE1{;tldüs pelo Presidente da
Republica l' .

§ 1.0
a .-••••••

"Art. 15 õ dent-e. da República e dentro dós li-
§ 1.0 .••••••• mites da lei. As Fôrças Armadas, es-
§ 2.° Com relação à Administração seneíaís à execução da Política de Se---

Militar, observar-se-à a finalidade gurança Nacional, destinam-se à
precípua que deve regê-la, tendo em defesa da Pátria e a garantia dos Po
vista a destinação constitucional das deres constituídos, ela Lei e da or
Forcas Armadas, sob a responsabílí- demo
ctade .dos respectivos Mmístros, que Parágrafo único. As Fôrças Arma
são os seus- Comandantes SuperIOres. das, nos casos de calamidade púbhca,

§ 3.° " colaborarão com os Ministérios CiV1S,
"Art. 21. O Ministro de Estado sempre que solicitadas' na assistência

exercera a supervisão de que trata às populações atingidas' e no restape
es!e ütnlo com apeio nos órgãos oen- lecímento da normalidade."
rr.us. "Art. 50. O Estado-Maior das Fôr-

Parágrafo único, No caso dos Mi- ças Armadas, órgãos de assessorarnen
rustros lV!i1itares a supervisão minis-o to do Presidente da República tem por
ter.at rera, também. como objetivo, co- atribuições:
locar a administração, dentro dos prín-
"lpiOS gerais estabelecidos nesta. lei, I - proceder aos estudas para a fi
em coerência com" destinação constí-, xação da Política, da Estratégia e da
tucionai j.recipua das FDrças Arma- Doutrina Militares, bem como' elabo
das, que constitui a atívrdade, a fIm' rar e coordenar os planos e programas
nos respectivos Mmíatórloa," decorrentes;

Il - estabelecer os planos para em-
"Art. 23: ..••• ••• prego das FÔl'ças Combinadas ou Con-

1.0 juntas e de fõrças singulares destaca-
~ 2.0 . .... .. .. das para participar de operações mi

litares no exterior, levando em cem-
§ 3.0 Além das funções previstas sideraçâo os estudos e as sugestões uos

neste título, a Secretana-Gerrd do ].IH.. lY.fínistros Militares eompetentes:
nís: erío do Planejamento e Coorde
nação Geral exercerá as atribuições
de O~g;\o Oentral elos sistemas de pia
nejamento e orçamento, e a Inspeto
ria-Geral de Fmanças do Ministério
da Fazenda, as de órgãos Central elo
SIstema de administração tmanceíra,
contabilidade e audítór.a".

"Art. 31. A estruturação dos siste
mas de que trata o artigo 30 e a su
bordínaçâo dos respectivos órgãos
Centrais serão estabelecidas em de
creto" .

"Art. 36. Para auxihá-Jo na pQ.Çl~

denação de assuntos afins ou inter
dependentes qne interessem a mais de
l1m Mirtisrério, °·Presidente da Repú
blICa poderá incumbir de h1issão coor
dena clora um dos Ministros de Esta
(iO, cabendo essa mIssão na ausência "Art. 51. A Chefia do. Estado
de desigl1açãD esp'3dÍl ica, ao -fi11njstro lvlaíor elas !?rças- Armadas e e~erC1(:a
do PlaneJamento· e Coordc11ac1\o Ge-I por um ofICIal-general do .malS alto
ral. . .- posto nomeado pelo Preslden.te. da

. República, obedecida, em prlnClplO, o
~ 1.' critÉrio de rodizio entre as Fôrças Ar-
§ 2,0 •••• a •••_ madas". _ "

§ 3.0 O disposto neste artigo não "Art. 55.' O Ministro da Marinha
se a.plica aos assunt-os militares, cuja exerce a direção geral do Ministério
coordenação lar-se-á diretamente pelo da Marinlla e é o Comandante Supe-
Presidente da República". rio1' da Marinha de Guerra" .

"Art. 37. O Pl'esidente da Repú- "Art. 56. A Marinha de Guerl'a
blica poderá prover até 4 (quatr!» compreende suas organizações própl'ías,
cargos de Ministro Rxtraordinário para pessoal em serviço ativo e sua reserva,
o desempenho de encargos temporá- Jl1clusive as formacões auxiliares con-
rios de natureza reievante". forme fIxado em iei".

"Art. 40. O Conseiho de Seguran- "Art. 57 .
ça NaclOnal é o órgão de mais alto V - ...• :, ••
l1ivel no asseósoramento direto do Pre- _ Comando do Controle Naval do
sidente da Repúl)lica, na formulação e Trárego lVIaritimo".
na cxecucão da Política de Segurança'
Nacional:

Art. 151. O Ministro responsável
pela Reforma Admínístratíva terá.
tatn~éln, as seguintes missões:

! - Orientar e coorríenar. os es
tudos ele que trata o Titulo XI,
Capitulo r (Normas Gerais).

TI - Orientar e coordenar' a re
visão das lotacões das unidades
administrat.ivas.

Das Dispps1,ções Trumsiiôruu;

Art. 209. Enqlmnto não forem expe
ditios os respectivos regulamentos e
estruturados seus serviços, o 1YIinisté
rio do Interior, o Ministério elo Pla
nejamento e Coordenação Geral e o
Ministério das CO"llU.1lcacoes ficarão
sujeitos ao regime e'e trabalho pertt
nentes aos Mímstér .os F:x~ra("ll'ílinn ..
rios que' antecederam os dois pnmeí
ros daqueles Ministér tos no que con
cerne ao pessoal. a excecão de serviços
e movimentação te recursos finan
ceiros.

Parágrafo único. O Poder Exeêuti
vo expedirá decreto para consolidar
as disposições regulamentares que, em
caráter transitório, deverão prevale
cer.

"Art. 58. O Chefe do Estad{)
Maior da Armada exercerá, cumula
t-ivamente o cargo de ComandanLe

§ 2.0 No que' se refere à execugão Geral elas fôrças mencionadas no in
da Politica. de Segurança Nacional, o ciso V do pol'tigo anterior".
Conselho apreciará os problemas que "Aft. 63. O MinIstério da Aero

I - ... lhe 10rem propostDs no quadro ela nautICa admmisira os negôcios eia
Ir - Emprêsa Pública - a entida- conjuntura nacionai 01,l internacio- Aeron8.utICa e tem como atribuições'

de dotada de personalidade jurídica na}". principais e preparaçâo da Aeronáu-
de ..direito privado, com patrimônio "Art. 43. O Conseiho dispõe de tica MUitar para o cumprimento' de
proprlO e capital exclusivo ela União, uma Secretaria-Geral, como órgão de sua destinação cDnstitucional e a su-

. dI' I - d pervisáo ~ das' atiVIdades da Ael'Onállt·i-cna a por eI para a exp oraçao e esturro, planejamento e coordenaçào ca Civil.
atIVidade economica que· ° Governo no campo da segurança nacional e Paragrafo único. Cabe ao Ministé
Seja levado a exercer por força de conta com a colaboração da Comissão rio ela P~eronautica:
eont.jngência ou de cDnveniência ad- Especial da Faixa de Fronteiras das
mi11istrativa, podendo revestIr-se de Divisões de Segurança e Inforx:nações I _ propor a organização e proyi
qualquer das formas admitidas em di- dos Ministérios Oivis e de outros ór-' dencIar o aparelhamento e o adestra
reito. gãos complementares, cuja criação se menta da Fôrça Aêrea Brasileira, in-

l u _ "Aciedae'e de Economia. :Mis- tome imprescindivel ao cumpl'imemo clusive de elementos para integral' as
tdo _ a e';',Údade1dotada de personuJi- de sua fmalldade constituciOnal". ];"ôrças Combmadas ou Conjuntas.
àade juridica de direito privado. cria- "Art. 45. As Fôrças Armadas. 11 - ol'1enlar, coordenar e contro-
rla por lei para a exploração de ati- constituidas pela Marinha de Guerra, lRr as atividades da, Aviação Civil,
vidade econõmiea sob a formfl. de pelo ExérclÍo e peifl. Aeronr.utica .Mi- tanto comercial como prlVadas e des
SOCIedade aDõoÍm~, cujas ações con1 lit-ar, são instItuições naci~I1ais. pcr- pCH'tlVU'5, obf:p..l'vando, Cllwnta às ~r1
dlreüo a voLo pertençam eUl sua Imanentes e_regula~es. úl'ganlz~d8.;s ~om [ilelraS, a orientRç'ão esta belcClda pera
lnaioría à União ou a entidade àa i base na .hIerarquIa e na dlSClpllna, Conselho Nacínn~l dcs TransporTes,
Mlministração Indireta"... j sob a autoridade sllprema do Presi- n-as termos do artlgo 162 cJesta lei.

DECRETO-LEI N.o 900 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1969

A I t e r.a dlSpOS!ções' do Decreto - lei
n.O 200 C), de 25 de feverei1'O de
1967, e crei outras P1·ov,idêncius.
Os Mlilistl'oS da r/la-rinha de Guer

ra, do Exérclto e ela Aeronáutica Mi
litar, usando das atribuições que lhes
cOl1íere o artlgo 1.0 do Ato InstituciO
nai n.O 12 ("!, de 31 de Rgosto de 1969,
combinado com o § 1.° do artIgo 2.0

do Ato Institucional n. o 5 ('). de 13
de dezembro de 1968, etecretam:

Art. 1.' Os dispositivos do Decreto
lei numero 200, de 25 de fevereiro de
1967, adiante imlleados. passam a vi
gorar com a seguinte redaçao:.

"Art. 3.° R-espeitada a competência
constitucional do Poder LegIslativo es
tabelecida no Rrtigo 46, incisas II e
!V, ela Constituição, ° Foder Executi
vo regulará a, estruturaçã-o, as atribui
ções e o funcionament-o dos órgãos "a
Admmistração Federal".

Art. 5." , .

: , .
Art. 5.' Para os fins desta lei, con

sirtera-se:

DECRETO-LEI N.o 200 - DE 2~ Dl'}

l'EVEREIRO DE 1067

, D:, õôe sobre a orçanieaçiio du Ad11!i
11 rstraciio Federal, estabelece dire
tr-zee pC/ma Reforma Ad1n~nistm
tioa e cl~ outras provIdências:

· ..........................•.•.......... lI! .-::. Orientar e coordenar as
Ir _ Empresa pública - a' entída- provídencias concernentes ao pe,-

dc dotada de personalidade [urídica soal OClOS0.
de direito privado, com patríreõnío IV ----' Superintender os estudos
prcprro c capital exclusivo da trmão que devem ser realizados para
ou de suas entidades de Admnustra- constituição, em' bases deírruti-
cão :rndlreta, criada por lei para. de- vas, do .Assessoramento suoer.or
sernpenhar atívídades de natureza da Admíntstraeáo Civil.
empresartal que o Governo seja leva- . . . .
do a exercer, par motivos de conve- Paragrato umco . O Mmu;tro re~-

meneia ou cot:dingêL!cia .admin~stra- Ipol1s8.~e: yela ReiOl~~,~~.Adl~:lnls~r~~_l.~_
tiva podeude tal entidade 1'~Ve3lF~seJ va cont..i::'.~a, c{)n~. ;-L e"':I,o.v:L~ (~OJ?elaç~lu
ele qualquer das íorrnas admitidas 81n' do Depari amenuo Administrativo (lo

· direíto . Pessoal Civil (DAS?).
111 - Sociedade de EC?llOmia Mís1 a o ..

- a cutluade dotada de personau-íu- TITULO XVI
de jundica de mrc.to privado, orlada

· por lei para o exercicio de ativldade
· de natureza mercanttl. sob a forma

de EGCleGlacte anonnna, cujas ações
com cJ.n'eito a voto pertençam em sua
maioria, a UnJüo eu q, entidade dR.

• Ad11l!nI~lI'"lÇQO Indireta...................................."'..
Cll.PÍTULO IV

Do fisse.ssàumenio Superior da
Admzmsírução Civil

Art. 122. O assessoramento supe
rtor ela Admmistração Civil, íntegra
do por 1unçóes de direção e assesso
ramento esoeclahzado dos órgãos Cen
trais elos jimnislérios (art. 22) e do
Depal'lanp:nlo Ad.nírustratavo do Pes
soal Civ]] laIt, 115) sem atendido por

, titulares d~ cargos em comissão e por
-pessoal técnico eSpe018,1i~9.do.

Art. 123. Os cargos em comissão
serao preenchielo's por peSS{)aS da I\.d
IDmistraçao Direta ou Indu'ela oU do
setor prl vRdo e as nomeações somen
te pocleráo recair naqllel~s de ~om-

· provadas idoneidade e CUJO ~urncnlo
cerllllCllle a experiência requenda pa.ra
(] cleseinpenho da função.

Pal·tH;l'fl.fo único. Enquanto durar a
·comlssão,. o nomeado afastar-se-á de
qUAlrll1el' cargo ou função que deEen.1
pe 11110 no Serviço Público OU no setor
pl'l'" n.

A:t. 124. O pesso;ll téc11lcO ~specia·
liZRdo destinado a iunçoGs de l!-s5es;;0
l'amenio superior d~" Adnllmst;·<I,aO
Clvil, ser a recrutado no. setor pnblLCo
e no setor prIvado, seleCIOnado 5~'gUr.
00 critcl'ios específicos, subn1etl.d" a
contínuo t~'einamentD 6 aperte,ç~:
n1el1to que a<:se~UI'3m o r.onhecJil1eI.vo

, e utnizaçã{) das i.écnimls. e in~rrur~wn

tos me,!ernos de 'ldm1l11straçao, e ~l'
caTH sujeil.-o ao -regi1'Yle da Leglslaçao
II'rHbalhistu. _ . .

sI' A 8e)e,'00 de pessoal tecmco ::5
peCiO!Izado estará a carg.o do Censo
de \ llerleieoamento (artIgo 121) em
'articulação com "s jl.j[,plsh'rios inte
:reb:~ados.

§ 2 \J As admissões poderão ser ~êa

1izaclas para o desernpenho das fun
. l'ões prevlscas em regulamento, P qu~1
ievará em conta a nat'11l'eza da. at"lVI
(jacle e as peeulial'ldades dos serviços a
atender e estabelecerá normas de '2on
1l11t~ baseada em éLica pwfissionaL

S 3.0 O regime' salRrial será estabe
leclelO na re,;ulamentaçâo, em conso
nanem com as funções a serem desem
penhadas.

B 4." O funcionário público admiti
00 em função técnica especíali1::-\ ____.a,
no regime da legislação trabRlhlsta,
ficlm aJastado do carga de ocupar,
~n:l carater efetivo, enquanto perdU..
lar aOllela situação temporária. só
contandQ o tempo ele fier\'iço Cürr13S
ponr1el'ü~- 'pJ,l'i1 fins de p:;"Dn1Dç2Jo e apo
sentado~la.
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tigo 4°, o parágrafo único do artigo 31,
o parágrafo único do artig,) 37, o pará
grafo único do artigo 50} a. alínea "c"
do artigo 146, os §§ 1,0 e- 2.D do artigo
155, e os artigos 168, 169, 192, 193, 194,
196 e 197 do mesmo Decreto -Ier.

.Art. 9' Este Decret{)-l03i entrará em
vrgor' na d~ta de _sua publicação, l'evo-.
gadas as dísposiçõss em conteárío ,

Augusto Ramann Radernaker
01'Ünewalã
Aurélio de Lyra 'I'auuree
MárcIO de Souza e Me~(o

II! - estabelecer, equipar e operar,I b) estabelecerá os processos de re- serviços .ínstítutos Q estabelecimentos
diretamente ou mediante autorização crutamento com base no SlStema do incumbidos da execucão de atívídades
ou concessão, a infra-estrutura aero- Mérito; de pesquisa ou ensino ou de caráter
náutica, inclusive os serviços de apoio c) fixará as demais condições neces- industrial, comercial ou agrícola, que
necessários à navegação aéroa ; sárías ao seu exercício". por suas peculiaridades de organiza-

IV - orientar incentivar e realizar "Art. 122. Assessoramento Supe- ção e funcionamento, exigem trata-
pesquisas e desenvolvimento de in-. . d . . L-C' '1 mento diverso do aplicável aos de-

, teresse da Aercnautíca, obedecido rior da A ministraçao !VI compre-
~ 00 ~ enderá determinadas funções de asses- mais órgãos da administração direta,

quanto às de interessa míütar, o pre- soramento aos Ministros de Estado, observada sempre a supervisão minis-
visto no item IV do artigo 50 da pre- d <' íd d t f' d teríal.sente lei; enrn as por ecre o e ma as em

V _ operar o Correia Aéreo Nacio- número limitado para cada Ministé- § 1,0 Os órgãos a que se refere êste
nal: rio civil, observadas as respectivas artigo terão a denominação genérica

VI _ estudar e propor diretrizes peculiaridades de organização e fun- de órgãos Autõnomos.
para a Política Aeroespacial Nacio- cíonamento. § 2.° Nos casos de concessão de :LU-
na1". § 1.0 As funções a que se refere tono mia financeira, fica o- Poder DECRETO-LEI N.o (024 _ DE 21 DE

"Art. 64. O Ministro dá Aeronáu- este artigo caracterizadas pelo alto EEecutivQ autorizado a institpir fUJI- OUTUBRO DE 1939
tica exerce a direção geral das atl- nível de especificidade, complexidade dos especiais de natureza contábil, rt
vídades da Ministério e é o ooman- 'e responsabilidade, serão objeto de cujo crédito i.e levarão todos os te- Dispõe sobr,; ~ retribuiçãc ele servidores
darite Superiol' da Aeronáutica 1I1i- rigorosa individualização e a designa- cursos vinculados às atividades do ór- do l1i.w}steno (la l"azemta e àá outras
Iítar"; ~ ção para o seu exercício somente po- gão autônomo, crcamentáríos e ex- promdenclas.

"Art. 65. A Aeronáutica Mil~taré derã recair em pessoas de comprovada traoreamentáríos, inclusive a reeeí- Os Jl!!inistros da' Marinha de G~"'rJ'a,
constituída pela Força BrasileIra, per idoneidade. cujas qualífícações, capa- ta própria". do ExexcJto e da Aeronáutica MiJit"r
suas organízaçoes próprias e por sua cidade e experiência específicas sejam "Art. 195. A alienação de bens u.san~o das atribuições que lhes confer~
reserva, inclusive as organizações au- examinadas, aferidas e certificadas imóveis da União dependerá de auto- o artigo 3' do Ato 1nstitllc'on",l núrne
xíllares, conforme previsto em lei. pelo órgão próprio na forma definida rizaçâo em decreto e será sempre pt e- ro 16. (')! de_H de outubro de 1969,
~ § 1.0 A Força Aérea Brasâlerra é~a em regulamento. ' cedida de parecer do' órgão próprio combínado com o § 1° 40 artigo 2° do
parte da Aeronáutica Militar organi- § 2.° O exercício das atividades de responsável pelo patrímônto da União. Ato Institucional n° 5 «), cte 13 de de
zada e aparelhada para o oumprímen- que trata este artigo revestirá a forma qua;:to. à" sua oportunidade e con- aembro de 1968, .decretam'
to de sua destinação constítucíonaí e de locação de serviços regulada me- vemencia . Art 10 O .. J
em pleno exercício de suas atividades, diante contrato individual. em que 'ie Art., 2.° Não serão instituídas pelo - _ . ,SerVl( ar PUblICO federal

§ 2,0 Constitui a reserva da Aero- exigirá 'tempo integral e dedicação Poder :\?úblico novas fundações que nao podará p~~ceber quotas-partes ele
náutica Militar todo o pessoal sujeito exclusiva, não se lhe aplicando o dís- não satisfaçam cumulativamente os J~ultas, rmportaneias oriundas de lei-
à incorporação na Força Aél'e& Era- posto no artigo 35 ~ do Decreto-lei nu- seguintes requisitos e condições' ao de merCado!!:l~S, percentagens sobre
sileíra mediante mobilização ou con- mero 81 (*), de 21 de dezembro de ': a cobrança de _divida at:v!l. da União
vocação, e as organizações auxiliares, 1966, na redação dada pelo artigo 1.' a1 dotação específica de patrimônio, pagas pelos devedores, ou qualquer ím-
conforme fixado em lei". do Decreto-lei número 177 ('), de 16 gerr.do pelos órgãos de direção da run- port~nCla calculada Sobre valores da

"Art. 66. O Ministério da Amo- de fevereiro de 1967. dação segundo os objel.lvos estabele- receíta federal.
náutica compreende: § 3.0 A .prestação dos serviços a cidos na respectiva lei de criação; ,A~t. 4,0 Fica extinto, para os Iuneío-

I - órgãos de Direito Geral; que alude este artigo será retribuída b) participação de recursos ;Jr,ivados n~rJos da Ministério da. ?'azenda, o re-
- Alto Comando da Aeronáutica; segundo critério fixado em regula- no patrimõnío e nos disnêndios correu.. gInle de remuneração previsto no ar-
- Estado-Maior da Aeronáutica; mente, tendo em vista 2, avaliação de tes da fundação, equivalentes a no tigo 120 da Lei n- 1. 711 ("') de 28 de

. -: Inspetoria-Geral da Aeronáu- cada função em face das respectivas mínimo um terço do total; , outubro de 1952. '
tíca; _ ,_ '_~ especificações, e as condições vigentes c) objetivos não lucratí Art 3' As sértes d I -d A

lI. - órgãos de Díreção Setonal, 01'-- "'0- mercado de trabalho'". ~ , o ~ lV05 e que, ~ .' - e J asses e .gon-
~ H " u por sua riatureza, não possam ser Sil- te Piaonl do Imposto Aduaneiro do Im-

gamzados em base departamental (ar- tlsfatoriamenta executados por ÓI'O'ãó posto de Renda e de Rea las Internas
tigo 24); "Art. 123. O servidor público de- da Administração Federal, direta bOl! são transformadas na. de Azente Fiscal

In - órgãos de Assessoramento; signado para as funções de que trata . , d -
_ Gabinete do Ministro; o artigo anterior ficará afastado '~lo índíreta ; os ,Tributos Federais, de acordo com
~ Consultoria Jurídíca; respecth'o cargo ou emprego enquanto d) demais reqtÚsitDs estabelecidos as tawlas ane){as.
_ Conselhos e Comissões; perdurar a prestação de serviços, dei- na, ~egis1ação,pel't~neme a fund'.'ç?cs Art. 4.D As c1as.'J.es singniares' de Fis-
IV - órgãos de Apoio; xando de receber o vencímento ou (~I~lgOS 24 6 ~besulntGS do COdlgO cal AuxIlIar de Impostos Intc;rnos e
..:- Comandos, Diretorias, Institutos, salário correspon::!ente ao cargo ou CIVil). Guarda Aduaneil'o, coloc;ilcla~ na Parte

\erviços e outros órgãos; emprego público. Art. 3.0 Não conslitue mentid~'cies Sup~e;ne:rtar do Quadro Çle Pessoal do
V - Comandos AéreOs; Parágrafo único. Poderá a desig- da AdminiGtração Indireta as fun~6c;s ~,~m1S,erJo da Fazenda, extmtas à me-
- Comandos' Territoriais" . nação para o exercício das funções ins~ituid'~s em virtude de lei feda"1, dlda. que vag~xet;l os se;ls ~a.rg0EJ, bem
"Art. 75. Os órgãos da Admi- referidas~nD artigo anteriol' recair l'm aplICando-s8-lhes, entret:ll1to, quan como a de Tecmco de rrlDl1taçav. da

nistração Federal prestarão ao Tri- ocupante de função de confiança ou do recebam subvencões ou transferén- P_arte Per!J'li1nente do m",slllO Q,mdro,
bunal de Contas, ou suas delegaçç,es. cargo em comissão diretamente su- cias à conta do orçamento da Dni~~ sao orgamzadas de acorda com as ta~
os informes relativos à administração bordinados ao MinIslto de Estacto, a SUpervisão mínist2cLll (J.2 (lue 1rat::\l~ belas anexas.
dos créditos orçamentários e facilí- caso em que deixará da receber, du- os artigos 19 e 26 do D,"creio-lei 11Q- Art. 5° Cont1nua em vigor o alt)gd
tarão a l'ealização das inspeções de rante o período de prestação das fun- mero 200, do 25 d3 Í8verê'!l'O de 19[17. 105 da Decreto-lei n° 200 ('), de 25 de
controle externo dos órgãos de admi- ções de assessoramento superior, o Axt. 4° A ap'rovaçfw de qJrrdros e ta· fevereiro de ~967, salvo 'lU'111tn as van
nistração financeil'&, corttábllidade é' vencimento ou gratificação do :largo belas de PBZS0al das n 'U1' "ulas 1e- tagens a que se referia') tr'ciso IV do
auditorias. em comissão ou funçi}o de' confian- derais e a fixação dos L'dP~l'tivoS v'en~ 8rtlgo 101, do mesmo f)<lcretQ-lel.

Parágrafo único. As informações ça". c~menws e .sa,làrios siia d," competên·~ -
p~ev!st~s nesta ar,tí~o são as. im'pre~- "Art. 124. O disposto no presente Cla do PreSidente da ReDúbliea, flCan- Art. 6° As parcelas prpvlscPS nas ta- ,
cmdl'~ls ao exermClQ d.a.audltor~a fl- capitulo poderá ser estendido po.r de- do r0vogada~ qt~a!squer ,.Hô~;nsições que belas anexas podsxão ser atribuidas a
nancena e orçameI)tana, real1z8.c1a ereto a funções da mesma natureza, at~lbt1am (j"orgaos das p1'ópl'inõ autar- ocupantes de cal'gosJu br,ções de (li
com :Jase nos document~s emllnerndos vinculadas aos órgãos integrantes da gUlaS competência para ~, prática des- N,ção, chefia de repartições da Secre-
nos Itens I e II do artIgo 36 do De- PresidêncIa d~" República". tes atos. tal'ia da Receita l"Ml!l'al, com a iina_
creto-Iei número~199 ('), de 25 de fe- "Art. 146. '" Art. 5° Desde que a maiOrj;l do capi- lidade- de a.ssegurar hie,-,,nt[ula sRla-
vereiro de 1967, vedada a requislçiio ~, tal vo~ante permaneça eie propriedad:l ria], .
sistemática de documentos ou com" Parágrafo único. Para os fins da União, será .admitida., no capital da Art. 7° A adjudicação das vantagms
provantes arquivados nos órgãos da deate artigo, o Poder Executiva; Empresa PÚbfica (artigo 5', inciso 11. prevls~as neste Decreto-lei será regu-
administração federal, cujo exame se a) •• " •• " da I:!ecreto-Ial número ~t)0, de 25 de fe- lamentada mediante :nstrul,''ies do Mi-
possa reahzal' através das inspeções b) obedecidas as diretrizes, princi- verelro de 1967)" a· par,tl'ill;l.çãn de ou- mstério da Fazenda.
de controle externo". pios fundamentais e demais' disposi- tras pessoas juridicas de cti"elto púbh- Art 8° Da execucão ia;,!e Decreto-

"l'rt. 91. Sob a denominação de ções da presente lei expedirá progres- co interno, bem como 1e entidades à3, leí não pod&rá decorrer aumento de
Reserva de ContinGência, o Orçàm811to sivamente os atos de reorganizacão, Administr'ação Indireta elt União, dos despesas.
anual poderá conteI' dotação global reestruturação, lotação, definição-de Estados, Distrito Fed~ra1 e Municí- Art. 9' A não autuaçã:> de contril.m-
não especificíamente destinada a de- competellcia ,revisão de funciónamen- pios. lnte;; incursos em infraç§.o de lei fiscal
terminado programa ou unidade or- to e outros necessários a efetiva im- Art, 6" O Presidente da República e a não apreensão de mer·,arloria. im-
çamentárla, cujos recursoS serão uh- plantação da refmma". poderá atribuÍl' ém carater transÍlório portada Sém ,obediência às r,C'l'lllaS ls.
lizados para abertUl':.t de créditos ~\J- "Art. 155. As iniciativas e proYi- OU permanente no MintST,ro encane- gaisé configurarão a Qrát 1c30 do íliolto
plementares, quando se evidenciarom dências que contribuem pal'a o esti- gado da Ref.orma Admln:sC"ahva, a su- de lesão aos cofres públl'lr>S, pelo 11 gen-~
insuficientes. durante o exercicio as mula e intenSificação das atividades pervisão do Departamen~o klminLstr,,- tt fiscal de tributos rejerA.lS"'ies];lonsá~-
dotações orçamentnl'ias constllntes <lo de ciência e ~tecnologia, serão objet{) tivo do Pessoal Civil (DASP). vei.
orçamento anual". de coordenação como o propósito fle Art. 7' Ficam substitUl'ÍP,s'

"Art, 101,.0 prol'imento em cargos acelerar o desenvolvimento naeicnaJ I ~ No artigo 97 (lo Decre-t.o-Lei nú- Art. 10. Este Decreto-)ei entrará em
. - f - t'f'- d - ~ vigor no dia 30 de~ outubro de 1969, re~

O
elb1J.edCeOcmerISSa' aao er.t~l;:ç~es ~ra 1 lC~.,ads o através da crescente partldpação do mero 200, de 25 de felerairO do 1ge7, vogadas as disposições <,m c{)ntrário.~

.. C leno~ a ~&rem Ilha os País no progresso cientifico e tecno- as expressões "nas comliç683 previstas -
por ato do Poder Executivo que: lógico". neste ai'bigo" por "nos rermos da Iegis Augusto ffamann Rademaka
, aJ definirá os cargos em comis,:,'(o "Att. 151. As llledida" relaciona- Jaçáo trabalhls!Y::."; Grilnewald ~
de livre escolha do Presidente da elas com a fOl'mll!:II;,lo e t})(ecugdo da II - No ,utigo 161 do D;;?Ol'ctO-L;:,j Aurélio de Lyra Ta1'~res
República; política nacional do abastecimento ce- referido no Item' alJ~e;ior a. pal::tvril Márcio de Souza e íi13UO

1----- rão objeto de coordenação, na formo "lei" por "decreta·"
(» V. LEX, Le", F\:d., 1%7, puginu5 estabelecida em decrete". Art, 8,° Fica supmnidl<'l, nos alti-

,'861 e 1,511; 1969, pág. 1.230; 1968, pá". "Art. 172. P Podey FJxecutivo asse- gos 35 e 39 do Dr;creto-lsi l1úm~ro ~OO, . (') V. LEX, Leg. Fed., 1969, pág.)
1481, 1967 pág. 855; 1966 pá". l,g17; gUl'ará autonomia administrativa e de 25 de fevereiro de 1967, as r~feren- 1.466; 1968, pá;g. 1.481; 1952,pág. 49t;
1967 pág. ~OO, " financeira, no grau conveniente, aos cias a seiAY.l·es ~ revogados o .5 2' CIO ar-1967, págs-,- 864 e 1",511,iJ



4316 Quarta-feira 18 Dlp.RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1972,... ............ --=.
TABELA ANEXA DO DECRETO-LEI N° :1:-.024 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

QlIadTO de Pessoal do M~mster!o da Fazenda

I 11
I Número de Cargos II SITUAÇãO NOVA - PARTE PERMANENTE
I I1
1 [-_.-->._----
j I I II I Número de cargos
I I I I

Situação Anterior I I I l- I
I Ocupa- I I Classe ou Série I I I I Venci-
I I I I I I I I I menta
I dos I Vagos I Total I de Classes I Ocupados I Vagos I Exceds. [ Total I Meno...l
I I I I I I J I I I NCrlj>
I I I I I I I I
I ~ I I I I f I I
I I I I Agente Fiscal de 'I'ribu-] I I I I
I I I I tos Federais - C •••. 1 I 300 I I 300 I 1.500,00

Agente Fiscal do Impos-] I I I . I
J I I J

to de Renda - 18.m .1 136 I 257 I 793 I I I I I I
Agénte .l."Iscal do lm;Jos-j I I I I I I I
to de Renda - 17.D .1 86 I 180 [ 266 I I I I I

Agente E'lSca1 do uupos-] I I I I I I I
to ne Renaa - 16.p .. 1 1~ I 114 I 126 I I I I I
Ag~nte Fiscal de Rendas! I I I I I f I
Internas - 18.E ...... 1 30 I 65 1 95 I I I I I
Ag~nte E'iscal de Rendasl I I I I I I 1

!.tnterrras - 17.D ...... J 18Jl J 37 I 225 I I J -I
Agente FIscal de Rendasl I I I I I I I
Intemas - 16.C...... 1 316 I 40 I 356 I I I I I

I I I I "Agente Fiscal de Tribu-I I I I I
I I I , tos Federais - B •••• / 2209 I 108 I I :UOO 11.200,00

Agente FIscal do Impos-] I I I I I I I I
to Aduaneiro - 18.E .1 94 I 247 I 341 I I I I l-

iAgente .lnscal do Impos-] I I I I I I I
tc Acruaneiro - 16.D .1 363 I 237 I 600 I I I I

Jigente ",'Isca1 do rmpos-] I J I I I J I Ito Auuaneiro - 14.U ., 667 I 103 I '170 I I I I I
Agente li'Iscal da Impos-] I I I I I I I
to ae Renda - 15.B ..1 5 I 29 I 34 I I I I I

agente F'lscal dO Jmpos-] I I I I , I I
to ae Renda - 14.11.. oi 373 I 10 I 383 I I I I I

Agente Fiscal de Rendasl I I I I I I I
Jnternas - 15.B ...... 1 18 I 60 I 78 I I I I, I

I I I I Agente Fiscal de TI'ibu-1 I I
I I I I tos Federais - A •••• J 1.431 I J 431 J 1.000 I 1.000,00
I I I I I I I I

Agente Fiscalde Rendas] I I I I ! I
Internas - 14.11. ...... 1 402 I 33 I 435 t I I I

Agente li')Scal do tmpos-] I I I I I
to Aduaneiro - 13.B .1 349 I 12 I 361 I I I I I

Agente Fiscal do Jmpos-! I I ( I I , I
to Aduaneiro - 11.11. .. 1 284 I 79 I 363 I I I I

I I I I I r I

IVotas:
1) Os cargos excedentes serão extintos quando vagarem.

2) Os cargos da classe C serão preenchidos por merecim ento absoluto, mediante prova de seleção entre todos os ocupan-
tes das classes A e B.

3) Serao atnnuidos aos ocupantes de três classes granticação de exercício, que poderá atingir a 100% (cem por cento)
do valor do respectivo vencimento, bem como par ceias pele exercícío de atrvídades de díreção ou cnena de órgãos da
Secretaria da Receita Federal, assessoramento e funções espectaís,

l.A.l:l.BL'l. ANEXA DO DECRETO-LEI N.· 1.024- DE 21 OE OUTUBRO DE 1569

Quad1"O de Fe.'soa! do Ministério da Fazenda

Número de Cargos

I I I Venc.

IOcupados ~ Vagos Total I
I IMensal

SJTDAÇAO NOVA

Classes

I
/.

Vagos

I NÚ~~ do oarsos

1 Ocupados \ 'I'otal

SITUAÇãO ANTERIOR
I

Classes

TributaçãO! I Trib\l~açãJ
.

Técnico de I- nível )8 .......... \ - 606 606 Técnico de - 606 606 1.500,00
Fiscal Auxiliar de Irn-

1
Ipostos Internos - Fiscal Auxiliar de Im-

nível 13 ..... .. .....1 62 - 62 postos tnternos ....... 62 -
I

62

I·
900,00

Guarda Aduaneiro -
nível 9 ...........-.- •• 1~8 - 148 Guarda Aduaneiro .... 148 - 148 700,00,

Notas:

1) As classes de FAII e de Guarda Aduaneiro 581ão extintas à medida que vagarem os respectivos cargos.
2) Aiêm do vencimento, será atribuída aos ocupantes das cres ,-,rasse gralífiça,fk de exercício, que poderá atingJ: a

100% Irem por cento do valor do respectivo vencimento.

3JÁ o'asse de Túcrncr de Tributação poderão ser atríbuídas parcelas pe:o exercício de atividádes de direção ou chl'fia de
(ÍI!l'<\OG da. Secretaria de- Receita Federal, assessora--te lto e funções especiais.



Quarta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1972 4317'
~~

E'lcelentissimos Senhores Mem"\
bros do Congresso Nacional:

MENSAGEM N.· 300, DE 1972, DO
PODER EXECUTIVO

Nos termos do artigo 51 da Consti
tUIção ,e para ser apreciado nos pra
zos nele referidos, tenho a honra de
submeter à elevada geli1:)eração de.
Vo,o,,~.~,Excelências, acompanhado de '
Expos,ção de Motivos do Senhor DIle
tor-Geral do Departamento Adminis.
trativo do Pessoal Civil, o anexo pro
jeto de lei que "fixa os valores de
vencimento dos cargos do Grupo
Direção e Assessoramento Superio
res .0. ciá outras providências."

Br!oAilia, 11 de outubro de 1972. ....
Emílio G. Médici.

DECRETO-LEI N' 1.025 DE 21 DE
OUTUBRO DF.: j9t$9

Declara extinta a 'f;aitlcil,ação de
seroulores público na coZ,rança da
Dívída Ativa da União E dá outras
p1'DVldenClas .
Os Mmistros da Marinll" de Guer

ra, do ffixército e da I'.er< nautíca Mi
-lítar usando das atribuiçoes que lhes
cont~re o artigo 3' \lo Ato mstítucto
nal n° 16 ("), de 14 c]13 cutuoro de
Ig69, combinado »om <) li ~' oc artigo
2° do Ata mstttuc tonal n- ~ (.), de
13 de dezembro de 1968, decretam:

Art. 1° E' deciacaca ex-11 tr. a par-
ticipação de servidores PÚPl1COS na
cobrança da, Divida U8. U<".3", a que
se referem os artigo, 21 da Lei nú
mero 4.439 (*), de 27 ue outubro de
196'1:, e 1" inciso II, 'da Lei r,0 5.421
(') de;"5 de abril de 1963, passando
a taxa, ;10 total de 20% (vinte por
cento), paga pelo sxecutadc. a. ser
recolhida aOE cofres ,,,l:IJ)'rlJ~. como
renda' da União.

Art. 2° Fica fixada em .aior cor
respondente até a um mes do ven
cimento estabelecido em lei e será
paga mensalmente com este, a parte
da remuneração pela ccbrança da di
vida ativa e detesa tudnual e extra
judicial da Fazenda !';a~,tnm, dos

.cargos de Procurador na R( pública e
Procurador da Fazenda. Nac:'onal, ob
servado o limite de retrít.uição fixa
do para os servidores c ivrs e mlllta
res.

§ 1° El' fixada no valor c.zrespon
dente a um mês ~lo veu<imento do
c8,rgo de Procurador :la 1:'lepublica de
In categoria a parte val"ái'eJ da l'e
muneraçao dos cargos de f'J'{'turador
Geral da Fazenda Naci'JnaJ, Procura
dor-Geral da República e Sutprocura
dor-Geral da Repúblicd

§ 2.° Para efeito do cálculo de pro
ventos da aposentado";:; oU disponi
bilidade, será computada l1 rarte va
riável de que trata f'S~r;J artigo.

Art. 3° As parcelas ae pE'r"entagem
pela cobrança da Divida Ativa da
União, incorporadas aos rJI't" entos da
inatividade dos Procuradore~ da Re
pública e dos Procuradort~ da Fa
zenda Nacional, nos term()s da legis
lação vigente, som"nte ,€'rão reajus
tadas quando houver aumente do fun
cionalismo, na mesma b,,6e percen
tual atribuída para, majora.ção .da
parte fixa e será calculada. em rela
ção aos que forem ",pose:1Üótdos ou
requererem aposen~8.doria nté o dIa
30 de outubro de 19'59. tomapr.o-se por
base a média percebida nos últimos
doze m€ses, devendo ~er observado,
no tqcante ao total 1')R 1;'r',vent<ls, os
tetos previstos em lei.
, Art. 4° Da execução neste Decreto

lei nã<l poderá decQrrer 811!llento de
despesa.
. Art. 5' Este Decr~t,o-lel entrará em
vigor a 10 de outuar) "le rS69, salvo
u artigo 3.° que entrara ;:'m vigor na
data de sua publim...;ão.

AUGUSTO HAM,IlTN RA1J!<MAKER
GRÜNEWALD

AURÉLTO DE LYRA ·:t'~VARl~3

MÁROTO DE SOUZA E MEI.I-<l

LEI N° 5.645 - DE 10 1JE ;:E~EMBRO

DE W70

Estabelece diretrizes para a' classifi
cação de cargos (lo Servíço Ciml da
União e das autarqu lflS Jedel'ais, e
dá outras providências .. ·
O Fresidente da [{,~públ'ca

Fa,ÇQ saber que o C,Jtlgiesov Nacio
nal decr~ta e eU ~'ln~;ono a seguinte
Lei:

Art. 1° A classifkaçao d" cargos
ao serviço Civil da UlIJãrJ c das au
tarquias federais )bedecerá às dire
trizes estabelecidas nOl presente Lei.

Art. 2° Os cargos sel.io classifica
dos como de provimento foro comis
l:ião e de prDvünen110 PI±ctlvc, enqua-

(.) V. Lex, Leg. Fed.; 1969, pá
gina 1.466, 1969, pá,.. 1.481; 1.964,
pág. 892; 1968, pág. .195.

drando-se, basicamente, nos seguín- letivos, a serem dstab~,pddns pelo ter-o», em relação a cada grupo, aos
tes Grupos: Poder Executivo, aSlni9.rles a um siso. atualmente existentes. . .

De Provimento em Comissão: tema de treinamento e qualificação 'parágrafo único. A 'não observàn-
I _ Direção e Assesscramento Su- destinado a asseguiai ~ permanente cia da norma contida neste artígn

pertores, atualização e elevaçao au nível de ser .ente será permitida.
eficiênica do funeí-ina- lsrno ,

De '?rovimento EfetIvo: Art. 70 O Poder E:xecuL,VC elabo- ~) mediante redução -equívalenta
II _ Pesquisa CientW~a a Tecno- rará e expedirá (J 110"(J Plano de em outro grupo, de modo a não na-

lógica Classificação de oargos, ",nal ou ver aumento de despesas; ou
lU _ Diplomacia parcialmente, mediante decreto ob- b) em casos excepcionais, devida-
IV - Magistério servadas as dispos'c;f'es "";' a Lei. I mente justificados perante o órgão
V - E'oliCla Federal Art. 80 A implantação ao Plano' c~~tral do Si~t~m9: d~ Pessoal, se i~.
VI - Tributação, Atrecadação e será feita por órgáos, ,t!.endida uma vlave~ a provídêncía índícada na alí-

f'Jscalizaçãa escala de priorldarte n-tq ua , se te- nea »,llte~lOr . .
VII - Artesanato vará em capta pn-oonuera-atemente: ArE· I... obsel'Va~O? disposto na
lX'- Outras atívidades de nível . '. . . Secçao VIU da Constltmçao e em par-

superior I - a implantação pre<1a da re- ticular, no seu artigo 97, as formas
X _ uutras atividades ce nível forma adJ;l1ll1lstrar,lva, com base no de provimento de cargos no Plano

medio. ~:Cr~~o~lel n' 200, de 25 d~ fevereiro de Classificação decorrent~ desta lei,
Art. 3° Segundo a c~rr0Jação e afi- 7, . serão estabelecidas e díscipünadas

nidade, a natureza dos trabalhos. ou rt1t - ~ eSfudo.• 'Ju»plitaüvg e qua- mediante normas regulamentares es
o nível de conhectmentos "plicados, J a IVO : a otaçao elos orgaos, ten- peeífícas, não se lhes aplicando as
cada Grupo, aorangenclo varias attví- o. e.m vI~ta a nova estrutura ? .atri- disposições, a respeito, contidas '10
dades, compreenderá buíções decorrentes .ia prr-vidêncía Estatuto dos Funcionários .~úbl1';JS

mencionada no item a,.1oel"f'r; e Civis da União.
I - Direção e Assessorau-ento Suo. III - a existencía 'le recursos or-

per lares: os cargos de direção e as- çamentáríos para lazer face as res- . ~t. _14. O atual Plano de Olas->
sossoramento superiores da admínis- pectrvas despesas. slflcação de Oargos do Serviço Civil
tração cujo provimento devo; ser re- Art. 9.0 A transposição ou traas- do P·;.:'!e~ ExecutIVO, a que se refere
gido pelo critério da confiança, se- formação dos cargos, em decorrên- a LeI numer? 3.~80. de 1~ de, julho
gundo fôr estabeiec'do em regula- cia da sistemática prevista nesta lei, d.e 1960 e Iegíslação posterior, e con
menta. processar-se-a gradativamente ccnsí- Sld~rll:do extinto.. observadas as dís-

II - Pesquisa Cientific" ~ Tecno- derando-se as necessidades e conve- postçoes desta Ieí ,
lógica: os cargos com arrbulções, níêncías da Administração e, quando Parágrafo único. A medida que
exclusivas ou comprovauarner.te prln- ocupados, segundo critérios seletivos for sendo Implantado' o novo PI. no,
cípaís, de pesquisa crcntíf'ca, pura a serem estabelecidos para os cargos os cargos remanescentes de cada 'a·
ou aplicada, para cujo 1 rovrmento se integrantes de cada Grupo, Inclusive tegoria, classificados conforme o ,IS·
exija diploma de eursc superior do através de tretnameuto intensivo ~ tema de que trata este artigo, ?dS
ensino ou habilltação légal equíva- obrigatório. sarão a. integrar Quadros Suplemen,_
lente e não estejam ~branglCios pela Art. 10. O órgão central do Sis- tares e, sem prejuizo das promoções
legislação do Magist~!IO E'ullexior. tema de Pessoal expedirá as normas e acesso que couberem, serão supri-

III - Diplomacia: os iJargos que e instruções necessárias e coordenfl- mídos, quando vagarem.
~át1~~:inam a repr~sent'lçào diplo- rá. a. execução d~ noyo. Plapo!. a ,er .Art, 15. Para efeito do disposto

IV _ Magistério: ~3 na.rgos com proposta pelos MIl1IS~eTl?S, ol'gaos II;- no Artigo 108, § 1.°, da Constituição,
atividades de magwtérJo de, todos os tegrantes da P~esldenCla da. Repu- as diretrizes estabeleCIdas .nesta iei,
niveis de ensino. bllC~ e a.ut~rq~ll~s, dentro das re~- lDclusive o disposto no artigo 14 e

V _ Polícia Federal: os GalgOS com pect;vas JUl'lsdIçOes, para aprovaçao seu parágrafo único, se aplicarão à.
atrIbuições de natuee7.a uoheiaI. me:I'ante de,cre.to. , cl1fsslficação dos cargos do Poder L€'-

VI _ Tributação, t\.rrecadação e § 1.0 O orgao centl:al do SIstema gislativo, do Poder Judiciário. dos
l!'iscaUzação: os ca.-gos com ativi- de Pe~s~JaI ,Jromovera as medIdas Tribunais de Contas da União e da
dades de trIbutaça.o, arrr?:adação e nece~sanas para que o plano. 5eJa Distrito ""ederal, bem como a classi-
fiscallzação de tribut<Js H(!"~ais. mantIdoo permanen'''~mLe atualn.aclo ficação dos cargos· dos Territónos e

VII A t . § 2. Para a correta e uDlforme do Distrito Federal
- r esanat.o: f)S cergos de Implantação do Plano, o órgão een' . •. . • .' ,"'-

atividades de natllreza p""manente traI do Sistema de Pessoal promove, Art. 16. Esta LeI entr~ra ~m VI •...:..
principais ou axilble~, re1aclOnadas rá gradativa e obrigatoriamente " gOl' na data. de '!u3- publlcac;ao,. 'e~ 
com os serviços de artif'c<" em suas treinamento de i'Odos os servidores vogadas as dlSposlçoes em contrarlO ..
várias modalidades. que participarem da tarefa, segundo • BrasiJia, 10 de dezembro de 197~;'

VIII - Serviços Am:tu.res, os car- programas , a. serem estabelecidos 14g.0 da Independência e 82." da'
gos de atividades 'ldroin:.stl a.i1Vas -em com esse obJetIVO. República.
geral; quando não ':le r,lvel superior. .Art. 11. P~ra assegurar a unifor- EMÍLIO G. MÉDrCI

IX _ outras 3.tividq.des de nivel mIdade de onenta<;al'l dos trabalhos "
superior: os demais CV,"g'(lS para cujo de elaboração e execLlcão do Planá AUreclo BuzaId
provimento se exija diplol11it dE: cur- de Classificação de Cargos, havera Adal'berto de Barros Nunes '"
so superior de emí '10 ;lU t,.,biiltçaão em cada Ministério, órgão integrante Orlando GeIsel
legal eqmvalente. da P~esidência dll; Rep~bl~ca ou au- Mál'io Gibson Barboza

X - Outras ativldades de nível tarqUla, uma EqUIpe Tecmca de alto • . . .
médio: os' demais cargos para cujo nível, sob a presidência do dirigE'nte Antolllo DelfIm Netto
provimento se eXljl1 wploma ou cer do órgão de pessoal respectivo, com a Mário David Andreazza
tificado de conc'usg.o d" curso de incumbência de: L. F. Cirna Lima
grau médiO ou aabllItacê.o equiva- I - de~erminar quais os Grupos Jflrbas G. Passarinho
lente. ou respectIvos cargos a serem abran- J T B t
~aragrafo único. As ],1 l', 'dades re- gidoS pela escala de prioridade a q:Je /l.'O, ara a

lacionadas com transp,)J'te, conserva0. se refere o artigo 8." desta lei; Mal'ClO de Souza e Mello
ção, custódla, opençáo de el""adares, II - orientar e supervisionar os F. Rocha Lagôa
limpeza e outras a,'3s~mf'1har'as serão, levantamentos~ ?em ~0!l!0 rea!iz1l;r o~ Marc/ls VmíClus Pratini de Moraell
de preferên.cia, obj"to qe execução estudos e analIses mdlSpenSa'iC1S a "..., .
indireta mediante c(J'ltràt(), de acor- inclusão dos cargos no novo PIa0. Antomo Dws Lezte Jumor
do com o artigo 10, § 7", ck Decreta0. no; e Jnão Paulo dos Reis Velloso
leI nO 200, de 25 de t0vereil'0 de 1967 !II - manter com o órgão centl''tJ José Costa Cavalcanti

Art. 4° Outros Grupos, C{1Jn ca,- do sis.te,ma de Pessoal os contact,?s Hygino C. COl'setti
racteristi.cas [lróprlJ,s 'life~enciados necessarlOS pa.ra correta elaboraçac
dos relacionados '10 futigo anterior, e implantação do Plano,
poderão ler estabelec.;dns Clt desmem- ,Parágrafo ÚnICO. Os membros das
br.ados daquele", se ') jUf.tif!Carem as Equipes de que trata este artigo se
necessidades da il.'imÜl st"ação, me- rão designados pelos Mmistros de Es
.diante ato do Poder €xecu"l"o. tado, dirigentes Je órgãos integrantes

Art. 50 Cada GrUDO Lera 3ua pró- da Presidência da República ou de
pria escala de ni vel, a, ser aprovada, autarquia, devendo a escolha recair
pelo Poder Executivo, atendendo, pri, em servidores que,' pela sua autori
mOl'dialmente, aos segllinteq taimf;s;. dade administrativa e capacidade tec-

I _ importância da ±t1vw:;de para ni~a,.·estejam ~m C"J'l(li~ê>es .ae ex-
o desenvolvimento nac"maL pnmn' os obJetlvos do Mll11steno, do

!I _ Complexidade " t'''''t'onsabili- órgão integranie da Presidência da
dade das atribuiçd8s eycrc',Jas; e República ou da autarquia.

lU _ Qualificações l'aquel idas para Art. 12. O novo Plano de Clas-
o desempenho das g,cr;bu çLr.~, sificação de Cargos a ser instituido

Parágrafo único. ''I'àa haverá cor- em abertg de acordo com as dir'Jtri
respondência entre o" m 'e". dos di- zes expressas nesta lei, estabelecerá,
versos Grupos, para n<õl"'hl1m efeito. para cada Ministério, órgão integran

Art. 6° A ascens;to.e a progressão te da Presidência da República ou
funcionais obedecerão a Cl :térios se- autarquia, um' n~1mero de cargos ll',-
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11. O valor desse módt~lo - 'lU" de- tes aos mencionados carp,-os 27 faL'<as
verá 'er uniformBmente adctl100 para salariais, que variam de Cl'$ 840,00 a
as demaiS classes de teios os Grupos Cr$ 7.689,00, mensais.
àe Categorias Funcionalz ,- foi encon- Úl. Impende -observar Que o novo
trado tormmdo"se por PC'1'[·dlgma a Sistema alcancando a "1'ea daqueles
imr-ortância corrEsponden~e a 90% da Ministé;ios criádos com o advento da
retribuição do Ministro fi,c Eskid<J (Cr$ Lei de Eeforma Admill131,ra3tVR, moti
8,400,00), ou sejam Cr$ 7.5,;0,90 men- vará a estruturação dos fespGctlvo.s
seis, dividindD-se esse 'alilc pelo j-otal serVIços, deixando de subsi~ti~ a sItua
de pontos obtidos para ns cargos de çí:i.o excepcionai e transitórIa prevista
direção superior do mais alto nível tnf- no artIgo 209 do mesmo 1iplQma legal.
veJ 4). 14. E' reJevantB escla~ccor qUB, m\

12, Iniolar-se-á, por es"a fúrma, a execução do prDgrama je irnpi.tntação
tão ",nsiada ,hierarquizaçáo salariai, gradativa do Grupo - Direção e As
press.uj:)osto básico imp:l-.,scmri'veopa- sessoramente 5uperiores, com que se
ra que seja, inclusi IC, alcançado o ob- vis:1 a atingi! cerca de 493 cargos de
jetivo constltucional da ;J2"1'1dade de Direção e 575 cargos, fun"õe" e encar
retribuição para cargos tla atribuiçõeb e gosde Assassol'amento, 1)0 p.:riodopro·
responsabilidades iguais o', a.sseme- vável de 14 a 26 meses, feii':>ectivamert
lhados, por isso que, atualrn~ntt', se Yd- t~ ~:/iriio despendidos, <'1=t1 tel1110S ge"
gistram na áref1 de ativld'ldiB !n9I1m- n,;;'!:;()s, as seguintes parceias:

das atrínulções dos referidcs cargos,
quais sejam, prneipuamence o grau de
responsabilidade, de ,~l1t,DnDmia de
ação, de rspresentatívídade, a, sobre
tudo, da ímportâncía-para o desenvol
vimento nacional.

6. Dessss estudos - resutta o anexo
projeto de decreto, que aprova o plano
de classiücação de cargos do Grupo 
Direcào e Asassorameruo Superiores,
desrgnado pelo código DAS -100, " inte
grado de duas Categmia3: Direção St:
perior (DAS-101) e Assessoramento
Sup"rior (DAS-102).

7. Frevê o projeto, em o~5diêl"!cia. ao
disposto-rio artigo ao da Lei n- 5.645,
de 1970, que a transformação ou a ~e

classlrlcacão dos ~tL!.J.9;tS cargos ou fun
ções, cujas caractensticas de direção
I.! assessoramento se ajustarem às do
Grupo, somente poderá ocorrer, na
área de cada Mímstério, órgão mte
grante da Presidência ria Repúhlíca e
Autarquia, de-sde que já implantada a
Reforma Adrnímstratíva e mediante
ccmprovação da existência de recursos
orçamentários .adsquados para fazerem
face às despesas decorrentes da medi
ca.

8. Doutra parte, regulamentando a
aisp0,SIÇ§.O constante do ..l~tigo 101 do
Dccreto-Icl n- 200, de 1967, na redação
dada paio Decreto-lei nO UOO, de 1969,
estabelecem-se, no projeto, os critérios
para o provimento dos carg.is int-egran
tes do Grupo, tem como as respectívas
condições de exercício, isto é, período
de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho, com integral e exclusiva de
dícação ao desempenho das atribuições
do cargo.

9. A par do projeto de decrete de es
truturação do GrupD - Direç§,') e As
se.ssoramento Superiores, impunha-se,
como compiemento inchs!Je'.lsável à sua,
implantação, que '* ela1:lcr.8.ESe o ante
projetó de lei consubstawHa.lào a res
pectiva escala de vencimen-os, com a
,1plicaçãD dametoclologl<1 ê.8 avaliação
de cargos ,recentemente aprovada pD:
Vossa Excelência, medí:l.nte despacho
exarado na Exposição de Motivos nú
mero 894, de 4. de outubro de 1972, des
te Departamento.

10. Após cuidadosa análh~s das ca
racterístwas de-cada ní-/:;l da escala de
claEsifJcação dos cargos integrantes do
r",f",rido Grupo e depois de plOmOVeT
s.e a re.spectIva avaliação' u. vista dos
fatores, Eubfatores e re;5pI1C, vas gra
duações, neles identifica"ios, foram ob
tIdos os cDrrespondentes númerDs de
pont-os -que, multipiicad~s pelo módulo
- nD valor de Cr$ 65,00 \s"JEsenta e cin
co cruzeirOS) - indicaram os vencl~

mentos dos diversos níveis da mencio
nada escala (Anexo I):

8,886.839

!l. 8[W.839

1.481.140

Cr$

Direção

2.265,649

13,593,383

IV - O SR. PRES1DE,NTE:
(José Haddad) - Está. finda a lei

tura do expediente.
Passa-se aó Pequeno Expediente.
i'em a palavra o Sr. Argilano

Dario.

ANO

Ij----------
1972 ..,' -o \

1973 , 1
I

1974 ,., ,..... • 1

I
15. Cumpre observar c;,uo os quanti

tativos de despesa acima Indicados de
vem ser considerados em t-ermos de
projeções e estimativas, ~').n acentua
da tendência de mínírmzação em .Ya
zão da estratégia que teverá orientar
a obtenção, pelos díversos - órgãos da
Administração Federa1 ,:lJr,,:a e Autar- O SR. Al~GILANO DARIO:
quias, de recursos prov-ntentes: (Comunicação - Lê) - Sr. presi4

•

dente, srs. Deputados, numa coluna.
a) de -economias díretarnente resul- qualquer do jorna! "última Rota", de

tantes da redução 00 número de car- 9 de outubro corrente, deparamo-nos
gos e funções atualmente- existentes com notícia tendenciosa, tanto quanto
nos respectivos quadros; falsa e desprovida do mínimo senso

b) da diferença entre a despesa real crítico. E tal nãn pod~ri.a_acontecer
com pessoal e os créditos mscrítcs nos numa colUI~a de comenteríos políticos,
respectivos orçamentos; e se tanto pretende ser ela. .

o) da contencão de oarcelas de ou- ~ ReferlDdD7s~ a um projeto, digo ~e4
tras rubricas orcamentárías de custeio Ihor, a pro~eLos que ~ramltam nesta
para cobertura de créditos suplementá- Casa d~ LeIs. e que, V1Sa~. a regu!a-

_ mentarao o numero de músicas nacio-
re,. .", nais a serem tooadM nas est!\()ões de

1~. com.eIelto, a medh1a que f~r sen- rádio e televisão, afirma o aútor da
do l~planoado o no~o il1ar;;2 ser~,O a~- coluna que nós teríamO-s_"pegado O
sorvldas pelos novoo. valor,,, de :~nC1- bonde andando", visto que, ao apre
n,:ento todas as van.o.gens,. e}e,rlbUl- sentarmos, l'ecentemente, um projeto
çoes pelce~ldas, a qualqu8. ,tl,ulo! pe- neste sentido, parecíamos ignorar que
los _~B?pec_tlvos ocupantes~ mclus1Ve a o nobre Deputado Florim coutinho já
gra.1Í1caçao de temp? :n.8§:ral re!,sal- o havia feito.
~ados ap~nas, !l; ,gratJfl~açao adlC1?n~l Prossêguindo na sua "cas<Jata", fora.
c o saláIlo-famlha" alem desuprmll- de ocasião, porque não pode ter outt'O
rem_-se~ autom,atlCam.;ni:"'. BJ;:caTgos nome uma matéria destinada a ocupal'
retnbUldos pledrante g~!tv~flCaçaQ pela espaço vago no jQrnal, diz o jornal!:l
rf'pres€ntaçao de Gabome.e e cessar o ta que nós parecemos, com tal atitude,
pagamento, ~r formas dl'lersas, nota- mal informados com :re1aç1io ao que se
damente -IDildl_ante reClbo, d~, ~e.ssoal paEsa nesta Casa.
que venha deor:mpenh.1;!:r:o, a~JVldade~ Ora, Senhores, é de se lamentar que
mere,:tes ao Grupo, - ~D lle.çao e Afo_ o valOl'oso matutino cariO<Ja possua,
sessorarr;e?;;o ~u~eno7:S' <> que, em ID_ nos seus quadros, um profissional tão
tlmR anallSv, dlmmulIa ') custo do pro gratruw, porque, se l1âo bastassem Q3
jeto. 15 anos de mandatD que temos como

17. Nestas' cDndições, tenho a honTa Deputado Estadual e Deputado Fede
de submeter à alta delibaraçiio de Vos- ral, nos bastaria a correta atuacão dos
50. Excelência o anexo pr0j'e',o de ele-- se:rviços de Assessoria Legislativa ds.
Greto referente á. El';rubi'a~ao-do Gru, Câmara, que n03 informaJ:iam da exiS~
pD - Direção e <L$s~or'l.mentD Stlp'e- téncia de outro projeto idêntico, com
riOl'es, bem como o lJ,n!.epwJet'Ü de lei o que, evitariamos trabalho inútil.
disp~m~o.sobre o resp;lctivo ~jar:o oe Desconhece aquele. "atualizado" jor_
retnbulçao para o nevldo -encarrunha. nalistn que nesta Casa tramitam não
mento ao Congresso Na,,1l'lllal acom- a.penas os projetos nOES<> e do DeP1l4
panl1ado de Mensagem, caso mereçam tado FlorIm Coutinho relativamentp l.
aprovação a.s p:oyidênclRs ~us!.iflCa- mús!<JlJ,_ e aos autores n!\()iOnala, mas
das nesta Exposlçao rle ,M",üvos. também o de n9 671-72 do Deputado

Ap'toveito a oportunIdade para reno'" siqueIra Campos, o de n9 167-71, do
vãr a Vossa EX<Jeléncia meus protestDs Deputado JG. d,e Araújo Jorge, e o de
de elevada estima e distlnt'l, considera- na 660-72 cujo nome dc amo! não nos
ção. ocorre de momento.

Of. nO 902-SAP-72. lstõ s6 a título de informação, por:'
que O articulista, pessoa intBlitemte

Em 11 de outubro de 1972. que deVe ser, certamente ~{)ncordaré,
Excelentissimo Senhor Primoiro em que cada um desses proJetos trata

Secretário: do a.,<;;sunto sob ~ngUlo3 diversos, com
Clll10tações própnas, num esforÇo con4

Tenho a honra de en:ld.mm'.1ar a es- junto de levar protecão aos nosso;;
sa ~ecr~taría ti Mensag"m do Exee.l!'r:- compositores. •
tiss11no SenhDr l?resldenl.e da Repuoh- EntretantD, não basta.ose o I' ntido
Ca, acompanhMa de Exposição de Mo- injuriosó da matéria, Sr. Presidente,
tlvos do Senhor DJ::'iltor-ae!àl do De- ela é, ainda, cDntradltória porque ll'J
pa.rtamento Adminrstl'atl"o do I"essoal "lead" e no "corpO" m03tl'a-~e plena
Civil, reiativa a projeto de ,ei que "fi- mente .solidária: c(}m os pl'OjelAJa €m
xa os valores dé vencimenLo dos cav- tramitaçíí.<> nesta Casa, COndenando a
gos do Grupo-Diração e Â.S8es:)0';amE>n.. ação ulI1odel'no~aHt para uproveltar...
to Superiores, O dá outras providên· lhe a oporttmidade do térmo, de certos
cias'''. ' "big-boys" que prcjlldic[\m a música

AprDveito a opDrtun;d:td:>. para re- naCIonal.
novar a Vossa Exceiência protestos dé No pé dl1 matéria cstá uma conde
elevada estima e consid~Nc,aO, ~ João nação ao que se parece chuml>r "ex
Leitão de Abreu, Minis',ro Extmordi- cesso 'de intéresse'! dos Deputn.dos cm
nárl0 pllIB 'O;). Assuntos do Gabinete tentar livrar <I rãdlo de5,~es mesmos
Civil. "madcrnosoG big-boys".

6_1309,00

Cr$
7.bOO,OO

7.100,00

6. '.00,00

I- Vencimento nivel
I

94

116

102

110

Avaliação

(pDntos)

,DAS-2 , "' 1

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N° 911,
DE 9 DE OUTUBHO DE 1972, DO

, 'DEPARTAME:-lTO
ADMINISTRATIVO VO PESSOAL

CIV1L

DAS-3 1

NíVEIS 1

DAS-4 <: : , 1

DAS-I \

Excelentí,ssilno Bennor Presidente
da República:

Em cumprimento às úetermínaçõea
de vossa Exce-léncia visando ao aper
feiço:\mento d'" ação admírnstracíva na
área da Política de Pcs.::;xll, este Depar
tamento vem se dedicando, íntenaíva ~

mente, à reaüzaçãodcs estvdos úbj::ti
vando a gradca! ímplancacão do no, D
plano de classíücaçüo r=J.8: C~l'g03, CUJas
diretrizes Sê; ccneutctanerara na Lsi nl)
5.645, de 10 de dezembro 111' 1070.

2. A ímplantacrio gra.ranva, d'~

novo e relevante nssrvment de admi
nistrJ.çâo de pessoal, e, coru.equcnte
mente, dos corresjionnontes pianos nc
:retribuição, decorre ele rmpcsíçao do
próprlo diploma ~,€,pl que o mstítuíu,
ao condicionar a sua Gxp8digp.o a cb
serváncia de escalas ti';! prlonuade -),Íl
nadas com tres requtsrtos runuamen
tais: aplicação pré'Ji a da Reiptlna
Administrabrva estudo da Jotacão ideal
dos órgãos e exísténc..la de recursos or
çamentários próprios.

:i. Dentro dessa fUosof'iL giadualLs
tal houve por hem V03,3à, Excelência
dispensar tTatí/,mento~ ll!.~f 11. túri0, com
vistas à classificação nc !lOVO sistema,
aos cargos de direção e d.s3~s~Or;.l1nento

superiores da admlnistraçao, cujo pro
vimento' é regido pelo ~rJtCtll) de con
fíança," medida que permr'rrá garantir
a continuidade da ação ;~"lVernamental

na dinamização dos ser nç)3 públlcos,
pelo íortalecírnento dos quadros dirí-
gentes. .

4, PrDcurou, então, ,'stu Departa
mento iniciar os trabalhos ele estrutu
ração do Grupo 1 - Dirq_v.n e ,lEses
soramento Superiores, ;)re, :st{) no ar~

tlgO 2° da Lei n" 5.645, de lU de dezem
bro de 1870, pela idên\.tlr."ç;ã~ êes
cargos que, cafactetizs.ndo"'rB p0I ~tl'l

blüções básicas de planeje.1D€n:D. nrl
entação~ coordenação e cJntrok, no
mais alto niveI da hiara_qn,;l ftdl1linls
trativa dos órgãós da Administração
I"edBral, se compreendes.sü'l1 nus 1.nl12.5
olganiz?,cionais de1imtt~d:ts, para os
MInIstérios civis, no Titu.o 1\ dC1 De
creto-lei n° 200, de 25 d" feVereiro de
1967, e 110S caxr~pond";:n\es graus da.
estrutura dos órgãos ~l1tef=tante5 da
Presidência da Repúbli"a" dáS Autar
quias e dos órfgãos auro:J.·'nlO"

5. A partir d€i5sa dire';l'Jz e em úb
servàncla ao Que pr€CeÜh-i, o artigo 50
da Lei n° 5.645, oe 1970, te.l'llOU-E:e PDS
SIvel estabelecer um escallln1l1en~{) por
níveis l1ierárql1icos, de ! ~ 4, err: fun
ção dos fatore.s identific:Lclos na anãl!sc
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to, referente à parte juridica da alie
nação, examinada pelo Sr. Consultor
da República, porque, de conformida
de com o art. 43 item Vi do. oonsn,
tuição Federal, a alienação de bens do
patrimônio da União zó se 110àe fazer
após autorização legislativa.

Estou certo de que o Governo da
República, ao ,Qual damos inteiro
apoio, dará o merecido acatamento
ao apelo, ora veiculado flor meu in
termédio, e que constitui um justo
anseio da população de Conselheiro
Lafaiete e se enquadra no mais le
gitimo interesse do Esla(lo de Minas
Gerai!!. e do Pais! (Muito bem).

v SR. LINS E SILVA:
(Conn:nicaçuo - Lê;) - Senhor

Presidente, 81'S. Deputados, Imbuldo
de elevado espn'ito regionalista, com
pareço a esta tribuna, com a inten
ção de registrar nos Anais do Con
gresso, a tê, com certo orgulho, l'eco
nheço, a data comemoratava cios
trinta anos de 'llnstêncla do Banco
Nacional do Norte, liderado pelo
conceítuado e atuante grupo Finan
ceITO BAl"'iORTE, rio Estado de Per
nambuco,

::ie assim procedo, S1'. Presidente, &
com intuito de trazer a esta Casa,
no cua de hoje, o 1'econhecim~nto do
nosso Governo, do nosso empresa
naco e do Povo em geral a ess; ope
rante estabelecimento oe crédito pe
1{)S serviços prestados aQ desenvolvi
mento de nDSSO Estado ~ da própría
l'egllJ.o nordestina.

Desde a sua fundação, em outubro
oe l~~a, quando Recife toi beueítcta
no com SU:l implantação da entida
de t]UB, CDm o correr do tempo .;e
trcnsrormarn, um dos mais váudos
instrumentos para atingirmos o nOS
$0 nesanvolv.mento econôrníoo, o
Banco Nacional do Norte vem am
pliando as suas 'atividades no mer
cado í;mancelro brnsilelro, mcol'po
rando ao grupo empresas como o
Banco de Pern2mtmco Socledad:l
.'Inõmma; BANOR'IE - CrédIto, Fi
uanci[1mento e Investimento S. A.;
SAl,ORTE - Banco de Investimell"
w S,A,; BANORl'E - Crédito Imo-'
biliário S. A.; BANOR1'E - COrreto.
ra de Valores Mobiliários e CiíJnbio
S.A.; BANORTE - Dlstribuidora
na Valores e) finalmente, BANORTID
- TranS2uropa Turl8mo S,A.

Gl'e198,s, portanto, ao .pionelrlsmo e
a yapacidade de reallzação do gran- \
de empresário 'Mano"l Batista da
Silva, temos hoje um Banco do por
te e (la capamdade opel'acional do
BANORTE, espalhado hDJe pOI qua
se todo o território no,cionoJ, tDt,al\
zando uma rede de aDroximadamenta
cinqilenta agências, -'lue trabalham
diuturnamente em prol do progres
so de~te nosso vasto 'País.

Antes" porém, Sr. PresIdente, ia
encerrar este registl'o do tl'lgésimo
alJiversirio deste único oanco nacio
nal de origem bem' pl,,·nambucana.,
gostaria de cumprimentar também
'toda uma equipe formada com mi
lhares de funcionários espalhados
por todo o Brasil, que ne anonImato
dos gabinetes de traball10 tém cola
burado deciSivamente para o engran
decimento deste grupo' tlnancelro O
que me refiro.,

Gostaria também, aprOveitando ()
emejo, ele congratuhr-me com a la
b o r i o s a equipe de Diretores do
BANORTE, tendo na lua lidenmça
a figura dinâmica, jovem e brilhante
do empre3ário JOl'ge '3atista- da Sil
va, que, possuído de IImllo fé lnQue
brantável nos destInos de Pernllm
buco, tem posto no correr dos anos
toda a sua capacidade crIativa e to
do {) seu -espírito de Juta em favor
(la neSSa cãusa cOlll1lm, qual seja
acelerar o nosso tão almejado desen
volvimento,

Encerranão, ars. DepuLs,doB, qut
l':J congratular-me com este grupo
financeiro, um dos mais valiosos
instrumentos de aceleração da nos
so progresso econômico e do nosso
d"esenvolvlmento nos scto:res rUl'al,
comercial e industrial. (Muito bcm.),

bem assim Vg colaborar Go
tido solucionar '1D!11 reversão ter
renos ao Estado. de 1\linas ou ou
tra fórmula capaz dotar nossa ci
dade necessário. índtspensável Dis
trito Industrial Pt

:aespeitosamente. - Hélio Pe
retra de Resende Prefeito Munici·
pal - Danillo MeireUeé, Presíden
te Associação comercial - Gui
lherme Albino Diretor de Desen
volvimento Industrial.

do . Exército divulgou editais para a
venda do patrimônio que constitui a
extinta Granja Militar de Conselhei
ro Lafaiete, em Minas Gerais, do se
guinte teor:

l\IINISTÊRIO DO EXÊRCITO
. 10 ExérCIto

4a Região Militar

Comissão de Alíenaçào de Imóvel
concorrencia Púbuca de Venda

Acha-se aberta, no ,. Quartel Ge
neral da 4a Região Militar, Con- O Municipio de Conselheiro Lafaie
corrêneía Pública de Venda, para te e f Gove,rno do Estado de Minas
e. venda de um imóvel..(Terreno e oeraís precisam dessa area para a
Benfeitorias) Ioealízailo no Muni- implantação do distrito mdustriaí da
eípío de Conselheiro Lafaiete, Es- quele munícípío e do' campus da Fun
tado de Minas Gerais com área de dação Universitária de Conselheiro
4.438.396,00 m2 (Antiga Granja Lafalete, que' já tem em funcíona
Militar de Lafalete r, menta uma Faculdade Superior e pre-

Os concorrentes deverão apre- tende por em funcionamento mais
sentar suas propostas no Quartel quatro Faculdacle.s; entre elas a de
General da 4' Hegião Militar, li Agronomia e Veterjn{;"':1, p.u a a qual
Rua Mariano Procópio n- 820, na, grande parte' do acervo da ooudela
Seção do Serviço de Patrimônio, ria Minas Gerais está adequada, até
no dia 6 de novembro dt 1972, às no contingente de benteirorías pró.
14,00 hs,' prias à atividade àa agronomia e ve.

Os' interessados .em participar ter~ál'Ü}:, "
desta Concozrência, deverão íns- N~o dlsc~tmlos os ?10"IVOS pelos
crever-se no local indicado até às quais 0, Exerclto. N!1:c.IClnal resolveu
16,00 horas do dia 25 de outubro extlngUl.ra, Granja lVllltt.ar qe .conse.
de 1972, mediante o depósito de lherro Lafalt,e, onde eram criaoos ca-
uma caução de ors 4,000,00. valos de ,raça -.

'As propostas deverão ser feita~ O certo é que. là pela década de
de acordo com o Titulo III do L920 o Governo do Esta:lo de Minas
Decreto-Lei n° :lOO-67 e PortarIa Gerais, fez doação ao Governo Pe
Ministerial de Exéroito n° 4.4Z·GB, deraí daquelas benfeitorias e terras,
de 8 de abril de 1970. publicada então pertencentes ao patrimônio do
no Diário Oficial .Ia Ul1iã<õ, de 16 Estado, .para que ali tGc>C;' unplantada
mesmo mês e ano. a couderarra Minas Gerais,

O Comandante d:; 4~ Região Mi- Durante muitos anos o Exérclto
litar reserva-se" direito de ~ra~,,- Naoional manteve ali os serviços de
ferrr ou anujar esta C<ir:correnclal agronornía e veterinária, resolvendo
se assim julgar conveniente sem hã pouco tempo, extinguir' esses ser~
que caiba aos proponentes qual- viços, pelo que o patrnnónto fIcou sem
quer direito de reclamação, ínue- aproveitamento.
n~ação ou oompen~ação.. ~ JO]' Justo seria que ::J GOV~1'Ull Federal,
/1e Sa111.:pa.!0, Coron_1 ,_pr~'ndent: ao invés de vender em hasta pública
da Comlssao de Al1enaça~ ae ImO o valioso patrimônio, o - fizesse rever.
vel. ter ao Governo do Esta:lo de l\linah

O acervo da extinta coudelaria MI- Gerais para as finalidades aludidas,
nas Gerais compõe-se de uma magm· de criação do Parque lnt~ustl'lal do
fica casa de residência, numerosas Est?-do e da instalação la futura F8,'
outras casas residenciaiS, ocupando clüdade de Agron\llnia " Vetermál'la
todo um arruamento, benfeitorias dl- da Fundação Universitária.
versas e uma área de tenas, dentro Faço o meu apelo ;lO Sr. :Presiden
da Cidade de Conselheiro Lafaiet~, te da 'Repúbllca, ao Sr. Mll11stro 'do
com um total de ± 438,39(\ metros Exército, ao Sr. General Oomandante
quadrados, ou sejam cerca de cento da 4" Região Millcac-. e '" Estado
e quarenta e sete alqueires geométn- Maior das '!'orças Armaiias, para que
cos, . sustem a venda em leilão e estudem

Toda a população de Conselheiro a pretensão do Governo oe :Minas e
Lafaiete se movim".1.f,;., em torno da da Municipalidade de Conselheiro Lá
Seus lideres, num apelo às' autorida· faiete, ora veiculaja vor mEU inter
des da República pãra qúe não façam médio, de reversão ao' Estado p,.ta as
leilão do precioso patrimônio e antes finalidades mencionada•.
a ele dêem, uma aplicação que maIs A i!1lplantação do (liptriw indusfl-inJ
atenda aos interesses públicos. de ConselheÍl'O Lafaiete encontra na.

De nada adiantará para O Exército quela região todas ",5 ~"lidjções favo
brasileiro o dinheira que y á apUl'ar ráveis: energia elétrica tartã na gran
na venda desse patrimÔnio, se -houver de subestação da CE:MIG, onde se
firmas particl1lal'es interessadas na entrelaçam todas -.s "'ln.-d produ
sua compra. toras de energia elétrica do complexo

Ao Presidente E:\1'(iJ J.\1Édici aca- da:, Centrais Elétricas de Minas Ge
bam as entidades de classe de enviar rm~; rodovla 'BR 1'30, ngan,y( C011se
o seguinte telegrama: lhelro Lafalete a todo o sistema rodo.

Destinatário: Fresidents Gar- viário asfaltado do PalS; linhas da
rastazu Mêdiei . Estrada de Ferro Central do Bra~jl

Palácio Planalto .c. Brasília nas duas bitolas; mão·deobra fart~
Prefelto MunIcipal Vg Assocla- e ,barata, muitas vezes preparada tee.

ç,ão ComerCIal Vg Gov6l'lladar lllcamente na Escola Industrial de
Distrito LI! Lyons fnternacional Congonhas, na Escola Profissional Eu
Vg Lyons Alvorada IJg Lyons Cen- gênio e Fio de COlld?fl1f'IU '-,~Iaiete e
tro Vg Clube Lajlstas e -P.otary na Escola Técnica de glau superior
Cidade Conselheiro Lafaiete le. de Be~o ~orizonte, de cuja Capital
vam conhecimento Vossa Excelên- esse dIStrIto mdustrial dlsta apenas
cia Comandante Quarta Região 90 Quilômetros, pela 3R.-l':J,
Militar e Qlla!ta Dl determina,- Não foi senão por esses motivos aue
ram por Edital Alienação terreno o' Grupo Italiano da Giustina e- o
propriedade Exército localizado Grupo frances da Poclam escolheram
Cidade Lafaiete Minas Gerais Pt Co:srselheiro Lafaiete pare. ao implan
Mentalidade nitida'llente indus- taçao da fábrica 'de escavadeiras hi
trial Vg única zona apropriada drãulieas - uma das maiores da
para implantação DIstrito Indus· América do 8ul - já constru!da e em
trial Vg único meio criação mel" começo de produção na Cidade de
cado empregos <ll,ll1ge, milhares Conselheiro Lafaiete.
moços que anseiam trabaJ1;l.o Pu Além disso, pleiteio do Sr, MinistrO
Apelamos eminente Presidente de· do Exército que suste a hasta públi
terminar adiamento concorrêncit'l ca incontinenti, g fim de ser o a.ssun-

Não temes um diploma de Comuni,
cação, SI', Presidente. Temos outros.
Entretanto não é preciso ser '''PHD''
em "Técniba de Jornal e 'Tele-radio
difusão" para imaginar que o brilhan
te jornalista de "Últim:t Hora", quis
deIxar para o "pé" da matéria exa
tamente o que nela menos se apro
veitava e que pensa "c Irta:", com o
smurgímento de, matéria mais inte
ressante antes de o jornal fechar.

Caberia um subtítulo mais adequado
I digno de leitura.

Enganou-se. E fICOU a contradíçâo,
Na qualidade de representante do

povo nesta oasa, parece-nos de direI t~
senão falaI' em processo por calúnia
- que tal não pretendemos nem acre
ditamos valer a pena tarr o brejo para.
tão pouca rã - pelo menos aconse·
lhar o jornalista de "última Hora" a
se compenetrar da sua responsabíü
dade de comunicador de massa e a ter
mais respeito para com as pessoas
quando menos com os Ieítores, porque
a ensinar padre-nossos' ao vIgário é

prererrvel, e mais correto, ajudar 11
massa.

'renho dito, 81'. Presidente! (Muiío
bem.)

,O SR. NOGUEIRA DE REZE,NDE:
(COmUnicação - Lê) - Sr. Presi

dente. Srs. Deputados, o Comando da,
Quarta Região Militar do Ministério'

o SR. IVO BRAGA:
(Co1nun~cação. Sem remsõ» do']!'a.

dor) - Sr. Presidente, 81'S. Depu
tados, em visita que venho de fazer ao
meu Est~,dD, a Bahia, recebi apelos
uramaücos de moradores da área do
vasa-jsarrís para um problema cru
ciante que realmente está rcclaman
do providências urgentes. Em deeoz,
réncía do recnamento das compertaa
do Açuàe Cocorohó, a água não esta
passando pelo l'io que banha a região.
A seca consequente disto está diziman-.'
do rebanhos uovmos ali existentes e
l11€'SIllO castigando de modo inclemen
te as populações que ali habitam,

A proposíto, o Prefeito do Muníeípío _
de Geremoabo expediu ao Dl'. José
Lins, Diretor-Geral do DFOCS, o se

,l1:uÍl1te telegrama:
"ViJ:tude grave pl'Oblema SOCla]

criado !alta de água l'io Vasabarns
vg face fechamento comporta açu.
de Cocorobó vg prejudicando uma
grandil parte área 150km vg hl1
bitada OO111are5 pessoas vg possm
dol'a grande rebanh{) bovino' vg
inclusive vasta área agricola pt
Assim sendo necessário seria ll·
beração referidas águas quanto an
tes possivel vg fim minorar situa•.
ção calamidade púbica pt Sal1en.
t", ainda cada dia pl'OlJlema agra.
va-se assustadommente ameaçan
do matar poplllaç'io el} rebanhos
falta precioso liquido vg cuj o fa1r.J
já é conhecimento Dl'. Luciano
CarneIro vg Chefe ,F Dl Salvador
pt"

AI está, SI', Presidente, 81's. Depu
tados, 9 apelo que recebi e que trans.
mito a esta Çasa, especialmente ao
llustl'e Direl;or-Gerai do DNOCS, Dl'.
José Lins, que vem fazendo um gran.
de trabalho à frente da-queIa rellani.
ção, no sentido de apressar a sDlucão
deste problema, que, como vimos,' é
realmente angUstiante, aflitivo. E' ID.
s~tentável a situação daquela popula
çav em face dDS prejuizos que ora vem
enfrentando, com sacnfíClO de seUoS
rebanhos bovinos r,_ .ias tconomias
aplicadas na lavour;t, Região seca,
constantemente castigada pela incle
mêp.cia do clima, (,),8e proolema vem

.- agr2.var amda maí.s o ~Jfrj)nento da
quelas popula,;ões.

Reconheço que o fechamento das
cumportas do açude é uma providên.
cia de ordem técnica, ma8, pal"alela
,mente, deve haveI' também lÍma solu.
çilo de caráter humano para evitar
e"dSe3 prejUizos, que" realmente, estão
sacrificando aquela gente.

Era o quc tlllh2mJs. a dméI. (Muito
bem.) .
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desésperado, sem remédio, amor de
salvação e misericórdia.

O amor, diz Sã.o Paulo, o amor é
sofredor, é benigno; ti amor não é in
vejoso, não se vangtoria.... n50 se enso
berbece, nao se porta rnconveníonte
mente, nao busca os seus próprias In
teresses, não se irrita, não suspeita
mal, não se regozija (oro a mjustiça,
mas se regozija com P. verdade; tudo
serre, tudo crê, tudo espera, tuco su
porta.

Os' caminhos do .amor não aann
tem desvios, particularmente por
parte daqueles que se fizeram míssio
náríos desse mesmo amor. Daí que o
culto à ganância, à falta de Ética e
de MOI'al, o aliciamento para a de
sordem, conflitam violentamente com
os conceitos de Paulo, ° Apóstolo.

Que os homens modifiquem suas
leis, as formas de governo, o seu ma
do de vida, admite-se, já que isso
resulta de um lento processo de evo
lução. Que se pretenda, porém, en
volver em seus interesses, em suas
preferências ideológícas, modificar a
Verdade, lançando pedras, supondo
que elas irão revigorar a pequenez de
seus sentimentos, a estreiteza da
mentira que pretendem impor como
Verdade, é querer 111verter a ordem
natural das coisas, erígrr a mentira
em postulado. No afã de destruir não
se precatam que as pedras que ati
ram, cheios de ódio e üespeito, pode
riam servir para c a construção do
proprío futuro, futuro que é de to
dos, de vez que da soma do futuro
de cada um resulta o futuro da Pá
lria, como bem salientou o nobre
Presidente Garrasta~u 'J/ledlGl.

O ódio, aborto engendrado pelo
despeito, rortatecido pela In veia e
vivendo da calúnia, ignora toda a
grandeza do esprríto, é perigoso e no
civo, e detesta o que nâo pode, pelo
menos, igualar. Tangido pelo ódio,
que é a última expressão do despei
to da medjocrí dade, crava o homem
BeiJa dentes em toda a reputação que
o humüha e mente com a esponta
neidade com que respíra , verte a in
fâmia e maldiz, carcomendo as repu
tações mais nobres, poís que a male
díseêncíu está em toda a parte e
agride em qualquer memento.

As leis, porém, não podem dar
hombrtdade e honradez ao homem
que sobrevive a sua própria nulidade
à forca de arrnstar -Sê , Ignorante de
que énquanto 1"oe' e rcrro! OE cami
nhos alheios, numa renúncia ao pu
dor do ign6hiJ, mais e mais se afas
ta dos padrões nonnass definidores
da dignidade humana, aos quais, _:to
menos por conveniência, deveria res
peitar.

a malcdíscente, c.,ltmir.dcr, não é
ignorante do mal que causa. Ao
contrárto, conhece-lhe a " extensão,
sabe os prejuizos que acarreta, mas
não se contém, pouco lhe importa a
desgraça que suas palavras desenca
dc:am. Antes, rejubíla-se com o mal
que provoca e nele tem o seu prê
mio. Dia virá, porém, pm que será
eEmagado pelas suas mentiras. pelas
suas calünias e se afogará na pró
pl'la lama. (Muito bem,)

dado conservador, preservador e in
centrvador das potencialidades da ter
ra. Muito de esforço, de estudo e de
capital tenho, pessoalmente, dedicado
ao trato do solo, convencido de que
esta é uma obra de notável alcance
patriótico.

Sofro, na alma e no espírito, no
coracão e na carne, o criminoso eles
matamento que se processa pelo Brasil
afora, onde o machado impiedoso vai
criando desertos onde ontem era a
floresta; onde o mau uso da terra vai
tornando cada vez mais imensas e
imensas glebas em regiões desnudas,
improdutivas, sáí'aras..

Pais equatorial e tropical. em sua
essência, o Brasil não conhece, parque
desconhece o inverno, as pausas bené
ficas que repousam e solo e tonificam
as SUa3 reservas.'

De outro lado, nossos regimes de
chuvas, algumas verdadeiros dilúvios,
de certo modo imprevisíveis e sempre
Incontroláveis, vão provocando erosões
funestas e que já alcançam proporção
alarmante.

Falo no assunto. agora. recordando
as últimas precipitações de chuvas na
zona de Marília, cujos índices pluvio
métricos superaram os máximos co
nhecidos nos últimos vinte anos. Tudo
mostra que o Oeste paulista está sendo
vítima de erosões gravíssimas, do mes
mo tipo daquelas que abalaram o Nor
te de Minas Gerais, onde a transror
mação do solo foi -tão violenta que
veio a limitar a um mínima perigoso
a área onde só alguma pequena cul
tura geral é possível.

As grandes e permanentes, Indlscrl
minadas e odiosas derrubadas, acom
panhadas de nenhuma providência
quanto à proteção do solo, ,,:ob~'etuªo
com replantíos e curvas de níveis, vao
permitindo as erosões que desfiguram
solos úteis em amontoados imensos de
areias, nas partes baixas, e em rochas
Inúteis nas partes altas, de todo em
todo nulas para a cultura geral.

Assim, rejubilc-rne -te ver o notável
jornal ~andeirànte: "O Estado de São
Paulo" - voltar-se para mais um
grito de alerta sobre o problema, e
expor. com a simplicidade das coisas
corretas, esta síntese que reproduze
com alegria:

"Forcar o plantio racional. ohede
eendo -às, curvas de nível principal
mente .nas escarpas das serras e mor
ros, para que o terreno resista à vío
lêncía das enxurradas, é a única pro
vidência viável para evitar que o
Oeste de São Paulo venha a se trans
formar num vasta deserto nas próxí
mas décadas. Caso contrário, a erosão
atingirá inclusive a estrada que liga
Marília a Assis, destruindo-a no tre
cho da serra do Rio do Peixe",

A conservação do solo e o replantio
racional devem se constituir em poli
tica constante, talvez mesmo domí
nante, das autoridad-es públicas, sejam
elas federais. estaduaís ou municipais.
E cada brasileiro, de per si, tem, igual
mente, o dever de praticar esses prin.
c!pios.

Dai por que convoco a Imprensa do
meu País, sempre posta ao serviço do
bem comum pa.ra que se engage numa
campanha de esclarecim€nto nacional.
no sentído de que cada um e todos os
brasileiros cuidem da terra, razão
mesmo de suas sobrevivências. (Muito
bem.)

o SR. l'1IONTEIRO DE BARROS:
<Comunicação - Lê:) - Senhor

Presidente, srs. Deputados, no mun
do conturbado de nossos 'dias é de
,ver de todos, acentuou EUa Santi·
dade o Papa Paulo VI cüscemír aqui-:
ão que é obsoleto, superado no tem
po e no espaço, daquilo que é ímutá
iVcl, que rernanesce sempre estuante e
;vivo, dínãrruco, e que o decurso do
tempo não pode destruir.

Analísando tudo aquilo com que o
homem se defTonta e percebe, e con
l3iderando que os costumes se modi
ficam no decorrer dos tempos, su
perados por solicitações imprevistas
engendradas pela próprio homem,
constata-se que Moral e Etica rema
nescem imutáveis, Irredutiveís como
princípios constitutivos 1;é'mdol'es de
(toclos os valores humanos, embora
Ivariem c se modifiquem as palavras
com as quais elas se defmem e se
~mplantam no contexto da vida hu
mana.

A experiência de todos. os povos
conclui mevitavelmente pelo reeo
mnecnnento da imutabrlídada dos
conceitos com os quais Moral e ]j;tica
se caracterizam, tomam corpo, avul
tam e se transformam na moia Im
puísora de todos os movimentos, dos
quais o homem participa isolada ou
coletivamente, objetivando o seu
bem-estar.

Somente os espíritos privilegiados,
~otados da mais alta consciência,
>têm condições para perceber no bor
LOorinhante tumuítuar das paixões
coletivas quando, como e porque al
guma coisa envelheceu e se tornou
obsoleta, passando a constituir obs
il;áculo à escalada do ínünto, empre
endidã pelo homem, desde a mais
recuarta antigüidade até os nOSS03
dias. E os obstáculos ao progresso
humano, uma vez superados, devem
Bel' alijados, para que não permane
.çam reagindo pela força do seu peso.

A sohrevívêncía dos ideais exige,
pnrtanto, que eles sejam orgânicos,
que estejam afrnados sempre com os
sentimentos coletivos, mesmo porque a
humanidade é dotada de alto grau
(te percepção intuitiva. É, país, a
consonância com os tdeais da huma-

- nídarío que empresta àquilo que ú

homem criou o dmamismo exigido
para sua permanência através das
séculos.

a problema da escolha, da opção
entro o que está superado pelo decur
so do tempo e se transtormou, por
conseguinte! num obstáculo ao pro-

I gresso do homem, e aquilo que deve
ser conservado, par útil e necessário,
recluma, a fim de se evitarem erros
Iamentávets, o conhecimento e a ex
periBncia, dos quais eesultn a força
Cal acterlzante da autoridade.

Do conhecimento e da expariància
resulta a serenidade, sem a qual ns
JUlgamentos passam a refletir o ar
bítno, que só pode ser compreendido
como truto da ímaturídade, quando
sinceros e honestos tais Julgamen
tos, ou àe interesses lmediatistas,
quando envolvem a possibilidade de
Uma projô,;,ão pe~soal. -
, .Nota-$e que, ao contrário do arbl
tno_ que procura sempre ocupar uma
pos:çáo dertacada, de clioque, a au-
torlélade é austera, humiide, despren- O SR. ALDO LUPO: .
dida, a\'€ssa ao escândalo das sltua- (Comunicaçâo - Lê) si: Presi-
CÓóS culmmantes. Repas.saUa de sa- dente, Srs. Deputados, se de alguma
bedema, de bondade, sua palaV1,a e coisa me orgulho, mesmo me envai
tranqüila, não sugerindo nem sacrl- deço, é da constância do meu esforço
;l;icíos e nem degolas, embora concle- à prol da conservação do solo, do cor
nem candentemente os erros, os crl- reto aproveitamento das forças telú
lliSE e as vlolênclas. ricas, da luta pela sobrevivência das

Da aut,oridade '."JCstit12 u" conhe- forças da terra, pois o chão não é só
cimento e experiêl~cia, nenhum exelll- a bas-e física das nações como é, mais
pIo é mal!; gritante- e humilde a um do que tudo, a grande fonte de abas
tempo que a próprio Cristo, cujas pa- te cimento sem a qual pereceriam os
lavras tractuz:mn1. e tra.duzem ainda, povos. -
a mais frontal das Incriminações à O trabalho do eampo diz respeito a
cobiça, à ganância, à viDlência. Suas cada um e a todos os indivíduos, pois
palaVl"as interpretadas com 5erenl- está intímament€ vinculado aos inte
da::le nos falam do am~r desesperado reSS'3S da comunidade social, eis q~e

dn Fai, que e,tá nos céus, pelos seus é ele que resconde l'ela sustentaçao
!ilhas pródigos, que .se perder~m .110S da~h,-:manidade. , _
caminhos da violênc!a, da ganar!cm e I L·snno e r:~cclamo-o - a pmxao da
da - colJica. Nenhuma delas, de sl~as I :- "O (' c- n..L ' t lli 10 a!'§t mi!l1 patrim~nio
palavras, induzem ou sugerem a vlO-'1 mVl,lgar o fato de Ja haver merecldo,
Iência. Falam de amor. E de amor lIJ'tÍS ri" uma vez, a láurea de deno-

porque o processamento de embarque
é feito em outras praças.

No entanto, só nos meses de janeiro
a maio do ano em curso aproximada
mente um milhão e seiscentos mil
-dólares entraram no Pais em razão da.
exportação de produtos goianos. Ape
sar de insignificante, esta cifra, po
rérn, vem traduzir UlTI paradoxo, ante
a potencialidade ecortpmica do Estado
de Goiás.

Atualmente, podemos afirmar que
todos os Estados da Federação .já fo
ram tocados pela mosca azul da ex
portação, menos o de Goiás. Entre
tanto, se examinarmos com maior de
talhe os componentes de nossa pauta
de produtos exportáveis, podemos tra
çar algumas considerações de muita
Importância para a economia do Es
tado, no que diz respeito às possibili
dades desenvolvímentistas que o movi
mento exportador do País está ofere-
cendo, -

O Estado de Goiás contribui com
três produtos básicos para a pauta de
exportação do Pais:

- carne bovina e derivadas (para
a SUlca € Bélgica);

- carne bovina em conserva (Espa
nha, Gana, Países Baixos);

- carne de cavalo (Alemanha OcI
dental, Japao, Suíça, Bélgica e Luxem
burgo);

- madeiras de lei (para EE.UU.,
Japão, Reino Unido, Suécia);

- algodão em rama' (Alemanha,
Japão) ;

- minerais - quartzo. amianto,
míéa, berílio, pedras semipreciosas
(França, Japão, EE,UU" I Reino Uni
do, Espanha) .

Destes produtos, um destaque espe
cial cabe ao item Carne de Cavalo,
exportada principalmente para o Ja
pão, e que somente no período consi
derado rendeu USS 770 mil.

Todavia, Sr. Presidente, 81'S. Depu
tadas, no, conjunto das exportações
brasiÍeiras, o total exportado por Goiás
é praticamente Irrlsórlo. Tudo parece
indicar que o Estado não acordou
ainda para os beneficios que o comér
cio exterior pode oferecer à economia
do Estado, cujas potencialidades agro
pastoris e míneraís estão muito acima
dessas cifras. Mesmo considerando
oue não atingimos uma fase de indus
trialização; pois, a despeito do fluxo
de capitais apertados ao Brasil Cen
tral com a instalação de Brasília, o
Estado de Goiás pouco desenvolveu
seu parque industrial, o simples enun
ciar desses dados leva-nos a fazer uma -,
projeção, realistlca, visando a alertar
os responsáveis pela economia goiana
sobre a importância que uma menta

"lldade exportadora poderá exercer no
.desenvolvirnento da economia regio
nal.

M€smo Independendo de um desen
volvimento industrial Intenso, que
permita exportar os exc:,'<Jentes da
produção, o Estado dJ; GoiiH, poderá
- e tem condições -' de concentrar
seus esforços na pro-rue ao (' sernípro
cessamento dos seus prmcipais pro-
dutos exportáveis. _

Só no que diz respeito à produção
agropastol'j}, madelrl~ira p min era], o
Estado de Goiás poderia alcançar
grande penetração no mercado. ex

-te1'no, uma vez que são produtos de
demanda elástica, em todo o mundo.
Se adotada uma po]i/;kfl rIe taciona
lização da produção desses bens, tendo

O SR. FERNANDO CUNHA: em vista o mercado externo, podemos
(Comunicação - Lê) - Sr. Presi- afirmar que um novo campo deverá

dente, 81'S. Deputados. apesar de seu se abrir à economia do Estado, já de
imenso potencial econômico, o Estado -há t~nto tempo postergada em razao
'de Goiás, mercê, talvez, de sua loca- das diversas políticas regionals de
Iizâcão c·er,1;ral, tem permanecido à desenvolvimento, que praticamente
margem da expans3.o -econômica que ilbaram a l"egi:io central do Era.si!.
está acorrendo, atualmente, na maio- - Se considerarmos, porém: que o
ria das outr,,\s unidades da Federação. Estado já conta com as condições de·

Computando as estatísticas da Cal'- infra-estrutura n€cessárias a um pro
teira de Comércio Exterior do Banco grama de exportação - estrada de
do Brasil, vel:ificamos, Sr: Presidente, ferro e rodovias - e' qUe pode a.inda
que embora relacio]\aél.os diversos pro- contar com o aproveitamento natural
dutos de origem mineral e animal, das hidroviaB que cortam o Estado
Pl'ocedentBs do Estado de Goiás, estes em demande. aos portos amazônicos;
Drodutos não constam, efetivamente, se wnsiderarmos que o pl'ogl'ama go
dos mapas da exportação efetiva orga- vernam€ntal conhecido como corr€do
rlizados pela CACEX, simplesmente re.s da exportação está destinado, eiC-



o SR. ELIAS CARI~IO:
(Cornunicaçao - LeI Rr, Presi-

dente, S~G. Deputados, ao assomar li
tl'1buna para dar conhecimentú à Casa
da . passagem de tltll,1 11'üp0rtahte 8
grata efeméride, charllllU-),1(l a aten
ção a signiflCativa conf.I(lênC1R de da
tas.

Justam,mte onte, e11.1 toau ') territó
rio naCiOnal se comemorava o Dia do
Professor, e hoje venho l'elembl'al' a
chegaaa ao Brasil dos primeÍl'<ls 7r.
mao~ Manstas, professores e educado
res por excelência.

Foi no dia 15 ele outu1>ro je 1897
precisamente há 75 anos, que os jl&~
clpule$ de Marcelino Champagnat ai~
saram pela pr.meira vez em terras túa.
~I!ell'as. VI~I'an~ graças a.o estorç" o
z~lo de D. SIlveno GomEShmenta,el\_
tao BISpo da Diocese de MarIana <'UI
Mrnas Gerais. Desemtarcaram' do
..pr<lvence", no itio de JaneIro onde
foram recebiaos fraterna.l e entusias
ticamen~e pe~(\ Padre Cándil!\) Veloso.
Eram seIS relIgJOsoo: irmão Anclrônloo
(Reitor), Afonso oJ:s1;ih:l. " A(',1sio Ba
silIO, Luís Anastácio e João Alexan_
dre, € se dirigiram para a 10calidaClll
de Congnhas do Campo, em Mmas Ge.
nus, onue foram recebid{)s festivamen.
te por toda P p"I"llação local, oom o
santo Bispo Dom S'lvérió à frente, a

(Seção I)

Federais que chegam a Brasília, ori
undos dos vários Estados, acabam por
tornarem-se também porta-vozes da
população desta Capital. E esta é
uma tarefa praticamente compulsória
para nós, em razão de estar o brasí
líense impedido de escolher os seus
representantes.

E não é -só isso, Sr. Presidente, u
simples fato de aqui residirmos com
as nossas fatníllas, Integrados por
tanto à comunidade, é bastante para
sentirmos os problemas da cidade.

Reconhecemos que a Comissão do
tnstríto Federal do Senado tem cum
prido a SUl missão a contento, qual
Reja, orientar e fiscalizar os atos do
Guverno local. Todavia, não podemo.
deixar de trazer a esta trIbuna algune
tatos que julgamos merecer a nossa
intervenção.
Hef~rrmo-nos ao velho e íntrlnoado

problema dos apartamentos da Asa
Norte HesidenciaL

E' dificil entender como Brasília,
a sede do Governo "B'ederal, possa
comportar situação como essa, que
vem- se arrastando há tantos 3,n08
E' mesmo íncompreenstveí yue o
INPS e' a _ lLEBRAs. órgãos res
ponsáveis por aqueles blocos de fl.P3.I·
tamentos, não tenham até hoje en
contrado uma saída capaz de pôr fim
à condição de angústia em que se en
contram os moradores daquele baírru

Brasília, pela sua própria eondíçàe
de Capital Federal, cidade onde ví
vem e trabalham os homens-cha-es
da República, não admite situações
como essa, A não ser que aCODE·
BRAS e o INPS queiram ver desino-'
ronadcs todos aquel-es E'\DÜ\o'DS, trans
formando o setor numa favela de
concreto. .

Sim, Sr. Presidente, porque as ia
mílias que receberam moradias n21
Asa Norte Residencial, grande parte
em 1962, quando os apartnruentcs fo
ram distribuidos, continuam até hoje
esperando que o Governo lhes de uma
chance nesse tão propalado plano da
casa própria, Ou será que esses nu
mildes cidadãos não têm o direito de
adquirirem as suas moradias?

EnQuanto Brasilia cresce e se con
solida, e a CODEBRAS constrói Dom
posas quadrar residenciais, vendendo..
as imediatamente aos rccém-ehegadcs
runctonãríoe públicos, os pioneiros qu...
foram morar na Asa Norte continuare
sem telefone, sem urbanização, -Intel
ramente marglnalizados, mclusíve do
plano habitacional.

Ao lado dessas considerações, 50"
nhor Presidente, que esperamos sejam
interpretadas como uma critica r'ms
trutiva, fazemos um apelo ao Pre3Í
dente do INPS e ao Diretor-ExB.,uti
vo da CODEBRAS no sentido de que
promovam a venda dessas unidade,
residenciais, ' preços compatíveis com
o estado em tue se encontram.

O que não é poss.vel é admitir qu~

essa. situação perdure indefinida..
mente.

E' o que tínhamos a dizer, (Mttito
bem).

O SR, SYLVIO BOTELHO:
(Comunicação - Lê) - Sr. Presl'

dente e Srs. Deputados, em junho de
1971, o Exmo. SI', Presidente da Re
pública, General Emílio Garrastazu
Médici, assinava o Decreto na 63_BOS
instituinào a Central de Meàicamen
tos, considerando medIda de caráter
prioritário lia gradativa ampliaçáo da
assistência farmacêutica no tocante às
c]a:;ses de reduzido poder a~uisitivo, le.
van,do em conta. a realidade, todos os
dIas observada, de que, sem a possibI
lidade de aviamento da receita a con_
sulta médica se torna inócua para urna
gra.nde ,massa da população".

Valendo-se das 1Ddústrias rarmacêu
ticas governamentais preexistentes, que
consti tuem o núcleo básico de seu sis
tema produtor, a CEME, de iníc:o, pa_
droniz,ou a lista de medicamentos e
imunoterápicos dirigidos à I:JDf18.1{1a.,
controle e tratamento das doençhS de
maior prevalência no território nado-

rais do nosso Estadó, no sentido de
dar expansão àquelas atividades que
possam interessar à política nacional
de comércio exterior.

Finalizando, gostaríamos de ressal
tar que esta iniciativa traria, de prin
cípio, um grande afluxo de capital
para o Estado, não SÓ os decorrentes
da abertura de novas linhas de finan
ciamento que contemplam à exporta
ção, mas ainda os beneficios decor
rentes dos incentivos fiscais, bem como
aqueles Indiretos e mais importantes,
que const,tuem o desenvolvimento in
dustrial do Estado. (Muito bem ,')

o SR. MARliO MONDINO:
(Comunicação '- Lê) -" Sr. Presi

dente, 81'S. Deputados, não posso der
xar de registrar, nesta Casa, o passa
mento de uma das mais expressivas
figuras entre os pecuaristas do Rio
Grande do Sul e personalidade expo
nencial da comunidade Uruguaíanen
se - Brasil Lago - que vem de fa
lecer em sua terra natal, Uruguaínna,
cercado do respeito, da admtraçãc ~
da amizade de toda a população.

Brasil Lago exercia uma posição de
liderança na pecuária gaúcha, prin
cipalmente no setor da ovinocultura,
e foi um dos pioneiros do movimento
cooperativista, ao qual vinculou- óe
durante os últimos vinte e cinco -mos.

Foi por muito tempo Diretor da
Cooperativa da Fronteira Oeste ele
Carnes e Derivados, fundou a Conpe
ratíva Regional de Lãs Vale do Uru
guai Ltda., que presidiu desde 3944,
em 1952, tornou-se um dos fundada
res da Federação das Cooperativas de
Lãs, entidade máxima da ovínocultu
ra gaúcha, da qual se retirara V01Ull
tariamente em julho último, por .no
tivos de saúde, justamente homena
geado pelas entidades de classe dos
setores pecuaristas.

Tradicional cabanheiro e Iíuer eco
peratívísta, teve sempre uma atuaçao
destacada nos meios 'rurais do meu
Estado. _

Era um gaúcho autêntico, de trato
lhano e compreensivo, acolhedor e
participante ativo dos problemas da
sua comunidade, tornando-se, com o
correr dos anos, numa figura consu
lar, expressão viva da linhagem tra
dIcional da sua terra. Era como que
a tradição viva de tudo o que o nosso
Rio Grande possui de melhor'.

Perde a sua família o seu grande
chefe; mas confortada pela solidarie
dade de tantos quantos tiveram n
ventura de conhecer e privar com
Brasil Lago, que deixa um nomtJ au
reolado, um exemplo de abnega.ção e
de vocação de servir, como um gra.n
diloqüente patrimônio legado.

Mas, também perde o Rio Grandc.
um dos seus filhos rna;B típicos e au
têntlcos; assim como os pecuaristas
do nosso pago sentem a falta de Um
dos seus mais expressivos líderes, p'lr
ticularmente os cooperativistas, que
tinham nele, pelo seu Idealismo. um
dos seus grandes baluartes.

E a comunidade uruguaianense,
consternada, acompanhou até a sua
última morada o companheiro >9 o
amigo de todas, as horas, uma das
suas expressões mais caras, o líder
atuante e solidário, identificado com
o seu meio e com os seus problemas
- Brasil Lago, que tombou lutando
na trincheira que escolheu para aju
dar a construir o bem comum.

Uruguaiana e o Rio Grande, cnr>1
os nossos pecuaristas, estã'o enlutados
e, nesta Casa e desta tribuna, quere
solidarizar-me com todos, especial
mente com os seus familiares, neste
~ranse .que assinala uma perda 'rre
parável. Deixa Brasil Lago o longo
e árduo canl1nho percorrido na ~ua
existência com honra. com dedicação,
com solidariedad~ humana e com ide
alismo, a cuja memória rendo a mio,
nha sentida homenagem. (O oraàor
é abraçado).

l) SR. JUAREZ BERNARDE8:
(Comunicação - Lê) SI', PreSI-

dente, Srs. Deputados, os Deputado~
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nal, Para situar a faixa de populaçãe
que seria benenciada com os medica
mentos CEí\If-E, eonsiderou-ss a renda.
per captta como críténo geral, estipu
lando-se a população que recebe uma
renda de até um salário-mínímo re
gional comd nã{l capacitada para a
compra de medicamentos, constituin~.

ao-se, portanto, na cnenteia que '"
Central de Medicamentos iria bene
fícíar ,

O programa gradativo de assístêncía
merncamentosa, tl'açado pela GEME,
levou em consideraçao as regiões mais
carentes de assistência médíco-rarma
ceutíca, cujo atendimento está sendo
feIto atraves das Secretarias de Saúde
aos ÓIverSGS Est-ados, escolhidas como
orgãos coordenanores co" j"lf']eWS de
altribuigáo a nível estadual. Em abril
do corrente ano roi ímcíada a di3trl
buíção de medicamentos ao Nordeste,
regiao considerada priorltaría. A essa
altura, a CE,'viE propicia cobertura ma,
uícamentosa continua a 1.000 MUl11
cípíos, dos 1. 316 que Integram a regtâe
e cujos serviços ele saúde estão sendo
suprnrnuos regularmente com 95 tiDOS
ue medicamentes, incluindo, dentre ôu
tros, anumotícos, surras, vermírugos,
antidlsentéricoo, eortícóídes, vacinas,
soros e reídratantes;

Obedecendo as prioridades previa
mente estabelecidas, o plane: de aten
dimento da CEME foi estendido a Re
gião Centro-Oeste, onde, no momento,
cerca de 50% de seus Muníclp.ns já
recebem regularmente sua linha de
medicamentos. Na Regiáo Suele&te, 33
Municípios mineiros, das áreas do Po
lígono oas Secas e do Vale do Jequi.
tinaonna, e to(lo o Estado do ESpinto
/::lanto serão ele íme.üato ~8 -encrados
com a assistência Iarmacêutíca da
CEME, Os "Estados e Terntónos da
Região NOI'te aceoamde receber gtalt.
de partida de mecncamentos que che
gamo à quase totalidade de seus lI'iu
nícípíos, l!'.nalmente, até o término do
corrente ano, regiões prioritárias dos
Estael{)s do Sul integrarão a rede de
distribuição dos produtos farmacêutí
cos OEME.

Paraleíaments ao seu propó~ito de
arnpltar e coordenar, em âmbito na
cíonai, as atiívdades de assistência j a!'.
maceuéfca gratuita ao3 eu"" LO" lJupu
tacionaís de reduzidr, poder aquisití VO
a Central de MedIcamentos pr<lpôe-s';
a incrementar a pesquisa cíentítíea e
teennlogica, no campo quiml{',o-ül,l'ma_
cêutíco, visando à descoberta LSol'1'
menta e síntese de matêrias-pI~mas de
I?-ter~sse terapêutico e, em última aná
lise, a proteçao e desenvolvimento da .
mdústrla farmacêutica nacional.

Era o que tmha .i .:.,~er. (Muito
bem.)

clusivamente, a dar facilidades à colo
caçao de excedentes .agropastorís bra
sileiros no mercado' internacional' e
se consíderarmos, finalmente. que' no
momento é a exportação o setor mais
beneficiado da economia do País, acre
ditamos que o Estado de Goiás não
deverá deixar passar em brancas nu
vens essa possibilidade real de se tor
nar um grande exportador de produtos
agropastoris e extrativos.

Efetivamente, e sem entrar no mé
rito político, é fato que o País está
dando ênfase ao desenvolvimento ace
lerado de uma mentalidade exporta
dora, baseado nos princípios econômi
cos da utilização e pleno emprego do
nosso parque industrial, visando à ex
portação de excedentes e tendo por
objetivo primordial o aporte de divisas
para cobrir os sempre crescentes défl
eíts do Balanço de Pagamento.

Assim, como um dos setores mare
benefrcíados da economia do Pais, a
índustria exportadora está contando,
atualmente, com um elenco de facili
dades está contando, atualmente, com
um elenco de facilidades creditícias e
fiscais altamente estimulantes.

Além do mais, todos os prognósticos
indicam que reside no comércio exte
rior a pedra angular da política eco
nômica do ooverno, fato esse corro
borado pela intensa campanha gover
namental no sentido de promover in
terna e externamente as exportações
do pais.

A maioria dos Estados da Federação,
sentindo os benefícios que o mercado
externo poderá trazer às suas econo
mias regionais, já se anteciparam e
estão se preparando para aproveitar
o fluxo positivo representado pelo co
mércio exterior.

Por se tratar de um ângulo muito
especíalízado da economia, para ex
portar, uma indústria precisa se pre
parar, adquirir knolV houi apropriado,
planejar suas exportações, Normal
mente, é coisa que não pode fazer so
zinha. sem estímulos do poder estatal,
no caso do nosso País. Baseados nes
ses principias, diversos Estados já par
tiram para a: fundação de um núcleo
central de promoção interna de expor
tação. Este núcleo nada maís é do que
um escritório de serviços, sob a dire
ção de especialistas em comércio exte
rior, cujos objetivos principais é a ori
entação e criação de mentalidade ex
portadora nos produtores locais. vi
sando prepará-los para o comércio
internacional,

Nomeadamente, Pernambuco, Bahia,
Ceará, Paraná e Santa Catarina já
têm em pleno funcionamento seus
núcieos regionais de promoção de ex
portaç~o. Os Estados da área da
SUDENE, e sob a orientação daquele
órgão, organizaram seus respectivos
núcl€os, responsáveis, já hoje, pelo
grand€ des€nvolvlmento da.s exporta
ções regionais. São os conhecidos
PROMOEXPORT, vinculados às Se
cretarias de Indústria e Comércio da
queles Estados. No Paraná, a inicia
tiva foi do próprio Governo EStadual,
que criou SEXPAR, que funciona nos
moldes das ,PROMOEXPORT. Em
Santa Catarina, a iniciativa foi do
setor prIvado, €nquanto em Minas
C-.€rais o Governo e o setor privado
não apenas estão impl,l,1ltandõ o seu
escritório central de promoção de ex
portação, como também lograram
constituir sua alfândega. '

Assim sendo, Sr. Presidente,' Se
nhores Deputados, queremos fazer
desta tribuna um apel0 (l1reto e apar
tIdário ao Sr. Governador ':lo Estàdo
de Goiás, no sentido de aproveitar pa
'a o Estado todo o plenco de incenti
vos econômicos e fis~(l,is concedidos à
exportação, bem como criar ~.ondições

estruturais para a formaçã{) também,
aqui no Estado de Goiá,s, de um
Núcleo Regional de Promoção de Ex
-portação.

Este passo, o primeiro e o mais ím
portante para o desenvolviment{) de
uma mentalidade exportadora, deve
ser sequenciado, igualmente, pelo de
senvolVImento de estudos visando ao
aproveitamento das condiçoos natu-
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neceesário e urgente que os atuam
propríetános e türetores do ves
PS'It1no pensem nisso, cuidem de
faze-Ia. Esse seria um livro reat
msnte importante, c..ntríbuíção
substancial para a. hístotía da
Bahia, do Estado e da. Cidade. Já
faleceram alguns (lOS que poae
:riam tê-lo escrito" com connecí
mente e amor, antes de -todos Si
mões Filho, conaínuando por
Henrlqne Câncio, Cai los Chiao
chio, Ranulfo de OliveIra e Gio
vanni Guimarães. lVIaE na. reda

çào de "A Tarde" estão outros tão
capaces quanto esses, a começar
por Jorge Calmon. 8á esse hvro

quando escrito cesponncta 11 per
gunta posta acima.

Para. urna eondíção de "A l'ar
dali, porém, desejo chamar a
atenção pois me parece funda
mental para a. preferência {; o
prestígio de que goza :J vespeztí
no. Falo de sua fJsionomia de
jornal provinciano, no bom sen
tido, é claro, ela. palavra, Jornal
provinciano, em nada por isso
diminUído, ao contrário, grande
jornal por ísso mesmo, pela sua
contmgõnela baiana que lhe dá

régua e compasos para usar ar
expressão de nosso poeta Gil. "A
TaTde" é um espelho da Bahia,
em suas páginas, nõs, m, baianos,
nos reconhencemos.

Por isso mesmo creio sar a fes
ta do sexagésimo aniversário ela
"A Tal'de" uma festa àá Ciciada
toda, qtH, toca. a. cada uma de nós
e da qual todos parGiclp"mos. De
mim, minha Mãe gostava -de con
tar qUe apl'edi a ler nas colunas
de "A Tarde". Assim, sou velho
leitor, a festa é tamb3lU rllÍl,1ha."

Gomo ~se vê. Sr. PresiJe:lta, Jorge
Amado, esse grande esc-:itor ele r(lIlCl~

me internacional, define ele maneira.
magistral o que reprasem-a para a
Bahia. e para Q seu po-,O o magnifico
vespertido "T Tarde", fundado pela fi
gura admirável e jamais eSQuecida de
Ernesto de Simões. Filho. (itluito
bem.)

o bastante para calar a boca
do adversário e r,erm.lna.r com o

debate. "A Tal·\!e· não é somente
um jOl'11al·lido, é 11m jornal acre- O SR. l'IIA.l"OEL DE ALMEIDA:
ditado, o p.úblico confia em suas ~(Comunicação S~m revisão do
informações, aCl'6d!to. em seu jul- orador) _ Senhor Presidente, Sr_s.
gamento, considem-o sério e ho- Deputados, traIO-me a. ests. tribuna o
n~~io que cada (em", das afir- grato dever de me congratular <,om o

Govemo do Sr. Rondon Pacheco" de
mações aqui feitas PQUe ser facil- nosso Estado, pela feliz opol'tun1dade
mante comprovada nãt> estou es-
crevendo elogios ç<l J<>Inal, ape- da a.ssinatura, hoje, de dois impor
nas constatando fa,í;<IS uma rea- tantes convênios para a vida da. co
lidade que nem as IDtldaneas na munidade mineira.
estrutura da Cida1e e do Éstad'J Para 'firmar o ,locumento básico
conseguiram afetar, chegam hoje a Minas Gerais o DI-

POsa" acrescentar a ~e qua. retor-Geral do De~art:~menfu ~a:ClO~
~ dro, uma contl'ibulçiio pessoa,] l"~al d':, Pr~dução l\[l!;e.r,tl de Mlms.té

pal'a a. qual me chan1<'u a atenção 1'10 ~a" Mmas e Energla,. senh0t: I,an
um amigo 61eiOOr quando numa BarIe~ de Car.valho, e o ,pr~l,cient~~
roda conversávamos sobre esse as- d~ ProJeto RADAM, Senho" Joac Ma
sunto. NoS meus vários romances mel de Mo:ura. ... _
de telilâtica baiana _ ou seja em _ Sr. Pr~sldente. a nohcl,": e t.ao In,aJs
quase toda minha obra ~?omanes~ lmportan,e q.uan~o ~e cOTISlclera !l â_ea
ca - são citados varios joriat~, de em que sera felta .a, pr?specçao, de
sUlJOsta publicação em nOSS8, ci- cerca de 234.500 qUllome,;?s quadta
dade, todos eles fi;;~i;ilOS, 08 titu- d~s, compre~Z:dend<? a r,eg,a? dos Va
los inventados, nem tlln único te: !e, do. JeqUltmhonna, c,o rlO_ Doce ti
trata jornal existe'1["3, 100m uma l~UCUrl e parte do yale do i3ao Fr:n
única. exceção: ·"A Tarde". Lá GlSC? - !1atUl'alm~n.e de' ~edlO e ",u
está ela, a velha gal:'"ta, em meus penar 6_ao FranClsco, ~noe cOffie~a a
livros, com o nome verdadeiro, navegaç.ao, antes de enorar no E5,ado
assim como estão o Ekvado!' La- da BahIa.
cei'da, a Igreja de ,)10 Francisco, Todos sabemos que é riquíssima e2S",
o Cenvento do Carl11ü, o candom- região. D3potS de r,"aHza.'I'lo a prospe,,
blé do Gant-ois, e ,"orre do Mar, o ção, através de levanta.nh'<nto por ima
Farol da Ba7rá., o P~lourinhQ. o gens de radar, fotof>r>J.fias .em míra
M"rcado. Modelo, >t.lgo ímportante vermelho e outros sensores remoüls,
que caracteriza e males. a Cidade teremos a grande e grab S\.ll'presa de
que é part-e dela, inte!<Cunte. conhecer em detalhes e localiza,JlJ,-

Por que isso aco'1tecoi!, por que mente as grandes ric(uezas de Mmas
essa preferência POPUli1"C tão cons- Gerais, talvez as ,naiores do Brasil.
tante, como se-tol'n')u esse Jornal Ainda nessa mesma tarde, o <"<over
carne da ca·rne, sn.ngue do sangue nador de Minas Gerais assinal'IÍ con
do JlOvo baiano? i~Mf" ~esJlOnder vênio, através da Slla Secl'elarift de
em detalhe a tal pergunta, seria Saúde, com o FUNRUP.,AL, para asSlS
necessál'io um lÍVl'O onde fosse tencia ao trabalhador rural.
narrada a história de, jornal, des- Em minha última viagem a Minas
de sua fundação rol' mostre 81- Gerais. Uve a honra e ;) prazer de
moõe~ Filho até 05 dias àe hoje, e é conhecer um trabalhu,dol r,ural, o Se-

recentemente aquela que antecedeu a
deflagração do próprio movimento de
31 de março, culminando e,.m o artigo
que marcou época na hjs\õr", jornalís
tlca da Bahia, de autoria de seu DITe
tor, Dr, Renato SimÕeS, intU:Illado
"Sexta-Feira, 13". Foi .e-n dúvida al
guma um grito de alerta as nossas For
ças Armadas para que >e empreenctes
se a grande míssão que cu remou com
a Revolução de 31 de Março.

Sr. Presidente, leio, para que cons
te dos nossos Anais, aT';izo do grande
escritor Jorge Amado, q.l3 retrata com
perfeição a nossa querrda "A Tarde";

"A Eeslu: de A 'rareie

cada vez que torno conheci
mento de uma estattstca relativa
à venda dai> gazetas publicadas
'na BahIa, dou-me conta. do sig
nificado do jornal '",-\. Tarde" na
vida da cidade e ao Esta.do. Po
deria acrescentar: ,; ao Estado de
Sergipe,-pelo menos rte rererencia
a. alguns anos atrás quando o
jornal de Simões ~<'ilho era. mais
lido em Aracaju, ~stância, e Pro
friã, do que as própzras io!h"s ser
gípanas. Não sei C')&O será hoje,
mas não creio tívesse havido
grande mudança. O ptesügíc de
"A Tarte" junto 2.0 públíeo não
sofl"eu, ao que eu só.'l:>ê\, solução
de continuidade até agiJta.

Já OUVI alguém d,ZcL ser a lei
tura de "A Tard"," um hühita na
vida do baiano. Se (; CIdadão não
passar a vista nas p'l.ginas de ves
pertino, hoje sessen~lo, não d·)r
me em paz mesmo tendQ lido ou
outros jornalS da terra, " os de
fora, os do Rio e ce São Paulo,
das grandes capitalS~ A Tarde faz
parte do seu cotidiano como o bar
nho, as refeições, -r. traba.lho, Q

namoro..
:B'oi-me dado 19ualp.1ent~ ouvir j

por mais de uma ~e-z, a mesma
frase definitiva, "np.,r~and:) dis
cussão acalorada.:

- Li na "Tardc').

daquele pais, a terra agl'?<~uJ~ável é in
teiramente aproveitada. E extraordi
nária a importância 'lue aquele país
a-migo dedica à ngríeultura.

As áreas planas são tO~,J,!ID:"h:t apro
veitáveis. Qusse todas ii'ngadas. Os
condutos que carreí.nn para as terras
c precioso líquido, 32-0 r,-dcados de
árvores. Nas terras altas, nas encos
tas dos outeiros ou das aDntanhas, ím
pera o reflorestamento. (.;:;!tUlOlS me
canizadas, e cremos que" proilnção de
cereais e Iegumínosas é ~~1;~1.1nente ·com
pensadora.

Nas imensas planícels do norte, na
reg ião eharnadu "venero" predomina U
cultura do milho e da parre.rs .

Naquela região o solo" cambêm in
tegTalme-nte aproveitado ~Dta-.se que
a cultura. do milho é toda 'mecemzarta.
A produção por alq ueíre, -pelo .sistema
adotado, deve ser bem superror à al
cancada no Brasil, pois a t~I1":1 está
completamente coberta po!, esta gra
mínea. Por aquele sísteina, cremos ser
dispensável a capina, POiS impedem o
crescimento do "inço" naqueas cultu
ras ,

Observamos também 11 colh-eiti1 d"
uva na região onde Hão produztcos os
mais afamados vinhos d,. Itália. No
Sul, .na regtão de Nápoles, as videiras
se escoram nas-árvores, e pãr-a a co
lheita é necessário o .!SO ele escadas.
Já na região central o ~istem" é dife
rente. As ~videiras são apoia·:ias em
cercas de arame de t.rês a quafTo car
relras. Ao Norte, adot30~be a prátic3. de
latada e de cercas tmnbém. O impor
tante, porém, é que todos os sistemas
são aprovados e os TesuI~a:ic3 CQln
pensadores.

De nossa ida àquelê-pa:s ficou a im-
pressão de trabalho, de métodos, de
pujança agricola e do te?,l aproveita"
mento do solo. Exemplos como estes
deveriam Sel' imitadJs 1'"los nossos
agricultures,

Era o que tinhamos a d~~ei', Sr. Pre
sidente. (Muito bem.)

Nestes 75 anos de frutu()cso labot
);la"saram pel{)s ban08-3 escolares Ma
ristas milhal'es de estudantes que, por
este Brasil afom, lutam, engmnde
cendo e dignifícand{) os mais CÚVetSQ~

.set-ores da atividade humana.
Nesta época em :.lU" todos '"t 'empe

nham por um Brasil cada vez maior e
unido, lnerece especial destaque a (Jbra
destes almegados Irmãos Maristas, que,
no campo da educação, desenvolvem
um inestimável trabalho, vísando, no
aperfeiç.aamento do jovem, à grande
za da pãtria,

Por estes motivos é. que nós. os 1'1'
pmsentantes do povo nesta casa do
Congresso, lhes prestam{ls nossa. .sin
cara homenagem e nos 'e :ubilamos
com a famiUa Marista pelo 75" ani
versário de sua chegada ao Brasil.
(jl!uUo bem.)

o SR. LOTtU1NTO JÚNIOR:
(Comunwução - Sem. l'e:lJiSão do~

orador) - Sr. Presiden},e, Srs. Depu
tados, no Dia 15 pró:>imo. passado. co
memorou o Ba...n.ia. 60 anr"s de funda
ção ào jorna.I "A Tarde"~. Tive a feliz
oportunidade de particlp:tT cas festl
vidad.es e1 pessoalrnftnte, transmitir
aos seus atuais dirig~Hc~ a~ Ilo~sas

felicitações POl' este gran<le evento.
O jornal "A Tarde" ê mais do que

um simples vespertino. e,T{t se tornou
umalnstituiçã.o. Fundad~ p:,r Simões
lrilho, essa figura adm;ravehe ines
quecível, tem-Se constjtluil) no defen
sor intransigente das lil:8rd~.des públi
cas e porta-voz dos lictlmc.s interess~s

da comunidade baiana.
Faço este Tegistro com nlUita emo

ção e alegria, até porque ~el·tenço à
gmnde família do jorna.l "A Tal·de".
Ainda multo jovem, comecei a minl1a
vlda püblica, sob a lidemnc;l do inf:s
quecivel brasileiro Simiíes Filho, e com
ele aprendi a cultuar o. ilT10~ à Itbel
~dade e dele recebi também grandes li
ções d" bravura. e destemvr que ainda
hoje me são úteis no eXl-)r::íc'o da vida
pública. '

o SR. JOSÉ ftIJl.,NDELLI: Os descendentes de :,i"'llões Fll!1e.,
(Comun;auçáó - Lê) - Sr. Presi- ',specialmente os seus (jOIS filhos, que

dente, 81'S. Deputados, acabamos ele o sucedecam no coman:lo Coo jG'rn:1l, na
!regressal' da velha Eur,opa, onde, co- direção des.:e grande vespertino
mo l't>presentante da O;Jl'5!çào brasi- Dona Regina SimõeSc· de Melo Leitão e
leira) participamos na 130.l. Reanião ln- (I Dr. Renato Sin1ões - lêri' manten
terparlamentar, realizada em Roma do a. flama do icleal. con\inuando
nos dias 21 à 20 de setembro últJmo. aquele t.rabalho admil'iÍ.I''i1 do seu ve-

Quallto ao relato do J'l€ f01 a citada lho· Pa. ,Uma referência t,u1Jbém se
lnterpuriamentar; nós J deixamos à impõe aos que labutam I:U sua reda
cargo do chefe da nOS3d. Delegação, ção, onde destacaU1 -liguras proenli
Deputado Flávio Mal'ciJio. nentes de jornailstas tlJS mais~ cat-e-

O registro que pre~-endemos fazm.' gOl'izados do meu Estado, f'ntre os
prende-se a outras oos,,;vaç (013 Gelei quais ~Ltarei Jorge Calmor~. Cruz Rks,
como membro da Com:[;sào de Agri- José Curvelo f tantos ou~ros que com
cultura e Política Runl, podemos fa- põem a galel'ia de servidol'€s admirá
zer l'elalivarnente à ag'(icn",un'. ltalla- veis do glorioso joma1.
lia. Campanhas memorávelS foram pa-

Na Itália. onde permullPcemos por tl'ocinadas pelo Jornal "A Tartf''' €ID
mais de dez dias, obseTValT1Q3 como é favor dos altos int.eresses da Bahja.
feito o aproveitamento ela sola Ta.n-{ Entre as campanhas:~'t'jzada" pelo
to no Centro como no Sul e ao Nozte notável vespertino temos a registrar

ali tund.'ll.'am o l~ oolép,io ~.'fap..sta ctL
Bl'asi!. .

De lá, foram aos ~cuco:;. ae ezpan
díndo por todo o País, contando, 11(\

ano de seu 7fP aniverzar.o, CO!l1 1~

(Jo1égÍ{rs, com mais de li:! mil alunos 
sendo 1. 7ÜO em Bra.:;ília - uuas Uni·
versídades, uma no Hio Grande dí?
Sul e aoutra no Paraná, e escolas em
terras de I\tnSE2.0 J .:J!l:le os problemas
àa, assistência social e àa. evangelíza
ção são mais prementes do Gue 03 do
próprio ensino, coem accnter 6 em La
bres, no Alto Purus, fi> outros lugares
da selva amazôrúca , N~sJ. lcngmqua
região, o plano de j,vabeJJw Cios Ma
ristas que é de enorme sacrírícío e
que vísa a íntegração ua, }ia':l'la. pode
ser sintetiz2do em quatro ítens:

Alimentar
Abrigar
Formar
Educur.
NínguE;m contesta, atualmente, a re

levànc.a do problema da educaçao, em
vista tia acenruaaa ímportàncía que
cada. -cua mais se atribui á Juventüue.
E;a. preuomina em número, em. vívací
dade e em necessínace no Wll.SuL'Cl1.l
social, é uma força. nova a puisar in
qníeta e .illlpaClent~ para se rnícíar na
cultura. moderna, por meio de uma
completa rormaçào, que lhe abra as
portas ao munuo, Dal le3ulm a grall'
de r85I)(}IlSabilluade aos pro"eios:re.s e
educar:!{)l'es r:!e n03;50-S dia,;;, que, pro·
cmando oompreende-la e ama-la, 1..'1<1
dedIcam cluaados csuE;uaicl. 2;t 11m de
longe de 1)le sUíocarem oS amelOS 6
arroubO's, onenttl.-la e ajuCla-la a en
contrM, numa concepçan c.Jst", <:la
viela, sua pertGita. reauzação, seu ver·
dadeiro destino. ESle 'Ó o plu. C!plO bá
sico que norteia. toda. a obra. dos l/Ia
rist,a.s.

Eles sabem que a tarefa de eaU0ln
foi sempre aas mais aJ.'duas e aillceJ;"
sendo méSmo algumas veze; mal com
preendiua, exigindo espíritos ganerv·
003 que a. ela ~e dediquem com-altruLs.
mo e v()caça".

A vivência permanente Junto a IDu·
cidade deu-l1.·}S uma exper,ência que
eles pr{Jouram- cada dia mais apcríel·
çoar e atualizar, d.-0sando sabiamenta
a energia com a bondade, cerwa de
que a primeira pode iw vezes ollr1lPJl'
mas a segunda sempre eleva e oonfol'~

'ta. ~
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"Este jornal tem alma I
É uma alma que fala, expõe, víbra

[propala.
Entende que o esforço do povo
na tarefa ele "írmarsar
expressão, pensamento.
tudo o qUe reverte em descnvolví

[mento
é o mesmo que uma bandeira
no céu a tremular. .. "

o SR, S!QUEmA CAiHPOS:
(Collwnicactio - Sem revisão do

oTado?) - S1'. Presidente l Sr,s. Depu
tados, registro com muita satisfação a
expanSão da imprensa do meu Est",do,
Goiás, que se verifica concretamente
agora. ~ COln a fundacão da ti Jorn~tl de
Brasílm", a circulai entre 15 e 20 de
novembro próximo, nesta bela "Capi· ,,
tal da Esperança", A organização
Jaime Câmara, que tem contribuido
decisivamente para o desenvolvJmento
de Goiás, traz para Brasília suas
idéias e sua força, a fim de ajudar a
consolidar a jovem Capital e contri.
buir para o de&envolvimento do Pais.,

Também rcgiôtl'O com grande, ale
gria a saída elo primoJro número da
revista "LeIa Agora", do iorlO'alista
José Osório Naves, Trata-se de acon
tecimento por demais importante. l1::
um órgão graficamente perfeito, que
honra qua,lquer uma.:aas'ograndes O):·'
ganizações da imprensa brasileira;
"Leia Agol'a" está destinada a fazer
sucesso sUI'preendente em nossa jovem
Ca.pital, Goiânia, no Estado de Goiás
e em :Brasília. ~ uma_ grande revista,
que está à altura do 'desenvolvimento
do Centro-Oeste, e111 particular, e do
Brasil, em geral. (Muito bem.)

Com 'estas consíc1eracões, Sr. Presl.
dente. como l'ler(l',;teneee cnm{) Depu
tado pelo Rio Grnndc do Sul, eu me
associo às hOlllenpoenQ que vênl .sendo
p:;.'€stac1as à (/GD7~tq d~ Ple,;"r~t'8n pe
lüs seus noventa anos de vitnl'io.sa
existência .

'Levo aos seusUustre,o di'--tol'es -I

Heitor Ga.Iant, Hélio Riccíar(i Samuel
'M'll'OU2S e l\;~auri('jo G-old€mf,~rg' - os
1I1"I11ores votos de que o .velho e que
rido· ;ornal cac1a vez n1frlS 88 aflrme
11[\ admiraçi'lo e no l'esp€ito ele todos
os rio-grandenses, (Muito bem)

o SE, ALDO FAGUNDES:
(Comunicação - Lê) - Sr. PresI

dente, votes de louvor pela data evo
caÍlva ela funda.ção de um jornal são
frc c,1.\entes nesta Casa.

, De fato, são intimos os víncuÍos en
tn a imprensa e o regime democrá.
tIco, do qual é expressão maior o fun_
cionamento do Poder L€gislatlvo. Daí
per que a vitória que um jorr,al regis
tre, seja porque acumulou mais um
ano no acervo do seu patLúmónio, seja,
porque aperfeiçoou a sua técnica, é
natural' qUe repercuta aqui.

0. evento qu~ vou assinalar hoje,
porem, tem cm'ater bingular. Eu quero
escrever nos Anais da Câmara dos
Deputados do meu Pais que a "Gazeta
de Alegrete", lá nos confins do Rio O SR. JOSfi DA SILVA BARROS=
Grande do Sul, acaba de fazer no" (Comunicação - Lê) - Sr, Presi·
venta anos! Não é'uma data qualquer. dente, Srs. DelJutados, em recente
portanto. audiência com õ ilustre Governador

Em 1882, quando foi fundada por Raymundo Padilha, para tratar de
Luiz de Freitas Valle, o Barão do, assuntos político-administrativos do
Ibirocai, o objetivo primeiro do jornal Estado. notadamente daqueles que
que surgia foi preparar o,povo para a mais carecem de providências imedia",
abolição da escravatura. A "Gazeta tas: tivemos conhecimentos das me
de Alegrete" nasceu, pois, sob a égide ~didas tomadas ultimamente pela su_à'
das idéias liberais e a proclamação do admlnistracáo, em solucão dos inú",
respeito que o homem merece, inde- meros problemas que afIlgem o povó
penllente da cor da sua pele. fluminense, como a continuidade das

Dépois disso, a "Gazeta de Alegrete" dIfer€ntes obras iniciadas pelo seU:
foi assistindo ao desenrolar das págI- Governo, assegurando o 1Jleno desen
nas marcantes do ./osso 5'assado, en- volviment{) que ~rl'J, se registra por
qua.nto o Rio Grar,de e o Brasil ascen- todo o Estado. numa. perfeita identi"
dlam na conquista do tempo e da His- dade com os elevados principios qu~
t6ria, ' norteam a gloriosa Revolucáo de

E viu a Abolição e a Repúbllca. Março. -
E registrou a "Revolução Federa- Dentre os assuntos abordados, :rel"!

lista" de 1893 e, depois, pr€;Benciou o vindicamos do €lG,\,:€I'nador RaymunM
luto do com1Jate d~ "Ponte do rbira- Padilha, sua prover,lOial atenção pmi81

.0 SR. T.OURINHO DANTAS:
(C07mmlCação - IA) - Sr. Presi

dente, Srs .. Deputa-los, ocupo esta trl~

buna para chamar' a atencão das au
toridp,des quanto :\ siôl18r;1fo dos. cJga
110S, os pl'Oblemas qu" est·ão surgindo,
envolvendo-os em Célnas de violéncia
e crime.

O conceituado ",folnal do Brasil"
dedicou há alguns dias, uma das suas
páginas sobre o assunto; na repOl'ta
gem era examinada a ol'igell1 dos d
ga.nos brasileiros, seus costumes, ter·
mmando por assever<lr que o progres
so, com as rodovIas e veículos moto.
rizados, tirou o melO de vida tradi
cional dos ciganos, forçando-os a 'pra
~icar o roubo para SObl',wlver.

Efetivamente, paNc:e ser procedente
a cOl'l'elação encontrarla. pela .reporta·
gem do Jornal do r:r?'sll, porque fre
quentando os sertões bain.nos, há mui.
tos anos nos acostmn"mos a encon
trar bandos de ciganos exercendo. aie.
gremente, a sua mercancia, na v'6n(1'1
de animais e vasilhlJr!PS de cobre, em
boa convivência com as populaçõe5
sertanejas, não obstante as lentlárias
histórias de furtos de erianqas.

De uns tempos 'I parlt cá, Lodavia,
vem desaparecendo elsa tolerância, e
1\ convivência tem se tornu~10 cada vez
mais difícil, com rrequentGs choques
entre bancjos de ,~iga.nos l'ivais e entre
estes e as populações locais.-

Em pouco mais de dOis anos vel'itl·
caram-se inúmeros COnflitos com cio
g8Jnos, como l por exen1pl0, enl PiaUí
na Bahia, com cerca de cinco rnortns:
em ruiu, nas marg'ms de 1'10 8ãó
Prancisco, com óutras tantas e' mais
l'ecentemente, em Alagoas ' aLIando
três pessoas da famí!la FeITO peidC'rarn
vida e, finalmente, ná cerca de qUInze
cli'.1s, no meu MUlllCipio de It,aplCuru
C]l,:mdo um bando ;ie cige,no,s ao ten·
tal' furtar animais, cl',ocoú-se com
uma faml1la de pequenos faZBl1c('lros,
daí resultando três ciganos mortos e
cinco, feridos, além de dois fazendei
ros que se encontram hospitalizados.

Ora, Sr. Presidenj'e, alguma provi.
dência precisa ser tomacla para. nor·
malização da situaç'io, pondo fim am
,~ob:'essalt{)s em que vivem sertanejos
G mganos. '

Penso que cabe uma. pl'Jflmda in·
vestigação por parte das autorld"dp,~

eompetentes, no r,enr,ido de sert'm le·
eenseados os grupos de ciga,10s; iden·
tiiicadoa os verdadeirus - e os fal~osJ

o -SR. TOVRINFJ:o DANTAS:
(Comunicação - Sem. levisüo do

orador) - Sl'. Presidente, antes de
entrar no assunto que me traz a esta
tribuna, quero congsatula» -me, tam
bém, com o .vesperulno "A Tarde" da
Bahia, pelo seu ?&O,O aniversário. "foi.
Tarde'í, como já foi muito belu dito
aqui pelo nobre ')eput[~do LOluanto
Júnior, é um Ó1'gão que honra as (·ra
dições baianas. A "lo muito deve a
Bahia.

nhor José Mauricio, homônimo do para evitar a infiltração, nos bandos, 111'1n\.l&' todo mundo faz o que enten- puítâ", em 23, no fecho daquele cicio
grande Padre José Mamiciomestre, de bandidos e 18.dr3~s, ' de e nao dá satisfação a ninguém. "forrncso e bárbaro" de que laiava,
no Século XVII,' na a'. 119 ,de harmo- Deverá ser também renl-zado um Ie- Isto é um retrato de um governo, Ruy Ramos. •
nízar os sons e êmL!IO .Ie l'eethoven, vantamento sociológico dos problemas. é claro. , E foi regístrando dia a dia. semana
de Vi1agner, de Moza:t, de Bach , Este /lo fim de 'que possa-n as autoridades El;quanto lá por cima lúdo o mun- a semana, mês a mês, ano a ano, a
JOsé lViauricio de 'L~ora harmoníza as dar cobro à sítuaçao atual, do toma banho de aumentos, nada evolução do Brasil moderno, cujas
almas, encarregado que é de manter Sr, Presidente, não nos move ne- em cruzeiros, cá por ~ai."(\ os empre- portas foram abertas pela R"vo;ução
a paz entre empregados e emprega- nhU111 preconceío UhlLT<l" os ciganos, g'acloB, para consegu'r algt.lJ.1a melho- de 3D,
?ores. l!: homem de f.un;;iio social, do.,Muito pelo contrário. 11 sua ~e~e,,(l,l, da, têm de apelar' para o díssídío Sim. não passaram em vao esses
interesso, da prornccao do trabalha- que se 'perde nas mrns do 0l'lôtlanis'" coletivo. noventa anos I
dor rural. mo envolve esse povo Dera manto ue E ai é aquela nova... com a C0111- Nesse tempo, às vezes a uGazeta~'

José Ma~lrício, que há cerca de '1 ou ~in~patia e romance. ,Entreh'.nto, o pressão .salanai funcionando e tuno se parcialízou, em tomada de posição
5 anos, aínda estava na enxada no a2.Tavamento das ,el:l~o% entre eS5PS ó muis: já ganham muito, para que político-partidária, E atacá-Ia ou de
Município de Esmeraldns, b('je é, n~ma,des e as poputacões esr1,anej«s mais dinheiro? As vezes conseguem fendê-la foi fato corrente na vida dos
simplesmente, o Presidente da Fede- impõe que o Govel'nO tome conheci- uns 21%... alegretenses. Outras vezes. corno
raçao dos 'I'rabalhadores RuraJs de mente da situação, para paciltcar os, E' isso mesmo e quem puder' que agora', a "Gazeta" superou AS disputas
Mlnas Gerais. serões. explique e mostre que estou enga- p~rtídáría,s para ser o [orna) da. comu...

, apelo (;}lnlto bem) nado. nídade. na analise honesta nos pro-
Sr. Presidente, sente-se reaímento li: o nosso uneio. M8_8 não será o Comandante Adnrr blemas.de Alegrete e ~1e, crttica ?erena,

a .marcna ascencíonal 'qUê' se verrtk.a, O SR. FLORIM COUTINHO: de Albuquerque Veloso ex-funciona I ~om a íntencão supenor d'O S~J'Vll'. Por
110 meu Estado, (; devamos 'dar graças S' - da' CI'O da PE""ROBR. "s e' cabo eleitoral ISSO. como dísse a po-tísa alegretense

te t · l't· d' -,: (C. o7l!ulllcação - em revzsao s- c; ~ 1 A tt 'nes momento, a ponnca sa la,,, do Sr. ohazas Freit.as ne ..I.a E-mpre- S!le_y pra o Gonça,ves:
polítlca construtiva. à alta política do orador) - 81'. PreSIdente, srs. Depu- sa . ~ , -
P ld t lVi"d'ei I tados, mais uma vez ocupo estatl'l- p~
rvf,esl e~ e , e / '. ass?ss~~r" âm buna para raiar sobre a mmha Gua- Enquanto tudo isso acontece, en-

R
mads eralls pe o b;:11~Clie ex verna 01' nabara, Focalizo hoje a malfadada nuanto a diretoria ja CTC "se au
011 on Pacheco, (M',u o bem) t c I t' menta' no ordem 'de l~oolo, a retert-Companhia de Transpor 'es o e lVOS, ... w - "!<.

a ramosa ÇTC curiosa. da ,CTC t.em um defrcrt mensal de
Empresa do Estado, é um 'exemplo 1,5 e 2 bilhões, e todo mês a SeCl'e~

típico e perfeito para o, já consagra- 'taria de Pmanças tem' de 'argar essa I
do lema da empresa privada de que quantia para cobrir v deflcit. '
o governo é incapaz. Por tudo isso, daqui desta tribuna,

Nem sempre o e, mas 11<1 caso dos torno a ape.ar para o GJvel'nador do
transportes urbanos da Gl,lanaba~a, meu Estado: dê uma demonstraçao,
infelizmente a 'assertiva e varüadeíra um "estalo" na consciência: renun-

Na CTC a desorganizaçac é a nor· cie!
ma, e nem é pr~ci6ó especificar, poiS Ou-, então, de.speça esse ~eu Secl'll'
é coisa que todo o mundo vê, sabe e tário dos Serviços Publlcos, que mío
sente. 'presta serviço público nenhum 112m a

Principalmente sente, e que o di- ninguém, que não passa de Chefe de
gam aqueles que se util}zavam dos uma família a servico de si meSma..
tmnsporte da CTC. ' Mas, mesmo despedindo esse Secr.o>-

Não é que as empresas particula- tário, Tenuncie depois. /
tes sejam modelos de organização e QlIosQue tandem&
eficiência. Até quando o Goven;,ador contlnua-

Longe ,disso,' pois em r8gra são rá insensivel, aJ]lelO á ftlllCão para
iguasi ou até piores que a CTC. qúe foi eleito~ .

Mas o fato é que, ~e a empresa' do 'S1's. Deputados, pelo fale de o Sr.
governo é o que é, e claro que as par- Governador ter escolhiJlJ um gruoa
ticuíares seguem o modelo, mesmo na de militares que não serl'l1'am a it:·
dependência de interesses escusos. voJução, mas são oportuH1stas, vem

I comprometendo-a, pois n Povo e os
E coisas estranhas, irregll ares que funCIOnários públicos do EstarIa, con

dão margem a má-Interpretação templados com um aumento irrisórIO
acontecem na CTC, e, por sinal, no não fazem a perfeita distinção, vend~
seu Jl1ais aito escalão. a12ena.s os ImIltares no poder, o que

Senão vejamos: nao d d . -° Presidente da ,eTC e o Coronel e ver a e, POIS o que existe é
Caoc-ao cunho do do Comandante llnl grupo de oportunistas com o be-
~, .< nepIácito do Governo do Etsado.

Adhir, Secretário dos Serviços Públi· Era o ,que tinha a dizer. (Muito
coso bem).

O chefe do Gabinete do Comandan
te Adhir é um Sr. lViansur, primo, ir
mão ou parente do Coronel Cascão.
E, um outro jV1ansur, filho do lVian
SUl' 1°, é o ofIcial de Gabinete do Co
mandante.

Provavelmente haverá outros pa
rentes e parentes de parentes.

Como se vê é uma famiUa (ou mais
de uma) mandando na CTC, dirigin-
do a CTC. ,

E' parecido com as Casas da Ba·
nha (uma família a serviço do povo);
só que é,_uma Secretaria a serviço de
uma família.

Tudo 'emfarnilia, tutti buOna gen-
te ...

Há mais: em 10 de janeiro deste
ano, o Presidetne (e qlle inflação de
presidentes( que ganl1ava 01'$ 2.500;')0
passou para Cr$ 5,500,00; o Vice-Pre
sidente, de Cr$ 2.400,00 fol para Cr$
5.400,00 e quatro diretores (Fine,nças,
Admimstração, Serviço Assistencial'e
Operações) de Cr$ 2.300,00 passaram
para Cr$ 5.300,00.

A 10 de outubro (este mês), o Pre
sidente "incorpOrou" mais Cr$ ....•
1.400,00, indo ,para Cr$ 6.900,00.

Por Uln "escalonamento vertical", o
Vice foi para Cr$ 6.800.00 e os 4 di
retores para Cr$ 6.700.

Uma maraviiha.
E com autorização de quem, por

que e baseado em que, llinguém sabe
nem explica.

lVias"deve ser por, ordem do Secre-
tário Adhair, que, por, sua vez, deve
ter obtido ordem do Governador.

Ou não .foi nada disso e ninguém
pede ordem a ninguem, todo o mundo
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Oficio n9 315-72.

Cruz Alta, 20 de 'setembro de 1972.

"Exmo. Senhor Antônio Bl'e~o

lin DD. Deputado Federal Câ
mara dos Deputados - Brasília
DF.

Desejando este Executiv<) cre
dencial' V. ER~, às empresas de
todo o Brasil, co mo fito de ges
tioná-Ias à instalaçáo de filiais
neste MuniClpio, vimos com o
presente fOl'necer dados da situa
ção geográficas e súclO-econômi
ca de nossa Cruz Alta, da qual V.

Exa. é seu autêntico representante
junto ao Congresso Nacional ,

Nestas condições e certos de que
V. Exu, aceitará de bom gra(lo tal
missão, passamos a dissecar amiú·.
de -às conveniência3 e vantagens
oferecida,s pela Prefeítura para
tais empreendimentos.

Cruz Alta, município deste Es
,tado dó Rio Grande do Sul, com
uma população urbana Gupel'101' a
50.0UO habitantes, situa-se na zo
na do 'Planalto Médio. Servida.
por rDdovias e ferrovias _est2,"ais
e federais que a tornam centro de
irradIação comeTcial, é também
centro cultural de uma vasta l'e
gião dD Estado, eis que, além de
estabeleCimentos técnicos e se
cundáriDs, conta com facllldade de
Direito, FIlOSOfia, Economia e
Educação Fisica, Oportuno sa
lientar que o Município já adqui
l'iu área de 500 hectares pal'1l sede
da futura Univel'sicl!'.de de Cruz
Alta. Em breve, será também sede
de Bispado, abrangendo uma ~io

cese dé larga extensão.
Por sua situação geográfica e

de lideran/{a cultural e ecoJ1ômjc~
na região, Cluz Alta é sede de
inúmeras repal'ticões fed'?rais e
estadua!s, abrangendo setores de
ensino, a.l're.cadaçáo, assistência
técnica e de distl'itc.s l'odo,iál'iOl
do Departamento Estadual de Es·
tradas e Rodagem do Departa
mento Nacional de F.stl'adas e Ro·
dagem, afol'a selO também õec1'

Anápolís; centro comunitário que
possui mais de cem mil habitantes, se
transformou, de repente, graças M
boas influências da Base Aérea, em
uma cidade mais ainda aberta ao en
tusiasmo - esse potente gerador de
humanismo e progTesso,

PDr isto o destaque reiterado que,
afinal, não orgulha só aos 'golanos
porém a todo 00 Brasil.

Era o que tinha a manírestar, hoje,
(Mz!ito bem),

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZ ALTA

o SR. ANTôNIO BRESOLIN:
(Sem revisão do orador) - Senhor

Presidente e 81'S. Deputados, data de
tempo que, soltdário com a dinâmica
administração de Cruz Alta, me re
nho, empenhando no sentido de que
sejam erradas índústrías naquele
município. Além das facilidades que
oferece o Pode1' Público, a cidade mui
to se recomenda para a aplicação de
recursos em índústrías, O meu em
penho é tal que já cheguei a levar ali
o Senador Ermírio de Morais, um dos
capitães da indústria do Brasil. Já
mantive reiterados contatos com o ex
Senador Atílio Fontana, hoje Vice
Governador de 8anta Catarina D'l;e
tívando a instalação dc um grande
frigonfico naquela CIdade, E atual
mente estou empenhado juv.to à gran
de organização e representação diplo
mática do Japão, com o mesmo obje
tivos. Além disto, estou tratando do
mesmo assunto junto à Embaixada da
Bélgica. Espero que, através deste
trabalho, vultosos recursos sejam
aplicados em Cruz Aita, no setor da
indústria. As vantagens Que o muni
cípío oferece são as seguintes, confor
me se lê em of"cio que me foi dirigi
do pelo prefeito daquela próspera
Comuna e que passo a ler:

da redução do âeiici: do setor ferro
viário, no expressivo percentual de
18%, em comparação com o OC01'1'ldo
no orçaU1ento em execuçáo.

Mas a busca desse objetivo, em
grande parte alcançado pela racíona
Iização dos serviços ferroviárIos do
Estado mediante a Implantação da
FEPA8A - Ferrovia:' Páulistas S.A..
não há de ser alcançado, na sua con
tinuidade, mediante o sacrifício da
classe dos ferrovrárlos paulistas, 'rliG,
como povo, também deve, evidente
mente, se achar compreendida nos
planos e programas do Governo de
São Paulo, de bem atender aos ~us
tos reclamos de toda a coletívtdace
paulista.

oonnamos em que o Governador
Laudo Natel, ao momento de eneu
mínhar à Augusta Assembléia de Sao
Paulo a oportuna mensagem de au
mento do funcionalismo do Esbdo,
fará justiça á operosa e digna clusso
dos ferroviários de São Paulo, pro
pondo, em favor dela, através d~
FEPASA, um reajuste de vencímen
tos que não só venha a. corresponder,
em proporção, à efetiva perda do va
101' aquisitivo do nosso dinheiro, mas
represente, ainda, ato de justiça des
de quando venha a possibilitar, em
termos de remuneração, a justa ",qUI
paração sócio-econômica desses ser..
vidores aos demais funcionários do
Estado. E' o apelo que, desta tribu
na, fazemos ao Governador Laudo
Natel, ao ensejo em que nos congra
tulamos com S. Ex· pela mensagem
de estímulo à comunidade pauHI.J1.}J.. ,

traduzida num programa de governo
ao mesmo tempo realista e equílí
brado, que se. constituirá, sem dúvi
da, em fator de progresso, desenvot
vímento e bem estar social.

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

O SR. HENRIQUE FANSTONE:
CCommâcação - Lê.) - Senhor

Presidente, Srs. Deputados, pela se
gunda vez, dedico as considerações
mais destacadas possíveis .ao desusado
~nteresse do Ministério da Ael'onáu..
tica para oom a Base Aérea de Super
sônicos que está sendo instalada a
centd e clnquenta quilômetros do Dis
trito Fedel'al, em Anápcl!s, no Estado
de Goiãs, num empreendiment<:l que,
antes de tudo, reflete audácia inteli
gente para melhor aparelhamento da
nOi>sa Fôrça Aérea,

É bem louvável tal implantação, não
só süb o ponto de vista de atlcaliza
ção da Aeronáutica bra.sileira com D,s
avanços tecnológicos na era do maiõ
rapido que o som, mas, sobretudo
porque além da certeza de SOberania
autêntica nos céus' que guardam o
território nacional, CDm eVIdente segu
I'ança para este Centro Administrati
vo que é Brasília, os efeitos sociais e
as influências desenvolvimentistas
paralelas creditam a essa realização a
maior parcela do nosso l'€Conheci
mento.

A Base Aérea de Anápoils - para
a pl'lmeira Ala de Defesa Aérea ....
(ALADA) - tem propiciado um no
vo surto de progressos em toda a 1 e
gião, abrindo principalmente para
Anápolhs as responsabilidades de SUll
LentaçàD honrosa dos militares ile eli
te que se integram-na coletividade di
nâmica daquele centro comel'cial, in
dustrial e univel'sitário de relevo no
conserto dos g1'andes municípios do
Centro-Oeste,

É-necessário que a repl'lse deste
apreço em tomo das obras de vl)lto em
rápida implantação pa.ra acolher o
mov;mento de tr"in~s e ações etefen
sivas dos modernos aviões "Mirage"
adquiridos da França, não apenas ~lg

nifique um agradecimento especiai ou
um aplauso a. mais ao ERmo. Senhor
Brigadeiro Al'aripe Macedo, ~\111it')

Digno Ministro da Aeronáutica. bem
como à sua valorosa eqU1pe pela 'efi
ciente cobertura que- ali se detenllina,
mas um testemunho de fato pp]a re
levância da integração social qtle o
evento proporclOna.

E é import"nte assinalar, Sr. f'te
sidenté, que a proposta do Gov,r·.'l~,·

dor Laudo Nate] pa.ra 1973, de um
orçam€nto não infringente do J"se
jável equilíbrio entre a Receita" "
Despesa, prevê um aumento de G4%
nos invest,im ntos, !) que é sem :-lú
vida, altamente auspicioso para todos
os paulistas, tendo em vista o ,;on
,juntD de realizações qU3 ,] aplicação
dos l'ecursos previstos haverá de per
mitir.

Ainda pensando no homem como
iator indispensável ao progreSSQ e :10
desenvolvimento do Estado, não I'S
quecem os ano e de Governo pa.ra
1973 o problema da justa remun"rk
çao de seus servidores, que são; fi.
nal, os responsáveis por todas as ~ea

lizações programadas sob o influxo
das idéias de bem servir ao povo de
São Paulo.

E' desta forma que se prevê ~ma

Reserva de Contingência, consigna
da para atender ao aumento do !\m
cionalismo no próximo exercício.

Fica, assim, patenteada a preOCUIJ~

çáo do Governo de São Paulo de fa
zer justiça aos seus servido1'es, ~l"la

fixação de novos padrões de Vencl
mentos que venham 'l, cc-rresponoer
efetivamente, à importância dos en
cargos atribuidos ao funcionalismo (la
Estado e, consequentemente, tradu
zam a consideração dev:ida, em term(ls
de justa retribuição, à digna e lpe
rosa classe dos servidores de São
Paulo.

E' digno de registro o esrorço- 181 '
to peia administração do emin~Dte

Go' ilmador Laudo Natel no sentlJo

(J setor de esporte, uma das principais tam a consecução de tão almejado
metas do Governo do Presidente objetivo.
Médici, que no nosso Estado necessita, Concluídos, os estudos proptctarao
urgentemente de 'amplas rnelhorias, não somente a inclusão rápida ria,
mormente em se tratando do Munici- quela região ele alta produtividade na
pIo de Duque de Caxias, que tem 1"<"0 combalida economia sergipana, como
Estádio Municipal corrêa Meyer a também melhor saúde aos seus .iabí
base fundamental para o desenvolvi- tantas, tão duramente castigados pe
mento, não só do futebol, como de lo schistosomr-, que, quando não '11a·
tantas outras modalidades esportivas, ta, incapacita definitivamente par" o
e que se encontra em situacão precá- trabalho parcela razoável de mão de
ría por falta ele iluminação. obra da agricultura e pecuária de

Assim, Sr. Presidente e 8rs. Depu- Sergipe.
tados, o eminente Governador, Doutor, Estes fatos, além do necessário "d~
Raymundo Padllha, atento ao compro- senvolvímento integrado", bastam
mísso assumktn com o povo, atende para explicar a nOS8& apreensão e a
mais uma vez essa nos-a justa reívín- aolícitação que ora fazemos no .sen
dícacão no setor esportivo, determi- tido de coloca> em .earátet prlorrtá
nando ao digno oírotor-oera! do De- rIO, em meu Estado, o saneamento de
partamento Autônomo de A.tividades um dos mais importantes vales oer
e HecurW3 Mincmis e Energéticos, gipanos, o Vale do Japaratuba (Mui-'
Dr , Ivan Carvalho Amorím Bezerra, to bem).
fosse providenciada a instalação de
refletores nesse Estádio. O SR. ARTHUR FONSECA:

Por outro lado. assegurou-nos esse (Comunicação - Lê) - Sr. Prl'si..
Ilustre Diretor que no máximo até o dente, o Orçamento do Estado de São
mês de r-ovembro vindouro teremos Paulo para 19'13, bem como o seu 01'
essas instalações permitinõl' desta çamento Plurianual de Jnvestímen
feita o perfeito desenvolvimento do tos nara o triênio 1973-1975, refleti
esporte nesse J'1unicípio, para o major dos nas propostas encaminhadas pe
engrandecimento desse setor no Es- lo Governador Laudo Natel à A~
tado do Rio de Janeiro. sembléía Legislativa, são documentes'

Ao assinalar desta tríbuna esse qUe bem denotam uma filosofia de
acon,tec~mento, que julgo de vital ím- governo, íntormada do alto proposílo
portâncía para o esporte no nosso de fazer desenvolver harmonícamev
Estado, con<;ratulo-~e com 8. !TIx~, o' le a economia do Est~do.
Dr. Rayrnundo padllh~, por m~ls esse O setor de saneamento básico, com
gesto nobr: ~, J,?r eeu !l1termédl~, c?m um investimento acrescido de 97%
tod~ sua (hp"';':;lr;"oeoUlpe,. quo .9a vids em relação ao do montante do orca
e '!,Igulho as , }Ia"' de A!anbOla.,. mente em execuçao: os ínvestimen-

Era o que tinha a dlzer , (!}luzio tos totais em saúde e educaçao 118'
bem) vistos com um acrêscn,c d; 45%; o

da educação, mais especll'ieame-nte,
FUANOISCO nOLLEM, representando 17% dos gastos totais

do Estado pret 'St03 para 1973, por oi
só bastam para demcnszr-rr r- eleva
do sentido de uma segura política ele
governo, assinalada, alías. 'lf stas pa
lavras da Mensagem do Governart-rr
Laudo Natel l, Assembléia Paulista:

"Julgo importante ressaltar o
tratamento dado pelo Estado a
setores Vitais para a coletividr',<le,
tais como saneamento bá3ÍC,."
educaçãoJ saúde l energia e ti'l1n~

portes. Mantivemo-nos fiéis, aB
siln, à filosofia administr'1t'va
que adotamos e que tem o bú
rnem como a-grande preocupa
ção".

o SR.
BIRG:

(Comunicacõo - Lê) - 8r. Pre;,;
dente, 81'S. Deputados, muito se tem
falado da riqueza, mineralógica do
meu Estado de Scrgipe, ja em vias
de sua exploração, mas muito 1l0UC0
se "IBm falado dos seus vales ubérri
mos, a serem incluídos na ecom-nía
sergipana ,

Entre estes destaca-se o Vale ao
Japaratuba, pelo potencial que 1'el1rf
senta e pela necessária atenção que
pede ao Governo, no sentido de ,;eU
saneamento.

-- Bacia genu n::t:nente sergil)ana, tem
a sua parte inferior ocupada por e'{
tensos canaviais E' pastagens.

Sua porção supBrior, Já 1'oi centJ o
produtOl de algodão.

Além da zona arenosa e baixa <iR
costa, s1tua-se a poente o mass~r.:ér

onde se encontram os canaviais; ali
o solo tem a mesma constituição geo
lógica da,q terns das l'egiões aç.'Cil,
reiras do rio Serglpe.

Região onde predominava a indús
tria ac;ucareira, nela já se vê, de
permeio, fazendas, 4Ja!;tagens e ",n;;e
nhDs de fO,go morto, denotando tran
sição da agrlc.Jltura para a pecu,\rifL

Este rio tem afluentes pequ2!H'B,
como o ,Tapt,ratuba-mirim, que tml1
quase todo o curso entregue à .:ana;
O 8irHi, seu principal afluente, 3.p~€'
s~x:ta ~reas alagadas, o,:; brejos do 01
Dl'!, zona ele alta endemícidade do
schist-osoma mansom, ",n'!'" se culti
vam cereais, legumes e cana de flÇÚ
caro

Finalmente, 3S rIachos Lagarclxu,
Riachão e Tambor, de pequenos cur
sos, mas de valor econômico indubi
tável, dada a fertilidade das 'mas
margens

Preocupado com o aproveItamemo
desse ve.le sergipano, c Governo da
tJnião, em 1970, através do DNü8,
Iniciou ~studGS objetivando a sua re
cuperação e utilização integral, dad-l
a sua importância na economia do
meu Estado, o que logo apôs foi \n
terrompido.

Agora souL6.no~ que estes e~"ll<1cIS

foram reinIciados, o que nos encl1e
de esperança e nos leva ao soJinilar
ao S1'. :Ministro Costa Cavalc9.nti,
operoso IIIIinlstro do. Interior, a Cim
clusão destes estudos tão necessál'iúfi
a elaboração de projetos que pe"mi-



de residência regional da Viação
Féuea do Rio Grande (;0 Sul.

No setor creditícro, conta a ci
dade com sete agênctas banca
rias e duas caixas-econômicas.

Realce especial merece a Agên
cia do Banco do 3rp..;;11 S. A. E'
a única de primeira classe no in
terior do Estado ia Rio Grande
do Sul, a que. apresenta maiores
lucros, só superada pela Agência
Central de Porto Alegre Ainda, é
a Agência de maior aplicação de
empréstimos no inlhricvl' do Esta
do. Para se ter uma idéia mais
perfeita de SUB, posição de excep
cionaí relevância, uastarã men-

cionar que ocupa o décimo quar
to lugar entre 762 agênctas em
todo o Brasil.

Tal fato, por si só, atesta de
.maneira eloquente ;), capacidade
econômica e a rmportància da
produção agro-pecuárra, maior
sustentáculo da economia local.

Servidu pela CEEE, dispõe li ci
dade de abundante energia elétri
ca, de vez que é locaüzada nas
proximidades da Usrna fialt<l do
Jacu!.

E' Cruz Alta um munícíplo com
a agricultura desenvolvida de
modo excepcional, sendo o maior
produtor de trigo r.o Brasil, com
37.048,20 hectares Cl'l lavouras
tritícolas na safra .[907/1968, con
forme dados oficiais do Mtnísté
rto da Agricultura. Somadas as
áreas dé cultico desse cereal com
as dos municípios de Ibirubá, Pa
nambi, Pejuçara e Santa Bárbara
do Sul- ex-distritos de Cruz Alta,
alguns há pouco ernanoiparíos,
atingimos um total de 76.219 hec
tares na safra trrtícola 67-68.

Informamos a V. Exa., que
forneeemos somente dados relati
vos à safra 67-68, renuo em vista,
não terem sido publicanos oficial
mente dados, dos anos posteriores.
l~ra que V. Exa., possa avaliar

o grau de desenvolvimento agrí
cola local, bastará mencionar que
Cruz Alta" segundo dados oríciaís

eolígados há certo tempo, foi
apontada como o Município com
maior parque de maquínaría
agrícola do Brasil e um dos maio
res da América do Sul.

Expande-se a fA,gricultura em
~eU6 vários setores, toda ela
mencanizada, sendo mais ex
pres.sivas as produções de trigo,
13oja, mUho, painço, irigo"mouris
co e linho.

A pecuária é tamaém bastante
desenvolvida e represe;1lia nma
parcela expressiva da base eco
nômica do MuniciplO, havendo já
grande extensão de _ps,stagens ar
tificiais,

A indústria começa a.florescer
e, efetivamente aqui se encon
tram as melhores r.ondições para
seu desenvolvimento.

POdemos mencionar COmo fá
bricas de maiores expre,;.s30a An
derson Clayton, W.hlte Martins
(fabrica de oxigêni·.)), C:;:uz .Alta
Industrial de Fósforos, dentre ou
tras. Merecem destaque especial
as fábricas de implernenflÜ3 agrí
cola.s, arados, grades, ss'meaduba
deiras, etc., todas l'm franca ex
pansão.

Um destaque tode> especial me
:reee a Cooperativa. Tritícola de
Produtores Cruzaltenses Ltda.,
com cerca de 2.000 associados e
que se constitui num't das gran
des organizações de toda a re
gião.

Em ane:ko, para que V. Exa.,
possa ter uma idéia do que afir
mamos, enviamos ,j mapa do Es
tado, tendo Cruz -'\lta como c"n··

~'{) dentro de um raio de 100
Rm. O total dessa área Tepl'eSen
ta aproximadamente 50% da so
ma de lavouras tritícola.s do todo

I,;,Q Estado !Q RioGJ;anc1e dI) Sul"

Se for computada a região com
um raio de 150 Km. em torno de
Cruz Alta, venfiearemos, aind-a
pelos dados oflciais fornecidos
pelo Ministério da Agricultura -
que aí se locahza cerca ele 70% da
área cultivada com trigo no Rio
Grande do Sul.
N(~so Municipio é servido dia

riamente pela VA~IG, fator que
deve ser ressaltado como marco
de desenvolvimento.

Baseados nas tnrormcçõcs for
necidas, some-se a d'c1PDsição da
comunidade, por seu Poder PÚ
blico, por suas classes produtoras.
por seus homens de negocies, to
dos irmanando esforços no sentt

do de dar toda a colaboração
possível, prestar toda assistência à
instalação de Indústrias em Cruz
Alta, que virão, sem dúvida algu
ma, elevar nossa situação sócio
econômica e sócio-cultural.

O Município desde logo oferece
o _seguinte:

a) doação de terreno apropria
do;

b) ísencão de ímpostos municio
pais; •

c) extensão de ..edes de luz 6
água, por conta do Mumcípío até
o local da indústria, se neoessárío,
de vez que cumpre asainalar, que

a cidade já é servida por uma
grande rede de água de excelente
qualidade e a rede de eletricidade
praticamente abarca todos os se
tores urbanos e'suburbanos:

d) máquinas do Muntcíplo, pa.
ra serviços de aterro e terrapla

nasem, porventura necessários à
realização de construções.

Queremos esclarecer que con
tamos com boas poasihittdades de
captação de capitais, não apenas
na comunidade local, mil» tam
bém em outros municípíos vísí

!lhos: especialmente santa Bár·
b~rá do Sul, Pejuçara, Panambi,
Ibirubá além de OU[ll'3S que tam
bém seriam beneflciadcs com a
instalação de Indústrias em C)'Ut
Alta, oarticularmente e:n face da
inequívoca posição de liderança
regional que detém a. Cooperativa
Triticola dos Produtores orusal
tenses Ltda.

Certos de seu especial Interesse
para assunto de tão grande im
portância, firmamo-nos.

Cordíalmente. - Antõnio Car
los Gomes N1mes - Prefeito Mu-
nicipal".- '.'

Era o que tinha a dizer. (JliStito
bem.)

o SR. WILSON BRAGA:
(Comunicação. Lê) - Sr. Presi

dente, à passagem do 7 de Setembro,
daqui por diante, comemoraremos ou
tro fato de expressivo realce: a in
teriorização de médicos, dentistas,
farmacê1.1ticos e veterfuários no Bra
sU.

Realmente, nesta data, na Capital
bandeirante, o Ministro da Saúde, Dl'.
Mário Machado de Lemos apreSe!l
tou ao Ministro do Exército, Genera.!
de-Exército Orlando Geisel, .bugestão
para que esses profissionais. recém
fôrmados, fos.sem dispensados do ser
viço militar, obrigando-se, em con
traparttda, a estágio remunerado em
cidades interioranas.

O Ministro Orlando Geinel acr;itou
a idéia, em principio - p,hegando
mesmo a elogiá-la - mas se mse;:\ou
para pronunc:amento pos~erior. <

Antes de terminado o mês pass}
do, o General Vianna Mong_ do Co.
mando Militar d<l Planalto, com seu
Estado-Maior, compareceu ao Gaoi
nete do l\[íhistro da Saúde pal'a w
municar ao titular da Pasta que o
Sr. Ministro do Exército b.a7ia aro
Ihido sua sugestão, e, incontinentI
Iria :ulciar as alterações legais im
presclndiveis para põr em. w,qLlca as
l!l~didas alvitradas" '

A essa oportunidade, 51'. Presiden
te, o Ministro Mário lVI'.\:l'J.a.ClO ::W
Lemos teria declarado ao General
Vianna Moog: -

"Afinal, com a presença 1e V.
Exa. e de seu Estadn-Maíor. 151'.
General, podemos anunciar, alvís
sareíramente, que a Revolução
chegou ao Ministério da Saúde".

Relativamente à, íntertorização de
médicos e profissionais da área para

médica, estendemo-nos - cum exten
sas estatisticas - na jusdficação ::lO
projeto de lei que recentemente ofe
recemos à aprovação do Congresso
Nacional, dispondo sobre o estágio
dos concluintes dos respectivos cur
sos em hospitais oficiais e 1:0S sub
vencionados pela Unii:lo.

A imprensa brasileira, comentando
a iniciativa do Ministro da Saúde,
voltada pelo interesse de atendimen
to a quantos, Brasil adentro, precí
sam da assistência desses profissio
nais, considerou-a um verdadeiro pro
grama, a que se devia conferir ao
soluta prioridade.

O "Correio Braziliense", rererrndo
Se ao assunto, adiantou que o Méxi
co é dono de- expertêncía ídêntíea, da
qual recolheu resulta -íos surj.reenden
teso E aditou, quase a reproduzir tre,
cho de nõssa propositura:

"Argumenta-se rue, além da
retribuição que esses profissio
nais devem a seu Pai.õ, estariam
adquirindo experiência e abrindo
para si novas persp~r:~ivas pro
fissionais, fora do mercado satu
rado de trabalho das gran-íes ca-
pítaís", -

No Paraná, Sr. presidente, ao tem
po em que à frente da Secre';ar!". ele
Saúde se encontrava o a1,ual Depu
tado Arnaldo Busato, foi levado a
efeito plano semelhante com os .né
dicos, aos quais se garanna no inte
rior do Estado moradia à altura, ven
cimentos razoáveis e os instrumentos
Indíspensãvcts ao ínícíante, O SUCE'b

So foi total. e os efeitos de.38D. rnte
Iígente polttíca até hoje ressoam, be
neficamente, nas cidades íutenoranas
parunacnsss.

Sugerem os entendidcs na matéria
que, para a efetivação das providên
cias federais, com respeito à ínte
riorização desses profísslonaís, sejam
observadas as seguintes recomenda
ções:

- -treinamento básico do profíssto
nal antes da partida para o ll1te
rior;

-_residência confortável;
- consultórío com equipam'Jntos

essenciais e auxiliares adeq ;mdos; 
- remuneração justa, com 6 horas,

'no máxrmo, de trabalho diário;
- que, após o estágio, seja ('on~e

dido acesso a curso de I1,pe):feiçoa
mento.

Abordando o assunto, Sr. Presiden.
te, declarou o Senador Catette P:
nheiro 'lu\" quando jovem médico do
SESP, no Amazo,n:cs, ~mlu além do
salário de Cr$ 3 < 500,00 mensais, ,cosa
mobiliadi" alimentação, compa.nhia
de outro colega em ident1Gft situação
e visitas periódicas de um super.risor
médíco, que representava garantia de
apolo naquele :solamento.

A Associação Médica <h Brasflia,
considerando o problema, m9.nif();;tou_
Se apreensiva, em face ria ,3ua COnl-,
plexidade e, reconhecendo a inegu
lar distribuição de médic 1.0 no Bra
sil, declarou confiar nas autor.i:lades
governamentais responsá vel pelo se
tor, das quais esperava qu'!. atenden
do às reais premências de a~end:

mento médico da população -rural
brasileira, não deixasse de levar em
conta as procedentes rell'indicações
da classe.

Os Munlcipl'Os do inter!;)r, corentes
de medicos, dentistas, farmacêuticos
e veterinários, poderão coop::rar com
O Governo Federal no tocante à Ie·
munerac.ão desses profissllJna'.s. --

O problema apresenta-se com múl
tiplas implicações, de várias ordens,

mflS podem ficar tranquílos quando
aguardam por sua solução, pois <lels
estão cuidando os Minis~r{)s Orlando
Geisel, quanto à dispensa do serviço
militar, e Mário Machado de Lemos,
pertinentemente aos demais aspectos
que ele OS conhece de Ionga data,

Era, Sr. Présldente, o 'lua hoje ti
nhamos a registrar. (MUltO bem.)

V -- O SR. PRESIDEN'!'E:
(José Haddad) Passa-se ao

Garnde Expediente.
Destina-se a homenagear {) Profes

sor, pelo transcurso de seu "Dia".
Tem palavra o Sr. Gastão Müller,'

autor da proposição e pela Aliança
Renovadora Nacional,

o SR. GASTAOlUtJLLER:
(Lê) - Sr. Presidente, Senhores

Deputados.
"O ensino de 19 e 29 graus tem por

Objetivo proporcional' \\0 educando a
rormação necessária ao desenvolvi
mnto de suas potencíandades como
elemento de auto-r-ealização, qualifi
cação para. o _trabalho e preparação
para o exercicio consciente da cida
dania." Artigo 1Q da Lei 5.692, de 11
de agosto de Uf11.

Sr. Presidente, a Histól'ia do Bra
sil esta repleta de acontecimentos
notáveis que demonstram o espírito
heróioo do povo brasíleiro, nos mo
mentos decisivos da nacionaüdade,

Seria monótono citar uquí o que
afirmamos, pois é de todos conhecí
do.

No entanto, Sr. Presrdente, deve
mos assinalar que, nestes tempos,
duas datas marcam, mdelevelmente, ao
História da Pátria. O dia 31 de mar
ço de 19G4 representa o inicie de um
novo Brasil, líberto de um passada
pouco recomcndaver, disposto a :refor
mular atitudes, a expurgar abusos, ao
hbertar O povo do cativeiro das eS
truturas vencidas.

Ja o dia 11 de agosto de 1971 re
lembra a data que !lX01.l as bases só
lidas para a educação urasíleíra, edu
cação que não consentira nunca que .
preconceitos ultrapassados viessem
minar a nacionaiJdade, bem como
produzir a desmoralização do povo
brasilcrro,

O artigo 1Q da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, que ~itamos ao
iniciar este pronunciamento, é o pró
prio espírito de uma níosona que de
fine a vida do educando, nas linhas
mestras do l'serJ'e do ·'te!"'} que de.
vem balizar a vida do !lome)TI, -como
pessoa, como individuo. Não é novi
dad,e afirmar que o homem só poda
"ser" quando possui c()ndiçoes para
isso. Quando a escola oenmte ao alu
no a instrução suficente ao desen
v0lvimento de suas potencialIdades,
como uma figura de auto-l'ealizaçãó,
dá-lhe .a oportunidade de "ser", aO
mesmo tempo que lhe dá condições
de "ter", por intermédio da "qualifi
cação do trabalho", mecImnre o exer
cicio consciente da cidadania, dentro
do condicionamento e da compreen
são pel'feita do que ~ej[1 felicidade.,
Imbuido desse estado de espírito, <J
ducanc10 ~stará· apto para olhal a vi
da sem temor, desempenhando com
dignidade sua importaute missão no
contexto social, respeitando vs seull
semelhantes e aS liberdades inaliená
veis do hOmem é fortalecendo a in
tegridade nacionai, além de compre
ender o vaior da solidariedade entre
Of, poym.

Cbnclui-se ainda da análise desse
artigo 19 que dois dados importantes
devem ser focalizados e ecelivamen
te concretizados na Pá tria e que já,
estão implícitos nos demais al'tigos
dessa Lei, e que são: li qualificação
constante do professor e a profissio
nalizaç-ão do Magistério.

O autêntico'educador será capaz de
transformar em atos as potenClalida
dees do educando. Não há dúvida de
que não existe meio termo, isto é, so
mente o professor devidamente pre
parado dará I ao aluno li devída 'lua
lificaçâo parll> o trabalho"
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Eu sou aquele que na viagem certa.
Sem destino certo,
Do cotidiano viver,
Constroi, num imenso
Deselto,
A estrada, paNlll1entada
Do 5abel·.,.
Eu sou aqueie que lang~3

Em solo incerto.

Eu sou aquele personagem
Anommo,
~Sinónimo de luta,
Despreendimento,
Sonho...

Semente, repito, uma Magisténo tadas jornadas, pensando mais na' dos compromissos históricos que assu
prÍJ1.(slsOll;.~l1z;;H.1:l. .le lé1ntJ() mtegral, sua Patrra co que em --:,1 UleS1Da3. miram diante da ?átrlu. As professa
e nao corno "iJicCl" das horas vagas; Esta trajetóna que mestras assim ras de nível elementar, situadas em
como uma pi onssão, mesmo, e que desenvolvem com tanta renuncia dei- pontos diversos desta Nação, realizam
proporcione ao msscre rJ1cllj~' de vi- xa dia:n1..e da expectauva humana a missão H10 comovedora e tão elo
ver condíg nameute perrnítírá a- reei.. snnueta rorrnosa que se a.ire no tem- quen!e como f~~ estívessem cumprindo
cíagem periocica e de bibllografia re- po, reríetmco o proprro oruno de maratonas evangélicas, C0111 a mesma
novada, podendo colocá-lo em di!! uma época !ão marcante, no 8S~Ol'ÇO vibração vBl'meada na pregação uí
com o progresso constante das novas e na vocaçao de meças .1'1 f: vivem bhca nos tempos sagrados.
tecLicn,s·dc ensino. ~ para ensinar e servir. -ti missão que N Q -7"

A execucao da Lei de Educação, fe- honrosamente me atrtbuiu a Lideran- O sr. ~td"lO Marcia - Nobre Depu-
Jiz iniciativa da Revolução brasileira, ça da AREN1\, na Câmara elos Depu-: ta~10, con;Plemen~~ndomeu aparte an
é para os professores um motivo de tados, vem enobrecer o ,n8U espmto, te!l?r quero sígníncar que todos .os
novas esperanças e lhes assegura um tanto mais porque não poderra, sob proressores oras}lelros devem sentir
exercício cheio de Lrn.nqüilídade, um nenhuma. hipótese, . ulit8'~ 1S emoçcts se "r.ell?e~ também.. pela presença, ~o
exercicío durante o qual o Professor que tomam da minha alma e me Ia- MWJster,o da .E~u:-,açao, d~ ~lm brasí
;POSSa tranalhar melhor, com menos zem ~eXpl'eS3ar esta mensazem de are- Ieiro extraordínárío, o M:Jmstro Jar
desgaste frsíco e mental, com menos to e de simpatia por aq<!eías que. 1e- bas Pas_sannho. S. Exa." antes da.
prestações e mais eompensações, vando a luz através xío cérebro e a Rev~luçao, ja era o Presidente da

o Professor, 81', Presidente, srs. ternura através do coração, puderam Academia Pal:a~l1se de Letras, peto
Deputados, necessita alcançar sua enfim impor-se á admíracão de tan- seu grande mel:l~ cultural, Tambem,
plenitude, a fim de poder ajudar fi tas gerações, num desdobramento que como líder polltlco". tem sempre g9
Nacao na comunidade em que atua e empolga -pelas cenas de civismo, tão sado de. toda a esnma e admlraça,o
10mmental' sua capacidade criadora, claras e tão elocüentes lHS S1.1aS co- dos elementos da AR~NA do Para,
pondo tudo a serviço do .educado, pa- notações de ,nacionalidades. porque tem SIdo um oríentador extra-
ra que este po-sa exercer o seu labor O S S' . C N' b ordínárto para todos nós, homens pú-
11" v-da pratica r, iquetrt: a-InPOS - o re blícos, que nele encontramos um dos

'A abertura qúe a Lei 5,692 permite Deputado, ouço com prazer V, Ex1!" maiores políticos '" uni dos mais
ao ensino, bem como as condições li,alar de um nobre trabalhador" tao destacados valores culturais do Bra
que deve dar ao Maglstel'io, são mais ncompreendidc: o profeóó();', Mmha síl.
claras, ma.s numanas e racionais, intervenção em se,u belo pronuncia- O SR GAST-O M"LLER Obr!
dC"C'nJ L1tl11~rr e abranger as fases ãa mente tem por objec.co congratular- , V E 1\ , \J , - ,:1-
cnucacáu, e esta, em última mstãn- me com V. Exa, e registrar a pre- E~aQto a

d
. lxa. por mdalS esse aparte.

I t ' f ,,.. - t "aI sença nas nossas galerias de quase s ou e peno acor o com as suasCla, sm, e 12,1-5e Dl< CILtlÇ"O 111 eg_ •," 'manifestações reierentes ao Mmlstro
do ilOllWm, duas centenas de professores, profes- J"1 P , I

Os ob,iptlVos a serem atingidos, por soras, rapazes e moças, ~enhores J) se- ab~'il~in~~sa~~.10preSiden1.CJ
eta;:,as, numa abordagem conSclellte nhores do meu Estado, mtegrantes da , ",' , " " ',' ,
üu mtel'essc.s claros e <.\efinidos, aca-I caravan'!' chefia?a pelo Prõfessor E ~~!Jao,aqUl abordar ,0" cnter.IO,:e-
barao por permitir que o Brasil te- Bernal'dmo Granja Camnos do Cen- mlll1.<a róno do maglstellO pnmaIlo
nl1~ num futuro :}r()x~m() "homens ~ro de Professores, de ,GC'Já~' A home- do BrasIl, Sa~emos que o. esforço d~
cnatlVos, inl'entlVos, descObridores, nagem que e.qUl se presta mais se s~nvol~ldo~ pO! essas ~nestlas, no PalS,
homellb CapaZ8S' de não caIr no pe-I conceitua, pois V, Exa., expressão nao vem ~sendo deVIdamente, recom-
Tigo dos S,IO?lg{lll8 r",15 (,plf"~C? cole- verdade!l'a, da Câ]Ual'a ~os Del?ut~dos, ~~~~~~;;; "'~~i~S ~~~e~,~ded~~~~s~~~~
tlVas do pensamenw condlcIOnado, fala 1;oJ';> a Naçao da lmportanCIa e mais mero estoicismo pela profissão
homcns, capazes de, ,desde cedo, por Ida mlssao nob~e ti;:' p~ofessor, .salJep- porque lh,es faltam estímulos sala~'iai~
si mesmos, cllóscobnrem as cOlsas". tando a margmahzaçao que mfehz- ,t' B ' R -, I -
cClnforme afidl1a com propriedade o mente aauela classe sofre, Parabéns para, ~ntO, em S~l que a , e~~ llÇ1!'0

, '1 '" ',,"' d d'" V E - brasllelra e o PresldwJ!.e õ',edlCl nao
notavc PSlC~;OgO e sa",lo e uca 01 a , xa. estão absolutamente alheios ao pro-
smco Jean Pl"gel,. O SR GAST-O MüLLER Ob' bl M 'f t f" IApOlados, portanto, nessa nova Lei . ~ A 0" " • - ~~- ema. am e.s am ~ lI,me el11pen10
da Educacào NaCiOnal, s<mtimo-no5 à ~ado, a ,V, ,.lCxa, p~lo, apal~e que VdO de reeXaml!1~r o i~,~unLo, de modo
vontade, neste momento, para pres- lef~lçar, mmha .mamf~staçao"hc:n~~ta ~ue a. exau~tlva l1;"ssao da~ professo
tal uma homenagem sinceTa aos e smcera ao professorado b,asllelw, Ias s~Ja ?oe:,entem~ntereavalJad,:: pelo
Pl'ofessol'cs de todos 05 graus, pelá O Sr, StéUo Ma1'oja _ Nobl'e Depu- PodeI, ~Ublwo., ve!a-~e ~ue, ':: cnança

d 'D' dO p, 10-0 (15 de 'd G t- M"ll' ' V encontra no plofessor pumarlO, o ba-
passa~em o l,~ lO ",,01' "La o as ao u er, a,ssoclO-me a . luarte fundamel1ial da própria for-
outubro): _' Exa. e a t~dos os nobres parlamenta- mação do seu destmo, e na escola pri-

SI. PleOld,ente~. 81'S". Dep~ltados res que h~Je ,exaltam o ~la do Pro- mária está a primeira estação da
~abe-me fOlmul",r espeGlal, d staque pessor. E~presso .tambem o alto vida, onde o memno v,li SCl1tlI 11 pre
11 , pro~e.s~Ol'a" pnmana. ~orqlIe, ;,re~a apr~go de co~os n~s, Deputados do sença da posterIdade e, nesta fonte,
est.a yaractenzada. a mf1a-estru:Ula Pala, aos plO~essoles do 110SS0 Es- beber a essência com que e alimen*
da e5lUcaçao, ?S .~,undame::tos ,~,a ms- tado:, Tenho_ fIll10S que estudam, em tará, para o desdobramento de seus
tru~ao e, o pIOp.IO SUP?lte Cl:lCO da Bras!lIa,_ razaQ P?r que revelo !llm~la passos, na grande peregrinação civica.
naclO;ra!Jdade,', Estas jlrOfessoras, ~as admll'aç,a? tam~em pelos profe,SSOleS E' justo e é improrrogável (lue se re
qu~ s!, ,encan~gam do c~n~ando ~,,!,.s de,~r~S1IJa, Saliento. que J Presld~nte munere, devidamente, o magisténo
~e1,açoes que lel:011tam 1'ala a VIa;' l\/fedlCl: num~ demol1straçao ~e a~leço elementar, Se as pl'ofBssoras primá
pala u. luta, merecem \1,10 apenas s aos professores, vem de assmaI de- ria,s agem com "'extrema dedicação e
aplausos ela _nOEsa ,llOmc~lagem, mas cret~ estabelec~,:do ,norma,s para cop- mtradüzivel amor, ao Poder PÍí.blico
11 cOJ?preenSHo' maIS plofunda das cessa0 de- aux~1Jo frnEncmrc aos S,1S- cabe responder com salários condig-
autondades, temas estaduaIS de ensmo, medIda nos

Autênticas mi2sionárias que cum· considerada de grande importância .
prem o ll1ai,~ exaustivo labor, sejam para a valorização do magistério. O S1', Lomanto Júnior - Nobre
quais forem os pontos em que atuam "Correio Brazilíens8' U<Ij',lica uma Deputado Gastão Müller, a Aliança
110 Pais, as professoras de nivel ele- síntese desse decreto, côm o qual o Renovadora Nacional, por meu inter
mental' sintetizam toda. a grandeza Chefe da Nação se associa à, exalta- médio, ~n~nifesta, aplausos a V. Exa.
ce um ",postolado, resumem todo o ção de todos os homens públicos na pelo bnlhante dIscurso que pronun
t'Etcl'ifício de ul11a nobreza didática, e comemoração do Dia dos Mestres, So- cia, e associa-se às ,homenagens aqui
definem, na sua. longa carreira, os lidarizo-me com V, Exa. nesta ho- prestaelas ao professor, esse herói
€xemp]os marcantes de qtJem atua, menagem pois acho que todos os pro- anônimo que, ás vezeS, veste a 1'0U
na sua Pátria, levantando 00 próprio fessores merecem o nosso apreço, es- pagem do sacrifício, imola sua saúde
edificio da dignidade ds uma, Nação. ima e admiração. e a própria vida em favor das gera-

Quem de nós, adultos, jã aceitando ,.. , ções vindomas. Quem pode esquecer
Ii"S opções difíceis da Viela, deixaria O SR, GA8'IAO MUL~LER- Agr?-- o seu primeiro professor, aquelB que
de ter saudades da SUa prOfessora deço:lhe, Depu~ado Stello MaroJa, foi a primeira mão amiga, o primeiro
primária, se elas, antes de serem o brllh':ll1te apalte. . lampejo, o primeiro sinal a despertar
nlestl'aS, já rep1'esentam o próprio P~OSSlgO,~ Sr. pr::sl~1')tlt~,. . a. nossa inteligência? Solidarizo-me,
ljesdobramento do. a~onr:llego domés- Estas mestras, "nv1nt\.,ulOo cnan- portanto, com V • Exa. pelo discurso
tico? _ Elas, que alongam a ternura ças absolt1t~ment6 estranhas às nor- que pronuncia, prestando significa
111aterna; elas, que estendem aquele mas do ensmo e por completo- desco- tiva e oportuna homenagem a esSB
mima de confiança íntimo que Só as n!J,ecendo o Slue venha a ser a!?re!:1- adnlirável servidor - o professor,
verdadeiras mães podem dispensa.r dlzage:n: deCIdem com alto patnotls
~os seus filhos, evidentemente eSsas mo !~lcJar os seus dever~ , quase
professoras, que não escaparam à evange!Jco$ de, a2e~1c!'er ~lma faIsca de
j)1spÍl'ação do cancioneil'o ou do pOe- cult?ra nas, m;;.cllgenClas ten~as do
1ilt, perfilam-se diante ela História e memno, e;;s~Jando o desenyoJv~men~
~cl'editam no juizo da própria. peste- de um obJet~vo esquema dH1atlCo ate
!.'idade, que não lhe' negBxá o aflr- r;t~le, e~tas crmnças possam t,?rnar-s~,
ill~tivo veredictum da glória. Ja mSLruldas, aptas ) Cll11'lPtu' os C1-

Este é um ~ill.stante próprio para elos sucessivos da educação.
gue eu, nesta tribJlna, me ocupe de Qualquer coração httmano,~dispondo

i,tfu tema tão fundàmental: professo- do minimo de sensibilidad". sentir
l;:p,s de crianças, 1310qüentes e piedo- se-á empolgado com a miEEâpque as
&as, condutoras da iBfâJHlia, moças pf"fessoras desempenhl1m, não 1 ape
que mu'regam no espíl'lto lln't elel1-8o nas ~1as llletl'óJ,XJles imensas ta lJel'tur
liIe i,llPCl'eciveis virtudes, (} quc lhes baclás, mas nos sertões solltw:ios e so
i,iÕ'lm'líte alimento,!' gl'anus e ator~J;tll:- nolentos, porque preocupadf;j,~ diant~

O SR. GASTA0 MüLLER - Agra
deço, Deputado Lomanto Júnior, o
aparte de V, Exa., por duas razões:
pela amizade que nos liga e pela po
sição que ocupa, no momento, de Li
der da ARENA nesta Casa.

Prossigo, SI', Presidente: não estou
sugertndo nada de novo.. O regmíe
Revolucionário dada a sua perspicá
cia e a sua sensibilidade, diante elos
problemas 11Uma110S do Pais, já in
corpora à sua agenda doutrtnàría o
problema da remuneração compati
vel ao esforço do indivídno. Mas, deve
apenas reforçar o espírtto cívico do
Governo Federal, lembrando o cará
ter inadiável de um reexame salarial
da professora primária. Não nos ex
cederemos em justiça, estaremos 50"
mente criando o indispensável am
biente de reoiproeidade, dentre Es
tado e servidor, Se ,1 educa
dora, de plano elementar, toma
pela mão a criança ~ a conduz
pelo caminho inicial, na tarefa r!IH
círde fazê-la assimilar a etapa didá
tica primeira ao Poder PúblICO com
pete apreender a interpretar o eco
desta -voz sofrida, ínzenco. assim,
chegar à professora, C01l10 uma atí ...
tude ele recompensa, remuneração
mais Jmmana e compreensivel.

O Poder Central compõe-se de ho
mens lúcidos, da maior dIgnidade 8
superior compreensão. Este-s 110mens
auxiliam °e colaboram C0111 o grand"
Presidente, o General EmílIO Médici.,
São estes valores humanos que cons~

J-ituem o elenco govemamental.

O Sr. Alteu Gaspal'ilzi - Nobre
Deputado Gastã,o Müller, V, Exa. faz
hoje a apologia, do professor, o ins
tnu11entD mais importante de qual
quer processo de desenvolvlluenLo.
Focaliz~ V, Exa" de modo especial,
o professor -primário, E, na condição
de professor primário, venho trazer
a V. E'xa. o meu testemunho ,do que
o mestre-escola tem passado durante
dezenas e dezenas de anos. Ontem, a
nossa sa tisfação foi imensa ao ver o
Sr. Presidente da- República tomar
medidas de valorlzaçií J do pl'Ofessor.
Militango no maglstél'io primário há
vInte anos, jamais recebemos qual
quer materia:! pedagógico que nos au
xiliasse no desenvolvimento de nossas
aulas. Isto, nobre Deputado Gastão
Müller, no Estado mais desenvolvldo
da Federação, que é São Paulo, AQ
trazer as minhas congratulações e
apoia a V, Exa, pela exaltação do
professorado, quero também, nesta
oportunidade, deixar bem claro desta
trlbuna que só através do magistério
conseguiremos Ulll Estado forte, um
Estado cristão.

O SR. GASTãÓ MüLLER - Muito
obrigado, Deputado Alfeu Gasparini.
O aparte de V. Exa. será incluido
como subsídio importante à manifes
tação da ARENA ao professorado
brasileiro ..

Sr. Presidente, as professoras pri
márias do Brasil, por acreditarem no
Governo Médici, prosseguem tran
qüilamente na sua j;)eregrinação bri
lha..nte mais longa, certas de que se
rã,o entendidas na sua cruzada, não
apenas anônima, mais gloriosa.

Quando o professor encerra a sua~

carreira, um rastro indelével perma
nece.

Quando perguntarem o que faz e o
que é o professor, responda-se como
a poetisa Magali Baruld, notável edu·
cadora mato-grossense; ~
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Eu pOU aquele l> quem todos chamam:
PROFESSOR! . "

Era o aue tinha a dizer. {Muito 'bem. Muito bem. Palmas. O orador
é cItmprlmênt<lào.)

BraEíiia, 17 de outubro de 1972. - Deputado Gastão Müller!

Eu $OU aC]uelepersonagem
A.nônirno,
Sinônimo de luta,
Despreelldimenro,
Bonhe...

Eu sou aquele que coucrefízt,
O substantivo abstrato
Chamado amor•.•

Na defesa do saber...
Euptasmn vidas .
E formo caracteres,
'rambém...
Ajudo a todos
Sem dizer não
A ninguém ...
O advogado que defenile
O médico que cura,
O arquiteto que edifíca.
O engenheiro qUe faz a planta,
o técnico que corrige,
O sacercote que abençoa,
O militar que alerta,
Viram em mim a pessoa <;Iue:

Compreende;
Assegura,
Eetiiic.a;t
Levanta,
Dirige,
Perdoa,
Desperta, enfim, no homem p

.A sede sublime
Do querer
Crescer,
:subir,
Viver,
SS!l1 deir.ar de sorrir.. 7

A semente certa de um novo
Porvir ...
Dando 'aos homens todos,
A toda gente,
Opmtunidade t?.ntas !Im p<lder I

Sorrir..•

Eu sou aquele bandeiranro
Audaz,
Que desbrava a mente
IncaIJRZ, ,
Do pequenino ser .... :
Eu sou aquela humilde
Pessoa
Cuja voz esclarecedora
Ecoa., 1
N ocoração Infantíl .••

Eu vivo' debruçado l!Um ideal
Fecundo, -
Vendo desfilar as gerações
Do mundo,
Estendend<!: as mãos para mim.• !:
..Aq:uelas maos que seguro,
Ajudando na eamínhada
Do futuro
l'i'io palmilhar de uma estrada
Sem fim•••
Eu sou- aquele cuja vida
Possui dimensão universal,
Eu não vivo para mim,
Para ti, para ele.
Mas prá todos, em geral.."
,Eu tenho o orgulho santo,
De ver em cada triunfo,
De hoje,
O vestígio de meu pranto
De ontem,

Por esta 'razão, e não apenas para
confirmar o acerto das ponderações
de V. E=., deixo aqui um apelo
&J poder constituído neste 1?aL"3 
sobretudo às aut-oridades do Mlnisté
Tio da Educação e Culturd' - IW
sentido de que -reveja, tã':l logo seja
possivel, a sttuaç.'áo angu~t1ante e
:afiítiva em qne vive o pmfe.sso! bra"
.sUeim, sob pena de assiati1'mos a
l1ma deserçãu "m, massa, niíc(} por
vontade da classe, -é clar<l mas tão
somel;lt-e para fareI' face fls impe
riosas e intmnsferivels nli'cessidades
de sobrevivência.

COm prazer ouço o nobre Depulado
,e também w!ega de mag1st.~!io, l'r<J
fessor' ft2':[ de Lima.

O Sr. Ary de Lima - Nfr1Jre Depu~
taclo, Alcir Pimenta, cra nG3ED rll'5ejo
apartear c o pzimeiro oract'JJ: da ••••'
ARENA, Deputado Gasti'ic Müller.;
Todavia, tão grande foi o númeró
dos qlie o apartearam, que, se o il
zésseulOS, julgaJTI!Js. prejudiear1nu"s
;l. oração do brilhante col~a. Agora
V. Exa. generosamente me concede ()
aparte. -

O SR. ALem 'PIIIiIENTA - Com
muita honra, nobr" colega.

O Sr. Ary de Lima - Como velhiJZ
professores que somos, assistimos em
31 anos de magistérío a Jel'a.çães e
mais gel'~es de moços e moças pas
sarem pelas nossas mãos. For issO
nas sentimos intenmment-e llDl1r'ldos
em apartear V. Exa. A respeito do
pI'Dfessor, lembramo-nas -Igon de
belLsima ilustração: Um humilde
homem•. pa~sando por movimentada
a\'enida. quedara-se entre admirado
e -assustado diante' de ~lnu vnl'ine,
<Jntie se exibiam jóias preciosas, rn~

ten-ogado sobre a sua posição ao a,d-

me agradecer a V. Exá. não apenas
a gentileza do aparte, senão também
as palavras tão afetuosas com em;:; se
rereríu à minha pessoa. j~esejõ cor
roborar a afirmativa <:\U6 V, 'Exa.~

acaba de fazer, da nece3..sidade rm
perjosa e intransferível de se propiciar'
ao magistério brasileiro as condições
materiais e :psicológtcas de que carece
para o pleno exercieio de sua função.
V. Elta. disse ser testemunh'l do meu
diuturno empenho em de~en;:jer esta,
classe. R.eaJmente. é o (PIE' tenho
feit,o desde que aqui ch "?11ci, não
apenas por ser professor, mRS 'am
bém por ter 'recebido do magistêrto
carioca a mais eonsagradora demons...
tração de afeto e confiança iá atri....
buída a um mestre nacue.e Estado
numa circunstância politica. H<lje,
porém. nobre Deputado Aldo Fa";
gundes, prooosltadamente faço "l'fma
pausa no tipo de Iinguagem que te

.Ilho u.E:J.d!3 aqui sístematícamentes
Embor2, concordando com as afirma
ções tão nategóricas c tão j7€Císas de
V. Exa., creio que,' sendo -'Ste um
instante de festa, sendo esta uma
oportunidade de cOllfraternj2,,~ão en
tre o Poder Legislativo ~" ma,gist;\río
desta Nação, será mais ;JTudente di
.rlgír a esses professores, em vez de
palavras de pessimismo e .-:1'8 desa
lento, uma meusagem de fé. necsssá
rta a todo cidadão fiUe iI!t-cn~g rea.J
lizar alg.o de produtivo 5Otr" a face
da Terra.

Não desconheço, todavía , prezado
companheírc, o quão sacrificada está
essa classe, várias vezes, desta tl'i...
buna, já afirmei que ij' proressor é
uma espécie de vendedor ambulante
de educação, caminhando ns pressas
de um colégio para outro ouase sem
pre maã alimentado. trazendo li') seu
semblante abatido. na sua fj@jJl1Qmia
cansada. as inq\1íetaGões que lhe po
voam a mente esclareesda, Além disso,'
nobre colega Aldo Fagundez, por mo
tivos de ordem CGDstitucionnl. já não
mais nos cabem as inic1ati"as de' fato
objetivas. ,que se traduziriam em lJc
nefídQs para esta ou qualquer outra
classe.

nome de todos os professores do
Brasil, esta calorosa manifestação de
apreço e solidariedade, qUe não tra
duz apenas um sBntimento ::pessoal õe
cada um de nós, mas que representa,
Srs. Professores. na sua espírrtnalí
dade e na sua grande I-:fL, o sentir de
todo o povo brasileiro, nesta dat& ge
nuüezo para, rezenrenciar esses ca
racteres tão marcantes, alíeercados na
eonvícção Inabalável da sua missão
redentora.

Aqui estou, portanto, 81'. Presí
dente, não apenas na condição de
parlamentar, mas, SODT€tudD, J1a con
dição de professor do Estado da
Guanabara, para assocíar-rne a esta
.maníí'estação extraordinária que, es
tou certo, calará fundo em todos os
professores, qUe sabe serem cligm.s
de apreço e de anmíração os .esrorços
que desenvoívezn díuturnamente pa
ra nem cumprir o papel que a Pro
vidência lhes pôs aos ombros. Creio,
S-r.Presiçlente, que rara vez poderla
ceunar esta tribuna como o faço
agora, tocado por um sentimento de
grande emoção ·tocado por um desejo
ardente, conquanto ãnatíngfvel, de
p:wf",rir aqui as mais beias palavras
com que pudesse sensib:llz,," esses
corações grandiosos 'l dadivosos em
que se concentram, se avolumam e
crescem desmesuradamente os senti
mentos mais valiosos e .rnaís Impor
tantes da humanidade.

Ouço, com muita honra, o aparte
do nobr-e Deputado Aldo l"agundes.

O Sr. Aldo FagUndes - Quero
associar-me às, homenagens que esta
Casa, peia palavra de V. Exa. e de
-outI{)5 ilustres colegas, vem, prestando
ao Professor, na vocação r"", data que
Jhe é consagrada. Registro, nobre
colega, o fato singular d~ V. Exa.
.haver saído díretamente de sua .ci,..
tedra para a trUJuna po'itica, qUe é
a cãtedra do povo e lia democracla.
!registro o testemunuo qllt' V. Exa.
dá nesta Casa e da sua ação profícua,
inte:ramente voltada para .a vatcríaa
çâo da categoria profísslonal que tão
dignamente representa: o magistério
público. O homem deve sua formação
a três institUições, principalmente: li
farnilla, a escola e a I~reja. Creia
que o' fl!to/} de o professor ser citado
ao laão dos pais e dos sacerdotes por
si sô enaltece o 41';0 paI:ci que ele
desempenha., plasmam}o vidar, e f.or
mando caracteres. Elltretsnw, meu
nobre role-ga, gostaria de d:zer - se
V. Exs. me permitB ..:. que talvez
discursos, mensagens, saucta-ÇÕa'i, elo
gios (} magistério público e o magis
tério jJJll'ticular já tenham O1wido em
d~ma5ia. 'Oreio- chegado o momento
de uma ação mais corajosa, mais efe
,tiva, de -real amparo a esta '1:lJom5a
<Jíasse, no re"»onhecimento - do -papel
que ela desempenha. Nuo faz muitos
dias, :falando sobre o profe;;:;orado (lo
País, aPllntei algu= med:das que
mE> parecem fundamental'i' para. am
pará-lo nos seus anseiost para -cor
responder às suas reivindicações.
Apontei, entre e$tas, z ap\lsent'l.i!oria
aos ,25 anos de serviço para {lsque
regem cla.sses no eurw primáYio: re
muneração oondigna. que liberte 0
professor da humilhação e do C(JIlJl
trangimento moral das ape-rturas a
cada fim de mês; efetiva assistência
médico-h03pitalar e, por fim, rela
ci<mamento administrativo, sob a
égide do respeito. Para mim, nODEe
Deputado, é profundamente cons
trangedor verificar que o professor,
ao ,se di1'igir fl-o órgão governamental
a que está 'subordinado, é tratado
com desconfiança, como se lOsze um
reles :postulante e não aquele .que está
no exercioio de um direito. Acredito.
pois, estar chegando {} teIllpo de di
minuinnoB um pouco os elogj<Js e
mensageI'-"l laudatórias e encatarmos
de 'frente, com coragem, fi real situa_
ção do professor no Br4.SiJ. (Pa'líza3
nas 'gl1lerias). (Soam os tímpaWJs).

O SR,. ALCIR PIMEI:?TiA - nobre
Delmtac10 Aldo Fagundes, cumpre·

-pugnando pe103 int-eresses maíol'es da
nact<lnalidade,'Eenão tambám fa'lendo
jus à c<lnfiança que nel", depositam
quantos ll<.--sta terra lutam e forcejam
pelo seU desenvolvimento. Hoje, mais
uma vez, r,ngalima-i36 l1 Câmara dos
Deputadro pala corroborar sua tradi
ção, llara dar continuidade 3,iJS seus
propó:!it<Js elevados, propiciando-nos
a nós todOB, representantes do 'povo.
a oportunidade, alviçareira oomo as'
que mais <O aejam d0 ver essas ga
Jer~as enfdtadas com as prof;:;3soraz
<ie Goiás, com os mestres desse gran
dioso E2tac!o, que, acorre-ndo ao C<ln
vite do nobre Deputado Siqueira
Campos, aqui se encontram para re
ceber, conforme bem o merecem, em

Durante o discurso do Sr. Gas
tão MílUer, () S1", José Haddad,
Suplente de SecretáriO, deiza a
cadeira da presidência, que é
OeUIJúda pelo Sr. Elma Carmo,
1.° secretário.

O sr~. PRl'iSIDENTE,
(Elilk7 Carmo) - Tem a palavra o

oSr. Alcir Pimenta, em nome do Mo
vimento Democrático Brasileiro.

O /SE. ALUiR piI>mUT,=!.:
(S em reVIsão do oruclOr) - Senhor

CVresidentel Srs. Deputados, 11,0 longo
da sua laboriosa el.isi-iJ: leia. teu esl.a
Ca~a de,do de-moi1.strações cabats da
/lua valia e da sua granclE\n, não só
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E V, Exa., ainda hoje, com a sua
dignidade parlamentar e com a sua
alta copostura moral - posso dizê-lo
sem medo de afrontar a verdade 
tem exercido nesta Casa a sua cá
tedrá, dando a todos nós, sobretudo
aos mais jovens, as mais acabadas e
completas lições de companheirismo;
'de patriotismo e de clvía-no , Sou-lhe
grato por tUd" isso, e V. BRa pode
ter a certeza de que o desaproveitado
professor que sou há de aprímorar-,

DIÁRIO DO 'CONGRESSO NACIONAL (S~~.!J·

se nesoa !'mte inelfuurivel, há de
abeberar-se sempre nessa fonte que
jorra diuturnamente, e quanto maís
jorra, roam se enriquece e mais tem
a dar a quantas desejam dessedentar
a sua sede de saber.

o Sr. Listi,neas Maciel - Tenho a
impressão de que as homenagens que
foram prestadas a V. EK&,. focali
zando prínclpalment., a figura d"
professor, foram justas '"

o SR. ALeIR PIMENTA - Muito
obrigado.

O Sr. Lísti,neas Maciel ~ '"' por
que conheço o seu trabalho, embora
modesto, mas persistente, janto ao
professorado da Guanabara, onde V.
Exa. honra a classe a que pertence.
Mas, Sr. Deputado, nesse Dia do
Professor, temos uma preonupaeão.
Faz pouco tempo, outro parlamentar,
também professor, o Deputado JG de
Araújo Jorge, fez um tevantamento
muito rcalístíco da posição do pro
fessorado no Brasrl. E a conclusão a
que se chegou, Sr. Deputado, fo~

a de qUe os profsesores neste Pais
não têm tido o tratamento que me
recem. Apesar de rnstituirmos o Dia
do Professor, Dia da Mestza e outras
homenagens de caráter maís ou me
nos romântico, na verdade, providên
cias concretas não têm sido tomadas
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. O SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santanna) - Tem a pa

lavra o Sr. Siqueira Campos.

e,propriadas para este instante as pa
lavras tiradas do Evangelho de São
Lucas, que assim dizem: Daquele a
quem muito foi dado, muito será exi
gido. (Muito bem; muito bem" Pal
mas. a orador é cumprimentado).

Durante o discurso do Sr. Alcir
Ptmenia, o S1·. Elias Carmo, 1.0
Secretário, deixa a eiuleira. da pre
sidência, que é ocupada pelo Se
nhor Reynaldo Santana, 2.° Vice
Pres!dente.

"O povo caçula que vai povoar as
salas de aulas é, sempre, filho de to
das as procedências e das mais varia
das origens. Por isso mesmo, diversi
ficado ao máximo em 'hábitos, tem
peramentos, ambiente e educação. O
primeiro e grande problema do mestre
é o de ter de enfrentar o drama de
transformar tantas frações diferentes
numa fração de igual denominador,
capaz de se integrar na unidade for
mal que é a escola. Modificar hábitos
os mais diversos; enquadrar inteli
gências as mats dispares; acomodar
temperamentos os mais conflitantes;
nivelar educações as mais variadas;
conformar tendências as mais estra
nhas e, sobretudo, incutir em cada

O SR. SIQUEIRA CAMPOS: aluno aquele sentimento de responsa
(Lê) - Sr. Presidente, srs, Depu- bilidade perante o colega, a escola, a

tados, o mestre é o sol moral que ilu- familia e a Pátria, sem o que todos
mina a infância e a juventude, nu- os esforços resultarão nulos. E há
tTindo-as da forte seiva da vida sem que dar carinho e compreensão, so
a qual a presença no contexto social licitude e ternura, amor e desvelo,
não ultrapassa os estreitos limites de cuidado e atenção, numa impressio
um singelo ao material. nante constãncía, pois o' mestre há

O poeta já afirmava que "há mais de se transformar no pai ou na rnae
luz nas letras do alfabeto. que .nas de muitos filhos, no anjo da guarda
constelações do firmamento", e o pro- dos pequeninos, até mesmo no gênio
sador proclamava que "nem só de pão capaz de todos os milagres. Ventos,
víve o homem; o pão é o ventre, cen- chuvas, sol a pino, madrugadas, ás
tro da vida orgânica, o ideal é o es- peros caminhos - nada impede que os
píríto, órgão da vida eterna". « mestres cumpram seus deveres. Res-

Ai estão, em sínteses admíráveís, as mungos de pais, reclamações de mães,
missões sublimadas dos mestres, Ie- recriminações de avós - espetácuíos
vando luzes às trevas e alargando o cotidianos - nada alquebranta o âni
espírito da humanidade, conduzindo-a mo firme e a serena decisão dos mes
aos destinos naturais daqueles que fo- tres, que sabem que se devotaram a
ram feitos à imagem e semelhança de ingente, porém gloriosa tarefa de rm
Peus. nistrar o ensino e aprimorar a edu-

Eis por que, ufanos de n9s. mesmos, cação dos meninos e das meninas que
aqui nos reunimos, os legltlmos re- hão de compor a força humana do
presentantes do povo, para celebrar, tuturo, nossos e substitutos naturais
honrando-os todos aqueles brasileiros na defesa, conservação e aprírnora
e brasileiras' que se afadigam ,nas lides menta da Pátria, que herdamos de
do magistério, estrada sem d~vlda ~n- nossos maiores. Esta é uma cruzada
solarada, mas áspera; eamínho ílu- onde o que conta, como importante,
minado todavia difícil; senda mara- é a alegria do dever cumprido; onde o
vilhosa: porém dura; missão quase que vale é a certeza interior de estar
divina contudo com cheiro de enxo- sendo útil; onde quanto estadeía é a
fre. ' convicção íntima de estar dando mais

Sempre decantado, louvado sempre do que recebe. O magistério ainda
_ o mesmo continua, porém, mar- não é uma atividade que remunere
gínaíízado no processo da vida, de- seus servidores de molde a despertar
samparado e desassistido de proventos entusiasmos. Ao contrário, até. Os
dignos não convenientemente ínscrrto subsídíos materiais que oferece são
nos pÍanos da as~~téncia .f1!-ncional muito parcos, as mais das vezes até
sacrificado no espírito, no fISICO e na mesmo mesquinhos, e, em muitos ca
pecúnia. sos, de difícil percepção. Se me per-

A subsistência material, mesmo nos guntare~ porque, repiJA;!. ~.antas v~~r
centros mais civilizados do Brasil, só dades tão conhe~Idas, dn ei que aS~I~
a consegue o professor ao preço de faço para melhor poder louvar: SIm.
vígtlías continuas, de terríveis sobre- - pOIS que, malgrado todos saibam de
cargas horárias, de uma inaudita cor estas verdades, mestres e mestr~
capacidade de locomoção, que o pos- -:- nada lhes, bana o gosto voIU~ta
símüta estar no centro e na períreria, no p,ela profíssão - que abraçaram
na sede e nos distritos, na cidade e conscle:t;ltemente e que C??SC1entemen
nos subúrbios, vencendo distâncias te contínuam a honrar.
como um novo pequeno Pol.egar e su- Prezado amigo Deputado Siqueira
perando óbices que a quaisquer ou- Campos, era o que gostaria dEI dizer
tros desanimariam. a V. Exa., para que tomasse conheci-

a Sr. Aldo Lupo _ Nobre Depu- mento de alguns tópicos .de meu dis:
tado Siqueira Campos, em face de seu curso na Camara Mumc1pal d~ TupI
pronuncíamento, rejubüo-me com Vos- P~ulls~a. Lembr~-l,h~ que um povo que
sa Excelência, incansável homem pú- dlgnífíca o magístêrío e !l0nra os seus
blico, diuturnamente voltado para o mestres e, um povo de elIte. (Palmas.)
trato dos problemas de interesse' co- O SR. SIQUEIRA CAMPOS _
letivo, sempre indormido na vigilân- Agradeço o aparte de V. Exa., que
cia do bem público, nl1nca ausent·e vem realmente abrilhantar o modesto
quando as reivindicações comuns ta- discurso com que procuro homenagear
recem' de quem as defenda, e susten- a classe dos professores do Brasil ~ e,
te. As comemora,ções do DIa do Pro- especialmente, de Goiás.
:fessor, segundo o conce~tü. universal e, Nobre Deputado Aldo Lupa, Vossa
agora, pela ofIcral e publICa h~mena- Excelência é um dos mais atuantes
gem, que V. Exa. lhes pre~ta, sao atos parlamentares desta Casa e aqui re
de JustIça e. de reconhecnnento•. O presenta muito bem o professorado de
que. ora realIzamos enobre.ce V. Ex- São Paulo. Neste plenário, nas Comis
celencla e dlgmfICa esta Camar~. Pe- sões e em todos os setores de ativi
!lo-lhe, portanto, que me ,permIta ,ler dades deste Legislativo, tem V. Ex
algun~ tOPICOS do, ~Iscurso que proterr celência dado demonstrações de abne
~a camar~ MUl11Clpal de TUPI. Pau- gada luta em favor das professoras e
lIsta, no dra 15. ~o. c,orrente. J;OI uma dos professores, não só de São Páulo,
:t:0:,ra e um prrvIleglo pa,;a mIm par- mas de todo ° Brasil.
tIC1par daquela festa, trIbuto que a . .
int,eligência e a sensibilidade dos re- Aproveito o ensejo para ler OfICIO
presentantes do Legislativo Municipal enviado pelo Centro dos Professores
pagaram ao magistério, C0111 as maio- de Goiás, assinado pelo seu ilustre
res razões, pelo seu sacerdócio. Os Presidente, ProI. Bernardino Granja
mestl'es oficiam a liturgia das letraSj Campos, que explica os motivos da
e criam.. com suas mãos experientes, vinda desta simpát!ca carav~na que se
OS cidadaos do amanha.. encontra/nas g8Jerras da Camara, dos

Deputados. Está vasado nos seguintes
termos:

Goiânia, 17 de outubro de 1972.

Senhores Deputadose .
Acreditem que somente razões

essencialmente profissionais, se
rissimas, Impulstonaram a nossa
vinda até a Câmara dos Depu
tados, a qual presta hoje uma
feliz homenagem ao professora
do brasileiro. Queremos com as
nossas presenças, contribuir um
pouco para que esta sessão de
honra aos docentes tenha ex
pressiva significação, na vida es
colar brasileira, como um ato de
análise profunda do atua! mo
mento da educação escolar, prin
cipalmente das condições ofere
cidas ao nosso docente pátrio,
para que exerça com crrcíêncía e
responsabilidade de objetivos, o
seu importante trabalho social"
de orientação aos brasireíros em
fase de escola. Sabemos que a
lei 5.692 propõe-se a uma revi
são histórica da situação do pro
fessor no Brasil, e que a parte
referente a crrsç ío d.: Estatuto
do magistério, encontra- se Em
fase final de estudos pelos órgãos
do Governo Federal. Tudo isto
vem concorrer para novas espe
ranças de um futuro exercícío
de profissão, mais condizente
com a nossa responsabilidade de
educadores .. Com isto, queremos
dizer aguardamos curíosns pela
aprovação do citado estatuto co
mo um documento capaz de dar
meios suficientes ao professora..
do, preenchendo as tarriveis ca
rênclas até o presenre existentes.
Precisamos encarecidamente do
apoio de todos para a solução
desta problernátíca magistral es
pecíalmente dos Excelentísslmos
Senhores Deputados.

De muito, vimos lutando por
uma renovação no que se refere
aos meios oferecidos ao professo
rado, inclusive apresentamos ao
Digníssímo Senhor MmisTro da
Educação e Cultura, Cel. Jarbas
Passarínho o seguinte documen
to:

Como V. Exa .• sabe Cel. Jar
bas Passarinho, a sociedade im
põe compromissos ao magistério
escolar cuja plena realização su
põe um conjunto de eondições

-minimas favoráveis. Assim, os
professores têm J, missão de pre
parar as novas gerações, trans
mitindo-Ihes conhecimentos teó
ricos das ciências e das técnicas,
dos valores e da conduta SOCIal,
a fim de que a sociedade possa
ter amanhã. homens capazes e

'eficientes, em perfeita síntonía
com as exigências e os .daís do
desenvolvimento e do bem estar
coletivo. Não obstante a mag
nitude e a importância da tare
fa atribuída aos mestres, '1 so
ciedade nem sempre se têm preo
culpado em ofere""r..lhes os~

meios e as condições indispen
sáveis ao profícuo desem.pEnho àe
tão honroso quanto trabalhoso
papel.

Os professores, encontram-nos
frequentemente, envolvidos em
atmosfera de mal estar advin
da a carência de imtrumentos
operacionais e de clima adequa
do à realização pl'ofissiona.] sa
tisIatória.

O embaraço é.; (le tal natureza
que não sabemos, às vezes a

. quem nos dirigir com certeza de
obter resposta positiva: se aos
pais e às familias, beneficiados
direitos da missão que desempe
nhamos ou se ao, governo se le
gitimo representante sabemos
que devemos estar em cliálogo
continuo e profundo c',m um e
com outro. Falta-nos, entretanto
ânimo para fazê-lo, de maneira
direta e forma.], face a indife
rença ou, pelo menos, a não BU
ficiente' compreensito com que
somos, muitas vezes recebidos.

E' {í.;\fícil compreender aos que
não manejam no setor da Edu
cação Escolar, que as condições
oconômíeo-psíco-socíul oferecidas
à escola, de modo geral, e aos
professores, em partlcular, inter
ferem diretamente no resultado
do trabalho educacão nas esco
las. ':Jodos sabemos, por exsm
pio, que as pesquisas e a prepa
racãó das aulas são elementos
indjspensáveis para uma apren
dizagem historicamente válida e
fecunda. Constata-se, no entan
to, que são raros os professores
que preenchem tais requisitos,
pelo fato de a quase totalidade
deles viver absorvida com pro
blemas da própria sobrevivência
e responsabilídades econômícas
da própria família, que não po
dem ser garantidas, atualmente,
com salário do magistério, E na
situação de trabalhos que mtro
duz na vida do professor uma
série de fatores negativos, cujas
eonsequêncías são fáceis de ser
previstas ou ímaglnartas mesmo
por uma pessoa de cultura me
diana, mas suficientemente des
pertada para o papel e a im
portância crescente da Educa
ção, no momento histórico bra
sileiro.

No ponto de vista salarial, é
vexatória a situação daqueles
que têm a responsabíüdade de
formar as novas gerações que
chegam à escola.

Como se vê, 11m professor ga
nha, frequentemente, menos que
um simples datilógrafo. O salá
rio não .lhe dá garantia de ali
mentação, vestuário, habítaeão e
saúde, sem falar nas oportuni
dades de aperfrnçoamentos pro
fissional, nos gastos de trans
portes, de livros de um ou ou
tro instante de lazer construti
vo e necessário. E' evidente a
ausência, de estimulas fortes pa
ra a profissão do magistério ps
colar. Grande parte das pessoas
que labutam nesta faixa sór-íc
cultural, estão visivilmente pos
suídas de ideais e das disposi
ções sinceras de contribuir com
o seu trabalho despreendído P:1.
ra o progresso e o bem estar do
Brasil. Tal atitude básica é in
dispensável. mas sabemos que
ela, por si só ,não basta para
produzir os resultados que espe
ramos de nossos mestres e de
l10SS0S sistema educaoional , Faz
se mister uma asslstêncla mat e
rial e pedagógica mais realista
que dê ao professor condições de
se dedicar com "gosto" ao seu
ofício, para poder produzir mais
e melhor.

E' importante saber-se que ou
tros setores do mercado de tra
balho, corno do comércio e ela
indústria, estão fazendo grande
e vitoríosa concorrência ao- ma
gistério, na coleta de mão de
obra capacitada. Com ofertas de
salários~ mais alws e condi,:ões
de trabalhos melhores do qUi' as
oferecidas pelo nosso sistema de
ensino, aqueles se1:<lres da ecü
Domin, vão consegLl1ndo rei,irar
do wRgistério ativo grande par
cela de pessoas qu?UflCadRs que
tem todos os predicados conheci
mentos e práticas para serem
eficientes professores. O falo não
terá relevante conotaçâo geral,
se não significasse o eUlpobreci
mento do Ensino e da Educaç[ío
que já enfrentam, de a. muiti a
carência de pessoal ajl1stad{, e
eficiente. Daí aparecem onims
~males, para o ensino em Goiás,
como o de a maioria dos mâivi
duos que terminam sru~ cursos
normais e pedagógicos não exer
cem nenhuma atividade escoiar,
na vida prática, e como o oe
não pequeno número' de outros
individuas (50%) s5 se '~il.!cE1ln,
hoje, ao Ensino pelo fato de não
terem conseguido outn profIs
são mais rendosa ou tie procura
rem lllJTI "bico" no magistério
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·,,~~,·~~';:F-h';f~f~~lfu· -: ~~j~~b~~'.·~~\;.";;~ ..,partiCiparam,' -;"ó ~'SR: SIQUEIRA CAMPOS .s
~to:~s :Uunos" Visand.o,~aclma·'·d~. da' sessão.de·hoj~ em _homenagem ao ObrJga(lo ao eminente colega pelo;

lcátiva'de' tudo-à dar-lhes melhorEs"condlções Profei>."Ot - eontínuarãe ao nosso la- brllnanta aparte, com o qUI! colabo-.
'Estado~'se no ·futuro, tranSmitindo-lhes,: príncí- do, para que possamos, dentro em rou grandemente paro. o me~ <?-;scur., ,

;50%" de palmente,» a educação. ,Não', há. dí- breve, 'ver estabeleelde par~ .essa c!as- 50 11 até mesmo para o seu êxito •
.'(';"i~~~f': nhelro ,que' pague a satlsra~ de .ver-. se I!elo menos u~ salárlo-tníníme O sr.: Homero Santos - Deputado
. lstro;t r e-, tnoSi',nOSSOS- ex-alunos -brilhando .:na eondíeente c0l'!! a dignld>l.de do cargo StqueIra Campos V. Exa, traz sem
,çri~lça;' ~I- vida, P'CIblica 1l em suas~profÍ5So~. e c?m a ·digmdade do ser humano, pre a esta casa matéria ae alto m-',
~gIS1f.rIO, liIão'há, Ill~lor ca~~çao'pan!.'os Obngado a V, Bxa, (palmas.) teresse público E quando faz, hoje,
l;\ro-;,~s,ns- p1'Ofespores >primárlos_'do"q~e eneon-, ~;,Propsigo. Sr., Presidente,' sua. manifestação, que é também des-.
é!l~ .da~o t~em)um'eJ;-~uno, capto GQverna-, i. .' ta Casa, aos professores braslleu os,

1~1j. ,"J;tli~re- dor:de Es~d~:' Vi,,'.~á"'poucos 'dlas, f Elnfrentando, dtut~n~mCl}~e, todas apresento-lhe mmhas congratulações.
o ;Eito.:, na n~f"Jomal'dó, B~il ,'o ~ve~dor ~ 'largas er.n0cionaIS. -, fISICas que Minhs, mãe foi protessora durante 35

rno,fed.ern,l em da "Guanabara -""!Sitar -sua prímeíra sao \) dia á día do maglstérro, os mes- anos em Uberlândia Mmas Gerais.
~lém<l-ll-. que profe66Õra, uma senh~ ldosa:"Essa. tre!! sujeitam-~e, a um de~gaste de Tenho uma irmã que' é professora do-

h. ent~.va~' -", u.es~volvi- homenagem -não tem preço,1!Imagl-1 ej'lerglas materlats e mentais que. os Pestalozzl em GoiânIa.
&,:l,~ento dti.'PQ;Y.o, lçlfÔ, c:omq lÍé~ a alegria .dessa' I;e,ilhora ao -rece- esgotam, de ~ontinuo. O 1na§'lsterlo' ,
..(,..(jl!mon:straç;;?.,ye~l!\a Lel"nú- ber-em sua casav seu ex,aluno,,'que é:'fora doe-duvidas, a proffssão que O SR. SIQUEIRA CAMPOS -Pa-

5,692,' a:ê'1lUal~rp.etece, em go,verna 'agora- aquela m~vilha'que mal.s caro, cobra pelo seu exercícío, to que muito nos honra, nobre DepU-i
o! a

lm
p dorts I16

dS.
é o' Estttdo da' GuanabaJ:a,' O, magís- Ninguém envelhece mais rapídamen- ~ado, ,

nClp:l e a té I ,'",. . 'ftl ma '. "do I que t ," 'que n nroressor ' ,taç'ão... .do .1'0 "a mais ~gu a co=a."" .~!"~ VI" ~. O Sr. Homero santos - V. EKa.~,
o,~qÍ1el!póo;. s' -'156," já stmp!esm,ente;o vencimento, e~b?r~ toNa 'llscola prímáría, nos colégios. é um dos representantes mais atua,n-,

;,uma"'gmntte .revolu- ,~t~ sej~ mna ~uestão de,.sobréVl~en nas 'Faculdades _ o mestre depara, tes do Parlamento nacional, e preciso ;
~ã~5iª~.illnl:\i,.iiw,". ~la•. Hoje, por ~emplo, enCl!ntrllf no sem cessar, bom o trato ininterrupto que o povo goiano saiba dJsto: !'Teste'

, "t ; ,,~- ""'~~!' meu escanínao um telepama, .d~, um, no 'mesmo drama. e drama que se momento, V, Exa. versa matéria da
, . "V;f.,~Exa,." ~o.m a ex-aluno, nos .seguíntes ,termos.; En-, renova e se repete a .ca.ía ano, mo- grande alcance, qual seja o problema.~-

'S-iliQarrmta< do Pl;of~or, n ser ore- sejo traáseurso , data prO!e660r envio demamente mesmo a cada semestre do professorado brasilerro, '(paI17l!ls)_
,!< "~mente llprovada peto Go\"erno, prezado ~fOe6tre erusívas t., congratula- ~ ·t· , " •
, , • nde~13rasl1elW,}a':elicela ções comQ: homenagem~'sincera.i' do f'A escola .- em todos os graus - O SR. SIQUEIRA CAlVIPOS -',

"eampaI!ha :«tE1 ambito 'na- lex-aluno 4}nadeu de Melo. ',','Jsto",ale. é',sempre o mais heterogêneo de to- Agradeço-lhe comovido, nobre Depu- r:
, 10jJl11, com a ~nclJ~benél!! de, re- mais do iJ,ue qualquer pagamento em dos QS conjuntos.' Uma sala de aula tado, a generosidade. Tenho, na ma.- ~
, .. rJ." profun9a~~~~~1n.1I~t!gas dinheiro, .peputado SiqueIra ,Campos, é; n~ ,vel'dltl:le; a socIedade em mlnJa- ncira como V. Exa, age nesta Casa"
f "'-,i: lI,ll!0r0Sll;S. a f.,(!~1: " ,;'i':i~:1 ~~ Il: um ex-aluno que enVIa' ao seu ex- tura: Ali estãq crianças ou jovel~s de meu nobre Lide: Homero Santos, um:

,J?agIS:ér~'!:J,n;;1! <':-~~ professor um telegrama. desses.' Nes·' ambos os sexos e de todas as orIgens exemplo a segUIr. Procuro trabalhat:.
,cOllJo' provaõda"re.-tl grat!- ta hora em que V. Exa. homenageiá ou procedências. Educações desseme- dentro dos padrões de V. Exa. Tal-,
dq professor gOi2tl~, pelo que' o profe660r brasileiro" tão bem repre- IhAntes, tendências as mais contradl- vez seja essa a razíio d~ meu peque- .

....,,, ,Exa" fez, e 'Sará. :pela Edu- sentado pelo prOfessorado 'goiano que tórias, inteligências as mais diversas, no êxito, já que não tenho o brtlho
b: i:;c::'Cão. Vimçs,honrusamente;- con- se encontra nas galerias, quero Ies- relIgiões as mais varIadas. preparo o de V, Exa. '
;.~vidá-lo. Cel.~ Jarbas, GorJ~~'es saltar este ponto: nem só de,pãóvivE! mais desequillbrado, hábItos os mais Contmuo. Sr. Pl'esidcnte,
'W"'passarlnho, para. tecebar," em o -homem, (Palmas.),' " " estranhos, comportamentos os mais Mas há mais, ainda: ha os cursos:,
~i~Golânia. opo~tunaJ:e1mente, e~n,da- i O SR'-' SIQUÉIRA caMPos" diversificados. sentielo comunItário o de írequência obngaLóIla, e as r~u-
h'í,Rta •marcada p~ a ,-A;ss.elh(>Xllt do • , - maIs várIo. 1:eações as m,m mcsp- nlões do pro!essolacto, e,as Assocla-'
!'r;;-~C' o titul,?- ~:i,soclo_,!op.?rá- Agr~deçO ao nobre, colega ,t!e Ma,to radas, .sentimentos os maIS esctlúxu- ções de Pais e Mestres, E unl nunca.,
2f"",:r1O cpncedldo a. , V. Ex~;" por qrosso. Deputa~o Pr,of. Gast!i:o Mill- los, a tudo Isso, além de elISinar, e acabar. •
~,~.unammjdade. en: Assem!Jle.'l. ~e- ler, a mter,yençao brilhante ne~La mO- instruir, e eeluClU', o ptOIessor tem de Embora a ConstItul;â..., c05 sabe- •
~..'1~l'al, da. ': c~~~~-;~.l;lf~.Or.~\. àe desta oraçao, e ~IgO a. S. Exa, que atender. cada hora J:nais embaraçado dona ,e dlscermmento, autonzc o po
;1:;~,>:.qolãs.", ''." it'··,' ;. realmente a l~éla ~e .requerer esta por certos tipos de' concepções que a der publlco a dar tratamento dlvel'so
r~~~";;Na certeza", de" qUll" com ,este homenagem fOI lummo~a. ?untamen- famIlie" senão mesmo a socIedade, às coisas roferent.es, segumdo o ve-',
:?-)fulD. col'!OOmo-ll.?s, ~1S alJ1da, a tE: com o Deputado Alclr PImenta re- aceita e transmite RQS jovens, e que 1110 e Justíssimo concClto de que a_
~" :d,'Sposiçao de Y(... Exa. , como,seus digi um requerImento, qUE' levamOS à pesam demasiado, lol)~I€tllJ,) no cali,~ justlca consiste em tlatar desigual

,colabor~dores,·; som'lS'i' sempre Jl!Iesa. Com agradáV"1I: surprE!Sat verI- po da disciplina e do cumprImento do mente as quantIdades aeslguais, a_
decIdas ao, ~mportante tra-. f~camos que V. Exlj.. Já havl!~ reque- dever, . ·rlste realidade e que o maglStérlo
o' desenvolvlllo,~atualmente, rIdo a homenagem. Ficamos aatistel- ' o - Il' nh 'd d"
esse magl.stérj.à,'-·" c' '" ' tos por saber que um professor fizera . O professor - devo dizê-lo - não a,~da nao le VIU lCeC<? CCI,O o < 1- •
espeitosamen~e, "Prof.: Ber- o requerimento e retiramos Q nosso conhece nem a folga nem o 6cio. o relto m,;,-IS do que J~t-O, polque .a-
ino , GTa.~i.'!-i'CJtI?LTJOa, ..~Iesi- .;.. em óbvIo.' ' , .', '" '. tempo que lhe resta ent.re as horas g!Rdo. aa aposentadoua aos vmte e

,te'~ _"._ -'~í~í;'P-~9,*>l. ~~ .,~' I.!;'-' ",' .-~- .. - de aulas e o corre-corre àe um para CIO?O anos .c~e serVIço.. (palmas)
,.., , "~;" - Quanto à SOlUça0 do"p~obiema sa- outro lado é. necessarIamente, consu- E os salullos? I
"~é-o. 'AI tG«stão f'1llue,. - Deputado larlal,?o processor, V. Exll.'já viu mldo em tarefas que s6 po:lem ser Deus meul Os .salárl::>s são uma:
}'~Iq\l<;_~a Campos. re,qullr! ~a, hOlne- que nao depende qe ARENA ou. do feitas em casa. Há ue estudar as irrIsãoI '
~~ge_~. a?c ProfeSS()!,..po dia.de hoje, MDB.' Estamos tentando mudar-as aulas atuallzando-se imra n'<o ne _ No iargo e amplLssimo espectro do"
:;''íJ!~,jYez-Q.ue :,0 dia' P-l!lnze caiu ~o estruturas. Sou uq homem da ARE- frega~; há que preparar os 'testes'

u
e ensIno primário. que se, aesdobra des- "

;J!!!p1ll1~O, Por essa '.r~ fui O' pn- NA, solidário com ela' em todos os as questões com que buscar conhecer de as vilas e lugarejos o:a!s huuúldes '
~m:ro\;o.!;ador. ao prestar h0ptenagem. sentid?S - ~ao te\lha dúvida' esta. () aproveitamento dos disclpulos' hã até as mais abastadas Capltais, o e:.
!}i\,Oil :J:Lsegulf, o b~llhante Deputado Casa. Fui eleIto pel~ ARENA. Ao 1l!e que ler, e reler, e julgar com ho'nra- pet~ulo e, lDfelizm~nte, sempre o
,!fIá,,:;-G);!anabara, Alclf !,lmepta, apar- candtdatar, fi-lo para apoiar decisI- dez e escrúpulo 'lq Ielus t'"iharcs ri mesmo. O normul, o comum, o con
:~~l!o~ por companheu'OSq' tanto da ,vameI!te em tudo Q Goyerno, e ,pão provas recolhid;s e. 'co~o se' Isso na:~ suetudl1lal:I<!, é que o provento do piO
~J;j~'(lca~a da .ARENA como da, banc~- fu~ireI, absolutamente, desta luta. bastasse. cumpl'l1' todo o ntual buro- fe:,sor prlmario não alcançs sequer os

B, que ressaltaram, princt- Nao sou um mestre: apenas_ um a~u- CIãtico, mas 1ndisnensável, de levar Incllces do saiano-mwllno leglonal,
E o problema,s.aJarlal. '11: )1;1s- no, e dOI; piores taIYl::z.- lNaa ap(}l~- para 05 livros e registros proprIOs to- fato ainda mais agravado pelo comu-

S'" m meu pronunc~ment<l,. l'eIvm- do~') Mas é ':leceSS!ll'IO que ~ Naçao dos os resultados apurados. nJsslmo atlaso ele sell pagament<l, fa- .
;:;.u:ltUel também me!horl\l salarIal para SaIba que o profesporado ~1l0 pode 'tor de tantos descqulIíbrlOs e de Lan
~;o;:~glstérlo, prinCIpalmente o prlmá- continuar »:0 sistema de recebe~ yer- 'O Sr. Argilano Dario .- Nobre tas humilhações, de par com soiri
.~l'1G. Mas é pr~ci5<? que se diga que no dadeiras Inlgalhas em retrlbulçao ao Deputado Siqueira Campos, aprovel- mentos sem conta para o magistéuo.
{'~lstema constItUCIOnal ,<:lm que vive- seu eSforço, que é eljorme, em prol da to ll. oportunidade para, Jnlclllilnen- _ ., ,
~{mos atualmehte -não el\be a n6s, das Nação. III '.preclso que esta. Casa se te, cumprImentá-lo pela fehz lem- Nao é DJUltO diverso () espetacu!o
l"b~ncadas ,federaIs da' ~RENA e do conscientize de ql\e os homens que brança de destacar neste dm o Pro- dcprunente no campo do enSInO me-.,
4t\4DB, tanto na Câma~ cemo no,Se- têm na mão o podflr de decisão têm fessor de nossa Pátria e ao meSmo dlO. Um profes5?r - e num. centro
;~do, tomar,qualquer';lnlclatlvll.'nes_ também consciênCIa de que -J'eaimen- tempo. juntar á sua palaVJa a do re- grande eo~no a Guana.bala, Sao Pau-

lltido." 'c;:').í;;','j, .'" .~,' ' te é grande a sll,ttsfação dG'wr'um presentante ~o Espillto Santo, pgra lo, Golâma ou . .1:!l'asllm. - p~e:,sa
}t. _. ex-aluno vencer nlj. viã!\, tornar-se .enaltecer o magIstério da terra capl- dar-se, ao S::tCll!ICIO de um mllmno

, 'tesr~~qt~ CAMP
t

Os. "7;'Jln- Governador ou até mesmo Presidente xaba. Poucos têm sido tão i\;llzes nes- que vaI ele OItO a doze noras de aula.
~~,~. : re e~ ado,. d~ República. Mas 'perguntaria, meu ta Casa, ao lazer o 10!lvor de alr;u- por dIa, para assegurar-se um Plo-
í~t~:t>: Sr. Gastão Müller '_ Nem tD.m- nobre amigo: será. que estarpos dan- mas classes socIais. como V. EXIl., V!"I!f.o bruto que mal supera a casa,
i'j',1?0,uCO às bancadas estaduais e, em do, condições à maioria dessas mes- ql!ando res6alta o ma;:lstério bras!- ~Icllcula. dos dois nul ~Nzelros n~cn
rtújtlma "escala da vida pública, aos tras para ver seus alunos vencerem, leIto. Faço. Sr. Deputado. referência sais. Descontem-se os ga~tos le~als e
'~,nossos euúnentes 'colegas Vereadores ou elas pareCerão antes de chegaI' mui cs,rlnhosa ao prOfesimr pllm2rlo as despesas forçadas do \'CSt,I,1IIO e
::oJ,evemos lembrar também que "8 Bi: lá? No meu Estado, infelizm,ente. uma, àquele que inicia a Cl'iáilÇll na gllln~ da condução e vejll-se ;) muito pouco
;l~blla"dlz' que nem' só 'de pao vive o professora primâria reecbe 176 Ilru- lIe 'camInhada da VIda. à~ucle que que sobra, :Jc:pols ele tanto esfolço e
;t:homem. Nós, professores, temos cer- zeiros liqUidos, Isto não dá absoluta- esparze as luzes do saber !lI) e:;pfl'Ho tanto sacrlfIc.o.
'~Itlllr'compensações para.' as quais .não mente, nem mesmo para a allmenta- da nossa juventude. Mas ser/a até Rão eetranlla, a5~im, '1,le as estat:s
\ijhá"prc.:u. l)urante'25' anos exerci o ção. E é contra esse estaõa de coisas {temals entrmmos aqui em clinlgaç5cs tlcas as mais atuals complOvcm que
fma~stêrlo em Mato Grosso: no curso que seI estar a Revolução lutando, em elogios, depois de ouvllmos tan: a inicmtiva prIvada eslâ. acs::>l :eno.o,
?',~e.cJlI1dárIo~ Ex-Reltor'da Universlda- sem düyldll a.lguma procurando mIm- tQS e tão magníficos Plol1unchmen- 1j:arn. os seus quadres, de IC'rma, assus
~'d~lFeileral de Mato Grosso vejo ho- mlzar pu erradicl1l' esse sofrImento, toa de varlos colegas nosso;., Não pO-1 tadora, o nmlOl' mlmcra posOlvcl de
,~" fahmos ocupando 'ca'rgo's de A mInh/\ voz () !." de todos 05 're- de !I~\'er homens.-.em m[\f~ jmb e 1l?es~!'es, de tDdos.os fr,:l1S. A concc:-

os' de Estado,rmêdicos. advo- presentan~es que têm ligação com a ment<lr!a do que 11 que V, E...ll, h~,lrcncJa n. que c"ta !:IIJC!l:t a elllpn,3
, " briIllan<lot ria" comunidade e classe se leVllnta. para pedir justiça em nomc da. Clirr-ara d>Js n~Pl1t~ ':1S, ,part.cu1a.r l:';fi-rl ?- nmttlCJ2r-Se "J
~jna. vida pübllé.a. O Deputado Ema- para o magistério, e esta luta, nobre a todos os pl'<lfe:sOlell Clr llm~a t.<'1'-InlftiGr 1ll1m€.o )y'::-l \ El .Ic \'[!'~rcs (1 e
?tóe1~Pinhe~: por 'exemplo, foi meu colega, tem contedo com ll' deciSiVa, ,ra, aos quais devemos D fol'P'-:-U!l'-:.emo 't~ cn::mdte B ('nf:c:,',\l' :t cOll1:;JELa
'lÍI\tna ,no' <.'olégio Estaduaf de' Mato rotrtieipação .de V,. E.'m-., Estamos de ,nO~Sfl Fát1"i~" Sem o s~bcr, n!l~n; 'c'a com as elema's. P~l' ir.:::) llC~!:::~,'~
"~(];rosso''ê;: hoje;·'é,í.meuicolega. 'de'.i"- cerOO$ de,que,V. Exil. -:;- assim como cOm o saber, tudo. le pol'que ellcontla 110S que prat!eam
'~f~_~}~~~;~~:,~ H:~':-~;-\,~~~~~;it~~'J~\~~'-~~~, 't_ ~~-'t"~~ ~;"~ ~.. ~.;_\- '1;_ <1_
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Q SR. :p,R~SI~ENT§.f ' '
(Reynaldo S(m't' Anna)' - Est.á riUi.

do o tempo destiuaçlo ª,O Él.>peclient~~
Vai-se paSSllol' à Õl'dem dO tlia.

C"Ql\IlPARECE~1 ~IAIi 215 ~ilt<t.
NHüRES:

J;,uiz Bragll>
Paes de An(ll'aiW
Heitor Oavalóanti

Acre:

~l\\llli.m Wli\\tr~ "'" &~Ai .

l!lrasll, apenas pouco mais de vinte
estão sob íntervenção; Esta é' a de
monstração cabal de que o Governo
não e,stã adotando uma politica de
cerceamento dos direitos dos associa
dos" em se cangidE\y!!rem às eleições
realízadas nos totAdlCatos de classe
neste PaJs,

Esta a CQJ.tll1n.i.<J.~@ão <!.e ordem pes
§Qal que desejaria li~~a.nsmitil' a V~

Exa. e a Casa. OVIUlto bem).

(Seção ~~'= .
'DIÁ'ftlO DO CONGRESSO NACIONAL:

o SR. l'ltESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Tem

ls,vra o nobre Depútado,

() SR. 'PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - A Presi

dência, em nome da Mesa, se associa
às ,iustas homenagens prestadas pela
Casa ao ensejo da comemoração do
Día do Professor. -

o SR. LlSANEAS lI<KlWIEL:
(Comunicagêiq, Sem revisão do ora-

dor) - Sr. Presidente, fato da '
"ita (P'avidacle ~tá ,?90pgenw
momento no s"tm: sp'úiieM do

(,> S~. ~l\ULTON XAVIER:
Sr. Prooident.l!, peco a palavra P31<

lia uma oohnii'ilêRção; como LideI',

, () SR. PRESIDENTE:
(Reynal® S(!1l'ta,na) - 'Tem a pa'"

lavI'a O nobre Deputado,

o SR. HAMILT(},N XAVIEft:
(Comunicação - Sem revisao drJ

oraaor; - Sr. Presiclente, o Moví«
menta Democrátíeo Brasileiro deseja
expressar - e o faz por íntermerno
do seu LideI' eventual - o profunda
pesar da agremiação pelo dasapare
cimento, no Estado de São Paulo, na
semana passada, de uma grande fi
gura da nossa vida pública, Heíiro
me a Francisco Quintal1llha RIbeiro,
grande entre as maiores figuras da.
tribuna judiciária deste País, dessa.
mesma tribuna judícíáría que teve ,~

ilumina-ia advogados do porte dEt
Raul Fernalldes, Levy carneiro e Ha_
mon Alcnso - para falar apenas ~Ie

três grandes fluminenses mortos 
dessa tribuna .íudiclaría orasneíra
que tem a dignificá-la acvogados do
gabarito de Frederico Marques, de
Alfredo Buzaid - para falar apenas
de dois grandes paulistas - que, ao
lado de Pedroso Horta, formam uma
notável tl'iade de grandes batalha
dores da Justiça neste Pais.

HOmem público dos mais expressi
vos, nele a vocação política madru
gou. Aó.~ 17 anos, QlIintanilha Ri
beiro pegava em armas para, parti
cipando ali Revolucão Constituciona
lista de 1932, defender, a custa de SBIi
própl'io sangue e de sua própria vi
da, se pl'eciso fosse, os idcais que lhe
exornavam a personalidade de moçG
decidido a tudo peia vitória dos
prinllipio.s que sustentava.

Quando a inteligênc;ia deste Pais,
a<: letras juridicas desta Nação, a tl'i
buna judiciária do Brasil, a vida pú
blioa nacional se vêem privadas do
çOncurso de tão expressiva persona
lidade, e. nós nos ocorre o pensamen-

() SR. ADHEl\'lAR GIUS1: to de Alves Mendes, segundo ,o qual
(C07nuniCagáo - Sem réviilií,o do os grandes homens Dão como ali

orador) _ Sr. Presidente, SenhoreS grandes árvol'es: só depois que tom
Deputados, ouvindo comD ouvi o ilus- bam é que se lhás pode tomar a~
tre representante do Estado da G!lil:- exatas dimensões, pelo' vazio que pro
nabara, veio-me à mente 1.llU el11S0- vocam, pelo vácuo que deixam.
dio que gostaria fosse conhecido eles· Quintanilha Ribeiro, Sr. Presiden4
ta Casa. te, figura solar (bue inscl'eveu seU.

Um sindicato corrupto, efetivamen- nome na refulgente galeria dos ho
te inclinado para a esquerda, ~omi· meus públicos deste País, é Um des"
nado por elementos- vermelhos, si- ses grandes vultos c.uja exata dimen.,
tuado na região carbonífera. de san- Báo só ag<;>ra, quando desaparece, po..
ta Catarina, só põde l'ecebel' a :!leu deFã ser bem apreciada,
cessária intervencão, no lnt&l'esse
maior dos associados, depois de seis O MoVimento Demoon'i,tíco Brasl.,
llleses de insistentes- pedidOS ao Mi- leh'o que ~e ufanl'l ' de sustentar og
nistério do Tl'abalho, que est\1,iJele- grandes ideais de ,;ustiça e de libe!''''
ceu uma norma, qual meja, a de dei- dade, pelos quaIs o ~rallde mortá
xar os associados de entidades eJas- sempre se bateu, deixa, nesta hora, 1\
~istas gerirem seus pl'ópriQS-~estinos. sua palavra de pesar, certo de que;
Somente quando se tornOu lusupor- pelo exemplo que nos legou, QUinta"
tável a vida sindical, por' força da l1ilha Ribeiro fiá de se constituir num
administração corrupta e COl'l'UptDra spl neste Para, a tudo iluminando ã
do Sindicato dos TrabaJl:ladores,;:la ill1l:nin~l1do, a todos... (Q omaor ~
Extração de Carvão de Cl'iciúnw., ,10i. abraçadO) •
aue o Sr. 'Ministro do 'l'ra?al!:.!o, 1'e

O SR. LISil.NEAS !dàCIEL: lutando, promoveu a intel'vençao ll~r
Sr. Presidente, peço a palavra para prazo fixo de 120 dias, nem maIS,

uma comunicacão. nem menos.. '
- Acabo de OUVI!', Sr. I'l'esidente,

uma acusação gravissima contra o
Governo, de que estaria cen'l1<Ando

a pa- atividades sindicais, influindo de ma
neira decisiva para que associados de
uma entidade classista não se lludeS
~em candidatar, o que 6 um êlíreito
legitimo' consolidado.

Estou perplexo com o que diz V.
~a., principalroen~? \\tl.\~JiM éOui!,;;

.!. cíé~o qUe,)!~ sele mil iii!1ª~~)tl}1 .......1

Louvados sejam, pois, os que pra
ticam omaglstério edifICando com o
barro humano as consciéncias' do
amanhã, (M to bem; muito' bem.
PMrnas. O orador é cumprimentado.)

Bem hajam OS mestres, pelo seu
dia consagrado! Haja bero a Pátria
dando-lhes. o tratamento que mere
cem!

populações que, nas fazendas e nDII Através de sucessivos 'vetos ao Mi~
humildes lugarejos, nada seriam sem nístérío do Trabalho, diversos candí
a sua presença atuante e recunda, datos 11 cargos sindicais, princípal-

São enormes as 'diferenças que se - mente de entidades representajívas de
notam entre os jovens e os adultos empregados, têm sido ímpedídos de
já alfabetizados em relação aos que, constituir chapa e, afinal, concorre-

rem às eleições, .
desgraçadamente, persistem nas tre- Foi o que OCOlTeu na conreceração
V2.S da ignorância. O ensino, por mo- Nacional dos 'I'rabalhadoreg em Em
deste que seja, contribui basteamen- presas de érédito, cujo pleito estava
te para a racíonalízação do trabalho previsto para ser realizado ontem, em
agrícola e incute 110 cidadão o a~eio Brasiha., Diante do impasse, a atual
de melhor fazer, para melhor aufe-- diretoria, encabeçada pelo economís
rir., ta Ruy de Brito, comunicou ao Minis-

Por tudo isso é fundamental o tra- tério. a ausência de candidatos e, em
balho e inestimável .o concurso do obediência à legislação que disoiplina
preí'essorado primário nas regiões in- as eleições sindicais, solicitou a 110
terioranas, mormente aquelas vincula- meação de uma junta governativa p1\ra
das ao complexo amazônico. de que o órgão de cúpula, dos bancários. São
participa todo o norte de Goiás. desconhecidas as razões do veto -aos

Nesta oportunidade, em que me ê candidatos, uma vez que o próprio
tão grato' fixa1: como considero e res- Chefe da Divisão de Segurança e In
peito, admiro e' exalto, a missão do íormacões do Ministério do Trabalho
professor, desejo lembrar ao magíste- informou aos dirigentes sindicais que
rio goiano a necessidade da integra- o procuraram que Ruy de Brito não
cão da classe na grande associação é comunista nem corrupto,
que já; é o Centro dos Professores de Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Goiás, cuja Díretoría, superiormente continua a escalada das restrições às
presidida pelo Prof , Bernardino liberdades individuais neste País. Nada
Granja Campos, tanto tem lutado e aparentemente, impede que 'alguém
conseguido em prol dos Iegítimos in. concorra sà eleições sindicais. No eu
teresses de tão nobre classe. tanto, depois, vem o veto do Ministé-

Cada um se lembre, e nmguém se rio do Trâbalho, e trabalhadores Iegibl
olvide, que é a união que faz a for- mamente vinculados às suas catego
ça l É indispensavel que lutemos pelo rías, sem quaisquer restrições dos ór
Estatuto do Professor, pelo salário- gãos de segurança, fioam proibidos de
mini mo profissional, peja aposentado- se candidatarem, '
ria em tempo hábil! - Esta Casa continua silente em r.e-

Iacão a estes fatos graves, Sr. Pre-
Sr. Presidente, srs, Deputados, se sidente, Não há nenhuma limitação,

disse, talvez, duras verdades; se re- mas o simples fato de, numa classe
peti fatos que não podem ser contes- de trabalhadores, aflorarem Iíderan
tados; se divulguei dados autênticos, cas leQ'Ítimas é motivo suficiente pal'l\
nada fiz com malícia, espírito demo- áue eias sejam cerceadas, pa!# que
lidor ou sanha agressiva. morram no seu nascedouro. Desta

Tudo se resume, afinal, na justa forma, os trabalhadores, bra~ileiros
louvação dos mestres e no grito de passam a ser representados nB,o,por
socorro que lanço aos ouvidos ed delegados legitimamente escolhldos,
quem pode ouvir, e pode decidir, num mas por homens acomodados quanto
apelo que pode ser patétic{, mas que à orientação que o Governo pretende
é extremamente realista, para que se estabelecer em rela'ção a essa parcela
atenda a quem precisa e se faga jus- que contribni para o progresso eço-
tiça a quem a merece. nômico e Dolítico desse Pafs. (Mu~to

E, aqui, me socorro das mus~s: bem.)

"Sem os clarões do ensino, isto G SR. ADHEMAR GIUSIl
que em nós existe SI', presidel1~e, !leço a palaVl'El. pa-

chamado consciênCIa _ é um, I'R uma, comumcaçao.

ermo imenso e triste." "1 G SR. J'RESIDENTl3'l
E delas me valho para o preito fi- (Reynalão Santana) - Tem ti. 1'8,-

nal: 'lavra o nobre Deputado.
"Da cidade moderna é luz o

mote
que, na porta da entrada, _arde

e flameja. _
, E~trai! A escola ê oatearal,
19reJa; ,

hóstia - a ciência; o mestre
sacerdote! "

{.,~ua~

b magistério um material humano de
âhaiDres cabedais de conhecimentos e
,ire maior prática psicossocial, afeito
~o trato com esses tcrríveís espéci
mens do gênero humano, que somos
nós, pais, mães e avós de estudantes,
sempre resmungões; eternamente
Çlueixosos, permanentemente dispostos
à mal julgar o professor em favor de
nossos filhos e netos, paI' tudo isso, e
;porque sabem que podem oferecer
compensações materiais bem acima
daqueles que o Estado lhes dá, o em
presario m corpora ao seu patrimônio
colaboradores que silo valores com
'Inovados, d<sfalcando o interesse da
:Nação, pondo em risco ate mesmo a
~ociedade do futuro. ,

Qualquer rerorma do ensino, sejR
lá qual ror o fim visado, amda o mais
justo e o mais digno, o mais Iastrea
do de técnica e o mais cheío de acer
tos, não logrará alcançar seus objetí
vos enquanto não garantir ao pro
Jessorado uma posição condigna com
as suas responsabihdades e com a ím
'portâncía da sua missão na sociedade.

Estamos - todos O proclamam 
vivendo a era da tecnologia mas há
'como que um eSqUecimento: de todo
,em todo lastimável ele que o prores
sor é um técnico, especialista na con
formação da infância e da juventude
Çüm os ditames e as, necessidades do
},3rasii de amanhã e no 'seu encamí
nhamonto para o rumo das legítimas
soluções que hão de dar ao País as
.i;!íretrizes que nos levarão ao progres
ao e ,à ordem, 'ao desenvolvimento eª' paz.

A fome e a necessidade são más
9,?nselheiras; mas são a fome e a ne
çessidade a,: companheiras constan

:ies do magistério. Essa falta de paz
tle espírito. esta ausência de concór
'~ia material fazem uma eterna pun
'gência a vida do professor,

Dir-se-ia - talvez - que aqui e
nesta hora, quando dedicamos todo
:Um largo espaço de nOssos trabalhos
'}iam celebrar o Dia do I'rOféssor, de
corrido anteontem, não devesse o ora
dor Ir além do elogio fia classe e da
louvação do mister.
. A mim, porém, me parcceu pouco
'que eu me limitasse a repetIr, em mi
nha prosa trivial, ou citando as be·
las e iluminosás páginas dos doutos
QU os versos imortais dos. predestina
gos, todos os lugares-comuns, ou as
o1:iações dos gênios, que se derramam
em largas e longas homenagens à no
bre profIssão: isto seria- oferecer ro
sas a quem tem sede, ofertar sonhos
R quem tem fome. Sede de justiça,
rome de tf'atamento equâmme!

Claro que subscrevo, contrito e sen
tido, tud{) quanto de louvor se com
pôs e se publicou, em t,o()as as lin
guas c em todas as formas, para bem
dizer da sacrossanta tarefa do mag'ls
tério,' élue tanto engrandece ? gênero
humano. E, pudera eu, crrarIa novas
:imagens e outros simbolos para ex
p,ressar minha admiragão e meu co.·
1Iinho, minha gratidão " meu encan
i'amento por todos esses abnegados
!J.ue dão o melhÇlr de si mesmo na
'faina árdua e benfazeja ele trazer pa
:ia o mundo Imenso do conhecimento
e da razão aqueles que hão de nos
suceder e substii;uir na·· condução e
no encaminhamento do futuro da
Pátria, que todos almejamos o mais
claro e o mais fellz possível.

Neste passo, e antes de terminar 
pois já me aproxImo do ~im - peço
licenca à Casa para fazer uma refe
l'ência' mUlto especial ao professora~
do do meu Estado, Goiás, aqui pre
sente por sua maIS legitima represen
taçã,o. Como admiro e respeito o pa
pel .preponderante da professora pri-,
:inária, que, abandonando o lar pa·
terno, vencendo toda,; a8, dificuldades
que se lhe antepamm,' adentra as
inóspitas regiões rurais para ir levar

''i;.s primeiras letras e QS rudimentos
g.a matemática, bem como uma sú·

,J1IuJa de eonheoimentos básicOs, iM>
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o SR. PRESIDENTE:
(Reinaldo Sant'Anna) - Os srs;

que o aprovam queiram ficar como
estão (Pausa).

Aprovado.

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Votação

em discussão única do Projeto ele
Decreto Legislativo n," 72-A, de
1972, que aprova o texto da oon
venção Sobre Responsabilidade
Internacional por Danos Causados
por Objetos Espaciais, assinada
pelo Brasil, em Londres, Moscou e
Washington, a 1.0de julho de 1972)
tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade e ,iuridicidade; e,
da Comissão de Segurança Nacio
nal, pela aprovação. - (Da Co
missão de Relações ExterioreB) e,
- Mensagem n.s 238, de 1972. 
Relatores: Sm. Manoel 'I'aveíra
Hildebrando Guimarães e Januá
rio Feitosa.

18 próximo vindouro (quarta-feira)'
à comemoração da Semana da Asa.'

Sala das Sessões, 13 de outubro de
1972. - Joaquim Macedo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLA
TIVO, N.o 72-A, DE 1972

° Congresso Nacional decreta:

Art. 1." E' aprovado o texto da
Convenção sobre Responsabilidade In
ternacional por Danos Causados por
Objetos Espaciais, assinada pelo
Brasil. em Londres, Moscou e
Washington, a 1.0 de julho de 1972..

Art. 2.° Este Decret{) Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário. . •

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Vou sub

meter a votos o seguinte:

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Os srs, que

o aprovam queiram ficar como estão~

Aprovado.
Vai à redação final.

CONVENÇãO SOBRE RESPONSA·
BILIDADE INTERNACIONAL POR

DANOS CAUSADOS POR OBJETOS
ESPACIAIS

REDAÇÃO FINAL
PROJETO

DECRETO LEGISLATIVO
l\I'? 70-8. de 1972

DE

Os Estados Partes desta convençõo
Reconhecendo o interesse comum de

toda a humanidade em incentivar B
exploração e uso do espaço cósmico
para fins pacificas.

Lembrando o 'rratado sobre Prinef
pios Reguladores das Ativiclades do~

Estados na Exploração e Uso do Es
paço CósmIco, inclusive a Lua e de ..
mais Corpos Celestes,

COnsiderando que, não obstante os
medidas de precaução a serem toma
das por Estados e por organiza
ções Intergovernamentaís internacio
nais empenhadas no lançamento de
objetos espaciais, tais objetos pode.;,
rão ocasionalmente provocar danos,

Reconhecendo a necessidade de ela
borar regras e procedimentos inter
nacionais efetivos referentes à respon
sabilidade por danos causados por ob
jetos espaciais, e para assegurar, em
particular, o pronto pagamento, se
gundo os termos desta Convenção, de
uma indenização inteira e equitativa
às vítimas de tais danou,

Convencidos de que o estabeleci
mento de tais regras e procedimentos
contribuirá para o fortalecimento da
cooperação internacional no domínío
da exploração e uso do espaço cósmico
para fins pacíficos,

REQUERumNTQ Convieram no que se segue:
rolTIGO 1°

Senhor Presidente: Para os propósitos da presente Oon.-
Nos termos regimentais, requeiro a venção:

Vossa Excelência seja destinado o. (a) o termo "dano" significa per-
Grande Expediente da sessªº do dia da de vid!l~ f.erimentos pes,oloai& 01!J

O SR. PRE8IDE:1','!'E:
(Remzaldo Sant'Anna) - Os Srs.

que a aprovam queiram ficar como
estão (Pausa).

Aprovada.
Vai ao Senado FederaL

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.O 70-A/1972, que apro
va o texto do Convênio sobre a En
trada de Navios Nucleares em Agllas
Brasileiras e sua Permanência em
Portos Brasileiros, celebrado entre
os Gooemos da República Federativa
do Brasil e da República Eetiera! àa
Atmanna, em Brasília, a 7 de jU
nno de 1972.

EXlno. Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Pereira
Lopes.

Tendo sido indicado por Vossa Ex
celência para participar da I Confe
rência Mundial de Informática em
Governo, que se realizará na cidade de
Florença (Itália), no corrente mês,
fazendo parte da Delegação brasileira,
de acordo com a autorização do Exmo.
Senhor Presidente da República,
nesse sentido, venho requerer a Vossa
Excelência a necessária autorização
para que possa ausentar-me do Pais,
a fim de desempenhar essa missão.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília, 11 de outubro de 19n. --

Deputado Faria Lima, -T

fi SR. ANTÔNIO BRESOLIN:
Requerimento de inserção nos Anais

da Câmara de voto de pesar pelo fa
lecimento de D. Maria Lady 'I'onetto
de Araujo, de Santo Angelo, 11,io
Grande do Sull

O SR. J'ERôNIltm. SANTANA:
Requerimento de informações ao

Ministro do Interior sobre assunto de
interesse de Rondônia.

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo sonrAnna; - Vai-se

passar à votação da matéria que está
sobre a Mesa- e a constante da Ord"111
do Dia.

o SR.. PRESIDENTE:
(Reynalclo Sant'Anna) - Há sobre

a mesa e YOU submeter a votos o <e
guinte:

VI -= ORDElfI DO DIA

REQUERIMENTO

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Sant'Anna) ~ A lista

de presença acusa o comparecimento
de 251 Srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que te
nham proposições a apresentar pode...
rão fazê-lo.

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Vou subme

!er a votos a seguínte:

0- SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Sant'Anna) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos o se
-guinte:

o SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Sant'Anna) - 05 S1'S.

- que o aprovam queiram fícar como
estão (Pausa).

Aprovado.

Paraná:

Agostinho Rodl'igues - ARENA
Alencar Furtado - IvlDB
Ardinal Ribas - ARE.i.'1A
Arnaldo Busato - ARENA
Arthur Santos - ARENA
Fernando Gama - MDB
Ferreira do Amaral - ARENA
Flávlo Giovine - ARENA
Italo Conti - ARENA
João Vargas - ARENA
Mário Stamm - ARENA
Olivlr Gabardo - MDB
Silvio Barros - MDB
Túlio Vargas - ARENA
zacnarías Seleme - ARENA

Santa Catarina:

Albino Zen! - ARENA
Aroldo Carvalho - ARENA
Jaison Barreto - MDB
Laerte Vieira - !lIDB
Pedro Colin - ARENA
Pedro Ivo -- MDB

Rio Grande' do Sul:

Alberto Hofimann - ARENA
Alceu Collares - MDB
Aldo Fagundes - MDB
Ary Alcântara - ARENA
Arnaldo Prieto - ARENA
Daniel Faraco - ARENA
Getúlio Dias - MDB
Lauro Leitão -- ARENA
Lauro Rodrigues - MDB
Nadyr Rossetti - MDB
Sinval Guazelli - A-B-ENA-

Róráima:

Silvio Bei elho - ARENA

Goiás:
Anapolíno de Faria - MDB
Al'Y Valadão - ARENA
Henrique Fanstone - ARENA

_Jarrnund Nasser - ARENA
Wilmar Guimarães - ARENA

Minas Gerais:

Athoo de Andrade -- ARENA
Aureliano Chaves - ARE.i.'fA
~ias Fortes -- ARENA
Carlos Cotta - MDB
Edgard Pereira - <\RENA
Francelino Pereira -- ARENA
Geraldo Freire - ARENA
Hugo Aguiar - i\-RENA
Joáo Guido - ARENA
Jorge Ferraz - MDB
José Bonifácio -- ARENA
José Machado - ARENA
Murilo Badaró - ARENA
Navarro Vieira - ARENA
Ozanan Coêlho - ARENA
Paulínc Cícero - ARENA
Renato Azeredo - MDB

São Paulo:

Adalberto Camargo - MDE
Adhemar de Barros FIlho -

AnENA
Arthur Fonsêca - ARENA
Athiê Coury - MDB
Baldaccí FiIl10 -- ARENA
BaptIsta Ramos - ARENA
F'l'ancisco Amaral - MDB
Henrique 'I'urner -- ARENA
Herbert Levy - ARENA
José Camargo -- lvIDB
Mário Telles - ARENA
Orensy Rodrigues -- ARENA
Paulo Abreu - ARENA
Roberto Gebara - ARENA
Ruyàalmeida Barbosa - ARENA
Santilli Sobrinho - MDB
Silvio Lopes -- ARENA
Uuysses Guimarães MDB

Mato Grosso:

Emanuel Pinheiro -- ARENA
30ão da Câmara - ARENA
Ubaldo Barém ARENA

Florim Coutinho - MDB
José Bonifácio Neto - MDB
Léo Simões - l'.IDB
Lisâneas Maciel -- MDB
Marcelo Medeiros - MDB
Miro Teixeira - MDB
Pedro Faria - MDB
Rubens Medina -- lVIDB

Amazonas:

Joel Ferreira - MDB
;Vinicius Câmara - ARENA

Pará:

Améríco Brasil - ARENA
Júlio VIveiros - MDB
Stélio Maro.ia - ARENA

Maranhão:

Feritas Dmiz - MDB
Henrique de La Rocque ARENA
João Castelo - ARENA
Nunes Freire - ARENA
Pires Sabóia - ARENA

Píaui:

Dyrno Pires - AREN A
Milton Brandão - ARENA
Sousa Santos - ARENA

Ceará:

Alvaro Lins - MDB
Edilson Melo Távora - ARENA
Flávio Marcilio - ARENA
Fmiado Leite - lillENA
Híldebrando Guimarães - ARENA
Jonas Carlos - ARENA
:Manoel Rodrigues - ARENA
Osíris Pontes - MDB
Ossian Araripe - -ARENA

Rio Grande do Norte:

Antonio Florencio - ARENA
Hemique Eduardo Alves - MDB
Pedro Lucena - MDB

Paraiba:

Cláudio Leite - ARENA
Janduhy Carneiro - MDB
Marcondes Gadelha - MDB
Wilson Braga -' ARENA

- Pernambuco:

Airon Rios- ARENA
Carlos Alberto Oliveira - ARENA
Gonzaga Vasconcelos - ARENA
Joaquim Coutinho - ARENA
Magalhães Melo - ARENA
Marco Maciel - ARENA
Marcos Freire - MDB
'1'hale8 Ramalho - MDB

Alagoas:

Geraldo Bulhões - ARENA
Vinicius Cansanção - MDB

Sergipe: •

Eraldo Lemos - ARENA
Luiz Garcia - ARENA

Bahia:

Fernando Magalhães - ARENA
Francisco Pmto - MDB
Ivo Braga - AREl'IA
Joâo Alves - ARENA
João Borges - MDB
José Penedo -- ARENA
Lomanto Júnior - ARENA
Ney Ferreíra -- MDB
Odulro Domingues - ARENA
Prisco Viana - ARENA
Rogério Rêgo - ARENA
Ruy Bacelar - ARENA
Tlleódulo de Albuquerque

ARENA
Espírito Santo:

Argllano Dano -- MDB
Dirceu Cardoso - MDB
Oswaldo Zanello - ARENA
Parente F'l'ota - AREl'lA

Rio de Janeiro:

Adolpho Oliveira
Alair Ferreira - ARENA
Alberto Lavínas -- MDB
Arío TheodOl'O - MDB .
Daso Coimbra -- ARE.i.'fA
José da Silva Banas - ARENA
José Sally - ARENA
Márcio Paes - ARENA
Moaéir Chiesse - ARENA
Osmar Leítâo - ARENA
Peixoto Filho - MDB
Rozendo de Souza -- ARENA
Walter Silva - MDB

Guanabara:
Aleir Pimenta - MDB
Ílezerra de Norões - MDB
Célio Borja - ARENA

Flexa Ril:leiro - AREN4



participantes num lançamento conjun
to podem concluir acordos quanto t,
dívqísâo entre si das 0)n"igaç6es fi
nanceíras pelas quais eles são solidá
ria e individualmente, responsáveis.

3. Um Estado de cujo terntórío ou
de cujas instalações é lançado um ob
jeto espacial será considerado como
participante no lançamento conjunto.

ARTIGO 6°

1. Excetuado o que dispõe o pará
grafo 2, conceder-se-á exoneração de
responsabilidade absoluta na medíca
em que um Estado lançador provar
que o dano resultou total 0:.1 parcial
mente de negligêncía grave CU de etc
ou omissão com a intenção de causar
dano, de parte de um Estado deman
dante ou de pessoa jurídica OU fisi
ca que representar,

2. Não se concederá exoneração em
casos em que o dano houver resultado
de atividades conduzidas por um Es
tado lançador que não estejam em
conformidade com o direito interna
cional, inclusiv~ em partícular, com a
Carta das Naçoes Umdas e o Tr,üa
do 50 bre Princípios Regula,dores das
Atividades dos Estados na i'Ilxplora

.ção e Uso do Espaço cõsmico, inclu
sive a Lua e outros Corpos Celestes.

ARTIGO 7°

As disposicões da presente con,
venção não se aplicarão a danos cau
sados por objeto espacial de um Es
tado lançador a:

(a) nacionais do mesmo Estado
lançador;

(h) estrangeiros durante o tempo
"em que estiverem participando do
manejo de tal objeto espacial, a par
tir do momento de seu lançamento
ou em qualquer momento ulterior até
a sua descida, ou durante o tempo
em que estiverem na vízinhanca une
díata de uma área prevista pára ran
çamento ou recuperação, em conse
quêneía de convite por tal Estado
lançador.

ARTmo 8°
1. Um Estado que sofrer dano, ou

cujas pessoas fisicas ou jurídicas so
frerem dano, pode apresentar a um
Estado lançador um pedido de paga
mento de Indenização POI' tal dano.

2. Se o EStado da nacionalidade da
pessoa física ou .jurídica que sofreu
dano não apresentar a queixa, um
outro Estado, em cujo território a
mesma pessoa física ou jurídica so
freu dano, poderá apresentar a queí,
xa ao Estado lançador.

3. Se nem o Estado da nacíonalt
dada -nem o Esto,do em cujo territó
rio se efetuou o dano apresentar uma
.ueixa, ou notificar sua intenção de
apresentar queixa, outro Estado po
dera, com relação a dano sofrido por
pessoa domiciliada em seu território,
apresentar a queixa ao Estado lan
çador.

AR'fIGO 9°

O pedido de indenização por dano
deverá ser apresentado a um Estado
lançador por via diplomátíca. Se de
termInado Estado não mantiver re
lações d.promáttcas com o Estado lan
çador em questão, pode o primeiro
Estado pedir á um outro Estado que
apresente sua queixa ao Estado lan
çador ou, de alguma forma,· -repre
sente seus interesses conforme esta
Convenção. Poderâ também apresen
tar sua queixa através do Secretário
Geral das Nações Unidas, no caso de
o Estado demandante e o Estado lan
çador serem ambos das Nações Uni
das.

ARTIGO 10

1. O pedido de índenizaçã- por
dano poderá ser apresentado ao Es
tado lançador, o maís tardar um ano
após a data da ocorrêncía do dano
ou da identlflcação do Estado lan
çador responsável.
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outro prejuízo à saúde; perdas de
proprledaâe df Estados ou de pessoas
físicas ou jurídícas ou danos sofridos
por tais propriedades ou danes e per
das no caso de organizações Intergo
vernamentaís internacionais;

(b) o termo "lançamento" inclui
tentativas de lançamento,

(c) o termo "Estado lançador" sig
nifica:

(i) um Estado que lança ou promo
ve o lançamento de um objeto espa
cial;

(ii) um Estado de cujo território ou
de cujas instalações é lançado um
objeto espacial;

(d) o termo "objeto espacial" in
clui ·peças componentes de um obje
1;0 especial e também o seu veículo
de lançamento e peças do mesmo.

AR'fIGO 2"

Um Estado lançador será respon
sável absoluto pelo pagamento ue in
denização por. danos causados por seus
objetos espaciais na superücie da Ter
ra ou a aeronaves em vôo.

ARrIGO 3'

Na eventualidade de danos causa
dos em local fora da superrície da
'1'ena a um objeto espacial de um Es
tado lançador ou a pessoa ou propne
dades a bordo de tal objet-) espacial
por um objeto espacial de outro Es-
tado lançador, só terá esse ultimo

;tesponsabilidade se o dano decorrer
de culpa sua, ou de culpa de pessoas
pelas quais seja responsável.

ARTIGO 4"

1. Na eventualidade de dano cau
sado fora da superfície da Terra a
um objeto espacial de um Estado lan
çador ou a pessoa ou propriedade a
bordo de tal objeto espacial por um
objeto espacial de outro 8:stado lan
çador, e de .danos em conseqüência
sorrídos por um terceiro Estad/), ou
por suas pessoas físicas ou urídícas
os primeiros dois Estados serão, soli
dária e individualmente responsáveis
perante o terceiro Estado, na medida
índicada pelo seguinte:

(a) se o dano tiver sido causado ao
terceiro Estado na superfície da Ter
ra ou a aeronave em vôo, a sua res
ponsabilidade perante o terceiro Es
tado será absoluta,

(b) se o dano houver sido causado
a um objeto espacial de um terceiro
Estado ou a pessoas ou propriedades
a bordo de tal objeto espacial tora da
superfície da Terra, a sua responsa
bilidade perante o terceiro Estado fun
damentar-se-á em culpa por parte de
qualquer dos dois primeiros Estados.
ou em culpa por parte de qualquer
dos dois primeiros Estados; ou em
culpa por parte de pessoas pejas quais
qualquer dos dois seja respcnsâvol.

2. Em todos os casos de responsa
bilidade solidária e individual men
cionados no parágrafo 1, o ônus da
Indenização pejo dano será dlvínído
entre os {lwneil'ós dois 8ol,ados de
1IC0rdo com o grau de sua "UIpa.; se
não for possível estabelecer o grau de
culpa de cada um desses Estados, o
ônus da indenização deve ser divididc
em proporções iguais entra os dois
Tal divisão se furá sem prejuízo de
direito que assiste ao terceiro Estado
de procurar a indenização f,oial devida
nos termos desta Convenção de qual
quer IJ,U de todos os Estados lançado
res que são, solidária e individual
mente, responsáveis.

ARTIGO 5°

1. Sempre. que dois ou mais Ee.ta
dos, juntamente, lancem um objeto
espacial, eles serão solidária e Indi
vidualmente responsáveís por- uaísuer
danos ca usados.

2, Um Estado lançador que pagou
indenização por danos terá o direito
de pedir ressárcímento a outros partí
cípantes no lançamento conjunto. Os

2. Se, contudo, o Estado não ti
ver conhecimento da ocorrência do
dano, ou "não tiver podido identificar
o Estado lançador responsável, pode
rá apresentar um pedido de indeni
zação, dentro de um ano a partir da
data em qUe tiver tido conhecimento
de tais fatos; não obstante, esse pe
ríodo não deverá em hipótese algu
ma exceder um ano a partir da data
em que se poderia, razoaveílmente,
esperar que esse Estado ttvesse tido
conhecimento dos fatos através das
lnvestígações cabíveis.

3. - As datas limites especificadas
nos parágrafos 1 e 2 serão aplicá
veis, mesmo se o dano não 'puder
ter sido conhecido em toda a sua ex
tensão. Nesse caso, contudo, o Estado.
demandante terá o direito de rever
o pedido de indenização e submeter
documentação adicional depois da ex
piração dos prazos mencionados, até
um ano após o conhecimento do dano
em toda a sua' extensão.

ARTIGO 11

1. Para a apresentação de um pe
dido de indenização a um Estado
lançador por dano com o amparo
desta Convenção, não será necessá
rio que se esgotem previamente os
recursos locais que possam estar â
disposição de um -Estado· -demandan
te, ou de pessoa física ou jurídica
que o Estado represente.

2. Nade, na presente Convenção
impedirá um Estado, ou pessoas fi
sícas ou jurídicas que represente, de
apresentar o seu pedido de índeníza
ção aos tribunais de justiça ou aos
tríbunais ou órgãos administrativos
do .Estado lançador. Um Estado não
poderá, contudo, apresentar um pe
dido de indenlaação com o amparo
desta Convenção por dano que já es
teja sendo objeto de um pedido de
indenização, no âmbito de tribunais
de justiça ou tribunais ou órgãos ad
ministrativos d, um Estado lança
dor, ou com o amparo de outro acor
do internacional obrigatório para os
Estados implicadas.

,~RTIG<} 12.
A índenízaçãó que o Estado ança

dor será obrigado a pagar nos ter
mos des.t;, Convenção será determi
nada pelo dIreito internacional e pe
l' , princípios de justiça e aquídade.
a fim de proporcionar a compensa
ção pelo dano de ta) forma que a
pessoa fisica ou juridica, Estado ou
organização internacional em cujo fa
vor tenha sido apresentado o pedido
dI' indenização seja restaurado na
condição que teria existido caso o
dano não houvesse ocorrido:

ARTIGO 13.

A menos que o Estado demandante
e o Estado que deve pagar a indeni
zação conforme a presente Oonverre
ção concordem com outra forma de
indenização, essa será paga na moe
da do Estado demandante ou, a seu
pedido, na moeda-do Estado que deva
p'agar a indenização.

ARTIGO 14

Se não se chegara um acordo sobre
a indenização por via diplomática.
como previsto no Artigo 0°, no prazo
de um ano da data em que o Esl'ado
demandante tenha notificado o Es
tado lançador de que submeteu a do
cumentação a respeito de sua quei
xa, as Partes em questão, a- pedido de
qualquer uma delas, estabelecerão
uma Comissão de Reclamações.

ARTIGO 15

1. A Comissão de Reclamações será
composta de três membros: um no
meado pelo Estado demandante, UM
jJ€10 Estado lançador, e um terceiro,
o Presidente. a ser escolhido pelas.
duas Partes de comum acordo. Cada
Parte fará a sua nomeação dentro
do prazo de dois meses apos o pedi
do para o estabelecimento da Comis
são de Redações.

Outubro ele 1972

2í Se nenhum acordo for alcança..
do na escolha do Presidente, dentro
do prazo de quatro meses após o pe
dido para estabelecimento da Comis
são de Reclamações, qualquer das
duas Partes poderá pedir' ao Secre
tário-Geral das Nações Unidas para
nomear o Presidente dentro de um
prazo adicional de dois meses.

ARTIGO 16

1. Se uma das Partes não fizer sua
nomeação dentro do período estipu
lado, o 1?'Jesidente, a pedido da ou
tra Parte, constituirá uma Comissão
de Reclamações de um só membro.

2. Qualquer vaga que possa surgir
na Comissão. de Reclamações, por
qualquer motivo, será preenchida pe
lo mesmo processo adotado para a
nomeaçtz, írncíar.

3 .. A Comissão de Reclamações de
terminará seu própno procedimento.

4, .A Comíssâo de Reclamações de
terrnínará o local ou locais em que
se reunirá, como também todos os
outros r.t'...untos administrati vos,

5. A não ser no caso de deeísões
e laudos. por uma Comissão de um
só membro, todas as decisões e lau
dos da Comissão de Reclamações se
rão adotadas por maioria de votos.

AR'flGO 17

O número de membros da Comis
são de Reclamações não será aumen
tado quando deis ou mais Estados
demandantes ou Estados Iancadores
sejam Partes conjuntamente em
qualquer procedimento perante a Co
missão. Os Estados 'demandantes que
atuem conjuntamente nomearão, co
letivamente, um membro da ComIS
são, da mesma forma e segundo as
mesmas condições, de que quan.io se
tratar de um só Estado demandante.
Quando dois ou mais Estados lança
dores. atuarem conjuntamente, no
mearão, coletivamente, e da mesma
torma, L1m membro da Comissão. Se
os Estados demandantes ou os Esta
dp~ lançadores não fraerem a nomea
ção dentro do prazo fixado. o Pre
sidente constituirá uma Comissão de
um só membro, '

ARTIGO 18

A Comissão de Reclamações deci
dirá os méritos da reivindicação de
indenização e determinará se for I')
caso, O valor da Indenização la ser
pftga.

ARTIGO 19

1. A Comissão atuará de acordo
com as dísposições do artigo 12.

2. Ao dedsão da Comissão será fi.
na. e obrigatória se as Partes ssslm
tiverem concordado; em caso con
trário, a CQmissão produzirá um rau
uo definiJ,Jo que terá caráter de 1'0
comendações e que as Partes levarão
em conta com boa fé. A Comissão
fornecerá os motivos de sua decisão
ou laudo.

3. A comíssã» apresentará sua de
cisão ou laudo logo que possível, e não
depois de Lm1 ano a contar rta data de
seu estabelecimento. a não ser que a.
Comissão julgue necessário prorro
gar esse prazo.

4. A Comissãc tornará público sua
decisão ou seu laudo. Fornecerá a
cada uma das Partes e ao aecrcrano
Geral das Nações Unidas uma cópia
autêntica de sua. decisão ou de seu
laudo.

ARTIGO 20

As despesas incorridas com a Co
missão de Reclamações será igual
mente divididas entre as Partes, a
não ser que a Comissão decida dife
rentemente.

ARTIGO 21

Se o dano causado por um objeto
espacial constituir um perigo em
grande escala para a vida humana,
ou ihterferir seriamente com as. con
dições de vída da população, Ou com
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A propo
parecer é a

I
O SR. PRESIDENTE:

- Os Srs. (Reynald:J Sani'Asma) - Não h!\.~
ficar como vendo oradores inscritos, declaro eD,t.

cerrada a discussão. Vai-se passar lí
votação da rnatéria , -

o SR. Pl~ESIDI':NTE:

(Reynaldo Sant'Anna) - Concedo
a ·palavra ao Sr. Adhemar Gl1isi para
encaminhar a' votação elo projeto.

O SR, ADHEMAR, onrsr.
(Sem revisão do orador> - Senh"r

Presidente, 81'S, Deputados, ao Proje
to de Lei n- 903-A, de 1972, oferecemos
emenda em píenárío, no Sentido de
aperfeiçoar aquilo que 3 preconizado
pelo PodeT Ex·ecutivo. :)l)jr;tiv'l. o pro
jeto capeado pela Mensagem 268 acres
centar ao alto 79 da Lei n" 3.007, de 26
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da
Previdêncía Sodal - de acordo com
a nova redação dada 0'0.0 art. 20 do
Decreto-lei nO 66, de 26 .íe novembro de
1966, O" item VII, a "egcLnte redação:

"Item VII - Poderão Isentar-se
da responsabilldada ,)..Jlldária alu
dida no item anteríor aé' empresas
construtoras e os propncranos de
imóveis. em relação a. htura. nota
de serviços, recibo ou documento
equivalente, que pagarem por ta
refas subempreitadas ie abrasa
seu cargo, desde que .taçmn o sub
empreiteiro recolher, previamente,
quando do recebimento da raturg,
o valor fixado pelo Mínístérlo dó
Trabalho e Prevídênc:a Soeial, re
lativamente ao percentual devido
como contribuições orevídencíárlas
e de seguro de acidente do tr.:abá.
Ih<J, incidentes sobre a mão-de
obra inclusa no citado documento".

Conforme V. Exas, "brificaram, <J
projeto visa a permitir que o P1'oprie.
tárlo da obra ou a empr:s'1. construtô
ra se eximam da respe>:l';:lDi'.ldade da
contribuição devida ao :N.l:'3, tanto em
termos de segmo, como ia contribuigíW
previdenciár~Eh se o Mil1s,ál'io do Tr?-
balho, depois de ca,Jeular o devido pelo
subempreiteiro, fizer com Que est~ o
recolha aos cofres co .l.msituto Na
cional da Previdên~,a St::ClaJ.

Considero bastante vá!"la a proposi.
tura, llma vez que preteücJe retirar a
1'esponsabilidade relativa ~,o pagamen
tu das contribuições pl'evdenciárias e
seguros do proprietário 0:1 ela empresa
construtora que tenha 5u;)-~lnpreitado
a obra. No Brasil, esse sistema" de
construção é comum, nãG ll11.yendo ne
nhuma grande firma de ccrutrução que
não o adóte. Acima de L ldo, o seu ob
jetivo é dar oportunída1e à~ pequenas
empresas - que existem em todo o t~í:
ritório naci<Jnal, prÍl1cmalmente nas
grandes cidades - pará qLle possam
exercitar trabaiho que "e coaduna aos
desejos governamentais, prirwlpalmen·
te se levarmos em conta os eJforços do
Governo relativamente i1,Q seu plano de
habItação. Mas verifiquei - e o digo
humJldemente. como ltm parlamelftár
que deseja cumprir o seu deve:" -" qUE'

O SR. PRESIDENTE: o projeto encéfl'a, não obstante a iS'lía
(Reynaido Bant'Anna) - 'Dis- origem altamente têcnic3" jú que pro

cussão única do Projeto n° 903-A, vêm de órgãos especial13a.dos do Mini~
de 1972, que acrescenta item ao tério do Trabal~o - uma falha que
artigo 79 da Lei n° 3.807, de agos- des~Jamos exclUlr a.l.rdvc5 de ependa,
to ele 1960 (Lei Orgânica da Pre- a.f!m de _que, no futuro, 'Juestoe~ ju
vidência Social), alterado pelo ar- dlCIalS nao venham g Cr;'"l' malDl'es
tigo 20 do Decreto-lei 11° 66,~ de problemas e a;cap-etar mmufes encar
21 da novembro de 1966: tendo gos processu,al5 as J ,1';1.1·;:<1S espeClali
parecBres: da Comissão de Cons- -zadas do PalS.
títuição e Justiça, pela constitu- ~ue <!bjetiva nossa ~m0ncla? Algv
cionalidade e juridicidade; e, õas mUlto smlples: prevenir o lll<ll que cer
Comissões de Lgislação· Social tamente oconerá, caso ,1 'íé' venha a se)'
e de Finenças, pela aprovação. adotada. Como dissemos há pouco, vi
Pareceres à emenda de Plenário: sa o projeto a estabelecer 11 rcspunsabi..
da Comissão de Constituição e !idade aos subempreit-eiros da obra,
Justiça, pela cop..stitucionalidade e desde que o Mmistério ;i<)r Tra::'alho e
juridicidade; da Comissão de Le< Previdência Social levan'.e o 'lzwntum
gislação Social, pela, aprovação, da contTibuição previdenci:J.wt que de
contra o voto do Sr. Daniel Fa.· verá ser recolhida por eles, Nessa hi
raco; e, da Comissão. de Finan- pótese, isenta de respons',tb1l\clade esta.
ças, pela rejeição. - (Do Poder rá a empresa que contrata a obra, mas
Executivo). - Mensagem núme- que a subempreitada.,
ro 268-72. - Relatores: Senhores Nossa emenda preCol1\\3a illSBrir ao
Altair Chagas, Raimundo Paren- corpo do art. 79 da Lei 11° 3.807 - Lei
te e Ildélio Martins. o»gânica da Previdência 8wial- mo-

o SR. PRESmENTE:
(Reynaldo Sani"Anna) - Os srs.

que o aprovam queiram ficar como
estão (pausa2.

Aprovado.
"'Vai ao Arquivo.

o SE. PRESmENTÉ:
(Reynaldà sant: Anna)

sição a que se refere o
seguinte:

o SR, PRESmEN'l'3:
(ueimotao Sani'Al'na) - Em vo

tação o parecer da Comissão de Cons
lituicão e Justiça pela inconstitucio
nalidade do projeto.

ART):GO 25

. REQUERIMENTO

Senhor Pl'Eisidente:
Nos termos regimentais, SOlicito seja,

ol.wida a Comissão ele Saúde sobre o
projeto n° 218-A-67. "que altel'l1 nor
mas sobre exame médico na habilita
ção de casamento entre colaterais de
terceiro grau"

Sala das Sessões, em 13 de outubro
de 1~72. - Deputado Gonzaga Vas
('r.'lcellos.

O· SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo Santana) - Votação

em díscussão única do Projeto nú
mero 218-A, de 1967 que alte1'a
normas sobre exame médico na
habilitação de casamento entre
colaterais de terceiro grau; tendo
parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constítu
Cl~n~lidade, juridicldade, e, no
mento pela, aprovação. - (Do
Senado Federal). - Relator: 61'.
1talo Flttipaldi.

O SR .. PRESIDENTE:
(Reynaldo Sant'Anna) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos o se
guinte:

ARTIGO 27
Qualquer Estaelo Parte nesta Con

venção poderá denunciá-l8 um ano
após sua entrada em vigor, por no·
tlficação escrita aos Governos Depo
sitários. Tal denúncia terá efêito um
ano após a data do recebimento da
notificação.

PROJETO N° 553-A, DEl 1972

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As fa~mácias e drogarias

que, por quaiquer motivo, deixarem
de cumprir as exigências" e especifica
ções das escaias de plantão, noturno
ou aos domingos e feriados, a que GS
tão sujeitas por dispositivos legais

ARTIGO 28 estaduais ou municipais, terão sus
penso durante um mês (30) dias) seu

?s~a Convenção, cujos textos em .alvará de licença para funciona
ohmes, espanhol, francês, inglês e menta.
russo fa.ão igualmente fé, será dep·;- Parágrafo único. No caso de rein
sitada nos arquivos dos Governos De- c.ielência no desrespeit<J às referidas
positários. Os Governos Depositários t I t 1'-
transmitirão cópias devidamente au- pos uras ou regu amen os de p an,ao,
tênticas aos Governos dos Estados' terão canceiados, em caráter defini
signatários él:tderentes. tivo, os respectivos alvarás. não po-
~m testemunllo do que, os abaixo- dendo seus proprietários explorar esse

ass!nados, devidamente autorizadoz, ramo de negócio em qualquer tempo.
assmaram a presente Convenção, em território nacional.

.Feito em três exemplares, nas cio Art. 2°"0 presente dispositivo le-
dades ·de Londres, Mosoou e Vlash. gal deverá ser regulamentado, no
ingt{)n, aos vinte e nove dias do mês prazo 'de 30 dias, de sua aprovad.o,
de março de mil novecentos e setenta pelos Executivos estaduais e munici
e dois. pais, "íntegrando-o à legislação vi

gBnte.
Art. 3° Esta lei entl'ará em vigor

na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

1. No que COnCel'nE às relações en
tre Estados Partes em outros acordos
internacionais em vigor, as disposl
çães desta Convenção não devei:;;.o
afetar tais acordos.

2. Nenhuma disposição da presente
Convenção impedirá os Estados de
concluírem acordos inl1Ernacionais que
:reafirmem, suplemetJtem ou ampliem
suas disposições.

!illTIGO 24

1. Esta Convenção estará aberta à
f'ssinatura de todos os Estados. Qual
quer Estado r;ue não aSsinar <lsta
Convenção antes ne sua ent'tada em
vigor, conforme o parágrafo 3 deste
Artigo, poderá a ela aderir em qual
quer 'momento,

2. 'Esta Convenção estará sujeita~a
"atificação pejos Estados signatários.
Os instrumen'ios de r!..ti1\.cação e de
adesão serão depositados jUdto aos
Governos do Reino· Unido da Grã
Bretanha e Irlanda do Norte, da
União das Repúhlicas Socialistas So
vIéticas e dos Estados Unidos da
América, daqui por diante designa
d.os os Governos Dep()cl'it.6tios.

3, Esta Convençâu entrará em vi
gor quando efetuado o depósito do
quinto instrumento de ratificação.

4" Para os Estados cujos instru
mentos de ratificação ou adesão lo
rem deposltaãos após a entrada em

iO funcionamento dos centros vltais,l.vigor desta Corivenção, ela passará I (j SR. PRESIDENTE:
'OS Estados Partes, e, em parUcuJal"l· a vigorar na data do depósito do tRe'ljnald-:J Sani'Anna)
o Estado lançador, examinarão a pos- 'I respectivo- instrumento de ratifícaçào l que o aprovam queiram
sibílidade de fornecer assistência Iou adesão. '1estão (PaLlSá).
apropriada e rápida ao Estado que 5. 05 oovernos Depositários deve- Aproyado. .
'ofret~ .0 dano, quando. Çsse asim i rão informar, logo que possível, 03 '" . '0','

o ~l1cüar. Contudo, o dlSPC~~ n:"st~ IEstados signatários _ aderentes da I ,:,,11: conseq,uehC1a. o projeto sai da
Ar,lgo de nenhuma forma aretara os data de .eada assinatura da data de (Olde'l1 do Dm.
direitos e obrigações previstos nesta. depósito de cada instrumento de rà- .
Convenção para os Estados Partes. tírlcaçãoe de adesão a esta conven- O SR. PRESIDENTE:

ARTIGO 22 ção. da data de ~ua. e,?tmda em vigor :(Reynaldo Sa;li'An;la) - Vota-
e de outras notíflcações , -çao em discussão previa do Pro-

l. Nesta convenção, com ex:eção" 6, Esta Convencão deverá ser re- jeto nO 553-A, ,de 1972, que 8US-
dos Artig'Üs 2·1- a 27,entendt?r-se-á [gistrada pelos Go~erno5 Depositàríos pende. ten11:mra.rl~lnente ou can.;e-
que as rehl'ên,,;as feitas aos Esta dos de ·a.cordo com o Artíao 102 da Carta la o alvará de lícença de rune:o-
serâc consideradas aplicáveis a qual- das Nações Unidas. ~ n8,mcnt~ ele farmácias e droga-ias
quer organização intergovernamental que mooservarem, por qualquer
Internacional que se dedique a atíví- motivo. as escalas de plantr o a
dados espaciais, se a organização de- . que estiverem sujeitas por lei:
clara r sua aceitação dos direitos e QUfllquer E.st!ldo Parte cl:"i!.a COI1- tendo parecer da Comissão de
ohrigações previstos nesta conven-I vençao poderá propor emend. 'i a es:,a oonstítuicão e Justiça, pela in-
eãc e Se uma malorín dos Estad')~ Convenção, As emendas vrvorarao constitucionalidade. - (Do sr.
T-1embros da Organiz~ção são Elstad')s para_ cada Estado. Parte desta oon- ,1. G. de Araújo ,Torge). - Re-
Parte.~ desta COl1ven'-ão e do Trata- vel'l:~ao_que ~s a~el~e,.a partll'~d~ sua lator: Sr. Hamílton Xavier.
do sobre Princípios Reguiadores ,la,' aceitaçao pera.. .nal,9tla dos ",s~:>.::l,!s
I.Hi'lidades dos Esta -:os na Exploraç~,o Par~es da Cor , vençao c,. a partlr nee Usó do Espaço Cósmico. ínclusrve então, para .nda Estado .Par~e. res-
a Lua e demais Corpos Celestes. tante, na data de sua aceitação.

"2 Os Estados Membros de tal- ar- ARTIGO 26
ganizacão que sejam Estados Partes Dez anos após a entrada em vígor
dest i Convenção tomarão todas as desta Convenção, incluir-se-á na
medidas apropriadas para que a or- agenda provisória. da Assembléia G'Ól
gan iz.ação faca a declaração prevís- ral das Nações Unidas a questão de
ta no parágrafo precedente. Um novo exame desta Convenção '1

3. Se uma organização íntergover- fim de estudar, à. luz da aplicação
namental internacional for responsá- no passado, a necessidade de sua re ..
vel por dano em virtude das disposi- visão. Náo obstante, "a qualquer
çõeo desta Convencão, essa, organiza momento, e-pós cinco anos de entra
ção e seus membros que sejam BJs- da em vigor aa Convenção, e a p~
tadoh Partes desta Convenção serão dido de um terço dos Estados Partes
solídária B individualmente responsá- desta Convenção, e com o consenti
ve "i, observadas, llC entanto, aj> ~~. mento da maioria nos Estados Par
ge ntes condições: tes, reunir-se-á uma,conferência dos

Estados Partes para rever esta C011
_ la) a apresentação à organizar)lo, venção.
em primeiro lugar, de qualquer po-
dido de indenização a respeito de ,al
dano; e1

'b) o Estado demandaqte poderâ
invocar a l'esDonsahilidade dos mem
bros que sejãm Estados Partes des
ta Convenção para o pagamento d~
quantia combinada ou determinada e
devida como indenização por tal da
no somente quando a otganização náo
tiver pago, dentro de seis meses, tal
quantia.

4, Qualquer pedido de indenizaçãü
por força das disposições desta Con
venção, para compensação do dano
causado a uma organização que fez
a declaração prevista no parágmfo ]
deste Artigo, deverá ser apresentado
por um Estado Membro da organiza
ção que seja Parte desta Convenção.

ARTIGO 23
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elemento acelerador do processo eco- eles conoedidosatravéa de isenções do
nôrnlco e os define como parte de uma abatimentos, de depreciações ecell:'ra~
política que não apenas deve ser rnan- das, de redução no imposto devido, de
tida nas SURoS linhas genis t' no seu deduções de créditos f1s'.Ja:&.
concerto éoutnnârío, mas Jgu(llmente E', pois, Sr. Presídente, uma gama
representar mecanlemo de p,tivação do infinda de mecanismos (lue estão sen
proCB.3S0 econômico que acelere, que dq usados pelo Governo, (la, forma mala
motive setores menos dínâmícos da racional, mais consciente.
economia, para atríbuír-Ihes a velocí- A cada problema e a cada,' sítuacão
dade, o ritmo e expansão desejados, nova que se apresente, 11m remédio es.

Desta forma ê que a pontíca de in- pecíríco é apresentado, sem com isso
centívos fiscais vem sendo mantida e ferir-se o quadro geral ao sistema bra
ampliada. pelo Governo, certo de que síleíro de incentivos tíscais, A evolu
esta. é a. posição correta e de que com ção dos incentivos como Instrumento
ela e através dela se assegura índubi- de ação governamental e índlsnutível
tavelmente o pretendido e almejado mente a mostra mais evldenze do acer
desenvolvimento, que, gmç.iS a Deus, to dessa política.
o. País já está experimentando nos úl- Se buscarmos evldencíar 05 dados re-
tlmos anos. lativos aos últimos anos, poderemos ve-

Na "Revista de POlítÍ3iL e Admlnls- rífioar que a particípação .íos íncentr
tração Flscal", Edição Especlal - 1971, vos fiscais na receita tdbutâria da
fomos buscar o enunciado central da União tem crescido de V:J% em 1968
abordagem de hoje: para 7,8%, em 1969; para 9,6% em 1970

"A renúncia à. arreeadaeão tem. ~ para 10,3% em .1971. Vê-se pois que
se eonstltuido num rnstcumcnto de' <;:,overno est~ dJ:SpostQ a renunciar 't
polítaca econômica de utilização ~a_ te de sua. receíta, ~a~emlo ~?~ que
frequente para mobiüzar poupan- mesma seja aproveitada e .utillzadn
ças adicionais destinadas a aeele- pelo !ietQr prlVadc,>, na" busca d~s seus
rar o desenvolvimento. Esta re- ~~et~vos de cres~lmcn,o, ETl'; numeros
núneia.: geralmente, se opera de bsoletos, ter-se-ia, .Sr 't Pre.s!:X-ent€l~ 
duas maneiras: que, para uma r.ecelta tríbutána (te 9

U) redução da :t:>:;ca média ímpo- Vi'lhaes e 900 ~1i1 cruzeiros novos, em
sítíva, através da apücação de alí- "~;S, os l!,centivos representaram 722
quotas mais baixas pata todos QS fi;l Cn!Z0IrOs-. El~ 1969~ para uUé\a re- ,
tríbutos ou apens pata Jlguns, mas celta.de 14 milhões .e 217 l1l1~IHJ~s de
sempre em caráter ulfl'5criminado, ~1~ZeJIOS, re:?r.eser:tara!~ 1 U11l\1~D e
atingindo todos os (,on;,ribuintas; L mIL cru",el~os, em "970. r.ea,I1Z~da,

b) manutenção da taxa Imposí- ~ma arrecadação d~ 18 0:1 19 ml1!I9~s,
tiva ao nivel do potfrft~lal revelado s mcentlvos rep're':.antaram 1. mllnao
pelo universo tributá:l.,l, conceden- e 700 mIl ou 1 mllhao e 800 mIl.

~ do-se, .entretanto, estimulosespe- Narmalmente, pode-se afirmar que
cifi~os acs setores considerados essa. 'política de incentivos fiscais vem
malS lmportantes. desdobraàa especificamen:-e em incen-

A primeixa fórmula tem sido ge- tivos fiscais a investimantos e em in
ralmente utiJjz~da pelos p~íse,s de- centivos à industrializaç:b e comercia
senvolvidos, para ,)bt,;rern manu- lização, lJentre os incentivos fiscais a
tenção ae determin'l.1M taxas dé investImentos, poder~se-ia desdobrá-

'G1:escimento quando evidenciado los, dentre os designados, como incen
ser excessIva a trib:1;,lÇão para for- tivos gerais destinados ao fortaleci
mação de poupança <lu nível pre- menro e expansão do mercado de capi
tendido, o que, 10giCameme, n.lo tais e em incentivos eSI;l~iais, tais co
é o caso brasileiro. li s~gunda vem mo os investimentos !'egionals tIpo!:
sendo Implantada ~llals acentua- SUDA1\({, SUDENE e GE'itES. Os in
d::>mente nos paises em desenvol- vestimentos seriam represe!ltadcs pe
vlmento,. por: apresen\'!:r vantagens la SUDENE, pela EMBRATTJR e pelo
cumulatIvas, umr: vez que,ao mes- IBDF. , .
mo tempo que proporewn" nlvel '" .
de arrecadação rela~ivamente alto . Na pa~~ dos l~ce!'tlv.os lls~aJs des
utilizado pe,ra investlmento infra- tl,nll;dOlS _a IndustrtallZaça.o f. a cOJ11er
estrutural, asseg!lTa t'1mbém con- Clallzaç~o" podem-~e refe~J'::" na !l;rea

. cessão de vantagem suh~tancia.l do comermo exbeXlor,_ <lS .mcenhvos
para setores definid'ls cOmO pr10- concedldos L expor~açao . de produtos
ritários no estágIO de desel1VJlvi- man~lf~turados~ os incentIvos desl.ma
mento. d~s:a Importaçao de complf,zos in-:Ws-

No Brasil a concessáo de incentl- ~l.als, recentemente a,pr07al'l0S p~lo
vos de há. muito delxo'l de ser pe- Congresso.
riódico .?U operac!o?-al, assumindo' No mercado Interno, os incentivos
pl'Oporpoes :le p"lit,lca naclon~l de são concedidos à fabrica'pço de bens de
alocaçao .de ~ecurs.os, c"ract~rJzan- produção, incentivos à importação de
d~ urr;a,opçao. proprlft 0': SIstema reequipamentos <1a indúst':ia. de base I>
úl'lbutano naCIOnal, ",trayes de re- incentivos à pequena e m6 dl.l empre-
distribuição dos fatores responsá- sas. . ~
veis pelo cr.esclmçp.to eCOE.ômico_ e Vejam, Sr. Presidente e Srs. Depu
pela ob~eJClçao d-e ta.'as de mver5ao tados que 110.referimos S 'u'prp e pe-
satlsfatónas ' ~ . ~', - - . a .

Os incenti~os conceildos pela le- ~as a?s chamados l~~_ent'vos 11?~a's,
. I - t"b't" .', '. _ sem umas, como poden", ser d,;se.Javal,

. ~lS açao n u a~la or~,sl ena. ron aos incentivos finance;r.:}s de inegáY<,1
~l?tem e.m dIVersas _fo~~mas ~e re- yalia, concedidos pelo GOlemo através
nuncla a aITec~daça?, mamfesta· ao Banco do Brasil, do BNng, do Ban-

_ das quer p.e!a dlSpen"a ~o p~.(lg~: co do Nordeste, do Banco da Amazónia,
menta de tr,lbutos, Juer ?"l~ dlfer;' do Banco Nacional 'de HD,biLação e aa
m&nto opeTado no mon, an ,e den- tanta.s outras instituições de crédito
dI?, s~mpre vmculal1cto-s~ essa. re- ou~ aos incentivos também financciro~
nynma goverl1ll;~~nnLalca ..:.,ea~}z!!,: distTibuidos·· e supervisionado~ peJas
çao, pel? .beneflClarl{), d;::, d~te"ml agências governament8,;~, toclos €le3
nada at~vldade. em f~~t;ao da qual, vInculados a um esquema un'co de 'llro-
e::peclfwamente, eX1S,," o benefl- moção do desenvolvimemo nacional.
elO.I _ 'Isenções; . Rest~in~indo-nos aperas aos incen-

II _ Abatimentos' ~wos flsca:s, nesta opor.unida.de,. dese-
_ ~,_' . _. Jávamos amda refenr a OJOrrenCla dos

UI ~ Deprq~laçao a .e-Ie~"da, incentivos fiscais e a po:Js'bilidade de;
IV - R,eduçoes no Imposto de- sua destnação à edl1caç§,o, à ind(rstria

Vldo' . t· EMBRA'"'" .... b'"V ...: Ded~ções; a:-,r0I!al:1 lCa - _ . ):1,;",- a,~,a l,a-
VI _ CrédIt-os flsc,vs" çao, a_mtegra;çao SOCIal, atra, es das

. deduçoes do lmP9sto de renda: devJuo
Formalment<:>, sr, Presl:lente, Ctlúlti- pelas pessoas jurídicas roxa composi

pIas são as formas pelas qnais o incen- gão do PIS, e aos incentivos fiscais
tivo fisçal pode ser concedido. Mas, vinculados à integração nacional que
buscando uma maneira ';nais prática de destinam a aplicação, em obras de ine

analisá-los tentativayuén~e, pi:ochrare~ t-ell'ração nacional, de pal'ceias elos re
mo.:; Telacioná-los, enunciando sere-mICtÚ·sOS colhidos.

o SR. PRESIDENTE:
(ReynaLdo Sant'Anna) - Esgotada

a matéria constante da 0:'1l"m do Dia,
concedo a palavra ao Sr, \':l!mar Dal
lanhol, que falará na qíl>l.ürl~,de de Lí
~er da Aliança Renovadora Nacional.

o SR. PItESmENTE:
(Reyna!do Bant'Anna) - Vou sub

meter a vot<JS o sE'guinte:

PROJETO N' 903-A, DE 1972

D Congresso Na~ional cecreta:

Art, 10 Fica acrescentado ao v,rUgo
79 da Lei nO 3.807, de 26 de ago.~to de
1960, na redação dada pelo artigo 20 de
Decreto-lei nO 66, de 21 de novempro

o SR. PRESIDENTE:
(Reynalrlo Sant' Anna) - Os Senho

res 'que aprovam queira:n flCar como
estão, (Pausa).

Rejeitada,

o SR. WILi'i1iill IJAL!u~~HOL:

tCamo Líder - ,se-;n r.g.!HSaO ào ora
dOr) - Sr. Presidente, 8(S. Depu
Jados, é inquestionável que o OLça
mento tia- União, e eSp'e~l~,lnjente os
déüts orçame'ntários, i'B.f.ll'6Sentaram
na História do País um d"s mais nefas
tos elementos de aceler'lç10 do pro~es

5o.inflacionário.
O Governo Revoluclonar,o, no-afã de

Ncup.erar o País e pronuve:'-lhe o de
senVQlvimentointegral, ·,s~".beleceu co
mo meta fundamentai - a pal de pru·
mover o controle inflacl<}llar,C, a ex
pansão da economia e.) deser,.volvl
mento s."cial - a sup.er11.ç'lO llos décits
orçamentál'los. E é gran"!'>, e é extra
ordinárla a luta que tem s.do travada
ne.st-e afã, ~especialmente .;.". se conside
rar. que essa contençáo de dispêndios,
essa superação de déficits e a obtenção
do equIlibrio orçamenh'mo devem ser
simultânBas com a sustennção do pro
cesso de desenvolvimento, C1u~ a cada
dia exige maior VOlLUlle .le invostimen
tos, só obtenível dentro da nrópri{j Or
çamento.

Esta missão, e,,--ta intençã.l moraliza
dora a que se impôs o Goveu;m, a.través

O SR: FRESIDENTE: dE.- suas administrações r~voIuciol1á ...
(Reynamo Samt'Anna) - Em Ple- rias, é passível de ser aka~çad::t mercê

nário foi oferecida e vou submeter a da rigidez e dos critérios normativos
votos a seguinte: estabeleCIdos em função dos dispên-

EMENDA dios, conseguindo-se o eqm1íorio sem
a renúncia aos investimemus e sem

Fica acrescentado ao a,rtig;> 79 da LeI .prejuizo para o processo de :.rescimen
n° 3.807, de 26 de agosto de 1960, na re- to.
dação dada pelo artigo 21) do DeCTeto- Coutdo, Sr. Presidente, e sem qne te
lei n° 66, de 21 de novembro de 1966, Q nba promovido substancial (lU oneroso
item VIII com a seguinte redação: acréscimo de tributos, o Governo im-

"VIII _ Nas condições de item an- pôs ao Ol'ça.mentD uma i\l!\ção norma,
terior, se o valor fixado pelo MTl?S, por tiva deste processo de dcs,'úvolvlmen
sua culpa, não estiver correto. o lNPS, to, fazendo com que os reus dispêndios
só poderá exigir do subempeiteiro a - fossem eies os de custeio, f=em êles
difere;1ça. a seu favor". prinCIpalmente os de -ca;>ltal - se di-

riglSSem sempre ao" SB~Ol'eS mai~ pro
dutiVOS, maIS ca.rentes na economia e
que pudessem respondem "oro brevida
de e urgênma às nece.ssid'ltle5 do País.
Desta forma, e conscieni'e tlo que o.sis
tema tributário, além ria sufl. missão
fiscal, deverá ter e terá s.'mpre uma
função econômica, uma função nor
mativa, procurou equiÍ1b~ar os seus
dispêndios às suas receitas e, a.través
àe uma distribuição progra.madH, atri
buir aos setores de maior prioridade
um volume adicional de r,;cursos.

Sr. Presidente, esta )Jo!lt,ca. - que
tem sido perseguida da forma a mais
séria, a mais consciente e !\ mais per
tinaz pelo Goyerno Feder'11 - esta po
litica se complementa com os incenti
vas fiscais~ Neles tem o Governo um

díficada pelo Decreto-lei 110 66, de 211de 1966, o item VII COm " seguinte re
de novembro de 1~66, este dlsp(ls,itivo: luação:

" ' - d 'h l' "VII - Poderão 1Wn' ar-se< da
_ Nas con~;?oes o~l"l,m~n erior, responsabilidade soüdarta aludida

'Se o valor "_,:.ado p."IO,.M.l~S, por nó item anterior, as empresas
sua culpa, nac,> eS~lVf'- correto, o construtoras e os prcprietáríos de
INPi:> .50 jlou.era e~.l;t!;: • do s~be:n- imóveis em re1aç5.ô d. f;.tura, nota
preíteíro a díterença _TI. seu at ar. de serviços, recibo {ou documento

equivalente, que p:1g:nem, por ta
refas suhemprcítadas, de obras a
seu cargo, d;c<:de que fC\'~'1.m o sub
empreiteiro recolher, previamente
quando do. recebímeuto da, ratura,
o valor flxado pelo 11:1'1'1'", 'relati
vamente ao percentual devido -co
mo contribuições prl;v:denclilrias e
de seguro de acidentes tio trabalho,
incidente sobre a mão-de-obra in
clusa no citado documento",

Art. 2' Es~ta Lei entr ara em vigor na
data. de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE:
(Reyna!do Sant'Anna) - Os Senho

res que o aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa).

Aprovado.
Vai à redação final.

vamos admitir. Sr. Pre.3idtmte que o
Ministério do Traba.lho '" Previdência
Social incorra numa falha, atreves de
um dos seus agentes, e levante uma
quantia para ser recolhrd.. aos cofres
do INPS aquém daquela que era devi
da pelo subempreiteiro, e o subsmpreí
teíro recolha essa Importância aos (,0
fres do INPS. Mais tarde, m quelE- pra
zo de 20 anos que o tnstítuto tem para
ir buscar possíveis contviburções não
recolhidas aos BeUS cofres, essa falha
é encontrada. De quem a responsabí
!idade pelo pagamento dessa 'diferen
ça? A responsabílídade sctá certa..men
te, por falta de um texto mais claro,
ou do proprietário da oOi'a ou do seu
construtor, nunca do subempreiteiro,
Mas se o espírito do projeco é estabe
lecer a responsabilidade do subemprei
teiro' que se retire, de futuro, desse
subempreiteiro aquela diferença que,
por erro, por engano, par equívoco do
Ministério do Trabalho, não foi reco
lhida, na época oportuna.

Sr. Presidente, a minha emenda" 
apresentada em Plenário, foi conside
rada jurídica e constítuoional pela Co
missão de Constituição e Justiça, e per
tinente, legítima, váJí;ia, pela Comissão
de Legislação Social, apem:; contra ;)
voto do nosso auerido atrl'go e Ilustre
Líder Daniel Fâraco, e foí rejeitada na
Comissão de Finanças.

Não compreenào, Sr. Presidente, por
que uma proposIção como esta devesse
receber parecer da Comiss3.o de Finan
ças. Não discut<J o fato dGe ter sido ela
encaminhada a essa Comissão. Toda
via, a Comissão de Finanças houve por
bem rejeitar esta emen1a, por motivos
que absolutamente me convence~am,

Mas, por acreditar que e.sca:r.<'ll cum
prindo meu dever de Pa~l'l.ment[F bra
sUeiro,. desejoso de con.dblltt para v
aperfeiçoamento de 'matérJas orillnda.9
do Poder Execlltivo, veutlo fazer um
apelo à mmha Liderança no !ientido
de que dê guaTida a esta êlllenda, que
tem por escopo evitar que, no futuro,
os nos..."Qs Tribunais se vej1iID a. br...ços
com dlS<lUSSÕes de proble= OOIllO es
tes a que acabei de fazer ritferência.

Esta foi a nossa since~il. '" patriótica
intenção. (Muito 'b3m). .
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Participação Percentual de Origem dos Recursos

Tem-se, pois, um painel representa- maior concentração .de dísborcões ao
tivo da política de incentivos fiscais do longo tias suas aplieações, corrigidas.
Governo, toda ela vinculada a um es- finalmente, por uma ação moralizado
quema único, a um comando progra- ra p~rtida dos três últimos governos do
mado que, repetimos. busca. acima de Pais.
tudo, a afirmação do desenvolvimento A partir de então, DUSCOU-S,; que ,l
nacnonal, De acordo com esse enun- implantação dos proje";.,s visassem ao
cíado, podemos afirmar que, nos mcen- realismo econômico-finan,)~jrce aten
trvos fiscais dirigjdos ao investimento, tassem para a necessidade ela expan
representam, a maior parte as oontrí- são das empresas a nível competitivo,
buições renunciadas pelo Estado, tipo sem que houvesse necessidade de re
de opção que desperta o maior interes- médios posteriores que víesse-n a so
se por parte dos contrínutnces. correr empreendimentos mal lançados

A possibilidade de dedução de parce- que, no afã de captar recursos antes
las do Imposto de Renda e sua destina- destinados ao Orçamento, em oportu
ção a projetos de desenvolvimento re- nidades não raras provocaram a mal
gional o a projetos de desenvolvímen- versação dos dinheiros JúoJ!cos.
tos setoriais - mantidos sempre sob o As regiões mais abrangirtas pela sis
comando do empresariado nacional. temática dos íncentrvos fiscais são as
deveria promover, como está promo- de Norte e Nordeste. Qaanto aos seto
vendo, o interesse e estímulo. res, destacam-se específicamente o tu-

Que, não se faça a lndúsbría, de in- rísmo, a pesca e o reflorestamento.
centivos fiscais, no seu sen'ddo depre- Sua ercolha foi motivada por razões
cíatívo, mas acima de tudo que se bus- várias, dentre as quais alinhamos as
que o seu mais racíonal e produtivo seguintes:

• aproveitamento a sua mais racional e necessidade de integração dos espa
produtiva utilização com o que ganha- ços econômicos no contexto econômi
rá o Pais em todos os setores e em to- co-social do Pais como um todo. Aliás,
das as regiões. referendada e ampliada pelo PIN;

Na classificação adotada a parte dos dímsi-são dos setores da economia
meantívos destinados a fortalecer e ex- nacional em função das potencialida
paridir o mercado de capn.als somente des econômicas, visando sempre defi
teve alguma presença no BraSIl na dé- níção de prioridades, à seleção de pro
cada de 60, e especírícamente ao final jetos que atendam ás condições essen
dela. cíaís de operosidade, equilíbrio e ren-

Quanto aos ínvestímentos rezíonais tabilidade. Em terceiro lugar, pode-se
e setoríaís - SUDAM, SUDENE, dizer que essa politica de incentivos
GERES, SUDEPE, ENBR_'l.l'UR e busca assentar-se sempre na neeessí-
IBDE - vários períodos marcaram sua dade ele expansão do universo econõ
evolução. A SUDENE, cria ia em :959 mico, através do redimensionamento
e autorizada pelo Governo à captação da produção, tendo em vista o poten
dos incentivos, roi revígovaía e ativa- cial disponível.
da a partir de 1964, vísando ao efetivo Dessa forma, Sr. Presidente, ó que
interesse nacional. procuramos destacar, pelo quadro ~e-

E' de se dizer que, da mesn.a forma guínte a participação dos incentivos
que os incentivos fiscais representam ríscaís em setores e regiões, destacan
o maior volume de estírnul ss oferecidos de-lhes, igualmente a participação
pelo Governo, cepresen-am também a percentual e a sua origem de recursos.

Participação dos Incentivos Fzscais

prios recursos nas regiões mais desen
volvidas, onde evidentemente a proba.
bilidade de êxito seria muitíssimo
mais marcante. Ji: claro que uma fá.
brica de tecidos encontraria maís
probabil1dades de êxito em São Paulo
do que em uma cidade elo Nordeste,;
Junto ao mercado consumidor, com
todas as facilidades de um parque in
dustrial, indispensável ao apoio às nc
'las indústrias, encontrariam esses em
presários em São Paulo ou nos Estad....s
adjacentes maiores facilidades. l!: real
mente necessário haver um interesse
a mais para que esse deslocamento se
faça e as indústrias pioneiras dessas
regiões se implantem. Do contrário,
Iríamos exatamente fazer chover no
vamente na roça de São Paulo, da
Guanabara, agora de Curitiba e assim
por diante. A forma encontrada roí
das mais expeditas, um instrumento
dos mais práticos para se alcançar os
resultados que todo brasileiro almeja,

O SR. WILMAR DALLANHOL 
Fico feliz em ouvir isso de um Depu-
tado de São Paulo. '

O SI'. Cantidio Sampaio - Antes de
ser de São Paulo, sou elo Brasil. Todos
somos brasileiros, e antes de pensar
mos em nossa região pensamos no
Pais como um todo. Qualquer que fos
se o Estado em que tivéssemos nasci
do, estaríamos honrados e felizes. En
tão, Excelência, atente só; estes in
centavos não são nada mais nada me
nos do que renúncia de arrecadação.
Quando se faz a previsão tributária, é
necessário fazer essa dedução. Eviden
temente, V. Exa. deve ter cifras ai que
representariam uma surpresa para
este Plenário quando quantificadas, e
que foram transferidas do Sul para o
Norte e para o Nordeste ou para esses
programas setoriais. Dez por cento do
Orçamento da República representam
uma quantia enorme, 5, 6 bilhões de
cruzeiros por ano.

O SR. WILIv.IAR DALLANHOL
Somente neste ano, serão mais de 4-.

O Sr. Cantidio Sampaw - Veja V.
ERa., é .realrnente uma quantia de
vulto. E responde também a outro
grande argumento, lançado neste Ple
nário, contra a injustiça do 10M.
Atente bem V. Exa. para o fato de
que São Paulo tem sido o Estado mais
visado nesta Casa quando se procura
analisar a sistemática do 10M. No en
tanto, para cada 100 cruzeiros que a
União lá arrecada, voltam 12; para o
Nordeste, para cada 100 arrecadados,
voltam 176 cruzeiros. Se isto não com
pensa a diferença de 10M, não sei
mais o que vai compensar. Significa
que toda a inrra-estrutura de São
Paulo, a educação e os encargos de
corrente de seu próprio crescimento
são atacados por conta quase exclusi
va do lCM. Ainda ontem, li nesta Ca-
sa o Orçamento do Estado de São
Paulo: 16 bilhões de cruzeiros. Pare
ce muito, mas são 16 bilhões de cruzei
ros para socorrer toda uma íntra-es
trutura que se deve manter exatamen
te para que o Brasil não sofra qual
quer regressão no seu processo de de
senvolvimento. Socorre toda aquela
infra-estrutura, tudo o que se exige
para que esse Estado continue, real
mente, a produzir para o progresso do
Brasil. V. Exa., ao falar agora no
Nordeste e na Amazônia, deve acen
tuar também um aspecto que sei está
no des-envolvimento de seu discurso: o
do racíocínío que, às vezes, aqui se faz
com base em números relativos, em
percentagens.

O SR. WILMAR DALLANHOL 
E que são perigosos,

O Sr. cantuuo Sampaio - Perigo
síssímos, porque 100% de zero é zero.
Então, quando se cai nas percentagens,
é necessário verificar sob que bolo elas
incidem. ]1: claro que uma percenta
gem minima, como a que V. Exa. as
sinala para os incentivos fiEcais do

1970, um percentual de aproximada
mente 22%, em 1971, este valor roi
acrescido substancialmente pelo ex
traordinário programa de obras rodo
viarías lançado pelo Governo naquela
região. De outra parte, a demonstrar
que o Pais abre o seu processo econô
mico a uma série de outras atividades
e a iniciativas sempre novas e mais
vigorosas, e de se dizer que o desen
votvímento da pesca experimentou 111
dices realmente nota'leis, tão logo lan
çado o programa da SUDEPE. ASSIm
também o lBDF viu crescer, de 68 para
70, sua partícipação de 1,6 para 6,6, e
mais que decuplicou seus recursos, em
valores absolutos, em três anos.

Facilmente se depreende, Sr. Pre
sidente, que a região da SUDENE con
tinua ainda a representar aquela que
mais se beneficia dos incentivos tis
cais. A região de onde mais provém
os recursos - e ai estão os aspectos de
redistrjbulção de renda, tão debatidos
nesta Casa - participando com .rma
média de 90%. é, incontestavelmente,
o Sul-Sudeste seguida muito longe.
com apenas 7%, de, Região Nordeste.
Opera - se, desta rormu, uma trans
terência de recursos dísponíveís no Sul
e no Sudeste para serem aplicados no
Nordeste e no Norte. E isto vem de
monstrar, evidenciar e comprovar que
o Governo Federal, através do progra
ma de Ineentivos fiscais, está reaüsti
camente desenvolvendo sua ação go
vernamental em beneficio da econo
mia brasileira e experimentando a ex
pansão desejada e, nesta, a possível
correção dos desequilíbrios regionais,
tão lamentáveis ainda no Pais.

Não resta duvida que é no Sul c no
Sudeste, onde estão localizadas as em
presas de grande porte, que se reu
nem os maiores volumes de renda. A
eles se deveria reservar, não como sa
crifício mas como participação na
obra de soerguimento nacional esta re
dístribuícão dos recursos que, normal
mente, seriam do 'I'esouro, mas que
são renunciados pelo Governo que per
rmte a sua dedução e manipulação
pelos próprios setores privados, nos
projetos por eles escclhídos, por eles
implantados em todas as regiões da
Pais. Ouço o nosso eminente Lider
oantídío Sampaio.

O SI'. Cantídio SarnpaJO - Nobre
Deputado Wilmar Dallagnol, ouvimos
sempre os pronuncíamentos de Vossa
Exa. com muita atenção e muito en
tusiasmo, V. Exa. tem abordado aqui
os aspectos mais complexos e difíceis
da política econômica e - por que não
dizer? - também os mais controvcrti
dos. E com a sua argúcia, a sua capa
cidade de análise, tem reduzido tudo
isso a trocados, já que somos leigos em
Economia: Realmente, V. El\a. hoje
aborda um dos temas mais importan
tes da pclíí.ica econômica do Governo
revolucionário: os incentivos fiscais.

Quando se fala em incentivos, Vos
sa ERa. conjuga-os com o problema da
distribuição de rendas e o faz com
maestria.

O SR. WILMAR DALLANHOL 
E o ponto central.

O Sr. CantídJO SampaIO - Real
mente tem sido um instrumento dos
mais poderosos para que a distribui
ção de rendas - sobretudo para des
fazer os centenários desequilibrios re
gionats - se faça assim de maneira
Justa e equitativa. A política de incen
tivos fiscais, se encontrou algures sua
inspiração, adquiriu, no Brasil, mas
peculiaridades, tanto que desperta a
curiosidade e a admiração de econo
mista de todos os quadrantes da ter
ra. Através dessa política de incenti
vos, o Governo conseguiu dar um
grande incremento à produção, de um
modo geral. Nobre Deputado, se não
houvesse os tais incentivos, que ocor
reria? A despeito de toda -essa infra
estrutura levada para as regiões-pro
blema, se colocadas estas em igualda
de rlP ,~.ondições, é c151ro que os empre
sános preferirialÍl aplical seus nró-

0,8%
6,6%

90,9%
1,7%

%

54,0%
22,1%
13,4%
3,9%
6,6%

1970

1970

944 I
~!~ ,:1
125

\

I
1,1% ,

'I
I

'7,3%
89,8%

1,8%

1969

0,8%
5,1%

92,'1%
1,4%

%

64,5%
22,8%

6,1%
5,0%
1,6%

1968

da SUDENE, esse decréscimo não se
vertnca me termos absolutos, em vo
lume de rei-ursos dirigidos a cada ór ..
gão, mesmo que tenha sido alterado
Sfetcl percentual. Em valores absolutos.
mesmo deflacíonados estes, continua
cada órgão recebendo, anualmente, vo
lumes adicionais e superiores aos '-e
cebidos no ano anterior. Quanto à ...
SUDAIl;.. er-<e revela, em 1963, 1969 e

1968

4m~

168
44
36

11,5

'Vedor

I
Opções i

I
I

Norte (
Nordeste : 1
Sul-Suões"e ,
Centro-Oeste 1

I

Regiões

I
SUDENE , 1
SUDAi\'1 1
SUDE1:'E 1
EMBRATUR. . : I
IBDF 1

. I

Ve-se que a SUDENE continua a
pontear na captação de recursos, con
tando em 19'10 com 54,0% do volume
total de investimentos, sendo 22,1%
dirigidos à SUDAM, 13,4% à SUDENFl
3,9% à EMBRATUR e 6,6% ao IBDF

De pronto, Sr. Presidente, e sendo
esses dados relativos e percentua.is
acentuamos que, se há eventual de
:réscimo em certos setores, como no
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Nordeste" do Norte, reduzidos em .. , mente, se o orçamento de São Paulo
50% por torça do PIN e do ••........• não fosse de 16, mas de trinta nu
PRO'L'ERRA, em relação ao bolo ante- lhoes, Isto quereria dizer sunplesmen
1'101' e muítissimo maior em números te o seguinte: ao ser vendido, cada
absolutos. Não devemos também des- bem produzrdc em São Paulo teria pa
prezar o argumento de que tudo que go também a IPI. O IPI não seria o
se retira - dinheiro do PIN e do ... que tem sido, mas praticamente o do
PROTERRA - se aplica no Nordeste bro ,
e. Norte, além dos recursos do Orça-
mento da Republica e dos ernprestí- O SR. WILMAR DALLANHOL -
mos mternacionars, que vão socorrer Sem dúvida.
- e com muita Justiça; não se com- O Sr. Ctmiuito Sumpou: - Também
bate; ao contrário, .apoiarnos com en- o lmposto de .tveneta retirado de ~ao

tusíasmo e com muita justiça - assas l:'aulo serra o o..obro. j,..Jor'Canto, sobra
regiões pobres. Cumprimento mais ria para a Naç"", no que tange a im
uma vez V. Exa. O seu discurso é dos posto Iederar, uma massa de dinhei
mais oportunos, objetivos e percucíen- ro corresponuerne ao dobro do que no-
tes que ja se ouviram nesta Casa. je a Naçao aurere no meu Estado.

O SR. WIÚVIAR DALLANHOL ~ O SR. WILMAR DALLANHOL _
Agradeço ao eminente Lider Cantidio Sr. Deputado v. l'1-"a. complementa o
Sampaio o aparte, e especialmente o brilhante aparte anterior e, com ISSO,
SOCOlro que traz a este orador, analí- enriquece este prcnuncíamento, no
sando aspectos aos quais não nos t1a- qual procuramos inouescamente anau
víamos reterrdo e prmcipalmentc o do sar esse aspecto ua politica do Gover
risco que envolve esse trpo de ernpre- no, vísanco acima ue tudo á crrtica
endimento , O Governo transfere esses construnva, l!.sta e uma oasa de ae
recursos orcamentàríos a que renun- bates, dos quais tem surgido as gran
cíou aos empresários, a fim de que des soluções nacionais. .sob esse as
eles ponham em prática essa nova ex- pecto procurarernos analisar os resur
periência tanto no Norte como no Nor- zados, para evicenciar a 'Casa e ao
deste. Se ragrorem exíto, darão ao Pais os acertos e os eleitos alcançados
Pais um exemplo notavel do que pode através dos incentivos braslletros.
ser feito naquelas regiões que agora Uma grande quantidade de varrav eIS
procuramos desenvolver. poderra ser reanzaca todas direto. o,",

Ainda recentemente líamos --estudo srrdíretamente ngadas ao problema ae
reahsado por especiahstas da ONU se- mcentrvos fiscais para. mvestlrnentos.
bre o Nordeste. Ali se mostrava, por 'I'odavia, Iremos coiocar apenas aque
exemplo, aquela região, - outrora las considerauas, as mais rmportantes
árida, sotríca, sem possibilidade de e mais dírecarnence ngauas aos moeu
ocupações senão as mais primarias - tivos. Talnbem Ievanios e111 COllIJa a
apresentando hoje uma atividade sua representauiviuane em termos glo
agricoía que surpreende os pro prios oais ou maciceconormcos e não so
homens do Sul. Surgem, também, mente varraveis regionais ou setorrais.
centros industriais que ultrapassam, ASSIm fOI que escoinemos os seguiu
em equipamentos, em tecnologia, em tes aspectos que, armar, nos levam a
avanços de toda ordem os ernpreendr- uma conclusão relativa aos resultados
mentes congêneres do Sul, porque im- dos incentivos para ínvestímenco. 1'0
plantados em período posterior, mais ram elas as vai .aves escolhidas como
rcpidamente puderam eles contar com elemento ae analise. O aumento ae
os recursos provenientes dos mcenti- arrecadaçào de impostos, especialnieu
vos nscais. -A contribuição do capital te o Imposto oe ~"enda; o aumente
particular ainda e pequena, os. re- dos investimentos oerrvauos desses in
cursos próprios ainda mexpressrvos, vestimentas; o aumento do .1:-Toduto
neste processo. Empresas que assími- Interno Bruto e, o que e fundamental
laram tecnologia, que criaram lcnoui- também em termos de distrâbuiçao oe
how rrzeram," indiscutivelmente, no réndas, o aumento da orerta de em
Norte uma nova :geografla. DaqUI a pregos, porque e tambem esse o maIOr
pouco teremos a região cortada pela problema vel'lflCado nas regIões mms
Transamazõnica. O aparte de Vossa pobres do Pais.
Exa. traz-nos um argumento a mais
na detesa da politica dos lIlcentivos Encontrar emprego para ós maIs
fiscaIS e eVidencia a sua alta preo- moços, especialrnente para aqueles qUê
cupação de paulista e brasileiro com o vão alcancando as Idades de trabalho,
desenvolVimento harmônico de todos representá, para o Nordeste é o Norte,
os Estados da Federação. Nós, Senhor o grande problema.
Deputado, como todos os Deputados Cremos que a politica de incentivos
desta Casa, desejariamos que o orça- _ e espeqialmente de mcentivos fis
menta de São Paulo não fosse 16, mas cais _ destmada a investimento, pode
32, porque os refluxos do sc:, "resc_I- criar, direta e mdlretamente, grande e
menw haveriam de ser sentIdos, nao
só nos mais próximos, mas em toclos avuitado numero de empregos, que es
os Estados do P~is. A politica dos m- tão sendo ocupados célere e avidamen
centivos fiSCaIS pode não ser in{)vação te pelos braSIlell'os do Nordeste.
brasIlell'a, mas encontrou no Pais uma Quanto ao aumento de arrecadação

t -- _. dos impostos, podemos dizer que o de-
definiçao nova, com ex raoramana senvolvimento do sIstema de incentl
peculiaridade. Continente que e, este
País não pode dar solução única a to- vos não impediu grandes acréscimos
dos problemas nacionais.' Aquil{) que é na arrecaaaçáo de impostos, inclusive
bom no Sul pode não ser igualmente no imposto sobre a renda ou provento
bom para o Norte. Na adoção de uma de qualquer natureza.
politica diferenciada. pelos múltiplos Temos em mão dados da Inspetoria
n1ecaníslnos, visando SEmpre a uma .de 'Finanças, em que se dá a evolução
situação particular, específica, a Go- dos impostos e do Imposto de Renda
verno tem o remédio certo na hora no periodo 68-72, detalhada essa evo
oportuna. lução pela receita orçamentária, Im-

O Sr. Cantídio Sampaio - Aprovei- posto de Renda e impostos de modo
to a referência que faz V. Exa. Real-geral.

Evoluçâo dos I1nj;ostos e do Imposto de Renda - 1968-72

Evolução dos Innestimenios

FONTE: Mmistério 110 Planejam ento e 00ord. - púg. VI - 23 e 2.9.
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(Taxas anuais de orescimento)

(Em milhões de 1953)

não houve grandes prejuízos pará o
POcJN Público com a renúncia relati
va aos incentivos fiscais. Mesmo con
siderando os valores de arrecadação a
preços constantes, teríamos um cres
cimento absolut-o, expressivo, numa
demonstraçao ele que o Orçamento da
Umão não tem sofrido, apesar de estar
o Governo progressivamente renun
ciando a parcelas adícionms de trrbu
tos em tavor dos chamados ínccntrvos
fiscais.

Quanto ao aumento de investimen
tos, o programa estratégico de descri
voívímento publica a respeito alguns
dados que nos parecem da maior im
portância, Se tormos analisar a evolu
ção dos Investimentos, seja no global
do estoque de fatores produtivos, seja
nos investimentos privados, seja no
investimento público, vamos -verlf'icar
que, em valores absolutos; em todos
os anos houve crescimento, conforme
o quadro seguinte:

I
I
ll ~ _

I
I

j

64,5
33,4

3,9

1967

I
I
I
1--------------

I
I

I
Fixo privade, 1
Fixo cl Govern'I.. I
Estoque _ 1.

I
I

Eúoluçilo do: Inuestimenios

'1
Fixo Privado /
Fixo do 'Governo •••.••.. 1
EstoCl'D I..······· ..·..··i

I

Assim é que, sobre o ana de 1968, ve
rificou-se um acréscimo de 35% na re
ceita trrbutáría e de 43 na receita de
impostos, sendo de 73% o aumento de
Imposto de renda. Em 1969 - sempre
relativamente ao ano anterior - tive
mos uma receita tributaria superior
em 24%; em ímpostos, err 18; ern im
posto de renda, 30. Em 70 tivemos
uma. receita acrescida de 29%; os im
postos, em 24; o imposto ele renda, em
31. Em 71 para 72, tivemos o cresci
mento de 2!l% na receita, 24 nos Im
postos geral e 18 em Imposto de ren
da. Foi o prímeiro ano em que se veri
ficou um crescimento mter.or na parte
do Imposto de renda e que. queremos
crer, se deve.vá modíttcação das faixas
de tributação e espacialmente ao novo
sistema dos Incentivos fisca;~.do arti
go 157, que alcançou diferelltemente
aos vários niveis de renda.

Em termos gtobais, considerando
todo o período, podemos afrrrnar que

Resumindo temos qne, no ano de Icidad-e de ~nvestirnentol pr8mnvendc
1967 os estoques foram acrescidos em IUlna invel'..':âo maior, o Governo nàc
8 9 ~1ilhões de cruzeIros a valores I está fazenào concurrencJa ao setol
c~nstantes de 53, valor este acrescido privado, mas, isto sim, criando as con·
para 10,6, em 1970. ;:lições básicas ao decellvo_lvunentc

O investimento do Govetno, que era naclOnaJ pela an1~J11açao da lnfl'a-es'
de 38 milhões de cruzeiros, a valores trutura e dos elementos essenciais
de 53, passou a 56,9. cOmO estradas, energia elétrica, s~·

E agora, até para contestar certas neament{) e outros fatore~ que sac
afirmatlv-as que por ai andam, no básicos para O crescimento da eeono
sentido de que o Governo tem absor- mia privada.
vido para SI e de forma crescente- a Finalmente desejariamos anE!lisR·r o
capaCldade de investimentos do PaIS/ aspectn de atunento do Pr{}d1..~to In
vamOS ao setor privado. E vamos terno Bruto. E perdo"m··me :J Sl.ust,res
para destacar que o investimento Deputados se adotamos uma equaçaQ
nesse setor que em 67 era de 64(ml- matemática, que é a mais símple~

Ih5e8, pass~u a 93 bilhões em 70. Es- para, tentar _ evidenciar este cresci
ses valores são sempre absolut'Üs, va- memo. Conslderando que O .Produtc
lores reais, já relacionados, de tal Interno Bruto é composto pejo con·
maneira que as Vari2ç)~~ dos seus sumo, pelo IIlVestlmento, pelas expor
quantitatIVOs são de fato verdadeiras, taç5es lTIenos as importaçõEs, temos
são variacões da maior valia, que au- observado que os investimentos iém
mentam ã capacidade produtiva do crescido, como constatamos antenor
País, seja ela promovido nC! qual, aJi~s mente, seja no setor l?úbJico, seja no
parece-nos ocorrer o maIOr crescI- privado. E podemos dIzer que se ne
mento de investimentos.' nhuma das demais parcelas do Pro-

m de se dizer, ainda, qUI? teve in- duto Interno Bruto sofre',se altera
vestimenta fixo do Govel.no - que ç5es scuíveis - a que evidentemente
também Cl'Csceu e é bom que cresça; não é verdade - ainda assim, e ape·
deve crescer - está agora sendo di- nas com a promoção daqueles inves·
rigido não aos setores imediatamente timel1tos anteriores. inves'imento"
reprodutivos da economia. mas à in- substanciais promovidos pelo Governe
fra-estrutura, a setores aos q-jais nãu e pelo empresariadD, ainda &.&sim
poderia acorrer a iniciativa ~rjvada. crescE'ria a economia ('orno uro. todo,
Desta forma, ampliando r &'_ it capa- acionac', que estana p3!0& lnvesti-

(Variação percentual)

1968-69 1969-70 1970-71 1971-72

- 43,66 28,40 24,51 24.62
73.20 30,11 31,14 18,39
35,2~ 2't,17 29,00 26,06

I
Impostos : : ....•. 1
Imp. Re Ic1a 1
Receita O~'}itl!L 1.' I
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o SR. ALBÉRTO HOFFIvlANN:
(Explicação Pessoal - Sem retnsão

do orador) - Sr. Presidente, SennD
res Deputados, a Iustóríca CIdade, de
Rio .Grande, que nos idos de 1826, tot
visitada por Dom Pedro I, recebeu,
desde a Proclamação da República, a
visita de dois Preeidenbes; Costa e
Silva' e Gnrrastazu Médici.

Realiza-se, ali, uma das mais ex
traordinárias obras do Governo Fe
deral, especificamente no setor do Mi
nistério dos Transportes, qual seja a
construção do superporto do Rio
Grande. Neste super »orto a iniciativa
privada, que vem de longe, de mais
de 600 km de dístâncía, ou seja, da
minha cidade natal, Ijuí, 'através dos
lideres da Cooperativa Regional Tri
trícora Serrana, a chamada Cotrijui,
construiu um terminal grane1eiro da
alta capac:ldaJe, inauguJ:'ado pelo Se
nhor Presidente da República.

Quero,- ];}ortanto. nesta oportunlda
ae, enviar meus aplausos àquela gran
de cooperativa triticola do Rio Grande
do Sul, qlle, na última safra, já fez
volumosas export'lções de'soja, por
intermédio desse· terminal.

adíctonal de elementos que, entretan
to o tempo não nos permite trazer a
est8;~ Casa. Llrnitamn-nos h. aprecia
ções de ordem geral, relatwamente à
zrande participação das populações
~esas política de meenüvos fiscais,
que visa basicamente a sUlPenta,r a
possibilidade de emprezo, sua aplica
cão promove, aumento dos ínvestí
menfos, aumento do PIB, aumento da
oferta de emprego, sem prejuízo da
arrecadação de impostos.

"1\
Temos, pois, que o setor Governo

tem uma contraprcstracão positiva na
renúncia, pois de alguma forma o se
tor Empresa desenvolve as regiões
mais pobres. Este setor, por sua vez,
além de não recolher aos cofres pú
blicos o total (10 imposto devido, ain
da recebe, por força dessa parcela não
recolhida, urna remuneração relativa
ao investimento feito evidentemente.
dentro de um per:.ào de frutificação
mais ou menos long-o. dependendo
sempre do tipo de "projeto escolhido.

Finalizando. o setor Família parta
cipa das vantag-ens dessa política.
Usando e aproveitando essas novas
oportunidades de emprego, auf'erindo
salários correspondentes, torna-se par
ticipe do desenvolvimento nacional.

Eram estas, Sr. Presidente, as con
siderações que desejávamos fazer a
respeito do problema dos incentivos
Iíscaís. afirmando conclusivamente que
eles eonstítuem mecamsmo dos mais
dinâmicos, cios mats positivos, e dos
mais eficientes desenvolvidos pelo Go
verno Federal, c!ue, a cada hora a
cada situação nova, encontra um re
médio e uma possibilidade a mais de
trabalhar por este Pais. (Muito bem.
Muito bem.: Ptümae.)

mentos efetuados nestes últimos @os.
é o índice venrícado em 68, 69, 70 e
'11, quando o País ultrapassou as ta-o
xas tradicionais de 3, 4 ou até 6% e
conseguiu suplantar o indice de 11%
no seu crescimento. Também de
acordo com dados publicados pela re
vista "Conjuntura Econômica", n.O D,
1971 a variacão anual dos índices elo
produto real; em índices já conheci
dos desta Casa, alcançou, em 71, 11,4.
Tendo em vista a interligação dos ín
terlígação dos incentivos fiscais com
os investimentos, que, por sua vez, são
U111 componente do Produto Interno
Bruto, se este tem sofrido variações
positivas ao longo do período, é de se
supor, e pode-se afirmar com toda a
convicção, que um dos motivos do
crescimento é indiscutivelmente a po
lítica ele iucentívos fiscais.

Queríamos, Sr. Presidente, ainda
anaüsar a parte de aumentos de em
pregos, porque este me parece ser o
elemento que de mais perto toca às
populações nordestinas, pelo que re
presenta de crescimento de capacidade
de trabalho, de possibilidade de aure
rimento de renda, de superação até
mesmo das Iaíxas de mendteãncía, de
sub-emprego ou de desemprego. Si
tuando-nos nos dados da SUDENE e
da SUDAM, que são o maior percen
tual de investimentos podemos verí
frear que. de 68 a 72, foram criados
mais .de 154 mil empregos diretos na
área da SUDENE. Vejam V. Exas.
que este número tem sido crescente;
que, apesar das modincações da polí
tica de mcentivos fiscais dirigida
também a outras áreas, à SUDAM,
ao PRODOESTE, ainda assim a ....
SUDENE mantém a sua possibiüdade
de desenvolvimento regional. Pela ...
SUDAM foram errados, até 1971, "pro-
xímudamcnte 41 mil novos empregos. Vi! _ O SE: PRESIDENTE:
Com relacão ao total, a média de em- (Reynaldo Stint'Anna) _ Dado o
pregos criados é da ordem de .108 por adiantado da hora, vai-se passar ao
projeto, Por se:or, o que ma~s cr~ou período destinado à Explicação Pe3-
emprego por unidade de projeto fOl a - I .
indústria, obviamente, sendo 191 seu :"oa '. _ ~ "
índice contra 49 no setor da .agrrcul- Tem a palavra o ",r. Alberto HOif-
tura , Quer-me parecer que a presente mann.
medida governamental, permitindo
ímcortacão de complexos índustrraís
usados, -destinados à implantação
também recentemente aprovada ~ no
Nordeste, vem inclusive reforçar essa
política de aumento de empregos.
Sendo, como sabemos, esses comple
xos . industriais menos automatizados
que os que foram implantados, há
pouco, naquela região, poder-se-á au
mentar ainda mais o nível de em
prego e permitir o aproveitamento do
tralÍalho daqueles brasileiros que
também' desejam colaborar no desen
volvimento do País.

Numa análise global e considerando
apenas algumas variáveis :relaciona
das diretamente aos íncentívos ·-espe
cificamente relativos à renúncia 'por
parte do Governo no que diz respeito
ao recebimento de impostos, podemos
afirmar que essa l'enúncia, se veio re
vesl,ida di' sacrificio, se veio revestida
de liberalidade por parte do Governo,
veio inquestionavelmente reforçar os
setores n1ais carentes e n1aís prioritá
rio> da nossa economia.

Podemos afirmar) pois, que a po1í
ticn. de incentivos fiscais é realmente
vantajosa para o País. Bastarla citar
a renuncia do recebimento dos impos
tos com a não-renúncia, ou seja, a Aproveíto o ensejo para cong!atu
coln<tnça, com ela realizando o Gover- lar-me com o Governo da República
no a cobrança total dos impostos de- por haver permitido que uma organi
VIdas, agregando-os à sua receita. zação ;privada., na área re~ervada

Essa parecla renunciada é a sua con- aquele superpcrto, const."uisse: jnsta
traposição ou a sua alternativa, atual- lações que, ae resto. servem a t-odos os
mente adotada pelo Governo, de per- produtorerl d& Rio Grande do Sul.
illltír ao 'setor privado a 111,.8Sma 3.ção O lamentãva11 entretanto, foi que o
dinãm1Ca G produtiva. grande líder de""a obra, Luiz Fogliat-

Para concluir, diríamos, que o Go- to faleceu, na cidade de 1jui, dois dias
vemo e o empresariado nacionais con- antes do grande evento. Portanto, ao
duzem os destlnos da nossa economia lado da alegrià pela grante víwria
da fornla a mais.. realista, a qual, bus- administrativa alcançada pelos pode
cando efetivamente o lucro, promove res públiC'ls '; pelo setor privado 

'O progresso social, com o desenvolvi- digo .poderes públicos porque, além iJa
n~~nto econbmico e a multiplicação permissão antes referida, houve um
dr oportumdade. financiamento maClço do Banco de

Na apreciação que fazemos nesta Desenvolvimento e do Banco do Bra
hora poderían1os envolver uma série sil - deixo aqui registrado nosso voto

.. ínfinda de variáveis e um ~;njunto de pesar pelo passamento daquele que

foi o líder Incontcste dessa obra, Luiz
Fogliatto, cuja ativtda i() foi secunda
da por Rübens Ilgenfritz da Silva e
demais companheír-is de Diretoria.

A propósito, o (,Correto do Povo" t de
Porto Alegre, em sua edição de hoje,
publica o seguinte:

"Também durante o coquetel, o
Presidente Garrastazu M é d 1 C i
cumprimentou o jovem 'Luiz Fo
gliatto, de 19 anos. Seu pai Luiz
FogliaJ;to, era o Presidente da
COTRIJut, tendo falecido na se
-ma·na passada, não rr.nseguíndo
ver totalmente CO'1,~lUlCla a obra
por ele iniciada.

O Chefe da Nação entregou ao
Jovem um cartão de prata ofere
cido pela Prefeitur,» di' Rio Gran
de, na qual estavam gravados os
seguintes dizeres:"

"Nas alvas areias da Barra de
Rio Grande, Silva Paes lançou o
primeiro marco Luiz FogliaLto,
233- anos após, desceu o Planalto
e, nesta promissora e acolhedora
planície costeira, estabeleceu nova
etapa para o nosso desenvolvi
mento. A visão, à coragem e ao
tírocínío deste 'Dmem, I} reconhe
cimento perene da Comunidade de
Rio Grande."

O jovem, sensívelmente ernoclo
nado, recebeu do Presidente cí'a
RepúblIca o reconhecimento pú
blico pelo trabalho de seu pai."

Festejamos, pois, SI' . Presidente e
Srs. Deputados, essa conquista que se
faz na cidade de Rio Grande. sob a
brilhante administracão do Prefeito
Cid Scarone Vieira e'que é o primei
ro passo para toda aquela instalação,
que, amanhã ou depois, contribuirá
para que o Brasil possa exportar maior
tonelagem de produtos agrícolas de
vídamente beneficiados e valorizados.
(lIfuito beni.,

O SR. CANTíDiO SAfiIPAIO:
(Explicação pessoal. Sem reoisãc do

orador) - Sr. Presidente, Senhores
Deputados, há poucos dias, compa
receu à- Assembléia LeglS'ar;iv-à. do
Estado de São Paulo n03S:? preclara
Secretária da Educação, J:'rofessora
Ester de Figueiredo Ferraz Abordou
S. Exa. temas ligados a Sela Pasta e
principalmente os problemas 'lue se
acumulam, nesta hora de implanta
çã~ da reforma do ensino de pri
meiro e segundo graus. Dentre mui
tos pontos altamente positivos, refe
riu-se ao ensino gratuito nas escolas
oficiais de segundo grau - o antigo
colégio - lançando a tese que cons
titui um dos objetivos de sua Pasta,
de que se deveria reservar aos alunos
comprovadamente pobres uma per
centagem de lugares, a fim de ga
rantir-lhes o ingresso nas escolas pú
blicas dessa categoria.

Ora, Sr. Presidente, há pouco tem
po, tive oportunidade de aqUI consi
derar· esse tema, quando me referi
ao empenho do Sr. MinistrO" da Edu
cação em procurar ajustar ao prin
cípio COnstitucional o problema da
gratuidade do ensino superior. Res
salLei que as providências estavam
incompletas. Faltava focalizar exata
mente D ensino de segundo grau, para.
que pudéssemos complebr as provi
dências de ordem administrativa. en
quadrando-as ao princípio constitu
ci·onal que, desde 1946, nom üge:ras
alterações, comanda a '3.sppcie. Ora,
Srs. Deputados, dispõe a Constitui
ção, I}o seu Art. 176, § J.":

Item II - O ensino p imá"io é
obrigatório pam todos, dos sete
aos quatorze anos, e grdtuito nos
estabeleciment{)s oficlais"; \

Portanto, algo precisa 2'61' feito, não
iró no plano superior, mas também
no segundo grau, uma vez qu~ hoje o
primeiro grau compreende, ao me.smo
tempo, o ensino primário e O antigo
curso ginasial. E' óas malS- oportu
nas a providéncia da eminente Se
cretária de Educação de Sã-o Paulo,

Já tive ocasiao de dizer que, os nos
sos colégios oficiais são frecuentados
por alunos da classe mé.:ll'1 de nossa
economia, que estudam de graça, (Cn-'
quanto que os mais pobres. por falta
de vagas, são compelidos a pagar al
tas mensalidades nas escolas parti
culares. E' uma verdadeira inversão,
qUe Se arrasta há muitos anos no
Brasil, sem que ninguém tenha tido
a coragem - vamos dizer assim
de enfrentar de uma vez por todas
esse problema. Creio que a solução
da 'eminente Secretária, eritbOm re
passada da melhor das intenções, não
encontra guarida na nossa oonstítuí
ção, pois não Se pode proibir, tal a
redaçâo do texto.constltuclonal, que
um aluno dotado dê' recursos ingresse
na escola pública. Por outro lado,
também não podemos admitir qUe ele
estude gratuitamente. Aohamos flue
deva pagar. Nesse sentido a oonstí..
tuição é clara, quando diz Que devem
demonstrar "efetivo aproveitamento e
provarem falta ou ínsufielência de
recursos", para que o ensino seja
gratuito. A contrario sen.~u, sem fi,

prova de insuficiência de recursos, de
verão pagar como se estive3sem numa
escola uarticular. A meu ver, esta. a
rntelízêncía do texto. N2i:.> 'se pode
Impedir o íngreso, c-omo não se pode.
permitir por força do cJi.spositivo
constitucional, que um 1!.1mlO E1{) ca
rente de recursos estude de. graça.
Penso .que, de qualquer maneira, deu
sa mais um passo, porquanto, pêlo
menos em São Paulo, o problema não
foi esquecido.
E~ realmente Iament ável que, na

maioria dos Estados da Federação,
não se esteja consíderandn uma das
questões mais graves de nosso En
sino. Certamente as mensalidades
recebidas dos alunos que ocupam po
sição econômico-financeira superior
poderão ser aproveitadas psra o pa
gamento de bolsas aos estudantes
pobres. que frequentam sscolas par
ticulares. A meu ,,~r este o pensa
mento - constitucional. tanto assim
que o ifem Ir do artigo '1'10 acabei de
ler dispõe da seguinte maneira:

"O Poder Públicó susbtttuirâ,
gradativamente, o rc.çime de
gratuidade no ensino médlo e no
superior pelo sistema de conces
são de bolsas de eS::ldJ. medi
ante restituição, qUG a lei regu
lará." .

Evidentemente se poderá criar um
fundo de assistência ao esrucante em
todos os Estados, que sem socorrido
das mensalidades pagas pelos alunos
auto-suficientes. Através desse fundo,
poderemos amparar o estudante po
bre. E volto a frisar: Não podemos
admitir prevaleça o atual estado de
coisas, porque conflita com o texto
da Constituição de 1946, que é dos
mais avançados, ambora tenazmente
repudiado pelas autoridade;; Eldminis
trativas. E' inversão das mais gra
ves, das mais inclementes ao pi';ncipio
de direito dis~ributi\'o. segclnoo o emal
((quem dá a quem não -~rt'-ecisat 1;jra
dt? quem necessita" 6

Quero congratu1aT-me~ pois com a
Profe..."l3ora Esther de Fig'.leiredt, Fer
raz. evidentemente com as restrições
que acabo de referir nes~o instante.
Penso que não é pnssivc,l. por força
do pensamento da própria Gonstitui
ção, impedir.o ingresso de alunos
auto-suficientes. no plano eeonômico,
nas escolas oficiais; mas. J;ut"no :,. en
fatizar, tambénl' não se poae permitir
que frequentem essas eSCl)''1'!· 2Bn1 a
devido pagamento; sob pen:t de' con
tinuarmos a fazer de '-Im princípio
constitucional, repassado elos n1elho
res objetivos, letra morta. tabnla
rasa, para vergonha desta Nação.
(Muito bem).

o SE. FI.ORIIIl COUTl.;\THO:
(Explwação Pessoal - sem revisào

do oradOr) - Sr. Pre.sidente,. Srs.
Deputado.s, preferimos {]omeçar nos
so pronunciamento de- hoje com a
nanatlva de Cláudio de Araüjo Li-
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pode se ver prlvado de tudo menos' de raro é feito a titulo de contradita de alguns para preencher cadel-
da chama ou da ânsia ce esperança a um nOSBO pronunciamento. Porém, IaS vagas"... ..... é o caso da&
de que dias melhores virão, ou mais nossa surpresa não pára aqui; ela. se professoras Ana Shirley e Iracira
exatamente, estão chegando. torna maior quando vemos esta con- Magalhães" ..

As lideranças improvisadas - já es- testação às nossas palavras ser feita
tão ficando a descoberto e ninguém da forma mais veemente a um sim- No que concerne ao comprometímen
consegue mais enganar o bravo po- ples pedido de averiguações de alguns to e ómíssão da S-CCI do Acre, tal
vo, Está caindo o império do' süén- setores da admíntstracâo pública da- referência não constitui fato novo
cio criminoso sobre tudo o que se quéle EStado, pois tal veemência po- dentro desta Casa, e não partiu de
passava no Acre. Acabaram-se as derá conngurar-se como uma con-' nós a primeira menção, vez que já
eleicões dos representantes do sílên- fissão, a prior; de que as coisas não fora feita pelo Deputado Jerônimo
cio tumular , p"'caba-se a fase dos lou- correm às mil maravífhas '.. Santana, que se referiu à omissão
veres ou, daqueles que apenas vinham Entretanto, nossa surpresa torna- e à cortina de fumaça com que esse
à tribuna para dizer que tudo no, se de caráter bem mais amplo quan- órgão envolve os ínquérítos da ......
Acre é o maior niar de rosas, quando do verificamos .que diversas denún- CIACRE e SOCIBENE, ambos de
tantos sofrem amarguras e penam cías têm sido feitas e reiteradas ries- época relativamente recente, Não obs
em face de um isolamento propicia- te Parlamento, a respeito da admí- tante, o comprometimento daquele
dor de crimes. 'nistração Wandel'ley Dantas, sem que órgão com a Universidade local pare-

E' preciso denunciar que a aristo- nenhuma voz se tenha feito ouvir em ' 'd' d '
cracía do serínaal se íntaurou no ser- sua defesa, Todavia, ouando se pede ce mais Ique eVI encia o, consoante as

- " palavras do Senador Geraldo Mesquí-
viço público do Estado contra o po- averiguações a respeito da atividade ta, que afirma ser o SI'. Werther Lima
vo, com o jugo que há de mais ne- de rnncionáríos que vêm de outras
rando. Estão muito enganados aque- aümíntstrações e serviram a quase "apenas, além de professor da Facul
les que pensam que desconhecemos o todas, levanta-se este coro na defesa dade de Ciências Econôrnícas, mem
Acre e a história de séu povo herói- antecipada dos mesmos. bro do Conselho Diretor da Fundação
co, pelo simples fato de sermos um Apesar da categórica afirmação do Universitária do Acre".
representante da Guanabara neste nobre Deputado JoalJ"clim Macedo de Embora esclareça o ilustre Senador
Congresso Nacional. Conhecemo-la não pretender entender-se em polê- acreano que o segundo cargo não é
tão bem, e tão graves e atuais são mica, mister se faz, da no-as parte, remunerado, não db se há "[eton"
os problemas de seu povo que nos estabelecemos uma série de reparos por reunião do Oonselho Diretor da
santíríamos humilhados se calásse- à sua erudita fala, como também à Universidade. Outrossim, bastaria o
mos neste momento que seus filhos do ilustre Senador Mesquita. ex~reicio de somente um cargo, e não
reclamam uma grrta à Nação. Afirma o Deputado Joaquim Ma- dOIS, na órbíta da admínistracãn es
'E nós, na condição de brasileiro e cedo, em principio, que assaeamos tadual, por parte de alguém que che-

.parlamentar, não podel'iai!10s. furtar- acusações "contra famílias tradicionais fla um órgão inquiridor, para ficar
nos a dar a nossa contrãbuíçâo ao e pessoas de reconhecida idoneidade caracterlzado, quando nada, o envol
povo do Acre e .damo-la na certeza moral" , Tal assertiva é totalmente vímento do referido órgão: Alêm dis
de es~armos ~tendendo ao ngsso com- improcedente, porque nunca foi nosso 80 fere o mais elemetnar bom senso
prnmtsso maIO! com a 'Naçao. :'!'aze- propósito e porque destoa mesmo de supor-se que alguém, eom vínculos
mo-lo com altivez e certeza, pois te- nossa formação moral atacar íamí- empregatícios, tenha a devida isenção
mo~ documentDs, b~stllcnte~' para !e- lias de quem quer que seja. Apenas de ânimo para fiscalízar os atos de um
pelír com veernencia as _ínsínuações fizemos algumas reterênclas a laços governo, como também que ele mante
d~ que usamos carta anomma nesta de parentesco no tocante .às suas co- nha uma posição equídtstants de fac
tríbuna. Jamms teríamos .a coragem notações olírrároutcc-ramolíocráticas ções e, grupos:
de nos valermos de expedientes des- ~ o~.- c. n' _ '

sa natureza; isso não é e nunca foi sen~~"qu.~ a e~,lSLen~Jande tao nefas- Como pode, Srs. Deputados, o pre
do nosso feitio, nem ê de nossa for- tas Igrejinhas repI.es~nt?, um retro- sidente de uma S-CGI fazer parte de
macão, Também necessário não se- ce~s~ polítíeo-admíniatratívo à Idaie um Conselho Universitário? E se
ria; pois tamanha é a deterioração Medm, porque el.as ~e tornar!"m l~- amanhã houver um caso de enrique
do Estado que dispensa a menção de ga.r comum ';la direção da COISa pu- cimento Ilícito nessa universidade
qualquer fonte de informação quando blíca no sofndo Aere de nossDs. días: quem irá apurá-lo? '
a ela se referir; lá estão os _fatos, Celcamos nossas fontes de ínror- Refere-se, ainda, o Senador Geral
públicos e notórios. Aliás, nenhuma maçoes do devido resguardo, sobretu- do Mesquita, a uma carta recebida
de nossas denúncias foi negada; ten- do corresponden~es, fato basta!lte do Reitor, na qual o mesmo se con
tou-se justificar situacões, mas nun- compreensivel, POlS, no atuaJ regIme fessa vitima de uma onda de terror
ca poderiam negar sua existência, de insegurança ainda existente no desencadeada so\re o Estado, mas que
muito pelo contrário, na fala dos 1'e- Aere, instalado pelo mesmo Governo estão sendo preparados alguns 'l,baí
presentantes da ARENA acreanl1 que tenta impedir ali até a circulação xo-assinados em represália aos nossos
houve, quanto ao mérito do nosso do "Diário do Oongresso" - fato cla- p'ronunciamentos Ora, senl1ores, te
pronunciamento, total confIrmação. moroso que constrange, pela sua pro- mos em nosso poder o jornal "O Acre'"
Se não, vejamos: O fato de pedil'll}os potência, até o mais insensível dos ho- ediç?"o c10 dia 16.9,1972, dois dias,
ao Exmo. Sr. Ministro da Justrça mans - não podemos entregar a sa- portáfuto, após o 'nosso discUJ'so, que
providênoias sobre a Justi~a F~deral nha polieialesca os nomes de bravos dá noticia, como matéria social ,de
do ~l?re, se por out:0s melOS nao se companheiros da oposição aereana, destaque. da realização de grancle fes
~ustIfIc~se, bastal'l!l:. ,saber ql!e, à que são perseguidos mesmo sem de- ta oferecida às autoridades e imprensa
epoca, ~lzemos, e Oll1ltll1l0S ass..l1lala~ nuneiarem nada quanto mais formu.. locais na fazenda do l'eferido R,eitor,
que o Ilustre Dl', lImar Galv~o ~Ol lando criticas ao atual quadro adml- Torna-Se óbvio 11 má-fé exist"nte
guindado ao posto por influenCIas nistrativo nessa carta, porquanto quem se ~El1
politica.s l~cais, não prestou concUl'SO Entretanto, no· transcurso de sua te dominado pelo tenor I1ão vive
e, P01' l1lcrlv~1 que pareça, ~ Juiz F:- peroração, o Deputado acreano confir- em "saraus". Ademais, perguntamos:
deral de l1oJe~ e1:11. Rio Blanco, ela ma textualmente nossas assertivas desde quando discursos feitos no Con-ontem o funmonano do Banco do .. _ .
Brasil aquele mesmo que tinha ban- mostrando que elas nao ~~s~ell1 as gresso Nacional são ~inônimos de "ter-
ca de' advocacia-montada na Capital falhas que l?retenderam atnbUlr-lhe~, ror"? A não ser que ...
do Estado e, posteriorm3nte, vincula- Se n'ão, vejamos como se pronunCIa Quanto aos referidos abaixo-assina
do a um esquema pOlítiCO, foi nomea- o p~rl~~entar ~obre a bancarrota do dos, dispensam atê comentários, pelo
do Presidente do Banco do Estado, Mll1lsterlO Públlco; ridículo que, por antecipação, os mes-
casando-se também na família de "Quanto à ausência de promo- mos trazem em seu bojo porque é
ilustre e mllitante político local. tal' em algumas comarcas, temos sabido que qualquer cidadão, no exer-

Pelo que se prova de sua n:lilitân- a ombridade de confessar que é cieio de um alto cargo, agencia quan-
cia como advogado no forum local, fato verídieo", tos abaixo-assinadõs desejar. Outros-
era mais especializado em cobrança .. " sim, o cenhecimento prêvio que· o
de titulos cambiais. Teria o advoga- Sobre a Fundaç,,? Umyer~ldade do beneficiário mostra ter dos referidos
do de ontem e Presidente do Banco Acre, profundas dlsc~epan~l!ls pude- abaixo-a~sinados demonstra insofis
do Estado se desvinculado totalmen- mos notar entre as ah.rmaçoes do Se· mB.velmente o caráter adrede prepa
te de seu partido: político e de sua nador .. Ger:;tlclo MesqUita c: do Depl:- rado dos mesmos.
clientela o suficiente .para exercer, tado JoaqUlm Macedo. AfIrma o pn- .
com isenção, um cargo da maglstra- meiro que existem estudos visando fi Srs, Deputados, destacamos dos difi-
tura federal na mesma terra onde, implantação da Faculdade de Agrono- cursos dos dois ilustres parlametna
possui todcs esses·· vinculos, iliclusive mia, enquanto o segundo nos dá con- res, a preoeupação de desusado gosto
familiares? • ta da mesma já em funCionamento, o bizantino, com os aspectos retóricos e

Esta· a razão do nosso pedido de que não expressa a realidade, pois a de somenos importância do nosso pro
correição para a Justiça Federal na- mesma ainda não fqnciona. nunciamento, E damos, como exem
quele 'Estado. Por outro lado, conforme nos asse- pio, a preocupação do nobre parla-

Foi, pois, com certa surpresa que vera o Senador, o corpo docente da mental' Joaquim Macedo em ressal
tomamos conhecimento dos pronun- Universidade conta com 55 professo- tal' que o Dl', Edilberto Ponigot de
elamentos dos ilustres pa~'lamentares ras, entre os quais as aulas são dis- Souza não é irmão do Sr. José Ri
do Acre: Deputado Joaqunr: Macedo tribuldas equitativamente, a afitma- gino. Entretanto, melhor qu'e q"al
e Senador Ç'feraldo ~esqUlta., SU~'- ção que eI1tra em total contradição quer pessoa, sabe o ilustre Deputado
preSa por dlVersa~ razoes: a prlmel- eom a do nobre Deputado Maeedo. que não passou de simples erro de
ra ~e prende ao fatrJ laro e quase que diz: _ ' . col<lcação, vez que as esposas são ir-
inuSltado com, que os representantes mãs. Logo, pouco difere, no fato, res-
acrean(Js bl'indam este Parlamento "A pequena quantidade de pro- saltarmos uma oligarquia eom trê.s ir-
com sua Inteligência oratória e hon- fessores leva a direção da tTniver- mãos e um cunhado ou outra, com
rado nos sentl;mos quando este brin- siclade a solicltal' a boa vontade três irmãos e um concunhado.

"Aproxima-se o amanhecer do
dia 11 de agosto de 1908.

Plácido de Castro arde em fe
bres. SUa voz é tênue. Mas o
pensamento conserva-se hmpído,
capaz de exteriorizar seus últimos
desejos. A mão posta sobre a do
irmão, ele implora, de olhos cer
rados:

- Logo que puderes, retira
daqui os meus ossos.

Todos o ouvem amargurados,
atentos para nãó perder uma pa
lavra.

- Direi como aquele general
africano: "Esta terra que tão
111111 pagou a liberdade que lhe
dei, é indigna de possui-los, "
Há! lmeus amigos, estão man
chados de lodo e de sangue as
páginas da história do Acre .. ,
tanta ocasião b\orlCsa para eu
morrer ...

Plácido de Castro não falou
mais."

- E no Seringal Liberdade ocorre o
inesperado, conforme demonstra a
narração do autor mencionado, ver
bis:

I, EIOr[ll.ência aas Peàras

No soturno desváo da floresta,
onde os mandatários da polrtica
de assassmíos derrubam a figura
cavalheiresca de Plácido de cas
tro, está perpetuada a memória
do heróí que não permitiu ao
,e..cre guardar em suas entranhas
os ossos de quem o libertou.

O viajar que cruza aquelas pa
ragens, na altura em que um
hercúleo pau-dalho assinala a pi
cada que leva à toca do malfei
tor do HHor de Ouro" - c torpe
Alexandrino José da Silva - le
rá sobre um pedaço je mármore,
erguido à margem do varadou
ro:

Foi aqui que caiu renco pelas
balas ~traiçoeiras de assassInos
desnaturados o grande patriota
acreano Coronel José Plácido de
Castro. ,

A 9 de agosto de 1908
Inesquecivel lembl'ança dos

.seus admil'adores e amigos
E lá onde seus ossos l'epousam,

logo à enilrada de um cemitério
de pôrto Alegl'e, destaca-se de
pé, no topo de uma coluna de
granito rosa, uma figura de mu
Iher. De olhoo tão abertos, que
() observador desp!eoenido de
sua intenção alegórica hesita em
identificá-la como a imagem da
Justiça. A mão esquerda empu
nha uma balança que g'uarda,
num dos pratos, o liVl'O que sim
boliza as leis brasileiraS. E no
outro, del'l'eado pelo maior pe
so, um saco de ouro sobre o qual
se apoia a ponta do punhal que
a mulher segura' com a dextra.
A seus pés, um leão talhado em
mármore de canara, o flanco di
reito trespassado por uma seta,

: sugere a figura do herói trucida
'CIo pelos quatorze carrascos, cujos
nomes a família quis gravar no
fronte do pedestal.

Todo um simbolo de revolta
contra a impunidade de um cri
me nefando, que ficou pal'a sem
pre na sombra.

Um brado de maldição, um
anátema de pedra, tão rude e tão
sincero, que só poderia mantêr
se de pé em plagas como as do
Rio Grande, onde o espirito de
respeito às liberdades sempre
desafiou a prepotência e a tira
nia de todos os governos."

'Tanto heroismo contêm as páginas
da história do Acre, tanto mais he
róico é o seu pClVO, fibra de bravos,
cultivando em meio ao denso nevo
eiro a chama. da liberdade, E por
maior qUe seja o sistema que se aba
teu sobre aquela.q plagas sentimos a
autenticidade de um povo sofrido que

ma, em sua obra Plácido de Castro,
I que assim se expressa às páginas 326,
verbis;

I
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surjo contra estes atos da atual admí
rnstração ,

O Sr. Cantídio Stinipaio - O meu
convite tem urna razão: V. Exa. lem
bra que se formou aqui. através de
discursos feitos aqui contra o Terri
tório de Rondônia, uma impressão dis
torcida acerca daquela admín.stracão
e da do Território do Amapá também,
Os Governadores do Amapá e da Ron
dônia convidaram Depâtadcs da opo
sicão e do Governo para irem 'lté lá,.
E tanto os colegas de V. Exa. 1 corno
OS companheiros da ARENA, trouxe
ram uma impressão dás mais invejá
veis de ambos os Governos. ~ão quero
afiançar nada, não sou acreano, -run
ca fui ao Acre, por isto nunca falo do
Acre. Só posso falar daquilo que tenho
plena certeza que é verdade. Diz
V. Exa. que tem notícias. Excelência,
as noticias que vêm nem sempre ex
pressam a verdade. Como Denutado
da Oposição, V. Exa. recebe "cartas
contendo intrigas, e, na sua boa-fé,
que todos reconhecemos, V. Exa , as
veicula, mas corre os riscos dessa
veiculação. Estou falando para o «eu
próprio bem. Um Deputado da cate
goria de V. Exa. deveria procurar in
formar-se pessoalmente antes de ata
car autoridade respeitável e institui
ções das mais nobres, que estão dedi
cadas à educação da mocidade desse
novel Estado.

O SR. FLORIM COUTINHO 
Nobre Deputado, eu cumpro o meu
dever como representante do povo
brasileiro, não só do povo da Gua
nabara. O que tenho em mãos é o
que basta, Excelência. Pessoas dignas
enviaram a mim cartas assinadas,
também em meu poder, em decorrên
cia das quais faço este pronuncia
mento sobre_tais fatos.

O Sr. Cantídio samoato - Perdão
V. Ex· é um homem que respetto,
Mas não é por ser assinada que a car
ta deve ser trda por verdadeira.

O SR. FLORIM COUTINHO 
Está com firma reconhecida ._.

O Sr. Cantídio Sampai») - As ve
zes, urna carta. anônima pode dizer
uma verdade e urna assinada pode es
tampar mentiras das mais absurdas.
Quer V. Exa. referi!' o nome de quem
a assina? •

O SR. FLORIM COUTINHO 
Como Líder do Governo, V. Exa. po
derá autorizar a criação de uma CPI
sobre o Estado do Acre. Assim,
V. Exa , poderá me ajudar. Dê-me
cobertura, já que das CPIs que pedi,
e quantas foram, nenhuma chegou a
ser constituída. Se eu requerer a cons
tttulção de uma CPI, para apurar
irregularidades no Acre, V. Exa.,
como Líder do Góverno, me ajudará
para que ela seja criada e possamos
apurar tudo?
. O Sr. Cantídio Sampaio - Permita
continuar. Em primeiro lugar; não
sou Deputado Estadual do Acre, nem
V. Exa. o é. Esta Casa não tem com
petência para criar uma CPI para
apurar irregularidades no Governo
do Estado do Acre. Em segundo lugar.
a simples abertura de uma CPI pres 
supõe irregularidades. Então, seria
como que admiti-las. Tenho pouco
tempo, mas, se V. Exa. aceitar o eon
víte, eu vou com o nobre colega. E, se
V. Exa. voltar ainda desejando a
criação de uma CPI, farei tudo para
que ela seja aceita. contanto que diga
agora Q nome do autor da carta. Disse
V. 12>:a. que a carta é assinada. Quem
a assinou? Se V. Exa. não declinar u
nome do autor da carta, ela será ['011

siderada apócrifa, an6nima.,

O SR. FLORIM COUTINHO
Não é exato. Não deve V. Exa. con
fundir' gênero humano com Manuel
Germano. Estã V. Exa. no seu papel
de defender o Governo. E eu fico 110
meu papel: fazendo oposição constru
tiva.

O SR. FLORIM COUTINHO 
Eu já percorri e ainda percorro todo
o Brasil. Conheço o País inteiro.

O SR. FLOEiIM COUTINHO 
Já fui lá.

O Sr. Cantidio Sampaio - V. Exa.
foi quando era Território. V. Exa. é
General. ..

o S1'. Cantidio Sampaio - Pois re
ceba um convite: vá ao Acre verificar
com os seus próprios olhos.

O SR. FLORIM COUTINHO -
Não conheço só o Acre, Excelência.
Mas justamente oor ter conhecido'
aquela bendita terr-a é que eu, embora
representante da Guanabara, me ín-

O SR. FLORIM COUTINHO
Já fui, como Primeiro-Tenente. Co
nheço a região.

O Sr. conüaio Sampaio - V. Exa.
foi ao Território do Acre. Falei no
Estado' do Acre. Lá milita, também
no Governo uma das personahdades
que deixaram nesta Casa uma :e"l
brança das melhores. um colega que
a todos fascinava pela sua delicadeza
pela lhaneza de trato. pela sua cultura;
pela sua inteligência•.pelo seu espí
rito público, o ex-Deputado. hoje Go
vernador Wanderlev Dantas. Cre10
que V. Ex" recebe' pelo correio as
informações que o levam à tribuna.

O SR. FLORIM COUTINHO 
Excelência, tenho fontes fídedigrias .

O Sr. cantuu» Sampaio - Mas
sempre há fontes fidedignas que não
são muito dignas. porque encaram o
problema segundo seus próprios in
teresses. Já comeu muitos erros, no
inicio da minha carreira política, por
causa de informações que vieram tra
zidas por cartas ou segrepadas ao
ouvido. Com o correr do tempo fi-
quei mais precavido. '

O SR. FLORIM COUTINHO
Recebo informações não só por car
tas, mas por pessoas que vêm a Brasí
lia.

"Rio Branco - Acre

Senhor Deputado
Deste longínquo e ntstórlco

Acre, cujas páginas foram "seri·
tas e transmitidas às gerações com
letras de sangue de heróis como
Plácido de Castro, permita-nos V.
Ex' prestarmos nosso sincero prei
to de gratidão pelos ooprtunos
e substanciados pronunciament.q~
feitos da' tribuna dessa Casa Li;~

gislativa nesta hora diflcll que
a vassala o Acre, sendo pelos go
vernantes adicionadas ao passa
do de lutas e honradez, páginas
negras de perseguições, injustiças
sobretudo corrupção. O Sr. Cemtidio Sampaio - Sabe
• JJl lamentável e vergonhoso """.,'V. :f.xa. que o l,cre dista muito daqui.
ep' tais circunstâncias, quando Cnho que V. Exa. nunca foi ao Acre.

Sobre o inquérito "Paulo Torres" 'I elegemos representantes que jul-
parece-nos que houve a sutil inten- gãvamos comungarem com os
ção do nobre parlamentar em incrimi- _ ideais populares, seja necessário
nar mais ainda OS indiciados quando que uma voz desconhecida quebre
o mesmo traz ao conhecimento do o silêncio e desperte a Nação com
Plenário mais um subsídio, qual seja, relação ao caos em que se encon-
a época em que o raesmo se processou tra nosso Estado. Mas, ilustre
fato este que tinha sido por nés emí- Deputado que essa voz seja "Orno
tido. Além disso, destacava em sua a do precursor do Cristianismo
oração, esse inquérito, com a palavra (João Batista) que despertou o de-
"céiebre", que também não usamos serto, endireitando o caminho
por entendê-lo como rato desprímo- para a vinda do Messías Salvador
rosa e não digno de celebridade, pois da humanidade.
visa a apurar a malversação de ver- Por outro lado, os vossos nr o-
baos , Portanto, ainda aqui, sentimos nuncíamentos, divulgados em pe-
a mal velada intenção do ilustre par- rtódicos do País são apreendidos
lamentar em mais ainda, incriminar ao chegarem ao Acre e o povo
as pessoas objeto de consideração. simplesmente ouve falar mas não

Sr. Presidente. Srs. Deputados, ao os lê, deles não toma conhecimen-
fim:izarmos as nossas análises, que- to. Mesmo assim, os poucos que
remos esclarecer 'ao Plenário a for- ouvem, cultuam V. Ella pelo bem
ma com que, nos aludidos discursos, que tenta dizer em prol desta ,gen-
se pretendeu descaracterízar o n03SO te humilde e sofredora.
pronunciamento, insinuando que ao As principais artérias da cidade,
denunciarmos a corrupção no Acre sem falarmos das colônias. Já
fizemos uma agressão à terra ou co- quase não mais permitem o tráte-
metemos um ato de desamor por aque- go de veículos enquanto .que, o
Ie pedaço do rincão pátrio. Nada mais governo municipal empregou .. ,
falso do que esta alusiva, pois, assim Cr$ 25,000.00 em prêmios aos to-
viveríamos cometendo atos de agres- líões e clubes carnavalescos du-
são ao Estaçio da Guanabara que aqui rante a quadra de 1972 e a Câ-
represntarnos com muita honra, com- mara Municipal de Rió Branco
batendo implacavelmente a corrup- permitiu tamanho crime".
çã ». t d

Insinua, ainda, Um dos Srs. parla- E ainda, de outro documen o, es
mantares aludidos, a existência de taco a seguinte denúncia, verbis: O Sr. qantídio Sampaio - Seria
"politicagem", o que não aceitamos "Em nome da Revolução, em muito mais interessante que fosse di-
por ser entendimento geral que a run- nome da lei, em nome da decên- retamente ao' Acre. Tenho certeza
ção precípua do Parlamento moder- cía, em nome do patrimônio p~- absoluta de que seria bem recebido
no é multo mais fiscalizadora dos atos blico, em nome da nova mentalí- Goyernador Wanderley Dantas, pelo
do Poder Público do que legislativa. dade administrativa reinante r-es- Reitor da Umversidade, pela Jus\iça
Assim é que enquanto estivermos ín- te país, desde os idos de 1964, sal- Federal, que V. Exa. acaba de atacar
vestidos no nosso mandato, cumpri-lo- ve o Estado do Acre, Exmo. Sr. com toda a franquia. Assim, teria
ernos com independência, apontando Deputado. uma impressão pessoal de como vai o
os erros e os desvios onde quer que Para completar os descalanros Governo do Acre. Queria fazer esta
eles se processem e jamais formare- descritos por Vossa Excelência, Se- sugestão, porque creio que V. Exa.
mos na falange dos omissos e silen- . nhor Deputado, em seu patriótico está fazendo urna teleacusação, Isto
ClOSOS. discurso, faltou ainda citar os que é, V. Exa. está atacando de longe.

Vale ressaltar. todavia. que as de- ocorrem na Representação de Ma- Eu me atrevo a dizer que, se V. Exa.
núneías aqui feitas, e não só por nós, naus. onde 47 funcionários são lo- quiser, eu falarei com o meu amigo
têm encontrado ampla repercussão, a tados sem que prestem ao !,stado Governador Wanderley Dantas para
maior parte delas sem qualquer res- empregador quaisquer .servlços, a receber V. Exa., a fim de que visite
posta. Alusivo ao que acabamos de não ser seus comparectmentoe ao a Universidade, a Justiça Federal, o
afirmar transcreveremos ao final des- Banco pagador de seus vencrmen- Governo do Estado e possa, trazer a
te. carta aberta publicada no jornal tos.'.. . •. Isua impressão. Porque, data uenia do
"O Globo", em recente edição, na A maioria desses f~mclOnarlOs é respeito que tenho por V. Exa., não
qual, o signatário, além de conürmaz composta de,. COmercl~~te~, "bar- posso crer que essas informações se-
as nossas denuncias e as de outro 1?el"?S, mntorlstas de taxls., va- I jam senão parcialíssima, feitas por
parlamentar, acresce-as corno novos queiros e vendedores de lelt.;o da grupos descontentes. que existem em
fatos. fazen~a do Senhor Repr_ser.- todos os lugares. Com o respeito que

No intuito de analisarmos os dois tante. tenho por V. Exa., eu lhe faço este
discursos dos ilustres congressistas da O Sr. Cantídio Sampaio - Nobre convite, diria quase em caráter de
ARENA do Acre. é preciso ressaltar Deputado, sabe V. Exa. da admira- repto.
da fala do Senador Mesquita o apar- ção que nutro por sua pessoa ...
te do nobre Senador Adalberto sena, O SR. FLORIM COUTINHO
dG MDB daquele Estado, que, lamen- O SR. FLORIM COUTINHO - Não, Excelência! Como disse, são no-
tavelmente, endossa por completo o A reciproca é verdadeira. tícias baseadas em fatos concretos,
contexto daquele pronunciamento, es- O Sr. Caniidio Sampaio _ ... e do oriundas de fontes fidedignas.
clarecendo não conhecer todas as pes- t O Sr. Caniuiio Sampaio _ Mas não'
sO"S citadas. por isso, Srs. D'll'utados. respeí o co.m que sempre ouço .:;uas
forcoso é reconhecer que o legislador, ma11lfe.staç~es nesta Cas~. '1.' "'XEt. há nada de concreto! Apure, Excelê!1
com desconhecimento dos homens qu,~, tem feito .dlscursos os mais brilhantes cia! .
ocupam altos cargos de confiança n6 J contra o Ilustre.•G?vernador da GU~- O SR. FLORIlVI COUTINHO 
seu Estado, muito menos deve eonhe- nab~ra, que pertence ao seu prôprlo Podemos apurar. Este é o segundo ou
cer do povo e dos problemas da ter- partído, o terceiro pronunciamento que faço
ra que representa. O SR. FLORIM COUTINHO - sobre o Estado do Acre, Excelência!

Ao ilustre Senador Adalberto Sena Faço-os com honestidade.
que apoiou o discurso de seu ~ol,:ga . . . . O Sr. Cantídio Sampaio - Pois
arenista, respondemos com as propnas O Sr. Canttri;:;o Sampaw - Cr.elO então V. Exa. já errou duas ou três
palavras de um filho ~o Acre que as- que V Exa. n~o entrou no mérito, vezes. porque não é nada disso que
sim se expressa, verbls: ,POlS conheço. muito bem o Governador V. Exa. está dizendo. Convido

Chagas Freitas, por quem tenho o V. Exa. a ir ao Acre. Vá ao Acre,
maior respeito, colega que foi llOSSO, Excelência.
dos mais atuantes, dos mais honra
dos.

O SR. FLORIM COUTINHO -
V. Ex>.. vai me perdoar, estou falando
no Acre e não na Guanabara.

O SI'. Cantídio Sampaio - () Acre
é muito longe. Tenha paciência, no
bre Deputado, vou chegar ao Acre.
Penso que a~ observação sobre a Gna
nab!;\ra V. Ex:\,. colhe pessoalmente.
O Acre, como acabei de dizer, é um
pouco mais longe.

O SR. FLORIM COUTINHO 
Exato.
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tumeiras restrições que atingem to
"ios aqueles que se dedicam aos se
tores das Olências Humanas no Pais,

Entendemos como superficial a ge
neralização de que no Bl'dSU se Te
petíu o fenômeno do Executivo torte,
observado na maioria dos »aíses. O
caso brasileiro é diferente, e não ape
nas este ângulo deVe Impresslonac o
analista, sob pena de estarmos desa
tentos ao perigo de formação de ')1'11
pensamento nacional mUita:istl1, íns
pirado no mundo do tecnccrscísm-, e
argentarismo.

O Executivo dispõe no momento de
competêncía para atrtbuír-se a cria
ção legislativa cuja execução lhe
cabe, ou seja, o direito de fazel a rei
para aplicá-la a seu arbítrio. Não
somente faezr a lei e aplicá-Ia, mas
até julgar-se a si mesmo na eventual
interpretação das normas, conforme
salientou o Ministro Adauto à. car
doso ao renunciar a seu cargo no Su
premo Tribunal Federal.

A isso soma-Se a atual situação
caracteristica apenas do regime bra
sileiro, em que o Presiãente da Re
pública possa sustentar em uma das
mãos a Constituição e na outra o
AI-5, poder sem paralelo em qual
quer nação qUe pretenda adotar o re
gime democrático.

A pretexto de manter a ordem e a
segurança, desculpas constantes são
suprimidas as demais liberdades sub
tendendo-se todas as formas ,je ex
pressão à verificação prévia e ao ar
bítrio de autoridades.
. Este rude tratamento díscensado a

todo povo e notadamente fi classe
política, sobretudo seu enqua1rªwen
to a estilos ímpossívels paar" 1JarJa
mentares descompromísados ;re!'011 o
Congresso que ai está, cujos poderes
analisados pelo Departamento de
Oíêncías, Sociais de' Brasflia.

As lideranças legítimas minguaram
em face deste eficiente processe.

O parlamentar se transrorruou em
nada, e o Governo em rea1lcln,jp ab
soluta, detentor exclusivo da verdade,

Os dirigentes remanescentes da des
troçada classe política são, selecío
nados pelos critérios do íncondícíonn.,
lismo ao Governo.

Estas observações preliminares se
impõem no contexto da análise feita
pela Universidade de Brasília

Ao analisar e julgar um parlamento
a rigor se juiga a própria nação, que
no caso não se encontra Ieglttma
mente representada no Congresso em
face das restrições alientadas, .

Há no momento uma ca-npsnha de
detrabação niternacional, que se ob
serva até em certos países cultos en
volvendo em descréríto o sist.emá re
presentativo.

Mas não temos dúvidas em afirmar
que no espírito dos bens f()~mac1os há
uma certeza: é de qUe não existe
qualquer mecanismo que posa ~ub.oti
tuí-Io na civilização contemporânea,
As civilizações, de eonstruçãr, hu
mana, têm seu próprio bojo no cará
ter do incompleto, do provisório, pois
nenhuma elaboração humana é defi
nitiva.

Compreendemos qUe um grupo que
toma o Poder com intenções d~ mo
difiear o estado de que se encontra o
País tem de constituir um Executivo
forte em detrimento principalmente
do Legislativo. Embora não desejável,
a utilização da força é compreen
sível, mas a perpetuação das Iímíta
ções impostosc no primeíro momento
é sintoma de intenções qUe nada tem
a haver com as intençõe,s <lo povo,

Na medida em que se prolDnga o
regime de exceção brasl1eiro e cll
minui a ativida"âe parlamentar. pa
re-nos licito perguntar: trata-se de
um Governo forLe ou será qUe ele só
acredita na força e nela encontra o
único meio de se manter no poder?

O 5r Lomanto Júnior - Deputado
Lisâneas Maciel, em qUe pese à ad
miração que tenho pelo talento da
V. Exa., não posso deixar de :J'ani
festar minha inteira disc(l~dancia àa
palavras que neste momento prOfere,

o SR. PRESIDENTEP
(Gastão Müller) - ~rem ft palavra

o Sr. Lysâneas Maciel.

o SR. LISANEAS MACIEL:
(Explzcação Pessoal.' Lêi - 8r.

Presidente, Srs Deputados, parece
nos imprescindivel observa1" em pri
mBiro lugar, que deve tel' r0spí'l'gado
no Departamento de Ciências Sociais
da Universidade de Brasília as cos-

Rio Branco, xapun e Brasíléía
são os seus primos, todos Dan
tas; o Secretário de Finanças é
seu cunhado; o de Obras e Ser
viços Públicos, igualmente; este
ainda acumula a, Secretaria áe
Estado' com a Diretoria Estadual
de Estradas de Hodagem e ou
tras comissões mais, de altos
proventos; o Prefeito de Rio
Branco (Dantas) nomeia sua
própria genítora, tia do' Gover
nador, para um cargo de asses
soria; uma sobrinha é secreta-

'ria do Governador; irmãos, pri
mos, sobrinhos e sobrrnhas, tias,
cunhados e concunhados, uma
gama de parentes, integram a
administração do Estado.

"Os célebres casos <la ••••••
SICIBENE e da CTACRE ("al
cances" por parentes e pesscas
ligadas ao Governo do Estado)
não são apurados; o povo assis
te e é ao mesmo tempo persona
gem do drama em que contras
tam sua pobreza f' a do Estado
com a ostentação de carros de
alto custo, para uso e gozo do
Governador, e as constantes via
gens que faz, hospedando-se em
hotéos de alto preço.

"Um dos deputados acusa coi
sa muito pior ainda: a convi
vência e o comprometimento da
Sub-CGI existente no Estado.

"Trata-se de uma denúncia
muito grave, porque implica 'em
muitas coisas e principalmente
em derespeíto aos prlncípios im
plantados pela Revolução, que,
no caso, é desservída e traída.

"E' a denúncia de uma. repre
sentante da Nação, um deputado
federal, responsável por suas
af}rmatjvas, feitas da. tribuna da
Camara.

"Não houve um protesto, um
aparte, uma réplica.

{'Não é um discurso de oposí-.
cíomsta, vazio, apenas politieo,
São dois discursos-denúncia, fei
tos por dois deputados e ambos
cheios de afirmações. Tudo o
que é neles denunciado só pode
ria ser suportado no . passado,
quando não havia vigilância. se
bre ninguém, nem orientação,
nem ordem, nem responsabili
dade.

"Hoje, há um Governo central
enérgico, honrado que zela pelo
seu nome e que, por isso meSDJO,
é merecedor do maior. respeito.

"Dai ser tão chocante o caso
do Acre, perante a opinião pú
blica brasíleíra,". - Hugo Bruü
le Pinto, advogado - Rio".

. Sr. Presidente, quando venho a es
ta tribuna, assumo a responsabtlida
de dos meus atos, porque não preciso
de procuração dê ninguém para de
fender qualquer recanto do Brasil.
Não defendo só o Estado da Gua
nabara, nem só o Estado do Acre.
Também já falei, desta tribuna, sobre
o Piauí. Igualmente, .não só elogio
os grandes feitos do Presidente Médi
ci na Transamazônica. Sou homem
independente nas minhas ações.
Deputado Joaquim Macedo, não sou
omisso, Cumpro com a minha obrí
gação de parlamentar, seja na Gua
.nabara, seja no Acre, seja onde Dt'us
quiser, .dentro deste Brasil.

Era o tinha a dizer. (Mu~to bem).

Durante o discurso do 51'. Flo
rtm 'Coutinho, o 51'. ReynaZclo
sant/Anna, 2° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da prcsidénc'ia,
que é ocupada pelo Sr Gastão
Müller (artigo 62, do R.I.).

O SR. FLORIM COUTINHO
Vamos para a frente, Excelência.

o SR. PRESIDENTE:
(Gastão Müller) -' Comunico ao

orador que vamos prorrogar a sessão
por 15 minutos .. E peço a V. Exce
Ieneía termine seu discurso, pois ain-
da há um orador inscrito. .

O SR. FLORIM COUTINHO
Vou terminar, Sr. Presidente.

Ao finalizarmos estas considerações.
Sr. Presidente, outra vez nos trans
portamos ao túmulo de Plácido de
castro, e, a sua evocação, dizemos com
Cláudío de Araújo Lima:

Tão importante quanto a eloqüência
das pedras .é a eloqüência do povo do
Acre, frustrada nesta Casa.

Maior· do que a eloqüência das pe
dras é o clamor do povo do Acre pe
dindo a liberdade, pedindo o fim da
tirania, da corrupção, das traíções, das
injustiças sociais vigentes nos serin
gais. O Acre clama por justiça social.

Eis, agora, a pubiícação feita em "O
Globo", de 28-9-72, à qual nos referi
mos há pouco:

Li - estarrecido - no "Diário
do Congresso Nacional" dois
discursos da maior 4mportân
cía, Digo da maior ímportâneía
porque neles se denuncia a que
bra da. indiscutivel moralidade
que a partir de 1964 é a tônica
na vida pública brasileira.

"Os Deputados federais Jerô
nimo Santana e Florim Couti
nho, da tribuna da camara, em
Brasflía, denunciaram - trm foco
de infecção no corpo moral da
Nação. Denunciaram a corrup
ção que, sob o- Governo do Sr.
Francisco Wanderley Dantas,
instalou-se no pequeno, digno e
carente de dedicações Esta,do do
Acre.

Denunciaram a corrupção e
solicitaram ao Presidente da RB
pública as medidas cabíveis.

"Não há dúvida que virão,
"O exemplo que os Governos

'da 'Revolucão têm dado, o rigor
e a austeridade que o Brasil in
teiro aplaude na pessoa e nos
atos do eminente Presidente da
República, General Emflio Gar
rastazu Médici, não permítêm
qualquer margem de dúvida.

"Nos dias que correm, quan
do maior é o entrosamento dos
Governos Estaduais com o Go
verno Federal, qualquer deSVIO
da linha traçada pelo Centro
implica em deslealdade aos prin
cípios e tradiçâo aos objetivos
da Revolução. -

"Os discursos-denúncia Impres
sionam pela citação (de fatos,
nomes, peJa ~ preClEão de deta
lhes, e dizem os aCI'eanos '(cau
telosos e imponentes) que ainda
estão longe, muito aquéln, da
realidade.

"Implantou-se no Acre uma
oiígarquia. O Governador Wan
derley Dantas nomeia um irmão,
implicado em , "alcance" . para
representar o Governo do Estado
no Pará; nomeia um primo para
representar o Governo do Estado
na. Guanabara;. os prefeitos de

O SR, FLOR!lVI COUTINHO
Nào preciso de procuração para de
tender qualquer Estado do Brasil. Sou
Deputado Federal. Não sou omisso, _
Venha para a tribuna. Venha para
câ. .

O Sr. Joaquim, Macedo - Não tem
V. Exa. coragem de citar os nomes.
E' preciso respeito, porque o Acre tem
representantes nesta Casa, tanto da
ARENA como do MDB.

sa Excelência não aceitou que um
Deputado o aparteasse, quando se fa
lava do Estado da Guanabara, dizen
do-lhe que não tínha autoridade para
faze-lo. E não aceita a sua autori
dade. Não tem V. Exa. a mínima au
toridade para tratar de assuntos do
Acre..'

o Sr. Cantidio Sampaio - Mas es
tou convidando V. Exa. a ir ao Acre.
Se V. Exa" for lá e verificar o con
trário; darei meu apoio à CPI.

O SR. FLORIM COUTINHO 
Mas, Excelência, hoje, com teleguia
dos, como o progresso que temos, pa
ra se apurar o que há no Acre, não é
preciso ir lá.

O Sr. Cantiâio sampaio - Ah, por
carta anornma, por carta apõcríra t
Não, Excelência, tenha dó.

O SR. FLORIM COUTINHO 
Não tenho carta anônima, Deputado
Cantidío Sampaio.

O sr, Cantídzo Sampaio Vossa
Excelência não pode continuar come
tendo essa mjustica.,

à SR. FLORIM COUTINHO 
Não. V. Exa. está afirmando coisa
que não é verdadeira. Não tenho car
ta anônima,

O Sr. Caniuiu» Sa7flpaio - Então
diga o nome de quem a aSSInOU. Se
não é anônima, pode V. Exa. dizer
o nome.

O SR. FLORllVI COUTINHO 
Estou no meu direito de não dizer.
Se .V. Exa , permitir, dentro desta
Casa do povo, que seja organizada
uma Comissão Parlamentar de Inqué
rito, os fatos virão à ton,a.

O Sr. Caniuiu» Sampazo - E' Vossa
Excelência Deputado, como eu. Sabe
que esta Casa não pode criar oom.s
são Parlamentar de Inquérito contra
o Governo do Acre. Exist,e autonorma
estadual, ExcelénCla. Isto aqui não
é Assembléia Legislativa. E' Câmara
Federal. Serâ que V. Exa. sabe que
é Deputado Federal e não Deputado
Estadual do Acre?

O SR. FLORIM COUTINHO 
Sou representante do povo, Excelên
cia.

Sr. Presidente, Brs, Deputados, isto
é o que pensa e sente o povo do Acre,
Sr. Presidente,· versão bem diferente
daquela dada pelos seus representan
tes neste Congresso Nacional.

Também e preciso que digamos que
a Represent·açao do Acre, no Rio de
Janeiro, é tão grande que se colocar
mos de pe, no escrítóno, os funcioná
rios ali lotados, é possível que não cai
bam nas duas salas do órgão, pois são
cerca de duas centenas ali vivendo na
ociosidade.

O Sr. Joaquzm lkZacedo - Eminen
te Deputado Florim Coutinho, não
tive o~ pràzer de ouvir o inicio do seu
díscurso , Entretanto, ao entrar neste
plenarto, tornei conhecimento de que
V. Exa. tratava de problema do meu
Est,ado. E' íamemaveí - eu que te
nho todo respeito por V. Exa , por
consíderá-ío combativo - que não
possa aceitar as acusações que assaca
contra o Acre. Prímeirarnente, quero
dizer a V. Exa , que o partido da Opo
sição, no .Acre. é bem representado.
As duas facções, ARENA E II!IDB, se
dividem e são fortes na Assembléia
Legislativa, onde seu partido conta
com 4 Deputados e a ARENA com 5.
Veja V. Exa. há uma diferença mí
nima. Nesta Casa, na representação
do Acre, há um Deputado pelo MDB.
Também no Senado Federal Vossa
Excelência encontra pelo MDB, um
Senador, muito equilibrado, represen
tando aquela unidade. Por conseguln
ts, náo posso, de maneira alguma,
concordar com V. Exa., quando o
povo do Acre tem representantes pela
OposiÇão tanto neste Casa como ·no
Senado.

O SR. FLORIM COUTINHO 
Mas são representantes do povo. Não
sabem dizer, aqui, a verdade.

O Sr. Joaquim Macedo - Foge à
V. Exa. autoridade para combater o
Acre, e não aceitamos isso de maneira
nenhuma. Estâ V. Exa. faltando com
o l'espeito parlamentar~ Há dias, Vos-
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'ti discurso de V. Exa. está eivado tado João Borges. Em que pese ao
de exageros, e marcado, Iníelizmente, respeito que tenho :10 ;Tle~ ve-lho com
por um radicalismo que a todos sur- panneíro do Partido Libertador, por
preende, V. Exa. é Injusto ao fazer quem fui liderado, quero lembrar a
certas afirmações a respeito no Ge- S. EKa. que o próprío "Diário do
vemo que dIrige os destinos do nosso Congresao' publica diariamente os
Pals, Est~.mos vivendo um processo pronunciamentos feitos nessa tríou
revolucionário que teve inicio em na, seja dos que integram a bancada
1964. do-Governo, seja dos ilustres re.tJre-

sentantes da Oposição, Até hoje o
O SR, LISA1\fEAS MAOIEL - Até Presidente Emilío Garrastazu Médici

quando, Exu? nao cassou nenhum mandato e não
O Sr. Lomanto JúniOr _ A llwo- atingiu nennum político com o Ato

Iução procurou preservar, acima de Institucional.
tudo, os príncíníos democráticos. Não O SR. LI8ANE!lB MACIEL A
permitiu o encerramento das atíví- afirmativa de V, E;;:a. tem caracte
dades Isgislatívas. E" uma H.e~~oLU- rística que a20ia e uma constante
ção consbltuetonal, uma Revoluçâo entre os represectantes da ,AREN"A.
qUe dísnõa de dispositivos iortes, mas Eles parecem declamar bons canse..
tem sido comedida ao usá-los. V. lhos em cuja efícáeía não acreditam.
Exa , não pode citar um ;;6 caso Em Sr. Presidente, srs. Deptitados, fiz
que este Governo tenha aplicado u um Iígeíro introlto apenas para de
Ato 1:nstitucional para atingir este monstrar que não estou cttandc casos
ou, aquele poütico. 11ipotéticos. HOJe temas noticia de

que uma das ma-s valorosas catego-
O SR. LISÁNEAS ~:iKOIEL -- Estã 1"Í&S profísstonuis que compúem a

V. Exa. s~ referindo à Bahia apenas classe trabalhadora do Brasil, a dos
ou ao Pr,Ís todo? Eu não ',,,rin l"mpo empregados nas empresas de crédito,
para citar aq1,j,i as cassações feít25 teve de entregar a direção de sua en
,sem eritéríc, tidade síncícal . ao Governo, em face

O sr. Lomanto JúnlOr __ Referi-me dos vetos que írnpediram a eieiçáo de
ao País, ao comportamento do atual líderes leg.tdmcs daquela classe, e
Governo, O Ato Institucional efetiva- com uma agravante: o Presidente em

, exercício tia entidade, Sr. Ruy de
mente tem como objetivo prínctpal, Bi íto, Presidente da OONTEC desde
durante o processo revolucícnárro, a 19G5, declarou que se desconhecem as
preservação da, ordem pública Q rm- razões do veto as uderanças sindicais,
nutenção da própria democ-acía . Ele uma, vez que o próprio Chefe da Di
tem sido usado contra aq lelps que, a visão de Segmança e Informações do
títul<l de defender a democracia, pro- Ministério do Trabalho informou aos
curam por todos 05 meios enxovalhá- dtrígentcs sindícals que o procuraram
la ou destrui-la. E' um recurso de que o SI'. Ruy de Brito não é comu
que dispõe- o çroverQo ps:.,rã manter nísta nem corrupto.:8' conhecido,
a ordem pública, para preservar Ü porém, o sentimento das autoridades
regime e evitar que o Pill~ retorne, do I\(linistério cio Trabalho e Prevl
àquela situação de descalabro, ao dêncía Soceial conl relação às opiniões
caos em que se encontl'aJia, prestes do ainàa Presidente do CONTEC,
2, ser dissolvida a própria democn"cia cujo mandato terminará segunda-fei
e implunt"àO o regime d3 t.error, Te- ra, sobre a politlc:'t f,~Jm:bl do Go
gime d-e exceção. Este, sim, não ao.- vemo, sobre o Fundo de Garantia,
mitiria estivEEse V. Ex' nessa tri- sobre o PIS e sobre a existêllcla do
buna criticando o Governo cum' pl'er- CONeLA?, ÓI'g"É,o centl'Ulizador da
roeativas ele Peputado da Oposicão, cúpula patl'onal~ Elite reglstro é fel
pode V. Exa, tecer as çriticas o.ue to pelo insuspe,t;.j "O Estado de São
lhe aprouver. Mas não posso ouvir Paulo", que se tem notablÍlzado. na
:>em contestar criticas in]'lstas que deÍesa da ,JOlItlCa econômica do Go
V. Exa, dirige ao atu8.1 Governo. verno. O que querern eFses ho!nens,
Até o momento V, Exa. nã~ citol.! que não têm qualq'18rr e[!isiJ'O, segun
11enl1um c!'so em qUe O atual CIo- do os critérios do Governo, no que
verno tenha usado dos Inst.rnmên~os tàhge à corrupçào, á subv,ersão, ou
de que dispõe para atingir este ou antecedentes criminais? Simplesmen
aquele político, Há com<õdimento, há te o dll'eito de se """,did~tarem á di
preocupação extrema no sentlilo de recâo de Sllas entidades sindicais. E
evitar injustiças, O Ato f'lstitl1cional pe-de-se exemplo, aqui, de restrições
está ai, sim, para preservar a arelem. aos direitos fumlamen tais das ciasses
impedir que o País re-tor;".t1S: 1.0 caos, trabalhadola.'). Pedem-se aqui) COln
à desordem em ql,le já 71veu. cerfà tl'anquilidade não pOdemos

compreender, exemplos de restrições
O SR. LISANEAS MACIEL - P2r- às atividades pollticas. Pedem-se

guntei ao Ilustre annt~ante se pedia cxemplos até de restrições à liberda
exemplo de cass~cõ2S de mand"tos de de imprensa. Não podemos enten
ou de direitos políticos na Bahh, IlCis deI', até onde vai esse mcondicionl?!is
estranhava o seu desconhedmentc.' mo, essa política de serviços e de
Ouço o Deputado João B'lrg€'S. conformismos absolutos às diretrizes

O Sr. João Romes _ O nobre governamentaIs.
Deputado L<lmanto Júnior parece não Tra·nsmiti uma análise, aqui, feita
ter noticia dos atos do Governo, do pela Universidade de BrasIlia, ess
arbitrio do Governo, fazendo silencIaI' mesma UniverSIdade ;,tue foi ocupada
o que se passa nesta CasEL O que os pDr tropas federaIs e l10je já está
Deputados dizem da trib'm" a lrn- condicionada aos ditamss do Gover
prensa está impedida de div'll{l.lr. no. Entendem eles, então, que ess:J.
Mas o Governo diz que o' Pais está absol'çao do Poder Legislativo pclo
em paz. Se esJá em pa7., por que Poder Executivo não vai trazer ne
manter os atos de exceção? Faz mui- nhllm beneficio ao pais, não vai tra
to bem V. Exa. em levantar a sua zer. nenlmm beneficio à classe poli
voz dessa tribuna que tamo enobrece. tica.
V. Exa. não é uma. cOIlSciência siien", Ainda têm, Sr. Presidente, 81'S.
ciosa como muitas, No momeil'o em Deputados, a tranquiiidade de pedir
que elevem pronunciar-se, silenciam. eJiemplo de cerceamento das liberda
E é oportuno, neste ano do sesqui- des, de manifestações livres de pen
centenário, lembrar aQuela advertên- samento e dos condICionamentos. que
eia "do Patriarca: "a verja'~~ muda hoje são a tônica em todas as ativi-
conduz à tirania." dades neste Pa!~.

O Sr. Lomallto Júnior - V. Exa. Sr. Presidente, se sobre os dirigen-
!permite um aparte? tez dessas confederações nê.o pesa

O SR. LIS_!\.NL~S MACIEL _ Dis- qualquer suspeição, por que não se
ponho de pouco tempo. V. Exa. ja. permite assumam a direç:io de suas
tomou sete minutos daquele que me entidades de classe? Por que margi
é destinado, mas é um prazer ouvi-lo, nali~á-los? O que o Governo quer

são homens sem enve~gadu~a, para
O Sr, Loma71to Jünior - Nobre colocá-los na dil'eçá,o dos sindico,tos,

Depuhdo, fui convIdado ao debate para que ·as reivindicações dos tra-"
pelo meu 1l1lStre conterrãneo, Depu- balhadores não pClssam 8er. aIlresen-

tadas em público. A esses homens
nã-o há nenhuma restrição.

Registra "O Estado de São Pau
lo:" Vetos impedem a eleição sindi
cal." E o Brasil ainda. se permite o
direito de eonstestnr nas reuniões in
ternacionais que as lideranças sindi
cais têm o amplo direito de se maní
restar neste País.

Este registro é de ontem. Esses
exemplos são inúmeros em todos os
setores da vida do Pais, quer na im
prensa, quer na vida estudantil, quer
na classe trabalhadora. As restrições
aí estão. E ainda se pede exemplos
de restrições e de cerceamento das
liberdades neste Pais.

Onde iremos parar cem esse in
eondicronalísmo abscluto, onde nOS
irá levar esse tip o de ativldade que
está pretendendo transformar o oon
gl'esso dependência do Governo? 
(Não apoiado) Não há nada que pos
sa encobrir a ver';;aCte desses fatos, e
o julgamento dà Iistóría vem tanto
para os Indívtducs como para as na
ções e para o Congresso. Dia haverá
em que esta Casa voltará '1 ser um
Pal'lamenW, e então veremos que
contribuímos mais do que qualquer
outro e força, mais do que o próprio
Executivo pala o esvaziamento desta
Casa. '

Pedem-se exemplos P. -u dou o
exemplo de. líderes sindicais - e V.
Exa" Deputado r.omanto Júnior, foi
eleito pelo povo da Bahia - que não
têm. .sequer o diréito de se candida
tar, apesar de não ter antecedentes
que os comprometam. Depois de oito
anos de experiência, Sr. Presidente,
parece-nos lzcito perguntar: será este
Governo competente para reprímír a
subversão e a eorruncào ou será que
acredita apenas na força como único
meio para se manter no poder?

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

o SR, .JOSÉ C,1.I.IARGO:
(Explicação Pessoal - Lê) - Senhor

PreSIdente, Srs, Deputados, 110 dia 22
de junho deste ano, tive ao irriensa sa
tisfação de comunicar "' estd. Casa (>

lançam~nto da candidat!ln. de Guacu
Pitmi à prefeiturá de Osas~o - hÓje
plenamente assegurada ,,'la VItória pOI'
esmagadora maioria.

Como já acentuei' maIS de uma vez,"
Guaçu Piteri, ex-Prefei',() de Osasco,
Deputado do MDB mais 'fI)t,VlO da As
sembléia Legislativa ele São Paulo, 
conquistou há muito, com seu trabalho,
honradez e dinamismo, soild" lideran
ça regional no meu Estalo. Hoje, con
solida-se na sua condiçã'J de líder, e
sua liderança se e3tende p,)r todo o Es
tado de São Paulo, do aue é demonstra
ção sua. grande votaçãõ quando se,can
didatou a Deputado est-ad:lJ.l._

Traball1ando com denJdo e pa.trio
tismo na Ass3mbléla LeglSliV1VfI, Glm
çu Piteri :reforçou e ampliou sua lide
rança, assegurando ao MDi3 de Osasco,
no próximo pleito de novembro, sua,
maior e mais consagn.:ivr?J vitória.
Meu" part·ido 18.nçDll tres candidatos à
Prefeitura dê' Os:sco, mas pe,squisas
l'ealizadas r"veIam que $)Ulento Gua
çu Piteri alcançará ms.is de 60% da
votação local. 'l"eremos, asa m, naque
le grande centio indust.rbl de São
Paulo vitória de suma importânc1a,
qui> alcançará significado est9.dual e
até mesmo nacional.

E' que Guaçu Piteii, ao lado de suas
excepclonais virtudes e ;,tuaJidades pes
smu5, beJtl como de líder ll.'1to, já de
monstrou ao povo de OS33CO sua rara
cll.pacidade de adminlstndo.L', realiza.n
do na cidade obras de ;;ra'lde vulto e
que prestam imensos SBrVlÇCl,3 ao POyo.
Isso se deu em todos >JS setores, bas
tando recOTdar a, modama Praça An
tônio Menck, antigo largo da Estação;
o Pronto Socorro Municiill?.l, \\fi dos
mais modernos do Estado de S50 Pau
lo; 257 salas de aula; asfalto em todo <)

centro da. cidaclô e em numêl'{},3.1S 01:-

tras ruas interligando bairros: galerías
e esgotos; iluminação punnca €> domi
ciliar; criação da "C!~El,m' (Cía;
águas e Esgotos) e do "ITO" (Institu-'
to Tecnológico de Osasco) . Por duas
vezes, foi escolhido, de f·-:-rma COl1sa
gradora, o melhor PrefB'lt;) do Estado
de São Paulo, no reeonnec'ruento de
seu incansável trabalho em prol do po
vo de Osasco .

Em 1966 o MDB venC811 o pleito na
quela cídale, elegendo p";,lelto o seu
líder ouaçu Píterí , Em 18,39, novamen
te era vitorioso com a candidatura do
atual Prefeito, Professor José Libera
ti. No ano seguinte, em '1:)'701 mais uma.
vez o MDB era consagrado nas urnas
pelo eleitorado livre e esc.". ecido de
osasco, com a vitória espetacular-de
Guaçu Pltení para' a AssBl1lo1ei'l. Legís
latíva e a minha eleição para a Câma
ra Federal. E, a 15 de novembro a tor
ça do MDB se mostrará ..iaíor elo que
nunca.. com a consagração p~10 eleito
rado do nome do Deputado Guaçu Pí
teri para prefeito, com o Dr. Edmun
do Burjato, renomado médico radica
do em Osasco há mais de 30 anos,
desfrutando de grande estima, seu
companheiro de chapa.

O MDB elegerá também a ma.oría
absoluta da Câmara de VSl'€a.dorcs.

SI', Presidente, com a novx e ainda
maior vrtóría do lvIDB, 'las eleições de
novembro, meu partldo pouerá prestar
ainda maiores servlços a O,SMCO e a to
da a região círcunvízínha , Além da ca
pacidade e probidade de nossos candí
datos, isso se tornará possivel pelo es
forço conjunto que tOd.IJ3 despendemos,
em osasoo.j na Assembléia Legislatlva
" na Câmara Federal, em pro: do nos
§o Município e de toda a ragHlo! na so
ma de trabalho que penmtir,'t ao MD~
bene.üciar como nunca, Osasco, São
RoqUE>, Oarapicuiba, Baurneri, Jandira,
Itapevi, Cotia, e tantas ot1~rs cidades
onde seus candidatos serão ampla
mente vitoriosos.

61', Presidente, graças à vitórh de
Guaçu Piterl, 052,SCO ·,omlnuar;í, hon
rando, o S3U Sloga7i.: "Osasco, cidade
trabalho", ondB o home:n não para e o
,trabalho não descansa.

Era o que tinha a diz3r, (Muito
bem).

o SR, JERôNII.IO SAIJTANA:
(Explicação Pessoal. Lé) - Senhor

Presidente ST3. Deputa.:l03, a criação
de Escolas Superiores é hOJe a maior
necessidade <; re1Vindicaçao do 'l'erri
tório de Rondõnia, haja 'llsta que 50%
d€: nossas mestras prim:inas sã, leigas.
Um iTI'lpulsonos' cursos flornlais se faz
urgente, além da criação de uma F~.

culdade de Educação, oe Agronomia,
€> de Escolas Técnicas, notaàameme.
agrícolas. E I'ealmente o grave Pl'oblu~

ma de Rondônia. Rá falta de mão-de
obra especializada, há faltEI de oportu
nidade para a juventu::lf}: Os Jovens
que tem condições de fazer (> qurso ci
entHico ficam frustradJZ ';')]5 esse cur
so, no Território, é um fr!Hlasso. Fal
tam professores, faltam est1'Utura~,

falta estímulo, faltam rl3:CÜ~sCrs, enfimJ

falta. de tudo. •

Por abnegados que sej,pr os profes
sores, não existe um sistema. de apoio
nem remunerações condignas. Os bai
xos vencimentos aos pl'of.;gioores do cU!
050 securrdádio desestimulam o l1Y!lgisté
80 secundário desestimula.m o m~gls

rio e tornam o cientifico em nosso Ter
ritórIo totalmente _nefl'-l~nte, Ficam
n<lSSOS jOV<illS obrigados ta fazer ape"
nas cursos técnicos da contabilidade,
sem wnhuma condicão :l" obterem co
locações que possam recomper1sar-03
seus esforço~. E' urgente a valoriza,ção
do magistério em n035() Território1s-em

o que jamais teremos a "ducação efici~

ente reclamada pelo nosso processo de
desenvolvimento. li criaeliêl da Facul
dade dó Educação de RÓn··,ônia. é :rei
vindicação que- SB coloca em primeiro
plano, em fe.ce do que poclemGS e óefi
nír como Prar:ariB'dade da QualificJlçã.o.
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o SR. HOMERO SANTOS:
(Explicação pessoal - Lê! -- SJ.".

Presidente. Srs. Deputados, no 1110
mente em que a Casa presta aos pro
fessores homenagem das mais justas,
quero trazer os meus aplausos, em
particular. ao professor...do mineiro,
e especialmente do Triângulo Mineiro,

J?rofissionaI Para o Ma,glstérJo, traba
lho que leremos a seguír ;

"Precarledade u,l-Qualiflcação
Prof'issinnal para o Magl'3térío

·A Lei n- 5.692, de 11 de agosto
de 1971, repete a mesma grande ir
l'D.cionaiídade em celaxío à qualí
ncaçãc profissional para o magís
térío, já mantida na. LeI nO 4.024,
de 20 ele dezembro de ,~961.

Insiste a Lei n> 5.692 na conside
ração do problema educacional em
torno .do deftcrs de pessoal qualifi
cado, incentivando o próprio de
ficit de qualificação, fixando mí
nimos de formação para o exercí
cio do magistério.

Admitmdo a ücenciatura em
CUfiiOS de curta duraçãc e a Iícen
clal.ura plena, a llei está nada mais
nada menos que reoflciahzando a
política antagônica do Ministério
da EducllÇão. Políbica antagônica,
eonrlítíva, geradora de desenten
dimento entre os próprios professo
res, com reflexos preJucliclalíssi
mos na educação.

O aspecto quantitativo que sem
pre norteou o Ministério da-Educa
ção impede os possíveis professores,
sempre embrionários, do realizar
um exercício qualltatívo, sempre
tendo de esperar pelos que ainda
estão vindo em socorro da popula
ção estudantil, que c..esce de for
ma a estourar os hmítes da estru
tura sala' de aula (as salas' de au
la, por mais elásticas que sejam
suas paredes, Já eS'"á, por si mes
ma, estourada). Os professores
mais qualificados que fizeram in
vestimento vocacíonal não podem,
muitas vezes, sequer da!' seu pró
prio passo, quanto mais aquele' im
pulso renovador, já 'lu" sem equi
líbrio de valores-nas equipes docen
tes dos est.abelecimentos; nem
mesmo- o diálogo lntE'"'aGlvo, de
profissional lhes é po,'Slvel.

O impulso quaütatívo, em edu
cação, continua. pot't'J..nto detido,
enquanto uma Lei mais justa não
exigir uma medida única de qt a-,
lificação.

Não se formam médicos em cur
sos de curta e longa duração, em
bora não falta quem proponha a
equíparaçào científica de médicos,
enrermeíros e aüxtllares . Nao se
franqueia o exercício de .ll:dyogac1o
senão aos rmalístas e-qtagmJ:lOs de
vidamente atorízaãos pela Ordem
dos Advogados. A engenharia, a.
8!rquilctura, a farms.c")lCgia, a co
luunicacho são Breas qu~ 50 rece
bem prôfissionals devJdament'3 m
terados, com mecllda-lirrilte de re
eonhecrmento profisslOJls.L mas no
magtstério oscilam sempre duas
medidas:' o ontem e o hoje.

O exer~jClo do magistêrío não
requer ouantí tatívo, sobretudo, A

__estruturã inadequada, víeiada do
do Minisiério da Edueaça<, e que
não pode c11spensá-1ó . Está aquém
_ a estrutura - ela própria medi
da qualll.atíva Cll1~ seus profeEso~es
atinge. O M,msterlO da, Educaçao,
arrastado pelo ímperat'vo de on
tem sobre o hoje, mesmo querendo
renovar n r.ealic1ade educacional,
não conhece o psnsarnento atuali
zado de professores amad~recídos,
não identiElCa técnicos, nao valo
riza instrumentos de rrabalho -
pois, premido sempre pelo com
promisso com o número cresc.ente
de uma população estudantil a
"eniaular' não pode parar para
Ull1â tonldc1a de eonscténcía de
seus calores, quanto mais deter-se
numa analIse do pro alema .

Assim esndo, a Lei IY' 5.692, de
11 de ":\g{)~to de 1971, sela, mais
uma vez, em caráter or clal, o ví
cio que e."3trangula o 1l1aglstél'i'1 na
cional, nutvindo várias m...edidas de
qualiílcaçào para o exerciclo dB
proíessor mesmo o,ssegbrando :l
admíssãc atraves de concurso pú ..
blico de provas e tíburcs (art. 34,
cap, V), o Cj,U0 faz mais uma cís-

a dizer. (Muito
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eia amazônica eram as vias de COo;
munícação das populaçoes ribeiri
nhas. As estradas serram, assim, o
meio de integrá-las ao resto do Pais
e a nações vizinhas, promovendo, ao
mesmo tempo, a ccupaçào dos espa
ços intermediários.

Enquanto começavam essas duas
obras rodovíárías de maior porte, ou
tras estradas eram construídas pará.
compor o quadro víárío da região. A
BR-174, ligando Manaus-Boa Vista..
fronteira com a VenezlliJa e Guiana
Inglesa; a BR-319, de Manaus a Por·
to VelhO; a BR-156, ele Macapá à
fronteira com a Guian:t Brancesa, e
a BR-236, de Rio Branco à fronteira
com o Peru.

Com a Transamazân!ca, o Ministé
rio dos Transportes planejou o inter
ligamento com as BR-J30 " 232, que
partem de João Pessoa e Recife, no
Atlântico, traspassando a Belém-Bra
sílía, no trecho denomtnadc. ErJtreito.
E, para aproveitar os '.anais de na
vegação, projetou-se conectar os por
tos dos afluentes e sunarruentes do
Grande Rio. A BR-165, Cuiabá-San
tarém, por sua vez, vem integrar Q
sistema, cruzando a Tranbamazônica
nróxímo a Itaituba. Com o andamen
to de todo esse traçado [ a pavimen
tacão da Belém-Brasilla, até fins de
1973 estarão fincadas as ~bases rodo
viárias para o desenvolvimento da
Amazônia.

A implantação de um infra-estru
tura em regiões demograncamente va...
zias como essa visa, souretudo, à ex
ploração racional de seus recursos
naturais. A finalidade, portanto, de
um plano viário para a Amazônia é
a de colonizá-la, ~ntegrllndo-a ás zo
nas economicamente mais avançadas
do País.

Do ponto de vista sociar, a gigan
tesca obra propiciará mais recursos
para. as populaçôes ribêlrinhas e a
implantação de novos nucieos, diver
sliícando o aproveitamento da mão.
de-obra existente, alem de ensejar 00
trabalhador nordestino lima ocupação
imediata e neceseárâo '" sua subsía
têncía ,

O sistema fluvial utilizado até ago
ra serviu de caminho precarío para o
escoamento de uma economia primá
ria, quase toda extrativa. Dai a imo
portãncía de uma complexo de trans
portes capaz de interligar essa vasta
área de riquezas incalculáveis COlr; os
pontos mais desenvolvidos do Pa~s íJ.
fim de despertar no empresana~o
brasileiro o interesse na exploraçao
de suas potencialidades.

O Plano de Nave[;aQã.o da Amazô
nia fixou como meta prlO1'1tária o es~

tabelecimento de portos fluviais nas
cidades de Boca do Acre, Porto Ve
lho Humaitá, Itaituba, santarém, AI
ta~ira Jatobal, Marabá. Imperatriz
e car~lil1a. Ainda neste ano serão
ina.ugurados três portos pelo Dep~r

tamento Nacional de Portos e ViaS
Navegáveis, o que virá faLllitar o an
damento das obras na n-ansama.zôni
ca. O Porto de Altamira, na margem
esquerda do rio Xingu, fIcará pronto
em dezembro próximo. O Porto de
Imperatriz, situado á margem direi
ta do Tocantins, no Maranhão, e que
é ligado à Belêm-BraSlllá, já está
funcionando. O valor ja obra foi es
timado em Cr$ 1.344.024,00. E no
vembro deste ano fica pronto o Por
to de Itaituba, em frente à cidade do
mesmo nome, no rio Tapajós. O pre
ço da obra será de Cr$ 2.944.018,40,
segundo nos informa. a SUNAMAM.
O Porto de Santarém, no XlO Tapajós,
tem uma posição êstratégica entre
Belém e Manaus e servirá de escoa
douro das rodovias Cuiabá-Santarém
e Bantarém-Suriname. Sue constru
ção vira beneficiar de imediato os
Municípios de Alenquel', Almerim,
Aveiro, Juruti, Monte Alegre, óbidos,
Prainha e Santarém, significando
20% da área total do Estado do Pa·
rá. A· inauguração est~ prevista W\'"

as responsabilidades . da função lhe
impunham.

O doloroso evento reuniu os inte
grantes dos Sindicatos da Baixada
santista, para o acompanhamento do
morto até a morada última, ensejando
a demonstração pública o quant-o era
estimado.

A imprensa Iocal descreveu o de
sastre com justeza rigorosa, no desem
penha Iouvável de sua tarefa de bem
ínrormar,

Regista'ando o lutuoso fato. Senhor
Presidente, fazemo-lo pesarosamente,
participando dos sentimentos da Ia
mílía de Waldemar, e da família tra
balhadora de Santos.

Diante do irremediável, cumprimos
nosso dever, transmitindo nossos pesa
mos aos parentes de V,aldemar Alonso
Peres, aos quais nos unimos, rrsm lon
go abraço de solidariedade. coniparbí
ínando da mesma dor que t•.nto os
abateu.

E á famíüa de Albertino Síràngelo,
estimamos QUc logo se restaneloça.
Basta de tristezas!

Era, Sr. Presidente, o que tínhamos
hoje a regístrar. (O orador e abra
çado.)

preocupar em espalhar esses profis
sionais, de modo que todas as regiões
e populações sejam atendidas.

Por ísso., várias áreas do Norte, Nor
deste e Centro, que estão oferecendo
estágios, precisam ser estdmuladas.
Melhor o jovem príneípar onde a con-:
corrêncía e a competição se fazem
menores. Tal orlentaoãn lhe deve ser
dada pelos responsáveis pelo impor
tante setor da educacão.

Não encerraremos - essas considera
ções sem pedir atenção para a for
mação dos professores. Estes são, sem
dúvida, o prlneípal agente da educa
ção, a qual fica sempre a depender
da sua eficiência.

O crescimento do número de facul
dade, através das autorizações para
mncíonamento que vêm ocorrendo,
nos faz meditai: sobre o preparo dos
mestres, isto é, se esres já existirão
em quantidade suficieme nara corres
ponder ao ensino pedido. - Mas é im
perioso que correspondam com o in
díspensável preparo, com a exuertên
cía que deve ter quem ensino ein cur
so superior, com a atualização exigida
pela vida moderna,

Vemos, assim, Sr. Presidente, que
se a educação é notável investímento, O SR. SINViíL BOAVE,NTlfRA:
está ela a merecer tantos e tantos (Explicagão Pessoal. Lê) - 81'.
cuidados para que possamos recolher Presidente, 81'S. Deputados, em rnea
os lucros, em prol da nossa grandeza, dos de 1970, o Presidente da Repú
Não basta plantar. E' indispensável blica assistiu no Nordeste um :l,uadro
cultivar, com todo o carinho. (Muito desolador: a seca fazia baterem em

O SR. JOSE BONIFáCIO NETO: bem.) retirada as populações do sertão
(Explwação Pessoal - Lê) - Se- tl SR. ATillffCOURl': agreste, castigado por uma estiagem

nhor Presidente, cresce o número de (Explzcação Pessoal _ Lê) _ Senhor prolongada. A situação em de deses
vagas no ensino superior. Aumenta o pera. Os nordestinos fugiam em mas-Presidente, infelizmente, nem sempre sa d . and t . t .
contingente dos que ingressam na podemos chegar a esta tribuna com ' eix o para. .ras uma erra es-
Uníversldade e vão obter, ao cabo do .c • • • torrlcada, Fugiam da rome, da mísé-
CUInO, um diploma, noticias alvíssareíras. ria" da desgraça causada por um sol

Ninguém nega que o Pais está a ne- Como parlamentares, nosso manda- impiedoso. Homens, mulheres e
cessítar de mais engenheiros, médicos, to abrange os períodos de alegria e os eríauças, carregados de Lristeza e dor,
dentistas, veterinários, químicos, para momentos de tristeza, de quantos nos arrastavam-se pelos caminhos do Nor
citar apenas algumas atividades onde enviaram a esta Casa. deste sem nenhuma perspectiva de
são gritantes as lacunas existentes, Com eles comemoramos os dias fes- vida condigna. S. Exa., o Presidente

Todavia, é preciso cuidar do eszu- tivos, e lamentamos os díssaborss na- da Renú1:1ic3, diaute do drama dos
dante desde que entra na faculdade. turais da vida, jamais conformada- flagelados, sentiu que a situação es
Não basta ministrar-lhe o ensínamen- mente.~e~ebidos.. tava a exigir um ato de coragem, de
to teórico. Importa faciiitar-Ihe a .Mas e Justamente nas horas de an- confianca e de fé na torça de seu
pratica, através de estágios. Não gustías, nas horaa.uas perdas ínsuprí- povo. Ãssím, em pleno sertão, C?rr;O
pode ficar ao aluno a ímcíatíva de veis, nas horas de luto, que mais !Ul- num desaíáo ao JT"ulho dos brasllei
buscar uma empresa ou uma indústria seada .se ~orna a manifestação de nos- ros, lançou J Plano"cte Integração N~
para estagiar. Através da sondagem sa solídazíedade. cíonal, 'objetivando socorrer os retí
do mercado, cabe á escola orientá-lo Com essa dolorosa missão aqui che- rantes e conquistar a imensa Amazõ
nesse passo, gamos, para comungar a mesma dor nla, O entusiasmo dos flagelados,

Necessário não confundir estágio a confranger a família do" santista perdido corn a falta das chuvas na
com emprego. Enquanto aquele pre- Waldemar Alonso Peres. quele fatidico ano de 19iO, haveria
para o moço de forma a habílítá-Io Nosso pranteado amigo, no dia de renascer nas terras fêt teis da ba
para o exercício da carreira escolhida, trinta de setembro último, dirigia cía do Grande Rio brasílciro. Um dos
este apenas o burocratiza, toldando- tranqüilamente seu automóvel, quando itens do ambicioso plano previa a
lhe o horizonte e desvondíando-o do foi vitimado p'elo desastre fatal. construcão imediata das estrs.das
objetivo colimado, \Valdemar morreu no loeal do aci- Transamazônica e Cuiàbá-Santal'ém,

E' comum proclamar-se, hoje, que dente sem t.empo sequer para tentar sendo que os construtores deveriam
a educacão é o melhor investimento. socorrer os cinco passageiros do outro recrutar a mão-de-obra para as fren
Para sê.:"lo, ê preciso, pol'ém, cercar o carro, que era um Opala. tes de trabalho~inicialmente e .ie pre
investimento de providências que lhe Todos os ocupantes deste sofreram ferência nas levas de flagelados.
garantam o êxito. Nada melhor, f,i, lesões de natureza grave, tendo sido A implantação dessas duas impor
do que o incentivo aDS estágios, pois irteJ:nados na Santa Casa de Miseri- tantes rodovias baseava-se, igualmen
estes como que permitem a mais rá- Lórdia de Santos. te na necessidade de integrar a vas
pida utilização da mão-de-obra dese- Viajava no Opala a familia. Sirân- tidão amazônica ao território na cio
jada, ~ao a,breviar a formação profis- gelo: Albertino, Amanda, Rafaela, João nal. E o ca.minho haveri« de ser o
sio,nal. _ Berra, e o mel10r Francisco. interliP'amento com a rede de estra-

O estudante que nao consegue, na .waldemar, Sr. Presidente, era irmão das do Nordeste e Centro-Oeste do
época do aprendizado, o estágio para I'e. Luiz Alonso Peres, o popular Pais além de conectá-las com os
praticar, é, ao fim do curso, um inex- '. '-um", ex-técuico do Santos Futebol aflu~ntes do rio Amazonas.
periente. Vai, então, encontrar fecha- cJube.
do o mercado de trabalho, tornondo- Ultimamente Waldemar Alonso Pe- No dia 6 de agosto daquele mesmo
se um frustrado. res exercia o ~arp'O de Presidente do ano eram assinados os contrahJs com

Faz-se, rmster um programa dirigi- Sindir:<l.to dos Trabalhadores na Indús- as firmas empreiteiras para c'Onstru
do à pesquisa do mercado da mão-de- tria de Dest·ilação e Refinação de Pe- ção A da Transamazôr:ica., com, ~. 7~O
obra, de nivel superior. Só através troleo de Cubatão, Sa.ntos e São Se- qmlometros de extensao, E a CUiaba
dessa pesquisa é que poderão ser evi- bastiâo. Santar_ém, ~o~ 1.485 qUilômetros .~e
tados os curriculos desajustados ao Tra~Ja1hador de expressivo prestigio, extensao, flC~Tla_ sob a ,1eSpO?S9.Olh
mercado de trabalho. A escola tem no selO da classe que em vida tanto dade dos ba,alhoes de Engennana e
de acompanhar a vIda diária. O jo- dignIficou, vinha prestando relevantes Constr~lção do Exérc~to. .
vem só terá possibilidades de se rea- serVIços no posto ~{)cupado. Cons"'o)l-ando a sItuaçao geo-eco
lízar se puder aplicar os conhecimen- Waldemar, Sr. Presidente, manbi- nômic;J, L:a Amazônia, qual seja, 59%
tos' recebidos. Daí ser vital atentar nha. como lema aquela recomendação, do nosso território ocupados a,penas
para as necessidades reclamadas pelo da Imitação de Cristo, obra ímarces- por 8% da população brasileira e par
meroado. vaI que os sêculos não descoloriram, ticipando com 4% na Renda N';"cio-

Não se pode esquecer, no problema, nem lhe apagaram as verdades: nal, o interligamento viário dessa
a saturação do rne::cado de trabalho "Não te metas na vida alheia, área. represen~ava para nós um ver-
nos gr.andes cent~{)~, escasseand? os nem te enredes nos ne"ócios dos dadelro desaf~~. . .
profisslonalS 1JatalItac'los na malorla grandes " 5 Toda a regmo Norte do Brasll ate
das oidades do nosso enorme País.' então vinha-se apoiando na navega-
Vívend~ o Brasil uma fase de desf''l' Foi sempre um homem preocupado ção fluvial para as suas atividades
volvimento, as autoridades têm de ~e com o cumprimento dos deveres que econômicas. Os grandes rios ds. ba-

seria altamente favorecida llela
medzda pleIteada que é, assim, de
evidente interesse público;

6 - para ingresso no antigo ma
gistério prímârio, no caso do Es
tado. de São Paulo e de outros Es
tado do nosso pais, antes da apro
vação em concurso de títulos e
provas é pratícamente Intüspensá
veí a prestação de vários anos de
serviço, nem sempre remunerado,
trabaínando assim o professor
como substituto efetivo sem que
esse tempo, útil à' administração
e ao ensino, tenha sIdo até hoje
contado para fins de aposentado
ria como já quer a Justiça: a 1."
cainara Cível do Tribunal de Jus
tiça do Estado de São Paulo pro
feriu aectsão entendendo que o
tempo de serviço _prestado como
substztuto é contado para eietio
de aposentadoria, salientando a re
terui« Corte que deve ser contado
não epena» o período correspon
dente aos dias de efetiva substi
tuiçáo mas tombem. todo o período
em que o professo)' [ic« à dtsposi-

. ção do estabelecimento de ensino."

- Sr. presidente, na homenagem que
prestamos ao mestre, nada, melhor
que relembrar o seu constante sacrí
ncío e a necessidade de que se faça
justiça a quem o Brasil deve uma tra
dição de cultura, de fraternidade, de
trabalho e de amor. (Muito bem.)
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BenJ"iúlllD . ~.dJi
Paulo Iórres
José.. LlndOSD

2
DlSCUSS[\O única rio Projeto de De«

creto Legislativo n.s 68',_ de 1972, que
aprova a aposentadnria de Heriberto
da Silva Barbosa, 'TemureJro-Auxi
Iíar do Ministério das Comunicações.
- (Da Cormssão de Fiscalização Fi
nanceira e Tomada de Contas). 
Mensagem n.s 227, de 1972. - Rela
tor: Sr. José Bonifácio Neto.

Discussão prévia do Projeto número
mero 331-A, de 19'11, qll'" ;;.roibe às
emíssoras de televisão a exposição de
ratos relativos a crimes, por seus
agentes ou pela autoridade policial,
e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e
Justiça, pela inconstitucionalidade. 
(Do S1'.- Brasilio Caiado). - Relator:
Sr. Petrônio Figueiredo.

AVISOS
PARA RECEBIMENTOS

DE EMENDAS
Em Plenáríc

1 _

Projeto n.O 930, de 1972, que dispõe
sobre a profissão de empregado do
méstico. - (Do Poder Executivo). 
Mensagem n.O 298-72, - (As Comis
sões de Constituição e Justiça, de Le
gislação Social e de Finanças). - (3.'
Dia). '

2

Projeto n,« 931, de 1972, que acres
centa, inciso VII ao artigo 80 da Lei
n.O 1. 711, de 28 de outubro de 1952,
que "dispõe sobre o Estatuto dos Fun
cionários Públicos Civis da União".
- (Do Poder Executivo). - Mensa
gem n.s 294-72. - (As Comissões de
Constituição, e Justiça, de Serviço
Público e de Finanças). _ (3.° Dia).

3

Projeto n." 935, de 1972, que rea
justa o valor das gratífícações conce
clidas aos Procurador-Geral e Pro
curadores Regionais da Justiça Elei
toral e aos Juizes e Escrivães Eleito-_
raís. - (Do Poder E'xecuthoJ.
Mensagem n.' 304, de 1972. - (A Co
missão de Constituição e Jus~iça fi
de Finanças). (1.0 Dia).

4

Projeto n.O 936, de 1972, que fixa os
valores de vencimento dos ,cargos dd
Grupo-Direção e Assessoramento Su"
periores do Serviço Civil da União e
das autarquias federais, e dá outras
providências. (Do Poder Exe
cutivo). - Mensagem n." 300, de 1972.
- (As Comissões de Constltuicão e
Justiça, de Serviço Público e de Fi
nanças). - (1.° 'Dia)..

Milton Cabral
Geraláo Mesquita
José (,111doso
Lourival Baptista

Dlnarte Mariz
Joflo Cleoías
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P.RERIDENTE~ Deputado &ClerlJaJ Jurema
VICll'-PRESLDENTE: Senador Joào cieoras
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PARTE SUBSTIXUTQ
SENADORES

Geraldo MesqUita
Bt'.lidlIilnJ 'J'ara.t.i
Eux~co Rezende
LourI'lu Baptlsl.a,
Cattete Pmheu'e

CONGRESSO NACIONAL

1
PROJETO N' 6. DE 1972 (CNI

E-tlma a RecelY, e Fl;l:a a !Je~pesa na Unlão para ti exercícíc finaneG!r<l
de 1973,

1. Senado Fedaral
2, Trlúunal de vontaa
3. POd~1 Judic!ano
4. Aeronáutica
-5, Il1j'!I;~1 na e LJomercIo
(;, Inrarior - Parte Ge-

raJ
7. InterIOr - SUDECO
8. InterlO1 - SUOAM
9, lntel'lor - $UVALIlI

10. Intertor ...:. DNOS e
DNOCS

U. Incenor - SUDENEL

Díogo Nomura - AREN!<.
Faria Lima - AREN ~

.' ítalo Fittlpaldi- ARENA
João Arruda - MDB
Mauricio Toledo - ARENA
Pacheco Chaves - MDB
Pedroso Horta - MDB
Salles Filho - ARENA
Sussumu Hirata - ARENA

Goiás:

José Freire - MDB
Rezende Monteiro - ARm~A

Paraná:

Antônio Ueno - ARENA
Hermes Macêdo - AEtENA
José Carlos Leprevost - ARENA
Maia Netto -' ARENA

Santa Catarina:
Abel Avíla - ARENA
Dib Cherem- ARENA
FranCISCO Grillo - AP.,ENA
Francisco Libncdoní -- MDB

Rio Grande do Sul:

Arlindo Kunzler - AR~NiI.
Célio Marques Fernan:les ;~ ~.RENA

Oir Furtado - AP.ENA
Clóvis Stenzel - AREN:\
Eloy Lenzi ..:. MDB
Norberto Schmidt - AJ.'l,ENA
Victor rssíer - MDB

VIU - O SR. PRESIDENTE;
(Gasiao Müllê,) - Levanto a ses

são, designando para amanhã a "e
guínte:

1

ORDEM DO' DIA

EM PRIORIDADE
tnecuseuo

Discussão única do Projeto' número
904-A, de 1972, que dispõe sobre a
carreira de Procurador da Fazenda
Nacional; tendo pareceres: 'da Comis
são de Constituição e Justiça, pela
constltucíonalídade e ,jurídicidacte
com emendas; da Comissão de Ser
viço Público, pela aprovação; e, dà
Comissão de Finanças, pela aprova
ção, com. substitutivo. Pareceres ás
emendas de Plenário: da Comissão de
Constituição e Justiça, peja ínc-ns
titucionalidàde; da Comissão de Ser
viço Público, pela aprovação da de
número 1 e pela rejeição da de n,O 2;
e,. d_a' Comissão àe Finanças, pela re
jeiçao . - Mensagem n.v 269, de 1972
- (Do Poder Executivo). - Relato
res: Srs.' Altair Chagas Freitas No
bre e Adhemar de Bal'l'~S Filho (\70-

. tação Secreta)"

ehem de otírmsmo e conrtança quanus
se eorccam na vanguarda desse MoV>.·
roemo ae redenção nacíonai. .

Anrmou o Mínísbro lVlá=~o Da vid An
QTeaZZa, dos Transportes, ao encerrar <>
"eu uiseurso quando da tnauguração do
trecho Estreito-Itaituba:

".8 Transamazômc11 é um dos
eornprormssos de nossa geração
com o ruturo. El' a nessa contn.
buíção, E' porta ampla que se.
salva. Descerra-se a «Qrt;n", verde
e, nesvendados os mtsterios da 110'
resta chega o trabalho chega a es

.jierança, chega a alegria, porque
chega o homem. Povoa-se, cntrm,
a Amazônia. Arnpría-se o Brasn.
A Pátria tem mais gvandeza, 1!,
seus filhos, mais confiança nos
próprios destinos" . '

E' o que tinha a dizer, Sr. Presiden,
te. (Muito bem).

o SR. PRESIDENTE:
tGastão Müller> - NadJl. mais ha-.

vence a tratar vou levantar a sessão.

o SR. PRESIDENTE: ,
(Gastão Müller) - N,)s termos d!'.

artigo 21, da ReaoluçáQ n- 91 de 197~..
convoco a Câmara dos iJeoutados parx
uma sessão extraordinária matutina.
"'Ilanhã, às 10: 00 horas, destínada e,
rranaíno de Comissões. .

DEIXAM: DE COl'i!PARECER Oll
SENHORES:

Alípio Carvalho
Para:,

João Menezes - MDE
Maranhão:

améeíeo de Souza - ARENA

Piauí:
Pinheiro MachadO - ARENA

Ceará:
Ernesto Valente - ARE:NA
Marcelo l,inhares - ARENA

Rio Grande do Norte:

Grimaldi Ribeiro - ARENÁ
Vmgt Rosado - AREN.\

Paraíba: -

Alvaro Gaudêncio - ARENA
Teotônio Neto - ARENA

Pernambuco:
Aderbaí Jurema - ARENA
Etelvino Lins - ARillN!\
Geraldo Guedes - ARENA
Ricardo Fiúza - ARENA

Alagoas:

José Alves -- ARENA
José Sampaio - ARENA

Sergipe:
Raimundo Diniz - ARENA

Bahia:

Wllson Falcã,o - ARENil:
Rio de Janeiro:

Dayl de Almeida - AH.ENA

GuanabaTa:
Amaral Netto - ARENA
Euripedes :Cardoso de Menezes' \

ARENA
Lopo Coêlho - ARENA

-Minas Gerais:
Aécio Cunha - ARENA
Altair Chagas - ARE:-:I'A
Delson ScarMo - A&ENA
Padre Nobre - MDB
Tancredo Naves - MiJB

São Paulo:
Amaral Furlan - ARENA
BBzerra de Mello - ARENA
Braz Noguein - ARillN!\
Cardoso de Almeida - ARENA

.Dias Menezes ,.... lWJB

ra o ano vindouro. A Instalação dos
demais portos seguirá o organograma
de construcão das estradas.
. Essa Infra,·estrutuxa de transportes
representa; s~m ~úvida, .a catapulte
do desenvolvlmenw economico e so
cial da bacía amazônica, especíalmen
te no que se refere a nzaçào de gru
pos interessados nas atívidades agro
pecuárias. O oovemo, neste set-or,
tem oferecido apoio total, e para tan
to reservou 10 quilômetros de cada
margem da 'fl'ansamazômca e da
Cuiabá-Santal'ém a fim ue promover
a conquista efetiva da região. Assim
é que aos colonos que para ali se
deslocam são Oferecidas as terras,
além dos instrumentos necessários
para a sua permanência na área.

Por outro lado, empreendimentos
de alto valor econômico estão sendo
feitos em razão da descoberta de
grandes reservas de mínenos, equipa
q:adas ás do Quadrilátero l!'errifero de
Minas Gerais.

Na Serra dos Carajás, as atividades
mineradoras de uma Companhia de
capital misto, com a partícrpaçâo ma
Joritária da Companhia Vale do Rio
Doce, estão a exigir uma ferrovia na
quela zona, a nm de possibilitar o
escoamento da produção.

Ao longo da Transamazônica estão
aendo implantados projetos da maior
eignificação econômica. O Projeto
Marabá, por exemplo, visa à explo
ração de diamantes, manganês e fer
ro entre os rios Branco E' vermelho;
o Projeto Tapajós busca avaliar a in
çidécia de ouro e estanho; o Projeto
Xingu tem por objetivo avaliar a
ocorrência de cobre, zinco e chumbo
no Médio e Alto Xingu; e os Proje
tos Arípuunã e Sucunduli investigam
as jazidas de estanho e manganês
numa vasta região, que abarca Jaca
:reacanga e Prainha.

As rodovias amazônicas represen
tam, portanto, o despertar de mais da
metade do território brasiíeíro. E o
Presidente da República tmha cons
ciência da amplitude do projeto ao
afirmar, quando de sua históríca vla
gem ao Nordeste:

"A Transamazôníea será uma
véreda aberta ao nordestino para
a colonização de enorme vazio
demográfico e o íníeín da explo
ração de potencíaís até então
inacessíveis. "

Com este nosso trabalho procura
mos ressaltar as ímpíícações resultan
tes de um sistema de transportes na
bacia Amazônica, bem como o seu al
cance social e econômico. Se lançar
mos os olhos sobre o mapa do Brasil
e considerarmos os óbices que a todo
instante desafiam a têcmea, a bra
vura. e a dedicação dos homens que
se comprometeram com essa emprei
tada, fruto da decisão histórica de
um Estadista, verrfíeamos que a obra
é de ímporbãnoía transcendental.

Interhganclo o Atlântico ao Pacifico
através de florestas e rios imensos
o sist.en:a ViCL1'io em implantação n~
ll.mazo.ma vem confirmar a vontade
Inabalavel aos I:lramlelr'ls de transfor
mar este Pais numa grande Nação.
, ~ baCia do nosso maior rio não será
maIS alagaua pelo céreo)'o de Hermart
Khan e, SIm, conquistada Q desenvolvl
da por um povo que acreditou .m sua
própria capacldade de trabalho e teve
fé em seu proprjo destl~,

. O chamamento que {l Pr::sidente Mé
dici fez aoS seus patrícios, naquele mo
mento ae a etversidad'2s oa,n1 os nordes
tinos, rol prontamente at:mrIiào E ho
je, graças a dedicação e a bravu:a 00
txaballJanor braslleiro, li'jerado nessa
obra por um'" equipe de hcmcns rf'S
ponsáveIs e aestemidos, como lVJário
Andreazza e .E<:!iseu Rsaen~:Je" vemo.
conclUlOa a primeira etapa, da 'fran
samazonlca.
~uero nesta oportunidade, Senha.

PresIQente, render a. minl1a. homena~

gem a tao ilustres figuras, quI'" nos en..
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\ QUAN7'ITÁTIVOS, POR CRG.if.OS. f'ARA DISTRIBUIÇilQ
DAS SUBVENÇOES SOCJIAIS

Mirustérto .da Educaçâo
e Cultura tCNSS) mntidades ABSistenclals, 8ducaclonals,

Culturais li Oientlficas .!.!...~

Ministério da Saúde Assistêneia Médico-Rospitalllr :'::QE!:!3

Mlrumo por illntidade TI:TIl 1.000

Cota p.0~ Cong~e~Qil:itll. !,1M,~~"" 1951.1I.ll!l"

1l:.iciO, dia !l-IO-n,. e. término dll!'.
19-11-72.

5

Comissão 1I.lista inct/lIl bula de esludp
e parecer soore (! nieueaçem. n.o 5a~

de 1972 tCN), qUe submete à deli!
beração âo- Ooncreeso.Nacioniü te:J(
to do Decreto-tei 11." 1. 239, de 2 d~
outubro de 1972, iue 'aerescenta

_ 1)ct1'àgrajo ao art, 5° do Decreto-leã
-ns 204, de 27 de tetereiro de 1967
e dispõe sobre tnianciamento à ex~
portação" .

Cor"IPOSIÇÃO

Presidente: Deputado Aldo Lupo ,
Vice-Presidente: Senador Benjas

mín Farah,
Relator: Senaàor Renato Franeo ;

CALENDÁRIO

Dia 16-10-72 - É lida a Mensa"l
gem, em Sessão Conjunta;

Até tlia 5-11-72 - Apresentação do
parecer, pela Comissão, de acordo coiU
o art. 110, do Regimento Comum,

PRAZO'

Até dia 5-11-72 na Comissão ·Mista.
,Até dia 4-12-72 no Congresso Na~

cíonal,

COMI§SÕES TÉCNICAS
Comissão de Constitlaçáo c Justiça
Reuniões ordínáría, Diaí;iamente
- As segundas e tercas-reíras M

15 horas -
- As quartas, quintas e sextas '"

10 roras

Comissào de Educação e cuuur«
Reunião: 18-10-72
Rara.: 10,00
Pauta: Conferência do Dr, Heili<il1

ourauüno de Souza, Diretor do D€:'
partamento de Assuntos Unlversítá«
rios do Ministério da Educacão e
Cultura. • .

Tema: Assuntos do Departamento
referentes ao Ensino Superior.

IX - Levanta-se a ::;css{io "'
18 horas,!. / - ,- ..

2 Itor, às 16,00 horas, no Mlditório do
Comissão Mista incllmbida de Iãsttuto Senado Ferteral .

e parecer sobre a Mensagem n," 55, Até dia 30-10 _. !\.:Jt'cscntacão do
àe 1972 (UN), qlle Sllbmete'àdelibe- parecer, pela Comlssáõ: .
ração' do Congresso Vaczúncu texto - Discussão do projeto, em sessão
do Decreto-lei n9 185, a6 2h a'ela- Conjunta, a ser ccnvocacu tão ioga
verelro de 1967, que "estabelece no)'- seja publicado e distribuído em avulso
mU$ para contratação de obras e o parecer da Comissão MIsta-.
pora l'evlsão ãe preços em contraiOs Pmw
de obras 01l serviços a cargo do ao
Vel'no Federal."

(,leta

Composição
Presidente: Senador J(,sé Augusto
Vice-Presidente: Deputado Santilli

Sobrinho
Relatol'; Deputado Enlllio Gomes

PRAZO

Até o dia 12-11-72, no Congresso
Nacional.

II
Oonüssão Mista inc1l.1nb·jda de estudo

IJ parecer sobl'e a ll1'ensagem nU 56,
de 1972 (CN), qlle submete a delz
beração do. conçressa Nacional tex
to do DeCreto-lei n9 1,23&, de 14 de
setembro de .1972, que "Autoriza a
Remissão de débitos ao Departa
mento Nacional de Est1'adas de Ro
dagem."

Composição
-Presidente: D'eputado Erlüdo LemOS
Vice-Pl'esidente: Deputado Freitas

Díníz
Relatol·;. Senador ReMetio Nunes

Prazo
'Até dia 14-11-72, no Congresso Na-

cional. .
4

Comissão Mista incítl1lbida de estudo
(J parecer sobre o Projeto de Lei n Q

9, de 1972 (UN), qlle "Autoriza o
Poder nxecuuoo a (!bnl' crédito su-

184.000 plementat em' retorço ete aotaçao
que especifica, constante do Orça
mento Gerai da União para o exer
cicio Financeiro dê 1972, e dá Ollt1'as
pl'ovidénczas. .

Composição
Presídente Senador Ruy Santos

111.000 Vice-Presidente: Deputado Alberto
Lavinas ,

Relator: Deputado Oswaldo ZanelIo
5.IlI:lO CALENDÁRIa

Dias 11 - 12 - 13 -- 14 - 15 
lis.OOO 16 - 17 e 18-10 - Apresentação de

emendas, perante a cçmíssão:
Dia 26-10 - Reunião da .Comissão

!!arl'; llop'reciação go P'krec~~: gQ ~ela"

Urgílio Távora
Reraldo Á"Iesquita

Gemirlo Me~rl11ita
LOUrl"I1J BapHsla
Oattete Pinh"'TO

llm'lt'flJ Petxoto

toaquím Macedo
;>\etre Nobre _
filllton BrandãO ;
llenricÍue -I.Ivell ,

tose ifreue
Raymlmdo P" rente
Wilson Eõ'a/cão
Wílrnar Dalianhol
Ubaldo Barem
Cid Furtado
Edson eonne
Djalme Mal'inh! 1
Zacarias Selem0 i
Silvio LOJ,1es

Milton Oabral

DEPU'I'ADO:a

Virgílio Távors

Paulo Tôrr€s \,
Magalhães Pinto

Amaral Petxete
Ruy ';;qntoa .

úarCI~. "ioto
liry Alcântara'
Etelvmo Lins
OSII"ald\\ Zaneúl
<';'Slan Ara rípe
JOM Alves
AécIo Cuni~a

Flexa flJlJmro
Batlstá Miranrla
SiqueIra camooa
OUVir Gabardo'
Victor lssier
Renam Azeredo
Vinicios Cansanção

Paulo Tôrreíl
. Cáttete J?lnf.ielro

Somente lID Entidades de Assistência
SoO Menor z ~!..!.E••~~_.T.--TT.-""""".

do Planeja
e Coordenação
(Encar/;loo GIl-

BlntidMfes AJ'aistenclarSi EfdliCMiOnlírs,
Cultul'al~ e Ciel'ltíflc!liJ • ~ •.•_..!.•_... !]

Ministério da Justiça

Mintatérto

mente
Geral

'TaIS)

12, Interior - S UDES UL
13, Interior .., Territó-

rios
14. Mazmha
15, ReliJ.~ô?S Il:xt0riores
15, Transportas (P. Ge-

ral - DNPVN)
17, 'I'rannporhes (DNER

DNEF)
L8, Encargos Gerais

L Receita
2. camara
3, Preainencía
4. Agrfcultura

. fi, Educação
6, EXércIto
7. l13zeoàa
8, Minas (l mn~~illa

9. PlanejarnenLo
io. 'í'raoalhc
n , comumcacõea
j~, Justrça
13 Saude
14, El1~argos Fln~nceiros
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MESA

[,-~ARTAMErHO DE COMISSõES

L.IDERArlJÇAS

LíDER DA I\lAIORilA

Gera} do Freire

LíDER Df', MINORIA

Pedroso Horta.

Amaral f'urlan
Artur Fonseca
Chaves Amarante
Jonas Carlos
Lomanto Junior
Maga.lhâe« Melo
Stelio Maroja
Zacharias Seleme
Vago
Vago
Vago

MDB

Nlarcondes Gadelha
Rubem Medina
Santllll soonnno

MDB

Jorge Ferra;:
Ruy Lino
Victor Issler
Vago
Vago

REUNIOES

SUPLENTES

ARENA

Hermes Macêdo
Januário Feitusa
Joâo Linhares

_Pinheiro Macnado
Marco Maciel
Mário Mondino
Navarro lTieira
Paulíno Clcero
Rogério Rêgo
Wilmar Dallanhol
Vago '

Amaral Neto
Braz "\ugueira
Djalms, Marinho
Faria Lima,
Jose Haddad
Márcic Paes
sussumu HIrata
\lago
\lago
Vago

Alberto Lavipail
Amaury Müller
Antón!n Pontes
Ario Teodoro

Altair Chagas
Antonio Ueno
ardína; -Ribas
Batista Miranda;
Bento Gonçalves
Cardoso de Almeida
Djalma Besso
Edvaldo Flores
Frnesto Valente
Fernando Fagundes

Netto
Ferreira do Amaral

Dias Menezes
Eloy Lenzi
Fernando Gama
Harr.v Sauer

4) COMISSÃO' DE EDUCAÇÃO

E- CULTURA

,
Quartas e quintas- feiras, às 10 horas
Locat: Anexo 11 - Saía 4 - Rama I 631

Secretário: Milton Gualberto da Silva

TI'rULP..REJ:!

ARENA

TURI\I[A "A'· I TURMA "B"lDias Menezes
Fernando Ounha
Henrique Eduardo Alvl:~

ouvir Gabardo
VlCtOI" Issler
Vmíoíus Oan,mnçãg ~c

TURMA-"B'~

Aíron RIOS
Antoniu Marill
DIb onerem
Elcio_ Alval'e"
}Illdebrando Guimarães
JairO Magolhãeo
João Linhares
RUy D'Almeida Sal'posa
Vago

MJJB

~UPLENTES

MDB

TURMA "A"
áltair Chagas
ceuo Borja,
Djaíma Bessa
Ferreira do Amaral
rtaio f<'lttipaldi
JOSé Alves
Jose Sal1y
Lauro Leitão
Mario Mondino
Túlio Vargas
Vago

ARENt">.

Aluo LUPO
Batista MIranda
I!agard Pereira
ETaldo Lemos
Hanequim U8.ntas
Joau Guido
Joaquim Coutinho
Jorge Vargas
Jose rasso ce .'lndradG
Juvencio Dias
Manoel Roanguel3
Marcilio Lima
MIlton Brandão
Ruy Bacelar
Sinval Boaventura
Souza -Santos
zacnanes Seleme

Vice-Presidente: Alceu Oonares - MDB

',rl'XULIloRES

ARE..1\lA

-lrurma uA"

2) COMISSAO DE CONSTlTUICÃO

E JUSTiÇA

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10 horas ,
Local: Anexo II - Sala nv 11. - Ramal 621 I
Secre~ária; Em Machado Coelho -

více-Presidente: LUiz Braz - ARENA

. Presidente: José Bonifâcio ~ !iliENt..

Naclyr Rossetti
Joel Ferreira
Severc, f!JtdaliG
.lfernanClC' Lyra
1Vl~rco- fi'reíre
Pacrs Nobre
Alencar Furtado
F1'~íta.o Nobre

Ja:~o isrum
Laerte VIelrl~

Joáo Menezes
Hamiltun Xavier
Pedro Parra
Dias Menezes
Petrônio Figueiredo
FranciscO Amaral
Rubem Medina

ARENA

Lider: Geraldo Freire
MDB

Lider: Pedroso Horta
,,'i.RENA

Vice: LIderes

Cantidio Sampaio Homero SB,ntoij
Carlos Alberto João Castelo
Chaves Amaranto Nina RIbeiro
Clovis Stenzel Brasinr Ualado
Daniel Faraco Joàc. Lmnares
Da)'1 de Almeida Lomantr JUl1lor
Ê:lcio Alvares Magalhâe~_ Melo
Grimaldi Ribeiro ZaGhal'l!\D selemo

MlJB

Vice-Lideres

Presidente: Pereira Lopes

19 vice-Preeruente: Luiz Bra~a.

29 Vice-Presidente: Reynaldo Santana
19 Secretário: Elias Carmo
29 Secretário: Paes de Andrade
-39 Secretário: Amaral de Souza
~Q Secretário: AlipiO Carvalho
19 SuplentG: Heitor CavalcantI
29 Suplente: Jose Haddac
30 Suplente: Antônio Ponte"
4" Suplente-: Edison Bonna

DIVISA0 DE "OMiSSóES PERMANENTES

Paulo Rocha
Local: Anexo rI - Ramal 26

Presidente: ·-Antônio Bresolln - MDE
rrurma I.it !<_t~

Geny Xavier Ma,rques
Local: Anexo il - l'ele±ones 21-5719 O 24-4805

=:- Ramais 601 e 619

_Gastão Müller
Jarmund Nasser
Moacir ohtesse
Oceano Carleial
Parsifal Barroso
Plínio Salga do

MDB

Nadyr RDssettf
Olivir Gabardo

SUPLENTES

ARENA

Manoel de tHmeid!\
Neey Novaes
Nasser "Almeida
Osnelll MartinelU
Ossían Araripe
Paulo Ferraz
Stéllo' Maro.ia

Atreu Gasparlnl
Ar,! de Lima
Bezerra de Melló
Daso Coimbra
IDmanuel Pinheiro
Furípedes oardoso de

Menezes -
l."lexa Ribeiro

Aderbal Jurema
Albino zeni
Antônio Mariz
Arthur Fonseca
BraslIio Calado
Ildélio Martins
Jair Magaihães
Luiz Bra., -

-M:nB
Alcir Pimenta Juarez Bernardes
Fábio Fonseca Pedro Ivo
Henrique Eduardo Alves Santilll Sobrinho

REUNIOES

Quartas-feiras, ás 16 noras
Local: Anexo LI S3Ja fi," ~ - Ramal 63D
Secretária: Marta CléUa orrlco-

Presidente: 'VIurilo Badaró - ARENA
Vice-Presidente: MauriciO Toledo - ARENA
Vice-Presidente: Brígtdo rinoco .:.. MDB

TITULARES

ARENA

~rancisco Amaral
J q. de Araújo Jorge

-João Borges

Jarmund Nasser
José Oarlos Leprevo~

Manoel r'aveíra
Mauricio Toledo
Nogueira de Rezendq
Norberto Schmidt
Parente ["rota
Pires Sabóia
Ubaldo Barem
Vago
Vago

MOS

c José Bonifácio Neto
José' Camargo
Marcelo Medeiros
Ulysses' Guimarãel1,

_ .Francisco Pinto \
Hamilton Xavier 1
Laerte Vieil'a
Severo Eulálio

SUPLENTE~

ARE..1'iIA

Lísãneas Maciel
Miro Teixeira
Petrônío Figueiredo
Sílvio de Abreu

Jorge

REUNJOES

Diarlamente às 15 horas - As sextas-feiras,
às 10.30 horas

Local: anexo II - Sala 17 ;:: Ramal 626
Secretária: Silvia Barroso Martins

lFul'ma '10 A"

Vice-Presidente: João Arruda":; MDB "

Turma "BOI

Vice'~Pl'esidente: Alberto Hoffmann .-. ARENA

3-) _COMISSÃO DE EcôNÓMIA

Presldente:_ Tancredo Neves--~ MDB

Adhemar Ghisi
Alfeu GaSparinl
Ameríco de SOUZ!1o
Artnur Fonseca
Oantadío Sampaio
Claudio Leite
Dayl de Almeida
Emanuel Pinheiro
Flávio Marcillo
Gonzaga vaseoncetoa
Homero Santos

t.bncar Furtado
.Argilano Dario
Elloy Lenzy
Fernando Lyra
J_G, -de Araújo

-rURMA "B"
Oardosu de Almeidt\
Edvaldo PIores
Geraldo Bulhões
João d-a-Câmara
Nunes Freire
Vasco Amaro
Vago
Vago

MDB

José Mandeill
Pacheco Chave~

Vice-Presidente: Fernando Gama - MD13

'Turma ,.B"

VlCo-Presidente: Delson Scarano - ARENA
'Xl'1'ULSltk:8

AREJ.'lA

COMISSõES PERMANENTES

1) -::DMISSAO DE AGRICULTURA

E POLiTiCA RURAL .

Francisco Libal'donl
Juarez Bernlll'dea

TURMA "A"

• Antonio Uer,o
Diogo Nomura
Flávio Giovine
Herbert Levy
()rensy RodrigueS
Paulo Alberto
Vago
Vago
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5) ~OMISSÃO DE FINANÇAS

6) COMISSAq DE FISCALIZAÇÃO

L~ANCEIRA E TOMADA DE CONTAS

BEUNiOES

Turma" li" - Qu;arl:J.S-lerras, às 10 horas
'I'urma .. B" - QUlntas-leiras, ás 10 horas
Local: Anexo 11 - Saía 16 - Ramais 6q,:.\ C 643
Secretaria: Maria Geralda omco Ml)S

osins Pontes
Vinicius oansançãe
\lago -
VagCl
Vago

JvólaS Leite
Lauro Leitão
Lins e süva
1 '-~u .~nt() Jur'or
I.mz Braz
Marcelo Linhares
Mario Mondmo
Milton Brandão
Oceano Oarlpial
('mar G~\tão

Paulo Abreu
Paulo Alberto
Pires Sabóia
Raimundo üiniz
Rwardo Fiúza
SinvaJ ,GuBzelli
Wilson Braga
Wilmar Dallanhol
Vago

EuC1D Fagundes
EloY·Lenzy
Henl'lq "" ",d uardo A1~
Padre Nobre

Nosser Álrneida
Oceano Oarleiaí
Oswaldo Zanello
Parente Frota
Rozendo r1e Souza
Siqueira C. ropos
Vasco Nete
Vlngt Rosado

MDB

lilrma HC"

'XITULARES.

AR&"lA

'I'URMA "B'~

AécIO cunha
Alair FerreIra
Baptista Ram01l
Furtado Leite
Luiz Uarc18
Ossían Araripe
Vingt etosad;)
Ubaldo sarem
Wlleon Falcão
Vago
Vago
V........n

TURMA "A"

Alberto Costa
Alberto Hoffmann

.J [i'urlar.
Arnerico Brasík
AntonIu ...... enc
Arnaldo Prieto
Bezerra de .,j eJ10

• li ::!oarano
Dib Cherem
Dyrno P'
Djalma Marinho
Ernesto Valente
GdsrnlJ lller
HeItor Cavalcanti
Henrique Turner
Ivo Braga
.João Linhares
João Vargas
José da Silva Barros

ARENA

Arbmo Zelli
Bias Fortes
EdISon Borma
Gonzaga Vasconcelos
Manoel Novaes
l\Ilonteiro de Barros
Sales Filho
Sebastião Andrada
Vago
Vago
Vago

Ary vaiacao
BatIsta· MJranda
Bento Gonçalves
Edgard Pereira
réLelvmo Lins
GarCIa Netto
Mata Net<J
Manoel de Almeida
Manoel Rodrigues
SIqueIra Campos
Vago
vazo

Jarro Brum
,;:tenato Azerede
'v~ reter Issler
Vago
Vagfj

Batista Miranda
Fernando F'agundes

\letto
Fernandes L-opes
FrancG.lI1u " 'ra
Garota Ne~o

João da Câmara
José Carlos Fonsàc'a
IVfárcl0 Paes
Mário Stamm

Vice-Presidente: Ney .Ferreira - MDB

Tr.rULA1tE§

SUPLENTES
ARENA

SUPLENTES
ARENA

q) COMISSÃO DE ORÇ/".MEf\lTO

Presidente: Aderbal Jurema - ARENA

Turma. "A"

Vice-presidente; AJ:y Alcantara - ARENA

'.rurlna üB"

Vrce-Presídente: Oswa'río zaneüo

MDB

Joâo Arruda
Lauro Rodrigues
Silvio de Abreu

RFíTNIOES

Quartas-feiras, às 15 horas
Local: Anezc fi - Sala nv 7 - Ramal 660
Secretária: Helena Ribeiro da Cunha

Antônio Pontes
Freitas Dini~

.Jaison Barreto

Halmundo Parente
Rezende Monteiro
Roberto oensra
Vago
Vago
Vago

MDB

FreItas Diniz
Jerônimo Santana
João Menezes
Severo EulállO
Thales Ramalho
Vinicius Cansãu.;fto

José .rasso de Andrade
Nogueira de Rezende
Odulfo Dommgues
Paulino C1cero
Prisco Viana
Wílmar Da!lnahol
Vago
Vago

MDB

Jorge Ferraz
Vago

!\IDB

Vago
Vago

SUPLENTES
AR~A

Awlr PImenta
Dirceu Cardoso
VaJZo

Ardma; alIJas
Edilson Melo fávora
José Machado
Jose SampalD
MarGo Maciel
Vago
Vago

Francisco Amaral.
FranCISCo Pinto
Getúlio Dias

Cal' los Cotta
Fernando Cunha
Walter Silva

ARENA

Aécio Cunha
Antônio B'lorêncio
Artur Santos
Baptista Ramos
isente ooccarves
E;lclO alvares
uunpedes Cardoso de

Menezes
• ernanno Fagundes

Netto
rirancisco Grtllo
João Castelo
Jose Haddari
Lauro Lertão
l\Ilanoel Novaes
Norberto Scl1mIdt
Parente Frota
Wilson Falcão
Vago

Lísàneas Maetel
Pedro Paria
Peixoto lJ'ilho

REUl',IOIl:"

Quartas e quintas-feiras, às 10 horas
Local: Anexo fI - Sala n9 6 - Ramal 6~3

Secretária: Iná Roíand ele Araújo Salvado

irtlrma uA"

Vice-Presidente: fi'ancisco Grillo .:;;;. ARENA
Turma. hB~)

I
Vice-Presidente: Jerônimo Santana .;;:. MDB

'l'r.rUL-4.RES

AREN·A

TURMA "A" TURMA "B"

SUPLENTES

Presidente: Aurellano Chaves - ARENA

Adhemar Ghisl
CélIO MarQues E'ernandes ttalo Contl
otaudio Leite Joaquim ·Macedo
Daso COImbra Pinheiro Machado
Díb Onerem Maurtcro Toledo
Ernesto Valente Sussllmu Hlrava
Geraldo Bulhões Vago
Ildélio Martins Vago

MIJa

7) COMISSAQ DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

fi) C''JMISSAQ IJE MINAS E ENERGIA

Presidente: Wilson Braga - ARENA
Vice··President,,: Fernando Fagundes Netto"
ARENA
VIce-Presidente: Argüano Dario - MDB

'j'l'i'ULARES

ARENA

REUNIÕES

</uartas-feiras, às 15 horas
Local: Anexo II - Sala n~ 16 .;;; Ramal tl'n
Secretário: Wilsón Ricardo Barbosa Viana

Alvaro Gaudâncío
Crrí Furtado
Daniel Faraco

. hermes Macedo
João Alves
Jose da ';l.va Barros

.Osmar Leitão

Marcelo Medeiros
Vago
Vago

",,,cneco Chaves
Peixoto Filho
VmlClUS Cansançã,o
WaJter suva

MDB

Vago
Vago

MJ)B

Adhemar de Barros Filho
Brasl!lo Calado
Dyrno 1'ires
Fernando Magalhães
Ivo lilra<ru
Joào oasteío
Ozanam coemo
'Vago
Vago
Vago

MlJB

vago
Vago
Vago
~ago

SUPLEW!'I!;S

ARI1,~a

Hugo AguIar
Joao Alves
JO"cJllllll Maceco
MárIO l'elJes
MlJton Brandàc
Pearo ccum
Pnruo Salg:ido
Roberto Gebara
beua~llao Andrade

José Bonifácio !'Isto
Jtle! Ferreira

Adalberto oamarao
Oras Menezes
FlonIll ooutmno
FreItas NolJre
Jose camargo

Adbemar Ghisi 
A!à.lt lierr!-lra.

A"alr cnaaas
Antonio MariZ
Arllncto &unSJer
ALhoS ue Andrade
Furtu Lima
F'errelra ao Amara)
II'1IrLado Lr.ntll
Ber~ert 1.>evy
lier:nes Maced"

At he ooury
VaE;o

V""O
Vago

Aldo Lupo
Annur Santos.
Homero santos
nceuo tVl'HtUlS

Jorge V,,, gas
Leo!JlIll10 f'ére..
Nornerto Schmldt
W umar Gmnlaraes
Vagf)
Vago

Presidente: Arlindo Kunzler - ARENA

'IUrma hAI1

Vice-Presidente: Ricardo J!';uza - ARENA

Turma ..B"

Vice-Presidente: Peixoto J!'ilho - MDB
',[l'J'()LARES

ARENA

TURMA "A" 'l'URMA "B"

Dayl de Almeida Athos de Andrade
Gabriel Hermes EurICO RIbeiro
:Eleitor Cavalcanti Henrique F'anstone
'Joaquim Macedo Josias Leite
8tnva! Guazelli NOSRf'r Almeida.
Theódu!o çle Albuquerque Vago
Vago - Vago
Vago

y
Presidente: Xourinho Dantas';;:' ARENA

'l'URMA "A"

Vice-Presidente: Sousa Santos - AREN"'

.rurma "B"

Vice-Presidente; Harry Sauer - MDB

'!l'.rULAltES

ARENA

TURMA "B"
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Vice-Presidente: Silvio Barros..;;. MDB

Vice-Presidente: José Carlos Fonseca - ARENA

Turma "B"

'f") COMISSÃO DE' REDAÇÃO

Moacir Chiesse
Monteiro de Barros
Parente H'rotta
Passos Porto
Rezende MonteIro
víngt Rosado

Mario Stamm
Mário Telles
Ruy Bacelar
Sinval Boaventura
Vago

MDB

Júlio Viveiros
Rubens Berardo

Jonas Carlos
José Pe edo
José Sally
Lopo Coelho
ozanam Coelho
vímcius Câmara
Vago
Vago

MDB

MDB

i-edro Lucena
PeIxoto Filho
Vago '

REUNJOES'

Vaga
Vago

SUPLEl'oTES

ARENA

AJalr Ferreira
Ardinal Rtbas
Edilson Melo Távora
El'aldo Lemos
Garcia Netto
Jose l,([achado
José Sampaio
Maia Neto
Mário Mondíno

Adalberto Camargo
Dias Menezes
Fernando Lyra

Abel Avila
Al berto Costa
Antõmo l"lorencio
Arnaldo Prieto
E:mJlIC' "Gomes
Fernandes Lopes
.roao Gmdo
.ruvencío Dias

Agostinho Rodrigues
Baldacoi Filho
Cid Furtado
Daso Coimbra
EUriCO Ribeiro
Hildebrando Guimarães
Joâo Castelo

Bezerra de Norõeo
l":eitas Nobre

Seção de Comissões de I·nquéri!o
Chefe: Flavio Bastos· Rklmós
LOGal: Anexo n - Ramais 609 - 610

Ohefe: Btelta Prata da Silva Lopes
Local: Anexo li - Sala 8-13 - Ramal 604

Seção de Comissões Especiais

MDB

Alberto Lavínas José Mandelli
Amaury Müller Nadyr dossettl
Francisco Líbarríonl Peixoto Filho

REUNJOES

Quartas-feiras, às 15 noras
Local: Anexo Il - Sola 09 5 .::; Ramal 698
Secretária: Sylvia CUrI Kramer Benjamín de Canto

15' COMISSÃO DE'TRANSPORTES,

COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS

Lm .<DÃO DE COMISSõES TEMPORARIA§

Gilda Amora de Assis Republicano
Local: Anexo n - Ramais

COMISSõES ESPECIAIS

:1) COMISSAO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO

Presidente: Lomanto Júnior - ARENA
Vil:e-Presidente: Oceano Carleial - ARENA

SUPLENTES

AREl'JA

Presidente: Rozendo de Souza - ARENA
Vice-Presidente: Vasco Neto - ARENA
Vice-Presidente: Léo Simões - MDB

TI'l'ULARES

AREJ.\lA

Francisco Líbardoní
Getúlio Dias
Léo Simões

Quartas-feiras, :l,s 10 noras -
Local: Anexo Il - Sala nv 12 .::; Ramal 694
Secretário: Hélio Alves Ribeiro

Nava~ro Vieira
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

MDB
i-edro Lucena
Vago

SUPLENTES

ARENA
Juvêncio Dias
Nunes Freire
Oceano Carleial
Parsital "Barroso
Theódulo de Albuquerque
Vago
Vago

12) COMISSÃO DE SAúDE

Alencar Furtado
Dias Menezes
Francisco Pinto

Laerte VIeira.
Ney Ferreixa
Vago

RE-DNlOES
Qual'tas-feiras, às '15,00 noras'
Local: Anexo TI - Sala n9 13 - Ramal 88a
Secretário: Walter Gouveia da Costa

Athiê Coury
Freitas Dlniz
JG -íe ",.raúj,

AnapoJino de fi'aria
Jaison Barreto

Clóvis Stenzel
Gerald Guedes
Hanequim Dantas

rtaio Contl
Januário Feitosa
João Vargas
José Penedo
Osnel\i Martinelll

13) COMISSÃO DE SEGURANÇA

NACIONAL
Presidente: Agostinho Rodrigues - ARENA
Vice,Presidente: Milton Brandão - ARENA
Vice· Presidente: Pedro Ivo - MD13'

TITULARES
ARENA

Parente Frota
Silvio Venturolll
Vinicius Câmara
Vago
Vago

Albino Z, I
aJIOn RIOS
Daso COImbra.
Diogo Nornura
Henrique Fansone
João Alves
Jose 'Passo de Andrade
Josias r erte

---: .

Presidente: José l"reire - MDB
Více-Presíríenta: Lauro Rodrigues - MDB
Více-Preaídente: Paulo FelTaz ...;; AREJNA

TITULARES
ARENA

Carlos Alberto Olíverra Vago
Francelino Pereira Vago
Grimaldl Ribeiro Vago
Hugo Aguiar VagO
Necy Novaes Vago
Nina Ribeiro vase
Paulo Abreu
v:)C!o

Amertco Brasil
Arnaldo Busato
BaldacI Filho
EraIdo Lemos
Franeisco Rollemberg
Leão Sampaio
Marcilio Lima.

MDB

Florim Coutinho Vago
Ruy Líno Vago

Vago
SUPLENTES

ARENA-
Adhemar de aarros Filho ceuo Marques Fernandes
Arnaldo Prieto SalJes Filho
Ary Alcantars Siqueira Campos
Bento Gonçalves Sousa Santos
Eraldo Lemos Teotônio Neto

Flávio GlOvine Vingt Rosadtl
João Guido Zacharias Seleme
Magalhães Melo

14) COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

MDB

MD13

Jülio Viveiros
Marcondes Gadelha

Jorge Vago
REUNIOES

Quartas, feiras, às 15,30 noras
Local: Anexo rI - Sala n9 10 - Ramal 682
Secretária: Maria Benedita de Freitas Brandão

Presidente: Jallduhy carneiro =õ MDB
Vice-Presidente: Sylvio Botelho;;;;;' ARENA
Vice-Presidente: Fábio Fonseca - MDB

TITULARES

ARENA

Júlio Viveiros
OUvir Gabardo
Pedro Ivo
Rubem Medina
SilVlO Barros
Walter Silva

Ralmundó Parente
Vago

MDB

MDB

Hamilton Xa.vier
Jairo Brum
Oziris Pontes
Petrõnio Figueiredo

AREl'JA

Leão Sampaio
Leopoldo Peres
.rosé Peneoo
Marco \1ilClel
Murilo Badar6
Norberto Sch rnidt
Oceano 'arleial
Orensy Rodrlp;ues
Parsifal Barroso
Sousa santos
'VUmar Guimarães

MDB

Amérlco de Souza
Célio Marques ~ernandes

Cláudio Leite
Joaqmm Coutinho
Marcelo Línhares
Pedro corun
r,lilelrí' M'1('hado
Raimundo 'iniz
Rogerio Rêgo
'I'eotônío Neto

MDS
A ,'r Furtado
João Menezes
Marcos B'reire
ThaJes Ramalho

SUPLENTES

TITULARES

ARENA

TURM..'"

Vago
Vago

SUPLENTES

AREl'JA

Aldo Fagundss
Anapolino de "'aria
Dias Menezes
Francíseo Pinto
Padre Nobre

Aíreu Gasparin1
Alvaro Gaudêncio
Arnaldo Prieto
Ary Valadão
Danieí "'a' ICO
Díogo Nornura
F. t'a Cima
Ferna ndo Magalhães
Fl~Ka Ribeiro
Geraldo Guedes
H,rml"!s Macedo

TURMA "A"
Adhemar orusí
Aroldo Carvalho
Ernes.J Valente
Henrique Turner
José Carlos Leprevost
Lins e Silva
Lopo Coelho
Manoel Taveira
'""'flSSOS Pôrto
Pires Sabóia

Getúlio Dias
José Camargo
Pedro Faria
Ulysses Guímarâee

Antônio Bresolin

Ary de Lima
FrancIsco Rollemberg
PriSCO Viana

Cantidio Samp?lo
Vago

Argilano Dario
Fernando Cunha
Freitas Diniz
Janduhy cameíre
Joel I."erreira
Jorge Ferraz
José Camargo
José F'retre
Juarez Bernardes

Presidente: Flávic Marcillo - ARENA

Tw'ma '~A')

REUNIOES

Quartas-feiras, às n,30 noras
Local: Anexo II ~ Sala nv 1 - Ramal 677 '.
Secretária: Eloá Moreira da Silva Martins Pereira

11) COMISSÃO DE RELAÇóES

EXTERIORES

REUNIOES

QuiFItas-teiras, às 16 horas
Local: Anexo II - Sala nv 14 - Ramal 6711
Secretário: Henry BilÍder

:Presidente: Henrique de La Rocque - ARENA
Vice-PresIdente: Fl'eitas Díníz - MDB

TITULARES

AREl'JA

REUNIOES

Plenas - Quartas-feiras, as 10_horas
Turmas: Qumt~s··feiral>, as 10 horas
Local: Anexo II - Sala n? 2 - Ramal 664
Secretário: Abelardo Frota e cysne



4) COMISSÃO DO POLlCONO DAS SÊCAS,

Presidente: Luiz Garcia - ARENA I
Vlcc-Presídente, Henrique E'duardo Alves,::; MDB

TlTUL.,UtES

AR&'\1A

Bento Gonçalves
Eraldo Lemos
Gêraldo Bulhões
Josias Leite

Francisco Pinto
'il'hales Ramalhó

TITULAR~S

ARENA

ARENA
Rícarslo Fiúza
Rogério Rêgo
Vasco Neto

MIJB

vmlcius Oansanção
waiter Silva

.ll.RENA'

REUNIOES I 7) CO[\;1~SSÃO ESPECI,ll.L· D'ESTINADA A
Quintas-terras, as 15 noras , ELABORAR AS MEDIDAS LEGISLATI~
Local: Anexo U - S,uu o. ll-B - Ra mais 607 e 608
Secretaria; Regina M. Z. Carvalho VAS NECE.SSÁRIAS A INTEGRAÇÃO

SóCIO-,ECONàMICA E CULTURAL DOS

POVOS DA COMUNIDADE DA L1NGUA

PORTUGUESA, BEM ASSIM TQRNAR
- REALlDflDE A COl'vlUNIDADE LUSO~

BRASILEIRA

3) COMIS~ÃO DO DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO SUL

2) COMISSÃO DO, DESENVOLVIMENTO

DA REOIÁO CENTRO-OESTE

Presidente: Garcia Netto;::: ARENA
\Tice-Presidente: Juarez Bernardes - I\m~

~ITULARES

ARENA

Presidente~ Aroldo Carvalho ~ ARENA
Vice-Presidente: Jaison Barreto;::; MIJB

~ITULARES

t..RmNA

~Tl'ULAR.ES

MDS
Adatberto Camargo
Alberto f JB V10 F3

Paclre Nobre

SUPLENTES
ARENA

MDB

MDB

II'IDB
Días Menezes

SUPLENTES
ARENt..

Argilano Dario
Athiê oourv

Abel.Ávila

ARENA
Plinlo ~alga(jo

_~lnval Boa ventura
Sousa Santos
F lexa Rl belco
Oswaldo ZaneJlo
Manoel I'aveira
F'urtaclo Lerte
Cardoso de Almei da
João Alves

'f lexa Ribeiro
Mauricio Toledo
UsmarLeitão

Presldente: Osn811i l\1arthlelli .= AREN A
Vice-Presidente: Brrgtdo 'I'inocó .:.c MDB
Relator: SlnvaJ Guazelli - ARENA
Relator Substituto: Fábio Fonseca - MOE

Tl'l'ULllRES
ARF.NA

[·'ernando Fagundes Neto Lins e Silva
Ardínal Ribas Parsifal Barroso
Ruy Bacelar l1:dison Bonna
Mário TeJles Paulo Alberto
Márcio Paes José da Silva [larro~

r,IDB
"'edro ,FarIa

"8) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR· PROJETO DO CõD'IGO DE
ESPORTES

Prestdente : Davl de Almeida - ARENA
VJCe, Presidente' Da~o Coimbra - ARENA
l'I.elatur; João Menezes - MDB

SUPLENTES

AREHA MDB

Stelío Maroja Herirtque Eduardo Alves

REUNIOES

Terças-feiras. às 16 noras
Local: Anexo II - Sala 8-A ~ Ramal 695
Secretana: Marra Helena May Pereira da Cunha

Vago

Waltcr Silva

Presidente: Norberto Schmidt - ARENA
Vice-Presidente: Florim Coutinho - JIIIDE:
Relator: Altair Ohagas - ARENA

;iRENA
.l:'risco Vianna
Wilmar Guimarãe~
zacharíae Selemo

REUNIõES
Quintas-feiras, às 9 horas ,
Local: Anexo TI - Sala S-A - Ramal 603
Secr~tária: All~ Felicio Toblaf! '

9) COMISSÃO ESPECIAL PARA REVISÃO

E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

SOBRE DIREITOS AUTORAIS

Freitas Nobre

Bezerra de Norões
REUNIOES

,Quartas..feiras, às 15 horas '_
Local: Anexo II - Sala 8-B .:;;; Rama13 603 e GG~

Secretário: Darke Oliveira de Albuquerque

rvo Braga
Jose Sampaio
Pinheiro Mar-h-ido
Prisco viana

Marcos Freire
Sevéro ~ulallo

Nunes Freire
Sebastião Andrada
Vago
Vago

.t<.allnundo Parente
S télio 'Aaro Ja
vinícíus Cârnar-;

MDB

MOE

Ruy Lino

SUPLENTES

ARENA

Jorge Vargas
José I'dve,
Jose Penetro
Ruy Bacelar

.MDB

Alvaro LIns Vmlcius caneanção
Petrônír FIgueiredo

SUPLENTES

ARENA

Fábio Fonseca
Fernando Lyra

Edgarcl Perelra
Ernesto Valente
FranceJino PereIra
.Januarío Eertosa

Eraldo Lemos
Franciscc Rollenj~rg

Furtado Leite
Grtrnaldi Ribeiro
Hildebrando Guimarães

!vIDB

li:dison Bonna
Emanuel Pinheiro
Eraldo Lemos
Jarmúnd Nasser
Leopoldo Peres

João Oastelo
Joaquim Macedo
Juvêncio ma.
Mauricio TGleclo
Nasser AlmeIda

JG de Araújo Jorge
Joel Ferreira.

Presidente: Siqueira Oampos - ARENA
Vice -Presídente: JúlIO Viveiros - !\IDB

':rITULARES
ARENA

Presidente: Faria Lima - AREJNA
Vice-Presidente: t.ureliano Chaves =: ARENA
Relator: Monteiro de Barros - /lRENA

TITULARES

ARENA MDB

Oélio MarqUes FernandesThales Ramalho
Ferreira do Amaral Waldemiro Teixeira

SUPLE;NTElil

Mário Tellea Pacheco Chaves

ltEUNIOE8
Terças-feiras, às 17 horas
Local: Anexo II - Sala S-A .:;;; Ramal 603
Secretária: AlHa Felicio Tobial!

5) COMISS.3.Q DE VALORIZAÇÃO
, .ECONôMICA DF, AMAZôNIA

REUNlOES

Quartas-feiras, às lO noras
Local: Anexo li - Sala nv 8-A - Ramal 695
Secretária: Vânia Garcia Dórea .

Antônio Pontes Freitas Dinlz
Fmncisco Pinto .Tosé Freiro

REUNIOES~

Quartas-feiras, ás 15 horas
Local: Anexo II - Bala nl' 8-A "- Ramais 605 Q 606
Secretária: Diva Yedda Veiga de Lemos

6) COMISSÃO ESP~CIAL DESTINADA A!

ESTUDAR GLOBALMENTE O PRO
BLEMA DA POLUIÇÃO AMBIENTAL

Marco Maciel
Odulfo Domingues
Passos Porto
Paulino Clcero

MDB

José MandellJ
Silvio Barros

MDB

Lauro Leitão
Mário Mondlnd
Pedro Oollim
SY/'1io V.enturoll!

MDB

Pedro Ivo

Gastão Müller
Mareilio Lima
Rezende Monteiro
Ubaldo Barém

MDB

Jerônimo Santana

jJUPLEN,'l'ES

tillENA

Wilmar Dallanhol
Vago
Vago
Vago

SUPLENTES
ARENA

Alencar Furt.ado
JG de Araújo Jorge

Henrique Alves
Ney Ferreira

Djalma Bessa
Fernando Magalhães
Gonzaga Vasconcelos
Homero Santos
José Sampaio

Adhemar Ghisi
Alber c) Hof:l:mann
Dib Cherem
ítalo Contl

Eloy Lenzl
Getulio Dias

Carlos cotts
Dirceu Cardoso

ArgiJano Dario
Fernanclo CUnh8,

Abel AviIà
João Vargas
Flávio Giovine
Smval Guazelli
Vasco Amaro

!iry valadão
Brasiho Caiado
Emanuel I?lnheiró
Jarmund Nasser

Américc Bmsll
HenrIque Fanstone
'João da câmara
SIqueIra Campos

Wilmar Gulmarãefl
Vago
Vago
Vago
Vago

MDB

José Bonifácio Neta
Silvio do Abreu

REUNlOES

Terças-reíras, àS 15 horas
Local: AneXO II - Sala S-B - Ramal 60~

Secretário: Romoaldo Fernand~s Arnaldo

Rubens Berardo
_ Vago

tl.EUNIOES

Quintas"feiras, M 11 noras
. Local: Anexo II - Sala "D" das Comissões de
, Inquérito ~ Ramais 611 11 613
Secretário: Luiz d!:l Oliveira Pinto
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<fosias Lelle
ARENA

'Alcil: Pimenta
MDB

MDB
Francisco Amaral
Alceu Collares
Marcor Freiro
Walter Silva

SUPLENTES
ARENA

Adhemar GhisI
Arnaldo Prieto
Batís. . Ramos
Aründo Ktmzlc ~

Cláudio Le-.te
Djalma Dessa
Blurico [~ibelIo

Ei'rancelino Pereira.
Hildebrando Gulmarãe.s
Ivo Braga

ARENA
.rose SaJly

AR.ENA
Joâo Lmhares
Djalrna Bessa

MDB
Severo :JllllâJlo

Garcia Neto

15) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ELABORAR -flBOJETOS DE LEIS
COf\llPLEMENTARES A CONSTITUI.
çÃO

Presidente: José Sampaio - ARENA
Vlce-Presídente. fldélio Martins - ARENA
Vice- Presidente: Jose BGnltárlr- Netc MDB.J
~elator: Dayl de Almeida - ARENA

TITUl,.ARE8
ARENA

Jairo Magalhães
Jvão Ltnhares
José Carlos Fonseca:
José Carlos Leprevost·
Ma raíhães Melo J
Màrco Macisl
Pinheiro Machado
Raimundo Díníz I

Túllo Vargas -

rRESOLUÇAO N9 91, DE 1970)
Presidente: Baptista Ramos - ARENA
Vice-Presidente: Lauro Lertãc - ARENA
Vice-Presidente: Brígído 'Tinoco - MDB
Relator-Geral: Celio Borja - ARENA
Sub, Relator: Lívro I (Arts. 19 a 578> - Geraldo

Guedes - ARENA
Sub-Relator: Livro [l (Arts 579 a 807) .:::. Ralo

- mundo Diniz - MDB
Sub-Relator: Livro OJ (Al'ts, 808 a 909) - Freitas

Nobre - MDB
Sub-Relator: Livros IV e V (Arts. 910 a1.236)

Altair Chagas - ARENA
TiTULARES

lVIDB
Severo ,EUlállo

Jairo Brum
.Laerte Vieira
Petrônio Figueiredo
Ren1l1lo Azeredo

REUNIOE~

Local: Anexo n '" Sala lI-/I
SecIetMt~~ Mário Cemilo de Oliveil:ll

14) 'CÇ?MISSM ESPECIAL PARA DAR
PARECER AO PROJETO DE LEI

N'" 810/72 QUE INSTITUI O "CóDI.
ao DE PROCESSO CIVIL"

SUPLENTES
MbB

Aiceu CoBares
REUNiõES

Local: Anexo II - Sala 6 - Ramal 612
• Secretário: Augusto Henrique Nardelí Pinto

Mellti

José Mandem
Silvio Barroll

r,_ario Tele/!
Moaevr Chiessll
Ruy Bacelar

MDB

MDB '

MDE

SUPLENTI<:S

ARENA

'.rITULARES

ARENA

,NeCy Novaes
Plinio Salgado

Abel 8,1 lia
0êlio M"lrqueC1

Fernandes
João GUia0
José Oarlos Fonsecà

Júlio viverros

Ltaymundo Di':.!z

Aíron Rio~

8Jberto Gosta
Mario Mondino

Peixoto l!'i1ho

!1EUNIõEf:l

MDB

SUl'LENTE$

ARlilNtl.

"Adalberto oamargo
H:loy Len31

João da Câmara

Alberto La,v'nall

Quartas-ieil:as, às 16,30 hora"
Local: Anexo II ~ Sala a·A
Secret~r!f\: A{ai:l~ Albert!nil ª,lb6lt~

"l3) COMISSÃO ESPECIAL DE SEOU

nll"NÇA DE VEiCULaS AUTOMOTO
RES E TRM''EGO

Presidente: José dally - AREN_~

VIce-Presidente: J .a. de Araújo Jorge -. MDB
Relator: Manoel de Almeida - "ARENh

Presidente: Vasco Neto - ARENA-·
Vice-Presidente: Jose Mandelli - MDD
R~lator; Mário Stamm - ARENt. •

TITULAItESc

ARENA-

REUNRóES

Quartas-feiras, às 15 noras
Local: Anexo II - Sala ll-E
Secretária: M!!-riadyr Soares da

12) COMISSÃO ESPECIAL Pft.RA ESTU

DAR E EQUACIONAR O PROBLEMA
DO MENOR ABANDONADO NO PAíS

Leopoldo Peres
Lauro t.ertào
Navarro Vieira
Oswaldo Zanellq
Túllo Vargas

MDB

ARENA

Lomanto Júnior
Marcelo Linharet
Vasco Neto

MDB

Freitas Díníz

SUl'LENTES
!.RENA

TITULARES

MDB

Getúlio Dias
José Camargo

SUPLENTES

'l'ITUL1UtES

ARENA

Alvaro Gaudêncio
Délson scarano
'João Alves
Faria Lima
Luiz Braz'

Presidente: Lins e Silva .;;;, ARElNA
Vice-Presidente: Jalson Barreto - MDB
Relator: Aureliano Chaves - ARENA

REUNiOES

Terças-feiras, as 16 noras
Local: Anexo Il - Saia 8-B
Secr!ltária: Jacy da Nova Amarante

Vinicius CanJianção
REUNIõES

Terças-feiras, às 15 noras
Local: Anexo II - Saiu a-E .:: Ramais 6f}7 e ooe
Secretário:' Di.1ádo NiI!!clm!!,ntº de Andrade _~

Presidente: Célio Borja
Vice-Presidente: Dirceu Cardoso - MDB
Relator: Dib Cherem - ARENA

(U) COMISSAO ESPECIAL .DESTINADA

A ELABORAR PROJETO DE LEI DE
INCENTiVO A PESQUISA CIENTIFICA

E TECNOLóGICA NO BRASIL

Pedro Colu1

'Aldo FagunàE

'Aroldo Carvalho
Parsifal Barroso/

,Célio Marques
FernandeB'

ÉlO) COMISSÃO ESPECIAL PARA FIXAR

DIRETI;;IZES- E NORMAS DE LEI

'"'ARA O TURISMO BRASILEIRO

I,
'José Bonifácio Neto
Pedro Faria



tREÇO DE8TE EXEMPLAR: Cr$ 0,1(1


