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.CONGRESSO NACIONAL
PRESID.ÊN.CIA
CALENDÁRI9 DOS VEl:OS PRESIDENCIAIS A SERE1U!APRECIADOS
. PELO CONGRESSO NACIONAL

SESSAO CONJUNTA

fJm

23 'de aI}rllde 1968, às 21 horas-e 30 minutos
,

(TtRÇA-FEIRA)

-

DIA 25 DE

o

ABRIL, AS

21,30 HORAS (QUINTA-FL:IRA)"

Projet<l o' 58-67,' no Senado Fl!deral e o' l.49lRiO' na Câmara dos
Deputados - Concede isenção, peio prazo de r : cunn tino, dos Impostos
de hnportação e de' consumo para a !mportação de materiais destinados 1
i ,
fabricação no Pais. de centrais telefÔnicas' automáticas. ~
Dlscussão,-em turno" único, do projeto 'de Lei n Q 11. de,1968 (CN),~ue
.
projeto n' 117~7, no senaiio ,[l'ederal e"o' 607-{j7, Ilít Câmara doS' Depualtera a Lei 'oQ 4.'167, de <80 de agôSto de 1965, que promo:e os Militares
tados -Crla2 <dois) cargos "de JUiz Substituto do'Traball'.o, 00 Quadro
1Teteranos da segun'da Guerra Mundi ai licenciados do serviÇO atrvo e - inda JUIltip do ..Trablllho da 8' .n~gllío em Belém, Estado do Pará.
cluídos na reserva nlío remunerada.. tendo Parecer, sob n' 16, de 1968 (ON).
Projeto 09 1-1l8, tio Senado Federai e o' 315-1l7 na CãD:\llre. dos Depu-_
lia Comissão Mista, favorável ao projeto e apresentando a Emenda n' 1 (R) ,_
tados - cria. na 39 Região da Justiça. 'do Trabalho, 8 (oltO) Juntas de
Conclllação
e Julgumanto, -corn selie em Belo Horizonte Estado de Múlas
/ '.
T'
Gerais.
SESSAO, CONJUNTA
<-OALENDAllIO l'ARA AS DIséuS1UJES DOS PROJETOS DE 'u;Í
~EM TR,uDTAÇAO NO CONGRESSO NAC[ONAL .

, ORDEM no nrA --

s

Ein'24 de abril de 1968, às 21 horâ e 30 minutos"
"

" DIA 23 D EABRlL, AS2Üo.. HORAS

(QUARTA-FEIRA)

ORDEMDp DIADiscussão. em turno üníco, do Pro jeto de Lei o' 12, de 1988 (CN), que
íIlsp6e sObre 0- PllEamento de dívidas previdenciárIas através de ímõveís de. eonerados, e dá outlas providências, tendo Parecer, sob :O' 18, de 1968 (CN) j
da Comissão MistA.- favorável nos tênnos de
snbstrtutlvo que apresenta.
I'
,
~

(nRç"-FEIR~)

.
Projeto n 9 11-1l8 (CN) ..... JÚt~ra a Lei o' 4.167. 'de 30 dé agOsto de 1965.
'Promoção de MiUtaresVe!ernnoa da Segunda Guerra Mundlal, licencIado.
do serviço atlvo eineluldos na .reeerva 'não remunerada,
'
DIA 24 DE ABRIL. AS 21,30 HORAS (QUARTA-FErRA)
Projeto 09 12-1l8 (CNl - Dlspõ<: sôbre o pagamento de, dividas preVidenciárlas através de ímõveís desonerados, e dá outras providências.
'
I
'
'

CÂMARA DOS DEPUTADOS
-

-',

L 163-A, 1;164-A- e 1. 176-A,
.ORDEM DO OrA MARCADA PE~ de 1968; Pl'Ojeto
de ResolUção n' 30,
LO SENHOR P'RESIDENTE de 1961; Projetos oQ· 3.4S6~A. de 1986;

-

-~

1.162-~"

de 1967; de Decreto Legll;lativo
PARA A SESSÃO DE SEGUN- 451-A,
o' 263-B, de 1966; 1.879-D e 1.916-A,
DA.FEIRA, DIA 22 DE ABRil de 1964; 3f6-B. de '1967; 1.934-D e
2.089-.'\.. de .1964;, 539-B> de 1967;
DE 1968.
2. 876-A. de 1965; 247-A e 480-A. de
. 'EM URG:tNCIA
vOTAçÃO

Projeto n9 1.118-A, de 1966..
ln:SC~SSÃo

1961; e 2.291-A, de-'1964.
'
AVISOS
Para tieceomumtc de Emendas

,

.

NrrCom:ssão-Especial

u'

Proje't<I
3.771. de 1961
Projrtos n q, l.127-A: e l.128-A, de'
Calendário das Projeto:;; em' Traml.·
'96S; de Decreto Leg'.slatlvo n 9' 39-A.
fação no Congresso NaclooliL
40-A e 43-A, de 1967.
, oomtssão Mista na Forma do arEM PRIORIDADE
tigo.. 29. letra B, do Reg!ménto Comum'.
'
, vorAçÃo
Comissão' Parbmentar de Inquérito
Projeto n Q 3.106-B, de 1965.
Mista.'
.
"
Calendário das comíssões MJ.stas
DISCUSSÃO ' ..
Referentes·a vetos.
7 Projeto de Resolução lí1 37-A. dl \ Atívldades da Comissão de Econo\1967; projeto.! n9' 'l.'13S-A. l.139-A. mia.'
'

SUlUARIO

469 SESbAO DA 2~ SESSi\.O LEGISLATIVA DA 6' LEGISLATtmA
~"d 19 DE ABRIL DE 1968

1 -

I -

Abertura ds Sessili3 '
e. 1IM1Ilatw'Jl, da ata da' sessão anterillr
Leitura do EJ.lle<ilente.·
.,

l i ...:. Leiturá

m-

Olteios:. _

- ./

- Do Sr. MIniStro dos TransporteS aviSO n 9 ~17. de 1968

_ Do Sr. Minlstro doa TtllllSportes aviso n'. 423. de 1968
_ Do Sr. Presldente da Comissão de Tran5~ortes oficio 09 .'71, de 1968
, . COlli~nlCaçÕe5;

,

que

_ Do Sr. Aroldo Carvlllho comunicando
se ausentarã 'do Pali·
..::; Do sr. Clóvis Stenzel eomunícando que se ausentará do PaÚl

ttuucaçõe«: . -I
- Do Sr. Ernani .Sá~JTO !>ficlo n' 07-68
-: Do sr. Erilanl Sáfyro o!1ci~ oq 08-68 '
-:- Do Sr •. ErriaIiJ Sátyro oficia 0 9 27-68"
,
_ DoBr. 'MáriO Covas.illdicações n'. 37-68, 'de 3H8. 39-68 e 40-68

1610 Sábado
..:

I:)fARIO

20

Re{JllerlllllllléG.:

oe

CONGRESSO
&

NA~IQtW-:
__ s
1

Ablt • •

EX P E'D I E NTE\,

- Do sr. Dias MaeeóO 101Icl~ando lícenelL parlL 1lraláment~ lIe saúde
_ Do Sr. Presidente da COlllissão de Economia soücítando anexaçãô de
projeto
PROJETO A IMPRIMIR
D't:õlIbYOR -C.FaAL
. N0 3,lJ{)0-D, de 1962, que dispõe sõbre construções nas proximidades das
ALE.rERTD DE: BRITTO PE~ElRÁ
l'orfltlcações Costeiras do Exérclt:J. Pareceres às emendas do Senado: da
Comissão de Constltuiçw.J e J\lf'tlça, pelo. constlhH!tOnlllldade e Jurldlcidade:
favoràvel' da Comissão de Segurança Nacional.
l'ROJI;'TO APRESENTADO'
l~O 1,224 de lY68, do Sr. Francisco Amaral que revoga o srugo li' da
·DIÂRIO DO CONGRESSO NAClON'ALl
Lei n9 3.841' de 15 de dezembro de 1960, que dispõe sõbre a contagem reSEÇÃº I
elproca, pal'á efeito de aposentadoria, do ~empo de serviço llres,tado para
efeito de aposentadoría, do tempo de serviço pr~tado por ;(unClonár,ios_ à
""",taSO
nU
oliclo..
do
O,p.,t.mlnlo
ee Impransa N.clonat' - BR A. 1111•••
Uniã:J, às AutarquÍ:ls f. às Sociedades de EconomIa Mista. (ÀS ComlS$;oes
ele ConstltUlçào e Justlça, dI: Serviço PUblico e de Finanças) •
A::>.')jNATURAS
REQUEEUMENTO DE INFORMAÇõES APRESENTADO!!>
N~ 4. H21-Ga do SI' Levy Tavare< que .sollcita ao Poder EKccutivt;l, atraFUNCIONÁRIOS
REPARTiÇÕES E PARTICULAllES
"és do Ministério da Educaçlío e Cultura, -informações sôbre se esta ~enda
Capital e Interior:
'_ Cepits! e Interior:
posta em prittlclI, na Universidade do Ceará., li plana norte-amencano
"CAMI!:LOT".
Semestre
NCr$ 0.50 iSemestre
NCr$ 0,41
W 4,622-68 do 1:11', Dliyl de Almeida que solicita ao Poder Executivo,
1,00
Ano
NCr$ Q,9Q
Ano
••.....
r:>»
NCr$
atruves do Ministério do Interior. para In:ermedIo da D.F,O.S .. ínrorma~'?'~s sobre estudo para projeto de. um novo sistema de aba/lteclmento de
Exterior:
Exterior:
uvna em Bnrra do Pirai, ,RJ).
Ano 1,/,
. NCr$ 4,OO.Ano ••••••• •• •• NCr$
~ tJ'; 4 623-68 du Sr . .IlIltóul(j M?Calhaes que s,ollclta ai! poder Executivo.
ntravcs <10 j\1inHiH"b (lp Suúde Informações sobre o nao enquadramento
Q
NÚMERO AVULSO,
dOS ,,'rvlclores do DNERu rir. Ef,taClo de Goiás, nos térmos da Let n 3.780-60.
11'1 4, 6~4.68 do sr. Dom V ielrll que solicita ao Poder E:!:ecutlvo, através
do Ga1)inelllEMUltal' da l"resídência da República. por lnlermédlo do C:JUf'rcço do IZL.1/ era evulso figura na última página de cad4i I
s"JlJ(J de SegUl'llnçn. Nacional, infolnrações sõbre o estudo eHroorado sõbre
e xemplnr ;
4\ 7,olla F'rnnea úe MlUlaus
'
O preço do exemplar atrasado será
acrescido de NCr~
0.01.
1'9 4 0"5 68 elo SI' Adhemar Ohisl que Ml~;ciLa a~ po~er ExeCU1dtlêVO,
\
~
,
"' "
E'
; j , Cultura informnçoes sobre pl'OV n·
se .10 mesmo ano. e de NC".$ 0;01 por ano, se de I!no.r
tI'rnVfclJ do Min!htmo da
C1llcaç~' ~ t
'dO conjunto universitário da
eras ronuutns 11 l'pspeito ele .c~ssa~ , ta ~~~:truçào de praça de esportes.
ant['riores.
'OlllVél'51ctncle clr Santa cntarm.l, p " l a .
.
N? 4, 6~n-Gfl el" Sr. Sadi :&gado que sohC,its ao, Poder E,!,eeutJv~, ,stra.',c -d~ Mlwc,tl:Ji() do ']'rnbaJho l' previdênCia SOCIal" por .1Dtel't;JçdlO do
~p<;\t:ii,;, lnj'ormllçô~s ~õbre critério para conceder asslstlirícla médica aos
•
N9 4,64.-6& do _Sr. Ostias Cârdoso que solicita ao Poder Execut.1vo
atraves do Mlnisteri:J ali Educação e cultura, informações sobre 11 crlaç5.Ó
seus contribUintes.
da
Facnldade
de Filosofia de Peneao, (ALI ~
N" ~ 62"-68 do SI' s'lCli Bogado que solicita ao Poder E"eCllf.ivo. através
N9 4,643-63 do 81', Oséas Cludos" que solícita ao Poder Executivo,
d M" 7
dos 'l'1~J1~port,e;' po; intermédio do DelJartAment:l .Nacl011al
através do :MinJsterio do. FlIzenda, Informações sõbre o concurso de Amei..
t:1~ P:;~s ~lVias Navegáveis, inf~rmações sôbre as obras programadl}S para
Iíares de Exatoria.
••
~rl'ePl l'eullzatillf. no Mtmícipio ce CampOS, (RJ).
,
N~ 4,644-68 do Sr. oséas Caró:lSO que solicita ao Poder Executivo,
~ N? 4 628-68 CIO Sr. Joaquim M:,cedo que soucíta ao Poder ,Executivo,
através do Ministério da Educaçãú e CIo't ura, informações sõbre dotaçõeM
ntravés (1" Mlnistêlío da Snú1e, informações sôbre os planos de saneamento
orçamentnnas nesttnadaa à' manutenção da Casa do Estudante Secundário
baslco no o:rl cíclO de lD68, para o ~tado do Acre,
.'
.
de MuniCÍpIos do Eslar!.. de AlJ130lIS,
N0 ,l,{'29-68 <lo s-, Da}': dI'; AlmeIda, ~ue s.oJleH~oa~~~de~n~~~~~~~
N9 4, 6~5-611 do Sr. Ral1nur:.dú Parente que solicita ao Poder Executivo
t\trll.vCii do Mlnlstérlo di} 1l'lterlO l• por In
r~ no Mllnlcipio de Niatravés do .MJmsférlo c'o Interior por rntermédío da SUDAM, infotmaçõJ
sóbre o programa de ccnstl'Uçáo de casas popu a ,
SObre conces.sa(1 de bõ:sas '.1(' e:ltÍ,ldo;:.
lópvlls. (R.l I •
~ F' .' o Amaral que scliclta ao Poder Executil'o,
NQ 4,646-.68 do Sr. l::laeU Bogado que' SOlicita a,:) Poder Executivo
Nq 4,030-68 d~ or.
f"Anc1sc •• 'ClI informações I;óbre estudos para a
atrav.és do Minlstél'io.da Suúde Informações sôbre a Campanha de Erra':
através do Mll1];;LérlO da ~r0l1uU"1 'u ersônle<J tUCflÇ!l(1 da MaHma no Esta('to do R.\c de Janeiro.
locallzaç,1O c COl1~trllção
a,er(jI'~~a;aIP que soliéita ao poder :E1xecu~v:J.
N· 4,647-68 do Sr. 'Rubem Nogueira que solicita ao Poder ExecutivD
N~ !I,631-GB, d~ ,Sr, F~n~l:~c e Previdêncla Soelal. informaçoe!' sobre
através d:J Ministério do Interior, informações /lõbre 1\utortzação dada aó
nl.ravêil do Mlmstcno do
de ServiçO,
M'lJ01' AlJpio Le\'ll~' phefc do 4(' Distrito Regional do CNPI, sediado em
o Fundo de GlII~ntl;, deAdhP~l' Ghisi que solicita ao Poder ExecutlY(I, Recife e fa2er medJI;ao de tfrra! de indios em Miralldela, (BA).
N9 !I, 632-611 ,,0 I.
'.
C Itura informacões sóbre o luncloutruvi's tio MlnJfii,~rlo da Ecluca~ao e u 'e Âgronomla' da universidade de
Nq 4,648 ·fi8 do Sr. Edll>I" Nunes que solicita ao Poder Executlvó, alra..
l1limen t o das rr,Cllidl1de~ de :n:J),crmagem
\
vês cio Ministério cts Fazenda. JlII1' intermédio d:J Banco do Brasil Infor_
mações sobre crJação de uma agfncla no Município de porciúneula' (RJ'.
Sf'ntn catarina.
li lt
P d ExecutivQ
• 1.01 9 >1 633-611 do Sr _ Ml aore Ml~'amoto que so c. a 11 ~ o. er
.'
N9 4,649-1111 do Sr. Jose lIilandeill que solicita ao Poder Executivo, atraO:
ntnvéll do Ml1\istrlo àl1 Agrlc\<ltu1'll, Informações sobl'e o Nucleo Agllcola
vés do Ministério do. Agricultura, por Intermédio do lBRA, Inf:mnl1çÕelJ
Alexandrc ele Gusmão, em :Br9~ill~. •
'. ,
,
sobre a desaprcpriação de áren.~ de terras em Banhado elo Colégio, (Ra).,
, lW 4.1134-68 do SI', JOlHluin, :Mil cedo que soliCIta ao~ Poder ExeculJvo,
N~ 4,050-68 do Sr. Fr~ncjrco Amaral qu~ s:>llclta ao Poder Executivo,
llt1'llvé.s do Mlnlslé~!o da FitZenda, inlormações sôbre ra7,oes de manter leatravcs do Ministério da Fnenda, informações sõbre pagamento de' gra..
cllaélll li Mesa de Rendas AlJi\lldfglif. de Rio :Branco, no Estado do ACre.
t1!lcaçoes estabelCl,JcllS peja L('i n9 ~1. 071-A.. de 15 de junho de 1962 em
N9 4 635-68 do Sr. Francllicr. Aml1ral que solicita ao, Poder ~xecutivo,
lavor dos 'Oficiais de Reglstr<l Civil dOI; Estados.
'
,
lltrllvés do Mlnl.stério do Tm.blllho e Previc1êlJcia Socl~J, inforrnllçoes sõbre
\
NQ 4.651-GS do Sr. Da5'1 de AlJreida que solicita ao Poder Executivo.
jl. nega1iva do !NPS em il'UlCreVCl determlnada.& categonas de trabalhadores.
atraves do Ministério d~s, Tl'al1J.'pl'l'lpb, ülfOl'mações sõbl'e a cQllstrução de
N9 4.636-68 do Sr. Altair Lima que solicita ao poder EXecut~v:J, através
'VIaduto em Olm«a, (RJ). '
do MinistérJo do Intel'ior, por intermédio do B,NH, infor~açoes .sôbr,e a
.N9 4.652·68 do Sr. JQl!é Edever. que :;oJiclla ao POder Executivo atravé4
lllLullÇlio da cooperativa. Iiabitatlonal dosOperál'10s Ferr:JV1arlos e HiplCOS'
do Minlsterio do Interior, por fr.termédlo do Banco da Amazõui~ :lnfor~
da aüambara.
mações sobre OPÚl1ÇÔes rcalizadar. pelas agências de Belem e Manáus C:1Il1
N9,4.337.68 do Sr. 'Rui Llr:o que sollcita ao I'oc1er Executivo, a!.ravês
"Paflt:J AdJetu", \'Ineulnnd(l lecurWl de Incentivos Fiscais.
do Minlstél'Jo da Agricult\1l'll) informaçõessôbre constl'uçilO de, blocos das
N9 4.653-68 do SI'. MâI'io Abreu que l solicita ao Poder Executivo, atra~
Superquadras 403 e 404, c:m(rlltada pelo INDA.
vés do_Mlhistel'Jo do lnterl"! por intermédio do DNOS. inf:mnações ",õbre
N\',4.~~n.G8 do Sr. Slldl :Bogado que solícita ao Pod~r Execut,lvo, atral'eCUI'SOS pam (ll':l.gngem ele rio.> do R,tado do Rio de Janeiro.
VéB do MJnlstéllo da Educadio e cultul'a, por intermédio ila UmveI'sida.de
_ J?ctJel'll1 Fluminense. lníormiigôfs sóbre !J número de candidatos aprovados
N9 4,65d-68 do Sr. AdllflÍlal G11lsl que solicita ao Poder Execu~lvo
através. dO) Minlstt'rlo da Fazemlll, informações sôbre providências pará
p06 exa~nes ve"llbulal'ffi.
I .
Ilbe1'llçao das verb'tS l'eferentL< ar. pagament<:l do Abono de FamJlia em
:NQ 4.6:19·68 d" SI'. l"errwndo GamQ que,soliclta ao Prnler' Ej(ecuUvo,
Santa CaIal'lnll.
nll'!lYés <lo Ministério dos Transporl.es, por mtermedw do DNER, infor'NQ 4.655-mJ do Sr. A1I5pollllO de Faria que solicitr. ao Poder ExeCUtivo·
lllaçõrs sObre verbas pa\'a pavimentação da BR-36Y.
atraVi'''. do Mlnlslério do '1'rab&.lhú c Pre\'ldencia Social, informações sObró
N9 4.460-68 do Sr. Raimundo Parente que solicita ao pcdE'T ExecutJ.vo,
nl,ravés do MJnistél'lo dos Trlinsportes, p,r internfédlo do Departamento alteraçu:J do euqlJadramentlJ findlral rUlaJ, para dividir os trabalhadores
~m assalal'lQdos. (' autonl1mo~ ,
'
i'IJlclonal de Portos e Vlas Nangf.vels, inrormll~ões sõbl'e motivo de atraso
lia. construçl\o do Cab da cidade de Itacoalia1'll, no Ama2onllS.
NV 4,65ti-68 do SI, Irrael Novae!' que solicita ao Poder Executivo. atra~
vês
do
Mlnlstt'rio
da
F'sumla.
1n!OI'mações
sôbre
a construção do Centra
Nq 4.641-68 do Sr. Adhemar Ohlsi que solicita R:J Poder .Executtvo,'
de Tl'lagem de C'Olrc}pondenclll, em São Paul:>. I
v,tl'AlIés dos MiIli.st,él'io.s da Saúde', pot intermédIo da Fundação de Serviço
, INQ 4,657·68 <lo SI', Israel Nova e:, que solicita ao Poder Executivo. lltra"
J.t"poclel ele Saúde PUb!!.ca, e do luWrlor. por intermédio da Superlntendên.
,\'00 do MIl,1isté"jo de Pazenda Informações sõbre JuIRamento e Ad,'utiicacão
01,0. do Desenvolvlmentq do Sul, informações sQbl'e os proJet:Js em elaboração
de
eonconcnclR inlel'Daclon!:l:
_.
PUl'll (I abastecimento de IÍgt!1l. nos municipios de Santa. Catarina.
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1 Maranhão:
Teófllo Plrea-- ARENA (SE>
Últlrno de Carvalho - ARENA
CID ROCHA - Segunda Exposição -;- Feira G~vernador Paulo Pi~
EurlcCt·Ribeiro - llEN.....
Walter Passos - ARENA
mentel e Quarta ExposiÇão de AnJma1s e Produtos Derivados.
Ivaldo Perdigão _ MDB (;'l-l:I-Oll)
ANTONIO MAGALHAES .,- Inclusão de munícípíos na fa.lxa. de seJosé Burnett - MDB
, São Paulo:
itirança l1acional., •
José Marão Fílho - ARENA
PAES DE ANDRADE - Prisão do Dr. Evandro -Bezerra, em FOrtaleza.
Raimundo Bagea _ ARENA
Adalberto Carnal'go - MDB
MAIA NETO - Rodovia Paranaguá - Curitiba.
".
Adhemar àe BUI'03 Filho - MDB'
GASTONE RIGHI - Nomeação' de concursados parac cargo de AgenW
Piauí:
Anacleto Ca-mpanel!a - MDB
Fiscal do Jmpôsto d,~ Renda.
Dlrno PIres _ ARENA (3-8,68)
Anlz B:ld1'g, ' - ARE,qA
CARVALHO LEAL - ' VigéSimo aniversário do mututlno "A Crítica" ,Fausto Castélo Branco _ ARENA
Ant6n10' Fellclano .- ARENA'
.
P
t
de Manllus.
Aíhlé courí - MDB
nu ROSA _ servícos de abastecimento de água daacídades de MuJoaqUim aren e - ARENA
'Baptista. Ramos- ARENA
euncí e Montana. no Estado do Esplrito Santo.
Sousa santos,:: ARENA
Ch!LVP-5 Arnarante - ,MDB
ELIAS DO CARMO - Aniversário do Reverendlsslm~ Padre João IBoCeará:
:Ewaldo Pinto - MDB
telha, fundador do Movimento por um Mundo Cristão.
IsraerN.ovaes - ARENA
OSWALDO ZANELLO :.... Administração da SUNAB.,
E<iilsoll Melo Távora - ARENA
ítalo Fittipaldi - ARENA
,
ANTONIO ~RESOLIN _ Crlse da agricultura em matéria de crédito.
Flávio Marcllio - ARENA
,
Lurtz
SabJá - MDB
Furtado Leite - ARENA.
, PAULO CAMPOS - Impugnação de mandatos de Deputados perante
Marcos Ke1'tzrnann, -- ARENA
Jonas Carlos - ARENA.
a Justiça eleitoral.
Maurício Goulart, - MDB
NORBERTO SC'HMIDT - Emprêsa. construtora de aviões em Três
' Rio Grande do Norte:
Pedroso Horta - MDB
MarllÍs.
'
,_
Plínio Salgado - ARENA
BENEDITO FERREIRA -Advertência aos estudantes quante a novas
TOOdorico Bezerra - ARENA '
Ulysses Guímarâes - MDB
passeatas programadas"
Vlngt Rosaoo - ARENA.
HERMES MACEDO - Ameaça de, praga nos cafezais.
Yuklshigue Tamura - ARENA
BRAGA RAMOS -'- cassação de mandatos; projeto que define áreas
Paraiba:
C-o;i!.s; ,
Àe segurança' nacional; veto ao projeto que cria bibliotecas municipais.
João Fernandes _ MDB (2:<-.........J
ITALO FrITIPALDI - Serviço Nacional de Bibliotecas Municipais."
Monsenhor Vieira. _ ARENA
Alm;r 'I'urlsco - MDB (2, a-68)
PAULO MACARINI - Tutela d!!' ONU para o íudío brasileiro.
Celestino Pilho - MDB
DIRCEU CARDOSO - H.,menagem 'póstuma ao ex-parlamentar AfrâPerl'lambucl):'
Joaquim Cordeiro ~ ARENA
nío Rodrigues da. Cunha.
Ad b I J
• "'ENA
Rez~nde MonteIro ARENA'
ATYLIO "VIANNA _ Inclusão de munícípíos na faixa deseguraJb;lf. '
er a
urema. - -.....
nacional.
.
Her~clio Rêgo -;- A~NA , _
:Mato
Grosso;
Hi!:LJO GUEIROS _ Al'leaça de Impugnação a mandatos de Deputados
Jose Ca!loS G~crra.
ARE!'!...,
paullstasc •
,
•
•
Maga!hae~ M.e.o. - ~RENA (SE)
GarCia' Nelo - ARENA
L1l;VY TAVARES - Atos de vandalismo contra trlbus indlgenas.
Maurlllo FClfeÍla ,J:,lma.. - ,M!)B
Mal'cillo LIma .x, ARENA
CHAGAS RODRIGUES - Anlversárío do nascimento de GetÚlio Vargas,l .1~:b~:~ 'd~ Àimeida. -r- ÁJtEN,A
Rachid Mamede - ARENA
- ALDO FAGUNDES - Víoléncías da Policia de Pôrto Alegre, contrai
Walmar Torres ...: AREl\\.~'
estudantes.
.
Ala oas
ARGILANO DARIO - Inclusãe lia Cidade de Vitória na faixa de se-l
g:
Paraná:
gurança nacional; divulgação dos discursos parlamentares.
Aloyslo Nonô - AFENA
ROMANO MASSIGNA1', - Municípios de santa Catarin,. consíderwtos
Oceano Carfeíal - :ARENA
AlbeJ:tci Costa - , ARENA
de segurança nacional.'
"
Segismundo Andrade - A~ENA
Antônio Anlbelli - MDB
Braga. Ramos - ARENA
V..l GP.ANDE EXPEÚIENTE
Sergipe,:
Cid Rocha - ARENA
PEDHO FARIJI, ADYLIO VIANNA. ANTONIO BRESOLIN E DAVID
Augusto Franco - ARENA
Emílio Gamas - ARENA
LlcrtER - Homenagenl à memória do ex-Presidente Getúlio' -largas.
Luis Garcia - ARENA
_
Hal'O!do Leon-Peres - ARE1'l./'L
BAPTISTA MIR~NDA - Plano Siderúrgico Nacional.
Bahia:
Hermes Macedo - ARENA
Jorge Cury,- AttENA
Vi ,ORDEM DO DIA
_'Uves Machado
José-Car!os Leprevost - ARENA'
Leo Neves - ' MDB
RAI1\ítlNDO PARE:r;;TE ArDO FI\GUNDES. DORIVAL DE ABREU,
Edwaldo Flores - ARENA
AMAURY KRUEL, HU:i\lBER~O LUCENA. - ' Apresentação de projetos de 'Gastão Pedreira. - MDB
'Moacyr Silvestre. - ARENA
lei.
,
, Manso Cabral - _\RENA
Renato Celldonio - MDB
PEJU ROSA. AGENOR MARIA, DJALMA FALCãO. ALDO FAGUNDES,
Rubem Nogueira. - ARENA
Zaeharias Selem e - AREN.A,
Vasco Filhõ,- ARENA
DAYL DE ALMEIDA, ROCn'FELLER DE LIMA. MARCOS KERTZMANN,
'Santa Ca.tarlna:
,:MANOEL, DE ALMEIDA. DOIN VIEIRA, GASTONE RIGHI ANTONIO
I
Espírito Santo:
BRESOLIN, !VALDO PERDIGãO, HELIO GUEIROS. LEVY TAVARES e
Doln VieIra - lIIDB
FERNANDO GAMA ...,. Apresentação de requerimentos de Informações,
Argll!lJlo Dario _ MDB (30-7-u'1J
Genesio Lins - ARENA
MARCOS KERTZMANN - Apresentação de requerimento à Mesa.
Feu Rosa - ARENA'
Ligia-Doutel de An~rade - MDB
H~JVl:BERTO 1,UCENA - Ccmuníeação -- MaUifestações- estudantis na
Oswaldo ZaneIlo _ ARENA'
Orlando Bertoll-'ARÉNA <30'7-68)
l'arniba.
' "
,
Raymundo de Andrade - _'\RENA
Osmar Dutra - ARENA
MARIO COVAS ...:: oomunícacão '- Nota da Comissão Executiva Naeíonat do MDB sõbre i1npllgnaç.!í.c de mandato de' Deputados.'
Rio de Janel1o;
Rornano\MlISl;ígnan - ARENA
MAURIUO FERREIRA LIMA -- Comunicação - Cassação de manAilolpho de Oltvelra _ MDB
Rio Grande ào Sul:
uatos de Deputados Fedel''l.W por, São Paulo.
'
Affonso Celso r_ MDB '
.MATA MACHADO - I'éflÕmC!10 da conscíencíetízação das classes esJorge Sald CurL- MDB (17-8-68)
Adyllo Viana _ MDB
tudantis.
José SalY _ ARENA:
Antônio Brcsolin - MOI:>
VII - EXPLICAçAO PESSOAL.
Mário Tamborinàeguy _ ARENA.
Brito Velho - 'ARENA
Plôl'es Soares - ARENA
PADRE VIEIRA __ ' Oitavo aaíversárío de Brasllia.,
, Pereira Pinto - MDB (3(1r7-68) ,
José Mandelll :... MDB
AN'J;'ONIO MAGALHAES _ Oitavo aniversário de Brasília.
Rocketeller Lí1na - ARENA
VIctor Issler - lÍiIDB
AMARAL DE SOUZA' - LnV(IUIas de milho e Ef.lja do, RIO Grande do 'Rozendl) de Sousa - ARENI
Zaire Nunes - 1IIDB
Sul. '
, Guanabara:
ADHEM1{R GHISI - Pos{~ão do Brasil em face do conflito do Vletnam.
Rondônia:
Mll,TON BRANDAO • - Homenagem ã. memória de Getúlio Vargas;
Amauri Kruel - l\IDB (SE)
anlversário de J3rasllia.
.
, "
• Arnaldo Nogueira - ARENA
Nunes
Leal - AREN...~
PETRONILO SANTA: CRU'" - Congratulações com o Deputado J6~é (UNESCO)
Bonifácio pela investidura na Presidência da CámaÍ'a dos Deputados; eonBreno Sllvelro. .:..... ,MDB ,
o SR. PRESIDENTE:
tribuiçãf.! dI) Professor Alfeu RalJelo para o combate ao câncer.
Erasmo Martins-Pedro ~ MDr
A lista de presença 'acusa Q compa'Jamil Amiden - MDB
VIII - DESIGNAÇãO DA ORDEM DO DIA.
recí1nento de 146 Sr~. Deputados.
Mendes de' Moraes - ARENA
IX - ENCI1:RRAMENTO
.
Nelson Carneiro ~ MDB '
Está aberta. a ses'ão.
l! - MESA (Relaçáo dos membroS)
Raul Brunin! - MDB
;{ - LIDERES, E VICE-LIDERES DE PARTIDOS <Relação d<ls rnembru)
Sob a proteção de Deus Iniciamo"
Veiga. Brito - AREl'JA
4 - OOMIS'SOES (Helnçii.o do" membros das Comissões PennanenV>.s, Esnorsos trab'<llhos.
Waldyr SlmôeJ - MDB
peCI'l.lS, Mistas e de Inquérlto)
I
'
O Sr. Secretário procederá à leitura
'],lIn,as Gerais:
5 - AT,',S DAS COMISSõES
da ata da sessão anterior.
,
. Aécio cunha - ARENA
,
Aqulles
Din\z
MDB
'
Moldo
Carvalh&
11 - O SR. JOSe CARLOS LE.
46~ SESSÃO EM 19 DE BRIL
,Batista Mlrll'nda - ARENA,.
Ary Alcãntara
PRvor:
DE 1968
Bento Gonçálves - ARENA.
Mário Maia. '
ilervlndo como 29 Secretário. proBlas Fortes - ARENA
Parente
Frota
rRESm';;NCIA DOS BaS.: ACCIl):
cede li leitura da ata da. sessão anteDnar Mendes - ARENA
Daso Coimbra
LV FILHO, '1° VICE-PRESIDENcedente. a. qual é, sem observaçõel"
Gllberto Almeida :.- ARENA
Amazonas;
TE; IIENRIQUF: DE LA RQCQUE.
assInada.
GUIlherme Machlldo - ARENA
1° SECE?TARlO.
,.'
Helio Garcia -:-ARENA
Bernardo Cabral - MDB
O SR: PRESIDENTE:
Carvalho Lenl - ARENA: IQ-7-aS) , Hugo Aguiar - ARENA
I - AS 13,30 CO~P.~REC&'.-1
pasSá-se il. leitura. do expediente.
Israel Pinl1elro Filho - ARENA
Joel-Ferreira - MDB
OS SENHORES;
Luis de Paula - J\nENl.
José Esreves - ARENA'
Manoet Távelra - ARENA
O SR. HENRIQUE DE LA noc.
José Búnifácio
Pará.:_
QUl':: '
Monteiro de Castro - ARENA
AccioJy Filho
MurlJi)'Badaró
ARENA
Almomll)
Carneiro
ARENA
Matheus Schmidt .
19 Secretário, proced~ il. leitura do
Ozanan Coêlho - ARENA
Armando Corrêa,- ARENA
Henrique de La Roeque
se!!uinte
Tancredo Nevçs - MDB
, Mlllon Reis
Haroldo Vel1oso - ARENA
IV _. PEQUENQ EXPEDIENTE

I
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2) Sr. Presidente:
cultura, em substituição ao Deputado cimo e RecD1lStrução de Imóveis, w.
Comunlc&- a V. El<~ que me ausen- Paulo MaCll.rlnl.
rão as seguintes de!lnlç6es:
tar I c1
is
Sala das SESSões, em 1'1 de llbtll de
.o'in~In~tro dos Tra.nsportes, nos cor;ent~. Pa a ]l1lrtlr do dia 19 do 1968. _ Mário Covas. Llder do MoD.B. I - Consertos. ou Reparo:'
IeljU
rmos:
85" em 17 de abrU de 1968. _
REQUE1Ul,IENTO DEFERlDO
obra prev~tlva ou corxctlva de
,AvIso 119 417·ClM _ Rio, 10 de Olovis Ste~zel.
PELA l\tE51l.:
pequeno porte, tl;ndo em vista. "man-.
nhrll de 1960'
ter o estado pnn~tti11O", raee a um
.
•.
IND1CAC_õES
1) Senhor Presldenlii:
defgasre da construção, decorrente do
Senhor Secretlirlo:
1) Oficio -nQ 7-68
Solicito a V. Ex~ a concessão de 120 uso do· seu envelhecimento nll-tural.
BúlJl'Emodo me Ilpraz tran.smitlr
(cento e vinte) dias de licença, para' :m: - RejOrma:
V. J?"~, 1'''-1ll. conhecimento dessa. coBrasilJa, l' de abril de ID68
tratamento de saúde, conforme atesIenda Casa do congrerso, que este
_Senhor Presidente:
ta do médIco anexo ao -presente, a
Obra que altera ll. construção ex!$MlnJslél'JO, cumprindo mais uma etapa.rtir de 15 do corrente mês,
tente, tornando-a mais encante, con<la do Progrllma de R~allzllções apto:.
Na fOlma regimental, indico a V.
SII-Ill. das Sestõés, 10 de abrIl de fortáve1 ou adaptando-a a uma utlll.
Vlldo pejo Gonrno Central, ora .en- E1<~ o .nome do Sr. DCJlutado Amaral 1!l68. _ Dias lI!cwedo ARENA _ zaçao dIversa da primitiva, "sem
tl'CílU ao trilfego, inteiramente pronto, Neto para. membro da Comissão ele Ceará
'
acréscimo de área. éOllstrUida.", nem.
o trecho ferrovlár;o de 103 km de ex- Economia, em substituição ao Senhor
.
modificações dM dImensões externas,
tensão, denominado varíante de nu- DepUtado JOsé Maria Al~lllin.
REQUEltIl\mNTO DEFERIDO
quer horizontais, quer vertlcals.
lha Negra - Herv&1, no .Rlo Orande Prevaleço-me 00 ensejo para reno1) Senhor Presidente:
111'- Rcconstrução:
O:o:/'l~ÕlU;trUido seguncl'O a maísavan- var I~ V 'rJi;~ os pr~testos de :Inhll: Requeiro, na forma reglmentll-l, seja Obra ,~e . vJsa a restauração do'
çada técnIca, com eJimlna!;lão de for- ~;;;roertder Ja ~~
rnam o Projeto n 9 839-5', de autoria do estado primitIvo de uma cOlllltruÇão.
tes raíos de curvas, o trecho em tela.
,.
•
Deputado Cunha :Suen:í, que "dispõe após um acidente ou longo tempa,
2) Oficio n 9 8-68
sõbre a modiflCll.ção da Lei n Q 6 .3~5 sem conservllÇll.O.
posslbiliiará nãO' só a trIplicação da
I 'r!"
'di
d
t
.
,
•
de 1967", anexado ao Projeto n 9 1.136, IV
'
.
Ve_DC. a..e me a
os rens, senao
Brasihll, 11 de mnrço ae 1968
de 1968, que "dls""e sôbre a . dupll.
- AcréScImo.
também sua lotação, além de r e p r e - .
>,u
sentar exprc~sh'o passo no setor sõcío,
Senhor Presidente:
catas e dá outras provltlências", por Obra para aumento de uma cons-"
econômico tl u 'a.
'ao nú h i
'
.
--.'
se traiar de matérias correlatas.
trução, quer no lWDtldo horlzontaJ.
aq e. reg, g c a, e s í'a :íorma regunental, indiCO 11- V. SS, em 17 de abril de 1968. _ quer no vertícar.
que pnssíbílltará (I escoamento, atrlf- Ex. o nome do Senhor Deputado- CIo- Adolfo Olívelra, Presidente tia. Co. Axt. 29 El:ta lei entra em VIgor' na
vês do .\lôrto do Rlo Grande, dos pre- doaldo Costa para $\lplente da. COrnls•
d
(lutlJS llgrJCoJall da fronteira _com o são de Agri:;ul!ur:l em vaga exiStente missãc de Economia.
ata de $\la pUbllca~ão, revognclas as
Urugun.1,
, . SÃo LIDOS E VAO A Il\lPRIMIIt disposiÇões em contrArIo.
Sendo o que se me orareee, no mo- ,Prevaleço-me do ensejo para reneOS SEGUINTES l'ROJE!'DS'
senll-do Federal, em ... de janeiro
menta, colho esta oportunidaue para var 11 N. Ex os protestos de minha
_
•
•
de 1968. -. AUTO MOura AndTade.
apresentar a. V. Ex' meus .protestos consIderação e apréço. Ernanl
sob.~e C07l$t1'1fçõCl; nas pro- Presidente do Senlldo l"ederal •
de elevada estima e subido aprêço, _ Sátyro, Llder da ARENA.
:r m ades. d~s Fortt/lcaçoes CostelMário .I1nãrca'·'Q
ras do ExerCI/a. pareceres às emen- COMISSãO DE CON8TITUIÇAo 11
Do Minist,r;' cios Trll-nsportes,nos
3) orlei? n9 27-68
das do ~S~llado: da Comissão
de
JUSTIÇA'
seguintes têrmos:
Brasíl1a 16 de abril de 1968
CDnstuu.lr;ao e Justiça, pela. consüpAlU:CEa DO IlELATOB
UI Ollclos:

EXPEDEl~TE

\

r

I

a

<

Dl.srofd

.

.'

AVJSO "~w 423'G~ _ RIo, 5 de
nbrll de 1"u8:
Senhor Secretário:
C:;o'pr"r' odo me apraz tral'~nlH~
._- "',ü
, U . ....... a
V: J!:.'l', para ConheCil1lento dessa
egrégia Casa
do Cl>ngrCiso,
que eta-'Sle
MIlllslér10,
cumprindo
mais uma
pn. do Programa do Jitea.lizações aprovlldo pelo Govêrno Central, orll- en~ tJ.'Egll.
asfal., no tráfello
t r ,inteIramente
',
t n,uo, O . echo rodOVIário O:Ór1OTúl'>'ps, dc 1D5 km de extensiio, JnterIJgDtlúo o nio Orande do Sul e'.SlWta
Catarina.
:::lo O tr~cho em :íoco, levado a efelto pelo Dspprtz:mento .Nac:onal de
1"clIlldas de Rodagem, é parte da
:Er~:01. representando, portanto, alép\
de c::pl'e&lvo valor sóclo-ecollôm.lco
pun. Hfjllcla rezlliQ g~úcho-catarjnense, sinniflcativo avanço para a con·
clul'Jio ctn importante rodovia naclo-

•. ' .

t~cIOn(l/ldade e 1ur/dlcldade; favo-

Senhor Presidente:
ravel, da COmissão de
Segurança
O Pl'Ojeto aprovado na
Câmara
Na iomw. reglrnental, tenho a honNaciOnal.
regula. os concertes, reforma., reconsra de comunicar a V. Ex' algumas (PROJETO N~ 3.900·Q, DE 1962 A trução e acréSclmo em construções
modlficaç6es, ~ .repre.sentaçãods. QUE SE REFEREM OS PARECEREs) nas proxlmldalles das
FortlflcnçÕl!l
ARENA, na. ComlEsao Parlamentar d e .
Costeiras do '~'érclto ,
Inquérito destinada. a. apurar Irregu- O Congresso Nacional d-ecrcta:
O Senado Federal apre.sent~u--'
1arld 11-des no IBRA e IND'
-.
-lO
A.
Art. 19 Para
eíelto do cumprlmen- Proposição um SUbst-ltutlvo, quev náo
Indico o S~nhor D~putado Nasser to das dlsl>l?Slçoes legais 9ue regulam lhe a1ttlra a substância.
A1mcldll. pua. membro suplente, em ll$- F"tn.!çoes nM proxlmldade~ das
A Emenda Substitutiva da. Alta
substituição ao Sellhot Deputado MI- l~or Iflcaçoes Costelrll$ do Exércl.o, os Casa Leglsclativa melhora a reclaç".
_..
ermos: con.sertos, Rotforma, AÍlréscinoro Mlyamow, e oS_Mor Deputaclo !llO e Reconstrução de Imóveis terão dos dispositivos e lhes dâ íorma c"m
OSSlan Araripe para membro eíetlvo, as Silguinles definlçôe.!l'
'
redação mais precisa e exatll-.
em substituIção aD lõenhor .Deputado
.
O SUbstitualvo do Senado é constlAbrahão Sabbll.
I - Consertos: São obras desubs· tuc!onal e.jurídico.
.
Prevaleço--me do ensejo' para reno- títulção pl1l'Clal de cobertula dos edivar a V. Ex~ O!l prótestos de mll1ha ficlos, bem assIm, de ipITOS; pnredes,
O Plll'ecer é pela sua. aprovação.
l!Stima. e consIderaçãO. Erntlnl pisos, l!Seatlas e esquadrJas, que não
Sala das comissões, em 14 de mlUo
Sátyra, Lider da ARENA. lmport~ ~m al!eração da estrutura. - ç., de IV88. - Arruda Camara, Re4 ~-di ã
9
II - RtjDrma: );: o conjunto de lator.
) .Ul caç o_n 37~8.
obras clU'lWterlzadM na deilnlçao de
PAn= DA C01oIlSSÃO
Senhor Pre.sidente:
consertos de ljue resulte, porém, alA 'Comlssii~ d "'--Utulr!ll> e J".~
'
teracfio na estrUtUlll. dll- construçao
,Y V U " " .
~
no] .
Na forma regimental, Indico a :Vos- reformada A reforma poderá. w tii .., em reuniao de sua Turma :a.
~8~fjdO (l que so me c,feteoe no mo. SI1 Excelência o nome élo Deputll-clo com ou sem acré.'lelmo.
rea.llzada em, 14 dc março de 11168,
n p l1t
11
_/
., ld' d
....quiles Dlniz para. Integral', como
. '
,opinou ,unlinlmemeIlte. peia constlu .
ní;:rs~:)1t~,~, ~ vc. ;<-~:. r::us llpr~tEs~: membro efetivo, a Ccmlssão de AgriIII -. RCc ll$ t r Ujlao: ~ uma nova tllclonalldade- e jurldicldade do subs!l....
cultttl'A em subst1tulção no Deputado construçao efetuada sCible a mesma tltutivo, do Senado ao Projeto númeue ele~l!da et ..ma e dlstlng~lda con- José Gadelha, durante a. licença. dês- área projetllda, ocupaúa pçlll. constru- ro 3,900-62, nos tênnos do pareceI
,1dcxl!':M'. - Mario Andreaz.a.
te.
_ - ção- ant,iga, com ou sem colnc,d~ncia cio Relator.
Do <f'reshi'f,ntc da Comiss1io de
.
_ _ - de estl'UtUI'as. A reconstrução pDderá"
•
'l'rar1<portes Comllnlcnções e Obras
Sala das Se.swes, fm 15 de abrll de .ser com oU sem acréScimo no sent-ldo Estiveram presentes os
Benhores
I'ubllcas, nOs ~gUlnt~ tênnos:
1958. ,- Mário Covas, Lider do MoD.B. vertical, nunca podendo ter acré.sclmo Deputados: Djalma. Marinho. Presi~
5) Indl •
9 CP 38 68
I'" untJIlo llorlzintaJ
'
dente, .,'\1'ruda Câmara, Il.elator, ceOnelo n Q 71-63-C'ICOI'
caça0 n
- IV _ ACT!!sclmo: Íl: o aumento ele lestlno Filho, José SlL1y, Mata Ma13 III 17 d b II 11 1968
SenhQl' Presidente:
uma. corwtrução quer no sentIdo ho- chado, Wilson Martins Tabosa
de
e a r
e
.
d
Yizontal quer
vertical'
Almeida, Luiz Ata.lde, Rubem Noras a,
SeJJ110r J;:c.;ld<:nte,
Na forma reglmtntal, In lco o nome Art. Q A presente LeI éntta em vl- guelra, Raimundo DJ.nlz, E1'asnlC Pc-'
dtO Deputado Eralk1~ Lemco.s -~~~~ In - gor na data de sua publicação
dro, Ull.!.5es Gulmll1'aes e Raimundo
De acOrdo com o art. 106 do Regi- eg~ar, como llulJ,en,e~ a. om....ao -d e
•
Brito.
Q
mCIltq Interno, solicito a Vossa Exce- Saude. em substltulçao ao Deputado Art. 3 Revogam-se as disposições
l~ncla. a reconstituIção do Projeto Celso Pauos.
em contrário.
-Sala da comissão, 14 de' mlU'ço da
n~ 197-67, de !tutoria, do Senhor Márlo
Sala. uas Sessões em 18 de abril de
1968. - Deputado DJal1J1lt. MarillM.
covas. que "Revoga. o I 2Q do art. 59 1968. _ MárIo Covas Lider do MD.B
Câmara dos DeputadOl!, em li de Presidente; - Deputado Art'udll cado DecretD·Ui n9 127, de 3.1 de janeiro
•
' dezembro di! 19B6. - B. RamaS.
mara, Relator.
de 1967, que dispõe sõbre operaçáO de
6) IndIcação 119 CP-89-68
Substitutivo do -senado ao Projeto de
COMISSãO DE 8EGURA~>cA
Cilrga e descarga de mercadorJas nos
Senhor Presidente:
Lei dJi Câmara dos Deputados que
I
NACIONAL
portos organizados e dá. outras proYl- í'a fol'Illa regimental, lndlcoa Vos- dispõe sõlJre c01lst.ruçõe~ nas proJlldêllctaS".
sa Excelência o nome do Deputado mldades dgs For/lf/caçoes Co.s/elras
PARiCEll !lO llELATOB
liprovelto a oportunidade para rel- PetronUo Santacruz pura Integrar, do Exérclt •
1. O Projeto de lei nO 3. gDO-62 deterar a VOSll:\ Excelência meus 'pro- como su):Jente, a Comissão de Econo- substitua-se o PrOjeto pelo seguln- fine tênnos usadoo nos dispOSItivos
testos de elevada consideração e es- ml~ e.m sub.stltulglio ao Deputado Dias te:
legais que reguiam as cOlllltrUções nas
tlullt. ~ Deputado Celso Amaral, Menezes.-- D' _ "b
t
õ'
proximidades das Fortificações CosSala das sessões, em 17 de -abril de ls~oe 80 re com ruç es nas' proxi- !erras do .Exêtelto.
Presldenw.
11IIdades das Fortl/lca~ões Costeiras
2. A Câmara dos DeputadClS apro1968 _ Mário Covas L1der do MoD.B
COMUNIC....ÇõES
.
•
, do- Exército.
vou as definições propostas pelo 1"01) Senhor :presldenle:,
~) Il1diellçl!.o n 9 CP-4D-68
O COngrrsw NacIonal decreta:
~r Ex6m1tlvo quanto 11- concertos, xe<

ft

2

Nos termos regimentais comunIco a
Senhor Pl'esldente:
VOSSD. Excelência. que me aue ..tarei Na forlIlA l'eglmenlal, Indico a Vosdo Pais no próximo dIa 21 t:o cor- sa. Excelência o nome do Deputado
rente. _ Deputado Aroldo carvalhO. Petronl1o Santncruz para. lntegrar,
:)9 8ecretlirJo.
como l;ll,P1enle, a Comissão de Agrl-

no

_ Art. 19 Para efeitD do cumprlmen- f~as, e reconstruçáit.
to das disposições legais que regUlam 3. No Substitutivo aprovado pelo
ns comtruçõecs nas proXimidades das senadó Federal as definições daquelas
,F'orMflcl'.ções CosteirllS do 'Exérclto, três pa.lavras sáo - aorc.sentadas
de
os lêrmos: COn!erID.5, Reforma• .AcrêB- outra forma.
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EXPOSrçAO DE MOTIVOS MIN.lS- ~ lil. Nessas condições atendendo ao mero 5.172, de 25 de outubro de 1966. '
Tll:R'IO DA FAZENDA
que consta do processo, e considerando , Art. 29 Esta. Iel entrará em - vigor
4. , A nOSSo ver o Substitutivo do
Senado tira: urna certa. amplítude que
03 superiores ínterêsses do País em nC1' da.ta da. sua. pubtícação,
.se quis dar àqules té1]nos.
Toma Brasilla. 20 de fevereiro de 1968.
consollda.r a ínnüsma> em aprêço ;te- .IWt. 39 R,evogarn-.se as disposições
mais precisa a. deüníção,': e, em alLUbrificantes Hyper S. A.
_ nho a honra de submeter à. elevada err. eontrãrío. _ Oelestino FUho, ViceRemfssêW de crédito t~butá!to. apréclação
de Vossa Excelência, YJ'esidente, no
exercicio da Fresiguns caso difere substancialmente, da
definlçãp inicial como, por exemp!o,
Lei 'nP 5.172, de 25 de outubro de acompanhada do respectivo Projeto J"lncla. _ DaVI de Almeida, Relator.,
quanto à reforma, que, na. definlçao
de lei a. inclusa Mensagem ao Con'
• ,
micial poderia ser com ou sem. acrés-:
1961l •
gresso' Nacional, :na qual é solicitada"
,PARECEIl DA OOMISSA~ ,
elmo e que o Substituttivo diZ, taExcelentissimo Senhor Presidente da nOS têrmos do art. 172, da Lei r.úmero "COmissão "ds Constituição e Jus-xatlvamente, "sem acréscimo de, área. Repúblice..'
5.172, de 25 de outubro de 1966, a tiça. em reunião de sua Tunne. uA",
construída",
A LeLn9 2.975, de 27 de novem- 'competente. lIutorizaç~o
le~islat1va realizada. em 17-4-:68,.opmou, unãní-,
5, 'A nOsli0 ver o Substitutivo do bro de 1956, que alterou a. legislaçãO para a remissao do credito trfbutárto mente, pela. constitucionalidade
~o
Senado é melhor do que o proje~ di:> ímpôsto úníco sõbreccmbustlveis de que~e trata.. '
,
Projeto n9 1.176-68, aprovando o subsinicial dai opinamos pela sua. aprolubrificantes líquidos e gassos .em
Aproveito a oportum<;lade para. re- tJtulvo apresentado pelo relator.
vaçii.O' , '
' : : ' u artl"'o' 59 concedeu isenção', do novar a VCdsa :Gxcelênclll, os protestos
zsnveram presentes. os senhores
•
,~"a1h "t dn t íbut pelo. prazo de do meu mais. profundo respeíto, - d:::-'ltndos: oetestíno FUlIo-VIce-PreSuja da,ComL>são de Segurança. Na- ~a~in~~)oanos ~os ~6leos lubrifican- "Antônio Delfim Netto. Ministro da sidente,'no exercíclo da Presidência,
cíonaí: em 21-de ~arço de 1966. - tes, csimples, cómpostos e emuísívos, F a z e n d a . . '
Dayl d,: AlmeIda _ Relator, Ulysses
Euclldes rrtonce, ""e1ator. •
obtldos no Pais pela regenera.ção de
G~araes, Firasmo ,:",edro, Nelson Car
PAIlECZR DA"CDMISSAO.
óleo lubrificante usado", estabelecen-,
'LEGISLAÇAO CITADA
nell'l?, ~enrique Henkm, Luiz Atha.yde,
"
N I do ainda que âpÓll aquele prazo o
LEI N9 '5:172 _ DE 25 DE
YuklSmgue Tamura e :Ra.lmun(jo BriA comiss~_ de \~~nça. , ac o- me.."ll1o seria 'cobrado na proporção
OUTUBRO DE 1966
to.
,'.
nal, em reumao ordlnanad re~U:I~a. de' 1/4 (um quarto) da' ímportãnl'lra..<Wa, 17 de abrIl de 1968.
aos dezessete dias do mês e a n o cla correspondente ao "impôsto íncí- Dispõe sôbre o Si8t~11la
tributário Celestino runo,
v:.ice-~resldente, no
.uno de mil novecentos e sessenta e dente sôbre o óleo importado"
Nacional e institui normas geralll exerciclo da Presldencia _ Da1/1 de
olto, opinou, por unanimidade, pela 2 A Isenção só beneficiaria' na de dIreito tributário apl1cdvels' " Almeida" Relator.
~~~~aalçãaOod~r~j~~::t~~iV~9~~~~en~~~
confOrmidade das diSP9Slçõ~ln'en~~
Unido, Estadoll e MunicípiOs.
COMISSAO DE ECONOMIA
...;" " .
~.. 0'- esta.tuidas, aos óleos, l'e-rcL auv.:o,
..
.
,
•mídades
Dlspoe sobre
cO;I~tru~oes
nas'iPr
lU
que
sofressem
processo
de
resenere.,
,.....
..
PARECER DO RELAxoa
das PortllicaçoCS ooste ras do •
,
Exército". nos têrmos do parecer ra- çao,
, ,
. Art. 172. A ~i pode autor!z2r a
Apesar do presente projetõ de lei
voravel do Relator, Deputado Eucll3. De Igual, as Indústrias de re-re- autoridade arímínístratíva a ,conced~r, aínda não ter recebido o parecer da.
des Triches
íInação para. gozarem do regime de por despacho fundamentado, remissão Comissão de constItuição e Justiça,
...
isenção' haveriam de ler suas Insta- total ou parcial do crédito tríbutãrío, parte-se do prillcipio de que, a Lei
11.9, 5.172.66 que dispõe sôbre o sís,
. Compareceram os ~nhores Brloca Iacões aprovadas pelo Conselho Naclo- atendendo;
~ d P tr'l
ím
e '
'
tema. trlbutiírlo apliCáveL> à unínn,
Pllho Pre.<;idente, Euclides Trlc res,
JO.~o proc - r - à situação econõmína, do su- Estados e Municipi03, em seu artigo
Relator Bernardo oabral, AlIplo car- ,~al o e o eo, ass
valho, Arnaldo Pl'ieto Hamilton pra.- dl~ ao regtstro do pr? uto,
' .. jeito passívo., ,
172, autorízs, o Ministro da Fazenda
do, Souza Santos, Agostinho Rodri4: Ademais, a apllc~çao do reglIn~
II _ ao erro o ulgnorâncla excusã- a. conceder, por despacho fundamcngues, Tourinho Dantas, Luiz ·Caval- enlao e.<;tabelecido terIa o seu recO'- veis do sujeito passivo, quanto, a.ma- tado a l'emfssão total ou parcial do
. ,
crédito trIbutário.
cante, pedrosD Horta, Hanequlm Dan- llheclmento a carg? do MinL>tério da téria. de fato;
tas Amaral de Sousa, Haroldo Velioso Fazenoar em rela~ao ,a, c~da prod.';1to, III _ à dwinuta imporlância do
Todavia, quer-nos parecer que, apee Renlo Romagnolli.
' e por tõrça .de sollclteçao da to. ma crédito tributário
ror de essa concessão só poder ser
'
•
interessada.
,
.
IV - a c(}nslderaçõ~ de equldade, feita atendendo à situação eç0!lômlca
Sala da. COmissão d~ Seguran<;a 5. Portanj;{), a. lsançao do pagamen- em relação com as caracteristicas pes- do sujeito Passivo;
Nacional! em 17 de abrIl de 1963. - to do tributo começaria a .contar da. soais ou materiitís' do caso;
ac êrro ou Ignorãncia. excusáveis do
Eroca Fllh':!, Presidente.
-dala. do seu reconheçlm~nto
pelo V _ a condições peculiares a' de- sujeito Passivo, quanto à 'matéria, dli
Euclides Tilches. Relator.
Mmlst~rlo da !i"azenda, e motivada por terminada região do' te~tório da en- fato;.. ~
,
inlclatJva do .mteresado: '
tidade tributante.' ,
.
I
'
édi
parágrafO-único: O de.,pacllo reteA diminuta importânc a do cr ' 6., Outras lmpllcaçõa:., de relev.anPROJETO
-- te lnterêsse para ,o Pais, no ~,te rIdo neste artigo não gera direito ad- to tributário;
N9 1.176-A, de 1968
ao desanv~lvlInento e à c~nsolidaçao quirido, apl!cando-se, quando cablvel
A considerações de eq!íidade. em
relação' com as caracterlsticas pasda Inctüstrla do rao-reflna'lllo de óleo o dispósto no artigo 155
Autoriza o 1I1tni.'ltro da Faze1lda a lubrificante usado, mereceriam. alllda,
.,
.
soais ou materiais do caso:
cOllceder remlssilo ele ltrédítp tribu- a atenção do legL>lador na el~borQ,'". "
". ",... ..
A considerações pecUliares a dllt.crtário na forma do artlgO 112, da. Lei çào do diploma em'tela, as quais, toArt. 217. Esta Lei entrará em vl- minada. reglão:dó território da enti-'
mimero 5.172, de 1966, que dispõe davia fogem à matéria. versMa. nos gor, em todo o terri\órlo nacional, no dade tributante, quer.nos parecer, co~
sobre o SlStdma Trlblutário Naclo- autos'.
'.
',
- dlâ 19 de janeiro de 1967, revogadas mo dizjamos, um tanto precipitada. &
nal e institui nOrmas penais ele dI7. Vale assinalar, outrossim; que a as dispos~ões cm contrârkl, especial- autorização 'Pelo Congresso Nacional,
reito tri/Jutárlo aplicáveis â Untão Lei n Q 2.975, de 1956, supracitada, en':' mente a Lei n" 854, de 10 de outu- ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda,
' EstadOs e lI1l1ttlelplos; tendo'.pare- trou em vigor na data de 19 de ja- bro de 1949.
pnra QUe êste conceda 'remissúo de
ceres: da CQln1ssdo d'e ,ConstitUI- neiro de 1957.
"
\ Brasllla, 25 de outubro de 1966; 145? crédito tributário, mesmo em face de
çilOe e Justiça" COln substitutivo; da
: 8. ,Posteriormente, a leglslaçii.o lJCT- da Independência e 769, da. República. seu despacho fundamentado, desde
- Octávio que, do projeto que solicita a. autoriCcnnUJsào de EconOmia. javorávet, tinente ao Impllsto único sôbre lubri- - H. çastéllo Branco
cUm C/ltem cla. Pendente de Parecer iicantes c combusUvels liquido. e ga- Bulhões.
zação. não consta dados relativos à
da Comissão de Finanças.
sosos foi alterada pela 'Lei nQ 4.452,
> r.l1pacidade de ,proaução e Influência
,,
, da flrma- beneficiária no, complexo
'
A U de 5 de novembro de 1964, omfssa,
,(PROJETO NQ 1.176, DE 1961!,
Q E todavia no tocante à 'Isenção em 5e- OOMISSAO- DE CONSTITUIÇ1)O E ccnnônúco, in(\ustrial e' teonoJógIco
SE RiE:FU::tEM OS PAR,ElOERESJ la.
'
-'
,
do !-'ais, cxatamentei:i por não constar
"
9. Com o advento do Decrero-lei
' JUSTIÇA
do mesmo o nome a Emprêsll a. ,fier
.
O COngresso NaCIOnal decreta:
n9 6i, de 21 de novembro de ,1966, que
,PiliCEIl ~:), aELA70R
beneficiada.
"
9
O projeto nQ '1.176, de 1968 -que
Sallente-se pois, que, do projeto em
.Art '1 Fica autorizado o Ministro, teve sua vigência flxada em 19 de
da Fázenda. a conceder, mediante dé&- janeiro, de 1967, foi concedida lsen- chegou a. esta Casa do Congresso, lJll-- eplgrafe consta apenas o aspeclo da
pacho fundamentado, remiSsllo totlll ção do impõsto ÚIlico sõbre combus- peado por Mensagem do Executivo _ autorizaçáo em .sI, tndlscriminadamen_'
ou parcial de crédito tributário, oh-' tlvels, aos óleos lubr1flcan~, slm- é consUtuclonalmente- válido; Sob te, por não constar., expllcitamepte ,o
serva das as normas traçadas no' ar- pIes, compostos e emulldvos, obtidos êsse prisma, merece trãnsito.-,
" bencliciário da concessão.
, .
' ligo 172' da Lei n 9 5.172, de 25 de ou- no Pais, a.través de processos de re,
.
tubro dé 1966
generaçao de óleo usada, sem o as- Entretanto, tendo em VlSta a escla- ,Ora, a. nenhum govêmo se dá. pectê-'
.
tabelecimento de têrmo prefixado, recedora Exposição de Motivos do res indiscrln1inados.
Art. 29 sta. lei entrará. em vigor na vale dizer, gozarão taís produtos de ExmP senhor Ministro da Fazenda DIante disso, arguUlental'-se:-ia. pois,
data .de suapubllcação.
isenção por tempo indeterminado.
cumpre-nos coadumã-lo com os obje- que a. medida representa um mcreArt 39 Revogam-se as disposições
10. Do acima exposto ressalta à, tivos que vh~a coJlmar, ou' seja, liml- mento dessa indústr~ no Pais, conl:
em cóntrário
'-,
evidência. que,' éSgotado o penado de tã-lo à autorização legislativa d"J re:- vib, l5 dO seu desenvolvimento.,
•
5 (cinco) anos estabelecido 'na. Lei missão do crédito tributário em causa.
Entretanto, à estâ Comissão emL
13rasllia, e~ .. de ...... de 1968. niJmero 2.915, de 1956, o tributo, é na. referida ExPosição de Motivos.
deVido, contando-se o, prazo desde o AssIm sendo, apresentamos o 'subs- nentemente técnica, cabe também
(MENSAGEM NO 168-68. DO PODJ!.'R reconhecimento da isenção pelo Mí- titutivo anexo.
analisar êsse aspecto ,da. questão, à,
mq;:CUTIVO
nistério da. F-azenda.
Brasllla 17 de 'abril de 1968.-' _ luz de dados estatísticos, em funçãO
,
.
11. D a mesma .•orma,
•
'-e nçao
- de Davi ete Almeiela,
'
,das
ou naêional
desvantagcns
que
ExC"lentíSslmo
&:nl1ores' MembrOll'
a -'"
Rela to r . ,
trarávantagens
à economia
e da ver_
. do Congresso Naclonal:
~~eP~~ l~~:h~ig~~p~tt~f::~~ SUBSTITOTIVO AO ffiOJlHrO" dac:elra. necessidade da. beneficiárIa.
Na forma do artigo ,54, parágrafos gencia do DecretG-lei n9 6,1, de 21 de
1.176-68 ADOTApO PELA
em receber" os beneficios da conces19 e .29 da Constituição ten1Jo a novembro de 1966, IBto é, a partir d e "
,COMISSAO
são.
"
honrJl. de submeter li. deliberação de 1~ de janeiro-de 1067, dr,sde que aten- O COngresso .Nacional decreta.:
AsSlm, som03 favor,áveis a. que se
Vossas E;l:Celências, acompanhado de didas
as presCrições do artigo l P, I
t'
F"
to i d
O6'-is'- dê a.utorização ao Exmo. Sr. Mlllls" -'
' 7 Q letras a e b, do masmo-diploma.
Ar. 1P Ica au r za o I? L...... ... 0 tro, mss não sem antes, ter S. Exa.
Exposiçao ?e Motivos do senhor nM!- '12, Não se trata, aulm, da adoçâo da Fazenda açonceder, medi~te deso- dito a quem será dada a concessão,
nlstro de Estado da. Faze!1da,
de medida que' vise a. preencher no pacho fundamentado, ernlssao total <IpeállS para que não fique o Poder
uto za u a
proJetCl de lei que a. l1 o M~I.?- temfpo lacuna oriunda' do silêncio da ou parcial de crédito tributário refe- Executivo através da. autoridade detro d~ Fazen~a. a conceder rem ao LeI.n9 4.452, de 5 de, novembro de rente aos produtos relacionados no vida com poderes indlscriminados s6de t:rcdlto trlbutárlo.
1U6~, no tocante a. isenção;- e, sim, artigo 59 da. Lei n9 2.975, de 27 de. bre a matéria e para. que não fique o
Brn.,illn em 29 de marco de 1968. de remlss/i.o de crédito tributário, ca- novembro de 1966. observadas as nor- Poder Legislativo com suas Comissões
- çosta 'e Silva.
recente de autorização 'legislativa.
mas traçadas no art. 172, da Lei nú- Técnicas ociosas ou marginalizádas
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do exame da matéria, dentro e sob
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d.

Justificativa
sendo a citada }.;el n.9 3.84.1 posterior dos atll à vigência desta Conáitu1oo J
os aspectos do devido concretlsmo
A LeI n. 9 3.841: de 15 de dezembro ao Estatuto. tem sido entendido - fe- ção, assim eome a establlldade
d....
ím
t
lízmente não de modo geral - que as funcionários já. amparados pela 1&-0'
Çécnleo.
e 1960, esta ass ,em sua emen a: pessoa. Que prestavam servíco à Unla'o glslação anterior.
lJecla
forma,
como oIsso
atual
...
" de Eco.
que
regula
a matérla
não diploma
especí"Dispõe sóbre a contagem reei. às Autarquias,
às .
SocIedades
§ ].9 O servidor Que já tIver sllt1l;
fica explicitamente que se estude, anproca, pll.ra efeIto de aposentado- nomía Mista. às Fundações Públicas. feito, ou vier a satisfazer, dentro de
ria do tempo de servíço prestado e mesmo aos Estados e MunlcJpIos um ano, as condIções necessária!! para
tes da dtscussão ou votação do prescnpor Sociedades de Economia Mis- (art. 2.9) que estavam em serviço a a aposentadoria nos têrmoll da le, te projeto nesta Casa ,as devidas 1:10díncações a serem Inserídas na Lei
ta."
.
15 de dezembro de9 19GO, data da pu- glslação· vigente na data desta Consbllcação da Lei n. 3.841. de 1960, s6 tituição. aposentar.se-ã com os direi•
5.1'12. de forma a Que seu artigo 112. Seu artigo 1.9, caput. diz:
.... I lin
é '
poderiam ter requerído a contagem de tos e vantagens previstos nessa le •
cisc p .e tamb m êsse fator.
"A União as Autarquias. as tempo de reciproco até 15 de dezem- gislação, . 'I
Sociedades de Economia Mista e bro de 1962. E mais: 08 admitidos
Outrossim, que nessas mesmas moc1lflcações, que se forneça. sempre, COas Funções InstJtuidas pelo Podel' posterIormente i ambés depois -de 2 .: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::'
mo por e...emplo no caso em pauta.
púbUco, contarão, recIprocamente, anos sem que tivessem requerido o be.
referente a lubrilicantes etc. o Pl'.tepara os efeitos de aposentadoria. neficlo dêle teriam decaído,
Requerimentos de Informaçõ;S
cer do órgão Técnico especializado
o tempo de serviço anterior presO racíocínío é absurdo e, ao que
,
apresentados
tado ao qualquer dessas entidades parece, Inconstítuotonel, O tunclónúcomo o Conselho Nacional de Petr6Ieo, como ponto de PlJ1'tlda para as
pelos respectivos funcionários ou rio. que entra hoje para o serviço,
REQUERIMENTO
Comissões Técnicas do congresso Na,.
empregados."
pode contar o tempo prestado em
cíonal,
d
Sociedade de Economia Mista, em AuD,E INFORMAÇõES'
Por sua vez. o arUgo 80, a Lei nú; tarquia, etc. O que já presta. servL
De acôrdo com a Lei 5.1'12·66 para mero 1.711, de 28 de outubro de 195Z ços ;. -gnmo, por - exemplo, há 28
N'I 4.621, de 1968
cada caso deve ser votada uma lei es- (Esiatuto dos Funcionlidos Públicas anos. !lae) o. pode. E é o que tem
peclfica. A únIca forma de aproveitar Civis da União). já estabelecia 11 con, acontecido. Na corrida provocada 'pe- Solicita ao Poder Executivo. atrlw4a
o projeto orígtnal será a aceitação da tagem de tempo, para efeito de apo- lo entendimento do artigo 17'1. § 1.9. do Míni8tério ela. Educaçáo li Cultu..
cIúusula ad referendum do Congresso sentadoría e disponibJlldade. integral. l1a Constituição de 1967. é que muitos . ru. Informações sdllre se está sendo
Nllclonal" objeto da Emenda anexa. mente, do tempo de serviço ativo nas funcionários foram deparar com essa pôsto em prática. na Universidad.
do Ceará, o plano norte-americano
',
Fôrças Armadas; o tempo de aervíço lei, justamente quando pediram a
I E' o parecer.
prestado como extranumerários, desde contagem de tempo de serviço pres"Camelot".
qU(l remunerado pelos cofres públicos tado a Sociedades de Economia Mista.
Em Brllsilla. 17 de abril de 1988. - e, notadamente:
Esbarraram sempre com o indeferi. (DO SR. LEVY TAVARES)
loI"o.cyr Sllvestri, Deputado Federal
Senhor Presldenle:
"IV - O tempo de serviço pres- mente sob pretexto de que deixaram
de passar os dois anos.
.
tado em autarquias;
l:J\1El'DA ADOTAM rELA COMISSÃO
V _ O período de trabalho preso Acreditamos que judicIalmente és
Requeiro 1\ Mesa, na 11:wma regünen,
tado a instituIção de caráter prl. ses empregados ou' funcionários obre: tal. sejam prestadas pelo P!'der EX&-o
Incluam.se no art. 1.9, "in fine", as
vaao que tiver sido transformada nnam ganho de causa. Mas, o certo cutívo, através do Mlnlstérló da Edu.
3Xpressões ad referendum do oon,
em estabe'ectmento de serviço pú- é que o tempo passa e muitos dêles, caçãp e cultura, as seguintes 1nfor_
gresso Naclonal,"
bUco;
já Idosos. não terão condições de mações.
VI - o tempo em Que o fUl)clo. aguardar um julgámento final. tan,
1) Está sendo pôsto em prática, na
Sala da comtssao, em 18 de abril
nárlo estêve em disponibilidade.", to mais
diante da Infeliz_redação do t1nlversldade do Ceará, com equipa
do 1968. - Adolfo oliveira. PresidenQ
chefiada por,professor dos USA o pIs,..
E ainda ~o art. 81, do mesmo Es.' art. 5. da Lei n,Q 3.841, de 1960.
te. - Moacyr SlIvestrl, Relator.
tntlito, diz:
Impõe-se, assim. a urgente revoga- no norte.amerícano denlminado "Ca"E'
vedada
a
acumulação
de
çÍlo
dêsse
dispositivo
que
trata
de
melot"?
.
PARECER DA COMISSÃO
tempo de serviço prestado oon- modo Injusto os íuncíonárlos mais
Qual o pronunciamento dwe Mi·
correntemente
em
dois
ou
mais
antigos
em
detrimento
dos'
que
só nistérlo sóbre a denúnéla, nesse senA Comissão de Economia, em reucargos ou funções da UnIão, Esta. agora conseguem empregosQpúbJlcQS_ tido feita pelo professor e técnico do
níão extraordinál'la de sua turma B.
do, Distrito Federal e Munlcipios. A derrogação do artigo 5. não trará Inst'1tuto de Antropologia. da Unlver.
reaUzada em 18 de abril de 1968,
Autarquias e Sociedades de Eco-- preíuíao ao poder Públl~o, uma vez tidade do ceará, St;. José Ferreira'
aprovou. por unanlmídade, o Parecer
nía Mista."
que, como já se dísse, a LeI n9 3.841 ele Alencar?
do Relator. Deputado Moam SlIves.
.
. continuará em vigor como em vigor Na. hipótese negativa. solicitamos
trl que concluiu pela aprovação do
Quer-nos parecer, POIS, que a. L~i continua o artigo 80' do Estatuto dos formal desmentido.
Projeto 1.176-68, Que "autoriza o Mi- n9 3.841. ~e 15 de dezembro de 1960, Funcionários Mblicos, apoiados na Na ~Jpótese nt'irmat1va solicltamo.l
nlstrc. da Fazenda a. conceder remls. em nada inovou, quanto à. contagem Cónstltulç.lío Federal. A troca. de po. Informar:
•
são do crédito tributário na forma de tempo de serviço. Repetiu o que l:ieões hoje beneficiará, reclprccamen.,
do art. l'1Z, da Lei n.9 5.172, de 1966, diz o Estatuto, pois êste manda con, te, os funcionários. Não se justifica D) Qual. a ~ustlf!eath'a e o objetlque dispõe sObre o Sistema Tributário tar o tempo de serviço 'presta~o em que, por ter ocorrido há mais tempo vo da apllcaçao desse plano eultllral
Nacional e institui normas penais de autarquias, em Instltuiçoes pnvadas eEsa. permuta de serviço públl o
estrangeiro em nosso Pais?
d r
j di d
c, o li) A primeira parto désse plano é
direito tributário aplicáveis à União transformadas em estabelecimentos e
orieqtada pelo Professor Belden PeuI.
Estados e Munlclplo", com uma emen- públicos, em Sooledade de Economia mprega o Ique pre I! ca o.,
Mlilta. (art. 81, a eontrarlo·sensu, pois Estamos certos. IlSSlm. que o Con- son, doutor em Ciênolas Polltlcas da
da.
se não se fi, acumúlam, se contam). /!lCSSO aprovará êste projeto. com a Universidade de énlleago e membro
Estiveram presentes os Senhores Aliás. as. Sociedades
de Economia maior urgência. p~sslvel, para que não do Departamento de Ciências poliU-o
Deputados Adolfo Oliveira, Presiden. Mista. integram a administração in- continuem prell!dlClldos Inúmeros ele. cas da Universidade de Winsconsln?
te; Paulo Maciel, Vlcc-Presidenw; 08- direta (Art. 3.Q, n.9 II, alinea c, do me~tos da Admmlstração Direta e In· c) Dêsse plano consta o levanta.mar Dutra, Moam SJlvestrl, Relator; Decreto-lei n.Q 200, de 25 de fevereL dir ta.
mento da l'ealidade sócfo.cultural sob
Rl1ymundo Andrade, Romano Masslg. ro de 1967), e seu pessoal sofre ônus LEGISLAÇÃO' CITADA., ANEXADA a forma de questionários?
nan, Doln Vieira, Jorge Lavocat, Tan- de funcionários . públicos (proibição
PELA SECA0 DE COMISSõES
d) Essa prática não eonstltulrá na
credo Neyes. Rubem Medina, Dias de funclonárlOll públicos (proibiçlío de
PERMANENTES
devassa, por elementoll estrangelrosJ
Menezes, Reinaldo Sant'Anna e Glé- aCUJ!1ular - art. 97, § 2.9, da ConstlCONSTITUIÇAo
DO
BRASIL
do
pensamento politlco.s6clo-cultural
nlo Martins.
tulçao Fec era)) .
_
do nosso Pais?
. ....•.. , ........••.•.••.••.•..... ,.
dl Quais as rll.Z6es que justlflcam
Sala da comissão. 18~de abril de Ninguém teve por revogado o art!.
,
essa violação e alienação cultural?
1968. - Adolfo ollvelra, Presidente. go 80, do E~tatuto dos Funcionários
Públicos CIvis da União, pela Conll- Art. 97. E' vedada a acumulação re- 3) sollcltamos, nll Integra, o plano
Moacl/1' Silve8tri, Relator.
titulção Federal.' E, realmente, nlío munerada exceto'
. denominado "Camelot".
.
o foI. A constHuiçlío não define o ' .
PROJETO APRESENTAD@
que seja "Tempo de Serviço" para I -- li de Juiz e um cargo de pro.
Justificativa
fins de aposen tatlorla. sendo mesmo fessorj
.
Segundo denúncla formulada pelo
PROJETO
de notllr-se quo, o artigo 101. aUnea Ir - a de dois cargos de professor: Professor e Técnloo do Instituto de
"a", fala.se apenas em "Tempo de II - a de um cargo de professor Antr"pologla da Universldade do Cea,.
N'I 1.224, de 1968
servIço". ou melhor. 35 anos de ser. com outro técnic~ ou cient!~lco;
rá, Sr. José Ferreira Alencar, teve
Revoga. o ar ligo 5.9 da Lei 11.9 3.841, v.lço se do sexo ml1scullno; ou trinta IV - a de dois cargos privativos de lnlclo no Brasil, a apllcacão do deno.
de 15 de da,:embro de·1960. que dís· anos de servil,lll. se do feminino".
médico.
nllnado plano "Camelot" norte-amerl.
pile sóbre a contagcm realproca, pa.
Mas, como .1lzlamos, a Lei número
.....................•••.• , •. •• ••• .• cano, qUe estaria. sendo Ilplleado na.TU efeito de.aposentadoria, do tempo 3.841, de 15 de dezembro "de 1960,
Quelâ unIversidade brasileira.
dc serviço prestado por june!onárlos balx'ada como se tivesse o prejudf§ 29 A proibição de acumUlar se
A d ú I é
I
à União, âs Autarquias e às Socíe- eoo". E prejudicou sêriamente. E' que estende a cargos funções ou empre- f d en nestõ grdave, lei envp ve Plrtuomanda contar tempo de serviço para !lOS
ti'
ê
úb I
un as que es e li enaçao çu •
dades de Eco?lomfa Mista.
fins de aposentadoria nas mesmas con. e ~ a3 ardqu as. empr sas pIcas raloe é sabido que êsse Plano já vem
di~ões do 'Estatuto dos Funcionários
soe a es e reonam l a mista.
sendo aplleado em out1;as nações da
(DO SR. FRANCISCO AMARAL)
Públicos mas Impôs uma condição que
•..•...•......••••••••••••••••••••• , América Latina, havendo provocado
o
EStlltúto
não
previa
e
que
é
li do
..
já sérios incidentes entre os estudan.
(As comlssõC,s de constituição e Jus.
.'
Art. 101. Os proventos da a1'05en- tes dl!sses paIses em virtude àa revoLtJÇIl. de Serviço público e de Finan- artigo 5.9:
ta provocada por essa ingerênl'-Ia ln~
"Aos atuais servIdores ou fun- tadorla serão;
ças).
clonárlos beneficiados por esta I - Integrais. quando o funeloná_ déblta de um pais estrangeiro no
Lei'
é
assegurado
o
Direlto
de
rerio:
pensamento
poJitlco e s6clo.cultural
O congresso. Nacional decreta:
querer, a contagem do tempo a in.. a) contar trinta. e clnco anos de dessas nações.
Art. 1.0 FIca revogado o artl/U> &,9
(!arporar, dentro do prazo de dois serviço. se do sexo masllullno: ou , Segundo notlclárl6 veiculado pela
anos dll data de sua publicação, trinta anos de serviço se do feml- ,mprensa que dá conta do teor da.
do. Lei n.9 lJ.8H, de 15 de dezembro
de 1960.
Parágrafo único. Para os casos nino;
,
denúncia ac~a mencionada e real!"1 l .
futuros vigorará igual pra!to, á
zauda1por tééctileo brasileiro, o plano
Art • '1,' :Mta.... enw;a em vigor na
ser contado da data de aéhnissllo •...•• ,.................
a en gena pratleaclo por uma eCJuIdata de sua publicaçllo.
ao trabalho"
. •••. ••.••..• •• pe chefiada por professor dos Estados
.
'- ,
Art. 177. Fica. assegurado. a vltalf- Unidos e a primeira parte do traba,.
Sala elas Sessões, 10 c:ie abti1 de Ora, não há rll2ão parti. essa restrl- eledade aos' profess6re.s catedrátIcos e lho é orientado pelo }ltofessor norta1968. - Deputado Francfilco Amaral tIit nlo prllvlsta pelo Estatuto. li, titulares de oficio de justiça nomea.. amerlcnnn Belden Peulsan. doutor
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em. Ciências poJltlcas da ,universidll.
I REQUERIMENTO'
Educação e Cultura, li:! ',.Ig11inae. m- Executivo, a.través do Ministério do!!
. de de Chicago e membro do Depar- ,
M Õ
formaçõeâr
Trans~rtei (DeparLt1.mento Nacipnal
tamento de CiêncIas Politieas da UnL I
DE INFOR AÇ ES
1 _ Quais as proviUnchls &lieJais, de Portos e Vias Navegáveis) ..... as
:versldade de WinS<lonsin. A técniCll \
N~ 4.623, de 1968
até agora. tomadas a respeito da ces. seguíntea .informações:
preliminar empregada é a apresenta- Soll'cl'f" -a-o Poder' E~ecM'tiv' o. atrltllés são 'ou doação de 'umá .área de terra li) Quais as obras programadas
t;ão 'de um levantamento da realída~
~ .~
pertencente ao Conjunto trníversí- pelo D. N. P. V. N. para serem
do Ministério da; Saúde, informações tario da Universidade de Santa ca- realizadas no Municlpio de Campo:,?
'(le sócio-cultural, onde as pessoas
consultadas respondem a questionários
sôbrc 0- não enquadramento -do.q ser- tarlna, para a construção da. praca
~
_
.
I que devassam o seu pensamento polívidorcs do, DNERu do E.~faclo de de esportes da~l!ele Estado cu, suã
b) .Ior quem serao executadas as
tico, socíolõgtco e cUltural.
Goiás. ?lOS têrmos da'Lei n~ 3,780 capital'
.
-,
obras, quais as condições, o 'custo e
. Na verdade, podemos identifIcar
de 1960.
2 _. Se a sOllcltação di!> Reitoria o prazo para. a conciusão das m~s-'
h'ês etapas distintas no processo alíe- (DO SR. ANTONIO MAOALEAES) da Universidade de Santa Caterina., mas?
"'nlgeno, que se desenvolve 11,0 B~asil e
para o fim mencionado no item anque se tem intensi:ficado ínquíetan, 8r. Presidente da Câmara dos
terlor, já está processada no MEe?
Sala das sessões, em 8 de abril de
temente nos últimos tempos:
'Deputados.
Em caso de resposta aflrmat1,va, qual 1968. _ Deputado Saai BogadO.
Existe' a alienação econcmíea sob as
Requeiro nos têrmos e prazos re- o seu número?
I
tormns mais diversas, desde a Iíbe, gimentais,' sejam . selícítadas ao Po.
Sala das Sessões, 5 de abril de 19GB,
:ração de importações com os seus det'
Mi ísté i
'
REQUERiMENTO
;vastadores efeitos sôbre o parque fa.. der Executivo, a raves do " ms r o - Deputado Adhemar G'1l.iaf :'
brll brasíleíre e conseqüentes impll- da SaÚde, as seguíntes indfOrmD~!s:
J"stl/icalíva
'DE INFORMAÇbES
' •
6 .
I
tabele
1 - Porque os servidores o .. i!=U
~
c!ll;ocs s Clo.eCOI1
m coso como
no es o da- d o 'Estadod ded G<llás. nãod foram
atnVe'I'cula ~..
Imprensa do .... tado de
" N'? 4628, de 1968,
t . !na
eímento
de Ac6rdos
. ~l"ORD legislação estreguIsta e da enqua ra os. ~omo, e .erm
a Santa Catarína noticia aeêroa de ges-,'
projetos é_execução de obras e pIa.- L~
~~~~. t~J:n~~mento dos pro- tões que teriam sido telizell e p...'.liti- 'Solicita ao poder Exec1/,i:vo, aliOl"'S
nejamentos por técnicos estrangeiros
•
t
d és
vas no sentido de o Mln'stro da E~udo MinistérIo da Satule, infzrnui:
em detrImento da tecnologia. nacío- cesoos em' que sao ín eressa os ses cação e cultura. hJLver se prOnUlV.lla?/laço·e" "o'bre~ O" oiano« de stinea-:
.. I
s3e r v i d o r e s ; , ' do a favor da trlnsferênclll. de uma
c •
~. I" ~ " ,
'
~iÍL a alienação política pela tímí- ' - Para quando estli previsto o área de terras de propriedade do menta básIco 710 excrcicio de 1968,
iiez ue nossas decísõea 110 plano in- cumprimento da;. detennll1~çao
(JX- conjunto Universitárlo da UFSO "apara o -sstaao do Acre.
eemacíona; e no plano nacional pe- pressa. na lei acima citadll,..
. '~v. ~osso. sujeiçáb !lo métodos, obie_ ~ 4, - Se noutros ~stados, os serví- ra a construção' da praçjl. de esportes
\
'tivos c ingerências estranhas e no dores do DNERu nao fç,ram também de Santa Catarina.
'
(DO SR, JOAQUIM MACEDO)
atendimento de pressões. E há a alie- enquadrados.
A construção de um grande estádio
S ho
t •
lJllÇÜO cultural na forma de Acôrdos
Sala elas Sessões, 5 de abrll de 1968 na Dha de Santa Catarina. é das
en r P,esiden e.
·tais como o MEC-USAID que tanta
Deputado Antônio Magalhães.
,obras mais enstadas e aguardadas
repulsa provocou em tôdas as cama.
para cuja concret'eaeão todos os es-r Requ.iro ~o. têr:nos e prazos regiãas esclarecídas do pais, especlalmenR UERIMENT'
d
mantaís, sejam solícltadas ao Poder
EQ
O
terços dev71'Uo ser soma os, venham Eiecutivo, através do MInistério da.
te nos meios untvérsttàrtcs, contratos
tais como o do Time-Llfe-Globo e ou.
DE INFORMAÇõES
de onde vier.
'Saúde as seguintes ínformações:
tros.
- '
N0 4624 d 1968
Desejamos conhecer n profu11dida.-1 I)
:
I
~ vurlas formas ainda são -aplicadas
'., e
de das gestões até agora feitas pelas
. Quais ~s planos de ~,lt 3men/o
1 Ministério da
e agora, segundo a denúncia, temos a SoliciÍa ao poder Ezecutü'o, . alrazJés autoridades de Santa Catarina com bás!co estalJ..lecldo pela
dnstl1i~ã.o do' conhecido Plano "Cado Gabinete Militar ao. PreSidência as dli Ministério da Educação: para Saude no exerdcio de 190B, para o
da' República,
por illtermédio do saber, também. qual a sua opinião Estado do Acre?
)
melo!." que já vem sendo Implantado
Comel1lo de Segurança· l'facIOllal, cxata a reslJeito da l'eivindieação, quc,
IV) 'Qual.~ OS Munlclpios daquele
em outros palses e que encerra uma
informações sôbre o estudo elabora.- esperamos Justa e necessárIa..
Es'aüo que serão beneIlclados?
flar:rante, indébita e revoltante de.
,,,assa no pensamento polJtlco soelal e
dv sôbre a Zona Franca· de M a . - '
.
:uJr~l~
:n~~:a
~~~~~~tg
ed~~:;;:;~~~:
1Iaus(·o,o SR. DOIN~ VI''EIRA)
- S~I:p~tn~~el~~nt~rd~~~:lJ, de 1968 ni~~ri~a~aln~~~~~ ~~~;l'~%~~õci:·l!Ilências para servir 'íl. lnterêsses 'colonJallstas que desservem no BrasU. '
P Id te
REQUERIMENTO
Sala das Sessões," em 8 de abril de
O aSlll1nto-é de extrema. gravidade e
Exmo., Sr. res en :
19G8.
\
,
, DE INFORMAÇüES
Ilguardamos o pronunciamento do se.
solielto de V: . Exa., na forma retor ministerial competente para '1'01- glmental, sejllln requeridas aQ Poder
N'? 4.626, de 19'58
Dêp. Joaquim MClccdo.
tar a(l mesmo, sollcltando a. maior Executivo, através da Presidência da
brevidade no atendimento às nossas República
(Conselho de Segurança Solicita ao Peojer Executivo, através
Interpelações.
Nacional), as informações seguintes'
do Mintslério do Trabalho e PreviREQUERIMENTO
Sala das Sessões':" LevV Tavar~
1 _ Qual o inteiro teor d'o estudo , tlênda Socfal.' por intermédio do
DE INFORMAÇõES
.
[PASE,
in/ormaçõcs
s1brc_
critério
elaborado pelo Conselho de Seguran~
REQUERIMENTO
para conceder ltssiS!éllciá médica
N'? 4.629, de 1968
Ça Nacionai sõbre a Zonlt Franca de
Manaus, citado no discurso à Naçno .aos .SCI18. contribuinte}.
DE INFORMAÇõES
SOlicila
ao Poder Executivo, alraç<,s
do Exmo. Sr. Presldente da Repúbil(DO SR. SADI BMADO)
N" 4.622, de 1968'
ca•.em 31 de dezembro ge 196n
do Ministérla do Interior, por 'lter_
Exmo. Sr. Presidente da Cãmara
'Solicita ao Poder Executivo, all'1Jvés
2 - Qual as providênelas' e 'iniciamédio do BNH. informações sôbre
. dos Deputados:
do Ministério do [nterior, por inter. Uvas governamentais posteriores ao
o programa de ,construção ãe casas
11léclio do V.F.a.S., informações sô- estudo e inspiradas
nas conclusões
Requeiro. nos térmos e prazos repopulares, 710 lIIun.icipio· de Nil61Jre estudo para protelo de um novo do ~eSmCl?
gimentais. se}am solicitadas ao Po,I
sistema de aoastecimento de água
Justificativa
der ExecutIvo, através do :UlnisLéria ~ ,poUs, (RJ).
em Barra do Piraí (RJ).
A questão da Zona Franca de Ma_ do Trabalho e Previliencla. Social ...,..
(Do SR. DAYL DE ALMEIDA)
:(1)0 SR. DAYL DE ALMEIDA)
lIaus envolve. camo é pacífico, nã,(l lPASE - as seguintes informações:
apenas um prablema de desenvolvi- ~1) Qual oeritérl o adotado pelo
E:llllO, Srl Presidente da CAmara
Exmo'~ Sr. PresIdente da Climara
mento regional, mas uma questão nm. IPASE para con'ceder assistência mé!los Deputados:
dos Deputaelos:'
pia de segurança e soberania nacio· dica?
\
Requeiro na forma regImental. ao nal. O conhecimento do estudo espeRequ".Jro,
na forma regImental, ao
Ellmo Sr.' Ministro do Planejamento, cializlulo realizado pelo CSN, é, por 3) Qual a. situação dos servidóret
oUVicl; o D.F.b.s., as seguintes infor- Isto mesmo, de evIdente Interêsse para do INDA que pertencIam a órgãos da. MInistério do Interior. ouvldo~o BNH,
as
seguilltcs
lniorml\çôes;
,
Illarões:
' \
esta Casa Lcp,islatlva,' na formaçã,(l ac?milllstração pública absorvidos pelo
I) Não constando o Munlcfpio de
! - Que encaminhamento teve o de seu conheeln1ento e orientação de mesmo e que contribulem. para o
lPASE, se êles fazem jus a. aslstência Nipópolis. no Of. OP 524-4223, de
Oficio 119 73-68 de 30 de janeiro de suas decisões sôbre o tema. '
J96B oriuudo do Prefeita Municipal
Sala das Sessões, 5 de abr1l de 1968. médica e .em caso negativo 1l0l' que. 1967. em respcstllo ao nosso Requeride :Barra do Piral, no Estado do Rio - Deputaclo Doin. VleJrit.
de Informações n9 1973-67 en.'
Sala, das sessões. em 5 de abri! de mento
de Janeiro;
tre os que, 'no Estado do .Rio de Ja1968. - Deputado Sadl BO{7J:o.
J1 - Qual o ,Inteiro teor do Ofício
neIro, estariam ~ lncluidos nos progn\REQUERIMENTO
)l? 05.68, de 9 de fevereiro do correnmas de construção de casas populares,
REQUERIMENTO
te nuo, originárIo do D.F,O.S.;'
DE ,INFORMACõES
pergunto: 19) - Qual 11 causa dessa
rII - Se na resposta (G!H1126) ao
exclusão? 29) - Se houve, a. respeiN'? 4,625, de "1968
DEINF0RMAÇOES
Rllql:crimellta de Informações número
to, a.lguma. sollcltação - e quc encaN9 4.627, de 1968
:3.1'17-07, de nossa autoria, 11 Inclusão Solicita ao Poder Executivo. 'através
minhamento teve? 3~) Se a
do l11unlcipio de Barra do Piral do Ministério c7a Educaçáo e Cul- Solicita ao pOder ExecutllY' at~il.vés COHAB já fêz. nesse' Munlcipio. o
-entrc os que terIam pt'ojetcs de via.tura, injormtigões s6bre providêndo Mi7!ístério clos~TranspClrles, por' levantamento de9 suas necessidattes
bm'''lldc c executivo inlcinclds- no pre.
cias tomadas a /respeito de cessão
intermédIo do Departamento Na- habitacionais? 4 ) - Em casó afirsente exerc!clo ~ admite, além de
de terras' do conjunto 'iLnit'ersitárI0
mativo, guals as conclúsões a que cI1ecional de Portos e Vias Navegávets. gou:
obrns (le abasteeimcnto de água. as da Universidade de -Banta Cato,rina.
•~
, '
de 11ma nova rêde de esgóto, para.
informações sêbre as obras prograpam a construção de praça de esl;jcmí'lo municiplo;
madas
para
serem
realizadas
no
n)
Que medidllS poderiam ser toportes.
TV - Qual o eronozrama estabeleMuniciplo de Campos, (RJ),
ma.das e a quem caberia a' illicIatlva.
ci" o oar9. a elaboração dos projetos (DO SR. ADHEMAR OHlSI)
delas
com o objetivo de 1ricluir
(Do
SR.
SAOI
BOOADO}
EUl cnusa..t
~
,
Municlpio em causa. entre aquêles a
sr. Presidente da Câmara dos
" ~ SB as obras executivas dêsses
. E.'CIilo. Sr. Presidente d aCílmara. serem. beneficiados com a. construção
Deputades:
projetos terãa friicio 110 ano em 'curdos Deputados:
,
dll casas populares.
Elo
Requeu'o, nos têrmos e prazos re.
Snll1 das ses~fieR, 5 ele abril jle 1968 gJmellials, sejanl solicItadas no PClder
Requeiro, ,nos tênnos e prazos regiSala das sessões; em B de abrll Qe
.... Deputado JJayl de Almeida
' Executivo, através do MInistério da me%! tallt. sejam sollcitadas 110 l?oder 1968. - Dep. DaVl1k Almeida.,
õ
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DIAmo DO CONORESSO NACIONAL

(Seção I)

Abril 6'e 1963
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REQUEkll\lENTO
DE INFOF:MAÇõES
N9 4.630, o'e 1968

REQUERIMENTO
DE .:'IIFORMAçÕES
N9 4.632,
1968

do Trabalho e Previdncla. social, as tido de que os empregados devessem,
sí guíntes tnrormacões:
optar pelo Fundo. Um ou outro ele-mente mais afoito, da administração

co:k~i:af~:"i°aJ:a~ã~,U~rg~B~;~~f~~fá/~:'êj:zv~%'m~~~~~oeJ;

rie

usurnn os depósitos da Fundo de Ga- l"Undo de Garantia. Mas não ha.via Solicita ao Poder' Executiro, atral'A..
ranüa de Tcm.Po de serviço, está fa- nenhuma Injunção oficial aparente.
do Ministério da. Ecluc~ão e Cultu»
z:!l1do" pel omencs no Estado de São
ra, informações sôbrll o [uneiona»
Paulo (DiárJo de São PaUlo de 31 de
Agora, essa norma 101 quebrada. c
menta das
ltaculdades de Enferma..
março de 1903). laraa publicidade em Govêmo pôs .de lado a sua imparclaA ~ c . d UI'" d
" l I d a d e . E' que o Banco Nacio_mtl de _ gtm e (JI'vol mIa a n verm"a "
(DO SR. FRANCISCO AMARAL) fJ;~ ~.rgãde ~a~:J':~g~~O~e~~o
lIa'bit~ão, que é o gestor do "Fundo de Sanla catarma,
Servlço1 .
de Garantia de TempJ de Serviço,
<DO SR. ADHEMAR oarsn
Senhor Presidente,
está dIvulgando em Jornais d!l São
2) Qual o dlspositlvo l~gal que lIU- Paulo anúncios vistos-os e raros, dlExmo. Sr. Pl'esidente da CàmllIa
:Requeremos,
forma
regimental,
\leja.
oficiado aonaPoder
ExecutIvo,
por torlza essa propaganda ca;rlss:ma, zendo das excelências do Fundo de dos Deputalios:
intermédio do MIn~térlo da Asro- quando a lcf dá ao empregado o dI- Garantias de Tempo de Serviço, cheRequeIro, nos têrmos e prazos regI.
náutica, pa.ra que ínforme o seguínte: reito de opção, livre de qualsquer In- gando ao exb:emo âe dlzer que o Jo- mentais. sejam solicitadas ao POder
a)
Desde quando vem o Govêrno jnções?
vem de hoje está mais garantido que Executivo, através do MJnJstério da
Fedcral cuidando do problema da lo3) sabendo-se que para. o Banco seus pcls, porque dispõe do aludido Educação e Cultura, as seguintes In.
caJiza!,1ão do futuro aeroporto super- Nacional de Habieta.ção e para o pró- Fundo.
'formll9óts:·
!SônJco? QUals as comissões nomes- prlo Fundo de Garantia de Tempo dI! Essa propaganda, de parte do Ban- 1) Se li Universidade de <Santa Ciodas? Quando entraram elas em atlvl- ~ervlço, é Jntelramente Indlferente_ a co, é ínteíramente Injf.!Stlflcada. Não tarlnll. já solicitou autorização para.
que fizeram até agora'
,opção do empregado, pois em qUllJ- poderá sua direçãO, sequer, alegar que o funcionamento das lU" Fa.culdlld!ll
dade?
õ) _0 futuro aeroporto supers~- que caso, os empregadores são obrl- a opção dos trabalhadores pelo Fundo de Enfermagem e Agronomia?
co brasüeíro servirá. apenas- ao nosso gaó'os a recolher 8% (oito por cento) de GltJ'antla lhe seria benéfica, uma
2) Em caso de resposta. aflrmatlva,
PaIs ou a tdda a América do Sul? - de suas flhas de pagamento ao FUndo yez <que seja ou não o empregado op- quando começarão a funcionar as 're.
c) Em que face' se encontram os de Gaõrant~a, poderia o BNH fazer tante, a empresa é obrigac1a à 'reco- feridas Faculdades?
trabalhos das firmas vencedoras da tal prepaganda com o único -propô- lher os 8% de seus salárIos; Pode-se 3) Em caso de resposta negativa.,
concorrência para a localização do síto de colaborar com os empregado- até mesmo dizer que ê mais convenl- quais as razões que estão a impedir á.
Ilooroporto?
~
res na extinção da establlidade?
ent! para o Banco 11. não opção do não Implantação e funcionamento dll8
d) 1'ode o ExIM. Sr. MInistro dll
empregado, pois o optante pode ser f Id
1 d
I el peri"T?
Ó
4(
Qual
a
razão
pela
"ulIl
o
lNPS
er asdas
escoSesscões.
as e n v8 desu abrn ,de
Aeronáutica, fornecemos c pia. na
.. tltl õ demitido •"em justa causa
_ • a qualquer re Sala.
integra, daspropostas das firmas ven- e o BNH não atendem as no caç es tempo, com autorízaeão 'Para movi- 1968 _ Deputado Adhemar Ghisz
cedoras?
. ' . - da Justiça. do Trabalho para que par- mentar a conta do Fundo, enquanto
•
Justificativa
'
e) Quando se espera. venha a ser tícípem de proy~SSOS de r:m~::c!os ser ,!Iemitldo, e se n~o
est'!;vel, só
Não atl:l1a.mos para as razões que
ennheclda a escolha do munlclplo que cujos empregadores não co
as o nao opf3J1te, se e;;tável, , Dal) pode até agora impediram a criação e runs~cí'ja.rá o aeroporto supersõníoos
contribuições para o FGTS e para. a ser dsmítldo, e se nao estáv el .sõ pode clonamento das Faculdades de Agro.
t) Quais as condições mlnlmas a se- própria Prevldi'ncla Social? '
ser demltldo medIante lnden~zação, o nomJa. e Enfermagem como organJs.
rem preenchidas para que um aeroSala d~ sessões, 18 de abril de lV68 que constitui um freio ao injusto des- mos Integrados â UniversIdade de
pedJmento.
Santa. Catarina .
porto posa lI'ervfr aos aviões super- ..:- Dep. FI'Qn(lsco Amaral.
.!iÔnicos?
1'or que, então o Banco NacIonal dr Enquanto o Estado cresce e aumen·
fi) Uma vez -eseolhído o local, quaís
Justificação
Habitação vai gastar suas verbas ew ta sua. arrecadação, reforçando pr1I1.
as provldênclas complementares ao s~
publicidade que em nada o beneficIai clpaImente, Os cofres públlcos federaIS,
Tem tomadas?
A Lei n9 5.107, de 13 de setembro
.
'
os beneficios no setor educacional de
1L) Quais -as verbas de qUé dispÕe de 1966. sob protestos gerais dos traD01S, pois, pelo menos, os lnconve- todos os nlveis permanecem JuaIlera.
[) Govêrno Federal para a construção balliadores br!L'!ilelros, deu um golpe nlentes !iessa publicidade: 1) - um dos. o que se cons,mUi em flagrante
elo aeroporto supersônico?
de morle na estabilidade e na Inde- gasto Jnulil com uma .p~opaganda que dlscrlmlna~ãQ, contra. Sanla Cata.
i)
As obras do aeroporto são ou nlzllção (le antlg1lidade, Instltulda~ na p<lde ser até preJudJClal li:! lU _. rma.. '
.
não consideradas prlorllãria.s e de In- Constituição de 1946 e _consagradas Ba~co; 2) indicam a tomada ~ll poDizer da falia que essas êSCo,as eg.
teressc paTa l], scgura.nça. nacional?
pela tradic.<ão.
mçua do Govêmo contra 11 e.tabill- tão fazençio na esfera da ~ducaçAo
SaIu das Sessões, em 8 de lÕril de
dad\! e em favo; ex.cluslvamente de superior espeàlallzada., ' desnecessário
1968.
Aos ataques que ,Jurlst.as, operl!.rlos. ~ndo d~ 9arantla de Tempo dll Ser- e óbvio. Nada, dois malE justo -dI)
JlUltificatrva'
polítlcos faziam a essa. lei, respondia. V1ÇO, pos.çao essa. que até o momen- que o Estado de Sanla Catarina preO mundo está se preparando para o Govêrno Que o 1'eglmeserla faculta- to náo foi manlfe$tada pelo Sr. Pre- tender a Instalação dessas escolas em
fi era aos vllos sup~rsônlcos e, aqui Uvo. não havendo mesmo perigo de sldent~ tla República 011 pejos Senbo- seu território.
110 Brasil, já se coglta da escolha. de coacão. pcl. à falta..,de ação prevale. NS M'nlstros de Estado.
Estas, susclntamente, as razões qu.
um local que possa sedIar o futuro cerla o regime da Consolldacão da! Mas líá, ainda, uma. terceira hlPÓ- DOS levam à aprese:t,!tação do presenUHoporto, capaz de- ~ervir r.'ara as Leis do Trabalho e essa oJX;lio seria tese, que é a mais viãvel: a de empre.. te Requerimento:
OpErlU;ÕeS dos gigantescos aparelhos 1elta. pelo empregad, sem qualquer in- gadores. que vêm cDaglndo empre. Sala das Sessoes, 8 de abril de
quo dentro d~ alguns anos' estarão tervenção patronal.
glldos à oçÍlO; terem coagido lI.. élire- 1968. _ DepUlado Adhemar Ghlsl.
sendo produzidos em série e de 'l'elo:- O que nresenclamos depois foi éOisa rio do Banco Nacional de Habllal;r~
clàade superior ao do próprio som.
multo diferente. Os empregadores ã colnborarem nessa coação. De fato
REQUE:.RIMENTO
Sabemos qne o Poder Execullvo não_ forçaram seus empregll-dos a que op- essa pUblicldl1de s6 p<lde ter o' obj~tt"
DE INFORMAÇõES se d~scuidou de relvlnci'1car pa'ra. o tassem peln Fundo de Garantia de vo de colaborar com os maus ernpreBmsll um desses aeroportos. Uma Tempo de Ser~lço. Aos: mais renlten- gadores que querem, o mais depressa
N'? 4.633, de 1968
concorrência pública foi aberta e já tes, conseguiram convencer por via da possLvel, acabar com a establ1Jdade e
Solicita ao Poder EXCCUIIVO, atravU
se divulgaram os nomes das emprêsas coacão econoollca qUe a própria leI com as Indenizações.
. 'li u: propun h am os empre"adovence d01'a.s. Tr a ta-se, Segundo se perou
~
Arredita.mos, porém que antes de da llfinisférfo da Agricultura. In/oi'Ilflilna, de um empreendimento de res 60% d.. Indenizacões. Os empre-- tomar'es.sa atltude, cumpria ao-BNJ-1
~~f3;: ~~b~:,~:o~le~mA~;~~;~/l"
vulto.
ga.dos aceH;'vam, recebiam essas par- cuJdár de tornar efetIva l], arrecaélaE' conveniente,
portanto, que .li. celas, optavam e dlas·depolS eram su- ção do Fundo de Garantia de T~mlJo (DO SR. MIÁORO MqAMOTO)
Nação, por Intermédio da Cãmara dilS màrlamente despedidos sem qualquer de ServiçO, ~ notória. t'levllção de
Deputados, venha a conhecer o t1'1V- direito. Em certos: casos, :\tê mesmo fendas desse Fundo, por falta de lll'SenhQr Presidente:
blllho do nosso govrn, nesse terreno, essa Inden1zação foi símuladá, pois os r~cadllção. Quem permanecer duranRequeiro, .nos têrmos e prazos regiconfiados que estão os estudos á orl- empregadores faziam com emprega- te um dJa de audiência na Justiça do mentais, sejam 8011clta.das ao Podl!1'
entnçã.o do Minlstél'io da Aeronáuttp.a, /1os temerosos da perda do em'Prêgo. Trabalho veriflcariL que nem 10% dos Executlvo, através do Ministério da.
B9 formos honrados com as respos- ac6rdos flctlcios. Em Belo ·Horlzon· unpregadores estão arrecallando regu- AgrIcultura., as scgulnles .lntormações:
toM form1iIadas neste requerln1er>to. te houve n "aso de um emprell:ado de larménte as contribuições. Tendo 1) Qual o montante. em volume fi.
teremos uma noção precIsa do ,que uma grande firma que recebeu, na isso é -verdade que os acôrdos, são
1 d
od ã ...,..
oflclalmente se faz no Brasil, prepa- Justiça. do Trabalho, um pacote de feitos na. base das cantrlbmçõe; que slco e em va or, a pr uç o a"..co1
I
la
do
Núcleo
Alexandre
de Instituto
GusmAo,
rando-o para um futuro não multo paoéis velhos. como se 10ssem n grms deverIam ser ·recolh das para o 1"un- em Brasllla. Implantado pelo
dl8tante.
milhões de cruzeiros. .
tio., Lucram com Isso os empregado- Brasileiro de Ucforma AgriLrla. .....
REQUERIMENTO
Aliás, o. nmva de que hã coação é i:b!~is~~~~ j~V;~S ed~o;.:gg~~;mr:~ (mRAl i
evidente. 'Basilio que se verlflql1em -as nctárla.';
.
2) Discriminar os dados solleltado.
DE INFORMAÇõES,
datas das c;x:é:s. São, em geral, d e '
no item anterior. esclarecendD:
N9 4.631, de 1968
um mesmo dia. Como se todos os Allás, li l!i obriga li Justlça õo 'ITa- a) o' montante por parcelelrc:
empregados de ãetermlnada' empresa balho a notificar o Instituto NnciOIlal
b) o volume f"lco. por cultura:
Sorcila Cl<I Poder Exl"cutí~o, ~tralJéB tivc..«sem resolvido, li um só tempo, de Previdência Social das Teclama...
da 1I1illisiérto do Trabalho e Previ- optar. Na próprla Justiça do Traba- ções qUe tenham' relação com o Func) o' valor por cultura.
dê1lc1a Social. informaçtJes stJbre o Jho há casos de dezenas ou ceDle- do de Garantia. de TempO de Servi3) Esclarecer se a produção acimaFundo 'de GarantIa de Tempo de naS de opções de uma mesma. firma ço. Mas essas notlflcaçaes para o referida foi comerclallzada atracés da
Serviço.
num mesmo dh,; quando não em dias INPS são inúteis. Nem com éSse va- Cooperativa Integral 'de ReformaOJO SR. P'RANCISCO A.M.ARAL) sucessivos porque os jUI2;~S' não da- 11080 auxilio da Justlca do 'l'rabaJho Agrária CCmA) , segundo _ pre.'!! o
vam conta. das homologações:
fLluc.::mn a fiscalização do nft's.
pçrojeto Implantado, ou se, ao con·
SenlJor PresIdente:
Mas, nté RgOJ'a, pelo menos, o ao- }Jal, t,lI111uém. o podidó de lnfo:ma- t,ÚI~io:o~a~~:fr~:,lIzada dlretamenn~c]uelro, na forma regimental, se- vemo se mostra.va. coerente com seus ~u~s ~"l!\e motIvos 1'elo qual C] Insp
_.
Iam solicitadas ao Poder Executivo, pronunciamentos, OfiCialmente, ne-Ilftlllo 11"0 IItendtl as notlflcaçoes do 4) taQUal a P~odUÇao}t"e!eth~=
por intermMl0 do Exmo. Sr. Mln1stro nhuma autorldllde se de!lnla. no sen- Trabalho.
,
oons tada. pe o m.~ no

SolÚJita ao Poiler Executiva, alrallés
do lI!illj~lério da AerD71áutlca. Iniorm a~ões sôbre l".'ltllrlos p,-ra a ler.......r i
t ã
cltllz(lçáo e cons ruç o d o aer'1 ~ o
supcrsõníco,

'J;

°

T

/

r

Sábado

20

'

T

~'1mPlantação'

Jll:eo antes
do profeto de Reforma Agrária.;
5) Qual o número, o nome e lL qUll.IUicação dos pareelelros responsáveis
pela produção indicada. no Item 1
dêste Requerimento;
.
6) 'Qual. a área efetivamente ocupa'É1a pelos parceleíros a que se refere
o Item 5 e, qual 11. percentagem que
a ,mllsma. representa na área. útil do
;Nucleo a ser ocupada'
'li Quando .ínleíou 'SUl1S_ atlvidlides
a Coopere.tlva.
Integral
de .aiesanReforma
Agrárillo
do Núcleo
Agricold,
dre dé. Gusmão' qual a. composlção
de sua atual Diretoria quando fOI
eleita. e. qual o movimento total. di3ertmínadamente mês li .mês,

de~d~ à

&ua. implantação;.
ll) Qual o montante em valor e volume flsloo dos produtos agrlcolas recebldos pela. CIRA de seus assocíados
para .comercialização;
9) Qual o montante-em valor. e volume fislco dos produtos a.grlCO!lIIl
vcendídos pela CIIM;
10) 'Como fo Ieonstltuído o capital
IOcial da. referida. Cooperativa.. e qual
o seu valor, desde & sua implantação.
esclarecendo-se:
'
a) o valor inicial de constituição;
-,1JI as aíterações feitas no valor íníeíal}.

'.

.

.

cl quais os seus subscritores.
11) Qu!Us os serviços que vêm: sen(lo prestados pela eIRA a. seus assocíados, díscrlmínando-se quais os recursos empregados Para a prestação
.
dos mesmos;
12)8e a cmA dispõe de servidores; e se existem funcionários ou servidores do IDRA prestando colaboração à mesma'7informando-se, em· caso
afirmativo. quantos quais e qual a.natureza dos, serviços pelos mesmos
prestados à, eIRA;
SlI1a das Sessões 8 de, abril
dI:
1968. _ MInoro MIvallwto _ ARENA
-::- PRo _ '

REQ:.! E.. ..1 EiNTO
DE, INFORMAÇõES
N9 4.634; de 1968

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL

elo MinistérIo do Trabalho e Preliídf,lIcia Social. ínlormaNes sóbre a
negaUm do lNPS·tmt !llscr~t'~r elet~r1Jlí1ladas ca!/?!Ior'as de trabalJw.dorrs.
o

'm;) sn~ FRA!'CISC'O' 'AMA~RAL)'
•

R~qu21'~nl{)SJ na. fOtllla IP=":m:ntaJ
S2j~ o!~c:.:l:-:>O Ho Poder .EX(!C~;·'rjv!}, por

i~:~nntd:~

do ,Mil1lstério d:> 'l'raba-

~.~

I'

..,

(DO SR. ALTAm LIMA)"'"

'.

'bre o. núbero de candidatos ..a.provados nOs CJ:ames vestibulares.'
,

<DO SR. SADI BOGADO)
Exmo. Sr. Piesldente da câmara
dos Deputados' '
•

.

.

RCquell'o, nos têrm?s ~ prazos reg1mentals, .sejam .sohcítàdl1S ao Póder. Executivo, através' do MinistérIO
da
Educação
e Cultura.,
Universidade
Federal
Fluminense,.
,as seguintes
I~_
formações:". c
: J
,

en;

informações séJbre os projetos
ela~OTação para Q abásteclm·znto de
água nosmUlllc!pios de Santa Co...
tarina.
(DO SR AD:HEMA" R-'
.
. ~.
',GHlS!) ..

Exmo .. Sr.- pres!dente 'da Cã.!I1:lra.
dos Deputados:,
.
Requeiro; nos têrmos e pra~os re"'l~
mentais, seJ'ain solicitadas ao Pod"er
E.'l:ecutivo, atra.vés do Ministério da,.
Saúde (Fundação de selviço Especial
de Saúde Pública::'" SESP), e ao Mirustérfo do Interior (Snperin!endéon-"
'1~.1. do Desenvolvimento do sui SUDESUL), as seguintes lnfórma~ões:
1)
Quais os projetos em eJaboração
e execução nos municípios de Santa: .
CJl.tarl.na, visando a, SOlução do Eeu-'
probiema de aoostecimento de água?
.2) Q.u!Us os' municiplos qCe '"ra-O.
-~
tuntemplados? em que fase imcon~'
tram-se êsses projetos?
, , ' ',i
3) Quais os critérios adotadoS pgra.
aplicação_de recursos do SIrSP e da
SUDESUL .P1U'(l solucionar o proble:"
ma de abastecimento dc água DOS municipios de Santa Catarina?
41 Quais osmunidpios que 'serão
atendidos em caráter prioritá.rio? z.
5) Quais os recursos com que conla
o SESP e 11 SUDE5UL para aplica~ão
no setor de abastecimentO de água?
Sala. das Sessões, em 10 de abril de
1968. - Deputado Adhemar Ghisi, .

"S2nhor Presidente:
1) Quantos candidatos' inscreveramNa forma regimental requeIro, li se ·pllra o vestibular nos diversos
V. Exâ, se .digne de sOlicitar ao 1'0- clI!~s da Universidade Federal. Fluder ExecuUvo, através do MinistérIo mmense, no corr~nte,lIJlo?
.c.
do I11terinor _ BlÍnea 'Nacnonal de .2) Quantos foram aprovados e maHabitação. as Informações seguintes: trfculados, e se existem v.agas e . n.o
,1
."
caso de resposta positiva quantas em
) Por que a Cooperativa Habitado" cada curso?
.
: .
naI dos, Operários !f'erroviárlos e m - '
picos do Eslado da Guanabara, em ,Sala das Sessões 9 de abriL de 1968
funcionamento desde 17 de novembro - Deputado' Sadf BogadO.
de 1966. afê agora. não iniciou a.
construçpão de moradias panr 0$ seus
REQUERIIlt.ENTO
cO:lJerativados, nem slquer adquiriU
.
o -.terreno para. tal fIm"
O~ INFORMAÇõES
•
110 4
3
d '19
2) Quais as ,1lespesl1S' .feitas pela re~
,N...6 9,
e
68
ferida Cooperativa, até a presente da- SoZlcita ao Poder Executivo, através
ta, -com pagamento de Ujetou" à Dí- 'do MInistério dos Transportes, por
retoria,~_publ!cldade, salárIos de emintermédio do 1JNER, in/armações
pregados e outras?
s/lbre verbas 'Para pal1111l en!agllo da
: 3) QUaJ à. ,composição da citada
BR-369. ,
,.
Diretoria da Coop'erativa e suas alte'
(DO ·SR'. Ji'PlRNANDO
GAMA)
raçõ2S se acaso ocorreram?,.Justlficatlva
. .
'. '~Senhor Presidente:.
. ,
,
Vimos de receber do 51' Osmat Nu~ :
4) Qua.nics 'coperativados pcissul.
quanto arrecadou' dos coope~ativados, ,Requeiro a V. E:ta.• nns têrmos te- ne.s, Prefeito de .Àrarangeií-s'::, 'sollciaté 0"m'om2nto e qua.l o volume dos glmen~als, sejam solicitadas ao Minis_ taçâo no sentido de conhecer, com de.
recuucs de que' dispõe, no momento; térlo dos Transportes, através do talhes. os 1I1anos de ação do G!>vêrno,
oaar cons!mir moradias . como .é sua D:!I'ER, as seguintes .informações:
Federal relativamente'à lmplantaçqão
finaJidnde?
.' .
'
.
.
4). qual o _._ das verbaS duina.. 'f serviço de água. nos municiplos ,de
das a pavlmentaeáo da .aR-3M no,tre- 15anta Catarina. "
5) Ccoperatlvadcs foram eliminados cho oompreendido' entre Jande.la do
A postulaçii.o é pertinente e repre.
do gUlldm sob a alegação de não 'fe- Sul
senta. entenãemos, o desejo de todos
rem pago, suas quotl1S?
- Campo MOUl'ão no presente os ed,s espalhados pelos 4.500 munt..
.exerclclo de 1968?"
..elplos brasileiros.
_
b) esSa'.verba é suficiente vau a _ A Indagação que formulnmos, dll'l6) Por que é, e",gido do _cooperatl~e-se apenas ao conhecimento do pro.
vado pagamento de quota. ant~s' de. conclusão da. rodovia?'
c

o

Sr,/iélla ao Poder Executivo, através

1517

be
1mó I á
'
- '--'U reee r o.
ve. j que o operário,', c) em ca.so negativo qca; 'o plano
onerado Com o pagamento de aluguel, do DNE.'l. 'COm relação a .novos in.
a) Qual ,a·razão dlt haver o INPS nâo tem condiçôea de poupanUl1?vestllllentos visando à cone.uzüo da.
eaneelado a. inscrição, corno "autôno- Sala das Sessõu, 9 de abril de BR-369 no citado treCho?'
,
mos", de pessoas que vinham há anos 1068. Deputado Altafr·Lllm, '·Sala. das Sessões. em 9 de abril de
contribuindo para. os seus cofres corno :MDB - RJ.
1968. -, Deputado Fernando, Gama.
pedreiros. pintores, encanadores e eleREQU'ER'IM'ENT'O'
'",
..
trlmistas? .:
,
.
.
REQUERIMENTO
b) Por que vem aínda, o INPS neDE 'INFORMAÇõES
DE INFORMAÇõ"'S
gando-se a inscreve%' aqueles proflsslo- .
c:.
naís como empregadores.varnenos que
_J
N' 4.637, de 1968
NI? 4.640, de 1968
JlOSSuam
empregados?
'
c) Erii flue se baseia o INPS el11. Sonr:lta l1fJ !,oder ExecutIvo, atr-..~s Solicita tlfI p~der Executivo, 'Itravés
negara. inscrição das 'referldas ,pessoas do ll!lmsterio da Agricultura. mtort!-O Mlmstério dos Transportee, 710 r
como firmas lndlv1duais?
~
maçoes 116br e construção de blocos mtermédio do Departam~nto NadodI·· Como entende I> IMPS. que os
4as Super-Quadras 403 e 40~, eonlIaZ de !'ortos e VIas Navegáveis, in.
JJedreiros, pintores, encanadores e ele.' tratada pelo INDA.'
'jonnaçoes sôbre 1100ti1!0 de atraso
tricldade 'po,ssam ser a êles . flliados,
<DO SR. RUI J,INO)
na construção do Cais da cidade de
quando nao sejam empregados?
,~Itacoatiara, no Amazonas.
Sala. dast êessões 9 de' abril de 1988, Senhor' Presidente:
(DO Sn. MIMuNoO PARE~E)
- Francisco Amaral.
Na forma. . regime~tal'- ·~ueiro lo
Exm09 Sr. Presxlente da CAma/
Justificativa .
Vossa Excelência. sejam soliCItadaS' ao d~s Deputados:
'
'. a
.
Poder Executlvo, atravé sdo Mlnlsté··
.
.0 IMPS excluiu ex olllclo yárlos rio dlJ,'Agricultura, as seguintes in- i Requeir.o. nos têr~s e prazos repedreiros, pintores, -encanadores e formações:
'.
. ' g mentaís, seja sollcltad!" ao Poãer
eletrfcÍ!jtas que Vinham .contribuindo
. .
'., '
K'l:ecutlvo, ·através do r.11!ll.stérlo, dos'
paar os-·seus cofres há .vátlos anos,
1) Qual a. fll'!lla ou firmas, queexe- Transportes (Departamento Nacional
na qualida(le de autônomos. E o que cutam os .trabalhos deçonst.rução dos de Portos e Vil1S Na.vegáveis). a .sese apresenta mais' gra.ve _ nega-se a blocos contratados..' pelo INDA. nas guinte informação:
,,:'
readmltí-los oC01110 empregadores, por Super-Quadras 403 e 404 - Distrito Por 'que razáo ainda não fol'lnJcla":,
entender que são, empregados. _ '
Federal?
'-' .
, ",'
da até.a presente data apesar de e~ls
No entanto, a prática tem démons·
2) Qual o valor em cruzeíros do tirem recursos par ,êlÍs fi
.tra.do que todos aqueles que exercem' Nferido contrato ou contratos?·
trução do Cals daS, clda~e ~~ i:t~g~s-.
'
Ü
zeterídas profissões são pessoas que, , 3) ·Informar se o material nas obras tiara no AmaztSnas' e por onde se e - •
em geral não 'possuem estabeleclmen- a.plicado.· correspondem ê, .especítíca- côa .Uma quarta parte d
r duoJtos apertos•. muito; 'embora pagucm çlío do .contrato. ' - ,
do Estado,?
' .
.a . P o çao
seus .Impostos e .estejam com sua 51,
4) Fornecer c6pia. do contrato ou' Saia ccla.s Sessões, em 9 de abrir de
tuaçao ngularlzada pe1'llnte os órl?àos contratos em questão. , .
_ '. 1968. - Deputado Raimllndo l'Paren!e;
fazendários..
.
Baal das sessões; 9 de abril de 1968.
'
Multas pessoas que tínnam vários -. Rui Lino.
" .
. ~ 'REQUERIMENTO
anos de ,contribuições .pa~a o TNPS'
.'
tornaram-Sl1 agora pràtict\l'Iel'le "deREQUERIMENTO
- DE INFORMAçõES
sempregadas" e lutam com dl!iculN° '4641 d 196<>
dades.
,
·OE-'INFORMAÇõ.ES.
'..
,e
9
O requerImento aclma visa conhecer
N" . 4.638, de 1968'
SoliCita' ao POder Executivo, a[rat'Js
a. C/rientação . do· INPS a rJull.1 deSde
do~ ~illlstérios da Saitd~. por illtel'já. classificamos como calRT11ltosa
e Solicita ao Poder Executivo. através
med,o da Fundação de Serviço Esccmtrária aos Int-erêsses dos traba,,- do Ministéno da Educação e CultuPflclal de Saúde Pública. e do lll/e_
lliadores.
ra, por fnteT11tédlo da Uiljven~l1.ade
1'10r,'por interméiUo da ,scperfntenFedlral Fluminense, In/oT11lações s6dlillc!a do Desenvolvimento do Sul

'Sollcita ao 'Poder· Execu.tivo; através . '. ' .
do 1'!flnistérlo da Fazenlla, informa- SolICita (tO Poder Excezltlvo, 'através
do
Ministério
do
InterIOr,
por intcrÇÕCB Bôbre razõe,q de manter /ech.a:da a Mesa de' RendlM Alfandega- . "médio do BNH. Informações ·sabre
a situação da Coperativa Habltacfas de- Rio Branco, 1/0 Estado do
ciónal dos Operários Ferroviários e
Acre.
,Hípicos da 'GlIanabal'a.
-,
,
~
(DO, S. JOAQUIM. MAC:lIDO)

• REQUERIMENTO ~
OEINFORMACõES.
N'l 4,635, ele ~ 19~8

Abril de 1968

q e i,

llio e Previdência. Soclal. para.
esclareça. o seguinte: \
'

'Rt:..'
.... NTO
· E INFORMAÇo·ES'
O
NI? 4.636". ~e 1968

Exmo. Sr. Presidente da Câmara
CIos Deputados:
O Depu!ado que. êste subsereve re.quere a Mesa. que, nos Ulrmos e 'prazos reglmenLaLs, sejarr. obLldas'l1S se,'guintes informações do Poder Executivo -nt.ravés do Ministério da. Fazenda:
1) QUllls as razões que levam o Minlstério' da Fazenda mantfechada
a mais de' um ano a Mesll. de Rendll~
Alfa.l1C1egadas de·Rlo Branco.""': Acre?
, in COll5lderando os prejUlzos causl\--,
elos aos cofres da União e "1\ .região
acreu,na, quando pretende reabri-la?
3) Se no c!\.!Oo di reabri:lá irá lÍota-la de pessoal suficiente para o' seu
completo ,funcionamento?
".
SaJa das Sessões '8 de s.br11 de 1968
- I1",putado. JoaquIm- Macêdo.

(Seç!p f)

-

e

1618
I

Sábado

'OlÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL:

blerna relaclonade com o Estado d.e
S3nta Catarina.
Suja d2 s Sessões, em 10 de abril ~ I
1968, - Deputado Adhemar Ghisi.

11I/onnaC;ões sôbre a criação da
jw;u]d11l1e ele Filosofia d.e pelledo,
(ALI.

mo SR, OSIl:AS CARDOSO)
BCllllor Presidente,
'H.e,jurlro, 110S têrmos e prazos reglmenbis, sejam sotícttadas ao POder
I E .r cuttvo, através do Ministério dll
E(,!1e;w[w e' cultura, a sseguíntes in:0 mr.cões:
11 Se o Ministérip da. Edccação e
CU,::ll'n, através de qualquer de seus
ÓI'~_O' examinou a criação da Faculand,' de Fílowfia de PenedCl, no Esta 'h de Alagoà.s;
2 I 'Sr. o conseüio FNlc'ral de J!'duer -110 deu parecer sôbre a círação da
nf:n;l,j Faculdade;
3' Em cnso afirmativo, qual a man:r",I',':úo dêsse colegiado e, em caso
n?"nt;vo, Se existe tramitando naquele ôrgiín pedlrlo de crillçãn da referida
IlJlJdnàe de, ensJno superlor:
41 ouaís os critérios utilizados pelo
T"Jil',do Conselho para autorizar ou
cào o funcionamento das unidades de
ClF no super lor, cujos pedidos lhe são
.subnlctjc~oE;

há razões que contra-Indiquem

n C:ldf'ftO <la rcrertds Faculdade. e em

c;so' uflrmativo quais essas razões.
S2l:! das SP""õ~s, 10 de abril de 1968,
W:I'OS
!!!.'X:.

Card O.90

-

ARENA

~

N9 4.646, de 1968

Ala-

IDO SR. OSÉAS CARDOSO)
;Senhor presidente, ,
Requeim, nos têrmos e prazos refJmentals; sejam solicitadas ao Poder
Executivo, através do Ministério da
Educação e Cultura, as seguintes Informações:
'
1) , Quais os recursos orcamentáríos
consu.nados, em 1967, constantes do
Adendo "E", para a Casa do Estudante SecundárJo de Alagoas, de Ara.píraca, de Palmeira dos Indlos, de Penedo, de ViçOSa e do Restaurante da
União dos Estudantes Secundários de
Alagoas, através do Orçamento do MI'.llstli.lo da Educação e Cultura, que
não foram pagos;
_
2) Quais as razões ,por que nao foi
efetuado o pagamento das dotações
indicadas 110 Item anterior;
.
.
3: Se é do cal}heclmento do Mlmst"rk da Educaç~~ que l\ ~asa. do Estuda.nte Secundal'lo de Alagoas .viu-se
forçada a cerrar suas portas, deIxando
de atender a maís de cem estudantes
pobres que ali residem, por absoluta
fa1ta de recursos, sõ tendo sido eraberta, a t1fulo precárlo, em virtude da
:.llter1Jenção do covémc do Estado;
'.
"
.
4) Q.ual5.~s pf('JV1denclas. adotadas
pelo MmlsterlO para regularizar o, pa,
gam~nto dçs recursos _orçamentártos
destinados a manutenção daquela en,
tldade'
'

,

.

5) Se as dotações destinadas à 111StltUlÇào, a que se refere éste Requenmento, foram tnoluídas no Plano de
conter.ção de Despesas, esclarecendoNÇ 4.643, de' 1968
se, em caso afirmativo, em que exerS' ]'o,la ao Poder Executtvo, através cicios,

REQUERIMENTO
DE IN:-ORMAÇõES

de Millistério da Fazenda, illlol'ma-

6> Ql!,al o montante de auxilios ~u
'Qrs sobre o concurso de Auxliiares
sub""nçoes porventura PlllZoS pelo 'MIie Exatoria.
nlstérlo da Educaçãoã Unlã<\ dos EsIDO SR. OSÉAS CARDOSo)
tudantes Secundá!"j~ e à casa do
Estudante Secun~al'1o de Alagoas, de
5~nhol' Presidente,

Rcqm 11'0, nos têrmos e prazos re-

gím~ntais,-sejam

solicitadas ao Poder
E:;cCLlUVO, através do Mlnlstéri" da
Fazenda, as segutntes informações:
1) Quantas vagas ,existem na série
cc Classcs de Auxiliar de Exatorla, em
todo o território nacional, discriminando-se as existentes no Estado de
Alagoas;
21 Quantos candidatos aprovll\los
110 concurso parn provimehto dessa
:;é!'!c de Classes foram aproveitados,
<11.scrlmlnando-se quantos 'e quais no
Estndo de Alngoas;
31 Quantos candidalos aprovados,
em Icdo o terrHórJo nacional e nJl 'EStado de Alagoas, deixaram de sel'
1I1IrovC'lradas;
4) Se o MInistério da Fazenda declurou exijntQS Os cargos porventura
lliio preenchidos nessa série' de Clas:lei
5) Por que razão não foram ainda
s.proveH'lldos os candidatos -aproveitados no concurso em apréço, não no'JlIeaifos até esta data:
III Se o Ministério da Fazenda estA
}lOrmovendo o aproveitamento dos
candidatos habilitados" lndlcanfli'-se"
anualmente, desde a homologaçllo do
concurso, o número de nomeados por
Unidade da. Federação.'
Soja MS Sessões, em 10 de ~bri1 de
1968. - Oséas Cardoso - ARE!"A AL.

Abril àe 1968
quais os leventamentos e estudos feltos até agora para. criação ti mst.alação de uma Agência do Banco do Brasll, no Munlclplo de Porclúncula, nl'
Estado do Rio de Janeiro.

atravls do So1i~ita ,!O. Poder EJ)2~utit'0, atravéll fIo
Justificativa
Ministério da Educação e Cultura,
Ml1listerlO da. Saude. informaçães
infornuiçõe» sôbre dotações orçamensôbre a Campanha de Edradicação
O Munlclpio de Porclúncula,sttua,1ár'.1s destinadas à 1Jl"-"Wtengllo da
da lira/ária no Estado do Rio 4e Ja- do ao norte do Estado do Itio, necesCasa do Estudante Secundário de
neiro
sita, com urgência de Um estabeleci.
.
mente bancárlo oficial. Sua laboriosa
ilIunic;piOs do Estado de Alagoa!.

TU,

-

oc INFORMAÇõES

NÇ 4.644, de 1968,

S9/icitu ao Poder Executivo, atrat"is
elo J\'1illi:lfério da Educação e Culiu-

Se

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO
DE INFORMAÇõES

soucua ao Poder Executivo,

REQUERIMENTO
DE 1l\!FORMAÇõES
NÇ 4.642, de 1968

, s.

'(Seçlo f)'

Palmeira dos IndlOS, de Arapiraca. de
Pene<lo. de Viçosa e do Restaurante
dos Estudantes Secundárlo$ ~e Ala,goas, esclarecendo quanto deiXOU~ de
ser pago.
Sala das Sessões em 10 de abril de
1968 - D putado Oséas Cardoso ARÉNA eAlagOas
- .

. REQUERIMENTO
DE INFORMAÇ~ES
0\'0

.".

4 645 d 1968
.
, e
"

.

Solicita, ~o ,Poder Exec~tivo, airaves
do, Ml1llSterlo do rllt~rlOr. 110 1'_intermedio da SUDAlIf, 11l/ormaçoes sô'!lI''' concessão de bólllas de etsud?s.

(DO SR. RAIMUNDO PARENTE)

(DO SR. S~I BO_GADO)
Exmo. Sr. Presidente -da Câmara
dos Deputados'
. .
Requeiro. nos têrmos e prazos reglmentais. sejam solicitadas ao, Poder
El!;ecutlvo, através do Ministério da
Saúde, as seguintes inforlll&Ções:
1) Em quais munl~ip!oe do Estado
do Rio de Janeiro atua a Campanha
da Erradicação da Malá11!l (CEM):
2) Quantos servidores atuam na
mesma, quais suas relações de trabalho e qual o prazo prevfsto para a
execução da C.E.M. no :RJ.
Bala das Sessões, em 10 de abril
de 1968. - Deputado Saái Bogaif.o.
REQUERIMENTO

DE INFORMAÇõES

Nc;> 4.647, de 1968
_

crédito bancário, O dIgno e honrado
Prefeito, ao lado dos ílustres vereadores do Municlpio e dos dirigentes
polítlcos e das entldades de classe estão vivamente empenhados em obter,
urgentemente, a boa. vontade do Govêrno para a Instalação de uma Agênela do Banco do B,asll. no progressivo
Municlpio de Porclúncula, que possa.
estlmular as atividades agropeeuárllLll
e contribuir para o desenvolvimento
econômico e soela.! do Municiplo. Dal
o pedido de Informações Que ora fo,,:muro, certo de que o Govérno, atraves
do Ilustre Ministro da Fazenda e dI)
Senhor Presidente do '9anco do lImsll, atenda ao apêlo dos dirigentes e
da laboriosa população do MuniclpiCl
de porôlúncu1a. ,
Sala das Sessões, 15 de abril de 196B.

Sollclia ao Poder Executivo. através - Edeslo Nunes.
do Ministério do tntertorv tnlormc»
ções sôbre autorização aaâ« ao MaDE INFORMAÇõES
101' Alipio Lavay, Chefe do Quarto
REQUERIMENTO
JJisMlo Regional do CNPI, sediado
1.'111 neeste a fazer medição - de terNÇ 4.649, de 1968
ras de tnãto« t"m l\flrandela (BA),
Solicita ao Poder Executivo, atrall~9
(DO SR. RUBEM NOGUEIRA)
do Ministério da AgrIcultura, por
Senhor Presldente da Câmara
intermédio do lBRA, lnformaçóel
sôbre a desapropriacão de áreas d~
dos Deputados:
terras em Banhado do Colégio (RS).
Requeiro, nos têrrnos e prazos l'egl-

mentais, sejam solicitadas ao Poder
Executivo, através do Ministério do
Interior. com a possível urgência, as
seguintes informações:

SR. JOSll: MANDELLI)
Excelentlssimo Senhor Presldente da Oãmara dos Dzputados:
.
tA'_I
Requell'o, nos ermos reghnen ... s,
sejam solicitadas ao Poder Executivo,
atra v~s de> Ministério da Agricultura
_ Instituto Broslleiro de Reforma
Agrária, as seguintes Informações:
(00

1) Quem autorizou o Major Allpio
Levay Chefe do 49 Dls~rito Retrional
do Conselho Nacional de Prot.eção aos
tndros, - sediado em Recife, a fazer me~
dlção de terras ditas "de Indios", em
Mirandela, Munlcfpio de Ribeira do 11) Qual li área de terras destlnadM
Pombal, Estado da Bahia?
à agricultura, ~ara efJlto de ~,er,. con'2) De que elementos de prova fide- cedida li agrlcu.i/;ores sem tenn , quI'
digna dispõe o CNPI para llflrmar a foi objeto de estudos pOI' pnrte do
.•
f i t
••'
rBRA?
~~i~t;ncla d~ a s erras em lv.lran- b) Quais as obras realizadas pelo
3)' Em que se baseia o CNPI paI'a Govêmo Federal, através do Departacon$lderar "de indlos" as terras da mento Naclonal de Obras e SllJleaFazenda "Picos" cujos atuais senho- mento (DNOS)?
res.))OIiSuidores detêm titulas que re- c) Se todos os projetos tal~ como:
montam ao ano de 18451
,dJvisão levantamentos plani"altlmé41 Por que razão juridica ou legal t.rJcos, formas de distribuição etc., lo-pretende o CNPI o pagamento, por ram realizados, e quais os motivos que
parte dos atuais donos de ferras su- até hoje têm entrevado a desapropnnpostament~ "de índios", de ~l;na taxa ção?
de ocupaçao Dor hectare, var,Rvel con- d) Quais as importâncias despendl.
forme a qualidade das tel'l'as?
das pelo Govérno Federal, até esta da5l De que elementos se valeu o ta, para o saneamento, canais de IrCNPI para fixar as diferentes quall- rigação, const1'Uç~o dn reprêsa do Ardades dessas terras? '
roio Duro, mnqumllS e apetrechos. na
6) É verdade que o CNPI eslabe1e- citada área do Banhado do Ooléglo?
ceu a necessidaa~ da l\SSinatura de um
. d
"8
têrmo de "acOrdo" pelos atnais Jeí!f- Sala_das sessõ.es, 15 de abnl e 19••
timos donos dessas terras? Caso afir- - Jose Mandelh,
matlvo. baseado em que disposlth'o legal assim procede?
REQUERIMENTO
Sala das Sessões, 10 de abril de 1968.
DE INFORMAÇõES
- Rubem Nogueira,
N 4.650, de 1968
6

Exmo. Sr. Pr~,idente da CãmaXa
REQUERIMENTO
-Nos têrmos regimentals, requeiro ao
, DE INFORMAÇõES
dos Deputados;
Pode.r Executivo, através do MlnlstéN'? 4.648, ele 1968
'-OT"-'M _ as se'''uI'nte" Jnformações:
"'r:,lJ
d"'
o
Interior
_
"superlntendênCJa
do
Solicita
ao Poder Executivo, através
o'"
Ministério da Fazenda, por inD>esen\'olvI'mento da --"zõni" _ ... do
termédio do Banco do Brasil, illforn Quantas bõlsas de estudos foram macões sóbre criação de uma agéndistribuídas, lIO corrente ano, pela cla' 1/0 Munlcipio de PorciúlIcula
iRJ;,
SOVAM?
~.. Qual o critério st:'"i.lldo na diS:(DO SR. EDÉSIO NUNES)
trJbulção .des.,as bôlsas?
Senhor Presidente:
31 Quantas bôlsas coube a cada um,a 'Nos têrmos regiment.als requeIro a
das unidades da Região Amazônlca? Vossa Excelência, que a Mesa solicite
SR' das Ses'ões em 9 de abril de ao Poder Executivo através do MI1968.j~ Deputado Raimundo parente. nis!ério da Fazenda.: para que infcfi'me
. . .' ' ' '

população, dedicada em grande parte

à la.voura e à pecuária, precisa de assístêncís do oovsme no campo do

Solicita ao Poder Executivo, atfal'!l
do llfilzistério da~Fazenda, illformações sóbre pagamento de grátificaçócs estabelecid!!! pela Lei número
,,4.071-A, de 15 de 1unho de 1962, tr1n
favor dos O/iciais de Regis/ro Civil
dos Estados.
'

W

(00 SR, FRANCISCO AMARAL)

Senhor Presidente;
Requeiro, na forma regimental, seJam requeridas ao Poder Executivo,
por Intermédio do Ministério da Fazcnda, as seguintes Informações:
n Têm_sido pagas regularmente as
gratJflcaçoes estabelecidas pela Lei
nQ 4,.On-A, de 15 de junho de 1963,

Sábado

Dl'ARIO DO CONCRESSO NACIONAl" (Seção 1)

20

ção das verbas reterentes ao paga- Conslderr.ndo que o cemtro de l'nftmente do, abano d~ famllla. ües anos gel1. úe Cor.-espondênela na Alm~t."
d'e 1964 até I9E8. inclusive, em Santa Notlllnann, deveria. .esrar em .íunc.ocatartnav
' namento em 1970, facilitando SOO! e2) o. não pagamento dessas dota- maneira o servíço postal d.:!,' capital de
çes no ano de 1967 .ernbora autoriza- São Paulo;
,
das pelo Ministério da" Fazenda, conConsiderando que as obras par.i a
forme correspondência em nosso po- construção da Centro encontram-se
der, deveu-se, a qt.e razõest '
pan1hadas; ~- ,
Sala das Sessões, em 9 de 'abrll de
Considerando que já foi' reauzada
1968. ' - Deputado Adhemar Ghlsi.' concorrência. ínternacíonat para a.
aquisição do aparelllamel1to mecâníco
Justíflcatif'a.
eletrônico destlnarlCJ - aos Correios de
,
Ao longo' desses anos têm-se .cons- São Paulo;
Considerando que t.al eorieorrêncía
tltuido em aspecto negativo para" o
Mmlstério na Faze~da, a pGlltica que jã' foi julgada e '<ldjudicada; ,
- Francisco Amaral.
vem adotsnco- 11<./ sentido da, pouca
Oonsiderando que para a eontínuaJustificativa
REQUERIMENTO
importância, que vem erríprestandb ao ção dos' serviços, de obr!1s do Centro
íalta. apenas 1) aval do Ministro d(~
Tenho recebida do Estado de siÍa
DÊ: INFORMAÇ~ES.
problema relacionado com o, abono, de Fazenda para. a assinatura do COHfamilia, que não tem síco li-berado as trato; '"
Paulo. reclamações no sentido de que
, N'l 4.653, de 1968
o Tesouro Nacianal não vem pagando.
,
' . épocas certas, e, asslm as mais das
Requeiro;"
regularmente, 'aos Oficiais de Regis- Solreita. ao !,~der ExecutIVo, atl'a~es vêzes não chega ao seu beneãcíãrío
11'0 Civil, serventuários estaduais. a
do MI~lsterlO do Interior, p.or In- que, é pobre e descmparada,
lia. rorma regimental, sejam prestagratificação 'mlnima ínstítuída, pela
termé/llo do DNDS, mtormaçôe« soA nossa proposição Inspira-se no das' pelo, Poder, Executivo, através do
Lei n 9 4.071, de 15 de [unho de 1962, bre recursos Jll'tra dragagc]u, de rios prtncípío de que a legislação deve set Ministério dá Fazenda, as seguiu t es
e que lvsa a retribuir serviço efetivaao ES'Jctdo do 'RIO ae sunesro.
cumprida ou em caso negativo, reve- Informações:
'
~ente prestado por determinação da
(DO SR. MXRIO ABREU)
gada , O' que não I se pode admitir é ,1) Por que' a demora dêste Mlnletéld ~era1.
,
o verdadeiro desínterêsse ,0 paga- rIO !la concessâo do aval Indíspensá-,
D~ntre outras -reclamações, 11 últi- , ExmO. 81'. pres!'denfe da câmara
mento do beneficio, e para cuja so- vel a. assínatum do contrato, se a con-,
mo. que' nos chega, é de Pederneiras, dos Deputados:
'
lução
em novembro co ano passado cOIJtncia Internacional Sá foi jUI"dJa
• 111) menmo Estado,
,
.
~
Nfi.o é justo que o Tesouro deixe de
RequelrD ao Exmo .. Sr. :';lmlstro chamamos a atenção das altas auto- e adjudicada? .
2) Sabe êste M4Ilstél'io que o [11'0pagar a êsses Oficiais' de regtstro civil, dos Negócios do InterIor .se digne l'idades federais.,
Sala
das
Sessões,
em
9
de
abril
de
cesso
respectivo
ao
Centro'de
Trla"cm
uma gratificação !lue foi ínstítuída, por prestar os seguintes informes:
de Correspondência de São PaUlo,"enlei e que. a rízor. nem é «ratificação, a) Se no programa de obras e ser- 1008. - Deputado Atl.hemar GrlSi,
contra-se ne. mesa do Ministro des~e
,mas contraprestação em bases mini- viços do DNOS, para o corrente exerdezembro à espera da assinatura?
mas, por serviços .eretívamente pres- cícío, estão previstos recursos bas' REQUERIMENTO
3: Sabe' aindl!: este Ministério OU"
tados.
tantes para a dragaaem dOS rios MaDE INFORMAÇõ/iS
se o contrato nao fôr assinado tmecertamente o Sr,' Ministro da Fa- cacu, Guapim!.rim e Guapiassu e do
diatamen~, terá upl IolJorme atraso
zenda, tomando conhecimento dêstes canal de Ymunana no Estado do Rio
N'? 4.655, de 1968<:f\,-to~, ~a~o os ~agamentos não,tenham de Janeiro' objetiv\lnclo evitar que, Solicita ao POder Executivo, através à contrução do Centro, uma vez que
suas obras estão pa.ralJsadas ante a
SIdo ainda feltos os determínará a na época das chuvas as águas dos
ss
tempo de consignar tal noticia na citados cursos extravasem de seus
do Mlnis""rio ao Traballlo e prcvi- necessidade de ajustá-las às màquinss
I
resposta a éste pedido.
respectivos leitos lnundando,-rodovias
dencia Soalal, Inj01'1nU:çóes sôbrc al- esperadas?
teração do enquadramento .sIndical . ~' Quando poderá o Exmo~ Senhúr
REQUERIMENTO
e terras férteis'; ,
rural, para dividir os t~abal"Cldo- Mmlstro Conceder ti aval para a 'L;.~l
- ES
b) ,aaso positivo, quando esper3'-'o
ies çm assalariados ~ e, ltUtllnolnos. natura definitiva do contrato?
DE INFORMAÇO
DNOS dar por concluidos os servIÇOS
"
Sala. das Sessões, IsraeZ N~vaes
N'l 4.651, de 1968
competentes.
(DO SR. A;."<APOLINo DE FA.RL~1
Sala das SCssões, em 15, de ,abrll
h
'i
'
' l a ('~ Poder Ex'·c'ut/'v'o,
através de 19€8•. ~ Deputado Mário de Abreu.
Sen or Pres dente:
REQUER/MENTO
SoII' (,/
,~
,
do 'Ministério dos Transportes, iltNos tên.,os do Regimento Interno,
DE I O
formações sôbre a construção de
Ju.stijfc«ção
encareçn' lnIediatas determ!.nações de
NF RMAÇõES
'iaduto em OUnda. (lU).
Por ocasiào daI; chuvas, que não V.Exa.. a fim de que -ª.s mdagàções
NC!4.657,' de 1968
(DO SR, DAYL DE ALMEIPAI
precisam ser muito Intensas e perma- abaixo sejam encaminhadas ao Sr. Solicita, a.o ,Poáer Executivo, alia;,••
' , t
nentes, a;; terras do Munlcipln de Ministro do 'I'l'abalho...~
~
Excelentlssimo SI', Presidente Magé situadas àS marg~ns dos rios
r Processam-se no MInIstério do "": lI!m'lSterio da Fazenda, i1!formada Câmara d.os Deputados:
auãpim~rlm e Guapiassu, no Estado Trabalho estudos com o objetivo de
ç<!es sóbre julgamento e Adjud",a- c
J.lequeiro, na forma regimental. ao ,do Rio ..~. Janell'o são ..nvadidas pc- alterar o enquadramento sind!cal ruçao de concorrência ilíternacional.
E,xmo, Sr. Ministro dos Transportes. Ias águas daqueles rios, causando ral, para, dlvicUr OI: trabalhadores do
(DO SR. ISRAEL NOVAES)
as sf;~ulntes informaçõ~s:
prejuizos enormes aOs agrlcultores_ e campo em assalariados' e !!utõnomos,?
Senhor Presidente:
'
n Se hã, no Mlnlsterlo dos 'I)',ans- fazendeiros que ali plantam o arroz c' n Tal provIdência JmplJca no es, pprtes, algum plano de construçao de ou mantém ·pastos. para o gado.
facelamento do sindicalismo °dos tra.Conslderand() que a distribuição de
VI\,-dutos, em trechds ,do t;'cr~it6rlo flu-_ ' Quase téld" a produçao de 'arroz é balhadores rurl}is, presentementere,.. co~espondênc.ia em São,'paulo, esta à
mmense sob sua junsdlçao, '\
•
'predlda e o gádo tem que ser re- presentdaos por uma Confederação, 12 b5'lra. de cola.pso, uma vez que ainda
TIl Em caso afirmatlvo~ se nesse inovido para outras regiões do Esta- Federaçõeb e 525 S!ndicatos?
sao adotados métodos obsoletos ele
plano: se inchti a constru'luo do que
d
I
é
tria"em e distrl'bul'~llll'aria a sede d() Munlciplo de Nl!ó- do, o R o )u at ,nesmo pa(a a zona
TIr A Comissão Permanente do D i - "
~ao;
.
polis ao 'Distrito de 01 Inda. tendo em ruJaI do Estado da Guanabara com reito Social do MTPS já se manifesConsider~do que o volume de '~or~
vista os inúmeros acidentes ocorridos !·ncalculável, õnus para os que v!v~m tou pela manutenção do vigente en- ~~d~:d:~c~~O~íl~~!lo capital é. da
no leito da linha férrea, que os se- da i>roduçãn agrlcola ou da pecuarla. quadramento sindical? .
40 toneladas'
Idades ou selam
para,
' ,
Recentem~te, tal ocorreu, !icando
IV Em caso de resposta afirmativa
"
,'
lIn Se, !lo respeito, recebeu o MI- a~ terra;; de Mal!"é. !1djacentes ao quais os motivos que Informaram ~ Considerando que o Centro de l'r,ani~tério alguma solicitação, Em caso ~eIto do ,rio GUaplmIrlm totalmente reexame, P()r parte da CPDS, da cr!a,.. gem ~e Correspondência; sitUado Il'.L
aflrnmtlvo( qual a sua' origem, que en- mundada3.lncluslve a rodovia BR
!ião da Lategorla de, autÔnomos por Al~eda Nothmann devella estar em
cal1)lnbam':llto t~,ve e quando e como Magé--Mallllha (Estrada ,do Contõr-, r;e considerarem os empregados os funclOnamento em 1970 facllltantlo.so..
sera atentlula. •
.
no) •
. '
, meeiros, posseiros arrendatários e pe- bremane~ra o serviço postal da ca{.iSala, das Sessoes 15 de abrIl de 1968. Sala ,das sessoes. em 15 de abrIl quenos proprietários?'
tal de Sao Paulo'
-.DlJ,!JI de Almeida,
de 1968. - Deputa.do Mário de Abreu,
•
Consid..erando qUe as obms par~ a
construçao do Centro encontram se
REQUERIMENTO
paralisadas:
'
REúlUERIMENTO
REQUERIMENTO
,DE INFOR.'VIAÇõE'i>
C<)USI~er~ndo que Já ):>i realiz.ldn.
IDE INFORMAÇÕES
DE INFORMAÇõES
c~I!correncla 'internacional para aq:liN'? 4.666, 'd~ 1 ~68
N'? 4.652, de 1968
N9 4.654, de 1968
SIÇaO. .dn apa~elhamento mecâUl~G
"
~.
Solicita ari Poder Executivo, atravéJ el~tromco destinado aos Correios d!!
Solicita ao Poder· Executívo. através SolIcita . ~Dder ExecutIvo" atravelt[ do Jl.Ilnistério
Fa'iJenda, injor- Sao Paulo;
do Ministério do Interior, por interdo Mjnlsténo dU: Fazenda, tnj~T11U"..
mru'ões sôbre a c01lstru"ão do ce.n.Considerando que tal ~oncorrihlCla.
médio do Banco da, Amazônia. in"cs sóbrl' provldén las para libera.."
~
'
. ao pag((,- eia,
tro de Triagem, de Correspondên- ja fOI ,iulgada e adjudicaqa:
f or ma"• 6es sôbrc operações realiza- ~ção das ,verba.s rejc
ere1btes
em São Paulr..
'
.Ol\11Slderando que para a con tin!lamento do Ab<mo àe .r:amllla 'em
.
" , !
lia .• pelas ar/Íi1!aia,. de- Belém e Maça0 dos servidores de obras do Cmt1!aU$ com "Pacto Adieto", 1JincUlanSanta catarina"
, " , i'
(DO SR. ISRAEL NO\<AESI
tr~ falta apenas o aval do Minis!;;'o
do recursos, áe Incentivos Fiscais.
da Fl/Zenda para a assinatura do ;,."._
(DO SR. JOSl1: ESTEVES)
(DO SR, ADHEMAR GRISI)
Senhor presidente:
trato;
,
'.
EKmo. Sr. Presidepte da Câinara
COl1siderando que a .diStribuição de
,
:Requeiro:
Senh()r preslden,te,
dos D e p u t a d o s : ' ,
corresdondência, em Sao Paulo, ."'5tá
Nos têrmos regimentais, solicito a
Reque!.ro nos t!rmos e prazos rê-! à_beIra. de cnlapso. uma. vez que amda
na. forma l'eg:ment~l. s'jam, presta- '
V. Elf~, encamInhar ao Bánco da glmentals, sejam solicitadas ao Po- sa.o adotados ~é!v~os obl;L>letos de das pelo, Poder Executivo através :lo
Amazônia S/A, afJ'!tvés do MinistérIo der Executivo, através do Ministério tnagem e dlstnbUlçao;
Ministério da Fazenda, as' seguintes
do Int~rior, o segumte pedido de In- da Fazenda as seguintes. informaConsiderando que n vo!ume de cor- informa.ções: -'
.
'
formaçoes:
, çes:
'jrespondênCla diária da capilal é da
1) Por qUe a demora deste MinIsquais as operações realizadas pc1) Quais as provldl!ncias que estão ordem de 700 ml! unidades ou sejam tério na concessão do aval indispen_
la. agl!ncias do Banco do Amazônia sendo tomadas objet!-yando a llbera- 40 toneladas;
sável à. assln,atura do contrato ." ..
em favor dos Oficiais de Registro C1- S/A, de Belém e Manaus, como "Paevil dos Estados?
'
to adjeto", vinculando recursos.üe In2) Também no Estado de São Pau- centívos FiscaIs, no período de I de
10 êsses pagamentos têm sido ,feitos janeiro de 1007 a 31 demarço de 19G8;
regularmente?
,
b) rel!!eiona~ os nom~s das Empr~
3) Na hipótese'de não terem sido sas, valores das -operaçoes e !'CSpcctl"feltos êsses pagamentos notadamente vos vencimentos, no período citado na
nos exercíctos de 1966
1007. qual <> letra "a", deste requenmento: .
lUotivo? Estão sendo tomadas provi- ,cl, Informar, por que preço fOI,vendêncías 'para 'sanar a irregularidade? dldo o prédio do Banco em BrasIIl!!- e
4) Em qualquer caso, por que ra- qual C! comprador;,
,
-zão os Oficiais do Registro Civil da ,a) mfo!mar. qual o valor' do. 1 efecomarca . de Pederneiras. no Estado rIdo, prédío, que consta na escriín do
de são'Paulo, nãoreceberam suasgra- Banco.
• "
tificações?
Sala ,das S,essoes, 15 de abrü ele 1968.
Sala das Sessões. 10 de abril de 1008. - sosé Esienes,
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OlARIO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seção I}

conC01'lêncla ínternaclonal já 101 ~'ll-l plano ferir. posto em prática. alnd.'\-' Teriamos de admitir pela argu(:;!:.do. e adjudicada?
ll5ílJ ano e c:msLste na fecundação de mentação Ilpre.sentada,' que perlgOlll.
2) Ê procedente que o processo re~ matrízes com semen de animais pu- Identidade existe entre o antídemo-

lattvo a~ oeatro d,e rrlagem de Cor- ros de-origem da mais slta linhagem. critico e a ugurança nacional.
'
rr spnnrleuclu do Sao Paulo encontraSr, Presldenle e, Srs. Deputados:
A grande confissão contida na me-

nu l,lleSI1 do Ministro da Fazenda o traba.lh~ que vem. desenvolvendo o dida. é a da impopularidade do aotle"dc dezembro passado à. espeda da Governador Paulo Punentel no .cam- vêrno Federal e da inviabllldade da
SL%llllltUl'a?
_
po da pecuária é o atestado eloqüente pol1tlca.- por éle sustentada na. soíu3' ee o contratD nao tOr W;lnlld.~ 'da sua operante e profioua admínís- ção dos angustiantes problemas que
iD1e!J:,~tamente tal tato ímportará em tseção, que se trnduz no excelente pesam sôbre o povo brasílelro,
{'nOlllJe atraso nn construçÍlo do Cen.. nívet zootécnlco dos anlmals expostos
O Gov~tno está assim, 1lrmandO
tIO uma vez que suas "bras estilo pa- naqueles certames, que vêm desper- sua. incapacidade de vencer eleições
.rallzadas ante a. necessoldade de tandD, cada ano grande Interêsse do nos muníeípíos em que vier a' 1mujunlt:-lns às máquinas esperadas?
Cêrca de ·1.l,77 animais de sete pecU-las e isto ê uma usurpação do
Snla Ilas Sessões, tsrae; NocCles.
publico ilo Paraá e de todo Brasil. direito democrático de os governados
êlfercntes Estados da União compa- terem os gov'ernos que escolheram.
IV - O SR. PRES)DENT{;:
recaram ao-último concurso, que se Deve o c-ovêrno senUr' que a se:U:,ln finda !lo leltura do expediente. constítuíu no -maior acontecimento do gurança nacional é um pretexto des. :l'em a paJal'l'll o Sr. Cid Rocha ano, no setor da agropecullrla. Com- gastado e mal simulado para o ato
para, uma comunicação.'
pareceram à. ExpllSiçào naquele pe- detôrça que pretende adotar ,
rido cêrca de mais de um, mi1hâo de
pelo visto, .está êle esquecendo as
O SR. CID ROCHA:
pessoa, atíuêneía considerada reeorM promesslls,que proferiu perante a. Na-.
(Ccllwllicagão. LiJ) _ sr. Presl- cêrca de mais de um milhão de pés- ção, de restUuir a normalídade dedente e Srs. Deputados. no período _ SOM;. afluência considerada recorde mocrátíca, e, ao Invés, está cedendo
de 16 11 24 de marco corrente ano, no em festividades dessa. natureza, con- às pressões de grupOs que exigem a
Parque Castelo Branco, em Curitiba tando também com var!l1,s atrações subtração dos poucos dlre!tos
que
rcatíraram-se a 2.~ Exposlção-Felra arüstícas com a partlclpação de fa- ainda restam ao povo na determínaGovel1:ador Paulo Plmentel e a 4,~ meses astros da rádio e da televisão çlío de seus Interêsses, (Muito bem) •
....
,- d Anl 1_
d
do Rio e de Bâo Paulo.
,,;,,:ou~"::Jo e
ma... e Pro utos DeA
leão foi das mftls -brl"".~O SR. P,:4ES DE ANDRADE:
l'lvl:dos que tiveram grande.êxito, su,..,."...
~........
(C
prrnndo tódas as cxpect!lti1.l~.
res, apresentándc um pavllhão agrioIllUillcação.) -:- Sr. Presidente,
CCll) o objetivo de fomentar a pe- ceia, com área coberta de aproxíma- Srs. Deputados. a imprensa tem, UlCl1l1rill no Paraná. anaualmente são damente . 501) meta-os quadrados, or- tímamente, se ]lreocupado da onda
rcnnzaüas as expos!çóes-telras rrob Q namentado pela colÔnia japonêsn. de de terror poilela.l, de atos de violêilt 'I d S
t I
OUl'it1ba além de SUmd. do clube ala, de e5pancamt!htos e de torturas
pll.·rOCID o a ec,"e ar a 'd~ Agrlcul- da Mullier do Campo e 'de outro do que aviltam o Pais e comprome':m
tura. do Estado, que tem no Govert d
Ir.
nndor Paulo Pimentel o seu prin- Clube 4-8 da. Cooperativa Agricoia as au o:'j ades responsáveis peJa orcrllHlor dês,ses certames qUll-o:1!kl 8lk. ti: CoUa.
,- c <Iem pública.
clpal Inccnt! ....ador, pois foi i!!~ o
A ,íl:ea. que comportava tooda. os • D~c.ejtl, hoje. denunciar à Casa e •
Cl etrí..lo daquela Paste. dD G!lvêrno Stanr! media 5 mil metros quadra.- Naç..to maIs um- ato de vlolímcla praqu- honrosamente sucede. ,
dos, ·de.slacando-se pela beleza e pa.- ticad,o na cidade de FortaJezá, por
Nnq podelllos d~lxar ae :reconhecer drC'nização, e sua. decol'ação externa. pollmals agentes da - DOPS
'
o clfôl'ÇO do ntu"1 Secretário
da foi consIderada uma das mais origiFoi prêstl llegalmente e· arrastado
A:::rlcultura, Sr. Oscar Fellppe Lou- nals e de bom gOsto já v1!.tas em fci- ll.O& p:>rõzs da cadela da. Polltlco. Me.l d Ao-~
I
t
....s no PaIs.
riUma o engenhelro-agrOnomo EVa.nre Ia ti ......ara na. oon inullçlm doS'Os Sland3 fornm divididos entre os dro llezerra.
_
~c~:O~Ía c~;t~t~~o;el:~J~ ~~~ "arJos órgJí.os elos GOl'eInos estadual O fato crlmlnoSQ se revestiu de r&, 'li 'nl i d
I
oficiais foram mostrad03 os vários qulntes de crueldade e provocou jUS<l1le o .J'llM lO I e a 0_ pe o Govertedl>ral e 'Ir.tn4 p"rtlculn~es. Nos tos protestos e IndJ....nnça·o g~.al no
_ naôor Paulo PImentel nno sofra 50- . "
~
b
~•
. ludio de contlnuldc:de.
dzrmta:ncntc:s de atividades do G>- selo di' pllpulação de Fortaleza e da
, nando ma:or ênfase. como Gover" vérno -porques industrIais setores de classe dos agrõnomos. Ev:mdro ::Sel1IltiOt, IJ. mostIlI po:slbilltou ao Sr. ubras e cd;ilc:i~UCS ~ v:írlns u.tlnas zerra! sob a SUSI:clta de que havia.
P~\1lo Pimentel 111cl'lD"ar grande Jlr<.. .li: energl3. elét:';cli lnstl!utos de pes- Idenllflcllrltl um pollcllll eSt;2ci!l11zado
j~\ofj{) unclC'llal em face do elevado qu.Sft$ esc01ã:s etc. -lllém de equipa- em espancar estudantes fvi ~so até
vojume da negócies, rlue ijão riljj;U- mcntes e maqUlnlU'illS. Ellvla arte e a masmorra da Polll'cll. Merítlma..
z'ldon durtJ.:lLe o ~cu tuncionamento, perfeição na apreienlaçâo dos diver- De n~t!a va~eram os seus protesto..
CjUllnl.1o ceJlfpn!lS rle :rePl'o-C!utores de sem pJ'OdutDS de fab;Jcllçáo do Estado. e a aJcza~llo que fêz. no momento,
adCjull'idl/S
1"'01, ainda, 1clto );:JI' ílnnas expo- de_ que.- e0p1o proflsslílnlll de nivel
lJlU'o rané:ue pooem ser
p01u", pccu:!,~tas, cns~jando tamMm C!torlls o l!lllçalDe-nw de produto Iné- &U}l'nlor, noo podia El'r r~coll1ldo a
direito
um lllaior proce$~o ele l~nl)Vllção " b~lag~m plástica. de cnroe, bem como um ~mdrez comum tinha
:m~'llwja elo rebanho
paranll.ena.., alto no paraná qual u'ja o de em- conforme o art. 29-3, Inciso 7.~ do
cujo~ Int!rezsados reeebém grant1e o iançll.me.l1to ollclal no País do mo- Código Penal, li prisão e.:peoiD.1.
im:t'uli\o com a isenção do !mPÕSVJ llélo G3 ela l:nha d .automóveis
Ali nnquela cárcere Fi} pratlcarnm
<letel'Duna. l'I Te:lu~fio no pIeço _do chrsler.
-tôdns IIs sevicias, todo," Ca atos de
ue CirCIlIllJ;liD cie :MercllüoIlaa, o -que
Pe outra fo.rma, consttlmu-se a I.oTtU:ra. e êle crueldade no. pezsoa do
ll\limrll em 15%.
'cxposlçiio-feira. em suc~ss{t absoluto Dl'. E'llmd:ro .Il~zenll. Depois de te'!
no toclLnte ao leilão de ltn1mais. que ll1do espnncaào bllrbara e eruelmenli }l~im:lra tel1l~Li.va paxa. molhOrl!> pennlUu l\ arl'ecadaçâo ele ~OO ml- te iieúu desmaiado
est"nel!ao no
f~O l'~1Jnnho pnl'llnacnse fOi InIciada. 2lões de cruzeiros velhos contra 12D chão ila prJsãtl parecendo mal~ uma.
elU :IDJ1, pzJo mUio Secretário da milhões do lUlO anlerlor. R~s,aUe-sl! posta de carn!! humana emllastada de
.J\::,l~ulfu~'.:l, o D tu:!'1 G<Jve!D~<l()r do ahlda .foram flnllncJa<los nlais ele um sangue,
-"
,E~:':'tl'J, qunnlli> J)r~valcel!lm 110 1"a- bilhão de cruzeiro;; velhos em venda
-!\ S:cic:dade Ceal'ens,~ de Agrono-1:)]]:) Jar:::" b:,:lSiwJ;'IlS, prlnclpalm"lJ- de anlmnis pelo jliinJstél'jo (la. Agrl- lllll), ou,lu
posterlcrmellte o Dr.
te o ;"lJ; 'DtluLÍ\'·n c~,rnell. Oraçn's li!! cultura, IlMlco d.o Erasll. Banco d~ E~andro Bezerra. _e JlI1lçOu veemente
r:i.;"rD e {) cJL'J_~rJl '!Jno do ~ntao ti· R'fttt:lo cW Pal·ana e entJd:ldes partl- protesto pUblicado ontem naimpren'll:li' ~ - <l!H1Ufla S,;c4"laria, íOlam In- cumrcs. dC'/~ndo-se tal éxitD
nas sa de Fortaleza. e lido na Assembléia
iJ G.:,óibs ~s l'U~JS in!kr:.nllr CLlllO ~cndas ll. fucnCáD do 1.C.M. c:>nce- Leg1sl11tiva do Estadd.
{J
Si:, GUZ~llÍ c jqelorc, o' que per- di da. pelo Gov~xno do EsUo.do.
,Desejo lei' para o plenãrlo a nota
,,,Wu, ~r'l C,,:1W anos, a dlSCl'ibu;ção . Sâo estal:, Sr. Prcsidente, lls con- <Ia Soeleclnde Cearense de Agrono(lo 6,000 l'cJ,rcd\ltorcs tle nUa 11- slele,'acões que deseja 1azor pa,a, que mIa. vazadas nos eegulntss têrmos:
1Jl~!l!:am ae;; lJD~J.Jlj}o·cultol'~3 do Es- esta Cara. e Wda. a. Na:;ão fiqUem
"Á Sllcleclnde
Ceorense
de
1~~dt, '"
"~r 'um l)l'cc:="O-,Eimpl~s e de c.~n.
, t e3 do qua~ 1o ~ E::tad:> do 1'a-,
À S'l'cn.....-_•• órgàlo n'prt!&~ntatlvo
j;l'rmJo elEito, ];:lia dl:'('ll-~e til) crie. l':lna tem - contrlblllr.o Fura a granda cl~sse agronOmlca no CearA
dJr um rLili,,~utJX dz boa qualidade, deza. econômica do .l'als. mercê de
tomando conncclrnellto da pr1sã~
(,'_'E.tllr"-l"ldc-::e, !lO mCmltl tEmpD. o uma a<lmín.il.traçáo aam.tl'ável do
ilegal e bárlJarvS espancamentos
11,h,! (li) jJlfm~El pa,wn~~llt.e. lUt.e C;ov"rnador Paul!> Pimentel. (Multo
praticados contra. a pessoa. dD Enp"':L:~O éc çub.;lJ!u1tâo tem' se ei-c- bem).
genheiro AgrônolUo Evandro Bctn~~:l'J ('111 c1ifwçfltzS l'c$'iGes elo ~
~e':'1"a por A
Us
[ct;o CfEl l;aJ;;lir.;o lJ[1 p:clIÚ1'lll, pOUl
sn ANTÔNIO' lIlAG!lLHAES'
."..
dO DOPS cum.O- '
-.
pre o ue'l'erg~"
"" esclMec-er-o púfj'U- I WcmUllit acli o• L~) _ Sr. presl:rc:b~ I) <_Jc~or llllln1jmal:'
bUco e levar ao conhecImento
s dll:'lll
c lnferlor dente, Sra. Diputlldos, a. su~e.."Sii'o
dns autoridades competE:J1tes .os
Jr 1.' em l1'cc:l ilc lIn a jde
(11:~,:J3,lp, tl;;~ ~_0
Im~dll:.t;tml!nte de elekôes em 67 munIcípios. pre1Mos seguJntzs.
tl'C; tiliIll:lt::los :w llb:lt~.
rehdJda" pelo aovêr:lI; Fedl1.l·al, .!:erá
- 2.·) No dia G de llbríl do corC:m OG l'f3ullndus
satisfatóriOS mlÚS um ato de fôrça Cjue se prilticarll
rente ano, às 14 !loras e 3D miil=~,fJ. cPlJl1Jnrulll, le.ve o GovêJ'no e;;- contra a l-ia~D. 11: mais um tato mal
_nuws, quantlo Tégres.;ava. li.. slla
tHIll'"1 l1JV,,". J"j~·eLlvn. tnt\'odu~!ndo, 11lstific:lC:o na e1'~·Rll\.ja. <le sullreS6io
r.esidéncia., éIII
~mj)anh1a
de
no :.uI da ::l~( J, anln:al9 de :rll~H ,,,r~dual dOJ re~IlU:c:Os de c!cmocraclll.
tunB senJlOr1ta. v.illlrlha "ulando
clllo.p,,:as .,JEnmiJ ao incremento na qus.alnda n~s reelum.
o s~u automó.ci o EIÍgenheirolJfDt.D~ao elo leite.
NaD vemos de que maneirn possa o
AgronomG Evandro Bezerra foi
11 "Jm~lü.:"." J :fl~rtlfJc: ..l" Illm sid~ voto IItcntar contra a segurança nace.rcado de 3 Agentes da IlOPS
VP':':L fi ]J.'C:'C'I ,,","0 do ('"""mo :lo c!onlll vi~tQ ter a. totma D1"ls eflC81\
os qua.ls, avançando em direção
L~lndo, c tC)):!" li mElhorar
1I.~Tld~ d!! c"115c!enth:a~ã{' politlc:l. e ntlnnaIID velcuID,' /I.lmgr~m-Jhe 11 chave
mo,ls a pecuária paranaense.
ÊSSe çao de ilOBSOJj valores. ,
e deram ordem de prIsão, obrlEi)

ln

b

Abril àe 1968
gando-o a entrar em um Jeep
que conduziu até a Delegacia. d;,
Policia e Social onde se dCJIlOTll.ram quatro minutos. sem que o
Agrônomo fôsse ouvido ou interrogauo;
2.9-)
Dizendo-ihe que
havia.
uma segunda -esdem, os Agentes
Jevaram-nc para o xadrez da Policia Marltlma, ondEt sob protestos da. vitima que alegava, ser.
profissional de nívet
superlur
não pDdendo ser preso em prisão
comum e assim exlblu a Caderneta de Identidade Profissional
do CnEA (Conselho Regional daEngenharia e ArqultetUl'a) foi o
mesmo aos
empurrões e tapas
metido naquele Xadre:z. tendo Oll
sequestradores Impedíuo
ljuil"quer gesto de defesa do agredido,
inclusive de telefonar para advogadc;
,
3.9 ) No mesmo dia, !XII volta.
das vinte horas, chegaram trêl
.Agentes, os quaís, annaâcs
18
eaeetetes o espancaram bàrbara.mente,- tendo, aos gritos da VÍtlma. acorrído ao local alguns es"tivadore.s que traball1avam :nas
vizinhanças e desejavam socorTer o agredido impedidos .estes
:Pelos Agentes de se aproximar.
alegando os Agentes tratar-se de
um gatuno;
4.9 )
Depois de espancado, o
Engenheiro-AgrônomD
EVllndro
:Bezerra passou tri!.s cUas :na prIsão. sem que lhe fósse l~vl\l.lo
qualqU9J: alimento e sbmente depois, dia 8, segunda-1elra, às l.O
horas 101 a vitima solto por In.terferéncla de pessoas
amigas,
advertido de nOO processn;r (s
lleuS algo:z.es sob pena de ser processado pela pollcla.;
5,') A coagao -se verUloou em
'Virtude de haverem os Agenteà
suspeitado sl!l' o EngenheIro, Agrônomo Evandro Bezerra. quem
- indlcRra ao;; estudante..
dias
ala'ãs um Agente que se postara.
em frente ao Clube dos Es~u
dantes universitários para viglâl,,~; no ent~nto a prisão é de
todo ilegal, não existe qualque:
culpa foxmaoa, nem processD a
respello, em que se positlvasse
quaISquer Indicias pOr mala leves
~ue sejam contra o EngenhelroAgIUnomo E\lllndro Bez~rra. 1J0.nhecldo por tMos, todos como
ordeiro, pacJiiC<l. simples e Dom,
cumprldor dos seus deve9J:s próflsslonaJs:
6.9 ) A Soclednde Cearense de
AgrOllomi2, depoIs de ouvir a v1tlma, . considerando que lÜudida.
p:r1são alme de l1egal pelo modo
cllmo se revestiu constitui um
ultl'age iJ. classe universllárla.
agrQllOmlca. uma vez qua diplomados pOr E!coJas
SuperIores
nlio pccl-em ser Tecollildos a prisão comUI,(J (artigo 295, Vil CIo
código de Prneaste pC)Jll.~: con8111erand<J mais que o fato crlmlnO".Al revcstlu-s~ ainda âe extrllml\ liZIl'e'n;id:u1E dell:nn'lJo astllrr~clda a sociedade de Farta..
le7.ll, mvrmente a universitárIa..
re-,olve:
a) dar !lo colega, v1tima das injustiça!! a sua. solldro:ledade;
b) Levar ao c:Jn.'ls~lm~nlo das
autoridades competentes c.s til tos
cr!mhlc~.·s ocorrIdos;
el apclar às mcunllsll.uto:rl~
'c1a4~3 p~l'a que dc.:.lIlli~:n
ali
confirmem 03 fatos 1'elatadG.S de
actrdo ct.rn1 a ex..?J.3:{;á.o do .tnt=.1 *
mo a esta Scel~d2.d() CeaTemil de
Aglonomla e que sf'jam de acôr<IQ com a lei tomadas as necel:Si~
rias provlllfonclas e adotadas as
nece:sârll\S seg'JrllnçaS aos direitos e garantias indlvldua1s consagrados pela Constl tuIÇ!iD
da.
I'.lJf!úbUea e trsnsgredldos em tão
, l:nfellz e lamentãvel octlrr&ncla,
Fortllleza, 18 de abril de 1968."
Era. Q que de"eJl:lVIlo dizer. (Multo

llemt~

DrARIO DO CONqRESSO NACIONAL

(Seção I)

SR :MAIA NETO
O.
. :

tenas de bilhões de ci;uzelrOS são
Pelo seu corpo redacíonal têm 1>38anualmente llOIlegad'bs no Impôsto de sado as mais fulgurantes expressões
da. inteligência, de meu Estado. N(}breza,
Independt!ncla. e galhardia
têm sido a _constante da ação' dêsse
periódicos, que é também o píoneíro
dDjorn'll em cõres, com te1etipo erano ua Repúbllca no setor de- Trans- seu dever de pllllciaras emprêsas 50- diofoto.
,
:portes.
i
negadoras. _ .
" CcngratulD-me, poís, -Sr. P.residenAo GOVe11l0- atual ccube efetuar Q. Mas, em veldade para. se efetuar te, com o jOl1lalista Caideraro Fllho
conclusão e a inauguração da rodavia uInll flscallzacão desta ordem toma- e com o PDVD amazonense pela data.
;E'nl'll.nnguá-C u ~ 1t t b a, subtrecno da se>impnscindJvel a existência de re- alvts~a!eira: (Mui/o bem) •
. BrasIl ,paraguaI - estrad~ de malor cursos humancs e materkiís, No caso
O S nu Ro'SA:
Imnortãncla, ce,onõmica, nao '!,ó para do Impôst!) de Renda é c1l1amltosa a
...
o.parMá e pa.a,o Brasil, senao.psra situação. Nilo há runcíonáríos e muí(Comunicação~ Li!) ':""", "sr. 'Pl'esltodo. a Amérioa, l1eridlomtl.
to menos fiscals que possam sequer dente, Srs. Deputados, em resposta.
Acontece, Sr. Presidente, que como dar andamento aos servi~os internos a Reque~imento. de minha. autor~3, o
V. ][x~ sabe tanto quanto nós, para- da Repartição e, logicamente, nenhu- Mlnllltério da Fazenda. informa que
nacnoc~ se faz naeessarla a comple- ma flscallmct\o externa. pode ser no ano de 1967 a- Nnçoo gastou em
mentaeão da obra, dde1mLnandD-S~ a exercida.
• .
,
Difusão Cultural na Europa a sígníexecucao imediata da. segunda písta, . Em um pais que pretende o desen- !icatlvà. quantia, de U8r$ 382.151.01,
rmn)lPle trecho.
vDI:vimmto, carente de recursos, é Isto é, trezentos e oitenta e dois mil,
E do conhecimento de todos a. ín- ponto fundamental .0 combate à ~ cento e cínqüenta e .sete dólares e
tensídaâe de trá.f9gD na' Curitiba. - _negaçãD e Isto -sõ é possível com um sete ceneavos: gastou na Casa. do
il?arnnaguâ, eujo caudal d!l asfalto se aparelho ar:ecadador apnmoraüo e Bras!!, em Madrid, p§r$ 19.000,00 _
transforma num alongado ga-rg,alo as- eficiente.
,dezeneve mil dóla!es; gastou maIs na
ríxicnte do tráfego, a'l'o!:a íncremen- O mais' chocante, contudo, não é a Casa do Brasil em ParIs, U8r$ . u • • • •
tnpD_
a .movimentaçao da.econo- inexistênclo:\.de recursos mas,~slm, a 34..000,00 _ trinta e·quatro mil dó1a. mia pa.aguala em seu pôr!o livre no negligência do Govérno Federal quan- res: gastou mais alnõa no Clube Bra-'
Brasil.' i
to a êste setor.
'I i
M t idéU US '" 4. 000CO
D~I, sr .Presi~ente. também tra- Em 18 de setembro de 1966realísou- ~u~i~
dÓJ~~~: e 'gasto;r t~mbém
zermcs ao conheclme;nto de)odos des- se um concurso para o preenehímen- CDm o Escritório Escoteiro mternacíota. Casa que talve<l amda nao estejam to de 428 eareos de Agentes Fiscais nal, U8r$ 2.252,QO; dentre outras runtuallzados que mais de 5.000 veíouíos do Impôsto de Renda, em várIas ca- brtcas varladgs
e policromâticas,
'ÇllárlOS usam a rodovia, em especíal, nítaís do 'Pais, custando muitos mí- despendeu com uServiçcs de caráter
pesados vecuíos transportadores da Jhões para o Erârio _Público e um Severo" _ US:f$ 1.33<1,924..51 _ um
nossa riqueza com des~lno à exporta.- sacrlflcio enorme aos oandídatos que milhão, treaentos e. trinta mil, noveçl\q, o que, por sI só, diz acentuada- tiveram de se preparar e Inclusive centos e vinte e quatro dólares e cínmente da necessidade premente da vlalar para os locais das provas.
qüenta e um cents.
_
'
execucão da segpnda. pista. que 11Após êSte concurso. aprovados cêr-Sem contar as despesas de "carágu. o litoral ~ capital paranaense, pa- cs de 400, dentre milhares de candí> ter severo", que não sabemos, ínte.ra não Se dIzer de outras rodovias. a datos anunciou o Ministério M Fa.- lízmente, ri que significa, só o restanmeu ver, CGm exigências da 'mesma zen dá , ao InIcio de 1967 o. nomeação te, convertido em cruzeiros",d:\. mais:
ordem, como no caso do. estrada da dos mesmos,· tendo, inciuslve. alguns' ou menos um. bilhão, quatrocentos e
.madeira, Isto é, na ~onta GroSE>9.- se desligado de suas atJvidades,pre- doze milhões de eruzeíros velhos.
Its,Taré--ClIplíD Bontto-SlIo J:'aulo,
parando-se tmra. tomar posse eM suas Ora.. desde que se iniciou a présenTemos conhecimento do áhdamex;to novas funr,ões.
te legislatura vimos -pedindD, suplirla.~ obras no Paraná e as da Naçao,
Mas, ' pDr escolndaloso que pareça, cando e reclalIJoJndo a construr.áo dos
porém, Sr. Presidente, existem p;:o- até a!?:ora nãõ se, fizeram as nomea- semeos de âtma das Cidades de MuUI.emas eClu,lclcmados ,cujas soluçoes ciÍes e aquêles -cand!.1atos, do mais curlci e MDntanha no meu Estado.
llao pDdem_ esperar pelas fórmulas de alto gcbnrlto noraUe aprovados em Ali ·estão C"Tca de 20 mil familías, nugabinetes, uma vez que os elem~tos um ccmcurso rigoroso, e que 'viram a ma ·Z1:'na 1'" neira e de crescimento
:rJccessár!ot se encDntram precisamen- minorar a falta de pessoal na flscall- vertigll'!oso, tirando água de poços aue
te' na razlío direta da velocidade de ~ar,ãD. não foralfl ainda nomeados. Ne- comecarllm com 4. metros de fundu-.
execucão.
.
nhuma explicará{> dá. ,ao fato,!) MI- ra.e já estão com m",ls-de 30 metros,
Port:;nto. Sr. PrEsldenÚ;. além da nl.térlo da Fa7ellda. e, segundo lnfor- abeirandc--se dos 411.
dlla!açao do gargalo atrave.~ da exe- marõe, pa.r\lc111al'cs por nós obtidas,
.
cuçaD., da segunda. plst~ da. lluto-es- tudo deoorre.l'Ia mA vontade e do in- MUitaS famfi~as já abandonam-_a
trncla Paranaquá-CurltJba, estende- terê~se pessonl dD Diretor d"" Fazen- Cidade, gerando o despovDamento, a
_.lnes o nos~o. apêlo ao Sr. Ministro d,a. Nacional. «u" estaria. pretenden- pobreza e a-decadência. E' profunda~dreazza a llar- do seu eminente dl- tiD e1ar ·nos 1<:xatores FéderniR as lItri- mente- I~en!âvel que issD ocorra, por
l'elOr do D.N.E.R., Dl'. E1izeu Re- buic5eQ de fJ"eql;za~ão que são priva.! falta. dê amparo e assistência do PO·
zende. no sentido de p~osse~l!em tivas dos 'AFIR. der Público, que só conhece aquêle
efetivamente. com as atençoes. em es_.
.
PDVO para. a cobr;ança dos jmpostos de
;Jtrelal llC\uC!as de que o ?araná é
A sltun"ao f\ calamitosa e recente todos os nomesl de· todos os tlpos e
mOrecedDr
.
relatório do Plretor do Depa.rtM'llen- de todos os rótulos. . '
.
Enfim 'sr PresIdente a. Rodovia to de 'mnt\sto de Renda. aflrm!i' 'lua, ,Para. 11 concretizarão dêsse \mp'or:Brasll-P~rll~úal, BR-277: vem sendcr com- a apoQontn.d1:'ria lá l'equenda. de tantisslm...,empreendimento, o Deparexecutada de longa data. mot.lvo pelo j~.úm~ros flgCa~S, }laverá o caos na. tamento Nacional de Obras-de Saqual exnre.ssamos ao Il-tpal GDvêmo e fl..ca1J7>lção do _mposto de Renda,
neamento ne~esslta de aproxlmada~os nnteriores as mesmas manlfestaSe o govêrno pretende efetivalllen- mente 500 'milhões de cruzeiros vecões de aprêço é ela característica do te combater a. soneA'ação e montar lhos, más não tem recursos, niío dlsJa.1>orloso povo paranaen.se e brasi- um aparelho arrecadador à. altura de põe de dinheiro. Os planos foram
lelros que lá vivem, PDls ooda mais 'lUas resp-Il!labllldades, não pode mais. cuidadosamente- elaborados. osestufizeram DS llovernantes; senão de- 13roteia1' a. nomoopão dos aprovados dos prep!lrados, {) levantamento. do
monstra1' o ·grande seuso de desenvol- nnNuel~ cC'ncureo e lltec 1sa, como sa- loca! efetuado por ellgenhelroo e··técvimenfo e progresso exIgIdo pela pró- tisiacão a. nosaD povo. dar ,recursos nlcDS. Tudo >llA'uardando a llberação
prla Nação.
I
Imediatos paTll r!Ue._~ flFca1ização pos- donumerário sobrante, após tantDS
planos de-economia. e cortes {'r(}amenForam ZO longos anús de espera sa &Cr exercida. (Muito bemL)
desde o inlclo da sua cnnstrução até
O SR.'CARVALHO - L~AL:
tãrios.
o dia 6 de abril do ano em cnrso, dia
~
.
como repptamos êSSe serviço d'âgua._
dli, ~11fl inall~urap.ão parcIal. Que não
(OOmunicac{io Sem. revisão elo multo mais ImPDrtante. do que Clube
- se escoem maIs 20 "enosos 'I100S para· orador) - si. Presidente, 81's. DepU~ Brasiloiro. Escritórl(\ Escoteiro, Sera ronstruoão da se~nc1a. nlsta da fados. hoje é um dl~ festivo para. a viçOs Severo, Casa do E.mll -etc.,
auto-estrada do pôrto à canital para- Imprensa do Amnz,Doas. Desejo regls.., tudo Isso 6-':Ilberãncias e prodigalidanacnsr.- que <UI nosso ver deverIa ser trar, nos Anais da. Casa, a passagem dés própilas de Palses ricos ou de
conclulda slmultânoamente cem a. dD vlllésimo !lniversárlo do' vibrante '?oa!Ses nobres auselltes da realidade,
atual.
. . _ 1t1··utlno l i A Crftica", de Manaus. - vImos formular um veementp. apêlo ao
E' conhecida a ânsia de 1'eallzaçoes Fundado 'Jelo jornll-llsta umberto Exmo. Sr. Presidente da ReIJúbllcn..
do 'MInistro Andreal"l:a e seus eficleo_ "laldt'raro Filho êsSe jorna1 tem sido o incUto :Marer,lm1 Costa e Silva, e
te Diretor do D.N.E.R., Dr. E1lseu um v·r~adelro baluart'! da democra- ao Exmo. Ar, M1o;·rtr" Dr'(i:h Neto,
Re7,end~. e sua vallosa equipe que se ela no D()rte do vais. JRmals vaclloo no sentido de que S. Exas'. determidesnesas qUe reproponha à elimInarão da burorr('e1a TIa def!'s!' nas instltuieões aerncerá- nem o corte d
em seus órlllins ll<lmlnlstratlvDS e d.~ 1,lens. PlI'l3dinD-das. liberdades públl.,. uutamos SUUé"11UllS e coloquem a metermine I') nrossecmlmento total da caso foi 01\'0 da ira oficial. cuja pre- tade à dlsnosl~ãD do D""ntament<>
rodavl!\ Parana~á-Curlttba. cujo fato '!1Otl'nclll Ih!! chC'?ou às nortns da re- Woclonal de Obras dp saneamento
ngun'~"m~~ .conftnn.~s. (M'ulto ~em.) 'l~"ãl') em dlns de um 'J91lsado lo;no- oara rons+rucão; o mais rà'Jld~mente
mIn!oso. O uoder eC'!!lõmlco do Esta- oossfvel, do serviço de ágl'''S daque~~O S~; GASTONE RIGHI:
ilo. lIs set1l1eóes d's governos oorrup- las dUM C1dad~s do Eso!rlto Santo.
~-~(Cl)m7inlcaçfio. r.e> - Sr. Pre- 'os '" cornlOto~es jllmals tive1'3m fôr- sltUlldas na. zona norte, a~lma do rio
sldente, srs. Deputados, há muito "a 09ra c1 6 <vll\_lo da linha de, com- DIl~e.
,
~ue lm'lmel'1S denúneia.s vêm sendo I'lromlssos \'Ill.Tll oom o -povo. Tem sido
J1!m assim fazendo S. Exas. se torformuladas, provindas dos mais dife- um fator de aperfelcoamento e divul- =11.0 credores perpétuos do reeDnherentes setores, no sentido de que cen- l gação da cultura em minha terra.. _ cimento e da gratidão do .povo da.<comunicação - Lê) - Sr. Presl- Renda.
dente, sabe V. Ex' que sempre é tem- O diiicll tem sido fiÃllr as responpo para emprestarmos a nossa. sol1- sabüídades por esta evasão de ímdariedade, em têrmos de congratula- pustcs.'-J)ir-se~~a que a culpa cabe à
çües, no caso. pelos feitos, do Govêr- lISC>llizaçãD - que não. cumpre com o
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ltelltar por todOB OS meios o -.faslamente de quem iria, na verdade, daseouríndo mazelas e desonestidades,
morallzar a delegacia da suneb,
1"01 Gcusado de "arbitrárIo e Irregular" por ter '!legado o retêmo ao
serviço de dterminado funcionârlo
que obtivera dois anos de licença. não
íremunerada e que, sendo servidor da.
Bunab. era proprletàrlo de duas calias de carne, uma em nome de sua
espõsa e outro. em nome de sua mãe,
c que abatia bois no cerrado para
il'uglr ao pagamento dos impostos de!Vldos'. e que, ainda, f('1 autuado em
Iflagrante de subõrno por destaadc
membro da Casa MlI1ter.
No dia 27 de dezembro último, o
Sr. 'Llncoln Geraldo de carvalho foi
!Vitima. de desastre automobííístíeo,
IflrJ1ndo cêrca de trinta. dias hospitalizado. Em sua ausênciª a delegada
substít uta retornou aquêle' servld(}r as
suas funções.
Iniciados os trabalhos da Comissão
*le Inquéríto, o deleRado da Sunab em
DrasllJa foi afastado do cargo, conforme determina a lei, enquanto du-.
tarem OS seus trabalhos.
Causa-nos, no entanto, estranheza.
Wl até decepção que o delegado subs'tltuto dn Sunab, como primeiro de
seus atos, tenha promovido um nmclon{uio apenhado em flagrante de
subõrno por destacada figura da Casa
!Militar, a Diretor de Secretaria, por
coincidência, referido servidor é parente do Chefe de G'3blnete do supCIintendente da Sl1l1ab.,.
Entre os acusadores do Sr. Lincoln
Geraldo de Carvalho figura até elemento Implicado em deSfalqul' lIa De·
lCl(lJ.cln da Sunab em Brasilla,
Não pretendo defender, aqui, o se!nhO/' Delegado da Sunab em Br!lS!IIa.
NIio prccisa de minha dtfesn porque
nac1a deve. Não defendo llcm siquer
sua pcrmnllênc!lt a frente da delegac]u. Ao contrárll). All está. para servir ao govêl'l1l) da revolução,
Nflo posso, entretanto. eu. que o
conhCÇl) a fundo, permitir que o submundo e o basjU1l(f. d(l corrupefto salpiquem de lama a honorabllldade de
um homem sério. servidor anll~o desTn CllM e que é um exempJo de JlonlarJe?"
Trlsles tempos em que os corruptos
aImla encontram autoridade para
levantarem suspeHas sõbre- Jt dignidade de homens que honram seu n()me e seu passado.
Maldita época em que dllapldadores
(lo erário públlce se sentem encorajndos para difamarem os homens de
bem.
'
o Sr. Llncoln Gemido de Carvaaho cont,inUi,1 sendo o delegado da
SlIl1llll em :arasllla., estando afastado.
lê precíso que Se diga, no periodo em
{tue durarem os trabalhos de apura,..
-tão da Comissão de Inquérito.
Sua dIgnidade nlW lhe permite,
!porém, receber em silêncio difamações e infâmias. E 4doton a atitude
tIUe os homens dignos adotam em
momentos semelhantes. Visando a
talvaguardar sua reputação, patrlIlnOnlo de valor Imensurável, procurou
11 JUstIça em representaçl\o no M.M.
lDOutor Juiz Federal de BroslJla.
Dentro de poucos dias haveremos
lie ver, mais lima vez, a verdade trl·
illnfando sÔbre a cltlt1nllt, lt infâmia,
11 difamação. E a honradez de um
lantlgo servIdor desta elÍsa.será consa-luAdll e proclamnda. pela própria Justiça desta Capitltl.
Enquanto Isso, entendpmos ser de
nosso dever apurar tôdas as denÚllIllns que do feitas cont1'(\. a. Sunab,
!principalmente na antlglt Capital da.
lEtepl\bllca.
IreI redigir pedido de constItuição
tle Comissão Parlamentl11" dl'l Inqué"Ito para. ltpurar o que se pasoo. na.
lIIta direçio da Sunab. Na próxima
l;emana, tenho certeza. tereI condl"llOS de apresentar a. Mesa. cem o n\\mero de OIlslnaturas exigido, pedido
de constituição' de Comissão ParIamentiu' de Inquérito contra a Suna.b.
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~ !.sw prestaremos mais um serviço ao Brasil. com Isso estaremos
agindo dentro dos postulados da R&voíução, (Muito bem.)
O SIt. ANTONIO BRESOLlNl
.
L',
S Presl
(O

omumcaçao - c, r.
dente e Srs. Deputados. as palavras
cC'1.dUlntes
da. carta Inclusa
tancíam e comprovam
tudo o consubsque venho dizendo- nesta Casa em favor dos
agrIcultores. Queira Deus que o SeRe rblíe e seus
Uhar P resiIden te d..
pu
a..
assessôres
o que
se
passa noatentem
interiormelhor
do paíspara
e tomem
as l)rovidênclas cabíveís. De minha
parte, estarei sempre atento aos inte~- -'nhM
rêsses dessa. gen te, fi eI "'" MU
origens. !azeneb jus a~ que trabaíham e produzem, a esses homens
que na maíoría das vêzes, apenas são
lembrados ila vésperas das campanhas
,.
eleitorais.
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Fala-se em' J110ratórlas para Isto Instrumento mais alto que o povo
e para. aquilo. Mas quem suo os tem - {I mandato Que confere a seus
beJ1CfJciados? Os pequenos pro- representantes perante o POder Legls-

dutores, não. Haveria alguma vQz
em favor dos mesmoa s
Eu. Sr. Deputada, sei que estaTel, agora. mais pobre, mas quantas famlllas estão na mesma ncn<liçãO?
'
Sinto. Sr. Deptjlado, SObretudo,
o esquecimento a que está relegado o nosso amado Rio GraRde d')
SUl pois, se chove em demasia,
temos a calamidade das enchen tes
e se faz multo sol, como agora, a
sêca arraza a agricultura. li) o
govErno estadual que providência
tem tomado para amparar o paqueno produtor? E, o nosso Presídente ,_ que é gaúcho _ sabe
,_ d
dêsses fatos? Xem êle ""ma o
provídêncías para minorar o nosso sofrimento, o nosso abandona?
Poí • Sr. Deputado, fale por
mim. se puder. e diga aos seus paro~ ~\I~ '1ó.~ estamos sofrendo, es'tam:ls descendo para a miséria
1S(,,..U8 Ul3 deseperançados que esIh'
})(!ram me ores preços, maior amparo e atenção à agricultura e asststêncla credetícla,
,
Encerro Sr. Deputado. esperando uma palavra de apoio. de Incentlvo dos responsâveís pela administração pública que, aünal
devem g:lVeInar voltados para o
bem comum, oferecendo a todos
a devida atenção para .as soíuçües
mais urgentes e sentidas.
Sem outros motivos, aproveito a
ocMli'io parll lhe expressar os meus
protesbs de estima e distinta éon. slderac!\o. subscrevendo-me com
atenclo~ns saudações. - Sebastião

latívo,
Impossivel, Sr. P.residente, pensar
que poderá haver qualquer condIção.
quer na Constltulção, quer nas leis
ordinárias, capaz de levar a Provimento um recurso como êste,
Por
Isto, aqui trazemos, em nome da bancacla. federal de Goiás - na certeza
de estarmos trausmltlndo um apêlo
consonante com a conselêneía <le Uberdade e com a consciência jurldlca
do POvo brasileiro - a nossa mais vtbrante e sIncera solídaríedade aos e:llegas de São Paulo. E' preciso saibamOI! todos que acima de tõdas as .injunções e de tôdas as circunstâncias,
acima do regime de exceção que estamos Vivendo hoje, palra a eonsc!êncla jurldlca nacional que tem na.
mais alta corte de JUs'tlçll Eleitoral
a. sua representação. em que depositamos, repita, 11 nossa conflançe, e l\
qual Iançamos um apêlo. na· certeza.
de que o povo, no seu alto anseio de
liberdade democrú tlca, não será decepcionado. (Milito bem.)

carta é a segulnl.e:
Nonoal, 29 de março de 196!!.
'
• limo. Sr. Depu tado Antõnío
Bresolln,
,
Câmara Federal _ Bl'asllJ&.
nustre Senhor:
Escrevo-lhe na qualidade de
O SR. NORBERTO S()Hl\~mT:
n!l "cul t.ol· residente neste U1l1n1Ci-1
(Comunícaciío, Sem rel'lado do OI'a:
pio d') RGS, a ilm de relatar o
ãor) , - Senhor Presidente. tomo comeu problema a V. S. na espenheciment.,
pela publicaçfto bllingUe
rança de ver denunciado, através
"Cadernos Oermllno-Brllbllelros", edídessa tribuna legislativa, a minlta
tadll pela Sociedade Teuto-Bra.slJelra.
situação, o meu drama, que, afide :Bonn, da ausplclosa notlela de qué
nal é o problema de todos os
Il índústrís, de aparelhos de aviação
a.gricultores desta região,
"Dorniar". da Alemanha, vul instaAo tempo do govêrno <lo Presidente Castelo Branc:l fiz um el1}lar, em 'l"1'ê-~ Marias. uma emprêsll.
préstimo· de NCr$ 3.000,00 ,(tres
para construção de aviões, com CUpiM
mil cruzeiros novos) para plantio
tal inicial de 100 milhões ele marcos.
de milho e feijão prêto. 1i:sse emCllagas.
Essa emprê.sa Construirá aeronaves
préstimo foi concedido pelo Banco
Era o ,lIe tinha a dizer, Sr. Pre- de diversas espécies, de pequeno paIdo Brasil S.A., agência de Sa- sldelltc. (Multo bem.)
te, uma dela..~ :I Dornier-27 monO.
motor, o Doruler-28, bimotor, e os
ra~~lio o plantio obtive o seguln- O sn. PAULO CA1\fPOS:
"8kyserva tIl', para 12 ·passageiros.
te resultadl1o: colhi 120 sacos de
<Comllllieação. Sem revlsdo do oraSerá. 'a oportunidade Sr. Presi:feijãO, os quais. foram vendidos dpn _ Sr. Presidente, Srs. Depu- dente,
de darem os téenlcos brasllelA .NCr$ 18.00' colhi 500 sacos sen- tados, compareço a este tribuna nes- l'OS mais uma prova de sua capacido vendidos à NCr$ 5,00. C,?ID te te.rcle em mme da bancada federal dade e mesmo - se me permJtem diessas colheitas paguei o ,empres- do MDB de Goiás, para trazer inte- zê-lo - de aperfeiçoarem seus conhe.
timo do BanC:l do Brasil e sobrou- gral solidariedade • lUIS eminentes cimentos, PI':Jpiclando-se lIO mesmo
me. ::Inda, a colheita do tarde do Deputados da bancada paulista, sete tempo,
ensejo que centenas ou talvez
feijão.
fed{1r'ais e dois estaduais. que tem os
Agora fiz nôvo emprést.lmo de seus mandatos Impugnados perante a mUhaJ'es de braços desempregados
exerçam
as suas atividades beneflcas
'NCr$ '5.000,00, tendo pla.ntado Justiça eleitoral. Se :fõsse uma immaior quantidade de semen~ dos pugnação com real fundamento jml- ao desenvolvimento dessa indústria,
mCSmC'1 cereais tendo obtida a dlco a situação seria ,bem diversa, de Que tan to o BrasU careee.
mesma produçào da. safra a~te. mas' na verdaCle ela não se dirige
E se assir, ocorre, se o Brasil foi
ri:l.!, em lace da, seca ocorrida. prôPrlamente aos mandatzJs dêsses contemplado com a Instalação ent1'e
Entretanto. aqui e qu~ c!le~1l tiO eminentes nove brssUelros. sete desta nóS, de elio magnlIica organização,
drama - li qu~ eu dlr,!S J!l1 US - Casa e dois do Legislativo estadual cal;>e-nos realçar que, além do patroça I - o feijão, foi ven Ido ao p;lulista Els alcança em verdade a clnlo indispensáVel da Sociedade Teupreço de ~<ã~ ln~ ~~ s~fha~~t InslltUição democrátlca do Pais que to-BraSllelJ'a, deve-se registrar um
r
,t
bt d as. apenas bu~camos convalescer, pro- nome, o do Professor Hermann Gilrcontedos
r!1 e NCr$ de fr~Oe'd~ N"gr$°'950 curando 'sustentá-la em meio a ·e~ta gen, ex·deputado do Parlamento ale_
~m, lfJlpr~rá lI~~ta é\Y.lca a NCr$ fase de exceção que Infellclla a for- mão. homem conhecidlssimo desta
4,Q~ A~lm, pois, não tenho ne- mação da educaçã:l llolltlca no Bra- Casa. amigo de quase todos os DepIIUhllma esperança de pagar o re- sl1.
.
lados e. em particUlar, dêSte que fala.
ferido empréstimo com os produE' uma vergonha juríqlcll para nos- a V. ExbS., do Deputade :RaymundCl
tos obtidos m~snto na hipótese de so Pais que se possa ter encon!J:ado de Brito, do Deputado Antônio Bresoobt.er um/ boa colheita na. ,safra condição para Um parecer favoravel !in e de mu!t{)s outros; não poderJa
do tarde
Estou assim, na. ('/.l1I- 11. cassação ele mandatos, baseado em cllar todos. contudo, qller,:> deixar
. tln 'ência' de ter que vender. meus razões, em l,.ativações qu~ caem :lO COnsignado que o único alemão-mlbo~, carroças, vacas de, leite ,e, rldJculo popular da f,rlV:lbdade mam nerio exIstente no mllndo é o Profes.
talvez Ilté a l.erra. AsSim, POIS, rasteira e mais comezmha.
sor Hennalln GÕl'gen que possui 11111
empobreci e estou lICluidado, coma lU' preciso se tenha em 1tI11ls alto sítio em Juiz de Fora e Que tem de'rld valor a consciência juridlca nnclonal. m<llSt1'ad:l acencIJ'lldo amor pelas coiagricultor e produtor.
O meu lamentzJ, Sr. Depu", o, Importa, na hora de crise em q'!e sas do Bmsil, como um dos homens
nãO é a sêca, mas os preços, a fal: vive o Brasil. em que o povo b~lIS! que Instrui os pIOCe.'lloOS do gO'l'êrno
ta de amparo dos mesmos. na fon. lelro se emociona e dá de si proprl:l alemão ,ara os' RuxJ!loS à América
te de produção, ~ flllta de tOOO~ paIa .recol1qulstar a plenitude, d~ suas Latina. e cspecJalmente ao Brasil.
denaçoo dos orgaos cempe en
liberdades democrátlcas, que toda a 'Por um dever de jlL~Liça, registro
responsável.s pelo IncenMv~~ pro- consciéIlcill popular da Nação se le. que reeebi dêle uma carta, em que 1I1e
dução, l1;stes someulnte ex r::eõ~ vante, em absolutll solidariedade aos diz textuaimente:
asfalto.
NÓS, aq
nos r
mandatos dêsses Deputados. manda, "Ebtou Illullr.l feliz pcla malol'
remotos da P1&trla, onde a riqu~za tos que, antes de perl.eneel·em 11 êles,
vitória jamais alcançllCla por nós
do sob oferece ótimas condlçoes nll verdade pertencem ao povo,
da Sociedade Teuto-Alemão, em
de produção,flcamos entregues a':ls O mandato de um Deputado. repltzJ,
:Bonn: a Instalação da indústria.
Intermediários, aos oportunistas, não pertence a êle. E)' o próprio Ude
avIação Dornier. O uúme.ro
aos açambarcadores,
tulo de liberdade' do povo que não
3-68 dos Cadernos GermanoSobem os combustlve!.s e Isto é pode ser pôslo assim em jÔgo, como se
motivo parll qUll o trllhad'Jr suba
te -d
Brasileiros. que será expedido a.
partir de 10 de abril. cO}ltém 11111
.o aluguel de sua trUhadelrll, sobe pri.ra~, ~'uando falamos na consclêncLmentãrlo meu a esse respeito.
o frete. também,
clll jurldlca do P:lVO brasileiro. quereafirmar a nossa confiança na
Fa{Y.I quc5tão que o plenário do
E os preços, Sr. Deputado, desprodutor e sobem pa- mIotaS di Idade dos eminentes juizes'
Congresso saiba dessa grande vi.
cem para
ra o consumidor, E eu lhe per- a
gn
., ,
tórla. que poderá se tol'nar lun
gunto daqui dessns. gratas: tem do TrIbunal SuperIor Ele!tolal. no
aconl.eclmento de importância.
alguém responsável \Y.lr esslll; co1- esplrlto de Independência, na cultura
li dn Vol~wagen",
Igual
SllB? Quem são? o Sr. saberia e na altivez que os caracterizam.
me Informar? A quem devo me Esta Casa, em nome do povo do BraE por ter feito referência il. bll;ndirigir?
d. confia em que saberão defender o gile "Cadernos Germano-Brasileiros".
A

°
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que de um ~ lado edita. Il.ll notícias d~ ceíros, exatamente 'aquéles que nada Mll-a que nã.o Irá. conduzillos 8.. ne- da Carta., ~Coiu;titucional parece-me,
-'
simplesmente, um absurdo e não será.
- Brasil em alemão e, de outro, em recebem, a não-ser~o aumento da custo nhum logar.
~ português, dando, inclusive, oportunt- de, vida e nunca, jamals saíram às . A P1trla, ar. Presidente, confia l10S violentado, a. legltlmidade dos popu~ dade aos que queiram aprender a11n- ruas protestando porque o .aovêrno seus -Jovens e é mais do que justo que lares que se poderá calar a aposlçâo,
gua de GOethe de aperfelç-oarem seus não lhes dá. aíímento, ,jamall...recla- êsses mesmos jovens confiem," tam- e não. fali) aqui, espaciticamente, do
conhecimentos, vou ler para que maram contra aquílo que ~lU1ca rece:-- bém, na sua Pátrla"nos seus dlrigen- MDB. Fala da opaslção e elll' se en. conste dos Anais o comentário es- beram: allmentaçlio gratu~ta.
tes. (Multo bem).
CQlltra ~to no MDB como nl!. ......
orlto pelo ProfessOr' Hermann M.
Terão' os nossos (Iperál'lo.; menos- ARENA, cujos homens não escondem
Gôrgen êste grande amIgo do Bra- valor do qU~~~os estudantes? 'l'erao os
O SR. HERMES MACEDO:
as' restríções que lazem à. determina~U:
,.
~
~,
,;'
nossos traliaThadores menos dIreitos , (COmunicação, sem, revisão elo dos atos do ~Govêrno. Definir unjas
"Muitos !brasilelrOS de mais ida~ do.que aquêlea que' têm a: suprema re- oraaor, ~ Senhor Presidente, sonho- de segurança, subtraindo, sem a m~
de recordam-se ~ do dia 20 de [u- Iic}dade. de frequentar uma escola? res Deputados, desejo chamar. a. aten- nos cerimônia, a' autonomia dos Mu.
nho de 1931 quando o DO X~- Nao; ~dlZa Lei que não. Entretanto çâo dos senhores P\U"lamenlares e dos IDclpios, a meu ver, representa prosensação da.'lndústrla, alemão de n~ca houve ucalaboüço'~ Plml operá- careícuttores em geral do Brasil para tunda golpe contra, a demQCfatlzaçllD
víaeão aérea: _ aparecendo por río; .o Govêrno nunca pensou, sequer, o artigo publicado no jornal "O Es- ao Pais, Exatam~te quando se quer
Ch;!!. do Pão de Açúcar' do Rio em conceder tal sítema de ajuda all- tado -de São ~auJo" de 110je, na ter- fortalecer o regime, medlda deilJa nade Janciro,'-amerissou na Bala lia mentar a~s que tl;abalham e não es- ceíra 'página, sob o titulo "Nematól- tureza só eontrlbuí para dcteríorà-ío
Guanabara. A Dornler d~ Brasil tudam, ,Tinham, é bem verdade, os des me ~cafêZals do Paraná". Como e para, indispor, cada vez' mais, o
_ como esperam todos os partlci- restaurantes doSAPS, com s.uas fl- anteontem, tive oportunidade de tra- povo contra o ~ Govêr~(). Finalmente,
pantes _ Intensificará e do- las quilométricas
alimentaçao, que zer, desta tribuna,: um alerta- sõbre a -argumentação -do Executiv() ~para.
.cumentará, de nõvo, como a pagavam do próprio bôlso, multo maís êsse terrível mal. que está preccupea- [ustíítear o veto ao projeto que. cria as
Volksw"gen. ll.' presença ntíva da ca:r,a do que a servIda no. calabouço: do, as cafeleultores braslleiros, éemo bíbltotecaa municipais não convence
Repúbllba Federal da Alemanha En.I'etanlo, nunca sé OUVIU :un npe- também -fiz uma denúncia· Da con- a ninguém, pOIS sá() evidentes as con-no processo de desenvolvimento rárío clamando porque o Governo não gresso .do Cal é, que se reallzou na tradlções entre' o parecer dos órgãos
do BrasU. Decisivos foram certa- lhe dá comida gra,tulta ou _q~a.;e ele õP.mjU1a de prlnlelro' a seís . de abril, técnicos do Govêmo contidos no voto
mente ínterêsses sóbrbs, em tô- graça. ~
.
,~ ~
em ,Curitiba, sObre êsse mesmo assun- do· nobre Senadnr DuarUl F!lho e os
-das as ponderações . Ma.s nín- Achll.ll1os justa a medida Presidencial; to, fico satísreíto de ver que êste meu argumentos fornecidos ao Presidente
guém deveria ~ esquecer -que a' temos a certeza de que 03 estudantes pri;>nunciamento e êste meu
alerta pelas' seus mal informados. assessõres,
"Dornler' do Brasll" é também m,erecem mUlto. mais do, que uma Vêlf1·~!ru~lflcando. Trata-.se, ínegàvel- seria. de desejar, ao menos; que .a
uma expressão visível dos. sentí- bolsa a1imlmtar, sabemos que os as- mente. de uma grave ameaça que está fundamentação do veto tivesse pare-.
mentes de amíaade para com 'o tUd!\ntes devem e mereC21I1 receber palrando sõbre os ca!ezals do Para- (leres hómogênecs e não conflitantes,
Brasil.. uma valorização de sua mUI~o mais, ~ porque muito se, espera ná, de Sân Pa'ulo e ee 'todo Q Bra- Quando o Congresso examina as vetos
sttuação global e uma reverêncJa déle~. Ma.s voltamos a ldagar. terão si!. 1!: um mal ~que se vem' d.W:eml- e os.motlvos invbcados para-.sustelllalid des do povo brasileiro.'. razões para smr n(IVamente às ruas, nando nluito ~ ràpidnmente. e. até los, examina, também, as pareceres
às
clua a
numprotestp contra algo que amda agora, não se encontrou um meio de~ oferecidos aos proletos iniciaiS nas
Para arremalar, sr. Presidente, 100 nâo l)j!onteceu?
.
prevenir ou curar a moléstia.
Comissões Técnicas do Legislativo.
milhões de marcos são 66 bilh~s ,!:e T~rão o direito de arriscar a vIda ,~ .o\nt.eontem tivemo.; a, vlsltã aqui, na Po1s quem red!g~u as razões do. veto
cruzeIros a serem lnvestld~ em Tres e a. vida de outros, numa manítesta- Cãmara, do Sel1hor Gastão Mesquita ao projeto das bibhotecas munlclpa1s,
Neto,' Diretor da .Companhia Melho- não fêz Isso, se o fizesse taria v1sto
Marias, tomando aquela área~ mais ção de consequénclllS imp,',wislv<llB?
conhecida e fincando ~II um marco L:relo chegada a hora, não só das ramentos Norte do Paraná, a maior que os órgilos do Exccutivo, convode progresso para a_industria deavitl- lideranças da ~ ARENA, ~ nao só dos emprêsa colonlza.doradaquê1e Es,tado, cados a opinar, foram ,unânimes em
ção do 13rasll.. {Multo bem.)
politlc,os situaciOnistas, mas, tlUn- S. S' confirmou exatamente o que l'ecbmendar a~-sua aprovaçáo ~.' ~ .
O SR DENEDI'rO cEERRElltA:
lDém das Oposições, dos ilderes dO destl!. trIbuna assevereí: qUe o ma.! se
A meu ver. sr.~ P1'esldente, o pro-'
•
'.
.
MDB, el).1im, de todos llqueJes que vem desenvOlvendo naquela região cl.e jeto pOderia seI' vetado, mas, por ou_ (C0mull!GftçÜO . ....:.. Li'.) - : 8<!nh 01 tem condições -de dIalogar com l\S maneira assustadora, em particulal' na tros motlvos. Não pelos que pl'f!\<!n- ,
Presidente, ,l=Jrs.
DeputadClil, aln da massas, de saírem em campo de luta regIão "noroeste do Efltado e :n-incl- deram justiWá-lo. O resultado ai está:
/l·ctumlJam de porta. em ~poHa, em nulila tentativa de diálogo com os palroente nos murnclpíos de Terra Boti, a Governo perdeu mais uma batalha,
cadn. colégio, nas casas de 1amilJa nossos jovens, com ~ tis nosso próprios Jussara, Ciaunrre, Mariugá, -e ~ Qutros POI' menosprezar a capacidade de aná11as ruas, os gritos de protestos- e ds,
e. tliho.s;,
~
,~'., do norte parnae:ase.
Salientei 'aqui lise~ dos congressistas •
~~
agonia (Ie mUlI.o.s jov·ôns brutáJ1zaâ,~
Apclamos pafa 03 nabres opilslo- que em ao milhões de pé.> _de Café, o' Presidcnte GOsta e Silva deve
:p~1a, vlolencia ti,e eiementOSmcnossavl- nistas conclam'os os pais de 1amUla 20% estão Infestados, portanto ~a,is acaulelal'--se contra lt· lnlprudencia
.
dos respomáve1s pejas suas derrotas
sMos (las policJns deste I Pais. O .an~ al-<!rtainos 'todos os homens sensatoS de 16. milhões ~ de ~ cafeeiros.
fiue (le' ~ovells a~da ~ não ódesaj~arecj~ para que ouçam e falem com' os jo- Recomendo a todos os cafeicultores polltlcas- e nlUl permitir que estejam,
ctn as!alm de nossas metI po as e i\ v.ens para qUe o.S ~ aiertem - da con- do 13rasll que leiam. no jornal "O Es- com tanta freqüência, a. tentar pa&llr
o~ estudantes .la!am em;,:110vas. pas: veniencla ae depo.;ltar um voln - ele t~do de São Paulo", de hOje, êsse ar~ atestados dÍ! burrice ao congrESSO N'a·
seatas, em novas ma1Ul.5taç~es:Exti" eC:llflanca nos seUS dirigentes, -por- ilgo, lnserldo ·na 'sun terceira ,página, ~cional,- (Muito !Jll'm). '
proJ.eSto contra atos ôOAPou,:-. nh e- qu:J', csté Pals- não suport.a mais l:!a- sob o nome 1'~enIatóides em cafêzalg
O SP.. lTALO FlTTIPArJ>I:
·cutlvo. Mas, !:ir. presld-nte, -.,e.
.dernn.s, nássa fgmillas não desejam dn .Paraná.".
~
-,.'. ,
res Depu~au08, se da lJ~;.traC1vez.ljt~"ver mais san"ue e ~quercm tranqulliEra o que tlnha li dcer. (MUI/O
(Comunlcaçtlo) - Senhor Pr-eslden- ram os csLuduntes a 1'''.... 0 o ~pro.s- dade·
c.
~..
be1l1) .,'
, te. 81's. ~ Deputados.. venho 11 tl'íbun\\
~.
, '
,~
. ~
pata congratwar-me çom o Congreste, telllo de.sta 1elta a m~ma rlfzao?
, ;D;wrao ceno:> os J""ens de ,!oS 111$Ur- Sr. Pl'cSluente, anuncIa o ar, MiDurante' o iilscu1"1io ,diJ Senhor so Nacional~ pela maravzJJl(lSa lição de ~
girem contmatDs amua lll1.o pOiito~ I!llsi'u. ~o· Plfl!lCjamcnto !'e!ormas.
-Herme, J,Iactdo, O Senhor ACCIO/Y civl.>mo, pela. alta c9mprE~sãQ dos
em llrà~lca e que, peja sua na'Ul'eza :;snutUra~, e . ~ajosas no ~~tor do
FilhO, ,19 - V~-Pre.sj~C1lte, deixa problemas-de grande réievâncla lIo"'Ste
indicam s~x " 10nnl.lJR, se nao ~ iÚ~f1I, enSlllO b!."",llello, anuncIa o Sr. ,Réa cadeira da preslàcm:la,' que é PlUS. quando, na noite de !lntem,
'"lllas a acerlil(!a' 1J11I11 o mornem'.l~na 110 Beltrao que. as bases corroldas e
ocupada pelo SenhOr .H.enlique. de marcando de tOI'malndé-lével essa ~
soluça0 00 prolJl~ma alImmUlr dos lalhas el~ Iilstema edUca~!Onaj do
La ROcqne. 19 secretftllOL,
compreensão, deJTubou o veto Ilpll:lto
_e.stuoanws rudlcfU!03 na Ol!~nalJall'l:f Pais serao modlficad~. Sao nov~
O SR, PRESIDENTE:
oa PrOj~I(}/que. Institui o servIço Na~ R""Q!veU o Oovel1lo, em lechando e.speranç.as, 8<10 nO;VaB lalas e nOI'a5.
~
~,
cional de BJblotecas Municipais. Este Projeto, Sr'. Presidcne~,
foI
o Calabouço, CIJDC-eaer bàlSllS allmen"" perpectivas q~ surgem para os as- Tem a palavra o Sr. ,B,ai;a Flatares aos e.>.uual1~?S; resolveu o 00-- tudallres, e. nao será jl!StOj numa ho- Il1OS.
apresentado~ no ano passado, juslavemo, enrlecnando o CalabOuço, t1'U- ra' tao cJemslva~ e lnlj}m:tante, que os
O SR. BRAGA 'RA.'IiIQS:
mente no momento me que o senhor
to de, Pl'otesto" e reclamações dos. noSSlJs Jovens deixem de ouvIr ,a VOl'i
_.,
. ~ Presidente da RepUbllcll.
crla'l'a Q
lJlOpl'los estudantes, 90lucwnar o P1'9- da razao ~ se lancem numa cllll1- Womun1caçao - LI!)
Senhor Conselho Federal de CUltura (test!bIellla, conéeaemW-1M\5 ajuda mz;nsal p~annll lnglorla e muitas vêZes seln presidente: admita que -o G~vêml) do l1ando-lhe a verba de 48 bilhões I!e-~
pa.ra que se allmentilm; e, em ccntra- sustentll,çilo moral ou legal.
Presidente ~Costa -e Silva na() ~teja cruzeiros. Vlnculamos 20% dessll ver.
jJanlLja, ameaçam éles·' sair IIs !uas, Â reforma. e<!trutllral do ensino li&- preocupado em' angariar popularIdade ba à constltuiçll.o do serviço Nllcloe:xlgmclo 11 reaoertlrra de tbo, graves e ver(l ser Ilplleada com tOda serIedade a. semelhança do gO.1'êrno Castelo nal de Bibl!ntecas Municipais. Enten•
,.'
demos que, com Isto, estava con.sig'. fUllesWs aconteclmemos que abala- e' rJgJdez, ~ devera. -de.scor~inar, novos Branco:
Iam a Naçào. ~reráo êles, os estudan- rumos e lazer soerguer a ~~contlap'ça
AdmIro que amda n40 t~amos nado, sem duvida alguma, o recurso
tes razões para tal atitude? Terllo os dos nossos jovens em seus dírlgen~. alcançado a. pienltude da liberdade hábil lIara justificar a nossa propoiloSsOS Jovens o tIlrelto de protestar É uma ref01'n!8 'lua .I1á ~uJto deveria demaerátlea e, port~to, devamos aju- situra. Teve ela tramitação -rápida
contra algo surglClo parI!. benetlcIâ-loS, ter sido felta, é uma medida que não dar o ~êrno,a atlngl-la m~o com na Qã~ara deis Deputados, constiantes mesmo que isto seja elet!va- pode mais ser procrast.lnada. ReSta, \l saetlflCl0 de pontos de Vl.>ta sóbre tU_do pauta únlca. na. COIn!sl;ão de
Educação e oUltura. Foi peja mesma
inen're npllcndo'l Ê de se' perguntar, pois, llsperar que tudo aquiln que _se determinadas assuntos poUllcos;
Senbor J:'l'esldente: não merecerá "propõe seja ·lelto e- não venha a ser" O que não POSSO aceitar,. contudo, a.prOVada. com algumas emendas. No
Guverno, nllo merecerào lia autorlda.-. mais uma letra morta na ll).!Indável é que essa. despreocupação depopu- senado da Repúbllca, houve a. condes dês.te Pais a confIança dos seus fileira das medidas programas, -apro- laridade não he;;Jte em inclUir até a tr(IVérsla a que ainda hã.~pouco aludiu
jovens?!'lão deverão OS nossos e,stu- vadas e nunca aplicadas.
área do _C<JJi1l!.resso, o~de, afinal de, o nobre Deputado Braga Ramos. Mas
danves hIpotecar o seu voto de oon- Senhores Deputados, queira Deus contas, o .Q:llvel110 preCIsa- alicerçar a, fol, dirimida essa. dúvida, graças éS
fiança na .nova me.dida govemamen- não tenhan1us novos dias de luto e de sua. próprIa sustentação politlca.
opiniões, aos pareceres ,que chegaram
tal, ou, nál) havem talvez, Objetivos tristeza; queira Deus não tenhamos Entre os inúmeros fatos' que- pode- do próprio Poder Executivo atravéS
ll~confessável;!> atrltv;s das mamfeata- de lamentar-nos de alg-o irreparável, ,riam demostrar o total deslsnterêSse das lnformações do
Mínlstérlo dll;
çocs prometlàas e· programalias?
se não avirmos com a devida serenl- do Executivo em collflulstar a' simpa- Educação e Qultura.
_
~
SI'. PIesil1~te,srs. Deputados, re-- dade e presteza. por -'Isto é chegada. tia do Legislativo estão os últimos
Sr. PresIdente, não
quero_ mais
cebeíü os estudantes ajuda dn GOvêr.. a nora do diálogo, é chegado o .uo- três: a Intenção de cassar mandatos, alongar-l'\~ na apreciação -da matêno boa ou mil,. a recebem. Enquanto mento de nOSSOB poUtlcos, opOSição e n prpJetQ que define áreas de segu- ria que ontem foi objeto da crivo-.do
isSo, os ,Operl\rIOS, os •trabalhadores sitUação,' nwn esfôrço comum, man- rança e o veto ao· que cria bibliotecas COngresso Nacional. Desejo apenas
.
~elrar express<>, nesta tribUJ:la, o que
braçais,.' aquêles qlle, nao tlveram ~ terem ~ diálogo franco e justo COm ~ os municipais.
oportuDl.ddae de ser estudantes aquê'- estudantes e ,erigirmos dêIes que te- Não sei bem o que se pretende, se- ontem não pude fazer, mais em 'J)OIllas qUe constroem a grandeza desta nham paclêncla, e sensatez e que não nho:r~ Pres1denre, oferecendo tanlos e sldemção ~ àqueles que - deviam votu
, ~ Nação, oonstrUlndo cldad~, fabrlcan- destraldem, ~aglndCl- mais pelo entu- 'tão_ apetitosos pratos ãoposlçao. logo mals. pretendia, tâo-sômente,
do automóveis para o cOnforto de ter- siasmo dn que pela ral'ião, uma ban- Cassar m!IDdatos em plena vigêncía manchetar a grande c.olncidência es.
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tabeleclda na noíte de ontem, Foi las, mtcgrando-os na comuul.ào Lra- ção de V. Exa. -notorísla e transpor- completa redemocratízaçâo do Pul",
exatamente em 18 de abril qus I1lEl:cu l~lI~ila.·
te, para que, como amigo e admira- (Muito bem .»
:Monteiro Lobato, Não tive quaíquer
Mus sr. Prz~:dellte. se 113 rnei:litlas dor do morto, como todos :'(,; fomos,
O SR. HÉLIO GUEIROS:
pllrtlcipuglIo na Indicação da lllllD que, auullciadas nã·J lo~.ai·Wl rxuo 1)a1'il leve fi SUg JamJlia a solidariedade dos
<Comunicação. Sem reVUlll!l ào orao COngre.s~,o Nacional devia Ob;:,:!),:ar 1\ preservar as g~!açÕ!s in:llgtrmS, se ,o 'seus ccmpanheírcs, V. E1(a. fiel!'
o veto aquI encaminhado. Isto c f sIlo cnacsaere e o c~nhmmlo )J"O-;SZ;:Ui- tarnéem autortzado pela M:~lI li COIl- doTl - 81',. PresIdente, 61'1:, DepUl,cla SecI etnría do senauo. Mas eu rem a nós do MDB, não ne;lln\ cu- vccar Ul1l ou dois parlamentar es que tatlos, em püneiro lugar, dce~jJ, em
diria 'Jlul';: isto rol feito pela Divma tro 'c:;fnlnl;o senão demlll~!.ll' pililll- tenunm posríuílidade de ~lCj,;'lrllillb:'!- nome êa bancada emedebístu do Para,
l'rovidéncin. porque ela quls marcar camnnte o falo à O~lD e r 1~1i sur em 10., nnra C;lJe a oãmara se fn~u re- expressar a nossa solidarl:!dac!e aos
a vltórla desta casa justamente no favor dos ínr'ígenas bl'a;l!.ll'O:; um presentar de forma marcante numa companheiros paullstaa !lmeJçadClS
que estão de perderem os ~·€·t1s nU\I1(lia em que nasceu aquele que em- sistema internacional de lnte~tl para hornenag.m tão justa.,
presta seu nome a inúmeras blbrlo- assazurar íuualdarlc de lrnlllm"nto
O SR;· DIRCF.lU CARDOSO _ ?lul- datas,
tecas infantis existentes no Brasil.
nos domlnio~ soe.aí e crcnô\',!rrl, esn- to obrigado a V. Exa,
Acredito que, se valer, a lnterpl'elaQuando pensamos; Sr. PrC1ljd~nte, muíar o respeito no' direJt<), c Í1s
çâo desejada pelo Br , PrOl:l1rador ct;\
que no Brasil não existe msís do que herdades runonmentaís. enfim IJre~e1'O sn. ADYLIO VIANNA:
RepúbUca, esta Casa passara. também,
300 casas especlalízadas na ve,ndll de var a vida, a raça e a cultura ela mi(C'omU7IicUrãõ _ Sem revisão do a ser síndlcato, para CUjlL< dlrígentes
livros; quando pensamos que sao pou- noría indígena, l~iUilo bem,»
oraãors ~ Sr. presidente, estantes ou componentes se exige o airF.tac1o de
quíssímas as bibliotecas existentes no
D . •
cada vez mais convencidos 11" que de- ideologia, porque Impedir alguém de
110SS0 pnis; quando pensamos
que
O SR. DIRCEU AR 080.
vemos interpretar as palavras do Go- ser can:lidato, símplesrnent a pelo rato
i'.st.e projeto poderá dar as condições
(Comunicação _ Sem Tcr'isão do vérno exatscnente AO conuárío do de ter essa ou aquela idéia, é, evídenamplas para a Instalação de várias oradorl _ sr. Presidente" Senhores que elas pretendem signitic,1l', Já temente, rebalxar esta casa 11 condibibllotecas em seis anos, então temos Deputados, ctxnpro o dolo-oso ' dever assim Jlzemos sentir várias vPZgS dos- cão de sindicato. E, )l0l' ma:'; que es-.
conscíêncla de que o congresso :Na- c1e comuníear fi oa-a e l'e;:'t3t'.'nr nos ta tribuna. Hoje. mais do que nunca, tejamos dlminuídes e avlltatlos, tenho
eíonat se houve muito bem no dia de Ana's du Câmara o desanarec'rnento, é cportune êste concerto. quando ve- impressão de que não chegl'lTIos arnontem.
na manhã de 'hoie, do eX~!Jl!llamen- rífíeamos que integrantes elo oovêr- da a êsse ponto.
Teria perdido o Govêrno? Absolu- tal' Agrânlo Rodrigues da Ounha, que no atual, a partir do prímerro magrsEm segundo lugar, desejo também
tnmeníe, não; porque é nossa missão aqui representou, eam brílno e desas- trado da Naçào. declaram com õnra- manifestar I;1Iinhll. estranhe'la, em .fR~e
(le Deputados governistas bem orien- sombra. os altos ínterêsses do povo se. quase díàr.acnenta, q'.l~ o Pais do noticiárIO dos jornais, que duo
tal' o oovemo, quando êle anda mal. de Minas Geral..
marcha para a redemocratizaetl.1 e no como que um alivio ao CO]1~'1'.es~o Na(Multo bem) Estamos aquI para isto
Nasceu em Ubcrlándia, a cujo mu- mesmo p~sso em que isso f'1C:'1't~, 'Vi.'- clonaJ e uma sen:5ação da bfm-Pst9l'
Nüo seria adml.ssivel que, depois de niclpio serviu magnificamcnte COnlO rilica-Ie a chegada a esl'! Uaea de para Mda a N'açao. dado Cl :mIO de
DlJVJrlü5 os órfãos técnicos do MInis- um dos seiJs nlah emlnentf. prefeitos, uma mensagem que r2tira r!2 68 lJll1- tell o SI, Presidente ela República ~e
térno da Educação, que exararam pa- sendo responsável por um programa niciplos brllSílelrcs o direito d~ eJeg~ dIdo a vel!a da mensagem, cassan~lo
ce1''' !avorável sóbre a pl"OpoSlçáo que, d,e melhoramcnios I1rbanos. tais ccmo nm os seus prefeitos,
!l .llu!oncml~ muniCIpal. parll Il tlm
tle ilnlla algliDl senão em e"'atnm~n- abllstecimcnto de Ó?ua e calracnento, O .RIo Grande do Eu!. ;:r:m:1e vl- de nao ~ con;~lJar no proj~to, de lei a ~
te por ser de aulorla do orador que asfáltlco 4as suas rtll1S pI"nr.:pal-. ' mdo, contribui dolorosamen;~ com 21 !;ena d••PI'.c ao para ~s >;~, e!'l1udo~e"
ocupa lJ. trilJuna, (Niio UI1Qíatlo) deiTenho l'epl'esentado o 'Trlimgulo Municipios. restando 47 dos dcmals Que deixw~ de cuml?nr a slla ~rd.m
xássenlVs que uma infolma,úo :Ol'LUi- Mineiro 7lcsta Ca~a. !\frfmio Rod"i- llstados braslJ~lro.~. Pela mensagem ~e. nome~! ou elemltlr quem 11\1.1' flue
ta uma tnformação vaga e Imprpc}3;;, gues ela Cunha enobreceu ') mandato ~n:vl\lda a esta Ca~a, vcnfl,.':U.lCIS rjue seJa. cr€~ qn,~ 1&50 em ll~dl~ altcra.
J1ro('~dmt" do Ministério do PJnllPja- C'e Deputado Federal. Ul'nu'Dl humíl- 16 prefeitos M,ses munilJipllls serão a flllallda_e ~\lnclpal do p1O, .10, q1!e
J:1lCnto. Vj~",? sppultar d~fíniij'll!m~n- de. ele vida slmplM, mas aferrado n nomeado, pelo Govemadot do Estado ~~sa a cas"a~n!! da alltonND!,:! mumU, uma l~! de lnu g1'llnele Imp:Jrt,m~ elevados pl'incipios, mag!111lco cxem- respectivo. mediante prévia, apr:nu.. cI~aJ. O Govel'!l0 esta. pr.e,end:n~{)
tlu.
plu\' humano que Minas manuoa para c;ão do Presidrnle da nepública Se o de.viar a atençao da Opl:Jlll0 ~U~llEspPro, agora, que o Govêrno re- eita Casa. d~rapareMu aa fim de uma ncme escolhido não merer",' !Ipl'Ova- cs, !azend~ ~rer" rlUe "a ImlcA ~o,sa
crbll C'DllJ
humildade a decisâo do atroz enIel'mldade, D?1Jojs ti·, ter so- cão do Pre~idellte dn Rep'lul/ra, i?str. ~lIic~1 de s.l'. rn~Olid? pelo c~n!,;,c,:;
Congl'e!'so, acionando .!:eus d1SpC5Jtl- frldo tanto. na mllnhã de hnjp ce\'- por intermédio do Minlst('I'I') da ,lus- 00 s.ja ,~ l~nlte que tla}a da ~.'I1lL.~O
'\Ins ]Jura tOl'1nnt realldnde o que está 1'011 os seus olhos parn abri-lOS, t~c;a, ('~mllnleal'á I ao Govl'l'Illldor do ~!! Gov,rn~dor. e lambem dn ,ua'prexpresso nu letra dn lei, ('m favor da amanhã, na mamilo de Drus, .
Fstado sua c1ecl~ãD, para a int!icncno 8ao:,
_
'
•
CllltUru bl'llS!lcira,
AS·lm. er. pre_~ldenle, 'lO comiml- de nov('!. ncmcs d~nlro :'10 prazo' dc
Sr. ~resJd~?;e e ~rs. D_plltados.
Aqui 1]('0 po,·lanto. mlnhn 11nlavra cal' à Casa o de,sapal'~e mente d~ t'ez dia' a contar daqllela cctllunJea- nu veraac1e. e",es paragrafrs que fo,
de Ilgl'uc1eullll"nIO uquel~.s ql1e €&tlVe- Afrimlo Rodrigues da Cunha, cum1'l'0 ç'io
-,
ram extral(,os do pl'ojeto de lei - eSEa,
ml11 ÍJ. n1!llra ele Dl mesmos, qllllndo ésse dever' porque fui ~l'U l.'mll!o, " "
'.
zxtl'aqão se deve, mais Ul1la ,'ez, à
I1PT{'Cl:U'UJJI, como 11ão poderia deh:ar companheiro de velhas .lornf<lID~ I!qui
A pl qposlçao esla.beiece, mI\dll. no Intervençáo sempre heróica elo ilnslre
de Bor, rir lllonclra Impal'C'laí e jus- na Casa,' e assisti ao seu Fofrimento seu Alt; 4". que os prefel1c>5 110Jllt~, ::lenadol' Danlel~Kt'ieg~l' ~ são Intel,
tn, li jU3tf')'ln qUe arlul ontem 101 va- através de tanto~ anos. ~'.ll conse- dos serao eX!J1lerados C1uanr.o decm· ramente inócuos. Na sllunçi'n atunl,
tnda. (MlliJo b~',l. palmas"
qiiêl1cia da pertinaz enfermldhcle aue re1)l. da conJJança do pr~SJdelltf: da tiO r€glme atual, haja ou não e3.'a.
N
o aeometeu,
RcpublJ~a ou do G,over!1 a dor do ~s, Venill'dat1e, 110 sentido de ir o Govel'sn.
PAULO
MACARI
I:
Hoje ou amanhã levarei até ubeJ'- tndo. \iaJe dIzer. nao tem praz9 .fIXO nador para a prisão ou perder o cn'- •
O
IG01l!1!/IJC[,çfio _ Lél _ O 1ndio lândla o pen~amenb de plllunô des palll. os Eeus mandalo~ ~ podem spr go. ê1r por certo cllmprirá "ell~I05~
TI1'llslJeiro (J J:l Tutela da O:-m - se- seus amigos. e, se V, Exa. se dignas-- dell~ltld?-~ a qualquer ms,ant e,.
mente a otdEtll que chegar Ofl Eenhor
111lor preeldente, ccrnemo,n-se hoje, se determinar, também o penEi'ml!nDiZ amda o· projeto que, pomunlcll- Presidente da República: (o c~paz até
<JIlclalmenle, o "Dia do indlo". opC'r- to da Câmara dos Deputados, que êle ~o pel~ ~rrslden.te. da Re,1Ul'1!en, pOl' de deixar um d~c1'eto a.. h.no. e'll
tunillatle propicIa para tecer nl~lUm.as dignificou e honrou repr1!SP'lltnndo eu mtel'med!o do Mmlstro da JI\stlça, ao branco, para ser bllixado qll:ndo bem
Governndor do Estado que o pref{')to entender o Chefe do Govllmo. POI'considern,ões sôbre os mas~ncl'''s e esta Casa noa seus funcrals. _ .
exierllllmos de indios. l'ecentemente
seu corpo. a esta hora ):ln salão no- deixoU ,de I~el'eeel' R ronfhlllçll, deve- tanto. são Inócuos.
vej']jjelllllJ.".. E' do' conhecimento pú- bre dn Prefeitura de Uber1imdHt, !'e- rá ser Imedllltamente exon<:rado. con~
E. se o f Ris il1i:l'eSsa mesmo plenabUrn quc "os lndlos e!tiio s,endo ex- cehe as homenagens dOs seus correJi- clul-se qU~, de, fat.o, quem nomeia li' mente no seu regime d'Jll ocrático,
tpnnhwuo.s 11 IIros e ccm ll<illC'[t1' con- l.liouú:'IOS, dos Feus comunlcipe~. dos quem demlte ~ao c o Govcmudor ~o eS$a lei não terú vigor, poroue t~nho
111m!nndo C[lm virus de variola e seus amlgos e dos seus admiradores, ~tado, mas o Presidente da Repu- certeza de que uma das (Q"I',eqül!nli d
t
b1Jca.
.
,
clas inki!l's da redemocrati?3~~O eomWo", Esla declaraçao
o pllS 01'
Deixa viúva. Dona AdOl'9tlla Argel
O mCEmo projeto respeIta cs man- pleta do Pal~ Ilerú a voltll ~:\ autonondventlsln We~ley Blevens. que reve- Rodrigues da Co.~ta, e fllhos, Wagner datos dos atuais prefellos el0S muni- mil, munlclpal a tádas as :>nidadrs
]" rEtar sendo a tribo Beic;o de Pau Rodrigues da costa, alto fl1neionnrio cíplos declarados, por esta lei, de In- bl'asllei"as,
dlZimmll! a UI'OS por um ,..
empregado
·
da segl!l'an('.a naCJona
.
I . Da I se Nestas
• eondl','õell, Sr. Presidwtl!,
'I do Impõsto de Renda em Brasília. teJ'.·sse
-o
elu SUDAM - cjUe já eOl' ,uu" ml Afrânio Rodrigues da Cunha, funelo- concl I
- t
i d
l1ectm'cs dI.' lUato, às mal'"e1l5 do rio nu'Fio da Justiça Federal. Pl1tricla'
~ que nao sao anlo nEs m o com referência aos pobres' municlplos
I
'
P , mteresse da segurança nacional, pOl'- do Estado do pará, que ti~el'am !lua
Arinos - e por cnçac ores qUI!, usam Rodrigues da Cunha e Roberto :no- que, ae tÕ5~em, sel'lam desre~peitados autonomia callsada, não hOllVe absoo nçüellr ellvenenádo. OO''lJ:l1 do c:!1'!gues da Cunha,
- os mandatos dos, prefeitos, como des- lulaulI'nte nenhum desafôgo 011 bem~
Br~sil ôe 12.4,68J,
"
' p.
e
Afrânio. sr. Presidente. é dos no- respeitada est~ srndo·a autonomia ~ta>' com a nollcla de Que o Senhor
Jo, revela ainda que o Govell1o, !!' mes que merecrm o l'econlleclmenlo daaueles munlclpios que dOl'avan,t,e Presl'dellte da ~epu'bli~a nu'o vai mllis
tuvn
dando ao.~
arroz
e teljaO
'
- ~ poderao
- eleger os sens prefeitos. demitir nem ..
€'Tlvimmados
há indios
um ano
e mtlO".
E desta casa, Asstm. SI', pre~ldente.
eu nno
prender, o OOVCl'lladcr
1 1J f . "li:1
t- fazend o que deseja que V. Exa" do. IIlr.o da ma· No Rio Grande do Sul, os 21 mu- que não cumpre suas ordens.
(C'Ss a U,
es es ao
ih ,o,
gi"trnhU'R desta Ca:<;u se dígllasse de- ni~ipios atingidos são: Alecrim, Bagé
A verdade é que a ylolêlllJw, e o IIr1Izp;l'a<TI com os jn.~tor~ '1 IS Estados signa~: aCjuêles que PÚdessem' I'epl'e- CI'J.':SlUmal, Dom Pedrlto, Herval, Ho· blt.rio continuam com o prnjclo de lei
Ul1ldos, há 100 anos. Mas jsso é4tIlo 'eJ;1tar -a Câmara dos Depl1lados pos rizontina, Ilaqul.. Jaguarão, Pôrto Lu- e, se êle fár' aprovado, será !\ consu-.
tmivel, l,oje, que eu ch~~r,o a prc1e- funerais de Afrânio Rodl'lguesda cena. Pôrto XaVIer, Quaral. Rio Gran- mação de mais lima viDlên~la contra
1!I' liquem os Indlo~ ass m como C5- Cunha que a terIa genero-a e aco- de, Santa Vitól'la do Palmal'. Santa- a triste Federação brasllelr~ que, ~_
1no, srl~~g~n5 e psgno~, mas livres da Ihedora. de Ubel'lândia vai r'ecCber n~ n~ do Livramento. São B~rja. São gundo porta-voz muito aut.ol'lzado.
""I,lol'ut nO '.
tarrie de amanhã. (O orador é abra- Nlcolau, Tenente Portela, Trcs passos, sempre Ugado ao Gov&l'llO, nüo deveo triste e tevoHanle epj~lodjo quP. çado.)
\
Tucundava, Tuparandl e Ul'uguall1na. l'á mais sobrevIver em m,i-S:> PaIs,
J,Ul'Jlllhllll Nn~úO feve ll.< mllls danoEsperamos, Sr. Presidente, qUl!'.esta IMullo bem,)
sns e !J('gntivfls l'ellercu~~ô;s no ext.e(" SR, PRESIDENTE:
Casa reaja com a sua sobel','nlll, c o m '
.'
l'lor, onue se !izeram sentir I'epul~a~, <Henrique La Rocque\ _ Hoje pela o seu poder de civismo e democracia
O SR. LEVY l'A\ARES~
e ,protest!?" pelos atos .~e .p;~lva. manhã, nobre Deputado Du'ccu Cal'- contra_ proposição dessa natureza.
Womuplcuç{iO S"m I'cll>i':üo drl
gCl'la prallclldos com predü,jJosJçUO e doso. tomei conhee,imento do falecl- Tenho. esperança de Que lt'llllm l\.Con- orador) - SI'. Presidente e ;:JenlJOrc.s
caJculntlal'llente.
.
mento do ex-Deputado Afrânio Ro- teça diante de pronunciamento já 1'('. Deputados: dMejamOS secundar a pay.;' bem vej'llade que o Ministério (lOI ddgues da Ounha. Desde logo dele- gl~tl'adOs aqui, não dIrei de Depu- lavra e o pronunciamento pC'cucieJlte
1111<'1'101' pediu abertura' de inquf,I'!t) g\:ei p:>dêres a V. Exa, pal'a que re- t.ados do MDB, mas, pl'incípalmentP, do preclaro Deputado Paulo Maeati-.
polieial fontrn os Indlcillclos peln presenlasse esta Casa nos íunel'llts a de representantes do partid!! que nl que. há Instantes, teceu çOtnentál:ml,;'uo criminosa no lJlas.lOC:I'~ é c!,~ serem realizados amanllíi, em Uber~ npola o Govêrno atual. EstllllJl}S' com rlos sóbre @sscs atos de vaÍlclalismo
termlnjo de índios, Mas "Kl1S llrovI-1 lândia, uma vez que o corp,> s.!Iá essa convicção e esperamo.;; que não QUe têm dizimado tribos de Indlos nl)
cléill'jns J;àmenle não basta'11, E' e1c- transportado de Brasilía.. ou já o f~l, sejam amputados os' direitos déssf's Erosi]' E estamos, em razão di!<So,
'VDj' do SPI e do próprio GOl'Í'rno pre- pais deveria deb:ar Bra.silla às duas municípios brasileiros e que, realmen- endereçando requerimento de 1nforsnvnr n vida e a cultura d()~ sllvico-,horas da tarC!e, e coloquei 11 dtsposl- te, marchemos para a vimJadeira e,mações aos órgãos campetentcs, pal'a.
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tos são propriedade de grupos econõ- cíonaís; o Vargis nacionalista, iÚáll- contra essa. medida pret~nditla pelo
micos estranhos à. atividade prOfissio- go dos grupos financeiros e econômr- Exmo, Sr, Presidente da. Re!}úblíca.
na,1 do, jornalismo.
cos internacionais; o Var~tIS d'L paz C,lltro assunto, Sr. Presidcnlc é a
Prosseguindo, interrogamos: Por social, que lutou por um reglrae .de !>oliellaçãa que raco à prcSidi',ncia da
que o sigilo, o caráter reservado. das ju.stlça social e de, garantia r!(l' Ira- Casa, no sentido de que teme as proinformações que serão "pl:~st:ltl~s ,ao balho; o. Varg,as que ·se empenhou JlO vídéncías que se fazer necessarías
estenors Por que a. oplnião pública amp!!;ro a lnllustrla nacíonal. e na ex- para que a divulgação dos prouunciadelas não "poderá 'pal'tlclpar' sem ter pansao ~a, economia. brastíeíra. er.te, mentes aqui feitos pelos srs. Depuconnecímento préVIO? J!: por q~ cnar Sr. Pl'esldente,.o Vargas cem o. qual tados se faça mais pelq ,l!S'UHtO do
áreas de atrito com a imprensa mun- as novas geraçoes oada vez mllls se qU! ~!a SUllples mencao do noure
dial se ela oumprlu o seu dever~ in::' ídentíüeam e que continua na memó- Deputado, Eis que, ontem, vá "lo,; Seformando que; no Brasil, 'enlrti outros ria e .na lccnbrança do povo !Jrasl1el- nhores Deputados, em comunlca.càll e
zísmo.
' .
crimes, ainda se pra.tica. o genocidb? ro, Hoje~ sob muitos aspectos, te'110S Explicação pessoal; trouxeram aô coReconhecemos, entre contrístados e Quem poderá contestar iSSJ? Quem um Governo que procura .realizar o nhecímento da Câmara dos D~putallos
llUml1hados que a p04lção do Brasil .projetou essa. imagem do 'Sl'asil no oposto. não só no que diz respeito à e de tóda Na,ção assuntos de reat ímlio exterior é realmente dificíliroa.. exterior não. foi o "Le Jl.l!0nde.... Fo;- defesa da economia nacíonàl, ,enl r:u:e p~rtãnria, como, acuéle abordado por
Como justificar tais crimes e ainda, ram.os críenínosos, ent!e eles .um Gi!- de assaltos, de grupos econõmíce e fl- nos.. .""Iculando pretemões tia Fe'mais quando se ídentírlca em suas orí- neral e um Maj()r-Avlador que, des- nanceíros Internacíouaís. eomo, tam- deraçào da Agricultura do Eslado do
gens os motivos mais torpes - ceder respeitando todos os códigos morais, bém, no referente à Icgi(;ln~ão social, Esplrlto Santo; e apenas ouvimo. nosterras a latifundiáriOS, negoeíá-Ias legais, éticos e humanístlcos, -Insere- a qual cáda dia mais contraria. as 50 nome como tendo prot~rldn procom, estrangeiros, facilitar, o ~()ntra- veram nossa I?átria no 1'01 das geno- j.ustas asplraçõe;;' dos tra,balhadores e .nunctamento em comunícacã» eSjJi!_
bando de minérios, enrlqueclmento ctdas e amorais.
e uma ameaça a paz SOCIal que todos ciai. mas o 'assunto nao v~i() i\ baila.
iliclto _ tudo ísso dentlI1ciando corUrge restabelecer a confiança das queremos preservar e desenvotver nes- Fica. portanto, Sr. ,pres!dúit(', tarn-.
rupção extremada que foi cevada. em outras nações' em nosso 'pais, ora tão te pais.
. _
•
bún, 110SS0 apêlo, -neste ínstarr;o, I1Ílf ~
sangue. E todos os crimes ganham abalada,' 'Precisamos tirá-Ias do esta- Ficam, Sr. Presidente" nestes pa- só em nosso nome, mas no de ted,l_
110Vas dtmensões a. cada exame mais do de choque em que se encontram. lavras, as nossas h~menagens e,.' f1'j- os srs, Deputados que aqui flzcra m
sério e são ínadmíssívels Cjuand() se Mas isso não poderá ser feit() dístor- sado o grande sentl~o da vida e da comunicações e que não houveram 05
sabe que pelo C'~dlgo Civil o índio ~ cen?-~ os fatos nem ag~edindl} ól'gãos obra, de V~.rgas. ROJe.- mais do que assuntos de que trataram JíI~I!cjol1a
submetido a. regime tutelar, isto é.e notícíosos de reconhecida e ítíbndn- nunca, Impõe-se que o Pttls lute ~01~· dos. O que importa. o qua Jnteressa,
equiparado ao menor. E' mutto dlfí- seriedade. Temos que, num ato de tra os ataques dos grupos econorm- ao'ma de tudo, é que nossos repr edI, POde.nlOS dtzer mesmo que. é im- serena e equi!{brada humildade, reco- co· ~ fínancéll'os !ntemaciO,nf.\i~ e que sentantes sai,bam ,que estamo> rcnJpm:sivel justificar' tais o~orrenclas, ntlecer que taIS fatos realmente se ve-- realiZEmos no PaiS a pollhca da paz mente cumprmdo com o, n0':50 dever.
.
:Nada se pode invocar em delesa dos rificaram, mas que não foram-prat!- s~cial, do atendimento it.s l\')!V1OOlca- (MIlli-o bem.)
culpados e nada pode minln<izal' a cados pela nação brasileira Í1lteira que çoes operà.rla~ e do fqrtalechnento da O SR RO~IANO MASSIGN
essência revoltante dos falOS, Esta- os repudia, os lamenta e dêlcs se eu- nossa Jndustl'la. (1f[llIto<-be1i~,) ' .
j :\111:
mos num beco sem salda e ll{)$SD.'; au- vergonha; !TIas, pOr um gl'Ujl()- tolal- O SR ALDO FAGUNDES'
(C ú llm nicação le) Sr. Pretoridades diplomáticas terão que ter mente apartAda de nossas tradições,
.,
.,
gldente, Srs.' Deputados, o pl'fsidellmulta habllídade e p!lcl<1ncin. "para que se locupletou do exercido ele car- (Comunicaçào -', Sem revisã.o do te, da Republl:a. Ma~echai Costa e
Na:"
responder às criticas feitas ao Govêr- gos oficiais e, por uma 1amenthvel la- oradOr) - Sr. Presidente '1 SenhOres SílVIl encaminhou 'ao COl1
.no brasileiro. Terão que ter hablll. Iha de fiscalização do setor govel'!1a- Deputados, repetidas ve~es temos c~,onal projeto de lei que deClaradade. p~ra n40 agravar.'.o l~foblema já mental, põd~ violentllr e 11'l111sgr.edlr ocupado a. tl'ibuna, à semelhança de Interesse ela. segurança-naClonat dezcde SI tao delIcado, paClenCli1, para:.su- todo,S o~ p?s~ulados hf1mano~, lIlorals. muitos :rep~esentant~ d~sta. Casa, nas 'de I!lunimplos. Tal pl'ovidencia.
port,ar a vergonba. e a._hUt'1llhaçao e lega.1S e cl'lstaos que nos regem I e pos para denunCiar as a.rbltral'1~dadCS que implica' automàticamen!e 'a nomuação
lIltclreza mo!al p~a, l;1a? d.storcer a Inspiram em tO'dos os setores de atlvl- ainda hoje, ~ pratJcam,.u ao apenas dos. Prefeitos pelos Governndores dos
realidade, nao nlLshflca-Ja, cnvcre- dade. Devemos reconhecer que houve na ordem JUl'ldlCa. do PaIS, como so- Estados ml1cliante aprovacào pl'- ill.
dando, pela. senda tortuosa. da menti- uma. chng!l;. terrível, que en~déíl1. nos- b~'etudo, no s~tor ,~a. repressão plili- do Pre!>idellte da Re 'bl l ( ,
cv
l'a iàcllmente desmascarávcl. E, am- sas tradlçoes e, que do esforço para claI. Os jomals, dlarlamellle, estamVlirlos motivos le.fa~ a;a. G .
da, terão que ter- a_sabedoria de DÍ\() extirpá-Ia e responsabilizar' os cuipa- pam, em m,anchetes, noticias de vla- a propor tal medida A .o ~Vel11o
criar novas áreaS' de atritos, não se dos, participam ativa e sentídamentt', lêncl~ praticadas pela p:>Hcia, espe- de verbas federais'
mn
caç~o
agastando com a)l criticas e o notl- govêmo e opinião "pública.
cialmente -~ontra estudantes,
õ
"
o. esvaz amen.o
Nesta tarde. Sr, Presldllnt.,~ regis- :c?n mico e social de _are~s frontelclár!o lnformatlvo In[ernaolonal que ltsse é único .caminho parn atçwcsexponham os terrivels erros.
sarmos a. dura prova do julgftfuento t:ro,' com fUndo pesar, mas nao Sf~n 11\ as. co~trabando, de.guaIllCc!mento
Mas.- parecer que, mais uma vez, mundial e para restaUl'!\l', embora surprêsa, tais são as repetições, um ó.e fronteIras, entre oUlras foram as
estamos enveredando' pelo oaniínho com clcatrizc,s. o nosso, conceito, sêria- fato ocorrido em Pôrto Ale(l"c, capi- causas_que mot!,varam a pl'eo~upação:
errado. O Ministério do interior en- mente abalado. de nação hmtlana, pa- tal do meu Estado, o Rio G~jlUde do govel'l1ament~J. ,,~
viou ao Itamarall oficio rcservado cifísta, cristã e civillzilda. (iI1~ilo Sul. A' policia, outra vez usaildo da COm retaçao ao. meu Estado Santa
contendo as expllcaç5es que set'lio en- bem,)
violência que já ti costum;!lrn, 'espan- Uatarma, cinco foram 05 llIuniclpios
O S-R CIIAGAS RODRIGUES'
cou estudantes, entre os quais o filho ar~'olados naquele diplllllla ,egaJ que
caminhadas ás ll1issões dipJcmátlcas
1io Brasil no exterior,' pat'a que. os
"
.;
do ex-deputado federal e estadual, 101 su~meildo a.aprecIação' do ConembalxadOl'es e ministros lJlenipolen<comunicação) _ Sr. 'Presidente. Wilson Vargas da Silveira.
gresso: Descàns(), Dionlslo CerqUl1lrà
ciáTios possam respondel' àS criticas Sl'S. ·:Deputados, tJ'anscol'1'e' hoje ma!s
EvidenlementE>. depois que os fatos ltnpirlmga, São Josó do CedrO e "'ã~
feitas 'ao govêrno bra,sllelro. Essas in- um anivl!rsárlo do nascimen!,) do Prc- se vel·lfícam. notas oficiais diio expli- Miguel do Oeste.
~
:formações serão também levadas pela sidente Vargas, estadista _ ante cuja cações, inqUéritos sã.o aber';o5, mas os Bstcs mun5clpios criados a menos
delegação qrasl!el!,a. à C011f~'!'ênc~a das memória tt.'do nós ,110S inclinamos.
fatos continuam repetir-se.
de 20 anos, desmembmdos que foràm
iNaçoes UD;'~~ sobre os ,Dlreltoo HU- Sr. PreSldente, a medld:!: que pas- Sr. Presidente até quando perdu- do munlciplo de Chape,á, ostentanl
1na11,!~! a lnlma,r-se proxllna.mcnte llO sa o temp", muitos, inClUS1VO adver- rará ~so?
•
. rl1.zoável ltldlce de população, COIl1'reera, par\t serem usadas Gaso al- sários de 'l[argas, ontem, comeÇam a '
posta de povo ordeiro e Irabalhad l'
gmlla. delegação levante O,pl'O)Jlcma. ílp'er jUstlça-~ obra pa.triótlca, .hUlnn- E' apenas êsse ,o registi'o q';le que:- respeitado! dos prlncipios democrá~i':
9?nfessamos o receio e a Jlltran- mtárla e naCIonalista do l~rallc!e br - 1'0 fazer, para assinalar, maIs uma cos 'completamente libertos de qu I
llUlhdade que de nós se apOSSam slleiro, Quero, ligelramenLe, assinala' vez, o protesto dêste representante quer forma _ae iniluêncla estran .aq?ando um escândalo de taiS .propor. esta data e; uma vez mais,' render 11 contra' as vlolênoias que conf,lnuam a São verdadei!'
, . de
' gelfa.
çoes e do Inteiro COnhecimento po "pú- minhas homenagens lt êste' eminente ser praticados no país. (Muito bem,) soberan'a po'so~e ~~~al te: R .. nossa
blloo brasileiro e mundial é tentado patriota
"
.
., 1,
a .." egIao ha, justificar, nos melas diplomáticos, por MUlto~ confundem a vida de VarO SR. ARGILANO DARIO:
'Plta.da. por mllha,res _de- brasil~u'os,
, meio de ~ oficio .reservado, fluando ga.~. procuram um aspecro daquela
(COmudicação' _ Sem revi~iiCl do mt,en'amente deãlcadc:'s a pequena
mais ,que.Ja transpll'ou a, critica. feita p!rsonalldade extraordinária, ou. 1'n- orador) _ Sr. presidente, Senhore~ a~nculturlt e a crlaçao ~e ga?o ~o
pel~ ~Imstro ~o Interior !\, um dos tao, um perlodo da vida do grande Deputados, inIcialmente, quero dei- VIl1f? e sUin(), que outro fito nao têm
11;als serlos õrgaos dlt, imprensa, mun- estadist!l'" Vargas foi Preaidente -da xa1', , também, o meu PI'Otesto, neste senao o de c~da' vez mais engrandedlal - o :'Le Monde' , - ~usandG-o República, Chefe de :Elstado, em vil'- instante em que' a Casa recebe uma cere!? o Bras.,1 Com o seu Jabor pade sensaCIonalismo e de ~storcer a. t';lde de uma revolu'ião poplllal', em mensagem que suspende a autono- triótlco.
--'.
.
Imagem do Brasil. Essa. entlca. é to- Virtude de lIlna elelçao indlret,R rea- mia de cêrca- de 68 munlcl"pl03 no· Se. algumlt cousa falta para com.talmente improc~de!;1te qua.lldo 8~ sabe lízada por uma. .Assembléla Consti- Pais, Este protesto se faz mais ve-- T\Í~t~r. o' qUMlro de segurança, tranque o referido orgao nada maIS fez tuint.e; em virtude de um gOlpe de emente de mtnha. parte porque sou gUI!ldade e soberania ,c!aquela Região ",
do que in~o~mar e co.mental', com base Estado contilluou à testa do Govêr- um daqueles que têm lutado pela au- e tau sõmente a. presença mais efetiv~' !
em n~~lclanos aliciaIS do, Br~~l1, íatos no ~, finalmente, foi presidente da tonomla. das nossas comnnas. Vim de no~as Fõrças Mmadas. ,E' Íll;l'lJÍ'espan,tosos, portanto de mt1!1esse jor- Republlcll. pela vontade sn!>erana do para. esta Casa com o fIrme propÓSito pretensao das 'mals an,Igas em São
de prosseguir -nessa luta.. E ioi ecm Miguel do deste, It cflação' de uma.
nalfstwo, e que ferem todos os ,Dtrl'to- povo, em eleIções livres e honestas.
:nalfWco, e que ferem todos os Direi: Sr, Presidente, 11ÓS outro.., Os que profundo pesar .que vi a Capital do unidade do, Exército /IIaclomll Esta
105 umanos..
quase não participamos dêsse Ill'l'iodo meu Estado, a "Cidade Presépio" Vi- T\l'llVidêncla; seria! recebil;li jUbil()S
~ E aqui abnmos um parêntesls par~ que vem de 3D até 54, nos d~telll()s so- tórJa, perder a sua a.utEltl0mia. Agora, mente pela população laboriosa e o~nfornu.l;' que o jomal "J:,.e. ~oud~" e bre~udo no yargas Presidellte const!- vejo o abrandamento tla. sit.uaçãU, em delra dêsse, munici io,
,- .
~n dtál:lo francês qe maio" aut.orlda- 1.uclona1, eleito pelo povo; no Vargas 'busca da redemocratlzação e r.onse-- - Dionlsio cerqueJa."
,
tie Internaclona,) e ap~lano c~mo da-última mensagem que remetcu a qüentemente, nutro' esperanças bem dI> todos além das 'al? .:~.s an e;o
Jlnr~tl!gma de ética, eqUlllbl:l;> e lm- esta. casa, em 15 de marÇo de 1954, e, (undadas' de que a capital do meu comuns 'd
_ , ' '.I a os ruraIs
-" Jla~J[\hdade _e açaba. de e.~tander seu sobret.udo, no Vargas da carta-t.esta- Estado reconquiste a sua autonomia. t t 8 r !lo reglao, entretem ImporregIme de propriedade aos seus teda- mento, de agõsto de 1954. 'f:ste o Var- Vemos constar da ConsUluiçlio Fe- ap 7 19nçoes comerciais com a Reto~es e trabalhado,res :Ias' oflci~as gas coC.\'ent\l cem tôda a smt vida. dera! a &uspensão da autoncmi:t. das pubhca Argentina, ~onst~,tuilldo-se
graflcllS. Essa propfleda~e co)~tlvo do porque, na vida. de Vargas, hll duas Capitais dos ,Estados. E, para. au- uma. d~ portas de salda. de nessas
J<;,rnal que obedece à Otlel~taç!ll> e Ji- constall~: a. preocupação 1.0111 a JUS- mento de nossa. aDição, Wm a sus-- pxpotlaçoes de madeiras, e erva mate
d-:rança de. Beuve-!"féry. 'c do. qual tlça SOCIal,' com () progre$So social, pensão da autooomia de 67 cu 69 mu- ,para aquêle Pais irmão •. I
"\
CIam ncl.olll,stas, até aqUl, os dlrcto: com o desenvoIvimento social do Pl\iS nlcíplos.
,
Em flUI. pesem as jl()uderávels rares e prlllc.!]la!s redatores), constituI e a. e~a.nclpação econõmica dl1. Nação, Assim, Sr. Presidente, f:ea regl.s- z.ões que alicerçaram o projeto golIma sltuaçao !mpa.r. entre os ,Jomals que 41e denunciou espoliada. !:lO!' .gru- t.rado..0 nosso protest() neste 111stllll- vernamental. ap,roveltamos a oportu:'
franceses e mundiais, d()S quam mui- pos financeiros e econõmlco.'i intema- te em que tôda a. Cósa se R.'tllnta nidade para encaminhar aó 51:. Pro<lue as re&postas venham, explicando
esti" tragédia queestã. ecnrrendn no
:Elrasll com relação à. matança dos in.
dlos.
O SPI el$ tido como -um órgiio do
f;ewíço público, ma.1; funcionou acíolIado pela. corruncao em mais alto
grau. e praticou tôdas as eSC!'l11Ul !lo
crime" sendo de ressltlta,r o par.a.lehs. mo existente entre' o extermlmo dos
índios ora. veriflca,do no Brasil e as
acões praticadas em massa, pelo na-
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da. República um apêlo unll.- mef'Ao lo :flloella crilItI., oonaut-utndo- tlfdenilt GtLtlilo ya.rgu m~ IN' o.t>l1»~ ~." graçu Q.ue . . .~
Iníme, partiuo daqueles cmco mUl1le1- se &SIllJll. numa. :fôrçp, poderosa. 4t meditado - ~lol . lld~s, oU ptilo8 r-eoeu, p~ .. lla'Ver CQlldUZldo %Ia ter..
! ]:11(;;, no L~ntl.do de que S. Exilo. es- harmonia. entre o individuo e' o :ms- pseudol1deres poht.lcos da aI;ualll1i.do. ra. oomo verdadeIro eatadlBta..
[:leU II IJn,:~jlJlllaade de exclUir t:kI 1'01 tado, NlW se prsecoupou 08tooJOVar- O. exemplos de honradez PQ80aI de -O sr. Beneatto Ferreira - :Nobre
iks ldw-.tlclp!i.i que perileril.o o àJl'ei- gas apenas com ao leglaln~ para pro- quem nunca .. ut~ do poder - e Deputado 1'wo 1"a:r1&, qu.ero itMer t,
to G, c:;;oJ.her 08 seus Prefeitos aque- teger os !tucos ou 00$ débeis, mas, dos dinheiros lll1bllcas em btntl!foio V. Exa... minha. SOlidariedade. Babtl,
)un C:L1U:LlS de oeste Catarluen.ee. s"bretudo, com o diralto Q.ue vll1orlzou l!o1'óprIo, tloa:r.ilJl1 gravados lIm. nOSSB o nobre oolega. que sou na.l.Jnante 1n~
OU~l J~~jm, rcl.\wtam ao necessidade o tnbsJhador, prooura:nao fazer jWl- memótl& e .11l!lldos como um Nilatl'o &WIpiliro ao pro1&l'ir 6lItu pala.vras.
ur!,~lJte oe encetnnaos as :Fôrças M- ·Uça. il.qullles que são reaJJnente a. ala- hl&tórIoo para a. vJelll. da outras gerA- OOlI1relaçll.o ao IIlOOOillO Presidente
:ma:l~~ J;jwv!ilLncias temieutca a crillr vanca do progreSSI>
do desenvolvi- çôes, lJ.ue devcrli.o estudar todo l:l&ll O~~lo Vargas, jo. qu. tenho lIÚD11II
IWCju;)a rCgluo c1estllcamento mlllta-- mento do nosso Brasll. O amar aos pamulo.
•
01'.... eD1 poJJtJ('4 na iJDN. partido q~
:re5, [é-211J'OS de pouso, estradas, esco- trabalhad5ll'es e a preocupnçlio com os
Ao fD.lal:' na. 1101ll'ade:5 :pessoal de ta~ maior c!l>mbll.te deu ao eludUha
ll\~ c.c; r', 11.111 tle compliltar a posse l1UmJldeanáo foram meros artlflc~os VlU'gas,.não poderíamOo$ debrar, 111lilM IIAueho.
"f L l,lI'U, uue mautêm daquela região, na. vida de IJtltúllo Vargas. :&:s.ses oporL11lildade, de dlur que ai eatfio,
Com o 'corre;r dos anol, at.ravés dOAI
cOflfaÚJ,tnflt']udn. pela maturídade pc- me8moS scnumentos ptrmaMc~l'lIm continuando a. sua lição de probidade, reg19t:ros h19t6ricOB " 'da 1'nIWicllÇlio
lHlm que já alcançaram e pelas 'eon- constantes na personalidade de Var- 1l. ~ua es~ll., l?' Darcy Vargas, reeo- da sem&nte lançada pOr aquêle q~
dl!:õc; ~ocials Q' econômicas fruto de gas. durante todo o tempo de esta- lhl<4l. ao stlêncío da grandeza. de SUl chamávamos Ditador Getúllo VllJ'gu,
lJnblll1Jo Insano e patti6McD; (Multo dista.
,
~ alma, sempre dedJcada o mor ao pró- melhot" podemos ClQD1preender lua. per.
1; r m. J
Getúlio Vargas, o grande 1'resJden- símo, e aos seus filhos, presos aos sonalldade. A exemplo de Oetúlio
r
•
te do ex.,Fartldo Tl'abalhista Brasl- seus m1stere, profissionais, dando-nOl VMgas, ca.knlado por ae opor aoI
" - O SR. l'RESIDtr.d'TE;
Ieíro, que l!la mesmo criou em tão o exemPlo vivo do culto 1lã:o ..pena.s ao trustes :internacionais, ao pretende%!
pnóEa-liC no Grande Expediente.
boa, hora, deixou grandes exemplos comPlUlPclro,não apenas ao PIl1, orlar a Petil'obráll, vemos, h[)je, tam.
J:;;;.;LJna-tc a homenagem a memõ- para. os pollt1cos dos dias .. tuais.- A mas, acima de tudo, ao próprio llder bém a inBidia dlri~:"con!;ra o :MI..
ria co c::-Fres!dente Getúlio Vargas . .sUa grandeza de homem ao confessar brasüeíro, fazendo, JIAlm, esquecllt wtro :Má1'Ilo An
por BUli
Ti:m a palavra o Sr. Pedro Faria, Se1JS próprios erros a sua hablUdade aqueles que, abl1!lCl!l do nome de Var- atuação em prol dos Jnte:ra&sai ~
QUiUl' aa pl'OposiÇlIo.
da est.adlstli mÚ'aouloso, às vêzes, gas, nlío conseguirem levá-lo i ruinA nals . .As.slstinlos ainda à calW11a e a.
,
quando estava em JOgo o destino e os moral.
insidla, quando se fnsInua que o lI4l.
O SR. l"ED,RO FAltIA:
Interésses do BrasU no plano InterSr. ~res!dente, 8ra. Deputados, nas_ nlstro Jal'bas·Pa.s.sarinho seria. um ha..
(Sem 1 ClIlSUO do oTaUor)
_ Sr. nlWional, repí:erontam,
ainda hoje, te iD.stante, no p]enáJ1o da Câma.rll, mem cht eIl<IUerda, um comuni&ta em
"te Jf)eJl{" Srs Deputados ao Câma- uma. permanente lição para todos nós, por-Intermédio do mooesto orador e po'tiencJal, porque dllGejll. cUalogar com
~a ~cl()u 'bem ~provando 1" ~imenO Sr. Arg1luIUI Dario - Inlclal- de outros brilhantes' colegas que me os trabalhadores. OUvimOS os ataque.s
to pnm quc o Grande Ex ~iente da mente, nobre Deputado Pedro Fa.rla, lIU~,edl!l'ão nl!llt& tribuna, nas assem- também ao Mlnlstro AlbUQUerque Ll[,PBlC,ÜO ue hoje, 19 dc abrif fôsse dt<- degejamos cumprimentá~lo pela feliz bleMls IcglslaLlvll$ e.nas praçlll púbJi- ma, .que, objetivamente, quer a. miedJuaoo a homenagem à memória do Idéia que teve de Nquerer à. Casa cns de todo.tf!n'itórlo brasilelro, esta- graçM da. AmaZÔ2Úa à comunidade
..'
fOsse pri el
arte d G and E
rá a lUemórJll de Getúllo Vargas sen- brasileira. Por tudo isso, nossp, visão se
.
Cf;-PIC.'.,denl.O Oetullo Valgas, que
d
m ra p
o r
e x- do relembl'llllll. comOJlS. frase de. HUm. ampllIlca e atravéll dii .Hlstória makJr
nesla. data, le vivo fOsse, estar:a com- pe len ~ destfl. sl!8Sio ckdicada. a. l!s- berto de campos sObre Alberto 'I'6r- é o bOSSO 'descort.lno Assim ao n09
&e l!!Rn e vulto, da h!st6rla braslleirn~ res, constantemente citada. pelo nobre as.soc.larnws às homenagens prestad6.1
pletroulo çl> anos de idade.
A djJ:~ partlclária, do Movlmen- Getooio Vargas, no dIa do seu nasci colega Andrade ]';JmQ Filho, e que 110- .por V. Exa... Oetúlio Vargas, e ao
to DéIaoo:râtlco BraslleJ:ro por Indica- lIItlIlto·. Por durante quatro snos, detiallerVir d~ fecho para meu dlBcur- endereçamos nosso abraço fraternal
çli.o do Presidente Regional da seção nesta Câmara, :fomOll o autor de re- .so: "Ele, morto, contlnuQrê, a. ser o a sua :fa.mfJla reconhecemos D.lI aro.
da Gunnabara, soL'cItou-me u.sasse ~a querlmenlo s~melhante, para o dia 4!4 ma![)r ~eneral dos·vlvo..s".
~
posltlvos por êle pratlcadoo,e deseja.O. Sr, Pedro GomUm - Quero ter mos, srdentemeJ1te, que 00$ ates }IOSillalavra nesta oportunidade, o que de agOsto•. N~AS ocasiões, tive opa!'>'
:fnço com multa honra, pois falar do tunldade ,de nlstorlar .cs seus feitos a honrar de fazer minhas as palavras tivos que também hoje se pratioa.m
llwJl'ldâvel presidente Varl;llS não é inigualá.vels: até hoje. No Inicio ll'O de V. Exa, em homeganem s. Getúllo tenham o mesmo reconhecimento, pa,..
\IlBa tarefa das mais dlflcels - tam- brUhante discurso qUe V. EXil. p.st.a Vargas. OGn'Vlvi, no PSD da Paralba, T4 que; patriôtleamenre, possamos 11.
bóa1 não é uma tarefa das mais fá- fazendo, em homenagem a Varvas, V com o polftlco e cem o homem púbU- bertar nossa. Pátria do jugo do subceis - tendo em Ylsta a sua vida de Exa. falou do seu pensamento e da co Getúlio Vargas. Por outro lado ns. desenvolvimento.
cdrd'.51a sempre devotada ao povo wa. aelio em favor dos pequenInos conllJção de proprletárlo e de agriCUl- 'O SR PÉoRO:FAmA
A 11 '
iJ1'llr;lI~ll'o.
e huml!des. Sbmente depois de Ge- ,tor, sentl-me·também bene:flclárlo de
.. _
oh m"tllila Que o tempo lla.ssa Ge- tMl0 Vll:. gas, nobre D<:putado, grll,- suas leis, de sua agressiva demoCl'a- .mmagi>~ V. Ext:.,,~epu~dfa.:ar
,túiJo V~rgas vai sendo afudB mais ças ao pensamento e a ação dêsse ho- Lltação do crédito de'sua aten~ão hu. ~ t '~I V a, pres 1
r nlí ~
t ~nhe ei, ~I_
ílompreeudldo, pois até no seu gesto mem. tivemos oportunidade devcr mana e cristã ~o homem do campo, de :r~ ~r~~. ~~~
filIal .egou-nos o maior exemplo de atravessaJ'l!m os Umbrais das Casas SUa preocupaçao com os planos em p~tem te b rp V Exa
ç
llmor 11 PÍl~Iia, o sacrHlúX> de. sua de Leis, C{)mo os da. Câmara. ~ profundiçJade, vendo e agindo menOS.4 ~nallda.~ o e:u éarlttel, a p:: ~~
:própria vllla. Ge~llllo Vargas não foi Deputados e do Senado Federal, ho _ curte.e imediato prazo do que a longo ignorar que, como Getúlio Vargas, slltljlennS o mito criado por escritores m~ns que vieram das ea.lna.das hU
prazo. Por Isso mesmo, em :ficando be inclusive reconhecer os erros do
o in\'ocnClo por poJitlcos em seUs pre- mUdes, do m ~o do povo. Nós,.que. caIndo, eu ole sentiria responsável JlO1' paSsade. Be 'V. Exa., como bem dIsse,
gões eleltoreá'os, trans[otmando-se na. oportunidade da ~a ahcença.o à uma conlv@ncia que nao quero llSIlU- em passado não multo longfnquo tlPtl1 estandarte de suas cabalas, dlan- Presidência da
RepuJ:llca, éramos mir. a de silenciar: quando se faz nha posição contrária â dc Gett11l0
t9 de UIll povo desorIentado. Getúlio hl>menJ do povo que nao tinham[)s a ~USlJça, ]>ela exaltaçao da. pa.mvra de Va.rgil6. hoje sabe descobrir no grande
Vfl,I~aS tal e cada. vez mais vai se COntUçao mlnlma de aspirar a um 13:'
ao grande homem públlco. A esfladlsta um.. fonte de novos ensina,..
{,ru,,"nfOlmar.do 'na fonte perene -de pOsto na vida pública. registra.mos êsIS ór1a. 8 todos os po1Jtlcos, seus .cor- mentos para meditação das geraçõetl
o'r:""
•
se fato com mUite sa.tisfaça.o. Foi rellglonârios ou adversários, :farno a , Is' ...,.
._
Jj
u_~1l111"leul.o como o nosso vt'rdadeiGctúli Va.r as êle a cie'Vlda. justl~ no registro 1nsus a.ue. • ..""..eja cerw, rece o seu aparr Inle éd' d
i'o gula ela r.acionlllllia.de.
POatravés drnle SU:
que puOdemosgln~ 'llclt[) dos dias que'~am- no re"ls: te com muita. alegria. mas sem qual,
.
~ ....-,
tr -d H'·tA '
..
quer surpMsa porque repito conheç()
"
Gotullo, co.no o trabalhador, car!o- gressar nu.. ·vlda. pública, aprender. o a '" ",ia li .lstâncla, que faz V. Ex... suflcÍente1l1ente bem' e sei que
:ul1osamentegostava de cnamá·lv, Obl'i- llustra-nos com seus pronunclamen· ,com~ue nos tornemos cada vez 1nals é capaz dêssea gestos de grandeza.
gR-no..s Do dia de l10Je ao uma. medi. tos e suas atitudea' sempre em defc- l!en
e maiores admIradores de Ge- GeLúllo Var as realmente se vivo tôs-o
tuçlío nJ'lls p:'oft:nda seja. destinada 8 sa. do pequenino. Multos e mUItos t61io Vargas. Por igual, outros ainda lle estaria ~oJ~ a-'dar a. todos exemlllilll. censura oU mesmo aestlnada a outros a.tos
formidáveis, admiráveis vIvos e que acompanham os aconte- pios -edlflcantes de como conduzir os
Ologlos. OI! conceitos sObre G,etll110 Getúlio Varg~ pratloou e transfor. cimentos
h " ontem enganalados de 1'1õ- destlnos da nnclOnalidade.
Vargas sofrem constBntementé uma mau em lei. V. Exa., no desenvo]- Tes 11 o e esquecidos, â semelhança
. '
~'Dvlsfio, fazendo ressurgir o velho vitt.enlo do seu discurso, citou-os 11& de Juscelino K~bit.schek <multo bem),
O Sr. Andrade Lima Filho - Robre
'Irargas como o estadista exemplar. sua maioria. Apenas queremos, nes. êsses também t.rlío, mals t~rde, a jus- Deputado Pedro Farlll, V. Exa, já. me
Oomo d!Zla 8plenger o flJósDfo ale- te' Il.pa.rte congratular-nos com V. tlça Ml'llJos.a. eqüidistanté, que não incluiu hã '!lOUCO no &eU discurso - .
mllo um acontec1m~to só de\'erA er Exa pel'a lembrança Que teve de 'mede a convenlilnc1a doa favores, nem
O SR. P)ID'lRO FARIA - Sem nes
.
d
VUl'. ta., se abriga. A sombra de inUresses ma.r- nhum favor.
'l.'enlmente apreciado quando ·pertença maIs uma vez, estacar êSse
w o cadcs Oetllllo Vargas está n EisO Sr Andrade Lima Filho _
ao passado distante. j" tenéIo produ- JPSl.gne,. tão úuportante para o ho- t6 ,_.
I
a
,
Ih
•eÍ'
II:ldo <:Ims cOn!l"NUên~ias peflnitlvas mem para o til'abalhador do nosso
r... e de a nio sairá. 9s outros es- antf'~ dêste Gparte que agora _e pe e
ê .
.~,
~""
•
tão na Hlst&Ja e maJS tatde serão me- o modesto colega para associar-se às
Jlt'yDrá\els OU não.
Pais.
_ lhormente interpretados em SUa gran- palavras de V. Exa. quando lev'anta
et .'",. Presidente. 81'S: 1J.eputadtlll, O SR. PEDRO :FARIA - se~: demo Meus parabéns a V. Exa.. pela nesta hora o perfU 'daquele que foi,
quantos neste Pais arvoraram-se em Deputado, rego5tro com multo p az
posiç!o e pcl~ ~onceltas do nobre co.. sem dúvJda, para mais uma vez re-julries, s8.p!élIcJando Vargas em lllgu- o a.pa.rte de V. Exa. 11 o in~odpol'O, lega.
petlr a Imagem de Humbnto de Cam..
BlllS das suas decisllésl E nesse !ns- com multa l:lonr.a, ao meu pálido dlsO SR. PEDRO :FARIA _ Eu é que pos sôbre Alberto Tórres.
tante-..em que a sua memórIa é re- CI11'SO l1l<!o apoladoJ %!este momento apresento a V. Exa, os pllrabéns, 1'0"Morto, o maior general para os vllembrada. nesta CMa, nlill podemos em que. a mlIlha. geraç,..o. jà transre- deria transformar seu apa.rte' em dls- 1/0S" Nesta hore, a. Inspiração do úl4
c~QlleCel' que foi Oetilllo
Vargas o rindo sua. tarefa llaa.r ouvra, que at curso e meu modesto dil!curll<l' em !mo instante de lIua vida. é mais dI>
él'lador, D ~ inyfnUVador da leglalaçào está, não pode deixar de relembrar aparte, não pela. quantidade dos vo. que nunca oportuna, porql:!e é a insplsoeln1 tubaJlúsm, a grande legisla- aquêle que 101 realmente () condutor cábUlos, llIAS pela sinte.se de suas pa- raçao _da grande luta quP se impõe A
qão dos direItos dos trabalhadores. de nossa n.lWlonaIJilade.
lavras fl ,pelos brJlhant~ conceitos nossa geração, a luta contra o Jmpej;Ioje Rtju61es que sentenclnrBm oetüSr. PreSIdente e Srs. Deputados, 'Com que enrfqueceu minha OI·ação.
rlalósmo. Por lutar contra êle ê que
!lo Vargas &Ao os mesmos que reco- Vargas 'era um naclouallsta; de 11m
Sr, Presidente 1l 81'S. Deputados. es- Gelúllc Vargas, segundo a sua expre~.
Bccem .na leglslllÇão traba.Jhlsta um nllClonalJsmo llrodutho, sem.. extre- tou 'prestes a encerrar êste pronuncla~ são formidável. deixou a vida 'Oara
onumen to jurldlco. Emb01'a lã mu- mismo, sem aervldão e sem humHha- mento, porque Getúlio Var~as podE' ser entrar 11a H'lslbria. saiba também
al1o. essa mesma. legislação a ravor ção. E, nesta. hora. grave para todo homCJ1Rgcados não apenas por pala- esta ll'erarl'to deixar a. vida p.:IrR entrar
operariado, enfim de todos os tra- o povo brnslleiro - a aflrrnllÇÍlt! ffll- vras, mas através d~ preces que bro- na Hirlória.-1E'~9ndo às geracões vlnJ11!ldOI'es, é a base ela eflci@ncla. e ta por nós não teria multo valor, tem do' fundo do coração de cada dourB~ uma Pátria l'eallllente livre,
Pl:ÓpriB grandeza do direito
do mas proferida pelo pr6prio Govél11o brasileiro, pedindo ao CrJador que exnulsando d~qui os 110VOI' InVGEores,
i'fllbalho, A legislação social deixada tem mult moais sentido nesla hora Getúlio vargas exemplo e gula dos QU~ Querem fazer do Brasil um llÔVO
Por Getúlio Vargas teve como f..nda- áe encruzilhada naclcnal. o elC.-Pr",· trabal1Jadores, tenha, junto ao Senhor Vietnam.
i cld~nte
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Eteglstro, Getúllo Varll'as, bem cedo revelou a ganizaç5p do mundo que s-e acha fora.
contra o regime' de garantia_do
V E' SUa psrsonalídade marcante, o seu es- do trusw internacional do aço",
trabalho. A lei dos lucros extraorcom muitoAndrade
prazer Lima.
o aparte e , x' pirito indomável, a sua rebeldia pelo Obra. sua. também, a PEI'ROBR:AS
dinárlos foi detida no -congresso;
:Deputado
Sr. Pre~ldente, o tempo vai-se es- que eonsíderava injusto, a sua ínque- quebrou tabus e C1'lou um .nôvo munContra a. Justiça da. revisão do sacoando e outros oradores assomarão a. brantável resistência aos ataques.,
Cio de esperanças para o povo pátrio.
Iârío-mínímo se desencadearam os
esta tribuna para, de maneira mais Já nos primórdios de sua vida estu- Por isso mesmo, até hoje tão combati6dlos. Quis cliar li llberdade naclara e mais brilhante, falarem sôbre dantiJ, delineava-se como homem, de da mas também por isso mesmo,
e I o n aI na potenclatíaaéão das
principlos !lmles e de atítudes defini- sempre defendlda..pelas cemades pono s s as ri q ue z a s at~avés da
nersonalldcde de- Vargas. ...
d '
b das e, bem mõço ainda, dando nova. pulares em recintos fechados como em
PETROBRAS, mal esta. começa a.
O sr. Chagas Ro rzgues - No re dimensão à. promotoria públlca, anun- praças 'públlCas.
funcionar, a. onda de a<J:itação se
avolumar A ""LEI'ROBRAS foi
Deputado. quero apenas congratular- clava. objetivamente o seu repúdio às A FábriCa -NllClonal de Molores, ou"obstaculada aM .o desespêro, Não
me com V, Exa.' pela oração qUe está Injustiças e inspirava aos seus colegas tro grande empreendimento do seu
proteríndo, brííhante, serena, que Iem, e contemporâneos retidão nos julga- Govêm'o, fabricando tratores, trouxe
querem que o trabalhador seja 11bra realmente os grandes aspectoa e mentes,
_.
real Incremento ãs atividades agrícovre. NIíO' ouerem que o povo seja.
Seria demasíado longo e fugirla. à. Ias e construindo motores da avllío,
mdel'endente.
as grandes virtudes de Vargas.~,Se V.
Alfsuml o Gov~mo dentro da esExa. permitisse na oração que profere orientação a que nos traçamos, deter- deu à. navegacáoaérea.--;-predestln.!lÇlío
plra] inflllClonária que destruía. os
em nome da bancada e da direção mo-nos em detalhes blográtlcos, des- hIstórica dos brasileiros, a. slgnl:ff3a.partidária eu Inseriria. uma. referência de quando voluntàrlamentese apre- çã" eue realmente tem.
'.
'Valôres de trabalho. Os lucros .das,
V. anístla; depois de 30, com a constí- sentou para- a luta acreana, sustada Também fruto de sua orientaçlio
emprêsas estrane;elras alcançava.m
tuícão de 34, mais tarcte, em 44 e 45, pelo Tratado de ,Petrópolis, até a sua. verde-amarela. ar está a. Companhia.
llté Quinhentos por cento ao ano;
"tlveÍnos por três vêzes o instituto da atuação como Ministro da Fazenda, Vale. do Rio Dôce, para a. defesa e
Nas declaracões de valôres do que
1mnort~vll1110S f'xlstlam _ fraud_es
anistia enobrecendo o periodo -de Va.r- passando pela deputação estadual, pe- naoíonalísneão das nossas Imensas jagns l1ll.,Rlstórla dêste pais.
lo Parlamento NllClonal, onde se des- \'lIdas de ferro tão cobiçadas por poCon~bldas de mais' de cem m!IhO~\
Aquêles que estudam El vida e a obra tacou na liderança. da. banca gaúeha, derosos grupos econômicos internncloC1e c'IólarêS nor ano; Veio a cnse.,
de vargas, enoontram sempre a. lição e, pelo _Govêmo do Estado do Rio naís,
'
café valorfzOU-'e o nosso prin<:o roteiro-para grandes camínhadas, O Grande do sut.
!I!ualmente, a-Usina de PauloMonpaI 'pr!lduto. Tentaml)s defenqer
seu preco e a resnosta foLuma VlOBrasil precisa. de paz, de compreensão, - Nos permitisse o tempo, e reglstra- 50. os trabalhos de açudagem e 9. prode colaboração de todos para o grande riamos. ~também .com abundânçía de tecão Que. sob várias formas, passou
lenta pressãn sôbr.e a. nossa econQtrabalho da libertação nacional e da detalhes. o seu poder imenso na. des- fl. ter'-o Nordest~, assim como. o norte
mia a. ponto de sermos obrígudos a
justiça social. na. hora; em que OS truícão de preconceitos, o rascínío que de nossa. Pátria. e que deram aos noscec'ler.
_Tenho lutado mês a. m~s. dia a.
grandes inimigos .aínda, são aquêles exercia sôbre o .povo, guiando a sua. 50S Il'\TIlios daauelas regiões o senque vêm de rore, que procuram frear senslbilida.de e levando-o por novos tJ d I' riR. uni d a d e brasileira; -a.
dia. }1ora. a hora. resistindo a uma.
-a nossa emancípacão econômica e caminhos. nem sempre sem cardos e 'll:tie:'moBRAS _ ninguém' pode nepressão constante, Incessante. tudo
suportando em sil~nclo. tudo esquecriar tensões e atritos entre as nossas urzes. mas capazes de levá-lo a um I!'ar _ nasceu sob a ínspíração de
eendo. r'!l11'nciando a mim mesmo,
classes. sobretudo negando à classe destino nôvo e, melhor, a, uma idéia Mensagem oue o saudoso Presidente
para def"'tlder o novo que agorn se
operária as justas reívíndlcacões. O nova. a conceitos até, então despreza- enviou ao oonzresso Nacional. Nll.o
Brasí! precisa, hoje; também de anís- dos ou temidos.'
pst,á esoueeldo também o Incentivo que
queda. desRmpRl'aAo. Nada mais
tia. Inspiramo-nós na anistia de 30,' Não podemos. entretanto, deixar de rleu a irn'lmeros outros setores da. pro'Vos posso dar 9: não ser- meu sandepois da vllória da Revolução, na destacar o político equilibrado. o es- 'dueâo -dent.re os quais o do álcoolgue, /'le M a.ves rle rapina querem
o sanl!Ue dp a.l<mém. ouçrem contlanístta de 34, depois da Revolução de tadlstn. de visão, que teve a virtude de motor: o do carvão, crIstal .de rOC!ia.,
1p,,"
P, cimento.
-nuar su'1antfo I) novo bre.sll~lro, eu
32. apenas com dois anos e depois da melgmorfosear a vida. brasileira. obri- m
Vftima. do 'viciado regIme eleitoral _ oferepn em-ho'lneausto a minha. vi-_
constitUinte, sõbretudo na anistia. dilg gan_do-nos. a. um divisor na Hlslória:
ultimo.!' momentos do regIme de 37, antes e denols de Getúlio Vargas.
'lnterlor a 1930. Getll110 Vargas deué.'la.. - F.sr.olho ~ste melo de estar
porque quando um pais quer realmenLevado ao Poder, através de-umare- lhe nova. estrutura.. moralizando-o e,
sempre convo~..o'. Gluando vos hu_te penetrar numa. fase nova. da. sua voludío da. Qual o povfl realmente par- Incluslve- estabelecent'fo o voto secreml1hlt'l'em. sent.irei~ minha alma soHistória" precisa esquecer o passado tlclpou. p,overnando em !vuma.-época em to e o direito à mulher de escolher
frendro!lO v.osso lado. Quando.lJ,
fome bater ~ vossa norta. senUrels
para, com grandeza -.magnanimidade /'Iue o mundo se m~tra; !'- indeciso ~n~ qoul!rnantes e I'epres"Iltantes. e sab~doria, enfrent&r novos tempos frei a eRl'lllel'da. e 'a dlrelta. 'Getullo
CriandO auta1'C1ulas nos mais dlfeem' vosso, nelto a energia Pfl1'll. a.
e trilhar n'ovas caminhadas,
Vargas dt'u novos rumos. à vida. naclo- rentes ra.mos; Instituindo novos deluta nor V"q e "MS os fllhos. Ouan.
.
nal. nos seus mais variados selôres. "~res e ''I10VOS direitos para os servl(lo vos vl1lnenrllarem. sentlrels no
O SR. PEDRO FARIA - Iiustre _ Crianno o Ministério da Aeronáuti- c'lort's Pllbllcos. dando-lhes melhores
meu nen'R.mento ll. fôrca para a
Depllt,ado Chagas Rodrigues, o aparte Cft e entrel!'ando o seu t,lmâo ao um cl- Inst.alMÕe~ e condições de trabalho e
reapli.o. Meu sMrlflclovos manlerá.
de V. Ex",.multo oportuno, veio com- 'vil. o salldosoPresidenl? ao mesmo ponstnlfnno edifícios púbIlcos, o eméunleln. e Meu J'lome será li. _vossa.
plementar,t de maneira feliz, as ml- na..so erro /'Iue,fortalecla as Fôrt;a.s Ar- rim· esh,,1fqta. .deu nova r~upage;:p e
bannelra de luta. Ca-dp -f(ôt.a de",
nhas palavras porque aquilo que a ",altas. dava sobejas mostras do pres- maIor eficIência à máquina. admlill'ssanlme Sl!rl\ "m'l,chama Imortal ~[l.I'
minha. inteligência não pOde alcan- tldn ove envolvia: as suas decisões pe- t.mtlva
,
VOSSII con.cl,,"clll e manterâ a Ylçar...
rnute pla,,: Mll1onstrando à sacledade
)11 no;' que mudara. a. face Cla. Nação,
brap"n sa'>l'1'aila nara a..resislê.nCla..
o Sr. CIU!gas RodrfgulJ$ - J-Tâo "uão Imnflrtante ·nara. o seu Govêmo nlrJl'!lndo o seu Govêrno especlaImen:Ao ócllo re."ondn com o nerdao. E
apoiado.
'l. eihlCacão c-a. snúde do pQvn. criou te Dll1'!l CIS humildes: e por que semaos mIe nensam oue me derrotaram
Dre trabalhara pela emancipação
reqnnnrlo Mm a. minha. vilórla.. E!'lJ,
o SR. PEDRO FARIA - ... V. o ~'1l11.tPTj!, da Educação e sallde..
Exa. emprestou-me. Incorporando ao 'O Ministério do 1'l'aba.lho. porém, econ/lmica de nossa Pátria. sem a.qual
escravo eln nO'l'1' e ho1e .me liberto, .
meu etíôcurso. Senslveilllente agrade- anarecldo lat(O após a. revolução de a. nutonomla polftlca.-é expressll.o tea. I para II vic'la. eterna.. Mas êsse povo
de rmem fui p.prltvo nl'io maIs será
cldo a-V. Exa. pela QPortun!dade do ,q,O:aosim como a institulcão da Jus- c, sem se,,!"'o. Getll110 Varll'as foi semll.jXl1'te.
flr'" 1\<1".,\"ls!,rativa rir) Trabalho. 1'05- nre combatido por uma. minoria. suescr..vo c'le nlnl!'llém. Meu sncrifl51'. Presid~nte, como dizia antes, terinrl"lenle conduzida., para a órbita n<!rada Ntle. às 'Vêzes consclent.emente,
elo ·flcará na,ra sempre em sua aIma. e mp" sangue será o preço de_
vou encerrando o meu dIscurEo, mas <'lo Pnner ,"l'llr,!ário. n. criacão das Ca.!· vi'.zes outras aual inocente útil. s-ervia.
não c11CerrlÚ'ldo o manancial de CO- "'0' " Tri.titulos de Aposentadoria. e ile Instromento a. interêsses allenlgesell relll!'ate.
, '
hhecimentos que é a. própria vida de 'Ppn·ij~s. lIq sucessivas leis de, prote- nM.
_
Lutei POlltra a. esoolll\c!io d,o,BraGetúlio Vargas. Se o tempo nos li- "ão AO h'nh~lho, con~olldadas )~m 1943 'Psnelhando tudo isso, há um 110:
sl1. Ll.tel ccml;'l'a a espoll!11;ão do
mnd. para. que outros oradóres pos- e ai" bole 111\(' cO!'1dlfica.das.sao o elo- cumento histórico da. mais alta valfa..
povo. _'T'""ho lutarlo de peito a.~ersam ile80lnar a esta tribuna, tenho l'fiie"l~ atestado dO Quanlo mereciam Il. Carta-Tl'~tam!.nto, cujos conceitos e
to. O 6c'110. as lJ'lfâmlas. a enJuula.
nlío abalOrR.m ",eu âíJlmo. Eu vos
certezo de que as palavras hoje aquI A,q pl.q•• ~ obreiras' do seu hoje lIder °nq!nllmentos sno sempre atuais. Es"rlf!1. há pprca de 14 a.nos, nos derrndeI ll. minha vida. Agora ofereço
proferidas continuarão como um éco ••"lrlfUlll.
constonte em todo o Brasil r.elem- D1nlopava. com os operários nas ofl- delros minutos de SUll,. 'VIda. terrena,
,11 mln'ha. 'm"'l'te. N'ada receio. Sebrando Getúllo -Vargas,' nesté dia. 19 "Ins.", n"q sindicatos !! no seu gablne- parece rp.r1I<!ida hoje, tão bem ref1e~ - renamentp (100 o nrimelro pa.sso no
de - bl'il (ie 1968 em que todos os le. e a slll!. Ima.gem rlSonha se consti- o alie hOJe acontece. ~a.rte Int,egran....
caminho da. ~t.emldade e saio da
vida. Tla.ra entrar na Hlst6rla" .•
bl'asi1eiros mesmo' aquêles que nlío se f'lla. no slmholo de um Gov@mo cuja. ifa. nl'lRSa história.. a. oarta-Testar.,,:convenceram ainda das diretrizes ,d,e r1olllrll"a poelal t,inha. em vista o, ho- tI) devp, ser semnre e cada vez m s
sr. Presidente e 81'S. neputa.dos,
.
t·
1 b d o ta mem Mmo narticula. divina jama.1s dlvullrada. e conhecida. e. mais uma.
d MDB d
vd.artMs es p!lIra,! .reêem
ran 0he oeus a~ "Orno ~~o fa,lor <!staMstlco OU Instru- vez. pr"Clsa ficar relllstradlJ, nos Anais <lesll!'I1ado nela 'Rancada o
o
~ a exedm o, slqfllf .le que c g 24 de ""."10 d' pponomla
desta
("a-a
do
Congresso
Nacional.
Rio
Grande
(lo"l':ul
para.
em seu nomnxlmo o sacr CIO num di a
C
f
.ot'ii V
h
'
:
\
me testemunhar''t sal1dade. o reconheagosto. quando el'ltregou a própr:a vi.
,om e e ,o. G. u o argas uma"Mais uma vez as filrças e os f1i- clme:ato e II veneraclio que. cnda. vez
d
I b
da pátrkl
.,17011 trahalho e dIgnificou o trabaterêsses contra I> povo coordena.- mais. exoande do coraclío de cada ul
111
a8~e ~ re$
efde te Srs Deputados falltr 'nadar.' estabelecendo um ambiente de
ram-se e novamOlte se desr.xa- nro~lIrarnos df7er (1 "ue sentlmos sem,.
n,.
• ad harmonia ent,re o CRn!tnl e o Trabad !
oAb
I
•.
"tr
sôbre Vargas seria estender-me c _a 'ho, 'I! o 19 de maio delxou de ser um
; R~ <;oU re m m.
o brilho e o colorldn que ou o colell'lJ,
vez mais. Encerro,me!!, otscurso I!ao <'lla dp Mrltnpões e rle Intranqllllldade,
Não me acusam. Insultam: não rlaÍ'la R manlfeAfnr.lio. mas com a. fiailena8 porque a emoçao me domlna "a~a. tõrnar-se o ense10 ,em que pame combatem. caluniam e não me dell(lade (le ..."tlment.oS que ninguém
- ,hcbituado que fUl dtC cpriallcd·a, ta Irões e prnprel'lados confraterniZavam
d!ít> o direito de defesa. 'Precisam pOciloenrl!!'• .!eUmPoerars::om prazer. o aparte
,convprrnl' cc'm o ext.lU o reg, en e
p~(1uAclatTt rler.entp.ndlmentos n9.tusufocar a minha voz e Iml'edlr a.
""'"
~
~túllo Va.rgas - mas porque quero - a i s ent,re anta<!'Ônlcos Interêsses..
minha acão. pn:;... que eu não con- que l!l~ esM so]lqlt.nndo-a-nobre Depuouvir tambt'm os Ilustres colegas qu-e 'T'rlln_fnl'rnnr.ôps sar.lals profund9..'l fotlnue a defender, lrJrnO sl!mpre' d~ tAno Aldo 'Fnl'lmdes.
'
anu1 por certo. filiarão sôbre o Inol- -0tTt l"hr-<'l"71das, Aem o abalo /'Iue em
fendI. o povo e principalmente os O Sr. ATdo. F'agllndes - Querla.lnivIrltrv el elItadlsta. (Multo /lemo paI- ~lltra~ ,,"·õ.~ produzIram. Sem dúvlhumildes. ·sl~o o destino t'\lle me clalmente, nobre colega Adyllo Vlanmas)
_
"'I. Gpl{,lI" Var"'ns deu aos trabalhaé Impl\slo. Depois de decênios de na, cumpr:!mar V. Ex" pelo magnlflO SR ADYLIO VIANNA'
dores rlêsle 'Paiq a cartll--tlé-alforria,
.domínio e espoliaQão dos lI1'UPOS co rllscur." rlT'e ll'ltá produzindo nes•
•
lt,,\~ tÃ.o rlesfil!urnda.
.
'- econllmlcos e fInanceiros Inlerna- ta data lãn PfiTa ao coraeão dos tra~
(Lê:) - Sr. Presldente'e senhores~ 0n"~.st';vel c'la. :lacionallda.de. criou
clo"als. fiz-me ('''rfe d~ uma.-revo~ oalt,1,'ltas r1o"randenses. e. ao mesmo
. DeputlUlas, 19 de abril de 1883, Getú- a U<lnÃ. ne Volta. lledonda. Que retllup.ão e venci. Imclei o Iral1albc. de tempo _ressaltar, - o fato Silli:lular da.
110 Vargas nascia. São Bõrja, sem sa- rml n' Brasll da posicão inferior de
libprtaplío e Instaurei o réll'lme de lembrnnca rles!a data no coraçlío do
1Jê-lo, entrava. na História, bêrçó, da- ..Imoles in1Porlador. para elevá-lo à
Ilh.,narle social. Tjve de renunciar. povo brasileiro. Vela V. Ex'. ao lonquele que, torrúmdo-se o grllnde esta- "at~!l'nrla rle rxoortador de larnlnados,
Voltei no Oovêmo nos braços do '1Q da nos~a R1..l óría. quantos presldista de todos os tempos, mUllarla. a "~a /'111'11. sel'!unrlo slIas próprias palaPOiro. A campanha subterrânea dos nentes. NUant"s' '>"pro. de Estado êsre
11Rlonomla polltlco-econijmlco-soclal da vrnA U{r 1'm monumento mais duradol-,
J);l'Upos Inte!l1aclonals alfou-se às País conheceu. Nn cn'anto, 'é 0.19 de
'rerra de Santa Cruz. .
1'0 do que o de bronze e a única 01'~os grupos nacionais revoltados abrll aqu.ela data ainda hoje, tantos
SR.- PEDRO FARIA -
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anos pasrudos, recordada com respeíNós sabemos das dificuldades que, \ 156.4; açúcar 38,6j legumes 29.7j 110r- Sr. Prcs1denle e 8rs. Deputados,
to e com saudade. Depois lembraria. antes do advento de Getúlio Vargas talíças 8.8; carne 27.lJ; IllOS 3,5; peí- €L~eS dnilcs que acabo de trazer reailllla. Ilustre colega, o notável do- e disso como menino e como jovem me xe 2,9; lelte 3,7; gorduras e aceite 8,L velam. também, que, infelizmente até
cumento a cuja. leitura V. 'Ex" aca- recordo-multo !mn nossos agrlcultu- lEsses dados, embora 1,,\eJ::<1' (Jl'e o hoje a despeito ínclusíve da vallOSÍslJou de proceder - a Carta Tesllllnen- ras enfrentavam, através de sucessí- brasíleíro se aíímcnt«, Iundamentaj- s:ma' cDlaborar,ão qae esta Casa do
to do Presidente G-etúllo Varg'às. Ao vas revoluções e do banditismo que mente de cereais e raizes fecul~l1tas POV() deu ao Execullvo nâo foram tolongo, também, de nossa HistórIa, mul- campeava em 'tõda parte, não permí- (batatas, aíplm etc), produtos ll1EU- mudas aínda aquelas provld@nclu
tos munlfestos se sucederam, estaíu- tIndo a tranqlillidadc aos elementos flelenCes para dar ao hOlJll'lD capací- que se fazem nccessánas para que,
tos parlldftrios e até estatutos polltl- que trabalhavam e produziam no ín- dade de 'resítír às dnençns e cnírentar não apenas
frutH1quem melhor as
eos, que são as constítuícões. Entre- tertnr de nossa Pátl·la.
normalmente uma' jornada de traba- ld'i
d V
b t d
e as e argas, mas. so re u o setanto, Impceeeível perman~roi1 tste hís- E GetúlIo Vareas, compreensivo, ho- lho' de oito horas, Jorneeem uma
tõríco documento de 27 de Mósto de mem que. além da sua invejável In- quantIdade de allmentos que se po- jfm atendidOS os mJlhões de patrí1954, porque vivo, porque Folia mensa- telígência e da sua .cintura invulgar derfa dizer razoável. O rato, InfeJlz- ~ os que .v vem esnuec dos no InterIor
gem calou fundo na alma do povo ora- era dono de uma brllhan'te"-prátlca mente. é que se tratn de média por e nossa Pátria. ~ são elementos que.
slleíro, congratulo-me com V, I'X~ pe- poíítíce, herança de sua famllla, a habitante e uma média baixa como com' o auc'o gove namental. dentro de
la análise oportuna que eslá fa7oi1ndo Irarla para o Governo, através das dlssemos, A gránde ma,oria de urasi- urpa política agrária, que consubse pelo mn~nlflco discurso com que en- manífestações dos seus atos, na defesa leírcs que habítam o In:crlor da Ama- lancle os superiores ínterêsses
do
canta a Casn nesta tarde.
dos superiores ínterêsses da Pátria. zônla, do Nordeste, da zona da Mata Pa's, se, tomarão capazes de colaooO SR. ADYUO VIANNA ~ ~~ullo Aplicou, multas vêzes, esse príncí- das favelas e mocambos .. das ~ona~ rar na solução dos problemas tunoportu o11, também, o aparte de Vossa pIo estabereecndo dentro dó Bras!! um pantanosas de Mato Grosso não inge- damentals do Brasil.
Excelêncla. nobre Deputadn Aldo Fl1- clima de ordem. de tranqUJ.lidade e de re alimentos suífclentes para lhe dar Vejam V. EXlIS, o que Josuê de
[lundes. que velo. sem dúvidas. (lar trabalho.'
as 2,600 .eulorías diárias qi'e um ho- Castro escreveu, no seu livro "Ocopobrilho e vigor à modesta oração dêsAutícomunístns, a fim de evitar a mem normal necessíta.ci Brasll em Iítíea da Fome" sõbre o problema
te seu colega.
'1IlfJItração dos vermelhos entre os média dJária por habitante consome de que estamos tratando em (~!açã()
Recordamos neste Instante. ouando, trabalhadores, após críar o PSD, criou llpenllS 2.850 catonas. Para se ter uma ao aniversário do ~nlldoso Presidente
pllrt.lcJpando de um coneresso que o PTB, que logo cresceu, floresceu e ídéía aproximada de nossas dellcl- Vargas:
reaüsnvn-se na hoje Guanabara. nos trondejou. NingUém Ignora esta grnn- êncías, basta citar os dados dos paí"O Brasil lem
um terrítôrto
quinze
vezes superior ao da.
Idos de setembro de 1!l46, procuramos, de verdade. Recordo-me mesmo da zes desenl'olvldos, onde se considera
eêrca de cem gaúchos, um contato pregação que fazJamos naquela -opor- náo acima do normal das necessida-:
França que, com Idêntica popuiecom o então Senador da República. tuntdaüe, quando surgiu o PTB. quau- des, mas. apenas satisfatórios. os Inção. possui um número duns vêzes menor de propriedades ., .. ,.
Pl!lo telefone, fomos orlentadoli no do se organizou a vida daquele Par- dtces de calorias diárias: Estados
f:cniido de que deveríemos procurá-lo tJdo QlW, como IUlla fôrça míracukisa, Un.l(Jos, 3.110; Inglaterra, 3.280 e
0.900.000 no Brasil e 4.000,MlJ
1103 poucos, poIs os seus PllSSOS eram penetrou no selo das camadas tra- SUlça, 3.150.
F
) N' é
'\11g1ado~ e a visita de muitos poderio. balhadcras, desde logo tornando-se o Essc quadro é ainda mais dramána rnn~a'd nt l~~'f
r~z o que
ser mnl interpretada,
elemento de congregação de todos tico quando verlflcamos os Indlces
apen~ % o' err ltl r o rastlelrD
E. ,CJuando compareremos ao seu aqu~Jes que, A margem dos benelíclos protétICOS. O braslJeJro tnédJo dispõe
encon ra-se sob cu vo e apenu
nPllr!nm"nto'da Avenida RUV Barbo- que a civillzaçào moderna llroporclo- por dia, de 68,8 gramas de protelnas'
1% d~dlcado à produção."
sr!., no Flamengo, esperavamos encon- na aos que vh'em _nos pontos maIs Isendo que désse total, apenas a in':: VeJam V. Exas. _mais l!sess elemmtrnr umo, figura trislonha a insinuar c.ulrninantes da Nação, sentellllle essa significante parcela de 18,9 gramas é los forn~cldos pelo lBRA:
repfeluUlns. poIs nlio havia um ano nellessidade de um ponto de con- de protelnas de origcm animal (justa!óm despojado do Gov~rno, Ao con- gJ'açamento. E foi precIsamente um mente aquelas que defendem os ho"Recentemente. pelas mesmll..'J
tl'lírlo. o homem deposto pela fôrea dos pontos basilares da vIda poUllca mens contra as doenças e dão-lhe as
apurações preliminares. verUlcamos que cêrca de 2.100 ImóveIS
dns ~Hmas em 1945, e pela fllrca do de Vargas n orJaçfto do exUnto Par- fórças que necessJta para trabalhar).
voto popular reconduzido 110 Podl'r tido TrabalhIsta. E quero, nesta o1'or.- Fazendo a mesma cOlllpnraçâo com cs
lIpt'nas, dos 3.500.00 já cadastra.cinco anos após, com o seu inde!ectl- tunldactc. dizer aqui que sou daque- pelSes de,senvolvtdos, temos: Estados
dos. totallzam aproximadamente
vrl charuto e o seu sonlM de bom- les que llcl'ed+tam que o uosso Par- Unidos, 92,2, sendo 65,65 de origem
70 milhões de hectares, ou seja,
humOr e cheio de bondade. cuia 1Islo- tido, o PTB d,e PasqualInl, o PTB anlmalj Inglaterra 89,9 c 537' Sl.llça
quase 20% da área total dos Imónomln IrnnqUlla delxáva transoarecer <tue brotou de GelúlJo VargH;, teve ex- 89,3 e 52,3. O leilor, dJantá do que
veis brasUelros. Apuramos que 30(1
n paz de consciêncIa e a conrianca oue tinta apenas a sua sIgla. porque o expusemos, poderá argumentar que
ImÓveis apenas que toram elassldeposllnvn no povo e nos desllnnq bra- Part.ldo cm sua eficiência, em sua ca- fizemos comparações apenas com os
ficados como latifúndios de dlellcll'o". 'ncflllselhava-noq ,\ nb'cllência pacldade poderosa de realizações. em palses. altamente induslrlalbmdos
roensão. no primeiro levllntamenàs leIs e li Juta por melhoreq rllaq. sob seus principios basilares de unlflcnçâo Poís bem, comparemos o Brasil com
to, wtallzam cêrca de 27 milhões
de hectares,"
n égide do Partido 'I'rahnlhlstn Brasl- de todos aquéles que trabalham 110S doIs ou~ros palses latlno-ameriçanos,
Jelro, InspIração do Imortal e saudoso dlteel'ntes setores da utlvldacle humn- Na Arftentllla, o conswno médio de
Presidente.
na, sob i- égide da Justiça social. não calorias é de 77;2, sendo 529 de 01'1Esta. é a grave realidade da nossa
É por tudo Isso. é por tudo Quanto se extlnglu. :tste PartIdo não mor- gem anJJnal. E é maIs baixo: de 2.660; Querida. Pát.ria..
embora nós Depu"Vlmos de dizer. que conllnuar?mos lu- reu ~ste Partido jamais morre~á, êste proteinns ... na Bollvia, a situação é tados, oposicionistas, nos tivéssemos
trmdo pelo ressurgimento do PTB, fa- Partido um dia há de ver vItoriosa de um pauperismo somente compa- sintonizado com o próprio pensamcnnal de Id?n1Istas. flue traz em seu bóio n. sua bandeira em nossa Pátria.
rado ao da lndla e algumas regiões W do então Presidente Marceehal
E foi. Vargas quem
assegurou li da AfrJca: calorias 1.80; protelnas .• Castello Branco, vols mesmo a Opao sabor so11darlsla da obra dI! Gehíllo
Vargns. (nrlli/o bem: milito !>em Pal- tranqUlhdade aos trabalhadores, em 47,3, sendo 11,5 de orIgem llnlinal". slção estaav solidária com S, Exa.
1Iln.~. O orador ~ C1tmprjm~lllado).,
geral. Em tempo algum, por certo Vejam. por .aI, SI', Presidente, Se- entregando-lhe os Instrum~nws neceso SR. ANTONIO BRESOLIN:'
houve tanta fartura. Os agrlcutores nhores Deputados que a desl'etto-da sários paar que o Gov!'mo rea.lIzasse
trabalhavam e produziam ~ranq:ljJ~- obra. quase miraculosa realizada por no Brasil, a. reforma agrária. n~
(Sem TeV!sçáo do orador) - Senhor mente, sem o cipoal da f,lscallzaçao êsse gênio que foi Getúlio Vnrgas es- apenas um dos pontos fund!lm"ntalS
Presidente e 81'S. Deputados, os e01i- atual, sem a. carga de tnbutos que tamos longe ainda de atingir aqullo daqUilo que defendemos n1as 11m dos
nentes colegas que me precederam na. hoje pal;lnp1.
,
t d
6 d j
t
'.'
trlbun!l nbordaram a vIda e a obra
AbrIu Va1'gas cnmlnho para todos que o os n s ,ese a.trtos para a. nos- pon o~ que estão consub~lanclados na
de Gdllllo Vargas sob os mais diCa- os campos da atividade humana. E 5a querIda pátrla •
•
Doutrina SacIa.! da Igreja,. e n~ prórentes n~pectos, trazendo para esta as idéIas de Vargas, a despeito da
O Sr, Feu .Rosa - Que.la. a.penll..'J prla polltlca do saudoso Pres.dente
Casa 11 'r~~or(lação de um dos maiores sua fôrça, prodigiosa em qUase todos que V. Exa. tivesse a bgndade de es- Vargas. _
vultos. nlio apenas de nossa Pálrla, os setores ela atividade humana, na clarecer essas estatlstlcas aterradoras
Mas nao basta, Sr. Pr~s?dente, que
mos, poclcrlamos dIzer, da América e agrIcultura, no _campo da produção, que acaba de anuncIar da tribuna. se faça li justa dlstribulçao da pro!lo Mundo, que foi o saUdoso e grlln- no setor da JUstiça em relação à dls- V. E~a. mencionou que, na Argentl- prledade, não basta que Sp 1allUlte o
de Preslelcnte Vargas e a luta trava- tribulçíio da terra, até hoje. não' eon- na, sao 52,9. Mas 529 o quê? Qual é dcesso à terrf1,' aos milhões de pat.rl(.\11 pOI' ",,;cp eminente gaúcho desde segUiram alcançar a profundidade de- a unidade desas estatlstlca? E' per- cios gue não têm onde trabalhar -1\ sua mocidade e através do tempo scjac4t.
centagem? Trata-se. de materIal? é indispensável também (me, dentro,
bem como a obra que realizou em beTenho aqui em mInhas mãos do- QuerJa. que fizesse V, Exa. li !lneza da nossa. pátria, se estabeleça. um
D"rlclo de todos, os brasileiros.
cumentos qUI! vou ler. e que refletem de esclarecer Isso porque, realmente; equllJbrlo justo llaar que todos leE o tmço marcante de Getúlio Var; precls~ente o meu pensamenW.
são dndos estaUstlcos que Jmpresslo- nham padrão de vIda condizente caiU
[lOS é pqullo, precls~mente, que esta
O DlI'etor-Gcral da FAO, por exem- naram e deixaram eslarrecldo o ple- a. dignlda.de' hUmana,. Tive oportunlol
consubstanciado, hoje, dentro das pIo, acentua:
nárlo da Câmara
dade de foca.!llIar multas vl!zes, negJi:llciclle:l5 Papam: foi um homelD que,
"A fOl\le é o mais grave problema
.
ta Casa, o desnivel que se verl!1ca
atrnvés rlos seus atos, sempre pro- do século. DIgo Islo com conheclmenO 8R .ANTONIO 13RE80LIN - entre aquilo que se produz no InteCUl'OU estabelecer um justo equllibrlo to. de, causa, porque, ainda que ter- O documento que acabo de ler é da rlor e o que o produtcl1.' é obrl'lado &
entre o capital e o trnbalpp: foi êle m1l1ar,~e a guerra ~ria e a corrida PAO e está à dlsposl~ão de Vossas comprar na loja. HlÍ poucos dias, no
qne. at,''lwés da Consolldnçao das Leis armamentista, restarIa o problema de ;;xcelí!nclas.
munlclplo de Colora do, fuI saudado
CIo Trabalho, Inclusive, legou ao 'Bra- dar alimento. roupa, alojamento e
'
por um Vereador que me rbamou li.
sll um dos documentos que não só educação para mais da melade da
Sr. Presidente, tenho mais elemen- atenção pará êsté !JToblema' Cf agr!nté h"j~ tem o. mais funda repercussão população mundial; que vive na po- tos em mãos. Esta é" uma noticia de cultor em 1965 ven"c!la um' quilo de
no selo das ,classes trabalhadoms, mas breza e que constitui ameaça cons- Jornal:
sulno •por 750 ~ruzelros vellto~ e paserve ele 'bussola e de orientação às tllllte para a paz e segurança."
I'E I d
tI
d' 'é i
' ~
classes empresarIais 110 selor da sua 'Em relação ao Brabll, Sr. Presldel1, suo compara vo e ~_cn co~ gava oito Cruzd.!~S novos Pór uma
lltlvj[Jnclc relacionada com a vida so- te, Brs, Deputados, tenho aqui eleda FAO chegou ~ conclusao d sacada de açúcar, no entanto, \loje,
olal dn Naçao.'
mentos que envergonham uma naque o nlvel de VIda do proleta- vendo o suma por menos do ,que na."
rlado rural brasllelro é pior do qu~ quela. época., e a saca <!e 'l,q\'icar custa.
E {j por Isto ql\e, ,enquanto os' eml- ção com a noSsa. Pais de dimensões
nentes colegas que me precederam quase' conttnentals, não temos aInda
o favelado carioca. Por outro la 24 cruzeiros novos. Assim OCOl'l'!J com
nesta tlJuuna. tmtarllln da vida e obra. cllapcidade' sP-9uer para produzir aquldo, dos 10.000,000 de pessoas em- tudo aquilo que &e produz, Diante
de Getúllo Vargas em relação a dI- ~lJ ub ciu~ l1l:cessitamos para .natar a
pregadas no Brasil, em Iltlvldades dêsse desnlvel ~remendo é que
SI
terenles aspectos das atIvidades nu- fome dos nossos semelhantes. Vou ler
agrárias, só 18% eram proprietl\- crla' essa sltuaçao, em que o traba.mnllllB, ell quero deter-me. sobl'etudo êstes dados:
rIos. em 1940, Em 1950 a colss dor 'da cIdade, pràtlcamente, não
nu Influencia da obra de Getúlio Var- "As d1sponibllldndes de allmenlos
piorou: dos 11.000.000 de pessoas tem condIções de vIver, e o agrIcultor
l1as em relar,lio il. população que ainda para consumo humano. por hnbitanempregadas em ativIdades agrá- é explorado. Aln:1a agora, passando
i}Dje vl\'p esquecida. no interior de 110S- te e por -qUI/ano, no Brasil. em 1962,
l;ias. só 14,8% erlUll protlrlell\-!POr Pôrw Alegre, vi nCl aeroporto
EU P:'1fl'ív
erám: cereais 113.1; raizel feculnntns
ríos."
de.'l.'lll. c-a.nlta.1 uma vlUlf.l&.o:ima. 111'0â
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rotineira, naquele ramerrão, nunca
í',()l'iIPARECEM MAIS OS SRS.~ eia SOclal'sÔbre o pagamento do alJO.. gação do seu prazo e -a necesalda.dI
poderei, esquecer qual a data de nasAcre:
no-familla As [aromas de prole nu- de preenchimento dtstes cargo.s.
clmento de Getúlio Vargas, .porque inmerosa. no ~ordeste.
cutiram ísso, não apenas na mínha
O SR. DOItIVAL DE ABREU:
Jorge Lavocat - ARENA
O SR. DJAL1'oIll FALCAo:
cabeça, mas na de todos os brasíleíProjeto-de-Lel
que IOOdJ11ca o P'lPará:
ros, E não' hà nisto qualquer desdouRequerlmento de lnfórIl1&Ç6es ao rágrafo único do art. 52(1 da. Consoro ou desrespeito à memória do gran- :a:éM Gueiros - MDB
Ministério
da
Justiça
sõbre
critério
de
lldaçiv.l
das
Leis
do Trabalho e dA.
de Presidente que, reconheço, foi um
Maranhão:
:r:: 0 ench1men to de carg'JS :na Justiça ou tras providências.
grande brasileiro, \lla estadístc, hoFederal.
mem de desenvcíture Intelectual. Mas
O SR. AMAURY KRUEL:
O SIt. RAnlUNDO PARENTE:
também tenho o dever de rCS;leltaI 'l'eml.stocles TeiXeira - ARENA.
ProJeto- ..e-Lei que dispç6e sObre
u memória do Sr. Marechal casteüo
Ceará:
Projeto de lei que altera a. redação Isen~ão de quaisquer tributos nas ven·
:Branco, que durante três anoS tamHlldebrando Guimarães _ ARENA do art. 87 da Lei n9 1.711. de 28 de das de animais em f,XJ:l<lslçlíes feiru
bém soube ser um grande p,resldente
(Z-8-1'9)
o)1tubro
de 1952, e dá outras provldên- oficiais.
. '
c, a, seu modo, serviu à Pátria, com
dignidade e honest\df1e. Era o apar,Cl[as •
Rio Grande do Norte:
O SR. ANTÔNIO BRESOLIN:
te que queria dar, apenas para repaO SR, ALDO FAGUNDES:
rar c.'~a inj ustlça. que V. Ex~ ta.lvez Agenor Moura
' R e q u e r i m e n t o de Infonnações ao
Pernambuco:
Proj~to de lcl que dispõe sõbre ~ Ministério de Telecomunicações sObre
involuntàrlamente, estava cometendo.
proflssno de zootecnísta, regula o seu medidas que prejudicam servldóres do
o SR. DAVID LERER - Não penAlde Sampaio _ ARENA (7-8-68) exercícío e dá outras provIdências, ' DOT.
sei multo bem antes de lUzer o que
An(lrade L1lIla Filho _ MDB
Requerimento de Informações no
disse, não cometi Injustiça alguma,
MJnistéri., do Trabalho e Previdência
O SR. IVALDO PEBDIGAO:
porque deixei bem elaro meu respei- (13-8-68)
to à memória c à personalítínde de Petroníl1o Santa Oruz _ MDB _ SCclal sõbre se está em regime de Requerlm..cnto de Informações ao
ambns os Presidentes. Quero dizer, (8-8-68)
Intervenção a Cooperativa de consu- Ministério do Interior sõbre o adiclano1Jre Deputado Fau Rosa, que a. Rismo dos Empregados da Viação Férrea nal de pioneirismo e outras nntateria, assím como a memória da povo,
Sergipe:
do Rio Grande do SUl sediada. em gens ao pessoal em exerciclo na AlIUW
é impiedosa. A HIstória só, 'pgistra
Eraldo Lemos MDB (S1-7-{18);
santa. Maria.
.
zOnla•
Requerimento de lnfonnaç6es ao
os homens que ajudaram a. eonstrut-ta
Labia:
]{'lnlstério da Aeronáutica sõbre que
O SR. BUl\ÍBERTO LUCENA:
o SI', Chagas Rodrigues - QUlll'ill
dizer, apenas, sem ql.erer entrar nascícero ...lantaS _ ARENA (SE)
obras complementares têm de ser feiProjeto-de-Lel que dá nova redaIHI divergência, que Vargas foi ditador
Edgard Pereira _ MDB
.,'
tas, aInda, paar a uWização da es- ção ao art. 48, do Decreto-lei númenum periodo, porque, primeiro foi
L ls Ath d
A1"
tação deBerta',
passageiros
d., U Aeroporto
d 13 d 'março d e 1967 (Nova
Rubem
em Urugulana,
'Rlo ro 314, e
u
ay e - ......ENA
propriamente um revolucionário.'
Manuel Novaes - ARENA
Grande de Sul.
T
• de Segurança Nacional)
e, bem
]i mais. Vargas utlllzou o seu per/oNeci Novaes - ARENA
assim, revoga os seus parágrafos.
do revolucionário em favor da emanOàulfo Damlngues - ARENA
O SR. DA:YL DE AL1U~IDA:
O SR. BtL.1 0 GUEIROS:.
cj'pa~ã." econômica do Brasil..•
Oscar Cardoso - ARENA
R""uerimento de Informações' ao
.
Ruy Santos - ARENA
"Oi
Requerimento de Informações fio,
O SR. DAVID LERER - PcrfelMinistério ,da Educaçúo e Cultura, Casa. MlJ1tar da Presidência da Repútamente, Sr. Deputada.
Guanabara:
ouvida a DIretoria do PHAN sõbre o b1!ca e li NOVACAP relativamente
O Sr. Cllagas Rodrigues - .. , em
Reinaldo S?-n~'Anna _ MDB
resguardo do conjunto arquJtet6nlco às terrns da área rural do perímetro
favor de reivindicações da. classe opedee,! .a raü, na Estado do Rio de Jll.:' geogr:lfico do Distrito :Federal.
.
"JÍ,1'lll. E é por Jsso que, afastado do
n u"
....
.
Minas Gerais:
liouer, foi clelto Senador da RepúAureliano Chaves _ ARENA
O SR. ROCKEFELLEIt DE LUlA:
O SR., LEVY TAVARES:
blica por vários Estados. Outros ditn.l!ores, que enveredarem pelo camiJ;tequ~'11lento de íntormações ao M~~~f~~e~tg 1'it~~~~a~~aJ:
Nogueira. de Resende - ARENA
nho da reação e que procurarem def''io Paula:
Mlnlstétlo dos Transportes, por In- Exteriores, sôbre o ínteíro teor dllS
ter a ':ilstórla, ~es acredito, se fOs.
termédlo do D. N. E. R. sObre o treBalda~cl Filha - MDB
oho da BRr-101, na !;ravesla do pen- explicações que deverão ser dadas ao
sem candidatos, não seríam eleitos
Braz
.Il'oguell'a
ARENA
metro
urbano de campos _ Estado do e-teríor sôbre a questão do massacre
scejuer vereadores.
das mdíos brasileiros e demais esCardos.., de Almeida ..... ARENA - 'Rio de Janeiro
(SE)
•
cAndlllos verificados no elt-SPI. cono SR. DAYlD LERER - Nobre Cardoso Alves _ ARENA
O
SR.
l\IAR,COS
KER~ANN:
forme
otíeío reservad, no Itamarati,
Deputndo chngas RodrIgues, Vossa
David Lerer _ MDB
Requcrimento de íníormações ao e faz outras jndlga~ões,
"
Jí1.'{cel&ncia. disse tudo. Não entra em
questão a pessoa. em si dos homens
Campos Verglll
Minlslérío da Indústria e Comércio
O SR. FERNANDO GAlIIA:
que comentamos. O que Importa,
e. ao MinlstfJ'lo d, Trabalho e ProReqt.erlmento de Informàc;ões ao
G I
come díss, o nobre Deputado Cllagas
'o á/l:
vidência Social sõbre aproveitamento Ministério da Indústtla e ComércIo,
Rodrigues, li diagnosticar .en tre os
A-tOnto Magalhães - MDB
da mão de obra excedente na agrl- sõbre a c~laciio e In.tl\ll1l)iío de Agênhomens pllbllcos brasileiros aquêíes
.cuitura.
M i .
Benedito :Ferreira -' ARENA
que ajudaram o C\.l70 da História a
Paulo campos _ MDB ,.
Requerimento de informações ao elado lBC, em- armga, -,
Ilvunçar e IIquéles que se esforçaram
Ministério da Educação e Cullura sôO SR. r··')IBERTO LUCENA:
pura que eln retrocedesse. Os primeiparaná:
~
bre os motivos que o levaram a ]:las- Sr, Ptesiuentr, peço a palavra 'para
ros foram guardados com carinho na
Fernanc1.J Gama - MDB
sal" lL'l atribuições do Instituto Na- uma comunicação.
coração do p'vo e com respeito nas
Henio "'omagnolU ..:.. Al;tENA
clanal de Estudos Pedagógicos para
:pÍlgillas da História; e os segundos
900i Regls _ ARENA , .
a Secretaria Geral do MEC.
O sn, PRESIDENTE:
t<xIos se apressaram em esquecl!-los.
Rio Grandc do' Sul: '
Requerimento de informt;t;óes ao
Tem a palavra o nobre Deputlldo.
Por esta mesma razão, Srs. DejJu- '
Gabinete Civil da Presldencla da
tados, venho à triliuna hoje, voltanAlberto HIJ!1'mann - ARENA
Presidência da RepúbJlca sóbre desO SR. HUMnERTO LUCENA:
de ao íniclo do meu dIScurso, afirmar
Norberto Schmldt - ARENA
p~!lL com publicidade dos órgãos da
(ComunIcação U) - , Senhor
que tilg., isto tudo endereçado ao MaCompareceram mais - 35
admlnIstra.Ção direta e indireta, e dos presidente, Srs. Deputados: comu~lco
rechal costa e Silva para, que Sua
VI
_,
ORDEl\1
DO
DIA
Minl4
.
'os
de
Estado
no
PaIs
e
no
li
Câmara
que,
no
i»lc-o
da pró~a.
Excelência salb~ que, na hora em que
Exterior.
.~mana, farei, deslll tribuna. Jl. denunn poeira se deitar no fundo das águas,
Requetlmenta à Mesa, de inserr;ii"i'a'i à nação dos graves acontecimentos
O 'SR. PRESIDENTE:
há. uma História da qual êle fará
ata, um voto de congratulações que ocorreram na. Paraíba durante lIS
parte, 1l:le pOderá ter ajudado a HIspa~ec\';t.:n~c
d~resença
ac~:s
o
D~~~:
pelo
~'!aparccimento da rel-Ista clvl~- manifestações es~uóantls Inlciadll.'i, em
tórlll, poi;lerá ter segurado [\ Hlstórl[\
•. , •. ' . . '
militar "Nação' Annada", cujo prl- todo o País, logo após o bárbaro true ser lembrado como Vargas, ou po- tados
•
meiro nlimero vem de ser edllado n~ cldamento, na Guanabara, do jovem
derá ser lembrado cama Castelo
Os Senhores Deputados que tenham Guanabara..
EdeoÍl Luiz de Lima Souto.
Branca. S'Ju daqueles que acreditam
liue alnc.a há tempo de o Marechal protlosições a apresentar pOderão faO SR. MANOEL DE ALMEIDt\:
Analisarei os fatos, em suas llnhll8
Costa e sllva escolller. (Muito bem. zê-lo.
, gerais, descenda, porém, aoa «etalhes
Palmas.)
O SR. PEU ROSA:
O SR. :MANOEL DE AL~A. indispensáveis A calacterlzaçáo da
.
.
_
Requerimento, de lnformnçoes ao lntegt'al re..'IpOnsabllidllde do GoverO SR. PRESIDENTE'
Requerimento de Informaçoes ao Ministério dos Transportes sôbre as nadar João A!!l'lplno pelll8 brutais
(f1enrique La Rocque) - A Mesa Ministério aa Fazenda. sObre a divl- razões da anunclada transf~~êncla da violências cometidas éontra os estu'" lISSocla às homenagens que o ple- da externa do Pais e operações flnan- 2' Regliío do Sisl.ema 1"errovió~io dantes paraibanos
Na :onal de Bel:> Horlznnte para a
.
bário acaba de pre,star ao ex-Presi- celras internacionais,
_
Gunn-"ara
Para que se tenha, l'or ora, uma
dente Getúlio Vargas. SObre sua vida
O
SR.
ARGlLANO
DARIO:
•
idéia
do
que
houve,
na Paralbn, basta
D SUIl obra dlssel'hm com emoção os
Pro.leto de lei que estende aos lna- - O srh DOIN VIEIRA:
InfDrmar neste instan~e, que !lOS ;:ho'
p:md,res que ocuparam a tribuna.
l4esmo assim cabe que assinalemos a tivos civls e mllltares que especifica _ftequerimento L de informações ao ques entre a p~lIcll1 e os es:udnnte.s.
nossa. palavra de saudade e de reve- Os preceitos da Lei n9 1.505, de 3 de Ministério <la ElJucaçiio e Cullufa só- aUm da deten~t'o de alguns ser.undarllncia ao llustre brasllel:ro cuja me- Jal,eiro de 1950 e dá outras provi- bre o ensino secundário em Santa rlstns, unlversl Iflrios e profl;s!onals
dênclllS.'
Catarina e ao funcionamento de seus liberais, vários e',tudan~s e llOp~lar~.
lnórln acabamos de homenagear.
órgãos de Inspeção e fl.calI7nç:o.
fOf1lJl1 espancados, tmuo sido tres S~O SR, AGENOIt l\IARIA:
'cundart~tas de menor Idade feridos à
(DISCURSO DO DEPUTADO BARequerimento de Informações ao
O SR. GASTONE RtaHl:
bala vela policia.
TISTA MlltA,NDA, RETIRADO
Ministério da Fazenda sObre os criReCjuerlmenlo àe informações ào • Era o que tinha a dizer. (Mui/o
PELO ORADOR).
térlos adotados para a fixação do Ministério da Fazenda sObre cs m~ !lem.) .
O SR. PRESIDENTE:
preÇO mlnimo d, algodão na região tiv!Js pelos quais ainda não foram
O SR MARIO COVAS'
nomeados os candidatas aprorad:lS
'•
•
Está iindo o tempo destinado ao setentrional..
i..equerimento de Informações ao no último concurso para Agentes FisSr. Presidente, pe~:f a palavra para
n:xpediente.
MInistério do Trabalho e Previdén- cals do ImpOsto de Renela, a prorro- uma comunicação .
.Vai-se passar à t>rdem do Dia.
00,

Sábado
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que a procura40rla -Geral lU 'Re- sJlênclo. As ~I!zes, IlS3Obla.m de li\lIe
15sa- ela é evangéllca, a meu ver".
ptlbllea deu parecei' favoráVel à o Hino Nllcional.Cartnl!.3 as.nalam
(Ev{rTigel1w e - Justiça. Soe/ai _
Teín a palavra o nobre Deputado.
"cassação de seus mandatos, por o llrotezto-e o Incoll1orl11lsmo. s/ogans
Notll& taquigrátlcll§. ae uma conre,
entender que têm flliações com o exprimem a posíçao de resistência. É
;rência àe -D:, Antônio 'Fracilfo,
O SR. ·1\IARIO -COVAS.
' 'Belo Hor;zonte, 22-1-68, p. 12'._
Partido comunísta, Ora, aqueles um íute,'. Mlllr os jovens completam:
(Co1noLtder - M) - Sr. Prssí;parlamenlare1l não rorsm eleítos ."COm .êSte Iuto, a lut90_ começoav,
dente, a Com1ssão Executiva ~cional
',ontem-; _estão há vários anos no Começou ein todo o Pais. Uma. luta O têrmo execrado I1llS lPl\1's e .na
do MovJIlIento Democrático Brasileiro,
exercíeíorda IllÍSSlío_ que, o eleito- que não é ,el(pIDtão, d~ imprud!:ncla- retó:r~a de algu1l.l, "l'evolucIDllâr;o-~"
consíderando li. ameaça que pesu sobre
rado lhes confiou. e é no mínímo lI1lll1aS lncopsequel\tB.l"LLt.!. retJe~ida, vai aparecer, un bom -vemaeuio, 1.0
estranho que, de .uma -hora. para pe~da, -em busca' de eJquemaA ,de segundo .perloL.u ao- Numero 1 (la
os deputados têderal&' AiJaclero_ Caropaneua, David - Lerer, Dorival de
outra, se vejam assim ameaçados. aç~ que ainda nae se desc()~r.:ram no 'PopulOrU11/, PrO{/Te8bio, once se, tala na.
Abieu, \Emerenciano Prestes de 13arSe não podíam ser eleltMa Jus- pcrmenQr. "
_"renovada consclencia.lizáção nus e:;.ros, Gastone Righi, Hélio Navarro e
tiça Eleitoral dever\ater.lhes neSete dJas ãepoil'., as missas, 1'4Jssll$ gênclas da. memag.em . eva.1~cJJ~1l;',
Lurtz ·Sablá e deputados estaduaís
gadD o direito de candidatar-se; guardadas. vlgíadas, 03-punídores ate. ~onse~Ucntll ao L\l'gunúo, ,lJorJ~ll.D
Fernando Perrone_e JOJqulm ]!'ormlgil,
.se depoís de' empoesados é - que morlz:ldOs. perplexos., mas declcUdro a Ec.um~n!co "~,(j Vattcano, e ~uJn." unaeíeítos em 1966 sob g; legenda do Parsurglram' . provas que tornaríam biüer, eventualmente a matar~ Patl!t!s. IIdade .e f~",~r. oc.om que ~~, f1~r::e.18
tido. e cuja. díplomaçâo foi Impugnada
11lclta,sua eleição, que o assunto revestidos de paramentoJ, daO-sll as aprofundem tt,,~s!li>, dímznsue; co
, perante a. Justiça Eleitoral, penuendo,
se resolvesse imedla.tamente -:. o mâoa e caminham na'lrentedo povo.' prObJ&l1lll do ,~<ze~VO~Vjll1~n:" e. se
,.trauma seria pelo menos ~ma1s O Importante, não é só· que 'tenham convenç~;n. da. urgcnc,:_ d~ t:~a 1I~ o
agora, recurso a ser, _decidido pelo Tri·
bunal Superior Eleitoral torna. públl- _, atenuado, Em face do -que vem evitado o pla&'lllcre. 1t também, e acl,,: sol.dilNl , ~o esrorço _ ,~".' A1a"~. a
co, com 0- testemunho da. auaIntegral
_ocorrendo•. tom'a,· toros de verdade ma de tudo _que hajam; mllIlltestado tQlnO, a misérIa, as, dO.,I.,lIS enaemillol1dariedáde aos va~orDOOS ,cop1pa,li. verSão que 03 clrculo,ll pcllltlooa 11, COÍlSclêncla de uma gjtuação e, ãi caso a. Jgool'l1neia., ... neste ~!;:~r ;~W~
~:ol1eiros, o seu proteato contra a' ten'&,tãO' veJculando: a. 'pretendld!\ uma tarefa.-. ,. . _
' . . . sívo ~l\ !~~rJa ".di:!- l11lll1l1l~~LJ"Ue ~:
iativa. de esbuluo ((oa seus mandatos,
clI&Sação f&;l, parte 'movendo, com ,Em outras áreas -os InbAlhadorz.s A.. cOn,;.l~C1a.n~Ção S\l:"e, no l_.to
que rllceberam elo eleJtDrado livre de
o tlm de Jevar o govêrno a um perdem omêdo. Já se pl'cíW'ani pAra otlellll clll. h'ncJcllca,,1·aJ;! a un ..... 4'
Slio Paulo.' - _
"enrijeclmento" em suas ;poolções. eX1,,'1r 11 lIbcrtaçr.o - do ljlrrocho sala.- ,portu,llue.ra, ·edlçi:.o ,da T'l?Jg~i!f:a p~A impugnaçãO dos dIplomas dos
. 03 meiO$ mais JúcldOll e re.spon.."á~ dal, oondiçôes de vi4.aJna1s,ju.stis" Jlglota. Vatl~na. E:;e con;UH~r~l~B
mencionados representa.lltes do pov",
v_eis do PaJs, entrelanto, ]ll'ecisam menos O]ll'essiVl1S. maior parbclpaçãO a Vl!l'l:1lO orJoJlllll. e;~',J,~ e!J1 ~:'~?"so
fundada. cm 'motivos frlvolos e alega-_
re.sistlr, a. essas pre.s<lões" porque 'ná vlda e na direção da so~ledade.ell1 latim de, sllbor cj~I;o, 'Pil:,~,-l1OS, •
ções de todo em ~odo lmprocedent~,
radicalização 'gel'a -l'aáJcallzação, e que' via de -regra. são tratados C01M liCJ~.af"~. que ali s~, QcfJlle a
no entanto awlhldas pelo Subprose o proceESO cat.s:atórlo fôr re.sta-' elementos menores.
_ coru.r.ienclll.llllsÇll;0 (ou lOI1,d.nlJ~~çao).
curalÍO( Geral da' República, .rep~e-belecido. ainda que por vias indJ-_ ,EstUdiuttes, líderes rejlglO3lll, artls. como o p:oc~o pelE Qú~l ~Ds.:Ol'r:a-.
senta não ,só Injúria aos -legitimO!! diretll1J, caracterlZl;lr.se-á o retr~ tas, Intelectuais e_oper{uios encetam mos ap(o~ .~ julgar.• e j:"';1.~er~., u"la
-reitos ciOil ImpugnadOS.1lla8 sobretudo
cesso -delllMrátieo que tanto se a luta pela 'dasmarglnallzação,' Impe- realldade, _G c manena m~l" nLll a, e
_
'
.dlcl'os"; até' hoje, de ,acesso 'aDil tocOs 1nJlls protunc1:l, com 1:!Stus l10 U~~ ~~;..o
ofensa ao pronunciamento popUlar, '," ' deve temer."
base da. representação 'democrática, e ' . '
,
-. de decisão J:oütlC4 dominados pelas trans!0I1I!,lldora..-,
• _,
, ,
ameaça à integrld!lde do Congresso b El'z . o q~e de~eja, diZer, (MUlto ollgarqUiás vitorlot.llll e J>tllldlflcadll&. Se ~tá. co:re.a. a ncçao que e::.:ua-,
, NnclolUÚ; que por via de proCe&liO.!l vJ- em.)
_."
saem 'à,s ruas encontram-se nOõ tem- lecemo~ sôbIe o fenvl1!cl:tI dn. c_ll.clolosoa e reprovavels, por tal' forma &t:!
O SR. PRESIDEN'I'E:'
ploa ,!! ~as as5embléÚlS de clasSe, para enclallzação e se GS smals (joe li .rc~
pret,ende desfalC4r, além de lntplicar
' ' ' , ,."
romperem a barreira.. .
_cente ct1se evidenciou -,co._r~ponrlem agrave dano para- o MoVlntento Demo-- ' Tem a. palavra o nobre Deputad{) Eis alguns sinau concretos dI! uma sua verjfJ~aç1io em dlmensõ~3 naciocrátlco BrasileirO, que, a vJnglll' ao es- Ma.ta Machado,_ n.a II,UBlldade ~e Llder· 'tomada, de consclencia que adquire na!., convem jl1dll~a:'1l1Oil, em prime! o
'llúria Impugnação. perderia' vários <ID!/' dó MDB.
dimensões naclonals.' .
, _ lugar,' qUll.l a, r=~ ~o StU_ aparte.:"CUS representantes tanto no _plano
O SR. MATA -MACHADO: .
'A conscienclal1zaçl1onão é só o Cl!- mento ncs me.os re.l;pCSJS, qunr:ttl aIs
- -•
,
. Jlhecimenta de 'tatos e de clrcunslân- movlm~ros_ r.l.a. juventUde, o, n. s~tiulr.
nacional como no estadual.
Estíl convicto -o M.D.B. de que essa. (Como Lider - Lc) - Sr.- Preal; elas. E um-.processo dinâmico, I!: um d~ que e que os jovens tomam censtent-tltlva. contra a democracia e o dJ- dente, 81'S. Deputados, a Câmari!' e ver e jUlgar, para 'agir. E lt ação êon-' CJ~cla, para deternúnadas o;Çú~s,
reito não alcançará. êxito no Tribunll.1 testemunha da l~aneira como, oflclal- seqUente é transtormadora -+ revo- n~o só no Bras!l cemo no hlundo in.
Superior .Eleitoral. Essa alta. e egré- mente. se pretencreu aprecla.r-e julgar luclonárla no seu signIficado auWl1- terro.
gla corte,' fiel à linha. constante de a. receute crise em que &C contronta- ·tiro."
- _.
Houve quem _se encandall2as~e com
:lsenção- e serenidade que preside aos ram o esquema punJtlvo do GOVêfno e
O atual fenômeno da cons:ienclall- a pr~~nça cios padresllfi,s ar..sernblew8
seu.~ ,julgamentos, c~tnmente há de 08 e.studantes que. mob1lJ.zadoa' para zação em d'lmensile.s nac!onals- tlOmeç1 estucmntls. e lUlS. lnanlfe3taçGl!.3 'de
l'econhecer a legitlmldade dll3 man- pro~tar ~ontr.a Cf assassfnlO do jo.Vel1l pOr desfazer equivoco. em tõrno dO rua. Todavia. eJI'a participação 'é.frudatos impugnados, 0l'0ndo --barrelrll, Edson L~ls de Lima souto. tiveram, próprio têrmo neolo bmo já' antes to do que Paulo VI chamou "a renolIItransponivel lIOO que maliciosamente no l3rasll Jnteiro, o apoio das par~elll1J diclOnarlzado'~ pooto 'fnllls freqUente- vadaconscJenclall;:açi!.o d:ls eXlgt'nintentam Jnva!jdar o ·veredicto das mais vivas do clel'O' católlco, dos tra- mmte em u.w sob uma corruptela: clas dn. mens~gem eVdng~lli'a".
umas. "
' balhadorB.!l e do povo em geral.
"conscientização", em vez de, "cons- "Desd,e a Co~~tltUJÇfiD. Pastoral
ImpossibJlJtlldos de negaJ: a. violên- eienclalizaçáo". Escrita ou d1tll de GaUdlUm ct Spes ,sObre a Igrpja ro
Esta, Sr. Pze.sl~ente, a nol-a que_o
:MOB, após reW1lao de sua C01WssaO_ cla. 1lOIlcial -desencadeada. _sobretudo uma. forma ou de outra. a - alnvra toi mundo de hoje, datada de 7 de dt.Executiva NacIonal, expediu -na noite na. auanabara, OS defensores, do ais- cOllSiderada elÍ1 certo Jnst~te alta- zeml:iro. ele 1~115. há umu p:-eoC;'paçáo
de ,ontem.
_
tema vlge~te tentara~ justitlcar a mente sUbv~rslva.
'tun_dament!ll cr~ o e5t3do d~ InflUI!', A llderança.- do MDB. ~o t~er II brutal reaçao. ll.trlbUlnao-Jhe o carll.- Testemunha de excepclonl1l cate 0- taçao e de re~el(lla. 'da juventude em
leitura, reserra-se para unl ~ronun· ter ~e dete~a-do que _apell~m "ideais ria nos lnlorma sôbre o Utterrogat!rlo face de sltuaçoes '])rofunda::nNlte mllclamentc? maL!le~t;.enso e m~ pro-- e prmcipios l'evoluclonll.rlos • ao 111e8- em certo lPM, dos multos-lnstauradOõ dadas. Leia-ee o n 9 7. cl~:se dccumentundo a respeito CleIlse acontecunento, m~ c temPD em que, só t1nhllm olhós por ai O -JnqUirido exclama'
- to, cuja elaboração -el{jgm rlua~~ ~j!lro
e!ll' próxima oportunldade~
(Muito para. ver. na mobilização poPUlar f i e '
_.
.
anos de pesquisa e de anál~e:
bem.) \
'
reslatêncla. a. "subversão" e a Hba"Mas'o,senhor,tem-coragem ti'\
~'''A
-,
d
't j
,
derna".
_._
usal' esta palavra? Pois aqUi mp~_"
_
~uQlInça
~ men 11 da"de. e
O s~ :i\IAURiLIO- FERREIR,\
O. s~p1l.smo cômodo t!e tal aprelno ·se. sen_taram o' métCco Fulano
de ~iltlllturll&col.OCa; r!ll qU,st,:lO
;r-JMA.
'\ claçao e de tll.1 Just1iicatlVa têz com
de Tal e a médIca Fulana de Tal, - tteqüentemenle o",-valOres r're~I_·
Sr. Presidente. peÇo a llalavra. ,uara que os responsáveis pelo· Oovêrno e
que são- d'o- Partido comunista. e
1:-en P.~l'tlcUla::e:t~e 1JUTI'.O ~O$
uma. comunicação. .
por sua su.stentaÇão polítlca.-_pel'desfalaram em. conscientizar".
t s. com,t eQ. ne anuo, ..usem a excelente oportunidade de uma _
. ,
por am s~a SI uaç-~o; bem mll1!', a
O SR. PRE3.DENI:. _
tomada _de consciência. qUe 03 levaria
E a testemunha se pergunta.: 1nquletsçeo os lorn:!. um revolla'rem a. palavra o nobre Deputado._ a capacJtar-se melhor da. situação real -- "Con.scfent/zar terá ti;na pa.dlÔ. .cdol1ll~lenitle.s do prÓ!!rlO valor
- _
- --do paIs, especia!lllente do estado de
lavra subversiva ou uma. palavra . na. VI a 60ea" !I.lulto ceê.o 1lSl)1O SR. lIIAURíLlO .FERREJJlA espjrito da oplnJíio pUblica nacIonal,
humana?"
r~' a nela partll~lpar. ~POI' 1M!>,
" Llr~:
que repele -os Inde1lnldos" "Ideais" e .A resposta é prec~dida de uma rete.
nao é ~llro que os pais .• e ,eú'uca(Comunicação - Sem revisão Co "principios", -moni/tonamente procla- rêncla à "exJXlrtação" de-grandes prodores smtam cada di!!. ditJculda·
oraàOr) _ 81'. Pre&ldente, a lj'ação madoo no vão esfõrco' de dar consis~· t~ôres e técnIcos, r.o:.s3ll -patrlcios,
~alcres "nD cumpr:rnento dos ....
inteira achll-se estarrecida com· mais Mnela à eqUlVMdda aventura de llJ64. mal'; de 260, ll. partir de 1964. Entre
us_ everes '.,
uma. inV.estilb-da ditadura contra as' Na verdade, a. crl.'le põs em contras· ~tos -fi-slá P:;uJo Frelre, "a ·9uem ó
Lel!.bro-me, aqui. da exClamaçi:ó -de OpQslções, ~ Neste _instante, o grupo te a aUenadora inconsciêncIa de uns e ,EplScapadD chIleno pélltu.. que o asses- um repórter do "Le Nouvel,Observa_
millt.u,' -fascista que se a~u do a patenteada. cOll.>cienc~allznção de SOra.sl!e na evangellzaçl:o realista dO teur" sôbre a "rebelião -contra a unipoder prelende,a eabeça dé sete cole- outros, 0.'1 prlmclrClS .l!3tão no Poder. povo e que hoje colaoorá na liberta· vers:dade teudal", em Roma Turim'
lias nl),S03" DeputadOll ,Feder.ais por ou à sua sol11bra. .~., se~undo& com- Ji~ de paises_ da AirJca". I!: eUl 1:'aulo Milão, Pisa, Florença, Trieste; Venez~
São Paulo.
- '
põem.,se niía- a ma:tr.1a Utl povo; pelo Freire -llUe o _Blspo·Antônio Fragoso, e Palermo: "As autoridades e as pes,Lsio, para qu~ cond.e 6'0'; Anais da menos as cprrent~ eapazes de can- de Crate~, en~ont:ra o slgnltlfmdo da SOlUl e:dult.as não compreeridem -mats
- Casa, -o edl1-orJal ela. "Fõlhlt--de, São duzlr o j::ovo. em Iê'=C8 de V1sãD cor· con.sclenClallz9.çao. Conaclenclailzar O'a nada!' __, _
'Paulo", sob o título "Cassações". que_ r~ta da· realidade' atual e das exigên. conac!entiza.r'o.ho~em é dar-lhe "uma A Igreja compreenci-eu ....;; e vai coin.
vem juntal' a-yoz liêsse grancle jOrqllJ c,lI&-do f41turo, ,,- _
wmclência crlt!? ' capaz de a.pJ'cen- preendendo também no BJ'asll, Eis o
paulista às_ de todos os d,enlocratas O q~e surpreendeu na afmnaçaG de der "as contrlldlções úo regime que o seu e o nosso privllégio.:-_
bra,slle:ros, que l'epudJam processo:! autentlc~dllde _dos. joveml e nOl. ,sua. envolve, ~ julgá-lo, de conqUistar in- continua o tópiCD que' vlnhnmo3
disposlçao_ de assumir respDlll!ablllda- dependi!néla em face de tal regime", citando:
- tão torpes:
. des foi. solJrc!Udo,__ a revelação df é ,habJ}ltsr o homem a "de::idir por si,
,"
.
_'
- ,,_'
JWlborll. 4eJll. problema que a quanto já. se aesenvolveu, entre-· lHes em autodeterminação". Capacldad~
Na verdllele, lls Ins~ltuiçoez., as
J~tlçll Elel~crl:J cabe .re.olver, é e no próprIo conjunto tio poVO.-ll-'pro- cJ:lt!c.a e autodeurmln~ção, eis o que
_le.J, o~ 'modos de pensar e agir,
,francamente lnquletan.e·- eES~ no- ce~so de ,con.Sctenclllllz~ção.
-_ adquire alguém, -quando ecnscienclalegados peles antepassados, nfio
VEl onda em torno da. ea.e;;llçao de
E:dson tUls,1un jO'7~íIl1'llho_do povo, llzallo.·
.'
_
parecem - sempre bem ndap~allos
m,n~ldatas de, dêpu}ados. N~ve re- ê conduzido 'ASsM1}bléia LegÚ'Jatlva
Após subl1nhar i!BBes conceiloo,
aD estsdo atttal das col,sas".
~rc,ertantes de SaO Paulo - sete por feUII colegas. SaG êstes que lhe D. Fr~gCEO responde:
PaUlo VI -rewma o assunto em váep~ ados ~~d'er!lu e dou_ esta- organizam o' enLêrro. 'Milhares de
11A
conscienclallznção' é uma 1'iO$ paE.."OS da POPlIlorum Pro· !l1~l~
dU~lS - estao ,na. berlInda. depois pes,.'-oas o acómpanham. _QUltSe em
exigência d81 jll.$tiça_soclal. ,P{lr e' sob perspectIvas lllierentes: ~Q" 47,

o
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se-ca, ~4. 36. mas, de mc::o.lli~l.; ex-Jnóvo':- FrefiJ:o o nosso comentarista.
povo, dIante 4& "ieguranç& mill-jensão e an"úsLias em ~éOl. É.,;vu W- \
plícíto, ncs de nO' 10-11. vi ,,~ a uues- lutorlzaelo, paru quem" "dlante 4e I tu'" cad$ vell maior do gover- mando tódas as providencias li;';": IJ
rüo é su.unca it luz do cheque ue C1Vl-!peso morto CiO, cavaleiros do, comer- I no. Esta sltuaçAo perdurará. en- caso exige - e vou esgoill...las _ não
liza,ões, que se exprime. c~IJCl'el.a-l vnnüsmo, d.-a,nte, dos defensor~s ,da I quanto não mudarem as orienta- pOlque seja o meu fIlho, mas por S.
luen,te, num -ccnn.to de geraçõ,ts'" oligarquia sattsreíta laq!lêl!!S qu~ (j'e~
I çõea básicas de' lIOSS0 govêrne - tratar de um Jovem ne 11 anes que
O ponto ele pardC:a é, uma vez mais, nomlnnn;~s ("ulpaelos üleis), ?lanté
enquanto Dão se .re.onhecer que o sofreu a víolêncía de uma poíícta, Que
.. verlficaçüo de uma quebra C;e esrru- da ímobllídade da, ordem Ique e uma.
Brasil precisa. mais de estudantes esta perdendo (} seu ~alJarlto porque
turns ..que não se adaptam à; 'r.O:'llS desordem), diante da. opressan de f6r- 'I do que de milltares; mais de unt- está acobertada por este rcglme dI'
eondíçõas"
ças econõmtcas que afligem o paJs, 1 'Ç'IlriIldades do que
de qusrtéís: tõrça que estü eníutanoo a cons~ên, .
,
"
, diante da eumplícldade flagrante ou I mais de livros do que de armas; ela e a alma desta República. Da
,.o seu qu~arD, por, ezes, rlgldo, mascarada da. geração' anterior", é
mais de liberdade, jus(,\ça e paz fôrma que felicito V. Ex~. por 'éfse
CHI o apoío mdispensávet c.a vIda que os jovens pedem ci'elxar-se ras'
...
1st
I do que de vigilância, medo e re- mag rat discurso. E que esta Casa.
pi2S..al e .!llmllJa:-, e 03 maís ve- c.nar pelos messíanísmos «consrrutoJhcs se f íxam nele, enquanto os res de Ilusões",
I pressão,
o envie a tõdas as repartições dêste
j cvr ns lhe ~ogem,. como de u:n
Não há como negar que certas f 01'I se o jovem estudante morto se Pais, para que percebam e sintam que
obstáculo ínútü, voltando-se àví- mas de socíalísmo, o comunismo 50'
toma. um símbolo, lI.mbolo tam- o momento não é de pollclamento,
ucmente para. novas formas de oretudo Incluem-se na "tentação"
tlém se torna o ,braço essasssno. não é de repressões mas sim de comv.dn socnü. O conflito das gera- contra ~ qual adverte Paulo VI. Duas
Prov9.velmente tudo se fará pa- preensão da alma nova do Brasll, que
çues o~rava·se ass.m c!,m !Im tr~. ouservacões, entretanto: se a condera atenuar a Importância do fa- êles não consegutrão eneareerar,
g:co dilema: ou gua,ruar ínsuuu- nação do 'eomunísmo se mantém. a
to. Mas é urgente que o povo e O SR. MATA :MACH.o\Do - Sou
coes e crenças atávícas, mas re- recomendação de acautelar-se contra.
o govêrno tomem consciência da muito grato.
.nunctnr ao progresso; ~u abrtr-ss êle é feita de "maneira círeunstangravidade da situação: quando
O sn. l>RI>SIDES'TE:
as iécnícas e cívíltzações vindas clal' e sem a insistência que agradase começa a. matar, e matar quem
(Henrique La Rocqu C) - Com PCl".
fl€ lera. mas rejeitar, com as tr!!- :ia ti tantos, aos que se deixam gostoestá clamando por alímento e missão do nobre orador. submeto ,
cucccs co passado, t6da a su!!. rr- samente errtregat- à outra. tentação, ..
jUstiça, pode-se temer que todo conslderaçi/.o do Plenárto requerímen.,
queza llu1!lana. Com efeito, dema- do anticomuuísmo obsedante, que pre-:
alimento e tóda justiça. venham to de prorrogação a da. presente ses.,
s.nuas vezes c~dcm os suportes fere adotar d "método exegétlco'frAuI a faltar ou então esteja. próximo são até àl' 19 horas, pura CJue falem,
morms o 1'CllglCSOS, do passado, camente desonesto" de só reter âa
o dia em que muitos se disponham em Expllcaçao Pessoal os nobres
t,sm deixarem por IS~O gal'ulltl?,a Encicllca.· essas poucas linhas, para
a. luta.r por uma. conquista, me$- Deputados Padre Vtelra, Antônio M~
n., llperçao no mundo nõvo
repeti-las nas suas campanhas defl>rmo que para Isso tenham de sa- galhães, Amaral de Souza MlJtoll
\"Q ,O I
madol'as; de outra parte, a. condenaerlficar a vida.
Brandão e Adhemar Ghisi. 'EJn vo-<
lIu.cr;z;r;o comenLar:sta brasileiro çâtl de Pall10 VI atinge tOdas as ide<)-.
Eis porque, colocados pela Igre- lação o requer~mento de prorrogação.
(l:r,,,!\a que o Papa, "depois de ter logla~ to~alitárillll; nosso coment!-r\sta
ja a serviço do povo e pregadG- (Pausa.) Aprovadc,
uummeni- fustlgaeio o caráter ollgár- conVida-nos a reter a aflrmaçao de
res da salvação total do homem,
O SR, MATA MACHADO _ .A
qu1l':> elos'governos, lembra comtl esta que 'Wão se luta contra flma opressão
I segundo os valOres do Evll.t\gelhO, menção de um dOcumento e atrans-o
slt\\O"I\o Ullla vez consclentlzada en- eventual de esquerda por uma opresIlOlldarlaamo-nos com nossa ju- erlção do outro encaminham-nos à
gend:'a ~5 choques l11evltávels qúe se ~ão atual de direita", menos ainda
ventude estudantil nelutada e pro- tentativa de responder a uma llergundfto cllfre c1vlJlzações e gerações '" "em, nome da llberdadel"" (Ver Pa~mtamos contra a violênc!a agres- ta que bem corresponde ao apar\.8
&Iva dêsse fato e a surda. vlolén- com que fui honrado pelo nobre co.
pnnc,pnlmente no selo dos palses sub- Eugene Charbonneau -, Desem;f)IVlde"Cl1\olvido:)". Num tiro de clVlIlza- mento elos Povos". Edltôra Herder,
ela. de nossas estruturas que, cOll- lega Jairo Brun: de qUe é que os jl)ç:io em que o paier famílias é senhor, São P~ulo, 1967 - pgs. 105 a 109).
frontadas com" a. populorum Pro- vens e com êles IIS parcelas mais vi.
lIS
cUl'uct.erlstiClls do meio S'lO o DepOiS C/e tudo o que dissemos, é
gresslo, ..serlam quallIlcadas de vas do povo em geral, tomam consci";;emo Cri Propriedade, que é famlllal, fácil compr~en~er a coerência ~a.Il
opressivas do ""vo".
êncla para determinadas opções?
e o dn Iradição, veiculo do l'elno an- parçelas mal.S vivas do clero católIco
"'v
P
d
ccslJ'vl", Tradjção equivale a espirlto naCIOnal, ~o apoiarem o protesto e o
O Sr. Jairo BrU1ll .:- Nobre Depuenso !lO er reduzir a consclenc!il..
de comervanao: "o Espira0 C01lser- 'lncOnfOrmlsmo, ,dos estudantes. l!:ste tado eu não deveria Interromper o llzação para a ação transfonnaõora a.
,
i f I f
t
I d
t
discurSO COm que V. Exa, nos encati- dois ,tôpicos: um ca.pa.cltar-se mlll5
1'fulor I'elna num ,Meio Conservador, apo o o su lClen eI11en e .ocwllen a- t", '""'sde há ~utto estamos acos- nlt1do e mais profundo :a repulsa ao
onde ttOa a inovação é olhada com do na liâmnra .•Quero, porem, ::ealçar ~ ~
su.spt'ilu. onde todo apélo à mudança, du~s manlfestaçoes: uJ;lla que nllO teve tUmados li. homenageá-lo pela sua fn- ImperIalismo cap:,talisla e um esfôrçO
'P0l' pouco radlcal que seja, é comba- mms que simples regIstro em nossos telígéncia, pela sua cultura, pelo seu de análise das experiências soclalis~
t!(~O, O S/(l/U quo é o principio da Anais e outra de que pouco se tomou bom-senso e seu grande amor à n05- tas, visando a uma eventual altemasnlvaçDo"
conheclmento, me.<mo por parte dos sa Pátria.
tlvll, aInda. que de reallzação menos
o~ Pl'o1.Ji~m!lS E,urgem"por Igual, nos órgãos ,de ,divulgação.
O SR, MATA MACHADO - Mul- próx!~nll. vara uma solução cabal dOS
palgs em vias de desenl'Olvimento e A prltll,elJa, consta de um!!' nota. em to obrigado,
problemas brasileJros.
O Sr, J(li!O Brum - M~s sentimos
E' às vêzes,' dificll, senão perigoso
até me~mo nos que já ingressaram na que o VlgárlC! Geral do RIO de, Jacivillzação industrIal e começam a nell'o, D, Jo?e de Castro Pinto, smte- essa necesSidade ~e ex~e~IOrlzar por- trazer a. debate nesta Casa a critica
vlv~r [], l'cvolução t2cnológlca. Rom- tlzou ~ntrevlsta que manteve com o que V, Exa, esta exanlllland() ~se do capitalismo.
..ocumentem()-nos,
]J~·se. por tõda a parte, o equlllbrío Sr, Mmlstro (la Ju.s~!ça, no illl1;} do problema da mocidade. da nossa J1!-- para evitar equivocOS e falsas interem que se ajeitavam muito bem os corre~te. Nela se ~vlClenclaram msa- ve?tude no momento atual da Repu- pretações.
cnnscrvnrlol'cs. E o rompimento "pas- tisfaçoes e f!'ustaçoes gerais em todo bl:ca, llom real sabedoria. ontem, Depois de acentuar a lle2eSs~dadll
na lIo plano vital, em' que gerações se o Brasil"; e f,e acrescenta: "Os,estu- lIamos as manlfe§tações e aS ~tltu- "ao rendimento econômico e ao prl)enfrentam brutalmente. Uma juven- dantes tornaram-s~ ~s I:orta'v~zes do 'des. do Sr, Mimstro da, JU,stiça. e gresso humano" da "introdução da
iude (,onsclenle, J:olUlzada, exuberan- p~v~; de suas aflJçoes e re1vllldlca.- sentlamos uma tremenda angustia 110 indústrla~', "sinal e lator de desenIe e, como tal, pront.a a. con'er todos çoes ,
,_"
ver o desgarro, digamos assim, crl- volvlmento" (N9 25) Paulo VI r
o~ ri.cos e tMas as violências, apres- A segunda ma:llfestaçao e, pràüca- ando quase que uma palavra nova, firma (N9 26)
condena ã de" eo:
suôa em viver e em ver sobreVIver seu ment~, da totabdade dos padres da de &, Exa, nos campos do direito e t .ca ltalls "ll, N f t ~~t
cer
poís llfronta a geração de seus pais, Arqmdiocese de Belo :Horrzonte. o da justiça. Hoje ouvimos V. EXa. ? p
mo, e as o
ema (as..
llglldos ao pllE.Sado, àS tradições de docume';lto começa ror menciona; o nesta. Oasll, e notamos .ovos clarões s,m1~ papa o deSigna) que tem, acom.
trmdêncÍll conservadora, e aterroriza- assa!lSln:~ de Ed.!'on LuLs de J;.lma de luz marcando novas sendas. Acho P~II ad.o"o processo dll indus~rlal1za..
dos dianle das exIgências da l'e!lova- Souto, Quando, CClIU outros compad'lScarso de V Exa deveria çao e e fonte de tantos sofnmentos
çào':'
nheiro~. fa~in justas relvlnàlcnçÕ!!s". ~:: i~l r~sso pela caia e dlstrlbuldO 1l1justJça~ e lut,as ff,atrlcidas. co~
Ra. aquI. um realce dos pafses da E eontmua.
' d I ! ~ente
IOda esta República efeitos amda duráve,ls , Veja,..se bem.
AJl:éric~ ;Ll?tJ?a, onde a "agressJvldade
"Isto tinha de acontec_er, mais E :~ não ~resqueçam de remetê-' ~~ t:Ieltos. do, C~P),t~Jl~mo, Nefasto
lIf1lVel'sltnl'Ja', que os sacode II tedos,
cedo ou mais tarde. Nao é de io à Sorbone paro que compreenda t s t ma, :a~ am a UI' vels. lmpor-,
é o "sinal sintomático" do estac!'O de
hoje que os estudantCS' brasllelros
tócr'"
i
I an e a n ase, porque é sob o seu
e,splrjto descrito antes: "para os C01lnão têm mais o!o seus direitos res. melhor
a a pureza ~ue 'Vanna
aspect~ liberal que Paulo VI retoma.
,sert>(ldores da vclha geração pCde-se
peitados e são vitimas de uma re- m~t d"e !llo:g~u;t~~~~~er : aq~~tô~ a denuncia, do ,apltallsrno feita desde
pressão cada vez mais violenta, agI 11
1 '-,
1931 por PIO XI, na. QuadrayWmCJ
escolher enlre salvaguardar a ordem
t"istente, com suas es~rututas lnadeRepetenl-se os choques entre es- fundamentais para ,0 progresso e o A1Ino. Quais as caracterlst~oll,!; do Ne..
tudantes e policiais, Os primeiros desenvolvimento naclon~J. QuerOdldl- fasto Sistema? Considera êL:. "o lu..
quaclas, suas Instituições ultrapassadas e 'suas crenças tradicionais, e se
representam o inconformismo da zer a V. Exa" que, ha pouco", as, cro como motor essencial do progreg,.
fhmr. n~s!m, na est.agnaçã() econõminova geração e uma fôrça ainda na. ·1.1!::sa. de set!mo dia. em Párto so eeonõmico, a. concorrência COl1l0
co-socIal, ou aceitar os Imperail\os co
. capaz de rebelar-se contra o clima Alegre meu fllho foi Vl'esO também lei suprema da ecnomla, apropriejJ!'Qgres."D e pô!' pràtJcamente tudo em
de opreEsão _ os segundos qlln.se pOI' essa pollcla que anda pCl!' ai ía- dade prIvada. dos bens de produção
scmpre são chamados a "defen- zendo est1:epollr.s, E eis que as màes como direito absoluto, sem l!mHe nem
questão".
certo, há uma advertência de P.lulo
der" a "ordem" es~abelecid'a. e o já não dIzem li seus filhos que tenham ubrlgações sociais conespondentes".
VJ sóbre a "violenta tentação" que
govêrno. mais preo~upado com a cuidado com os bandidos e salteadoSerá outra li. espécie de capltallsmo
Jloâc n.ssllltar OS j~vens e levá-los "a
sua própria segurança do que com res,1?as que ten~am. cuidadO com a clomJnante entre Uó3, prestlgiada e re.
mPBslanlsmos fascmantes. mas como bem-estar do povo,
polllf." que anda a solta, espancando, vreslig'ada, sobretudo após li. contr~
trutores ele lIusõe!;". E perl:unla:
"Nilo pOdem e 11em devem COll- aprís!-onando e procurando intimidar. revolução de 19641 A revista "'rime"
"quem Mo v~ os perigos que, dai reformar-sL os estudantes com uma , O SR" MATA MACHADO - Eu (7 de abrll de 1967), que, paul' causultam_, rcliçoM pop~ares vlolentlUl,
pollticn que diminuI calla vez pergllnlllrla caro colega, quantos anos se. não ::,ostou nada da PO/lui'Orum
llr:llnçoes revoluclonã.rlas-e um .l'~l!vamais o amparo à educll.ção e ao tem seu !IIho que foi prêso.
PIOgresso censurou-a por "Ignorar o
Jar pam Ideologias totalllarlRs?"
ensino, para cada vez ma~ r~orO Sr. JaIro Bl'un ...:. O meu filho fato de Que o laisser foire do antigo
(NO !lI,
çal' o seu esquema militar. Eis tem 17 anos e foi prestar, com a mi- capitalismo.,. está morto". Mas por
'Muitos 5~ apegam a és,/'l parflgrafo,
um' dos aspectos mais signlfice,.. nha utorização, uma homenagem ao que o Papa, escrevendo em 1967, iria
espéc.ie àe "colher de chá" dada 80S
tlvos; militares cada vez mais Rl'- estudante assassillado no Rio de Ja- condenar apenas o capitalismo dos
mados defl'Onlnndo-se com estu- neiro. E na salda, sem agressão alu- meados do século XIX? A verdade é
conservadQres, que logo procuram esquecer o fundamental: o cOllfllto das
dantes cada vez mmos ampara(!os guma a quem quer que seja foi a.\lrl- que a encielcla. dedicada ao "desengernçõcs, a lnquietude c a rebeldia
pelos responsáveIs.
slollado e levado para a DOPS; lá volvJmento dos povos", VISll, prlncldo,~ jovens, mais sensíveis à urgente
A fraqueza dos estudantes é o permaneceu das 8-horas da noite .até palmente à. situação do chamado Ternecesslclade de "Inserir-se no mUlldo
reflexo d,a "msCgurllllça" de um 1 hora da madrugada, causando ll,:ll'e- celro MWldo onde a presença do" ca.·
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pitalismo em nada. o transformou; opção no' terreno da rnílítança po- cialismo fOI pôsto em prática por êp~ca. própria. qúando do registro das
apesar do adV'fnto do chamado neo- lítíca de Inspiração evangélíca ,
elementos Identlücados com o pensa- candidaturas, foi repelida pela mesma.
capitalismo, que é uma. tentativa de . A análise e consequente escolha mento marxista" e quo P "COIllU- Justiça Eleitoral que' se vê a;~?ra.
Udtmocratlzar o lucro" •
foram .supomos nós, fruto de uma nlsmo floresceu CDm' uma experiênCia ameaçada. da humilhação, de transO.ueo-capltallsmo pode vicejar' nas conclusão da. Pacem in Terrís ele histór;ca. antlcrltâ
anti-evangéüea, formar-se em instrumento' dos temores
nações desenvolvidas. Quando estas, João XXIII, onde se assinalou o de- atéia, . sobretudo em sociedades nas .~ da incoU1petência de um executivo,
porém, comi) os Estados U)idos, In ver de -não identificar falsas idéias quais acs Igtejas se ídentmoaram incapas de adapter-se a um regime a.
vestem nas áreas subrtesenvolvtd'rs filosóficas sõbre a natureza, a orí- totalmente cem os regimes anterlo- um regime de ampla. liberdade, de paa.
ou em v.as de ~?Senvolvimento e, son gem e o fim do universo, e do ho- res", estudo recente sõbre o "papel efetivada pelr. participação fmll'l'mll
o pretexto de estimular-lhes a Indus- mem com movimentos históricos de da Igreja. no Brasil" responde aflr- de todos 05 brastlelros na. condução da
trjaüzaçac; controlam tôda a sua vida finalidade econômica. social, curte- matdvamente a duas perguntas run- polítcia nacional e de uma. jusllça que
econõnuca, tal como vai ocorrendo ral ou política. embora tais movi- damentaísr "li possível humanizar o se lfberte de fornvalismo para Imnres.,
. acentuadamente no Brasil, o caplta- mentes encontrem nessas idéias .il- socialismo?" e "a. Igreja pode .sobre- slonar a ação demoerátíeo de premoção do bem comum.
113mo de que se fazem arautos é sem Iosórícas. a sua origem' e inspiração" 'viver num regime socialista?"
.
Pois "a doutrina. uma vez remiu
São afirmativas' as respostas, pois
Nós é que temos de responder. Nós,
t.írnr nzm P~~' o v~lho mas nao exau- lada é aquilo que é. mas um movi- "há,n a teoria so~lalista. uma. gUU- responsáveís jnliticos. sobretudo os
J ldo cr.pltah.mo y.beral.
o Nefas~o manto, mergulhado cmo está em ~i deza que o capítalísmo está longe de que estivermos em condlcões de. vtnSJsie.ma co~trll; o quai se ergue ~ .rCí-. tuações históricas em continuo devír, ter. O homem é o sujeito db pro- cular-nos aos movimentos de Jt>f,si.
tern_Q,~ denúncía de Paulo 'YI .
não pode deixar de lhes sofrer o .jn_ cesso econômico e social, portanto, ção, que hoje se desenvolvem
tõNaCl lo tr mbénr sem motivo que o fluxo e, portanto é susceptível de al- político • .lI. clvílízação se funda no das as camadas -do povo.
.
9
m~Bn~o n ,26 ê1a POpulOrum rrooree- terações prOfimd9.s. De resto,
quem trabalho. O trabalho é o motor d'l.
O Cronista Carlos Drumond da Al1_
so aurma que "nunca serir'demasiado ousará negar que nesses movimentos, história. Uma visão assim, percebe- drade escreveu na "semana "c"ll~I"
reprovo r" o "imperlallsmo In tema- na medida em que concordam com 113 se logo, não somente não se opõe ao dll. morte de Edson Luis:
C'O,lüJ ao dtnhelro", dominação polí- normas -da reta -razão e interpretam Evangelh:>. mas é um conjunto de
tica conseqüente à domil).açã~ ecanô- as .Justas aspirações humanas. não teses eminentemente evangélicas. DI.
", ., êsses tIras nó menino que
"rníca, observe-se que aquí- se trata possa haver elementos positivos. dig- zer que. a produção, o capital devem
pedia, como outros; um restauran;
estar a serviço do trabalhador, que
te Ireqüentável, éssa sangue ínn,
CO ímpcriatísmo mesmo, tal como o nos de aprovação?" lN,9 159).
cente na. calçada, essa fúria poli.
que nos oprime e avassala, E' O' '''imO SI", David Lerer ' - .Nobre Depu- devem ser propriedade sua. é r.flrclat que revela terrívet dcsconhe.,
11~rlallsmo internacional «, sob o co- tado Mata Machado, V. Exa. sem- mar um prí1'Jcípio evangéllco' de JUScimento da~mentalldade estudanman'do dos Estados Unidos. 'Se. de pre eleva' o debate a nível quase tlça. Ora. dar ao trabalhador os ditíl. e tornr, cada vez mais hípoté'novo, pnssamos os olhos pelo texto malcançávet pelos seits companhel- rei tos da produção é colocar na mão
do
povo
o
processo
do
poder,
econõtlco
o sonho da incorporação dos
'latino que reproduz a Quadragésimo ros, pejos seus colegas nesta Casa.
jovens ao esfôrço de ol'galllza,ão
AlIlIO, aJivercmos que a versão oficIal Todos nós o escu~os com todo o mico e, conseqüentemente, do poder
nacional, em harmonia com' a. di.
"em português síntetízou a denúncia dé respeito e admiração. Na. verdade, polítíco", Por outro lado, "a chance
reção do Pais - nãn aparece coduplo Bwe~to do imperialismo: "rei quando aquêle. Iugoslavo. proscrito dos cristão como fôrça propulsora du
história,
neste
ocaso
do
século
:XX.
mo um trágico indicio da crise. de
rummanae !ntémationlllismus seu pelos' seus proprlos comp~nhelros, e
uma estrutura que com~ça' n. re·
imperJalismus lnternationalis".
en~arcerado, durante mUitos. anos. depende da opção em' assumir ou nào
o
processo
de
socialização
do
mundo,
correr à ferocidade para ocultar
O imperialismo Internacional, nln- MiJovan DJllas, -escre~~u aquele liNão
pedimos
aos
marxistas
que,
assua
falência" ,("Correio da Maguem, t{OOl o d',reito de pôr em dúvi- vre que ficou -famoso, A Nova Olas11h". de 3í de ,nlouç.J de 1968, 2·
da. é o que se fundamenta no Nefasto se.' e!U que· t.atava dos burocratas, sumam os principios espirituais do
Caderno).
SIstema do' capitalismo. Nosso pro- diZIa ele qu~ o mund<l, es~a dlantê Evangelho. contra as stlas convicções'
.
- d'
de uma. opçao: ou capItalismo, a de- mais profundas. Mas temos o dl-Ccnfessemos o. falência da ,esf.ru.
cessp de Industnalizaça? erlva, ..co- mocracia cap1talista em que haveria rei
to de exigir ,deles que respeitem fi tura. Unãmo-nos para transformá-Ia.
,mo ob;ervou o cj}me!ltarlst,~ autOI"lZll", a 1íberdade sem pão. OU o socialísmo nossa fé e a nossa recusa. do mata- e substtiui.la (Muito bem: 1I1U,Io o[\m.
do QU 7 já menciol el, do . nt!lls puro em que haveria pã" sem liberdade. rialiEnlo soh tõdas as suas formas". Palmas. O orador é cumprimentadO.
,que apenas se oculta atrás Os tempos modernos, os dias, os mellb eral.-sm.o:
Para assInalar ·0 papel dos c r ! s - '
,
.
de pmflssoes de. fé, ao neo-capitalis- ses e os anos que correm' estão se aão no processo revolUcionário braVJ:[":' O' SR. PRESIDENTE:
mo, e 5ias ap~,:,enclRs. guc ,vivem ~e incumbindo de provar-nos que êssse slleiro", o mesmo ensaio, de fundaDado o adiantado da. hora. vai-se
,'pretemoes polltlcas vazIas de realls- dilema está completamente ultrapas- mento teológico, resume-o em três passar ao périodo destinado à Explimo". pOis "o mal não está na indus- sado. E são as juventudes dos países afirmações: a necessidade de' "ptirl- cação Pessoal.
triaUzação; mu',to pelo contrátio, es- socialístas e capitalistas que estão se ficar a rellglão do povo pelo anúncio
T i S P"
Vi'
ema pa avra.. o 1'. a"re
~a'n.
tá no modo liberal se~!!ndo o qU:,1 encarregando de demonstrar nas ruas lio Evangelho"; de "desvinctüar A
ela se opera... sob a eglde de capl- que ·essa opção está derrubada. E 19reja oficIaI de todo o processo de
O SR. PADItE VIEIltA:'
talismos racionais retardados e de o apêlo .que fazemos às olígarguias dominação polltica ou econômica, so(E r
.
xp Icaçao pessoalQ -, lé) -' Secapitalismos internacionais' exPlora- po!ttlcas e ml1ítares que governam a bretudo o da dominação imperialist.'t
I
dores" (Cf. Oharbonne::u. e:·t., pg, nossa Pátria, para infelicidade de ou neocolonialista" e, ainda, de "dar nhor Presidente.
157 e.163>.
todós nós. é que tenham pelo menos testemunho da. justiça... pois "se às
81'S. Deputados: BrllSília. despertou
A cpnsciéncla de que o ~mperialismo a humlldade da. núlenar Igreja Ca- estruturas que estão ai são injustas; hoje. já engalanada. para as fes!!.
l! uma. realldade suscita. desde logo. tóllca.· humildade que a' leva a rever portanto desumanas e anti-évangé- vidades do seu 'oitavo an;versário,
a opção por um tipo de luta. a luta uma. sérlé de conceitos e de reen- llcas. os, cri~tãos nÜ<! têm outra ~~i~a Amanheceu, com ar' brejeiro de garoantI-imperialista. 'Quando é -que se contrar a.s suas rat~es e a p;ocurar a' fazer senna lutar. com o· sacrlflcl~ ta: de escola, com a fardlnha,.de su.:i3
perderá o mêdo dessa palavra? QU!U1- t~bém compreender a questao te,- de suas vielas !le fõr preciso. até que' bandeiras azul·brancos, drapejando
do é que l1!}S livraremos de arrep~ar- rlVel
que' se processa. em oU,tras as injustiças possam ser eliminadas". ,irrequietas, em meneios nervosos' e
nos ao íuvlr reIerência ao imperla- Igrejas, a Igreja :Marxista-Lenimsta, (Cf. Frei Franéisco .'Uaújo· - "Qual triunfais, ao beijo carinhoso ckI briga.
Iismo· capitalista e à necessidade de que' também procura rever todos os o Papel da. Igreja. 7JO Brasil" texto como acenos de boas vindas aos que
'.
chegam ~ de saudades aos qué puro
lutar éontra êle? Ql!anJo é que os ml- seus dO!1ma~ e. ~e certo modo, vol~~: datilografado, pg. 9-14)'.
sr. Presidente. Srs. Deputados; ·ao tem. Porque tudo isto é Brasilia. Es-.
lifante.s políticos. de qualquer área, às suas Ollgen., Nos paisés ~:t
chegaremos a compreender que o :m- listas procurll;.~e vo~tar a Mau. ~ procC.!'so de oonscienclalízação para peranças e rl!milliscêncías. Juventude'
]lerlalismo pode ser vencido no int2- Igreja Oatollca. pl ccura. voltar" a. I uma ação transformadora, verificadu e anclan!dade. TUdo são sinfonias de
•,
•
Evangelho de Sao Maleus. ~e eles em dimensões na,cionaíS sabe-sjJ qual alegria e de testa. rindo na fuce co:riO! de cada naçao, sem que uma, as- tiverem a humildade de compreen- gente. Ela começa peló assassínio de lorida da mais jovem Mlade brasileipécle. de ImperIalismo .tenha de ser, der o que está ocorrendo neste mun- tem .sido a resposta do sistema vl- .ra, que exibe garbosa e vaidosa o seu
lllvarlD.~elmente. sllbs/.ltuida por ou.,. do
que se estão agarrando a !ah- um jovem estUdante, passa por uma ,donalTe e feitiço feminino.
.
tra especle de !~lpetiallsmo? Quando ta~mas, a coisas que não mais, exis- cit,ga de ·cavalaria contra o' povo e . Oito anos de existência histórica, no
é que ;10S ~a~acltaremos de ,q\le uma tem. a. ideologias (llIe já desapare- termina 'em uma portaria. que sus- calendáriohur.lOno. slgnlflcam"à1nd:L
coisa e a a~ao. do imperlallsmo ca- ceram, a dogmas .que já estão Ilqul- da frente ampla. E' que já não ha- a. itl~Lde da irreflexão, da inocência e
pltallsta em que se confund-am a do- dados _ eles ainda estão segurando pende o movimento político pacf!lco d:L candura. Oito anos na vida de
.minação econômica. e 'l. dominação po- as paredes de Jericó, que já ruíram via o qUe fechar, no meio 'estUdantil uma cldade também significam ima,Jltic.a. e outra coisa é a tentaHva de há! muito tempo - então,~ nobre ou na área das associações de classe tUl'idade e Instabílídade. Infiíncia e
exportar eS{lUema.~ doutrinários.. de Deputado, deIxará de haver espan- dos t.rabalhadores. ,Nem se sente o inocência. ontem. neste planalto apeorIgem transformadora, .como se ve- camentos e verbas maiores
para. Govêrno sUfiêlentemente forte para nas vento forte dava Ginal de vida,
rlflcou depois da Revolução Francesa, quartéIs do. que para esmolas. ll: "fechar o clero". Sei. de. muilo bO\l desfazendo o nenteado da coifa das
e como ainda ocorre mal terminac1as éste o apêJo 'sincero que desejo dei- fonte, que. em certos clrculos, ofi~ árvoree e. lhe retorcendo o corpo frá- '
as I'evoluções so~ialistas?'
.
xa; na oração de V. Exa.
ciais, se chegou a· pensar na .restau- gi! e Il'v!mdo em espiral o pó da ter.
A . Juventude liberta de I esquema.s O SR .. MATA :MAOHADO - Mui- ração do' sistema imperial do pa- ra.. No. mais era ó deserto. A sol'dão.
conservadores. no mundo inteiro, in· to obrigado. nobre Deputado David droado
através do qual a· cúfu::I O silêncio e a quietude. No mais, a.
cluindo os países éle democracIas po- Lerer. V. Exa. tem tõda razão. •<\ eleIção dos bispos pela Santa sé." planura da. terra e 11 cUl'vaLura do
pulares, os intelectuais e os artista~, opção nas democracias
poIlulares. contra-revolucionária infhlirla na céu.
ocupados em tarefaS criadoras. os li- entre liberdade sem pão ou pão sem Atr:s disso. (ou nlén disso). '3farb
Hoje, porém. Brasílla, ê todo um' orderes religiosos de Igrejas renovadas. liberdade, telll. indieado soluções de a anunciada tramformação do Ita- gauiMno' vivo e palpitante. nervoso e
os militantes 'políticos partidárIos. dil caráter. emínentemen~e il).StrutlvQ. Na marati em' MInistério do ExteriOr e angcustiado. E' a, conIJ.llência histórica
revolução ou 'empenhados em refor- Techecoeslováquia, fOI substltuido " do Culto!
de d;ôdas as idades. históricas 'da ;Jámas profundas e transformadoras já Presidente da Repúb1Jca. na Polõnia
Q!l~ outras espécies de respCStas vi. trla, E' o estuário de tôdas aS ~mJ.
percorreram tOdos os estágios • de foi substituido o Presidente da Re· rão?Resposta mesmo não virá. O que ções vividas e sentidas, no Pais, E'· o
consclenc:alização
sugeridos' n'essas pública. Isto, em menos de 15 dias. podel·~.vir serão forma.; diversas de .9,0nflJtc, de tMas as angústias gemichs
pergunlas..
.
.,
. . Voltando, . Sr. Presidente e Sr3 'reaçãn como, ainda h:\ pilHO", a' ex- e chu?adas pelo povo brasileiro, Aqui,
Dai a opção de ·tantos pelo soela, Deputados, ao ponto do meu discurso tengãc; a mais 67 rt".mIClpiGÕ <la cas- se condensam' r.lI~na síntese mir~lO'l!o
lismo ou a decl!:ão, comum a todos, em que falàva da opção pelo socia· saçãt do direito de voto a m!lháres de sn. o gênio do artista e o ir-aoolbo do
de analisar as ~xperiências sociahs- llsmo ou pela análise das experiências cidadãos, impedidos de escolher LlS 1'0-· _'0l'erarlo: 8S esperanças dos' jovens e
tas e colher-lhes as lições para apli- socialistas.
lembr.o que repelida a vernaDtes locais; e a tentativa soez de as salldades dos· velhos, a sabedoria do
caçito imediata.. próxima. ou remota "neurose do anticomunismo, grande cassar mandatos de 9 representante~ !!1cstrc e a Inquietude dos estudantes.
Fiéis às fontes' de nossas observa- jogada pUblicitária do imperialismo", do po"o de São Paulo, através de uma os cálculos do miJlonário e .. fom~ dos
cõos. uarece-nos cabivel um el(ame da e embora reconhecendo aue o "50- impo>tura. D1'Ocessual nue tent,da. lUl. Dobres, riso e lágrima. c:intlcos ri'" <4
sÓ:

em
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o lI.ngmlJa; de dC&espel'ados. Aqui, é
O Brasil, terra de Santa Cruz, é um dJl;C11mlnaçõu, de tantas inju.nlçll4, cellno KubItschek: é imortal. Vi,.
.. p~=ela poUcrómátlca do Brasil, nóvo Ca1i~rlo hls'>il'lco, onde tam- de tantas perseguições, t Deus aquêle sgwra no coração ao povo e para sem..
por or.üe des!JIlllJ1 o Norte com suas bem se plantaram três eruzes e se que ensJ:na;r amor, caridade, perdão, pre na consagração da História,
'
Iendas e a mão edêmca eles suas cruclíícaram três crístos. ,
compreensão e ternura,
Ao candango 'anônimo. que acredI-:
Ô;;llfiS e das suas matas; o NOrdetse
oa portuguêses trouxeram, nas veJá. somamos tanto ódio em nossas tou na emprêse ' desde seu íníeíc e SI
com seus lamentos cantados pelos via- las enrunadaa pêlos ventos dos ma- decísões, Já fízelIlos tantos chol'lLrem entregou à implantação de Brasílla.
lelJ'ob ou suas revoltas viVidas' pela. res nunca dantes navegados, a Cruz lágrimas de sangue. Já torturamos secundande o otimismo pioneiro d.
T/llullla llJ1l!cullna. dos cangaceiros; o de ('ri!;to. O índío, deaccnüado, apon, tantos corações e llUIrttrizamos tan- Ju.sctllno Kubitschek, rendo·lhe tamBllJ com o 1'<!'lulnte da SUa clvillzação toando para os céus ,da terra Que era tos corpos. Há tares enlutados. Há bé:u li. homenagem-que por justiça.
c o 'charme do seu luxo e da sua sua. mostrou uma cruz de lUZ, na crianças órfãs; Há espêsas viúvas. Há merece.
'
cuHI11.1 europeíeada.
constelação de estrelas .do Cruzeiro do mães desalentadas. Há jovens mutíA tMa a nação, po· Ihll, eu me asAfjllJ .se crU::llm tMas as aspIrações Sul. E o arrícano, o negro torturado ladca. liá um mundo de sofredores. socto, nesta oportunídaae, porque 101.
Uma:luz se vai acender nos céus de ela Que Incentivou o Presidente Kublr';,i.Ql""ls. Aqui. vêm ter todos os so- e suíreder, abrindo os braços, num
.nnos. Pura uquí, convergem todos os gesto de dór e de desespero, no pelou- BrasHla.nestc 21 de abriL Que esta tschek e também scredítou na grande
t1P5t11l0~, Brasilla é a pátria de todos. rlnho das Casas Grandes, formou, com, luz tenha. os mesmos reflexos de eSpa· aventura de constrUir allui no PIaE' 11e V. ExÇs. X' de todos-os brasl- sUa sombra. no solo da pátria, uma 'l"lIJ1l}ab e de bondade como aquela que nnJto Central a capital 'do 1:Jals. me.
1"l'~b, 1: d~ todos Os sonhadores, E cruz corno a sua CÕl: de llzeviche.
U)] cÍla se acendeu nos céus de Belém: o povo. se juntou a Juscelino Kubiuele tDLOS os angustiados. Cidade boTr!l. cruzes, Três rilças que se run- paz na terra; aos homeils de boa von- ches, porque o .povc- é assim. segue
llih pMo. ser amada e Querida, não díram, Três sangues que gotejaram tade, (Muito bem.'Multb bem) <Pal- sempre as grandes bandeiras. (Multo
n1JPJl~!, por pouco. mas. por todos. IlOr- de três crucírícadcs, O 'Brasil é esta mas,.
bl11n, muito bsm. O orador é cumprIqUi' ai, coraçii':l é do tamanho do co- encruzilha4a hlstórJc:L de tr,ês destrO SR. ANTôNIO 1\lAG!1LIIA.ES:
mcntaâo»
!·a~t.u das mães, que tudo oferecem e nos, de tr~ sangues, de três arcas.
fjUe halo sacrl1icain, sem nada espe- sob ll. bfnçao de três cruzes, unidas
(Erpltcaçáo pusoal) (lo!) _ Senhor
O SR. AMARAL J>E SOUZA:
,
rnr de troca. Porque aquí também se ~ fusão crJstã. da :nes!IJa.fê, que do- Presídente, evídêncís, triste esta que
\E:rpl~ão Pessoal - sem reviJJão
VPJ'lt'1l1 e te bnolmn tOdas as esperan- míngu vai receber a bêneão car~mã- h"jc temos de· reconhecer; ao se co- do or(ldrll) _ Sr., PreSldeJ:Ite, recebe
ç;J!i e lodos os afetos.
t:c... du Papa, no eerímonía; da praça memorar o oitavo lUllvcrsário de Bra- do Rio Grande do Sul uma. lmportllsnNo um do seu oitavo anlverl)árlo, dos Três pO<1êres.
sl1:a, dia 21 próximo não podemos ru, te proposição aprovada pela Câmara.
d~l'ell1 ser lembrndos todos os ntoneíCr<lz que Se vai iluminar como aque, gír ao paralelo entre o. ol:.)etlvos que de Vereadores de Sarandl, de autoria.
:rc~ (]ue deram do seu sangue, das mias la que um dia, sGbre a ponte Y..l I- Inspiraram tua clração e !JS dIas por do Vereador João otímnto de Souza.
1!J1WllliUi e do seu suor para fazer via, 6(; Rtll'!,:olou de 1m; para significar que agora atravessa 'a Iillçflo. Brasi- ID. se neste Instante trngo-a ao eonnell'~tma, o que ela realmente é" uma a. c.onst8:n dn o que, SO? o estandartee lla é uma cll.pltnl edifIcada para pre- emento da. Casa, é porque efetiva.
c'j"Cle bc10, majestosa, jovem e terna, da. Cruz, serlam cons"jldalla~ as espa, sldir .. uma grande fase de desenvol- eaente a matéria é relevante. 'I'rata
,lnfl11ltll e maternal, a. um tempo. NU. rances da fé, ~r!stâ e do !mpérito Bc- 'vlmcnto nacional; foi concebida, como (la situação das lavouras de milho e
In:; v,:ilo de êxtase, vejo desfllar pelas IlllUlv.
fator de Integração, como elemento ela soja naquele Estado sulino, e consua', l'Uas o c:lboclo nordestino. quelPaM o 'acontep!.'n~to de domingo, IUIra reunir no trabailio construtivo elul pela solleltaçlio de providências
lillU10 de sol e tangido de sofrimento, 21 de lLbrll. a Curln AleU'opolltans. de todo o povo braslleiro.
' por parte das autoridades. prlncil'a.1~
(J11" lhe deu ê$.!e colo:-rldo de cJdsde Bl'lIs111a, convida a todos os brasl1ei·
A mensl!gem de Brasllla não foi mente do l3anco do Brasil, no sentIdo
nberlll 00 sol ,c às luzes: vejo a. ma~ 1'OS, COll)'lda de modo especia.l ~ta senilaa, 'infelIzmeill,e, por ~todos. de quê: primeiro, seja efetuado um
1:111 dos sonhos lendários que fazem caMI que é a clISa ío povo, para, se .\quêi€ clima de eonqulI.sa aquela fe- ur~ente levantamento da slt.uaçâo das
uCD;mvcer as suas noites quietas e sL fazet prestnt,!' ali durtUlle a~ cefimô- bre de trabsJho e de.,cnv~lvJmento a culturas des aja e milho, financJadas
12llClosnS. como alma 1nfantil aneste- nlas ljue serao oflcJada~ pe.o Exmo. que r.ulStlmos ,quando ela aqui come- pelo Banco do Brasll; ssgundo. que,
s:'),uo. 110 doce acalanto das vozes ,6r- Er AI'l,eblspo de BrasilÚl e ,acolltadas çava a. ser implantada.' sob o calor e conforme o resultado dêsse estudo, seja
llentll1U !lo:.; ulrapU!'us amn~i'inlcos; pÜJ;. t/JLas as autcrJdaavR e repreesn- cnLuslazmo de todo, o povo, não lo- programado pelo referido estabtleclveJu de.::fl1Al', também, jangando nos teçoes oLc!als e oílclosas.
grou bUb.s.lstlr por multo Lémpo. Mui. mento de crédito 11m esquema de )1acoVõ~,' () g~mend(l II3.S ladetras e panNl!s/:l, upol'lunldad" S StLn!J<2ade, to menos' o exemplo aI" Juscel1no gameutos parcelados dos dt'IlILos das
tanals, as carretas do sul do Pals"com " Papa Paulo, VI, pron~ciará ~a. Kubitschek servIu àquel~ que o suce~ lll'.Ituárlos ào Banco do Brasil: e, terchoferes de fala engrolada, fazendo mcmugem ao l3I'asll, que.e e~~ressao tlcram, que não scnt!rnm ainda' a celro, ainda <le contonnldade com os
clrculll!' r.qucZll, confôrto e cobiça as elo cell llmor e predHçaG por esta granden· eccssülade' àe congregar todo rcsuitados clêsse mesm!l estudo, seja
<llnhclro. VO,lo alnda Juscelino, Eo- pMrle. que ê!e conhc':el\ que êle um o povo bra~l1elro pelo 'traba.lho, pelo aprovnda. uma ler que, compulrorlanhal1ur e confiante. pairando nos ar~s (li!!' ~5tteilou num:J. visão be~:1fica. <!e esfôrça de todos em con.strnlr em con- mente, prorrogue.os arrendamentos
em Il'lióes dI' asa.s pandas cvmo anJo aumJ.I'Jção e de encanto. Ne;s.ll p.Una junte uma grande naçao.
,das áreas ocupadas com li cultura do
al:l(;.o custodlanc1o o destino da P<l- que ele ama C:1I00 se patrlll sua o
É lamentável tt:1'mos que cerebral" milho e da soja.
tThl. nbrJndo a almll de :ara.l1la em fÕJa, como se fUra. .seu berço e seu Brwlla nas circunstâncias a.tuals d"S-1 Sr. Presidente des~oj, destat rlbU~
1lngUID de 360 graus, c o Barsll em Jar. " ' .
, ti: p.tlb. O trabalho de ecllIicação qUf:11I& apoIar com tdda !lo intensidade
úll"\lJOF infinitesimais de wa3 potenMel"-zagem c:kta! M:e;ltazem ele fc a tlldos deveria empolgar e unir cede essa proposição, que atende, p':sso dlcláliJnl1es c~onómlClas, hUl!lanas e hls_ 'e deam<;rl Mensagen: que vem ~l'a7,C: l)liat li estagnl1Ção. que consigo arras..lzer, aos Illtos inttT,;sses da eeonom1ll.,
, tD1'lcCJE.'
pure. nó:, aguelas me.mas eSlleranilas ~a enorme série de conFeqilênclas ~o- não só do Rio Grande do Sul. mllS
,
•• ,,,.
I t lle' bOl~üllde e de amor que um dia cíaJS.
.
do próprlo :Brasn. (Multo bem'.
}'h<;lo n!a. ~m !lue Br=!=. comp e ~ ecoa,l..m nss vál'l:ess e camp!nSS d& 'Br!tsill.a é urnll capItal constrlli<la
'
o.t~ ,Jles, trdo~ t:Cjuêles qUe a allalen Judela, quandO n;WCla o Syvador do pRla. a paz mas a paz pressupõe jl1i!.
O SR. lID!mMAn amSI:
lil t :""1 UO seu berço. to~os' que tra- Mundo: paz aos homens de boa von- tiça e tolérânc:n. Aqui sentimos õ
(E:rPlú:açttope:;;oal _ SC1n revIJão
Lm:..nm1 n,a zua constn:~ao dOU na ~ua t~d;, Hasta h:ra e!cUJ'/I de epr~.n~ convite à orlgJ11:tlldade, à crJaçúo. à du úrador) _ Sr PresIdente Senhoc07CI:~:U;5.? t(l1(1J llue t me~I;mbel': siie~ de tantos fh(Ãj~& e ,co:1l1ltcs' hu. aULo,-confiança em, n~as próprias res Deputados, JulgllJl10S d~ no!sa
pct:.co e SI pera tcrn â_1II
f
z:ua..o;" de tan.as in.ermes em luta, pos~lbllldadts e valor.
.
obrJ a áo t,razer ao conhecimento da
todo· ,que' a tbed'jaram.~ na S~~on[g~ e a jl~J..:m':t do PIlJl:l. vai brllh:Jr 12ara o
Mas, Srs. Deputados poucos têm cas: Ç'Para ampla. d!vuJ"'ação e para.
nl1lml0 e para' nós. como 11 estrela de vlyrdo o esp1l'ito a Inspiraç5.o e o sen..
'
lns ld
~
A llJ' a.
de cr.onça, o os es""o pr -.
e·\~J5'li'!2il~S nl";'~~ d~?1~~~~ill.J';::u; N'atal para os Pa:tms d~ Btlém Chl'~"· tldõ dessa obra' que a visâo de esta- i~~l;,l){~'l'a ~~I1:rI~~~~osleOin~or~;a
:Brubl li 6, a c" w. :."..
g to nDvl1mentll na terra, prej!an d·o ar- dlsta de JU!cellno Kullll.sc1lek empre. eõ~~ da noMa autoria, que tomou o
rllD r.!"udwdes, írma no!!~a de t ~as a monH entre 00 povos. ensmando qll~ enàé4 enfrentando a dercren,:o. e, e,
4 1-8 dirigIdo ao E:ano. 8:. M1:b[l;~s:
1
• d I no seu todo~ tllo fllhos do me:mo Pai, que Incompl'eemáo de alguns
nlst1'~ ~d~s Relações Exteriores.
:Brn~ll1lJ, fo um 25cun a
é
está. nos céus.
Jj)' lamentável reconhecer Clu,e os
c;:~~c,~e:lt~. Mftlu~loJ:el~'~:~ ~e ~:e~ O BrllSÍl como o mUl1do Inteiro pre.. gra.nde.- fins a que se propôs BrasDia Através da nD"..sll. solICl~~o~~ dde..
"rll\h~ e m r
i_
jnst. t - teus pa'so.:; nÍl.o fornm ai~.I!>' atingidos. Talvez te- G~javamos cJJnhecer
o. pos,ç"", o
r,ll1~,lI", p~í,r!l t L~ m~fpo~re~';; d~e;:;. ; ~ ~;~;r€::çóe.; :r~ :vir a vo; do rá d~ tl'8.I10C0l1 er t6:li1 lima gera~ão ErMil em face do con!l!to co V12 !;..
110m nas on es e
,_,~. t'
• tkl
da at" qllt êl~. sejYlm plenamente alcan- nam, e 1lCrguntr.vllm(),~ em virtude d e
dou LIma toclal de CODJ?rlern>z~~~f' Fa~d~fe'ar~&;rã·r ~Tri~m~3; e tãu cndIM Estã é ':Jna CllPlai projelsd., relttradas
informacúeg
veIculadas
~e hl'.rm;~la., de e~umh[~~~~te~T';~ ~r;;..o àepre;tD~õC3 socj~ls, de dmel'l. 'JJl'(I0 futuro; .05.0 senóo dado ll:.al- pela Imprensa, se TJroc~l!I)m 1IS notl~,i1l' t~m ~'é gra::ts aterw do mundo. mlna"lies de Uida espécie, de Irmão guns contemporâneos oompreena,e-ln clas de que o Brnsll. atendendo a
fi ~(" o C U In
'.
t-doirmão do ocidente cont.1t plenamente. A incompreensao, no en· COl1lllrom\sOM com alguns palses em
:msca:jc1U'~das 2.8 su~.s pc'r,a~: ~OT~ ~1\i~e. de rlC';) contra pobre, de bran-tanto não é ete!na, ma.~ Bruma " estado de bcllgeràncla naquele ponto
os 1).regrll1~ r~!l espp~rt~;o Bmma co' contra. prêt1>. de autorld9.de llJntra nua mensagEm SIlO pen'ne.5. •
60 Sudeste AsiátIco, enviaria .tropa,
Da ,~ompr~:n"(t .U anversárlo vai e:.tucJanlri de milJtar zontra civil, ncs- 'r:alve~, Srs. Deputa,dos, aqui!les qu" IlOrpO armado para aquela l'2g1iío do
tlon.;n~o, la .0 ~·at1.m~ de fé 'para ta hora 'culminante eis histórIa do hOJ~ sao 're.;p:múile,ls pelo GovêrnJ mundo.
l"Eceoiid um ~Ú~ b"'clios divinas tó. ID'JL"O' lmporltl multo ol1vlr a mrn· \in .E'al.s tentem de. a 'lU da InspiraA resposta, Sr. Presidente, que nos
clJm~ :: ~~: ~ Cl~~'se an'nh!Ul1 na sager; 'de 'llmO!' e de compreemiio que ~álJ (Íp. Br:l3JJla., colTJglr os rumos QWI cbe"ou às mãos, através àn ilustre
l1llll
ç en a lIlua alma. He'lte o P~pu envIa ao mundo Mnturbndo e bnp).llJC'm a nl\~~(l. F~~"e nece~,s:\rh pessoa de V. ExIL .tmmqllll1zou-nos
!lUl!. conse ne.a 1110 VI val aconder aH'to
'
uma. mudança clt' atltudr. porque ~ efetl'o'nmente, JlOl'l'Iu~. em 1l0'l'CllJ! IldU:lr.fnJ::Ji;~:~ cruz que encJma a
Âfiu: e.",tou, Sr. PresiClen!e e Srs. !'l\l~ pI'cclsll de:;r;llovolver sua ~o.ten. nha--, o Sr. Ministro das. nelacile.q
t~"lrcl do Bras11la. O acoJ:;tccilncn- 00:1", t:;~lst,1S, cornO nllcl'Ofane a!>ilIlRS cilllldade e Iltmp::r 5Ua maturl<lllde Ext~rlore~, JO'!'é de _MMII''ttaes Pinto,
. u -~
.'
t1diano como se imo:\l. da. Cúria Metropolitana de Bl'.:l,oilia polltica e eccm/lm.cn.
c!clnece-nos que nno t~mfunrlnmm
to j100"~ tllO co t::m Ou.O de UID!t sIm. par:. lembrar o convite qUf já lhe foI
Um bras!lelro, em partiCUlar, por- lo as Doticlas 011e lIt!)'!!1om a. pllrtlclnp.r pO:c:l; ne~o"olo~a -FIá um 1n!lnl- endereçado para az cGmemoraróes do Que teve fé nc'ste pois. mHece ~ ,ho- pncfil'l de um CO!ltl!l..ente 11I11ltar brnPlC5 01 ~:010g1~
meroce conbe. dt!! 'l, de Qbrtl às 18 horos, em frente me.ne.gem .de t():lo o povo braS)lCl~O. sllc:I'O no conflito a·) V!etna.m, para,
ü
ê sentido··
na clltsdrel do Bré:;íl!ll.
.
E' ele. Jcsc~lIno KUbl.t~rhrk. o lua or flnal'2lUldo, dh"! D1!1ts que
to {)cV1EVido
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L. ,e rá que terá lembr:><1o por tüclU8 lIS
'ro

tlo é,h-p-.hs Que neM chantou nos célli\' cloI,laJ c',l:! uJuO t . r.en e, .g.ues.
ttmnes .,\ ué.
do Br;u;l1 para ~:cr-rN;Z~f~aclestmo ~n;;tn;e~~e~o:~';:J~~~~rÍle;;.l:;' ~~~~:~ f::t;;~:sô ~m~C:U~:rm, que'o ~~~ir~g5e a nl)$ll consc. c:a 1].; l d' v"s cer o 'papa
um OvlnfIn dl1erenl.e ram (Ia vid.'l. núbllC!:I rvroue tao a cuNo C:tl'lli.r!o roram ellan ;'~as ~o dos outros h~tI1S _ lIue ens!mva os titese do pr&:resso 'I! da llemrcrdcl~.
cru:"?",, f'" tle GrjS~, ~ ~f (o .lJ1u:n 110lncn., ll. Sf anlnieJn ur.s l:OS outros. :;C7f.O e~gueclr1na nu 12~r~o t~lsle me.
bom Illdl"..\O) e a e c~ ;la
Num mundo de tanto ódio, de t:mtu m6rla ?;. 1l')3~n:d~d~: m,'~ el·, .J,,~.I
laclrno).
. .

"Ir

ultl1lza~ão d~ tOtrça~'ó1ll'IJr.s.das

bt::clle ras .ora uO em. r o nackmal ~Ó é cn'lhel med;;mte autor!za«<o do Ccn~rc:r..o Nacloncl
e-n!) 11mblto elo Slf,tema de segll~
ra11';a coletiro das l"b;ões Unjdns,
ou elu sl~lema de ~cfc>a "o.:rnldético (Ia Or{;anlZ~~eD !lo-; Estados

orARIO DO CONORESSO NACIONAL

(Seção I)

Frencelino Pereira - ARENA.
Amazonas:
-Americanos, dos qua18 o Brun é nesta. ocaaíão em que faço meu prlmel.
Gustavo capanema - ARENA
pa.rte
Jntegrante.
Excetu8r6e ro pronunciamento nesta. casa, no
José
Llndoso
.ARENA
Jaeder Albergaria. -·ARENA (MEl
!fílSSll. r6gl'& apenas a legitima. de, curso desta. legislatura, congratular-me
Raimundo Parente - ARENA
Josê-Maria
LV"agalháes - MDn
:fe.;;a contra ataque armado, hlpó. com os meus nobres pares pela esco.
Manoel-de AlmeIda - AREN A
. Pará:
tese que a Oarta. da Na.çóes Unl- lha. do Deputado ~osé Bonifàclo, para
Mata Machado - MDB
das -expressamente -ressalva" •
ti hOl}rosa Investidura de Presidente
Nisia Carone-- MDB
"
,
,
da cama.ra, sem que esta. tese' possa Mal'tlns Júnior - ARENA
Montllnegro Duarte ...: ARENA
Com esta. informação,- que transmí- representar qualquer demeríto pará
Padre Nobre - MDB
Pau o Freire .; ,AR&.~A
tIJ multo satísfatõríumente a esta. seu üustre competidor.
Maranhão;
Casa. quero louvar, maía uma vez o Descle a redemocratízação do Eais.
Paulo Freire - ARENA
Alexandre Costa. - ARENA
Jl1to discernimento e o equih1frlo que há. mais de 20 anos, vem êsse paria,.
Pedro Vidigal - A.RENA
América de Souza - ARENA
vem caracterizando a ação do MhJls- mentar dividindo a sua. atuação entre
Renato Azeredo .:..... MDB
''E1nilio
Murad
ARENA
tro das Relações Exteriores. pautando o seu Estado, especialmente o muniSimão da Cunha - MDB asno. ntuação à frentl! dêsse impor. c.!pio de Barbacenal e esta Casa, ser- Ivar Saldanha :.- ARENA .'
, são. Paulo:
tante Ministério. dentro das rígídas vindo a ambos com o mesmo cari~ho -Pires Saboia -..' ARENA
normas que sempre nortearam a ativi- e o mesmo desvêlo,
Alceu
de Carvalho -" MDB
Plaui:
dade do MJnlstério de Rio Branco.
Ninguém melhor do que êle poderia
Amaral Fpl'Jan -' MDB
Assim, está esclarecida a. imprensa ~ercer a. representação conferida. -tão Chagas, RodrigUes - MDB
Armlndo Mastrocolla - ARENA
e a opinião pública brasileira. e. está Justamente pelos seus ilustres pares, . Ezequias oosta - ARENA
Cantldio Sampaio "' ARENA
de parabéns o Brasil. o seu 1l0VO, pela precísamente na'hora a~al em que a
Milton MrandãD - ,ARENA
CelSO Amárnr - ARENA
reatírmação do principio da não ba- pre~ervaçao das atrlbuiçoes e prerroDorlvaI
de, Abreu - MDB
Ceará: .
llgerànCla, como uma solução- dos gatívas do Congresso ~acional, exigem
Emerenciano de Barrüs- MDl problemas entre os, povos do mundo decisão, firmeza, mas Igualmente proErnesto Valente - ARENA
Francisco Amaral ..;.. MPB
_
' funda reflexão.
Humberto Bezerra - ARENJ
Franco Montoro - MDB
pelos, r. :s de medíação, _
Sr. Presidente Srs, beputados, na
JOSIllS
Gomes
ARENA
Gastone
RlghlMDB-,
Era esta a ,lnfOrmaçao que eu dese- cidade de Olinc\a reside o cidadão
Martlns Rodrigues - MDB
Hélio Navarro - MDB
jarla. trazer ao conhecimen~ desta brasileiro nr.' Alteu Rabelo que jurou,
Ossían AmrJpe ...: .-\RENA
José Resegue - ARENA
Casa., na. tarde de hoje. (MUlto 'bem) há 35 anos passados, travar, luta decL
Ozlres
Pontes
MOB
(z.,.~e)
Lauro C:uz - AREN 1\ (SEl
síva- de combate ~ao câncer, mal res,
O SR. l\DLTON :BRAND./lO:
Padre VJeira - MDB
Lev! Tavares - MDB
,
"
,'
ponsáve! por elevado índice de mortaVlrgflio Távora - AR,ENA
Mário COVllS - MDB
(Comunicação ~em revisão do Ildade. Combatido e- atacado por muíNazir Miguel - ARENA
'Wrson Rorlz - ARENA
orador) ": , Sr. Presidente, neste 11- tos, o Dr. Alfeu Rabelo prossegue no
nal de sessao quero juntar as minhas seu trabalho -anônimo. sem se abater
Nícolau Tnma - ARENA
Rio Grande 'do Norte:
palavras de homenagem às daqueles ante a íncompreensão dos seus acusaPedro Marao - MDB " '
que se pronunciaram, hoje, pela pas, dores
"
Oliveira França.
sussumo' Hirata .....: ARENA
sag~m da data do aniversário nata•
Campos Vergal
.,
Paralba:
líclo do ex.Presídente Getúlio vargas,
Há nove anos teve oportunidade de
G()lás:
Foi realmente.a partir de 1930, no examínar e pesquisar uma espécie Vil- ARENA
Govérno de Getúlio Vargas, que tive- getal conhe.clda por equíseto (Eq,uise- ErnanJ Satyro
Ribeiro - ARENA
Jales Machado - ARENA
ram inicio as grandes 'reformas para tum fluviatllls - Lineu) e, mediante <Flavlano
Humberto
Lucena
- MDB _
o desenvolvimento econômico déste process0l!. ro.tineiros vem proml?vendo
João Vaz -" AREN A (7-8-58)
Janduhy Carneiro - MDB
Pais. Figura marcante no cenário pc- o~servaçoes com a tintura obtida de
MDB
Osmar de Aqulno Lisboa Machado - ARmN/
lítlco nacional Getúlio Vargas. por folhas flores, rumos e sementes os
(24-6-68)
muitos anos, com muito diScórtinlo, resultados conseguidos são os mais
Mato Grosso:
traçou. com equilíbrio, as metas para promissEres poSSlveis conforme. ates. 'Pedro Gondlm - ARENA
I
j
Plínio
Lemos ~ARENA-- (8-S-fl8)
Edyl Ferlaz 7" ARENA
que êste Pais pudesse chegar à. 51- tam médrcos , do ma or, , conceí]o de
WIlson Braga -,ARENA
tuação em que hoje se encontra,
Pernambuco, paraiba, AblgoaS, que
WLson 'M'~rtlns - MDH
poucas vêzes.,venho à tribuna para. tlver~ oportunlda~e de aplicar a
Pernambuco:,
,
ParanlÍ:
falar a respeito de polltícos.: Entre- droga a êles fornecída J,!elo Dr. AiArruda Câmara - ARENA
tanto na tarde de. hoje sinto ser do feu.
Rsses resultados suo também
- Agos~inho RodrigutlS z; .\RENA
meu 'óever assimilar a passagem da- comprovados por biopsias feitas em Aurmo VaJols - ARENA'
Al1pip Carvalho - >\RENA
quele homem que foi uma figura au, Jabo~atórios, altamente. conceituados, :Bezerra Leite - AREN.A(6-~9)
Lyrio Ber(()11l - ARENA
Cid Sampaio ~ ARENA
têntica de nacionalista. e que é lem- loc!ll~ados naquela. reglno e no sul do
Maia Neto - ARENA
Geraldo Guedes - ARENA
brado com respeito e a admiração de Fals.
. MJiloro Miyamo!o - ARENA
João Roma - ARli:NA
-tcdos os brasííeíros.
' O s índices de 'sucesso já superam
•. , Santa Catarina:,
Josias .Leite -r- ARENA
Pretendo ainda, Sr. Presidente, pro. a casa dos-80%. podendo já· os seus
Milvernes Lima: - ARENA
nunciar-me a respeito do aniversário trabalhos serem considerados para
Adhemar Ghisí - '\.RENA
Oswaldo Lima Fiiho - MDB'
de Brasflla. A 21 de abril esta elds.- estudo de maio; prof!1ndidade.
Carnelr'o .Loyola - ARENA
PaUlo Maciel - ARENA
Penso que o ilustre patricio Mllgafie/completará 8 anos de existência
L~nolr Vargas ARENA '
Tales,
Ramalho
MDB
Quero, portanto, nesta data, prestar Jhã~ P~to, titular da Pasta das RaOsmar- Cunha - ARENA: '
também minha. homenagem àqueles laçoes Exteriores, poderia prestar va.
Osmar Dutra - ARll:NA.
Alagoas:
que lutaram para que ela se consol!- 110so servIço a essa causa. que Alfell
Paulo Macarini - M.DB DJalma Falcão ,.- MDB
fiasse como Capital da República e " Rabelo, com espírito missIonário, vem
Rio Grande do SUl: '~"
Luiz Cavalcante - ARENA
todos aquêles que trabalharam pela constItuindo a razã,o de sua própria
lua grandeza.
. .
E'sisténcla. A. d,iíusãb' nos grandp.g Medeiros Neto - ARENA
Aldo F agundes - MDB- .
'Lembro aqui os engenheiros os téo- centros especlallzados do estrangeiro
Pereira' Lúcio - ARENA
Amaral de Sousa "'- ARENA
IIlcos, os operários. os funai®Íírios. os - 'resultado dos trabalhos de Alfeu
Arnaldo Garcez - ARENA
ArImtio Kunsle.'" - AUENA
empreiteiros as construtores os- pre- o o atendimento entre os que se inMachado Rollemberg - AREN.!l
Arnalup
i?l'i.tto - AREN A feitos. os presidentes que' lutaram teressarem pelo material obtido por
Passbs Pôrto - ARENA. .Daniel l'araco - ARENA
também pelo seu progresso, e prill. nquéle devotado Qrasileiro, é uma ta.
BahIa:
Euclides' 'l'riches ~ UtENA
c:lpalmente o seu criador o ex-Presl. refa que supera ás possibilidades do
- Floriceno Paixão - LI1DB .
I!ente Juscelino Kubitschek.
lnl·estigador. '
,CJodoaldo Costa - AFl,EN A
Henrique
Henkin - "'I.1DB
Foi êle r_ealme~te um homem de
Essa a mIssão que pOderia tão bem l:Ianequim Dantas - ARENA
Jairo 'Brun - MDB
grande vlsao, de grande capacidade exercer o Ministério das Relações Elc- Jorophat Azevedo - ARENA (SEl
Lauro Leitão - ARkNA
, de luta e, sobretudo, de coragem. De- teriores mesmo porque os resultados
José Penedo - ARENA
Mariano .Beck -- MDB
vemos, po~ ce)Jlseguinte, ~essa "C!ata de aela obtidos, além de int,eress~rem a
LuIz Braga - ARENA
_
),'adlr
Rossetl - MDB
l!1 de abril, reconhecer o esfôrço da- todos os países conferirão 1lOsiç-o Luna Freira. - ARENA (S1') ,
Uniria Màchado - _V"DB '
,Cluele ex-Presi~ente para que a Ca.- destacada ao Bk.sil
a
Nonato
Marques
ARENA
(SEl)
Vasco Amaro - ARENA
pital do Brasil fôsse construida no
.
RaJmundo Brilo'- ARENA i
Planalto Central.
-D1tijo, pois, o meu apêlo ao digno
Amapá:
Brasília, é uma trincheira' avança- Ministro Magalhães -Pinto na. certeZll Régis Pacheco - MDB "
da, nara que possamos ocupar todo o que Sua Excelência há de vir ao en- Theódulo de Albuquerque - ARENA - -Janary_ Nunes - ARENA_
Tourinho Dantas - ARENA
nosso Imenso território. Daqui surgem contro ·désse,bravo e devotado pesquiWilson Falcão - ARENA
Roráima.: .
- na f(rande rodovias de penetração \la ~ador, que llossul em seu favor os tI.
, ra todo o Brasil. De modo que por tulos de AgrÔnomo. Quimlco, Geólo11:o,
Esplrlto Santo:
Atlas Cantanhede - ARENA
tudo que êle fêz. mereee renlmente ndont610go e PrOfessor. mas que apeDirceu Cardoso - MDB -- .
nosso reconhecimento nesta. <'lata..
~ar de tOdos ésses diplomas vive hu.
.DEIXAM DE COl\IPARECER
João Calmon -ltENA
Deselo ainda. assinalar o esfôrr,o que mildemente, uma vez que dedica tôOS SENJ{ORES:
, o atual Pre<ldenre da República, Ma nas as reservas que tem conseguido
~io de Janeiro:
rechal Costa. e- Silva. está levando a 1\0 lltlerfelr,oamento dos estudos que
Lacorte VItale
efeito, <'Iant1o contím.Ma.de. na verda- ,'eall.a com devoção e- profundo espiAltair LIma - MDB
de, i\ C'brn (le .Tusco'lno Kt1bltscTPk. rito d~ humanidade. (Muito bem.)
DayJ de Almeida - ARENA
Acre:
,
EIl"rll.n<1pcendo Brasilia comnletándo~ ",,' 'J
"
Glênlo Martins - MDB
Nosser' Almeida 2c ARENA
ft, S. F,,,u, serf!. o seu consolidador P.,
O I'lll. - R-·"l ::lENTE:
Mário de Abreu - ARENA _
Rui Lino - MDB
por cerro. receberá no fnturo o l'OSl'l{' Esgotada a hora, vou levantar a s'es- Raymundo ,Padllha - ARENA
recn]lhccimento.
são, -Amnzonas:
Guanabara:
~~B'1l1, "nrtanto ,Sr. Presidente, flnali7o' ml...hl\~ 1"alavr.ns <le homena.-- COMPARECEM Jl,IAIS OS SENHOLeopoldo
peres - ARENA
Amaral
Neto
MDB
P-ES DEPUT,mOS:'
gcns II t~dCB arn'êles eme l11taram pela
Pedro Faria:
p,. '"
const""~ão 'l nelll.
c~n.<ollc1l\~ão
de , Acre:
:ar~ol1l'1.. ("!"ito bem,Palmas)
Minas Gerais:
GtlDllel Helmes - AliENA
Jcaquim Macêdo - ARENA (SE)
GlIberto Azeve-do ....: ARENAO :,m. !''''~O''l'f'J O SJ\"1"1'A CRllZ:
Celso passos - MD:L.
Remano Evangelista - MDB ,(7 de
João Menezss - MDB
"
Edgllr Martins Pereira - ~.l!iN4
(E:C1JZical)ã~ llessoaZ - Lê) Sr. agôsto de ,1968)
,Juvênclo
Dias ~- ARENA Elias do Carmo - ARENA
Wanderley Danta~ - ARENA,
Presidente, Sra, Deputados, desejq
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Mnrnnhilo:
,Aldenlr 'Sliva - MDB (3-8-(;8'
Nunes Freire - AREJ\A
Renato Al'cher - MDB
Vieira. da Silva - ARENA

Mala OroDW:
1", Hcl~'.o l' ;gmittdo.- MDB

Sl-l{fanha Oentol - AR.f!;NA
PMllUá:
I,
Antônio ueno - ARENA
Plaul:
Jüâo Paullnn - ARENA
.rrsé Richa - MDB
I'aulo Ferraz - AREN A
Justin? Pereira - llRENA
Ceará:
Santa Catarina:
Alvaro LIns - MDB
Joaqulm Ramos - ARENA
Delmíro Oliveira - ARENA
Dias Macêdo - ARENA
Rio GlGnáe do sul :
Manuel Rod1'lgues - ARENA
C:Óvls Reslana - AR.li.NA
Vicente Augusto - AREN.t
Clóvis j3lenzel - ARJ!,NA (MEl
Rio Grande do Norte:
Otávi<lo-CaluSQ do.Rúcl1a - l\1DB
PaUlo BrossllHl - MO~
Alvaro Motta - ARENA (29-7-68)
Levanto a sessão je~jgnando p:tr,.
Pjalma Marinho - ARENA
a ordínarta de segunua-reira, dia ~:l •
Oriml1ldi RIbeiro - ARENA
as la,~O horas, a segumte; .
Esl-evam França
OnDEl\I DO DIA.
Paralba:
SESSAO EM 22 DE ABRJL DE: 1068
PetrOnlo Figueiredo - MDB
(Segunda-Feira)
Renato Ribeiro - ARENA
Em URG~CIA
VJta1 do Rêgo - ARENA
VOTAÇAO
Pel'llambuco:
Carl08 Alberto - ARENA
Dias Lins - ARENA <MEl
José Meira - ARENA (SEI
Souto Maior - ARENA
Alagoas:
Cleto Marques - MOB
Oséas Cardoso - ARI!.NJ
Sergipe:
Raimundo Pinlz - AREN1
BahIa:
João Borgeg ~ MO B
Mário Plva - .MOB
Ney Ferreira - MDR
Esplrito Santo:
Floriano Rubin - ARENA
RI() de Janeiro:
Getúlio Moura - MDB
Julla bteinbhuch - MDB
l\1Jguel Couto - ARENA (SE),
Paulo Blar - ARENA ,
Roberto Saturnino -. MOB (17 de
losto de 1008)
Sadl-Bogado - MOB
, à~l:'nabara:
CardoSQ.ae Menezes - ARENA
Chl\l;llS l'reiu\s - MOB
Jose- cologrossl - MDB
Lopo CoeJtIO - ARENA
MureJo Moreira Alves - MDB
Rafael Magalhães - ARENA
Rubem Medina - MDB,
Minas Gerais:
Alhlregesllo Mendonça - ARENA
Geruldo Freire - ARENA
GillJerto Faria - ARENA
Gullhennino de Oliveira - ARENA
João Hercullno .;.. MDB
Marciai do Lago - ARENA (SE)
Mauricio de Andrade - ARENA
Pinheiro Ollagas - ARENA
, 6luvai Boaventlq'a - AnENA
São Paulo:
Arnaldo cerdeira - ARENA
Bezerra de Melo - AREN .I
Broca Filho - ARENA
Cunha Bueno - ARENA
Dkls Menezes - MDB
E:dmundo Monteiro - AREl'l.
Ferraz Egreja - AREN A _
RI muton Prado - ARENA
Erarry Normanton - AREN'~
[vete Vargas - MOB
L!worle Vllale - ARENA
Padre Godinho - MDB
Faulo Abreu - ARENA
Pereira Lopes - ARENA
Ruydalmelda Barbosa - ARENA
Bantllll S()brinho - MDB
Campos Vergal
Celestino Fiiho - .MDB
~'ellelatlo FUho - MDB

I

1
Votação, em disoussão nmca do
J?l'OJer.o n q ,L. !18-J\-~<I QUi! CUbpoe Soore o reajuscainen to lill'aJilll IH" VlJrto nos DecI'e,OS-JeJS ns, li), uç J~ (te
Jull10 e l'{, de 2:J de ago"w, IIlnoús
ele 1006; tendo parecere..: Cla (,OIlllJrsao de ('oll.;lilUIÇao e J u.s~lça, p'Ha
constl~ue,onalloat.le e jUI'1(}Jc10ltde ao
projeto e (las emenaas <.e l'Hmor.JO ae
ns. 2, 3, li e .6, con~rario as ae 11S. 1
e 4, por deleIto ue teclllca legl.>latlva, e pelo aest.aque da ae nO 'I, a 11m
de .constituli' PiOJe1o a. pllrte:
aa
Cuml.ssao de Legu;laçao COCJlIJ favvravel ao PIOJCW, com c111cnda, e contrário ,as em<n.llS de J;'JelllH lO com
voto em ·scperoao ao bl'.
liastone
R,lghi; aa Lom~àO ae l'J.I1anças, 111vOl'ável ao projeto e contra.lJO lIS
emendas !\ie J;'liJnario e aa UomLssau
de F'lscaUzaçào b mancelra e '.J.'omaoa
ue conta.s, :lavoravel 110 projeto e C.11trárlo ÍIS emeneias de .t'JenllrlO e com
voto em sepoI'ndo' (lO l:!ennúr .rlUln!;}arto Lucena, - ReJlllOI'e<;: Bl's'. Dayl
de Almeida, Raunundo Parente, usmar Dutra e Cantlcllo sarnJlai.o _
prnw: Inicio - 18-3-1i8; te/lUlno 2
de maló de 1968.
DIBCUSSAo
2
DiscuSSlW única do Projeto nÚll1ero 1.1~7-A, de 196~, que altera cusposilivos' da Lei n q 4,allO, de 21 de
agõsto de 1~4, que insLlti a. correçao
monetária nos contratos lmobl\lál'1os,
de interesse sOCial, o slcema lInancel1'0 para aqUJslçu.o ua ca.sa
proprla
cria o Banco Nacional de tJabItaça~'
(BNH) , e .socIedade de crédIto lmoblliário, lU Letras lm()lllliárías, O 8erviço. Federal de Habilltaçao e Urbanismo, e dá OUlJlljI providências; tendo pareceres: da Comissão de Constltuíção e Justiça, peja constituclona!idade e juridJcJdade do pl'Ojeto e das
emendas de plenário; da ComlSsÍl.{l de
EconomIa, favorável, ao
projeto e
emendas di! plenáriO, com subemenda
a de n 9 2; da COmissão de Finança.s,
com substitutivo. pendenl-e do parecer da Comis.>fu> de Legislação Socll1l,
Relatores: Srs. LuiZ Braga RaintUlldo de Andrade e tIalo Pitfpaldl; _
Praw: i11ielo 20,3.68; '~érmino a de
maio de 1008.
3
OisCIISSfu> imlca do Projeto nÚll1ero l.128-A, de 1968" que. concede pensão espeCIal ao cIdadao
busUeíro
t\Ssi~ ~I~eida e dá oUtrBS provídeI.!-elas, 'jelItlo pareceres: da Comissao
d~ COlllltllollção e Justiça, pela constitucionalldade e, no médito,
pela
aprovaçã() ;e, da comissão 'de Flnançás, favorável, Relatores: Dnar,
Mendes e -Osmar Dutra. prazo: ãlelo - 2n,2.68: término: 3-5-6a.

.

,

I

--.."

mel PinheIro FilJl0 e Soma Santos,
Olscussão umca, lla Proj~to de De- Prazo r: tmcio: ,25-~-li8; termino: I
creio L~gl5lallHl nv J~~A; ue 1967, Cjue ,de J)JaJO ele 1968.
aprova as emenous llO~ aúlgos 2~ e
10
::.ti ria 1,0IlS1,tU,ÇI'() (,a orgarnbaçao
..,.
MunoJal de Eau"e, ar..~taaa a 23 oe
Olscu.ssso umea O;) Projeto númen
maio de 1~67. na ..wó. Assembléia l.~1i1-~, de 19lid, que CüjJ~IU'Ja di
MUl1dlal de Sau,,": ·l<'nüo pareceres ui!IHla~e pubhca -a. FWlUaça'J I'on
Cla Comissão tie C'<'1~t1tut~ão e Jus- (lhe 1'ora .looundat:oOlll cvm sede eu
tiça, peja eonsutuconaltcnde e jurí- NOV~ York, Estados t!nld~s aa .Amédicldade' favoravel na Cumlssâ" de nca; tendo parecer <lO Coml&~ao dI
saude, ~ (Da Cúlill~ao de Reloçó:!s Cvnst!tuIçuo e JustJço, íavoravcl, con
Exteriores) _ RrlatOle.~:
Senh0res cmellCla. Pend<'nle ao ]lalllCer da, COrosé Re.segue e Raymulldô Dlniz.
míssao de Educação e '!uJmIa, RE>
lulor; Sr. CClestmo
F1lho. prozo
li
Inicio: 25 de março de l!)68; témuno,
~5--68.
'
Di.scussÍlo única, do Projelo de De11
.l~lo LeglSJa.í.I.. 11" 4ll--A, úe 1961, que
<1prOV1I o Acurdo soare 11 Prê.Slll,~UO
DL,cUSSão única do Projclo numere
ue Assísrencia '!t,cu.ea a l:>uperlll,,,n- 1.162-A, ce 19üU, que reuJl~'la u~ ven
...êícía do De~enV.(,""1UIHO ao NorW'..'l- cimentes aos serv.cores cs beCleLar1l
te (SUDENE.J,.em,c os Estados unr- e dos serviçoa AuX1l1alc.~ uo 'UiOUlla
dos do Brasil e a un.ao Pon-AmerI- ue Justiça ao DistrÍl.o l'eaeral, e OI
cana, Becrel-lula aO.lIll da Organiza- outras provícencms; a encc pareceres
~ão dos EsIIHlli.S Amer.canoe, assínaao ou comíssuo oe l,on.sllluJçl.lo e Jusno Rlo de Janeilo li .U de novembro iça, pela consttuconamace, ti, lal'rx~
de 1965; tenuo pareceres: da Cllml.5- ves uas comtssoes ue ~CI' viço 'vUDJ,CI
são de COllStiLUIÇaO e .Justiça pela de l"i.<calízaçao Fmanceu a e 'l'omudl
constttueíonaltdace: tavorávci da 00- ue Comas e de Orçamento, Pen(lL'l~
míssuo uo PO!lgO\IO I <las Secas. .e ele parecer aa comrssue ae l<'man'
(Da comesao Qe Eclaçól!S Exterlo- ças. l:teJalores: srs, cetesnno 1'11'ID
resr , - Relatores: &n1l0.l'es Flávlo nt mundo Correu e TeCldulo ue Aloll
Marcil\o, Celestino FiU10 c Josias Go- queIquc. Prazo: Inicio - l-+{l8' termes,
,~üno:, 15 de maio ue 1l16~" (vqUlçá<
6
becre,a) •
12
D1scussiio única do pr<ljeto de DeDlscu.sslío única tio Projeto númer'
creto LeglsluWvo n" 4.3-A, de 1967, que
dprova o Acôl'UO sóore 'l'ranspon~ LJ63-ia, de 196<l que aí-opoe soore I
Aéreos, a.s.'l!naelo (;IHI'I! o BrasIl e o Açáo de AtimeuvOs e da uutras piO
México a 17 de OUIOro de 1956; t~do vujülcllU;; tenúo parecer da COllliSSllI
pareceres: da comls.sao de COnstitUI-_ de Constitulçao e ,lUstIça com sUbso
ção e JustIça. peja constlluclonaJl(ja- titU1!l\'O. Rela,or; &1'. f(aJTilUn:lO .1>it
de; favorávei aa ComlÍ'lBoo de Trans- to. Pfazo; IniCIO - 1-~-6<1; \(~lmJllO
portes, comunJcaçõe.-; e Obras PUbJl- 15 de ma io de 1968.
cas - (Da COnilss!lO de Relações Ex13
!erJoresl. Relatores:
Senhores'
Dl.>cussi',o única do pJ'ojeto número
Jorge Cruz, \VUSOIl Maltins e AdalL 16~A, Cl<l 196~, Cjue oonceae p:m•.,ao
02Jto Camargo.
~peCla! ao l'r(H~.s.:;...r l'loocn .JoacnlE:<1 PRJORIDADE
movis~ ; tenao pal'CCCles aa Oom}"saa
ae COI15tltUlçao e Ju.swça, peja. consVOTAÇAO
uLucionalidaCle do .!:'l'ojelo e l11const.i·
7
(ucicmalldade da Dlcllúa de Plenlll'io;
Votação, em dlsc~ única.
do Cla (Jomis.'>uo ne l"inanças, 1lIVoruveí
Projelo nO '3.100-B, ue 19iil>, que a'" ao Projeto e c~ntr!lIla a emenda da
tera o art. lll2 do DZcrel<Hel mIme- t'lenul'lu. RelllIOJt:l;; l:;r~. Onal' Men·
ro 9,698, de Z de sctCmbl'o de 1946, dM e nalo Fi~ipaldl. J;'laZO: mlcio
EStatuto dos MilHares; IEnóo parecL'- - 1 de abril de 1968; termUlo: 15 de
res: da Conllssão de oonstltUlçao e maio de 1968,
14
Jus~iça, pela
cons~ituclonal1dal1e e
juridicidade; favoravei, COm emenda
única elo Projeto númcrG
da COmissác> de l:iegurança .Nacional. L Discussão
178-A, de 19b~, que aULorlza o J\/!i"
Parecer à emenda de plenário: da mSIl'o
aa FIlJ'-enaa a conceder remJs.
Comissão de ConsLltulçàO e Justiça, são
ae CIeCllto trJou.al'lo na IOI'ma d~
pela constltucionalldade e jurldícldaar~.
J
7B,
da lei n9 li, 172, de 1966, que
de; da Comissão de segurança Nadl.sPõe sobre o SIStema 'nlllutárlo 1'Iaciona.1 favorável, com submenda. :Etc- clonal
e
MWllclpJOS;
tendo pnreoores:
latores: Srs. Arruda Câmara e ,Amauda COmissão de C{l11stHuiçáo e Justi·
ry KrUeI
ça, com substitutivo; da l..'omt.ssào di
DISOUSSAO
oonsUtulçâo e Justlça, com 5ubsiJtu·
tivo; da. Comissão de ConstitUIção a
8
Prlmeira dlscussllo do Projeto' de Justiça com 5Ubstituitlvo; da Coml.ssão
de Economia, favoI'llveJ, com
Resolução número 37-A de 1007, que emenda.
Pendente de Parecer da codis·
Ob
poe s re a Retprma do RegJmen· missão de Finouças. Relatares: Bet<J Intel'110 da Câmara d08 Deputados nhores Dayl de Almeida e MoacY'
e dá outras providêncIas; tendo pa- Silve.~Lre. Pl'a20. Inicio - 2 de lllJril
recer da Mesa peio adiamento da
llprecJoção das emendas de plenário de 1968; té~mln(): Hi de maw de 1968;
para. a sua inclusão na Ordem do Dia,
15
lm ir
dis
DIscussão única do Projeto de Re-=s/;). e 11
cussão.
(Segunda
SOlução n 9 30, de 1967, que aprova !\li
9
conclusões da comlssao Parlamentar
'
Discussão única do Projeto número de Inquérito desti:nada a verlIlcar ClIl
Llss-.A, de 1968, que dJspõe sôbre aa [at08 r'}laclonaaos COIU a especulaçiió
dupl1catas ,e dá ou~ra.s providêncIas; no mel'\lado flllallcelro, decorrentes do
tendo parecer da Comissão de Cons- recen~e alteração das taxas cambias,
titulçáo e Jus~lça pela constltuciona- tDa. O. P. L criada pela ResolUção
lida de do projeto, com emendas (l nO 7, d.1967) - :Relator: Senhor Josl
subemenda.s; favorável às
emendaa Maria .Mogalhães.
de Plenário de us, 4. 5 .6 8, 11, 12 li
16
15; favorável, COll1 sullemenda, a de'
no 16' pela. reJeicão das de 11S 2 3
Discu.ssão única do Projeto número
7, 9, io, la 14 e i7; p.ela prejucilcl'ali~ 3,4SihA, de 1966, que estabelece o pedada da de n9 l' da comissão de riOdo de três anos para a substituiEconomia, COm substitutivo; da Co- ção d08 livros dldâ llcos nas escolas de
missão de Finanças
favorável ao nlvel médio do pais; tendo pareceJ'es:
Projeto e às emendM de Plenário de da Comissão de Constituição e JusrIS. 11, 12 e 6, esta na forma de sub- tiça, pela constitucionalldade e jUridlemenda Contrário as demais Rela- cldáde; com substitutivo, da col11ÍSSlI.O
tore.s: Brll. Raltnunclo de Brito, :.r.a- de Eclucaçlio e Cultura. Do Senhor
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Brâga Ramos. ReIlll;ores: 61's. :Ral~
22_
Presidente: Sotnador MJ1ton CllomposI
mundo Brito e Padre .Nobre •
Discussão única da, emenda do se-:
Relator: Dep hdo Pedroso Horta.
17
nado 110 Projeto nv 1.934-D, de 1964,
OJa 23-4-68 - Rcuniões da -ComIsNu COmi.'/são EspeC!(l1
,
que. autoriza o Poder E.xccullvo ,a
são;
Discussão única do Projeto número abril', atraves do MinistérIO da A!n451-A, de 1967, que dispõe sobre .o pa-- cultura, o crédito especial de •••••.
PROJETO Nq. 3. 77~, DE 1967
Loca!'..;. S~la de Reuniões do. Co.
gamento de quantias não recebidas Cr$ 300.000.000,00 (trzentos míthoes
mlssão de Relações Exteriores -do Seem vida por funcionário 'ou assatarla-. de cruzeíros para atender as despe- tnstüui o Código Civil <Dl'. Neh~ nado Federal;
do. Tendo pareceres: da oomíssao de sas com a assistência as regiões dos
cameiros , \1189 dia).
Hor8l: 16:06 1\ 21:00 horas; constltu!çao e Justiça, pela constítu- Estadso do Pará e Piatn, atingidos
cíonalídade com emenda ;da Oomís-e. pelas enchentes. Pareceres a emen-. CALElNDARlO DOS PROJETOS EM
Depolmento: 16;00 horas'
são de serviço Públlco, favorável com da dó Senado; -da Comissão de oons- TRAMITAÇAO NO CONGRESSO' - Assunto:
Presidente da Cooperativ9 dos Us[.-'
emenda; da Comissão de Serviço Pu- tltuição e ,JustIça, pela constltu'::lO- ' , '
NACIONALneíros
do
Estado
do Ri(\ de. Janelrol
blico, favorável .com emendas e voto nalldade; ravorãveis, das comissões
21:00 h()l'RS - Jean Funke, Diretor do
em separado do- senhor Francisco de orçamento, de Fiscalização Flnan-, 1
LabQratório Dietrfcia.'
.
Amaral; e. da COmissão de Finanças, celra e Tomada de Contas e de Flfavorável ao projeto com adoçâo das nanças. Relatores: 81'5.° Chagas RoDia 24.4.68 -- Reuniões da aomltl.
pr1ljeto de Lei nO 11. de 1968 WNJ,
emendas da Comissão de SerViço Pú- drigues, Alexandre Costa, Sadl Bogado que "Altera a Lei n" 4. '/67, de 30 de são;
blíco. Do SI', Antonio Fellciano. e. weimar Tôrres.
agôsro de 1965, promoçao ce militaLocal - Sala de Reunlões_ (Ia..J1O.
Relatore.5:
Srs.
Aldo FagundCll,
res veteranos da SeSUl1àll Guerra missão de Rela.çõ~ ,Exterlol'es do se.
l'"rancisco Amaral e wnmar Guima23
Mundial, Iícencrados do serviço anvo nado Federal;
rães.
,
e incluídos na reserva uao remune18
Discussão única d", Projeto número rada",
Hora .:... 16:00 e 21:00 horas;
'
2.0a9-A, de 1964. que regutu a revenDiscussão única do Projero oe De- da
de material pecuário; tendo pare.' -opresidente: senador Paulo TOrres. _ Assunto - Depolmeht03: 16:00 noereto Legislativo n 9 263-B, de- 1966, ceres: da connssao de oonsmciçac e
que homologa emíssões de papel- Justiça, pela constítuctonaiíuaue e . Relator: Deputado celestlno Filho. ras; _
moeda. reaüzaüas no mês ele dezem- [urtdlcldade; eom. substitutivo, da
Assunto - Depoimentos: Ú,:OOhOo
Cale71àarw
bro de 1965; tendo J'lll'liP&'es:
das comíssào ue AgriCUltura. e !'ollt1ca
ras - DI'. Onésímo Pereíra, Direto!
ComlssQe.s de Ecol11lmla e de' Finan- Rural e, da Comlssi',o de ~inanças,
vendas da Squ!\;b; 21:0~
Geral
Dia, 23-4 :- Oi.,cUE.5ão do projeto, horas -de DI'.
ças; tavoráveís, e da comíssão de F1S- favorável ao sunstítuuvo da comissa»
Luiz Dias da Sllvl:, Ge-callzacâo Financeira'e Tomada
de de Agricuituru e POl1tica Rural. D~ em Sessào Conjunta, as ~1,30 noras. rente
,de "marketlng" do Abott Loa·,
Contas, contrário, com voto em sepa- senado Federal. Relatorcs; Srs. Maboratõrro
Ltd8l.
'
,
Prazo - Inicio :~0-3--<í8 - rérmlno
rado do senhor Lurt:;> sablú. - Rela- noel Tavelra, Luiz Braga e osmar
28-4.68.
tores: srs, Paulo .Macfel. Hamilton Dutra.
CONGRESSÔ' NACIONAL
2
Prado e Cantdío Salnpalo;
24
19
Projeto de Lei n~ 12, de !906 <CN}, Calendârio das Comissões Mistas reDiscussão única do Pl'ojeto número que dispõe sobre - o [Jaó lLu1<lHO,de al- rerentes a vetos preskrencínls a sere-m
Discussão única do Projeto número 539-B,
de 196'/. que cstabeíece a pu- vidM prevídenerárias aaaves de rmo- apreciados no período de 16 de abril
'1. 879-D de' 1964, que .autoriza o Po- niçào pó!' rrauce OUo corrupçao em
veís desonerados e da ouuas provi- n 25 de abril de 19S8:
der Executivo a abrir, através do Miesportivas eUl ge. aI e au
ntstérío da Fazenda, o crédito espe- competições
outras providências; tendo pareceres: dências" •
Dia 25 de: abril, às 21,30 horas;
cial de NCI'~ 910.388,66 (novecentos
Pr~idente; senador Edmtilido L-ecomlssso de UOnstltUIÇ110 e Juse dez mil. trezentos e oitenta e oito da
vi.
.
.
tiça,
pela
con.stitueionaUClOde,
,com
Projeto n9 58-67 (·S. F.) número,
cruzeíros novos e sessenta e seís cen- substitutivo e, ravoraver, 'da comlSEao
1.438-00 (C. D.) - Concede isenção,
tavos) destinado a atender às des- de Saúde. Do Sr. Amz Sadra, Repelo
prazo de 1 (um) ano, dos imposRelator:
Deput.ado
Hamilton
.prado,
pesas decorrentes 'da aplícaçào da LeI latores: Srs._ Henrique HenklJI e AI'tos de Jmportaeão-e de consumo, para
número 4,242, de 17 de julh1l de 1963 míndo Mn.strocolll,
a Imporfacâu de materiais dsstínadoa
Calem/ario
ai> pessoal- da Prefeitura do Olstrito
à fabrrcação, no Pais. de centrais te- °
FederaL Pareceres à emenda do Se25
Ieíônícaa automáticas.
,'
Dia.
24-4
'Di.lcu,,;sáo
do
projeto,
'nado: favoráveis das OomLSSôes de
Constituição e Justiça, de Ol'çamenUl,
Discussão única' do Projetp lJÚmerO em ::;0&110 Conjunta,- ll.'> Zl;:lú nuras.
Projeto
número
117-67
(S.F
1
nuPrazo: InIcio - 2U ae março ae mero 607-67 (C.0.1 _ Crla 2 (dois)
de Fiscalização Flnancetra e Tomada 2.876-"A de lD65, que._modi!lca o arde Contas e de Finanças. Relatores: tigr) 40, da Le. uI' 4.35'1, d~ 16 de 1988; término: 29-4-bS.
cargos r.'e Juiz Substituto do Trab~
Srs. Era.smo pedro, Eut;lide.. Tricvl1es, JUlho de 1964, que autonza a· em\Slho, no Quadro da. JusUça do Tra.Gastone Righi e osmar Dutra, ,
iliío de Obrigações do Tesouro lIlaclll- COMISSAO MISTA NA FORMA DO balho da 8~ 'Região, em Belém, EstaART. 29, lJ1i.''!'RA b, OU RJ!.U.1Ml!,j,~'.L'U
1)al
,alte1'll.
a
Jegl.sJaçaoctu
11IlPO_StU
do do Pará.
,
20
COMU.\i
.'
sôbre a renda e -dó. outras prOViden- ~.
.Projeto número 1-68 (S ,F,)
nuDiscussão única do Pj'ojeto número cias; tendo pareceres: da Uomissao ae
mero 315-67 (C.D.) - -Cria, na 3t
1.l116-A, de 1004. que dispôe sobre o Constitulçao e JU~'iÇll, peja oo11,stl1
cáiculo das indenIzações por despedi- tuclonalldade; ravorável. da COlnJssao
Região da Justlçl} do Trabalho. 8
da sem justa calLSa, e dá outras pre- de ServIço pÚbllco e. com b\lbslltutl- COZ,!J.SSAO WS'l'A, 'PARA ~nmo (OitD) Juntas Ide Conclliacão e Julvidências; tendo parecéres: da Co- vo, da. Comissao de F1l1Í1n~as. VO,LO DOS PRUBLEJ\iAl>. il.l;HiU;;'l!o'VlIA- gamento. com sede em Belo H1lrlmissão de oonstítuição e Justlça, pela em separado do senhor.
Umberlo RIOS E SEIU RJi>FLI!iAO.Na ii>QO- zonte, ~tado de ~inas Gerais.
YO' da Comissão de
Legislação So- Schmidt. - .Relat01'c.s: 81'S. CelestiNOMIA NA(;IWoIAL'
AtivIdades da ComIssão de lilconomla
cinl Iavorável ao substitutivo da Co- no Filho, Gaycso e Almendra e Oolnpara a semana de 22 a 26 éle abril de
l11i.ruláo de Constituição e JUstiça; e, Vieira,
' ,
PresJdente: Senador Fernan.lo.Cor~ 1968.
'
da Comissão de Finanças, favoráVel
26
rêa;' e Relator: oepu1aClO .t:!reno da
ao substitutivo da Comlsslio de COnsSilveira.
"
Dia 23 - às 16 horas - Pl'ofess01'
tituição e JtlStlça, com súb~menda. Primeira ôi.'.ctis.~áo do projeto núDIa 23--4-68 - Reunüw ria Comis- 'Basilio Martins, do BnncoCentraJ,
Relatores: srs. Vital do Rêgo, Geraldo mero 247-A, de 1967, que reLitlCa e alque irá falar sôbre o orçamento MoMesquita e Martins JÜnlor.
tera. dISpositIvos do oecreto-lei nu- são;
netario.
mero
L
60a,
d<l
18
de
setembro
de
19~9
Loca.l'
Sala
da
ComlESão
de
Re21
Dia, 24 _ às 10 horlLS _ Senhot
!Código de processo Clivl1); lenoo pa- lações Extenores ao ::>ellacw;
Discus,<;ão única do Projeto nÚmero l'ecer da COmissáo de Conll'tltUlçao e
MaUl'b SaBes, PresIdente da: Assocla.HOra
10,00
!Ioras;
ção Braslleira de Propllganda.
:n6-B, de 1967, que cria. 1111 U'I Região JusMça, pela constitucionalldade e. nÓ
da JtlSt.iça do Trabalho, 9 JUlltas de mérito pela aprovação; ~ Do Senhor
ASsunto - DepOimento do Senhor
Dia 24 - às 11 horas - Doutot'
Ooncillaçào e Julgamento; tendo pa- Al'Oldo Carvalho. - rRélatol'; Senhor
aecretál'lo da AgriCUltura' 00 .Estado Francisco de Lama,rtlne Nogueira., '
l'eceres :da COmissão de ConstltUlçáo Montenegro Duarte.
Presidente do Banco da' Amazônia.
do Ri1l Grande ao Sul.
e Justiça, com substitutivo; da Comissão de constituição e Justiça, com
Dia 25 - às 10 horas - -ReuniãO
27
Dia
25-4-68
.R<:UIllfH) da Com:.&-,
fiubstltutivo; da Oomi&'3ão de LegislaOrdinária da éomlssã.o.
Discussão l'révla' da Projeto mIme- são;
ção Social, favorável a<I subslnuttvo
da Comissão de Constituição e JUs- 1'0 48lJ-A,' de 19'67, que altera a cOn-, Local - Sala da COmlssào-,de Fi~
PAUTA DOS' TRABALHOS
,tiça; e, da Comissão de FlSClll1zação tagem do tempo de serviç_o de fUlI-. n~llças do senado Federal i - ,
Flnanceira e Tomada de Contas, fa- cionário públlco exercido em áreas
1
Projeto número 642, de 1967 _
Rara:
10:00
bóras;
e
vorável ao citado sUllstltuLlvo com consideradas in6p\tas. e de precárias
que "estende à indústria da celulose
Bubmenda; da COmissão de orçamen- condições de vida e salubridade; tenAssunto:
Depoimento
do'
DI'.
Dlxo
estabelecido
Decreto número
'lia, favorável ao substItutivo da co- do parecer, da comls,"M de Constr'u- Huit Rosa(lo Mala; Pl'eSlclcn,e
u() 60.943. de 5 de no
Julho de 1967, que dislIIl.ssão de Fiscalização Financeira e ção e JustIça. peja Incon.stítucionall- INDA.
• .
põe sobre a concessão de estimulos
Tomada de Contas; da Comissão de dade. - Relator: Sr. Arruda Câmara.
às Indústrias do_ papel' e artes -gráServiço PÚbllco, favorável JIO SUbSCOMISSAO
PARLAM:ENTAR
DE
ficas".
Autor: Deputado Vasco Ama'
28
titutiv1l' da Comlssãó de Constituição
~INQUE:RITo MISTA
1'0 ,Relator: Deputaao Elias Carmtl,
e JtlStiça, com submenda; da ComlsParecer: pela anexação dos Projetos
alio de Finanças, favorável aó substlDiscussão prévia do Projeto número
Comissão Parlamentar 'de Inquérito nÚmeros 642, de 1967 e 967-A. de 1968
:receres; do. Comlssl\o de, Constltulçilo 2,2111,,;-A, de 1964, que dJspôe sóbre a
Mista.
Incumbida
de
vtl'Ulcar
as
repor
se tratar de matérJas ct'rrelata.!..
e JtlStlça, COm a inclusão de sube- doação, ao Estado ·odo pará, de prónlenda oferecida pela COmlssão de prio federal, para nêle ser instalado p~rcuss?es sobre a. saúde, do uso ,i1l2 _ Projeto nÚlllero 457, de 1967 _
1"lscaltzação Financeira e Tomada de· o 'I'rlbunal RegIonal EleItoral daquele dlscrlmmado.•de adoçantes artifiClals '9ue "dispõe sôbre a. prorrogação di
Contas. - Relatores: Srs. Geraldo Estado; tendo parecer da Comissão de na allmehtaçao popular, bem assIm pl'lllZ0 de dividaS pelo Banco da Ama.- '
Quedes,. RaImundo párente, Gabriel Constitulção e Justiça, pela hlCOnsti- as consequências que dêsse Uso de- zÕnla S.A. ". Autor: Senado' FederaL
Hermse, Armando Corrêa e Osmar tucionalldade e Inluridicldade,
correm para a economia nacional no Relatro: Deputado Osmar Dutra.
.outra.. (Votação secreta.J.
Relator: senhor Prancellno Pereira. setor da 1Iln"00lndústrl& can,!l.vielra. Parecer: 'Dela BDrovacão:
í

,

»Ó.
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DIARro no CONORESSO NACIONAl,; (889!0 I)'

Projeto número 3.11h, de 1ll6ft - ta. concedida. ao Deputado Unirio
ERRATA
_ que «estabelelle novo prazo' \la.ra Machado). Autor: 'Jeputado Antônio
Rcpubllca-se por ter saldo com 11:1aIJenlll}ão dos conjuntos e unidades Bresolln. R.elator: Deputado Genésio
correções.
resldenlllals de propríedade dos IAPs, Lins. Parecer: contrário.
REQUERIMENTO
prevísto no § 19, .do artigo 65 da. LeI
5 - Projeto número 695, de 1967 número 4.380, de 21 de agôsto de que "acrescenta. nõvo dlspostlvo à LeI
DE INFORMAÇõt:S .
J964". Al1tor: Deputado José Bar- número 5.100, de 2 de setembro de
N9 4.427, de 1~6a
hosa, Reldtor: sussumu 1Ilrata. J:'a- 1966, que dispõe 1~bre os Incentívos
flscills concedídos a. emprendlnlentob Solicita ao Poder Executivo, atrallés
tecer: pelo arqUivamento.'
C1orestals" • (Vista concedll'la. ao do Ministério dos Tran$portes, ffltormações sôbre as obras da BR4 - Projeto número 512, de 1967 - D~pUlado Genésio Llns. Parecer: :ta.101.
qua «Isenta do Impõsto sôbre produ(DO SR. DAYL DE ALMEIDA)
um lnó'usLrlllJizados e da taJra de des- vorável com substltutlvo.
pncho aduaneíro. máquínas Imwta
lX _ Levantar-se a. sessão à6 Excelentlllslmo Senhor PresIdente
(jus por cooperativas trlticolaa"...\VJa19 horas.
da. Câmara. dos Deput!!dos.
3 -

AbrH de196B

.-....

Requeiro, na. forma. regimental, ...
je,m solicitadas ao Poder ExecutivO,
através do Minl.stério elos Transportes, as seguintes informações: 1) Se t.em eonnecímento de que foram pasalll.ad!lll pelo DEll.-RJ U
obras de Implantação da estrada entre Angra dus Reis tl Para.tl; trecho
da E.R-I01, de!egado aquele órgáo?
:IJ Qual a parcela de responaahllldada do DNEn. naquele fato?
3) A conta de que órgÍlO - se do
DNER. ou do DER-RJ - correm as
despesa.ll com as obras, no referido
segmentá?
Sala das SessõeS, 25 de março d.
1968. - Dav! de Almeida.
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ARENA'
Aurlno Valols

Arruda Câmara
'Francelino Pereira
Geraldo Freire
José Saly
Luiz Athayde .
· Murllo'Badar6
Raimundo D1l11z'
Vicente Augusto
Vago • .

Eurico Ribeiro
Geraldo Guedes
José Meira '
Lenolr Vargas
Montenegro Duarte.
Rlllmundo Brito
Rubem Nogueira
'
TabosB de Abne!da
, Yultishlgue Tamura

1IIDB

Chagas RodJ'ígues
Erasmo Pedro '
Petrônio Figueiredo
_ Ulysses_ Guimarães
_Wilson- Martins

ereto Marques 'Henrique Henkln
Mata-Machado
Pedroso Bo.rta.

SUPLENTES

MDB

ARENA

,

iltnanl Sátíro

Lider

Adhemar GhlSI
Amaral de SOU2:a

An tônío Pellciam.
Darl Almeida

,

Vlce-Lillilrell
'Geraldo Freire

,

Ruy Santoa
trltimo de, C~'allio ,

Oswaldo zaneno
'
, ~ ~abosB de Almeida

1

, DIRETUR:

~,'

l'clefOlJes: Z-5851 e -5-8233 -

Paulo Campos ,
Pnulo Macarllli

COMISSAO DE ECONOMIA
presidente: AdolphO de Olívelra._"": MDB

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLITICA, RURAL:
Presidente: Días Menezes -

MDB'

TITULARES-

TURMA "A"
Vl'::-~~den.t~: Renato Cell:1ôlllo

Vasco ADulto

José MandelL

Paulo OlImpos
Armlndo Mastrocolln
Arnaldo oerderra
Aurelmno, Chaves
Bntlstll M1randa BeneCllto FelTell'a
Broca Filho
Fltwto Marcfi10 LUZl,-'Braga
.

TURMA "B"
Vi~E:xsldente: Pau 10

Biar -

ARENA
AnialC10 Uareez

010 -Rocha

EClgurCl' Martins 1'ere!ru
Edvaldo Piores
- Ferraz EgreJa
, Heraello' Rego .
'Pereira Lúcio

MOa
José Gadelha

Nadyr Rossetti
Ruy Llno-I, -

SUI'LJ,;N'I'l!:l:l
,ARENA_
, Manuel Rodrigues
Mal'clllo -LIIl14lMauriCio AnClrade
Milton Brandão
Paulo Aoreu Rosendo de Sousa

Slnval Boaventura,
- Sousa santos
~MD!3'

Anaclcto ClÍmpnnella
Breno .:la Silveira
Emerenclnn-o de Barros
'Ewaldo, Pinto

REUN1ôJ,;S

Turma _~'A"
Quartn..s- feirar, lU lD nor,
Turma "B"
Quintas'felras -1\. 10 horas
Reuniões PleniJ.rlas: Quartall-lplrns, tis 15 - horas e 30'minutos
'Local: Anexo' Ir - Sala 18.
.
Secretário: Paulo Roeha - -.aamal 62~,

Comissões Permanentea: -

João Pauírno
LUiz de PaUla

Paulo Brossard

.

Ramais: 601 e 619

'CHEFEI GENY XAVIER MARQUES
Local: Anexo 11 - B3m:d~ 602

,Nunes Freire

Nelson Carne:ro
'Ney Ferreira

"

DE INQUÉRITO
ESPECIAIS. MISTA8E EXTERNAS '

,AntOnio uene
Braz N'0lluell'e
Cardoso de AJmelt1a
- Fernanclu', MaeallIãl\S

José Burriett
Mariano Beçk

Pedro Vldigal
Pires Sab6ta
Vital do Régo
Walter Pass08

~OMISSõES PERMANENTES,

-

Franeo Montoro

· José Líndoso
Mauoel ',I'avelra'
N!colau ~ruma _
, Nogueira de .Rezends
· Norberto SclImldt

osm RegIS

Fagundes

Caruso da Rocha;'

Dnar Mendes
-Ernam Sátiro
Flaviano Ribeiro

Flávio Marclllo'
Grlmaldl: Ribeiro ~
Joaquim RamOs
JQSé-Carlos <Guerra

Mário ,CQvas
, Vice-Lideres
, ,;Paulo MaclU'lnl
"11'010 Herculino
Afonso Celso
Humberto Lucena
Ewaldo Pinto
,Mário Plva
ChagaS R(ldrlgues
::$swaldoLlma Filho
~ M~theus Schlmldt'

- Loeah &nexo O -

Ald§

LUr,tZ Saoll\
Paulo 'MoCllrliU
Sadl BogUeJo_
I

REUNlOES

-Qulntas-tetrllll ti:- 10- noras.
Local: Anexo' O - Su!:. n" 1\1. '
.Secretaria; Marta José- t-eobons"- Ramal: 621,

COMISSÃO DI%' CONS1ITU!ÇAO E JUSTiÇA
'.Presidente: DJan1l3 Marinho - ARENA
TITULARES
,,
TURMA U A"
TURMA "B"
Vlce-Prestdenta; Lauro Lellüo
VIce-Presidente: Celestino FtUlo
:MDB
ARENA

'l'ITULAflt;t1 '
TURMA'UA"
TURMA "B"Vice-Presidente: -I:' a U1o MacJel _Vice-Presidente:, Padre Vieira
ARENA
MDB.
.

Alulzló AiveS
lDnérlclJ de Souza
Pel'nllndo Magalhães

O~tlPi·Hlt l..'In:-

- ARENA
Abl'ahfio sabbà

Alberto Hotln::').1n
cardos« AJvl!S'

-,

CUt...a eueno
'DIas Maeeau
Jsraer t:'mberro Filho
-Jose-l:anos OUerra
LUl2 VIana Neto'MoaCir SlIVCSl"f
Vago
.

Haml1ton Maglllhlles
Jorge IJaVOClll
Jose Mara,o FlIho
MaurICIO de AndrnCfe
SeglsmunClO Andrade '

Sussumu. atrata
Cid carvulho

Ml;'jo
-

•

Uniria Machado
ARENA

.

Gléllio Martins
- ftubem Medma
Silntllll Sobrinho
'l'uncreáo Neves

Dolo Vieira
Jose Ricna

SVPLil:Nl'l::l:l

.MDB

AluiZIO -Bezerra -Antônio üeno
BatlsUi Mlranaa

BenÇo G02.~aJves.
Braz, Noguem. '

_. cardoso

ll~

AlmeIda

. Ewaldo t'U1to

Elias Carm"
,FerfllzEgreJa

Joao HerculI110

l<'lOres :loaresMacedo
aumbert~ Bezerra

Herme~

Josp.-Ma.rm Mállalhl\es.
José Maria Ribeiro
Uoura.n

- Juao Paunno
Jonll5 Varro!
,__ '
José-CarJus Lepreyost
J OSIiU' Uumes
.

MUU,",CIu

}-'aUlo Macarllil

Martms Junlur
Méndes de Moraes
Osmar 'UUtru,
Ruymundo de Andrade

Pedru .1"nria
ROmano MaSSIg1l8h ,
Reinaldo Sllnt' Anna
R~nHl"- CelldOnlo

Rarmundo PlldUbll

RUUNIOJ<:t1

TUrma

Quartas-feira" 6& 10 noras,
Tunna .B - QUIrtw.-lelrns ÀS lU noras.
,Local: Anexo n - ,;ala 4.
'
A -

Secretário''''':

RilolTllt1l

632 - 633 -
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COMISSAO

D~

)\ftI!:NA
- Al-tl!:NA
VIC~ ."eslcen:e: I'aare Noore - MUI:!
, restaen te'

(;arolJl' oe

DE. CONTAS

Aderbal Jur~JIla
Bezerra Ot Melo
CarlOS AlI.m'L~
Juslas UUl\1~.
Maooel ae !\,melOf
-Manuel l-toal'l~ueó
-Meaciros N~LL
MlInslinllol Vieira
Mourl i"eroano es
Nosser AIOJelOa
Necy Nova~.
Osslan arar: pe
Paulo Ferra~
PaUlO Frell'..
-MUI:!
tlalOaCCI i'1J/lo
,E,waJQo t'llfLu
Mata MUC1IllOO
l'Iudlr l-tuss.' L1
Nlsla carone
Pudre OOdl.\,.O
Paulo Marann!

AUl'ellGlJO onaves

Brito Velho

Daso connnra
Dayl Almeida
Lauro orua
Oceano L:arlela!
PIIlIJO &lIgadO
TeOdorlCil -sezerra
1&alldcrlcy Dantas
.... Ilalr LIma

FcJlclnno FigueIredo
João Borges
M!ll'tlo Moreira aives
AlItI'la LúCIa

Silnt'Anna

Pr~"j,i"nt .., ü ...orlel BermeS\ -

Mel1~Ze5

SUl'U:Nl'ES

Tl'l'ULAiU

Albino zem
Amz Bucra
Arnaldo No\:uelra

n~ynnldo

COMISSAO DE FI5CALlZAÇAO FINANCEIRA E rOMADA

Hra;!b !\.amus -

Pl'~S'c,el;te'

Vlc~"

EDUCAVAO E CULTURA

IUWNIOE8
às 10 t1Ora~ • 3'J minutos.
-Locor. ....ltexo n - SnJa lO,
Secrctllfla; MartA l:J~lls OrricI I - Ramal
QlJul'lus-felr~,

63~.

AR-ENA

Tl1'ULABEil

'1'UH.MA "S"
TURMA "A"
V.lce-PreSlOente; rneccuío de A1UU- Vlce-Pr~s!dente: Joao Menezes.
querque - AR.&'lJA
MDB.
AhE:NA

Atlas cantannede

Arlmao KUllZJer
'CantldlO l:lampaJo
Varlos P.Juertl
H~ltur cavaicanu
Bumnertc Bezerra

Luna

~'I'éll'f

Minoro Mlyamuto
l'IUS5er Almelaa
Paren te Frota
Paul<J Fr"lt'e
wuson Braga

JOSP I!:sLeVes

Joslas Leite
MOB
-OJaJma i"alcáo ,
Humoerto Lucena
Léo Neves
I
AR&\iA
AlUIZio Bezel'la
Arruda L:ámara
.aurlno VaJalS
Benu, UOll~alves
Cardoso de Menezes
EzeQUlaó L:OSla
GeralDO F'I'elre
Hamilton Prado
Janarl' Nunes
Louro Lertao
Menaes de Moraes
Montenegro Duarte
RaImundo de Andrade
Souto MaIor
Yuklshlgue T'smura
Vago

Lurtz &lUIl'J

Pedro Marao
Badl Bogaao
SUPLEJIln:S
I':\'aulo Pinto
Cid carsalno

MIJB

_ F'el'l1anoo Gama
GaslAme R1SlU

José Oadelha
Mário uurgel
Paulo xiacanm
REUNIOl!:8

..-

COMISSAO DE FINANÇAS
Pr"'jo~n!c:"

PllieirP LOpes

AFE:NA

Tl'l'ULAltES
I'URMA "A"

Vice-Presidente: 1.1arcos Kertzmann
ARENA

TURMA "BOI
Vice-Presidente: Fernando Galllfl. MDB.

./

ARENA

Augusto Franco
Geralclo MesqUita
ltal(j F1ttlpaj(j)
Leopoldo Peres
Manso Vaorw
ManUel B.1I0rlgues
Martms JUnl'"
Norberto Setlmldt
Oscar l:arcloso
Rockfeíle: Lnna

Aives de Maced,
Cid Sampaio
Flores tiollres

Leon Peres

osma: Dutra

HUlmundo Bo::éa
!:lousa Santos I
welme, rõrres
wumar Gulmarb.es
Anacleto campaneüa
Antomo Neves

M10 rueodoro

f\lhH! Couri/
Jose-MarIa Magalhâes
ARENA

,d1Jemur GblSJ
Armllndo Carneuc:
Braz Noguetra
EzeqUlas Costa
Furtado Lglte
Rugo AgUiar
Joaquim Ramos
Jorge Lavocat
Jose E:steves
Jose Rcsegue
LuIZ de '''PauJa
Lyrlo Bertolll
MJlton Brandào
MouclI Sllvestre
P.ulo Maciel
Pllnlo 8algado
RUY Santos
Souto Maior
llJtjmo de Carvalho
\'(1_'"0 Fllbc

MUI!.
I,
AntÔnio Magalhâes
Joel Fet!'eJrlI
Joeé BfirnLC.
Mário Plva.

Quartas- feiras á;, 10 noras.
Local: Anexo n - ':\"18 16,
Secretária: SteJ:~ E'r~t8 da SlIv" Lopes -

Ramal 647.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
pr""J('.,llte: tiTanCJSClJ Amal'al - MJJS
VIce-Presidente: Ralm ';,do 1'al'enL<' - ARENA
I Vlcb"t'r~ldenle: Joao Alves - ARENA
- ARENA
SUI'I,EJIl'I'E$
TITULARES
Anuindo MastrocoUa
EdU Ferr9.2
.
Braga Ramos
Gtlberto Farra
Carduso ce Menezes
Harry Nom'atou
Daso
COlmora
Hermes Macedo
EllllS carmo
JsraéJ Novaes
OeraJdo Mesqlllla
Lacorte Vitale
JusLlnO Pereira
Msgalhlles Melo
I,Lllns Frelr.
MOlJ8ennOl Vieira
Ney Maranhao
Nonato Marques
sussumu Hirata
Regls Barroso
Taurm/lO Oanll18
Rezende MonteIro
Wanderley Oanfas
T~mtstocles TeIxeIra
wnmàr GUlnlaráse
WIlson Braga
I

MDL

'" SUPLENTES

MDB

Adalberto Camargo

.~

Adhemar de Barros Filho
Altair LimA
Doln Vieira.
EwaJoQ t"IDLO
GIl!nlo Martlua
Paulo MacarlIU
I
I

Ruuem Medina
Tancreclo Neves
VIctor 1sS1tr

Chagos Freitas
OavIO I"erel
Edgard de I\lmelda
Ewaldo PInto
Jo'ranco Montoro
Paulo Macarml
Sadl Sogado
REDN10ES

Reun!ól>S: g-olartas t QUJn'a~-re:ras Ó8 11 horas.
Local: Anexo
Bala 1Secretârlo: JoseUtr F.duardo SampaIo - Ramal 654.

n-

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA'
Preslljl!11te~

EdllSol'l Melo ravora 'l'ITD LAli ES

ARENA

TURMA "A"
I
TURMA "B"
Vice-Presidente: Raymundo de AD- \llce-Presldente: CelSo !:'aSses
MDB,
lSrade - ' ARENA.
, ARENA

Vngo

REUNIOES
Turma A
'lua ·t>;.~-felras às 10 horas
Turma B
QuL'l'''$ telrlU' lU lI) I:1OrS1: Local: Anp.T.o Jl - flalu 17
Secretario: Antôr..ro Dl9~ Rluelrl> -

Adyllo VIana
Alceu de Carvalho
Florlceno Paixâo
Gastone Righi
<1'ulla Stetncruch
L\gla-Doutel de Andrade

Ramal 643.

AUplo Carval110
Batista Mtranda
Benedllto Ferrelre
-lvar $aJOann9
Raehld Mamede
Odulto DomllJgU6i
walt.er Passos

Clcero Dantas
ErnlJlo Murad
Joáo Calmun
"'1'tl7 MonlPlro
NOgUo'lr3 dp Rezende
Ultimo de Carvalho
V.tDgt RosadD

DIÁRIO DO CONORESSO NACT~NAC(Seção I)"

Sábado 20

.l\IWB

JdDB

Dirceu Cardoso .
Flonceno f'lllXiló
Joel Ferreira
MauriCIO GOUlart
'Ruv Llno
REUNIOES
Turma· A" - Quintas-feiras. 11.8 li noras,
S- Turma "B',' - Quartas-lel.ra.s. lU 10 noras.
',1 Turma '1'0;" _ QUtntas-t..jNl& ~ 10 noras.
,. ReUDIões P!enárlu:- Quartal-rel1'lUi as 11 noras,
Local: Anexo U _ Sala ••
_< seeretárlo: ounennso. RU, Caporal - Ramal 66!.,
P1:ueiredo ccrrela
Gastão Pedreira
José Freire
Régís Pacheco
MDB

Dirceu carnoee
Emerenciano de Sarra
'l'hale3 Ramalho
SUPLENTES

D~vid

Lerer
:Helio. GuelJ"O&
Freitu Dmlz
'.RENA
Alexandra Cusla
Aureliano Chave,
EuclId~ rrtr.bes
Floriano Rubln
GarCIa ~eto
Benlo Romagnoll1
Israel Novais
Isrnel Pmneiro FUho
Jales Macbado

Janary Nunes

MD8'-

AUonro Ceoo
Aquiles Dinis

'.

1

Ewllldo Pmto
GastA0 Pe<lrelra
HéUo NaVllITO
.""

LUis de Paula
JIIlárlo aereu
Nosser Almeida
Oceano Carlelal
Osmar Dutra
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Márcio Moreira Alv"

.. COMISSÃO DE REDAÇÃO

Paulo Macar1n1

Presldenr.e: ,Medelroo Neto - AHENA ~.
·vjce~Presldente: Alvaro Lins - MDR.

Oswaldo zanene

TITULA.RES,·

REUNIOES

Turma A - Quart,a,-felru, as 10 boras e30 minutol.~
_Turma B - QUlllLlI4·telras. l\B 10 boras e 30 mlnutol."
Local: Anexo li - Sala 6.
Secretária: Maria Aparecrds 6lI valra dos Santoe -

SUl'LI!NLES
ARENA

1\.Iourt Fernand-.
Varo

RIUllaIM 660 • 868,

. Brito Velho
I\lnar Menoes. Elias Carmo
MDB

COMISSAO DE ORÇAMENTO
Presidente: Gu1lberm1nO de Ollvelra'- ARENA.
TURMA "A"
Vtce·E'resldmte: SOute ,Maior - ARENA .
TITULAItEli
SUPLENTES
ARENA
ARENA
Alexandre COSIa.
Abraháo Saboa
Bento' Gonçalves
Alberto Costa .
ClóvIs, Pestana
Alberr.o Hotfman.a
Garcia Neto
Albmo zent
Joaquim Parente
Aurlno vsrois
Machado RoUemberll
Batista MIr<Lnda
Manoel Novae6
Bezerra de Melo
Em1Uo Gomes.
Oswaldo 'Zllnello
Vlrgillo Távora
Flortano RublJl
Vital do Rêgo
Oceano ca.rlelal
Oscar Cardoso
Paulo BIIII
MDB
MDB
Adolfo de Oliveira. ~.
Edgard peretra
Celestino
Filho
José Maria Ribeiro
Jolio Menezes
Oswaldo Lima FUbo
Paulo Macarln1
Renato Azeredo
Vago
Victor Issler
Vago
Waldir Slmes

Ewaldo Pinto

Pauto Macarl111

. REUNIOES
Quintas-feiras kl;16 horas.
Local: Anexo l' - Sala 15.
6ecretàrlo: ~Newton Clroalr,' -

COMISSÃO DE RELAÇõES EXiERIORES
presidente: &l'1;Dundo Paduna -

TURMA "C"
VJcM"residanti: JanlU}' Nunes - ARENA
TITULARES
'lo
ENTES
~.RENA
Aderbal Jurema
Antônio Feliciano
Arm/llldo Carneiro
Carneiro de Loyola
Elias Carmo
Maia Neto
Manoel de Almeida
Mário Tamborlndeguy
Osslan Arartpe

. Raphael Magalháea
RUy Santo.'$-

AntÔl'ilo ueno.

Ary Valadllo

Ernesto Valente
Heitor Cavalcanti.
Jorge Lavocat
Lauro- Leltko .

Manso Cabral
Osní Régls
RaimunClo DUllz
Tabosa de, Almeida'
Vtngt Rosado
Vu\,isblgue Tamura

AJ{<;NA

.

.~'1'l'ULAJtES

TURMA "A"
vice- Presidente: Gilberto
. - ARENA'

TURMA "B"
Vice-PreSidente; Ohaves

Azevedo

,

'- MP"
.AcRENA

FIavlo Marelllo
.. Jorge Oury

Adhemar OhlSI
Damer f'lulaco
1"eu Rosa
FIa vrano "'lberro
Orimaldl Rlberro
J ose Carws ueprevost
LISDua Máchado
MonteirO de çastro
Pedro Gondtm
Teotôl1Io Neto

Joseé Resegne
. Lõpo Coelho
,ManOel ravelra
05111 Régls_
Pinheiro Ghagll.l
Pires SabOla'
VlIgo
-

TO'RMA "S'·
vIce-Presidente: Janl1~Y Carneiro ,- ,MDB'
SUPLENTES ,
TITULARltl
\
ARENA
ARENA
Arnaldo Prieto
Aécio Cunha
Cid Sampaio
Armando Corrêa
Ezequlas COSta
Dnar Mendes
Flavlano Ribeiro,
Emlval Caiado
Israel Pinheiro FI1hbo
Euclides Triche,
JOSé Resegue
Furtado Leite
LenolI Vargas
Joaqulm Ramo.s
:.ressé Freire .
Mendes de Moraea
Iqrio Bertolll ,...
lI41ltoo Brandão
:M1lvelDes Lima
Minoro MI)"IU;noto
Saldanha Derzt
Pires sabóra
,
Wilson Falc!i.o
Teodorlco Bezerra
MDB
.
MDB
, .Amaral Furlan
Alceu de Carvalho
Amaral PeiXoto
Chagas Rodrigues'
JOSéColagrosal.
Jairo Brum
José Carlos Teixeira
Padre Vieira
Paes de Andrade
,zaire Nunes
'Vago "-

RllmaJ 672.

MDB

Blvar Olyntho

-

aeJ:"IIllnu AlVel
rvette Vargas
padre Godlnbo
Renato Árcber

Ádelmar car ... mo

Marlano Beck
Pedro FarIa
Snnáo da cunha'
SUPLENTES

-

MDB

ARENA
Brito veine
oarcoso de Almeida
Ounna 'Bueno
Gerardo Guede.
Hélío Garcia
Hermes Macedo
tsraei Novaes
Je.r~

Freire

Joâo -Çalmon
JOSapbal Azevedo
Lauro Cru7
-Leão SampaIo
Leopoldo Peres
M!lrlo famborlndeg!U'
Ml.<li"lclo And1'l:ld.
Murtlo Badaró
Nunes Leal
Saldanha Derzi
Sousa' Santos
Vlrglllo -fãvora
Vago

Bernardo Cabral
Ewaldo PInto HenrIque

~enklD

Léo Neve.Levy Tavares
MárcIo' Morelra Alve,

Mauricio Poulart
Padre Nobre
Pedro MarãD

SanliU! Sobrinho

REUNIOES
Turma "A" - Quartas-fe!'r" lU 10 borll.l.
Tunna "B': - QulnlltS-ro!lras é.s 10- boras.
Secretário: José Mário Blmblto - .Ramal 678.;

~arante

_

DIARIO DO CONORESSO' NAC'íONAl
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Abril de 1961

(Seção f)

~,--

COMI~S.a.v

DE

Vag'o

SAJDE

Presidente: .Bren~ da SlJvell'a - MDB
- Vlce"1"resldente: Aldo Fagundcs
Vice-Presidente: Clodooldo Coslp, - ARENA
TITULARES
SUPLENTE!!
Ul.ENA
Armando
correa
.ArmJndo MastrocolJa
BrIto Velho
i"ry VnHlC!!lo
Daso CullDOrll
Austregsuo de Mendonça EcO .F'err9.~
DemllrO unvetra
lvar Saldanha
l"lIustu Gayoso
João l'.lVf5
J aadar Albergrala
"Jose Resegue
JoaqUIm Cordeiro
Jeslas
Lêlte
JusLlno t'erelra
Lacorte Vlta la
Juvênclo DIas
Lauro cruz
Leao sampaio
Marcos KertzmanIl
Mllrclllo um.
lIClnoro
M1Yamoto
MlgueJ Couto
Oceano Carlelal
Naz!l: Miguel
Vngo

"
Anapol1no de FanA
Baldaccl FlIho ~
Edgard de A1DJfld'
Mário Mala
Regl! k'lIcneco

I4DB

.

Athlê COUII
Chaves Amaran~j
Eraldo Lemos
ElValdo Pinto
Janduhy Carneiro
José Maria MagalllM.. "

LIgia ocuter

d~ Andra~

REUNIOES

Quartas-feiras. is 10 horas,
Local: Anexo li - Sala lO.
Secretária: NeUSa Macnado RayDJUlJdo -

Franersco Amara
Paulo Macarm1
RtlUNlOES

Quartas-teIras, as 10 noras,
Local: Anexo fi - Sala 6.
Secretárlll:íMarla _da .GIOrlll

Pe~es'

TorelJy -

M~

Ramais 093 •

COMISSAO DE TRANSPORTES. COMUNICAÇõES )
E OBRAS POBLICAS
>

presIdente: ceiso Amaral - ARENA
Vice·Presldente: VaSCo l"llho - ARENA
Vlce·Presld~nte: Levy ?averes - MDB
TITULARES
SOPLEN'l'ElI
ARENA
Alexandre _Oosta
J.lberto Oosta
AuplO carvalho
Anul.ldo Prieto
- Clóvis Pestana
EmlJlo Gomes
OdUlto Uumlnguea
Gilberto de Almeida
:EleItor DIWl
Haroldo VeJoso
Helio Garcia
Jales Machado
Mala NelN'
Luis Braga
Parente f'l:ota
Nlcolau TUma.
Rlicl11a Mamede
Nunes Leal
Raymundo de Andarae
Romano Masslgnan
Regá Barroso
Rozando de Sousa
Rezende Monteiro
SmvaL 130aven ture
Veiga Brlto
Wanderley Dantas
~DB

Ramal 68Z.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL:
preslCl&lJte: BIoca Fllhó - i'.RENA
Vice-Presidente: F1ortano Rubln - ARENA
Vice-Presidente: Ney Ferrwa - MDB
TITULARES
HtJPw:NXEEl
. ARENA
AUplo
C'U'VlU1lO
Agostinho Rodrllluea
Aives Macedo
Almeida Barbosa
Axn~ldo snete
Amaral ce Souzo.
Bento
Gonçalves
ctovis StenzeJ
'
CarvalhO
SOOl'l0110
Edmundo Monteiro
Euclldes l'rlcJJes
llllUlllwn Prado
Flavlano Ribeiro
Banequlm Dantas
'Ollberto Azeveúo
Heuo Garera
Haroldo lIeJoso
Hênlo Romagnolll
Lyrlo Ber.)1I1
José E'cneao
Osmar Cunha'
Luiz Cavalcante _
PaUlo BllIJ
'l'ouitnho Dantas
,Sousa Santos
Vlngt Rosado
Ml.lB
Dorlva1 de Abreu
Amaury Kruel
Hermano srves
Antonio Anlbelll
Ivette
Vargas
Bernardo Cabral
Júlla steínbrucn
Caruso da 'Rocha
PauJo Macarlnl
HéJ10 NaVllITO
PedrOSQ f:lorta
.1011 aercunne
Raul Brunlnl
REtlWIOES
Quol'Uls-felru. às 9 borll8 e 30 minutos.
Local: Anexo n - Bala H.
Eecretilrlo: Georges do Ree:o Oavalcanti Silva - Ramal 688"

COMISSÃO DE SERViÇO PúBLICO
Preslaente: Mende. lie Morae.l - ARENA
Vice-PresIdente: JB.I1lI\ Amlden - MDB
Vlce-Presldentel Milton Brandão - ".RENA
TITULARES
'
SUPLENTES
....&I!:NA
Ilezerra de Mellll
Annando Corrta
EzequlWl Costa
Arnaldo Garcez
Hugo AgUIar
Braga Ramos
Dl1l!O COimbra
Jonn~ Carlos
Eurico RlbeU'o
José Llndoso
Ferraz Egreja
MárIo Abreu
Feu Rosa
Necy Novll.es
FlOres Soor.es
Oséas Cardoso
Jose Marllo Fllbo
PltuJo Ferraz
Jose Peneelo
Vtelra da Silva
Lopo Coelho
'Vago
VAitO
Oscar carceso
~ Raunundo Parente
Tourinho Dantas
MDB
Ady110 Vianna
Adhemar FIlho
Amaral Peixoto
ChagllS Freitas
D)alma Falcáo
Edésio Nunes
Et-alllIlo PPdro'
Mauricto Goulart
E\raldo l'illll
~isla Carone
>

>

Adalberto Camargo
Dorlval de Abreu
Jo!lo Lira Filbo
José COlagrossl
MárIo GurgeJ
Raul Brunlnl
>

AnapOllnD de Farl.
Dlas Menezes
l''reltlls uln!.S
Jairo .Brum
Jose Man dellt
. Waldyr Simões
WilSon Marllm
REUNIOEH

Quartas-telr!!s. IIs 10 boras.
Local: Anexo n - SRJa -13.
SecretárIa: Sylv1a Cur1 Kramer Benjamin do Canto -

RESOLUQAO 1'19 I2~67
PR.AZO: Ata 'I de- outubro de . 1967
José Carlos Teixeira. - Presidente
CId se.mpalo - Vice-Presidente
Bamtlton Prado - Relator .
-Geraldo MesqUita - ReJat;)L Substltu~o
Israel Pinheiro FIlho
Arlindo Kunsler.
'Renato Oel1dOnlo
Adhemar Filho

RlUI1al SlM.

MDJ:I
ARENA
ARENA
"ARENA
ARENA
ARENA.
MDS
14 O B

SUPLENTES

ARENA
:MDS

Floriano Rublm
Aquiles Dinis

Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o funcionamento e a ação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
(IBRA) e o Instituto Nacional do Desenvolvimento Aarârio (INDA).
'
- RESOLOÇAO 1'19 13-67
PRAZO: Atll 7 de dezembro de 1961'
HUI iano - PresIdente
Rozendo de SOUza - 1I1111l·Presldentl
Braz 1'Ioguelra - Relator
AbraMo Sabbá - Relator-Substituto
~osé Mandelll

MO B
ARENA
ARENA

ARENA

MOS

SUPLENTES'

Minoro Mlyamotel
Badl Sogado
David Lehrer - Relator-SubstItuto Paulo Freire
Bezerra de Mello
Benedl to Ferreira
Leão sempsro
Nunes l"relre
JOSé Mana Magalhiec
Bermano Alves
:BrIto Velho
Levy Ta vares

8UPLENl'IlS

ARENA
.MDS

M o .B
ARENA
ARENA
ARENA ARENA

MDB

MOS

AR~A

MDS

Sábado 20

orARIO DO CONORESSO IYACrONAL:

(Seção I)

.comissão Parlamentar de Inquérito para' Investigar 8 Invasão
do Mercado de Produtos Farmacêuticos deusQ Y~terlnário,
. por iabo~at6rios estrangeiros.

José'Sal1
Brito Velho
Flórlceno Palxlio
Dirceu Cardoso

RESOLUQAO N9 23-B'l

'JoaqU1m paren'te.
Altair uma -,

Prazo: Até D de dezembro
:Régls Pacheco - Prestdente
.l'.ntônlo Deno - Vlce--Presic1entG ,
,Vasco Amaro - Relator
, Unlrlo Machado - Rela.tor-substltuto
Cunha Bueno
Edvaldo Piores
.
Manoel de' Almeida
SUPLENTES .
Par~úte j"rotta
. Sadi Bog'àdo

ae 1981,
MDB
ARENA
!\RENA
:MU8
ARENA
, ARENA'
ARENA

ARENA

ARENA
M I> B

MDS

SUPLENTE.

ARENA

M O B

-/ Cçuussão Parían-entsr de lnquéritc dnstlnada a fazer um ,~.
vàntamento da atual situação do Hospital ao: Servidores
do Estado, localizado na cidade do Rio de Janeíre, Estado
da Guanabara"~

.RESOLUQAO l'l~ 58-68
l'razo: Até (I) de julho de, 1968
AREN.j\ - ClodoaJdo Costa - Presidente
ARENA - Justino Per:elr& - Vice-PresIdente
:M O B - Erasmo Martins Pedro -_ Relator
:M O B - petrônlo Flgueiredc. - ReJator-SubsUt.
ARENA '.. ROInano Masslgllar
ARENA - Vi~ente Augus~'
ARENA - Monsennor Vieira
ARENA - Noss]r AlmeIda.
114 D B - F1orlceno PaIxão

-.ARENA
MOS,

Çomissão Parlamentar de Inquérito para apurar as causas da
decadência financeira e administrativa, da Comoanhia -de
Aços Especiais Itablra-Acesita.
.
&.!!:SC)(,UQAO Nf 24-6'1
PRAZO: AU • de fevereiro de 1008
ARENA
.l'.RENA
:M I> 8
M~U B
:ARENA
ARENA
ARENA

Haroldo Veloso - Presidente
'
-ISrael PlIUtelro Filho - Vice-PrEsidente
Celso Passos - Relator
Padre Nobre - Relator~SullSt1tuto
Baptista Mrranda
Arnaldo Prteto
"larlos Alberto
SUPLENTES
Feu Rosa
".qulles DlnlZ

Abril de 196B 1643

611'PLI!:NTES

ARENA -

Gilberto Azevedo
114 O' B - Pedro Farl~
.
secretãnc. MarIa JúJia Moraes Barbosa.

Comissão Parlamentar de Inquérito a verifica" a avaliação dos
recursos existentes no 'Território Nacional, em matérla de
minérios ,de lnterêssa para o desenvolvimento o'a energia
Comissão Parlamentar de Inquérito para verificar as razões,
\.
nuclear
_
_RESOLUÇAO N~ 55,68
que levaram a Cia. de Telecomunicações do Paraná "" ~azo: Até 5 de agõsto de 1968 <prorrogável por tHO CI1asl
TELEPAR - a firmar contrato com a International Telephone and Telegraph. Corporation.
ARENA - Vlrglllo Távora - Presidente
ARENA

MOB

- Pedro Faria ~ VJce-Presldente .
_. Celso Passos - RelatOr
- Raunundo Andrade .- Retator-Substituto
... Aureliano Chaves
ARENA - Antonio Fellclano
ARENA - Mau!. Neto
.
ARENA - Veiga Brito
A~ENA - Alexandre Costa
114 O B -- Renato Arched
114 D B - Bernardo Cabral
SlJPLENTES
, \
.ARENA - Manoel Taveira
114 D B - Alceu dE- Carvalho
Secretárlo: Antonio .'-1'co
·114 D B
M D B
ARENA
ARENA

'RESOLOÇAQ N9 29-67
,AZO: AU> 21 de novembro 4e 196'1
Mariano Becll: - Presldeute
Clo<loa.ldo Costa - Vice-PresIdente
_LyrlO BerwU - RelatorCid Rocha - ReJator-Subs~l~uto
Jorge Cury
Hênlo Etumagnolli
Jose Resegue
- Mário Abreu
JOSé Richa
Antônio Annlbe11t
SUPLENTES
Ary Valadào
'Hélio Guclr()S

MDS
ARENA
ARENA
ARENA
.ARJ!:NA
ARENA
AHENA
ARENA

,...~

MIJ8
MO B
ARENA

MD8

COMISSõES ESPECIAIS. MISTAS E EXTERNAS
CHEFE: JOSE MARIA VALUETARO VIANNA
Local: Aneso fi - tlata. 8 ..:.: i..mallil: 60J!' e 604

MDS
ARENA
ARENA
MI.-S
AKENA
ARENA
ARENA
AKENA
ARENA
MUS

.M O B

Raimundo Andrade
AntOnio NI'ves

ARENA

MOS

Comissão Partarnentar ds Inquérito. a fim de apurar lrregularldades na cobrança e dIstribuição de direitos autorais.
RElilUL..UÇAO NV 36-67
paAZU~

~.té

" Elias do ("arm"

Braga Baplos

"

Aqu1Jes -D1nIZ,
José Carlos Teixeira

9 de abrI! de 1968

Regls - Prestdente
Meclplro, Neto - Vice-PresIdente
Erasmo Marfins Pedro - Relator

0501

.

1) COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
Presrdente: Muvêrnes Uma <AS.EN".I
V~ce-Presldente: EdgarCi E'crein> <MOS)
.
ARENA
SUPLEN'rEB
. TITULARES
Francellno . Pereira
ArrUda CAn1ara
Her:aclio Rl'go
. J ose-csnos uuerra
8ento Gonçalves
Manoel de Almeida
CarlOS Alb,;rio
Mà'mclo de 'Andrad/
Hélio Garc1a
Oscar 'Cardoso
'
Josía. Leite
Passos Pôrw
Medeiros Netto
SeglSmun:io Andradl
Oscar CardOso
Odu1!o ~mrngu~
Paulo Freire

ARENA
ARENA

MuB

ARENA
ARENA

\

vago

l\4DB

AJif.llnlo MagalbA8f
JoliQ "lorges
. J oão Lira Filho
RenatO Azeredo .

REUNJOES
'
Quintas-feitas ás 15 hO~!!S e' 30 ti,m u tos.
I..ocal: An~o n - Sala 8-B - RamaIS 607 e 80S.

'1644 Sábado 20

,C

e

mARIO Dl) MN'aRESSO NAcrONAr '(Seçllo

2) COMISSÃO DO PGL!OONO DAS S~CAS
l.r're"Juetlte: Ji'rancellno t'efêlTa (ARENA)

IVlCe-l'l'e;ldente:

SUPLENrrs
Aluizio Alves
José Meira

r

i

!<tDE

Alvaro Um
Blvar Olmtho
MarIo Plva
'I'hales Ramolhl
REUN10ES

C,~to

l ~etrOnlo f'lgueJredo

l:tS 1'0 horas.

~UUJ .t.H.oMJt'11l:L3,

:Lucal: Anexo LI -

caraoso de Menezes '

Arruda CAmara

AlltiJl1lC FeUclnllo
Gustavo Capanemlt.

.JOSé Llndoso
Manso Cabral
P1res sabOla

Vicente August<>
Rubem Noguel1'o.

Jl4DB

Dirceu V&.I""-

Bernardo Cabral
Padre aatomo Vieira
Paulo Bros.sard

Nelson Carneiro

_-...:-- --

») COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO ECONôMICA DA AMAZONIA
PresIdente: '
Vlce-f'resldente: Abrahão Sllbbt\ (ARENA)
ARENA

TITULARES
.AlJas Can tanbede
Benedito fl'errelra •
llarolao Vel050
Janary Nunes

JlUPLENrES
Armando Corr~
GarcIa Neto
aoaquím Cordeiro
Jose Maràa Filho •
Leopolao E"er~s
Nunes Leal
Wanderley Oanlu
Vago
Vago

Jose Est eves

MonlPnep:ro nuarts
RnchW Mamede
Rlllmunclo Bogéa

MDB
Josi' FI'prre

MnrJo Mllla
Têl'ças-felras, b

. Local: Anexo

ltl horas,

n -

,
SUPLE/lI'll!1

Chagas RodrIgues

Sala 8-A - RamaIs 605 e'60B.

Fellclano FigueIrEdo
HélJo Uuell'OS

ARENA

TITULARES

Seglsmundo Andrade
Odulfo Dommgues
Vlngt Rosado
Walter Passos

ARENA

ARENA

RaImundo srito
Renato Rlbeu:u

1. ev M arannão
\/Icente AUgusto

II AntonioMarques
Neves

Relator.Gera:: J()l;é Melro. -

ReVISOI-OeJ'.al: AeclOly Fllho -

Magalhlles Melo

I

.,.

Pr.Slaellte: Vlysse, Guimarlles _ MDB
Vlee·p:resldente: Osní RéglS - ARENA

.ARENA

'nTtlLARES

':A6rlf (fã 1,96if\l,

6) COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR o PROJETO DE
LEI 3.771-66, QUE' INSTITUI O CODIOO CIVIL

José Carlos TeIxeira. (MDR)

AluizIo Bezerra
Aruuiao uurcea
Aunno VnlOls
Edgar Martlns Pereira
Ernesto \/alente
J ustas Uumcs

Ir

João Menezel
Joe! Ferreira
Maria LUCIa
Renato Árehl'l
IU1l/NIOES

Sala doA -

7) COMISSM ESPECIAL DESIGNADA PARA EXAMINAR A
LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE O TRAFICO DE ENTORPECENTES E PROPOR NOVAS MEDIDAS LEOISLATlVAS
PARA COMPLETAR AS LEIS EM VIOOR.,
Presidente: OanUd1o Sampaio - MDa
Vice-Presidente: DIIS/) Coimbra - ARENA.
Relator: AJdo !t'lIgunôP ' - MDB
ARE1U

Juvênclo Dlal
Justlno Perell"l.
Raymundo Brito

MDB

Vice-Prestdentei Aldo FlIglUldes' -

Janduh)' cameee .

8) COMISSÃO ESPECIAL PARA· ELABORAR LECISLAÇÃO
ESPECIFICA SOBRE TELEVISAO
BÉM1 RADIO E JORNAL)

SUl'LEN~ES

Adhemar Ghlsi
,J.ntoni0 Oeno

Ernl!lO uomes

Oarcla Neto
~neslo

Líns

Jorge CI1ry

Osmar 'Dutra
weimm rOrre

SUPLENTES

TITULARES

Teófilo Pires

PIres Sabóia

Cardoso de Menezes
Mourl Fernandes
AmuaJ de Souza.

Norberto Scbmldb
R<lmmo Masslgplll1

:MDB

J4D}.

Caruso da Roeha
JOSé RIcha
Ligia Doutel de Andrade
Unlrlo Machado

Antonio AnlbelJl
AntOnio Bresolm
Doln VIeira

TAM-

&RENA

ArUndo KlI1lliler
Carne1ro Layoa

lA UI''' Leltna
Lenoír \/argas
Z,Yl'lo Bertoll!

(INCUINDO-Sll::.

, J?resla.ente: RIl.Ul Brunln1 - MDS
VIce-Presidente: OrlmaldJ RIbeiro - ARElIII
Relator: NloolBU 'rUma - ARENA

MD!:>

ARENA

BenlO ltomagnoJll

Altair Lllna

Raul BrlUllnl

DA FRONTEIRA SUDOESTE
Presrdentsr I1'lOres Soares - ARENA

'TITULARES

ossran Ararlpe

Ramllls '605 e 606.

4) COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO ECONôMIOA

Amural de t\uuza

SUPLENTElj

TITULARES
Albino zenl

DorlvaJ de Abreu

Má,ri0 Plva

Wllson' Martins

REIDIIOES '

Têrçns- íetras As 14 horJ.II 1! 30 mmutos,
Local; Anexo Il - Salll 8-B - Ramais 007 e 608.

COMISSÃO ESPECIAL rARA ELABORAR PROJETO DE
LEI' REFORMULANDO A ESTRUTURA DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO
~
Presidente: Amaral Peixoto - AfDB
Jue! Sllvelra - MDB
Relator: Maehllc!o Rollemberg - }.RENA
'ARENA
SUPLENTES
TITULARES
Arnnldo PrIeto
rAC!erbal Jurem..
Vlce-Presldent~:

'1I1'ael Novaes

l)i'ranco

Montora

9)

Comissão Especial para elaborar projeto de reI rleglft1adc

a regular o exerclclo das atividades [ornallstlcas
Presidente:. Erasme Mar~lns Pedro Vice-PresIdente: Jlilla Stelnbruch -

AREN.4
TtTtrLAlIE8 .

SUPLEllTE!

aernldo Guedes - ,Rellltor

Leon Peres -

Relator'SUbstltoa_

Feu Rosa.

Hamilton Prado
)IDB

lIDB

MDS

MDS

Raul .Brunln1

Sábado

DlARIO DO CONCRESSO NACIONAL

::!O

I

(Seção Ir

Abril 'de 1968 1645

COMISSÃO D C' CON"'TITUIÇÃO
ATAS DAS COMISSôÉS
dOJlUnldO.ll, e conta com a adesão de
IÇF
numerosas emprêsaa na Grã-BrataE JUSTiÇA
, s e r aprovado por ocasião de sua IDS- Ministério do Trabalho e ao Slndlca nna, Nos países SOCISJlstas, onde se
,
',
taíaçâo. Q
tu profissional em que estiver enqua-- proclama a: exunçao dos. priVIlégiOS
rUBLlCAçAO AUTOR1Z,AI!A PELO
Art. 8 O Conselho de Emprésa po-. drada a maíona dos trabalhadores dos capttal e a elímínação das' desíSR. PRESIDEN rE
dera criar comissões especllils para da empresa.
. gualdaães entre ali classes .a excessiPROJETO
estudar assuntos especíücos de uas
Art. 21 Nenhum conselheiro pode. VII. burocratização produzru a neeesatríbuíções, taís como rererídas nc rá. ser demitido da empresa mran- sldade de diferenciar 'suínvos ao, nível
No 517 d 1967
.
,e
artdgn 29 e seus itens.
te o tempo em que estiver exercendo dus emprêsas estatais. Na Iugoslávia,
DJ.lpoe s~"'. ~ a orgU71,zaçàO, pelos emArt. 91' O Conselho de Emprêlia se- o mandato no Conselho, a não ler uma reforma da econo~la preve a,lnpregadores, do Cottseih» de Bmpré- rá rormauo por representantes ::ta por falta considerada grave nos ter- troduçâo dés~e prmcípío. .e, na Re.
,sa, I! da outras provldtínClus.
direção da Emprl!sa. dos' f.mplegi111()>. mos da legIslação em vigor e apur,l- publica soclalísta da Argélia checoupor um representante d'J :.olndlcl1',o da em inquérito regular.
se já á auto-gestão das emprêsas pe.(DO SR. MARCoa KER'l'ZMANN) ..... fI ' .1 e
Empré se ' com
.
é
dld
los próprios operárros .
..... 0 SSIOU., ,nas
•.,.
Art. ,22. As emprêsas conce o n O ganho em efrcíêncía e produuví(As comíssões de oonsntutçãn e mais de, 500 empregados, por um !'C. prazo de 180 tcento e oitênta) dillJ\ dade que acompanhou a ínstíturção
· Just:ça, de Legislação socíai e de presentante eleito pelos ",,·.res de 6e. após a regulamentaçae desta lei, pu- dos Conselhos de emprêsa _ sob vãFmançlls) .
"
ção-e departamento
ra a constítuíeão de .seu Conselho de rios nomes e com diferentes atrrtnn' Art. 10. A representação IIO'! em-p I!:mprésa.,
ções '-_ em palses que ocupam, noje
· O Congresso, NizlonaJ cecretca
preg"dos terá seu cúmero !lxhdo d , Art. 23 O 01'&0 cumprimento, Dor posição de ascendência ' constituem.
Are. lQ Os ernpreganores .como tal aeôrdo com a segu-nte proporçao;
parte dos empregaao-, d~S dlSpOSI- por Si 50. uma autorrzaeào e um estídetínídos na conscncaçac dáS Leis
O) a conselheiros, quando o Mune- ÇÔes estatuldall na presente lei. acar- mulo peru que a experíêneia seja
do Trabalho, que tenham mais de 100 1'0 de empregados fôr rnterlor a 3<0 retarà:
. '
estudada por outros povos e socíedaempregados, organizarão, obrlgaU)rlll- (t.rezentllS); .
a) multa no var rr c.e 20 (v~nlp.) s~- des que aspiram a uma aceleração no
b) mais Um consetnen-o, quando to lárlos míntmos, com base no salár.o processo de modernízaçao de suas
mente, Um Conselho de ID'nprasa, com
o objetivo de harmomzar ILS relações número de empregados fOr maior' que vigente na. região, no caso de nao economias. Mesmo p01'l550. nao se traentre o capital e o traoarno. r.e'al' pe- 300 e menor de 1.000;
cumprimento do prazo cs:ubelecldo no ta de uma medrda Isolada, [lOIS proIa aplicação da leglslaçào r.rabalhlsta
e) quandO o numero de emprega- artigo 22.
vaca repercussões ao nível de outros
e opinar sObre alterações nus meto- dos f(lr superior a I.Qí'O mais um
b) • a reincidência provOC~,ã a sus= planos da economia; engendra assim.
dcs p técnicas do crabaího.
conselheiros para caoa 1.000 excedeu, pensao de quaisquer eenene os. ísen a 'necessidade de que outros mecanis~ Parágrafo Úll?CO. A 'con.tltulçá6 do teso
cões ou estimulas riscais e tmancet- mos de rerormu sejam actonadcs paCOnselho nas emprl!sas como menos
Art. 11 'Os conselheiros s~lào esco ros concedidos a emprêse pelo go- ra que não se .mtroduza um descemde 100 empregados é tacult-a.õlu, re. lhldos por melo de voto secreto dos vêmo federal, espeeíatmenta lJS re- passo social gerador de dístuncionaterentes a. aquisição ae máqumaa e IIdades no restante do sistema ecogendo-se, porem. pelas disposições empregados.
estntuíêns na presente Lei e sua re§ l Q Tem direito a voto os empre
equipamentos, facilidades para tmoor- nõmleo, F.m outras palavras. a mtro-:
gUlamenlação.,
ga.dos com mais de um ano de serví- taçãc e financiamento uara novos in- dução dos Conselhos de Empresas nos
9
Art. 2 Além das derímdas no ar· ço, a contar da data de sua admissão. vestimentos.1
palses que Cliamos foi acompanhada.
, tlgo llnterlor, constituem tambem atfl·
I 20 São eleglvels todos os t!mprtArt. 24 A UscaJizaçao do cumvn· de alterações em outros nlvels da ecobuições do Conselho tle Emprêsa:
gados com mais de 2 anos de .ervlço. mento das disposições cuntldas nCsta nomla. coincidindo ccm a malDI" mU) dar parecer a medidas q.1e re- a contar da data de sua admtssão.
lei é atrlbulda-ao Ministério do fia. terlerêncla do Estado na orlentaçllo
forcem a segurança e a nlol'Jene, do
I 39 E': lneleglvel o empregado que balho e Previdência 5oCH!I, atlav's das at,lvldades naCIonaIS, e portanto.
trabalho;'
, pertepcer l\ DiretorIa de outras As. de SUllS Delegacias Regionais nos E.s- com a 1l11erção de novas normas regutn veiar para que a partlclpa~lIa soclações de classe ou Sindlcalo Pl~ tados e seus Departamentos nos Mu- ladoras das relações socIais.
nlciplos. '
Nos ,'palses llberals, essas 'transtordos empregados nos lUcros da Emprê- flssional.
an. seja efetiva, tal como .:tefm'da na
Art, 12 O representante, do SIn<ll' ' Art. 25 O Executlvo regulatnentara maçõr.s de .que falamos se ~eflllgra:ConstitUição da Republlca' '
cato Proflssional será escolhido pera a presente Lei no prazo de 60 qiall ram no 'bójo de u!l1a alteraçao subsc) opinar sObre as normas Que te- direção do Sindicato dentre o jle~- após sua pUbllcacào especialmente no tantlva no capitalismo de Itvre eongem a admissão e a demls~'io de em- Boal' da Emprésa, devendo satlslazh que se refere ao Regimento lntemo oorrêncla. que exigiu uma !J0va slnero •
....r'egudos. s"lvo n. que exerçam fun- as mesmas c'oitdl""e .1 ele bl'lida~~ dos Conselhos. o numero tle seus nlzação das emprêsas privadas. para
.ções
. . ,de chefia;
.,
~
~o s llnterlor
..e
gl e seus
"membros. a flsClllizR"ão
do seu cum- atender , li. maIor complexlflcaçao
da
,'.\
referidas no, artigo
v
I
d) opinar sôbre medidas !lu.. visem parâgra!os.
;Jrirr.'ut<l e as sançlles aos· ~ue a atiVIdade econômica. No p ano micro.
aumentar a produtividade dll Empr~
transgredirem.
econômico' a exigência fie m"IOl 'se-_
6a. e a racionalização do· Irllbalho;
Art. 13. Cada conselheiro será elelArt. 26 Esta lei rntraro\ em vIgor na gurança nos tnvestl~entos e re-Inves.'
C) participar da elaboração tia es- to juntamente cpm Um suplente.
data de SUa pUblicaçãO',
.
llmentos, de elevaçao da produtlvJda.,
cala de férias dos empregados;
Art. 14 Os empregados que se l:an·
Art 27 Revogam-se as d~~posições de flslca do trabalho, \te automacao
, 1) pronunciar-se sObre os regullt- dldatarem ao Conselho serão COrisi- em dontrãrlo.
dos mel~s de produção, o~rlg~u os
empresárIOS a uma re-deflDlçao de
' entos que a direção lia Emprê.sa derados eleitos se receberem a mal",
m
ria absõluta dos votos dos empreglidos
Sala das Sessões, em .. de
sua funçno, que !ol revestida de uma.
publicar, concernentes à.s' relaçoes eleitores.
..
de 1967 _ Ml1rcos Kar- conotação social antes que injivldual.
entre os empregados;
.pirágrllfo "únlco. No Callo de ne- tzmann, Deputado Federal - ARE- Em consequêncla, o chamamento, dOS
pela observância das nor- nhuma chapa conseguir a soma do NA - SP.
opmirlos l\ pllrtlcipaçáo na dlreçao
D' ·(I)s -velar
'que regem o trab.alho da mUlher
bo
I d
j d~
,votos referida neste artigo, procederJuslljlca/iva
das emprêsas. em ra a n a se a v
c do menor; e,
se-á a novo escrutlnlo, considerandocarAter suplementar constitui apenas
11) planejar e executar obras que se eleita a chapa q'ue obtiver mal'orla
A dlvÚlão das responsabilidades na um passo no longo processo de ex.
"15em
melhorar ás condições do tra• das empr éslIS, en tre patr-es
• da a tIvIdad e
•
t Is simples dos votos, dentre Da dUnE Q1IA gestão
o e pnnsllO e rn t ens If Icaça0
balho, e de vivêncla-na Empresa, a foram mais vota.elas. '
empregados, é hoje principio aceito le econômIca.
como cantinas, colônias de férias, llom- Art. 15 Os conselheiros terão mano praticado nas mais 'Importantes socleA neceôsldade dessa atuallzação (la
bUlatórlos médicos, en!el'lDarlas;
dato de 2 llnos, vedando-se s. reeieJ- dades' industriais de nosso tempo. emprêlia se manifesta hoje também
da Empr@sa de'por um lado, como forma no ...,.,
"r"sll . Se bem a estrutura e o fun _
Art. 39' A dire~ão
~
Ih "ão para o mandato 1m1!!llatamenu Imp"--se
""
verá, anualmente,' fazer ao Canse o posterior.
,
de ampliar as conquistas socIais da cionamento de nossa economia ,5(>
uma exposição de suas atividades e Art. 16 O mandato dOS cOnselhel. fôrça "de trabalho em face da onipo~ ass~ntcm nas mesmas bases e premlsUJn!\ demonstração dá progremaçãO tos não será. remunerado.
têncla do Capital, e por outro. como sas dos palses Já Industrlllllzados dCl "
para o próxlmo exercido.'
' A r t . 17 As horall dedicadas as relJ" uma exigência da própria racional!· Ocidente _ especialmente a economIa.,
Pat'ligl'afO único. As Emprêlias que niões não serlio descontadas dos' m,. dade qUe rege a expansão dêsse mes- rle mercado e a Uvre Inlclatlva ..;;;:;
Se constltUlrein sob a fOl'lDa de 80- lários dos comelheiros, desde que n~n mo capital. No primeiro caso, a' de- Sub~lste a essencial diferença de que
cledades Anônimas deverão também,
terminante na adoção do pl'mclpio aqui nno se atingIu l1inda o grau de
dar ciência. ao Conselho de Emprêsa ultrapassem o mAxlmo de 1~ rtOrlU de co-gestão. em pal~es como a Fran- desenvolvimento das fôrças prod!!tl(las dellberações de suas assemhblélas, por m ê s . .
ça, foi o- reconheCImento que 0.lI dois I'as já assinalado nos povos desenl'olbalanços financeirOs e pllreceres do Art. 18. As despesas .com .., tune'o- prrnclpals fatores de produção o Ca- vidos, o que coloca a premência de 58 ,
Conselho Fiscal.,
-namento e execução das obra_s SOCfllis pltal e o Traballlo têm direitos obter um maIor rendImento dOs fatôArt. ~49 As' deliberações do Conselho aprovadas pelo Conselho serao ate~. IguaiS'na repartição dos benefjclos ad- res ja ocupados e a utllJza.ção de la~e Emprêsa tomadas em suas rllunlões cUdas por 1Imc_1"W1do constltUldo O.' vln\ios do prodesso de produção de Wres ocupado~ parcialmente -ou alndfl
verão comunicadas li direção da Em- la contribuição, por parte da ~lllprt\- mercadorias. estendendo-se ésses dl- inexplorados. Foi assIm que, em tlusprêsa clando-se ciência também ao sa no valor de 1% (um por ~e:lW' relto s à partIcipação nas decisões da aa da maior racronallzllção econômICa,
Ministério do Trabalho e ao Slndi- sObre a fOlha dO pagamenlo mensal emprésa antes tomadas com excluslvl- o Govêrno anterior colocou a êIlfasB
cato da categoria em que estiverem Pllrâgrafo único. A unporta.líela ar- dade pelos propríetãr.los ou acionistas. no estabelecimento da luta concorrenenquadrados os funclonárlds do esta- recadada na forma dê.ste a.rtigo. ~I!':{s No segundo caso, leVl>~-se em consl- elal ba~eada no alijamento do mercabelecimento.
deposltatla em estabelecimento de deraçlío que,' sendo a emprêsa uma do dllquelas emprêsaA que estivessem
' Art 59, O COnselho se reunirá 01'- crédito oficial, devendo-se mencionar comunidade de tmbalho _ mas tam- operando com capacidade marginal.ou
(Unàriamente uma vez por mês, e ex· na conta 'o Conselho de Emprêlia lJOr bém uma comunidade social - regida sobrevivessem apenas graças' á. lnflatraordlnêrlamente por CClnvocaçl!.õ de ela responsAvel.
por critérios de racionalidade que le- ção crescente e à propensão ao 'aulleu 'preslãente ou da maioria simArt. 19. Constituem ainda dotaell!!s vllm em eontll a necessidade de con-mento da veldcldade de cirCUlação da,
ples dos conselheiros.
do Conselho de Emprêsll:
tlnua expanslío do capital 'e elevaçlío. rroeda. Essa filOSOfIa resultou na flI Art. 6'1 Na primeira reunião a.pós
a) rendas eventuais de seu Pll~rt- da produtividade, não poõerill õ.lspen- .xação de novas
exigênCias para a
lua Instalaçlío, o Conselho elegerá um mônlo, e
, sal' a. audiêncra, em questões cruciaIS. criação e funcionamento' das emprêPresidente, um Secretário e um Te- b) doações de pessoas flslcas ou ju- dós pareceres e opiniões do. tator maIs sas tndustrlals, de caráter fiscal. !llIourelro, com . manda.to de 1 <um) tidIClll!.,.
Intimamente ass,oclado 110 processo nanceiro e operacional. As emprt'sas'
Art. 20 O C(Jnselho de Emprl!sa qUe é o trabalhador. Além da FIan- que não conseguiram atender à esstis
lano.
i A1't. '19 As reuniões e deliberações a.presentarã
trlmelltralmente.· ,su~s ce, a co-gestão tem' sido praticada. solicitações ou encerraram suas atlvl.
i!o Conselho de Emprêsa obedecerão contu aos empregados e à dIreçaQ com diferentes matizes, na Alcmanha dades. ou se fundlrallíl com outras
~ um reg~ento interno, que deverá da Cllnpt'êsa, delas diu1do ciência ao OCúiental' ("arbeltstallt"), nOI Esta-- mais fortes ou obrigaram seus pro-
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prleLárlos a se dedicarem ti outros se- pretende instituir e organizar os Con:e falo, entretanto que essa estreERRATA
toras da produçan,
sethos de EmpI'êJ,as. dando.lhes cara- muda COJlclubflo 101' clJLlLlúa pai' PIO
Na ala. da 11" Reunião EXI,,'i1ordl":
Inlctuu-se com essa nova fllJSolla ter obrigatorlO lias emprêsas com .xi!, no i ce.•aUunal, cc.u "rdtklJc]a, o
G que podemos denominar de preces- maís de 100 (cem) empregados.'
te..,o toe P,O ..>.l em que ~m se unna- naría ua Turma ., A", rcalizad:. um
ao de rNortnl1 da emprêsa: e, durante
Como objetivos prJnclpais dêsses va: "Juj~amos mais a~rQpdauo as 0112e de outubro de mil norecontcs e
essa pnmerrn rase, as alterações de- conselllos estabelece. pam narmoní- (;onülgV~" u. U'"S «a. ,i(,u sccínt lemo sessenta o sete, e publícadu no Dilldo
1
terminadas pelo Planejador levaram zar as relações
entre o capital e o parar um ),oo"co, I1ll. mecuda 1.<0 POSS1- do COllgrrsso de 17.10,67, página 6,,6,
em conta, com primazia. a preocupa' trabalho, o estudo elas 'medidas que vet, o eon,mto de tl'lllJ9.IÍlo coo'l eie- 1~ coluna, acrescente-se o seuuínte
ção mais geral de estabilizar.
moe- reforcem a segurança e a higiene do mentes collJJuos lIO cvnua,o ue sacie. Item: 3) - Projeto n Q 69-67 -- lIo
da-e restabelecer o crédito exle',llo da tl'abalho, melhorem as normas regu- dade' - para que os operarias se- Sr. :Francisco Amaral - Dispõe seEconomia. Se deseonsíderar-mos a lamentares de admíssão e demissão de jam "chl!mllctos a pan lcipar, de al, bre a remuneração mtníma dos :aa-.
orlentação 'do Planejamento nos de- empregados e acordem sôbre as me. gum mouo, na propricll.nue oa emprê- charéls em Direito que exercem com
mais níveís econômIcos, podemos con- dldas que visem aumentar a produtí- sa, na sua gestão ou nos proveitos de- relação de émprégo, a proflssilo, de
cluir que a ação do govêrno encontrou vídade da en\plêsa e a racionalização) la dertvados", (P;o Xl - Quafu'agé. Advogado. Relator:' Rubem N015uelra.
Pareeer pela constitucionalidade e juos objetivos üxados, colhendo 1lS re- do t r a b a l h o . '
simo Annot ,
.,
outros encargos dos Conselhos seMas, em sua crítlca, limitou-se pio ricllcldade. Aprovado. contra o valo
' X I I , tão SÓ, "ao direito ue co-ses. do Senhor Pedroso Horta, pela conssu lt acos que suas prevlsões antecí- ríam:
llll.vam.
I
ôb
tão econômica". E, no fnzê,.lo fuma tltucícnalídnde do Projeto, e, quanto
ÊSte projeto msere-se na segunda
a) pronunc ar-se s re os Jegular em resumo, os seguintes principias:
à [urídíoldnde, contra os votes dos
:ra.~e da rerorma, da. empresa brasUel:' mentes da. empresa, concernentes às
l.9J Uma empresa, 110 estágio atual
Wilson Martin'l, Geral~
Ta, e cuida de criar um mecanismo relações entre empregados;
do processo econômico é regulada, com Senhores
Guedes e ArnlCla cãmare , •
ínsütucíonal que possibilite o prosseb) velar pela observância das nor, r do ünãn I
I j tI
t
",uimento
da processo se o apêlo
ante. Ih
mas que
Il e en não cpela
a, peJustiça
a us distributiva.
cn comu 8.
Brasllla, em 16 de abril de WHS•
•'
c
d regem o trabalho da, mu- "Iva
ríor se dirigiu ao empresário. êste se er e Q menor;
€Dlsc. de 7 de maIo de 19491;
eanalíza para o empregado "como
c) planejar e executar obras - que
2,9) "O propríetárlo dos .melos de O SENHOR DEPUTADO DJALMA
aquêíe, seu contendo encerrâ a capi- visem melhora! as condições de tra- produção, seja. qual fOr - proprtetáMARINHO, PRESIDENTE DA COtulaçllo de dtreltos e deveres. Como baího, tais coml! cantln!!,s, colônias de rio particular, associação de operáríos,
MISSA O, ~Z A SEGUINTE DISse evidencía nos seus artigos e péirá- Iérlas, ambulatértos médícos, etc.
em fundação - deve•.sempre, 110S ,11-,
TRmmçAO. EM 10 DE ABRlL
Depois de regular a forma de sua
DE 1968:
f
grn 05, procura. aproximar e harmo- lnstdtucíonalízaçâo e funcionamento rrutes do direito público da economia,
nJzar os ínterêsses do empresário e fazendo.o de maneira segura e pre- tícar senhor de suas decisões econõ,
Ao Sr. Henrique IJenllin:
do operário, conferindo-lhes 0- mesmo ,vidente _ estabelece o autor da pro- mlcás (Ibld)..
'
status e a mesma responsao'udade PClSição, no ar', 18 da mesma, que
3,9) Por isso, fi11almenle - "nem a
Projeto 84-C-G7 - do Poder l~xl'
no interior da empresa.
as emprêsas contribuirão para a ma- natureza do contrato de trabalho, nem eutivo ' IMensngem' 77CHl7J - EmenAs aLrlbulções_ conferidas ao con- nutenção dos Conselhos com 1% (um !lo natureza da emprêsa, comportam, das do Senado - Dlspóc sõbro medtseino de Empresa fazem dêle -um ór- por cento) sóbre sua fólha de paga. necessil.rlamente, um direito li co-ges. das financeiras referen tes li auccadação da Divida Ativa da União, juros
tão econômica" (lbid,)
,
não ao mesmo tempo assessor da em- mento mensal.
]lrêSa, oarantldo~ de que as. decisões Em seguida, protege os membros
van ..Gestel ~um livro Que se to!- de mora nos débitos para com a Fado emprcsárl.o nuo contrar1arao dlrei- dos Conselhos co ma estabilidade ,pro_ ~ou c~~lsslco - A Igreja e. a Questao zenda Nacional e da outras 1lro\'idên.
tos e conqUIstas anteriores d~·. ope- visórla enquan', durar o seu manda. ~ocial -. entretant2' llfhma Que o elas.
BraslUl1, em lO de abril de 1lJBS.
rários, _co-rcsponsável ]:leIa elevação lo qué é de dois anos e estabelece' p~oblema da co-ge~tao "se situa no
da produtividade e racionalização do multas a serem aplicadas às empr6- vl."rUee das asplraçoes oper~rlas de
trabalho, executor de obras sOciais dl- SaB, no caso de desrespeito às prescrl- nossa época e suscita ~m mterê~
ERRATA
rlgldns parn 11 melhoria das condições ções da lei proposta.
muito ma!?!' do Q'!e o da Pllrt!cipaça?
Na ala da 9~ Reunião Ordlnárl.. ela.
de trutJaUlO e vivência do operário.
E' o relatório.
nos lucros . (Ec1lç!'o da Llv. Agir Edl.
Turma "A", reaJlzada em dtw"sels de
Tem seu funcIonamento garantfdo
tóra, Rio, 1956, pago 247-248).~
de mll novecentos e sessenta e
pelo Ministério do Trabalho, t '1 p r e - '
PARECER
Chega a lamentar que isso coloque maio
um e publicada no Dicirio do COIIsen~!l néle de um representante da
Em projeto de tal Importância, se". em segundo plano dois problemas gresso
1.6,1961, pagina 3,651,:J~
Sindicato contribui péira aperlelçoar riamos jlll1lssos se ,uão IJrocurássemos mais urgentes: "a luLa contra o de- coluna, de
se lê: 12) - Projeto 111/
a aLual estrutura. das assoctações de pentrar' as
Que o inspiraram e semprégo e a organização proflsslo 2.461-60 onde
do Poder Executivo.' que
_ clnssn cDflsngrada pelo legislador. Es- fixar-lhe o contórno, dentro da. :;.Iro- nal". (lb. pg. 248) •
os Ilmites para as IlcHnçlies
tabolccmtlo 11 representação da dlre- Ill'amática constitucional vigente no
Mons. l'a,an - CUJo nome é um eleva
d~stlnaüas a fornecImento e lJI'cstaçlio da emprêsa e dllS funcionários pais.
patrimônIo tia doutrina social cató- çao
àe
serviços a .epa~tJções pUblitéonlcos e especlallstas no~ estabe. Está escrIto, no art. 157. Itens II e IIca - jUlga e allrma todavia Que a cas .Relator:
Dep. San Tlag<l Danleclmentos' com mais de 500 operá- IV da Constltu:ção di;} :Brasil, que a pr'\.JrJa co-gestão econômIca' "con- tas.
Parecer
constltuclC'nnlidade,
rtos, confere critério de maior repre- ordem econômica., tem po~ fim ,reall_ quanto não seja um direito 'natural. co memencla. peja
Aprovado Ullll.DImemen}:entatlvJl1atle à.!I decisões que forem zar a justl,?- SOCial, com base. ~clu. poderia tornar-se um direito positivo te. Leia-se: '12)
- Projeto n" :l.-{61,
tornndns, A êle é conferida também tJve, nos prmcip.(os dl! valorizaçllo do ... por melo de disposições legais to1960 - ;to Poder Executivo, Cjue
Importante função de velar peja trabalho, como condlçao da dlg!1ldade mudas por um Estado que, no mo~ de
eleva
os
limites
para
as licitações deso1:fservàncla da legislação que dispõe humana, e da harmonia e sollda!ie- mento blstórlco atual, em vista do tinadas a fornecimento
e 1'1'e.slac~o
sübre li participação dos emr~egados date en~ Df JatOres d~ Pf~uÇ~o.m bem comum, pense em ser útll. trans- de
serviço
a
repartições
Renos lucros das emprêsas e eJÓlmlnar
°f~u o a o. no r ar i d' II
formar-profundamente as relaçoes en- lator: Dep. Sll.n Tlago pÚbJleM.
Dant:IB,
Paae
il -,[nrum C os processos dessa partlcl- V. a.. d
te ab c101nvden euc a idll- n e- tre operár.I0s e empregadores. no selo recer pela constitucionalidade. Apro,
I
I
'
graçao o ra a la or na v a e no das empresas" (Apud Van Oestel
!J!lr,'no no nier or de cada estaliele- d~senvolVimenlo das .cmprêsas. atra. ob. cit. pág. 2 5 3 ) . '
, vado, unânlmemente.
cimento.
ves da sua pnrtlclpaçao nos lucros e,
f' ,
Brasllla, em 16 de' abril de 1968.
Ora ,se Projeto se lXa muito aquém
O ano passado, em congresso Na' excepcionalmente na gesião das mesr:Jonnl, li Associação dos Dtrigentell m a s . '
,dos llm!tes a que chel!am os melho.
COMISSÃO DE ECONOMIA
Cljfjiãos de Emprêsa endp.=.ou os Isto põ.sto _ pergunta-se: não !le r~s ensmamento! crlslaos - que raplanos QUe o Govêrno i"ederal anun- constituem os :onselhos de Emprê.sa 20es n?,s restar,\? para Impugnâ-Io
DISTRLBUIÇAO
clava para promover a reforma da. em uma das formas 'de coogestlío ai11. como avançado? Só por tentar
empresa e sugerIu a crle,~li.o dos Con- da que a. mais atenuada?
par~lr a rotina - evlt!lndo. cm grau
O PresIdente da. Comissão ric EcO'
-' (lIes cit ad os peIa d out r Ina. lIZadora.
mfnll1lo, dos
a "masslílcaçao
importante
nessl! N-ao sao
operários" _ despersons.
dando-l1les nomia. Deputado Adolfo Ollvelril, fêz
seIh Os como-, passo.
procrsDo. órgãos, de representação e~peclalmente nas de inspiração crls. tão só, um pequena parcela de res-: a seguInte distrlbwção:
.prof1sslonal c Inumeros. empresários t~ como fator decisivo de atenua- ponsabllldade diante da. absol t de
Em -5 de abril de 1M3
manifestaram seu apolo 11 proposl~ão çao dllS choques entre o, traba.Jho e o pendêncIa qúe lhes anula a l~l~iati:
e a esperança de Que breve se tradu- capital, educa.ndo o traJjalhador, tor- va?
Ao Sr. Deputado Romano MaszJsse em realidade
nando-o responsável, consciente de
signan:
sna valia e de seus encargos valorl.
Diz bem Mons. Favan: "A E!stru•
Projeto n 9 151-55 - que "concede
O presente projeto deseja robuste- znndo ass.im o próprio trab!Ílho por tura capitalista do mundo econômico
_
lICaba. por empobrecer psicológica a isenção de direitos de Importação e
cer csia confiança e esperança; e no êle exercido?'
,.
personalidade dos trabalhadores que demais taxas aduaneiras, incl1lsive a
mesmo tempo concreUza.r uma me.
dlda de Importância fundamenl,al
considerl;lt:do-~e. "a dignIdade do Inconscientemente, se vão tofliandó de previdência social, para material
para. n i11tegração dos esfor~os que homem, SU1elto umco da vida ceonô- uma massa, ,e. sôbre a massa, viceja a ser transferIdo da ltltlla.· pelo ensep!lradalUente, fazem empre#,.ldos e mica, e escll\r~cldo // caráter pessoal a tiranla~' Ubld., pg. 254).
.
genheiro italiano Arturo Bon~el1So,
empregadores em prol do desenvolvt- do trabalho humllnopoderlamos con.
Isto põsto -e para nã-o restar n destinado a instalação e funl'!oml._
to
d
êS
ê
clulr,
com
Jean-Ives
Calvez
e
Jacques
j
to
t
o
men
as empr as e. por consequ 11- Perrln (<IA Igreja e a sociedade Eco Pro e em, ela furos multo grandes mento no mun1clplo de .Pôrto Belo,
cln: ôa pn'Jprlil. _econamia nacional.
nômica" Liv, Ta.vares Martins _. que. nêle penetrando, os mais conser_ Santa catarina., de uma. IndlÍStna de
Sala das Sessoes. em .. de .. '..... pOrto, 19GO, pág. 424) que a emprê.sa va~orcs o arrebentem - sugerimos construç ões na Valb que será denomide 1967. - MaTcos Kertzmann Depu- é c deve ser nma comunidade de pes- seja !l~1nado o seu art. 18 e, da te- nada "Centro Experimental B:aslleiro
tado Federal - ARENA - Sl? ~
'soas, ou. mais daramente "uma so- tra h, de seu arElgo segund~, se de Construção Naval".
Autor: Dep. Wanderley Júlllor.
COMISSAO 'DE CONSTlTOIQAO ciedade de pe:..loas".
retire -a expressão e executar •
, E JUSTIÇA
Dêsse principIo alguns doutrInadoO mérito de suas deml!,ls regras' seAo Sr. Deputado Flores S"arcs
.
'
,.
' d ' Is'
1 Ir
I
Is rá estudado pelas Comlssao competen~
FroJcio 11.9 1\17 _ que dlspiJe solJre 11 res maiS ra lca conc u am pe a. ex . tes _ e às quais apresentamos com
Projeto n9 2.454-57 - qUe "regal"
f)rguni"ução, pelos empregadores, do tênt'Ja."de "~ dlr~o natural à
humllc1ade nossas escusas por' nos lL venda de ações de sociedades antiConscl~o ,rle Emprêsa e dá outras g~P a~ Je1~ ec~n fi ~ue "a pl!.r - têrmos aventurado em sua seara. Mas nlmas, inclusive de economia mista,
pTo!'ldencws.
• C:l:SÇ~~C~ões ~~at~e:~ Ks°~;e~w';o~; não poderlamos dizer, pllra e simples- pertencentes à }Jntão, aos Estados e
Autor: DCpUtaclo JlIarelJ8 Kell'~lIll1l1n clais e econômIcas, e às questões de m_ente, que o Projeto 1!..Q 517, de 1967, aos Mun!olplos .
Relalor: Deputado Dail de Almeida. pessoal é um direito comum lon!or- nao feria a Constltuiçao, nem camlAutor; Dep. Odilon Brafla
,d
11
D'
t
nhava ao arrepio de nossa leglslação
m:LAtÓ1\lQ
me a ar em quer (a por eu, e em socIal E' o parecer "
Ao Sr Deputado :Batista Mll'aJlda.
por corolárIo .que todos devem assu-"
• .
O Ilustre Deputado Marcos Kertz. mir a sua parte, de responsabilidade" Brasilla, 1968.
Deputado DilUi
Projeto n 9 4.51Z-58 - que "con..
mann, pelo Projeto n.9 517, de 1967, (lb" pág. 428).
de Almeida.
cede Isenção'de tributos incIdentes !ltifi

tontes

n

r

ti

Q

,,'
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"
•• :B nls'tériodo Interior ti um do Banco tUica entre o .:Brasll 'e a. Pplônla, ,flIl'bre mercadorias 1mportadas pel&~
~.~' Dep\\tado Humbewo e- da AmazOnla S.A., para ,que' ,rJiestes sínedo no Rio de Janeiro a.9 ele llg{.~
:jts.l TelefllDtca de l'urn1Ul S. Á o " .
Informações a respníto do assunto, o tlr,de 1963". Relate,\, Substitllto'", Autor: Poder Executivo .
"ProJej;o n9 ,2.56:Hl5 ..,.. Que "dispõe que é aprovado. Pede vista do Pro- Oep. Anlz Badra.
.
'
A Sra. Dep. Mn11a Lúcia _ Re..
':, 'Ao Sr Deputado SelllllmUhdo AJt- &(Ime a correção de valôres dos prê- jeto o Deputado' Mendes de Moraes,
dra~e
nuos conc~ldos pela União, para. a. tendo sido apedido deferido. Projeiaecra:
'.
i
','
COII&truç!ío de Obras de açudagem e tD,;o'i'3!Hl7, do Senhor Lauro cruz. JUe
'~
,~.
.
.
r' P.rojeto n9 551-1i9 ~ que "dlspõelO:- irrlgaçáo"elll regime deeoóperação", "~cede Isenção de licença de c- _PrpW;o 1]0 897-68, do Sr. Rll~·mullc'..lJ,
'b.re o prazo de' extinção dos contra- 'Autor: Senado Federal. ' .
portllção e de tributos para. 1l',\'1'C-ll- Bogéa. que "declara ,de ut.lldade J1~
'l'tos de depósitos de, valores .Q bens, e - Co!DJBSão de Economla,- em 5 de díoras doadas pela General conreren- bllca. a Sociedade ~railiU~llSc de E __
dA outras provld~.nblaG".
abril de 1968. ....; steu« Santa Rosa; ce of Sevcuth Day AdventlSts, -dos las Letras c cfênclas, com sede, na e,.
'~ Autor: Poder :Executivo
Secretária. . , , c- E. U. A., à COnfederaçãó das 'uniões- dade ,do Rlo?,e Janeiro. no J>stlllO
\ A~ Sr Deputado Santllli 8obrl- ATA DA; 84 :REUN1A0 ORDINARJA Brasileiras da. Igrejl]- Adventlstado da GUllnabara • Reclntor SubstltUlo,
l ;
MO' "
"
~,
TURMA' "A" _, REALIZADA EM 3 Sétimo Dia", O Relator, Scnbor Car- - Deputado Lauro_ ruz,
-'
- ,
, DE ABRIL DE 1068
dos de Almeida, Jê o seu parecer_faAr: Sr. Peputado Alblno Zeni~, projeto ,n9 1.258-50 - que "llltere.
-,
,vorável !lO Projeto. Sem discussão, foi
Relator'
.
q artigo 132 da. Consolidação das LeJs Aos trêS dias do mês de abrlide o Parceer aprovado P01' Unanlml.:.nde.
I '
.00 Trabalho". mil noveeentoa. e sessenta e oíto, -às Vai _o Projeto l\. Comi..."São de Flnan- Pr-ojeto n9-1.[020-68. do Senado F'~" Autor: Dep. Adyllo Martina VilU)I1a 10 1}oras ,e 30 minutos. presentes os ças, Projeto 512-;67, do Senhor At\tõ- deral, que "declara de. utilidade pu.
,
Senhdres Deputados Adolfo Oliveira, nío . Bresolln que "Isenta -do ímpõsto bllca·a Sociedade Braslllense de Ef_
, Ao Dellutado ,MartIns Júnior.
Presidente. PaUlo' Maciel e, Padre sõb,re produtos industrializados e da Jaa Letras, e Ch'!ncllls". ~IatOt Sul.1s'ProjetonQ 2.46lHlO - Que, "aumen- Vieira. VJce-preside1ltes, Osmar Du-, taxa de despacho aduaneiro máqulnas tituto - Dep.- OceanoCarlcln1. c i {
I ta o capital social do Ba.nco de crê- tra, 'Raymundcl de Andrade, Israel Importadas por coop,erBtlvaB tríttco'
íilte da AmaZônia S.A,. e dá. outras Pinheiro Filho. Sussumu- Hirata, las". Lido, o Parecer do- Senhor Ge'COM,U~SÃO DE FINANÇAS
p'rovidênclas".
cunha Bueno, Mend~ de Moraes, nésío Lins. contrário 'â Proposíçâo,: 10i
, 'Autor: Poder Executivo.
Humberto Bezerra, Cardoso de .Alm~I- o mesmo põsto em dlseussüo, -Uss...I1
DISTRIBUIÇAO
.
da. Jorge Lavoeat, Ellas Carmo. Joao da pafavra os Senhores Cardoso de
,Ao Sr. Deputado Zacarias Seleme: Paulíno, Moacyr SUvestri, Unlrio Ma- ,\lIneida, Mendes,deM01'aes, Zl1charias
_ E:m -lGde abrll de 1~Gll,
---' ,-Projeto n Q2.461-60 - Qile "eleva ClI cbado, ZacharlU SeJeme~ -José. Carlos seleme ~ Unlrlo Macbado.' tendo este
Ao 'Sr. Deputado Osmar JJ:llra:~
, limites para as licltaç~s destl1ladas a Guerra. Tancre.d!"NevCl\, ~lêmo Mar- Ultimo pedido vIsta do Projeto, o que . Pto}~to r~ ll45-c..67 - W.ll!llS.' lJÚ":
filrncclmeIltos e prestação de servi- tins I~' i?gln Vlelf~ • .reunIu-se a tur- lhe é concedido. .proje~t,o 6g5-67" do mero '170:-(;7 - Do 'Pod!!r E";C?u~lYO ~
'os a Repartições Públicas"
ma A ,da ComlSSao de Economia. Deputadb Elias Cannoi que "acres- Itmendaao' DO Senado - DIS)JO~ sóJl Autor: Poder Executivo. "
Antes de Iniciar os -trab~lhos, após a éenta _Ilõvo dispositivo a. Lei nUmero bremedielas :flnfinceh's.s referén~[P.s :lo
I
,
leitura da Ata _da reuniao.ante,!'lor li 5.106,. de 2 de setembro de .966, que arrecadaçüo da, Divida -Atlva- da
Ai Sr. Deputado José Maria Ma- qual foi aprovada. Sem restrlçoes;-- o "dispõe sóbre os - Incentivos flscals União juros de mora nos débito. pa:a
galhlies:~
Senhor PresldllDte dá' ciência :Ia visita conceClldos a empreendhnetltos-flo- com ti Fazenda Nacional e. elu o.Jb';is
.' Projeto nQ 2 873-61 _ Que "cria. -li à Câmara, a convite da comissãel0 da restals". Apresentam SUbst1tutlvosao provid~ncjas"~.
Economia, ,do Professor Danl BI- Projeto os Senhores Genésio LIns
~scgla Agro~ácad~eJguas ~:r3:n; tran, Dlretor-Geraldo EscrItório <;la Relator do Projeto, e Israel :?lnllejro COMISS"O DE FISCAlIZACp,O
n as, no
o
, ,~nas
• _ qEPAL na Bra.sil, e da _col!lboraçao Filho, -que havia pedido vlsta da pro,,_
_
~áA °tutr~SpP~ovi~Clati ;, __
que aquela. entidade pres~a lIêste' posição e deu seu~voto em separado.
,FINANCEIRA.E '"OMADA
""u or. o er
ecu v •
6rglio Mcmco, com a realIzação de- Em discussão usani da palavra -os Se'.
,
AO Sr. Deputado Abrahilo Sabb~: palestras, cursos, etc. Passa-se à apre- nbores Paulo Maciel :EJIas Carmo
_ c_.DE 'CO!"TAS
,
"
--'
clação
da
p!luta
dos
trab.;tlhos:
ProMélldei
de
MOrlJ.l!.'iPadrll
lVeira
:rs-:
ATA
DATERCEIRAR.EUNlAO,O~
9
- Projeto n 3.716-61 - Que autori- jeto n9 1.127-68, dQ poder Executi\o,-.rael Pinhelro FlIho e alnda os' SeDntJ.R1L REALIZADA EM 27 )Jl!l
ta o. Poder Executivo a. doar o pró- que "altera dispositivos -da.. Lei nú- nhores PetronJlloSanta cruz e José
prlo federal à ~refc1tur~. de Blrigul., mero _4.380, de 21 de a@sto' de, 1964, MandeJll, -membros da ComlssÍlo-'de 'ABRIL DE 1968
no :Estado .de Sao Paulo •
_ que Institui a correção monetária. nos Agricultura presentes à reunião O Aos ~ vinte e set!! de março de !in
\ Autor: Deputado Cunha Bueno.
contratos Imobiliários de Interêsseso- Deputado Elias CRrmo' propõe-sea' re- novecentos ~ sessenta' e oito, prl!.ljen'Ao Sr. - Deputado Renato' CelldO- ela,!, o sistema financeiro para aqul- querida ao ,l\ienárlo ~-da Cill11ara a tes os SeI\ho~es' Deputados Gabriel
,nlo:"
s!ça? da ClIS& própr}a, cria o Banco l'porrogação, por 20 dias, 'o prazo Hermes" PrCSldente, Paulo Freire.
~
NaCional de Habltaçao .<BNH). e. So- para a apreciação da 'matéria na Co- Humberto Bezerra. Arlindo ,,{unzletr.
Projeto n9 3.609-61 - Que "alt.era cledllde de Crédito ,Imoblllárlo. o Ser- mlsslo, e que é aproVado. Nada mais Jos!as LeUt, Nasser Almeida, Gast(j.o
9
-1l. Lel,n 1.799, de 22 de de2embrode viço Federal de Habitação e Urba- havendo a tratar foi lel'autada a rc- ne Righi, Wilson 13ragà, Carlos Al:1.952, que criou o InstJtuto BrasU~Jr0~ nlsmo e dá outras providências". O unllio ,às 12 horas e 30 rnlnlltos, E, berio, Djalma Falcão. Parente :Frota,
do Café, e dá outras providências. Relator, Deputado Raymumlo de An- par.. constar eu Stella -Santa Rosa Lurtz Sablá, Heitor Cavalcanti, Tb ...
Autor: Senado Federa~"
drnde dá parecerfavorá.vel ao Proje- Secretária, la'vrel' a presente Ata que: dulo de. Albuquerque, Cantid~o Sam-'
Ao Sr Deputado DIas' Macedo' to e àS Emendas de PJenário de nu- depols de lida e llprOVll(1a será assl- paIO, Joao Menezes, Luna FreIre. Eze:
' \- "
meros 1, ~ ~(c9~ Subemenda),. 3, 4. e nud.. pelo Senhor Pres1deÍti:e.
,quias Costa, Fernando Gama e E!umProjeto~ n~ 4.761-62 Que "d1s- 5. Sem diScussao, foi aprovlldo,p.Q.r
berto ~ucena, reUniu-se a ComISsão
- pOc sObre o 'pagamento da taxa de unanimidade. o parecer do R~~tor e . COMISSÃQ DE EDU"'AÇ~O
de Fiscalização Financeira' e Tomada
fiscalização 'bancária".
llS Emendas ,e .subemenda. VaI a .Se;:
_ _
'(
v
A
de Contns, na sala 16 dó Anexo lI.
Autor: Presidente do Conselho de ção de Conussoes Permanentes. ProE CULTURAFaltaram os Senhores Deputados .J:>adi
MlnL~ti'os.
- jeto' n 9 1.138-68, do- Poder ExCCllti-.
- ,
BOglldo (just1flcnda), ,Léo Neves, José
,., Deputado José :Richa:
. vo, que "dlspôe sóbre duplicatas e dá DISTRIBUIQAO FEITA -PELO SE- Estaves. Minoro Mlyamoto, Atlas C~nAo ..,r.
outras- providências".: A,- pedido do
NHOR PRESIDENTE. DEPUTADO tanhede e Pedro Maí'ão. ATA: .L1tlll,
I 'projeto n Q3.992-62 ~ Que "a'uteriza. Relator. Deputado Isra~el Pinheiro FI- BRAGA RAMOS, EM: 17_DE:AB!lJ:I, Il aprovada 'a Ata da. reunião t'nte:.
o Poder Executivo a abrjr. pelo .M1- lho, foI· o Projeto -retirado da pa'!ta DE 1.96B' -. _
_ rior, b~m.tstrições. EXPEDIENTE:
~ - 'D
- d
Jl' '.
O Senhor Presldente comun1cou aos
nlstério da Agricultura, o orédlto es- para ser .relatado na. próxima reunlao.
peclal de Crl) 200.000.000,00. a ,ser Projeto número 152-67, do Deputado
Ao Sr. t e!,uta O -J', Dlo,_Salgado presentes que acabara. de recebet o
entregue ao Instituto Nacional Je Herm'es Macedo,-que "estlngue dêbi
~
Rela oro
Oficio llV 102-68, de 22,3,68, do SeImglraçâo e Colonizaçáo c destJnado tos flscals dos exportàdoresem geral", Projeto, n9 236-67, do, Sr. Humber- ohor 'MJolstro ~vo Arzua, da .AgrlIl. atender a despesas com a efetiva. Lido o Parecer 'do Relator, Deputado to Lucena, que "dispõe sObre a profl.s- cultura, remetendo a relação das endesllproprlação das_glebas ."MIs.sões e_ José -:Marão, favorável ao ;Projeto e_ são de Técnico Agrlcola, regula ~ seu- tidades .oeneilcladas com auxílipg ou
Cl10pln situada no Paraná".
o voto contrário da Deput.ndo Paulo exerc1clo e".dá outras providências". subvercoes' provenientes dos~ recurAuto:: bo Conselho de,Mlnlstros.
Maciel, que"havia..pedldo vlsta'do Pro- Relator Substituto -:. Depútado Brlt- sos financeiros daquele MlIJlstêrio.nos
,-. - ' jeto. Em_d!scussao._usaram da'pala- to Velho.
anos de 1963 u 1966, OSenhOr'Pre~ Ao Sr. Deputado José Carlos Le- vra os Senhores Mendes de Moraes e
- , dente féz alnda a seguinte comuniprevost:
'
unirIa lIIWchado. Pôsto em votação o
Ao Sr. Deputa~o MonsenhÇJl' Vi'" caça0 aó Ple:tÍárlo da Comll1são:
l'rujeto n9 4.011-62 _ Quel/esta- -voto pela rejeição do Projeto. foi o
eira - Relator.
_
_.
_ "Como é sabido, na fQrma vigente dQ
Ieee normas gerals de direito ílr'Ul- t:'esmo aprovado por malori\l e de- Projeto -n9 729-67, do Sr. Cardoso Reg'!Denlo Interno, ~o.!11pete li. Cocetro para o crédito público, e dá ou- slgtllldo ÇJ Se1lhar Paulo Maciel para Alves, que "dispõe sObre a. venda dos missão de :FlscaJizaçao Financell'a'e
tias p·ovidências"
redigir o Parecer vencedor. Vai o bilhetes da Loteria Federal pelas San- Tomaoa ,de Contas opine- sóbre o
•
, ,
-' -' Projeto à Comissão de Finanças; Pro- tas-Casas de .MJserlcónlla. e dá utItras processo de tomada de contas do PreAutor: Do Conselho de Ministros. jete Dlim~ro 29-63, do Poder,Executl- providências". Relator_ Substlttuo _ sltlenteda República; acomp~11ar em
~Ao Sr. Deputado Raymundo An- vo. que autoriza o Poder Executi- Deputado An1z13aélra.
tôdas.as suas l~,.!1 execll~ao orç~r.lrade;
vo a. subscrever ações da Compllnhta
,
' mentarla; fiscalizar e. admllllstrnçao
,
SlderUrgica
Pllullsta
COSIP
A,~ e dli.
Ao
81'.
DepUtado
-nltair
LIma.
f1na.nciera. contábil e monetária áa
Projeto 0 9 4,803-62' - Que "dispõe outras providências". Lido ,o Parecer,
Relator:
Unüio, bem' como de suas autarquias
s/jbrc ,nP.Ja.no de Valorização ,~nO- do Relator. Deputado Mário Plva, fu-_ -Projeto n Q-793.:cl'l do Sr AntOnio e.socll'iladC!! de economIa mlsta, e promlca do Vale do Sáo Meteus • verMe.! ao Projeto, foi o mesmo, sem B
lln,
- "
• ta 'rií
f ll. nunclar-se sõbre DS projetos de cré-,
discussão. aprovado unãnlmemente. O ~~Q ~5.~~,' :r~'[-tl~e's~femg:;~ode ditos adicionais.
. ,
All!rr: Senado ~deral.
Ao-1Sr. Deputnáo Bcnto Gonçal- Porjeto segUe paar, a Comissão de 1967 (que dispôe sôbre os ex'-com'la- " Sobrevindo a Constituição de 1967.
vp.s:
Orçamento, Projeto n~ao 457-6
tentes) concedendo vantagens aosque llrocura-se adaptar em 1'eforma àqueSenado Federal. que dispõe só7'brdOe
-,
vir
Z
d
- le Regimento a competência. da CoPlu]~tO n 9 4.815--63 - ~ue "lsenta prorrogaç!io de prazo de _diY,Jdas pelo ~P~~:rtor -~bSemut o~
--G~eÍ- missão às n~vas regras de contróle
<los nnpostos de IDlportac;ao o ,fluo,~ Banco da Aln'1Zônla S. A. . O Re- ~fl 'i--de .Almeida
o
epu o dos gastos lJübllcos. comrOle êsse ,que,
slllc.~to de sódio e IluDreto de sOdio • later, Deputado Osmar Dutra,- lê o - Y
. ,
a par~da-votação do'orçam:Jnto. CDns-,
Autur: Dep. Adyllo Vianna.
seu Parecer. favoravel ao Projeto. Em
Ao Sr. Deputalto, Márcio Mt,;relra tltui uma das mais relevantes :funções
A
Sr"
., nprmes I!lacedo' Discussão, ,_falam ,os Senhores .José
Alves - Relatorl .
do Conm-esso. NllCloua1.
.,0
• .u
u ,.
•
• carlos Guerra
PaUlo Maciel Elias
. , " r ., '
Pwjeto n9 1.6::1,N3 ~ Que "f~a o Canno, MendeS de Moraes, Pactré Vi- Projeto de Decreto !oCglslatlvo -..(.1- ~Im, propõe-se _que a- êSte órgão
prllw 1'1llixlmo de 30lanos para. amor:' e,Ira, Humberto Bezerra e -Unlrlo Ma- mero 7+-68, da Comlssao, de Relaçoes ~.olllCO Incumbirá ~ (além da aprecia-tlz.rtçáo dos empTé.~tlmos hipotecários". chado. ,o Sen110r Presidente propõe EXterlor~. que "aprova_ o AcOrdo Bá- çao das contas do Presidente da Re. Antor: Deputatlo AdyJio ViR1l1le.: ,se cOllvid,e um representante do M!'- slco <!~ Cooperaçao Técnica e CIe1l-, PUbllcll. e projetos de--créd1tos ad1ci(j.o-
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num). opinar sõbre representações do
'.frlbunal de Contas e adotar sistema'
de controlar visando a, parUcu!er-

-niente:
Acompanhar a execução de programas de trabalho e do orçamento;
Fiscalizar o funcionamento das ('3t:iludes "subvencíonadns pela União e a
correta aplicação elos recursos a elas
Destinadas; Fiscalizar. a administração finaneeira, contábíl e monetária. das autarquías é sociedade de economia
místa;

, ?C5!"mpen~ar as funçOes de. audltorta rínanceíra e orçamen~á~las~bre
contas das unidad~~ admínístratívas
dos ePodérc,S da trnrão e da admínístraçâo Indireta;
Avnlíar os resultados obtidas' pelos
Il.dminlstradores e verificar a. exeeucão dos contratos,
De eonrormídace com a atual
Constituição a "fiscalizaçiio rmanceíra e orcamentârla da UnJão será exerclda pelo Congresso Naclonal através
de contrõle externo e das sistemas de
eontrõte Interno do Poder Executivo,
Instítuídas por lei", Ô con~rõle extemo do Congresso far-se-á com o
auxílio do Trlbunai de Contas da
União e compreende a apreciação das
contas do Presidente _da -República.,o
desempenho das fUl1çoes .de audítorta
fJnanceira e orçamentúl'l~,.o julgamento das contas dor; admínístradorea
e demais responsáveis por bens e vaIõres públicos. Esse Tribunal, tamhém, julga da Iegaíídade das concessões Iniciais. de aposen!!ldoria, rerormas e pensoes.
O sistema de contrõle interno do
Exec~t~Yo f:em
como. escõpo: ~rlar
c,ondlçoes m~spensávels para. encáma do contro:e externo e par~ assegUl'llr regularlelaele à reallzaçao
da.
J'ecelta, e da despesa: acompanhar a
exccuçao de programas de trabalho e
do orçamento; avaliar os resultados
..lcauçados pelos lI;dministradores e
venflcar a execuçao dos contratos,
Os órgãos .elo pode~ Executivo, intc(!rantes do Sistema sao. sobretudo, nos
Mlnislérios. a Secretaria-Geral e a
Inspetoria de planejamento e orçamenta e, ao segundo, superintender o
exercici) o exercicio das funções de
administração financeira, cont.ábll e
de auditoria. cooperando com a Secrelaria-Geral no acompanhamento
da execução dos pro~amas e do orçamenlo. <Decreto-leI n.Q 200-67. artigos 18-28).,
Tais referêncIas legislativas pernlltem se perceba a natureza, extensão,
profundIdade enfim, a magnitude dos
elementos relacionados com a fiscalização financelra e orçamentária,
órgão deia.- IncumbIdos' e os pontos
de contacto dllS atribuições dêstes
enlre si, que procuraremos ressalt,ltI
adlanie, enfa.tlzando II posição da Comissão de Fiscalização Flnuncelra e
Tomada de Contas para a perfeita
colocação dos probiemas emergentes
da busca de solução pa,?,!' o ~abai desempenho de snas íunções.
d~flciência. de
_ Sem et;'1bargo da
especializado, para
pessoal técnico.
assessoramento de seus membros, a
Comissão pode, de modo geral, deslncumulr-se da tarefa concernente li
ll,preciação das contas do Presidente
da República com base nos lúcidos
pareceres. ora conClusivos, elaborados
pejo Tribunal de Contas; Jl,)de. ainda.
pom dificuldade quallluer proferir 6e11
voto nos projetos de créditos adICI')Jlais ou sôbre a matéria da rep1esentarão oriunda. :laqueIa Côrte de
Contas. Lembremos que tais representaçõcs têm com contudo o pedido de
h'UStação da prática de atos, pela 00minJsl.,raçilo decorrentes" contratos,
,L indiciaçãô do admlnistrador qUE' sonegar documentos ou lnformações 0/,1licitado. e minspeções' de 'auditoria,
nos casos justificados de julgamento
de tomada. de conlas (Lei orgânica
elo Tribunal .de Contas, ll,rts, 31, 36
e 42).
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Prefeitos Munleipais no que se fiscalizar a administração financch'R'
O Tribunal de Contas. órgão surefere aos Fundos de PartiCi- contâbíl e monellirla das autarqula~
xolylar do congresso Nacional no
pação",
e ~ocledades de economia místn e de..
contróle externo
da admínístraçáo
sempC?har as funções de audítoría fiflnancel1'a e orçamentária da União,
.;'E:
'P~ê~iso'
'é~l;~i'cÍé;~r'
'~Iitbé~:
nancetra e ol'çamentárla, o Tribunal
tem jurisellção em todo o território
que, na desíncumbêncía dessas de Contlll!.- para tanto competente, en~
nacional, integrando sua orgnnlzaçao
'resptmsebllídades, o Tribunal não caminhara a esta Com!ssão, mensal ..
o MinistérIo Público e a S~cret\'<J;la
Geral. Essa detém as funções 'tiaalcançará plena eficiência se 1ós- met:te, os result.ados de suo. atuação,
cutívas às unidades ~ audrtoria fise peça isolada' no sistema. en- d~Vldamente analisadas por seus Minancelra suas componentes o exame
tregue à sua pr6pl'ia. sorte. Pre- mstros. Deputados, designa'dos reladas dem~nslmções e.ontáMis das unicisa de suporte colaboração
e tores p~l9. Presidência e funcionário'J
da 'Com'SS!lo, receberão o relar;;rio do
dades administralJva3 dos ti'ês Poapoio ele outras 'áreas."
Tribunal para o devido estudo como
dêres da Unlão. a ínstruçâo dos prode nosso dever. Assim teremos o
eessos de julgamento da regularíõa. ;'Pt~~I~~"ó' T;.ib~~~i· '~p~~~il;~~: cumprimento
do preceito regImental
de das contas '\J~ admllllsu'adores e
se devidabente e adotar uma sée
alcançaremos o final do exeJ'cicl'>
'demais responsáveis. e a realizaçãO
rie de medidas que o capacitem
o acompanhamento da ('xecução
das inspeções julgadas necessérías
a. enfrentar, com ~xit[J, a parte com
orçamentária;
I C Ieeíado Dispõe a referida Seque lhe cabe no funcionamento
pe o ,o..
•
b)
para fiscalizar o funcionamento
do nõvo sistema de contrõie ex- das entidades
cretarla-Geral de quadro I?róprlo de
subvencionadas pela.
terno."
funcionários. com organízaçâo e atr~
União ,a correta aplicação dos recurbuíções fixadas por leí ou estabelecisolicitaremos
sos
a,
elas
destinados,
,. ':é'á~~c';' ~•.TilbÜJiái:' áÍi~" d~ ao TTlbunal que inspecione
das no Regime,nto Interno.
as nâo
mais nada, de um completo rea- cobertas por diligência aqui I'ealiz<'lEm dm:urso pronur.eíndo por ocaparelhamento em têrrnos de pes- das - na Legislatura anterior bem
sião do compromisso prestado como
soal, material e recursos finan- com~ outras sllbl'$ as quaIs perélul'em
Presidente do Tribunal de Contas,
ceiros. Mister se torna a ela- dúvidas.
em Sessão de 15 de novembro' do ano
AInda mais: sempre quo
boração de uma Mensagem, nesse houver necessidade de proceder a.
recém-findo .o Sr. Ministro wagner
sentido ao- POder Legislativo _ inspeções
Estelita. Campos, após esboçar as calocais. o Deputado rela tor
maior ínteressado em que seu "ór- poderá realizá-las por interlnédb d~
racterístíeas novas do sistema de congão auxlllar" disponha CIos ne- funcionários da Comissão, ou pessoal·.,tôla atto..l ressaltan~J a nec-ssldsde
cessàrío meios para o-perfeita de- mente, com assessoramento dêsses
"de o COllgrcssáo não se limitar li
síncumbêneía dr suas atribuições. funeionlírJos,
elaboração da Lei de Meios, índtteContando com os novos encargos
rentes ao destino dos recursos que
c) quanto a avaliar os resultados
que se distribuirão por todo o ter- obtídos
se celllcc.dem cada ano e à forma por
administradores e acomrítórío nacíonns, raz-se mister a panhar pelos
e sâo aplicada' quando o são"
a' execução de programas de
qu
,~'
.
ampliação do mesmo, inclusive trabalho, deve a Comissão fazê-lo.
acrescenta" num passo.
com a criação de cargos admí- por si mesma, com suas limitações de
"Resulta
de.s considerações
nístrattvos e téenícos, a serem reCUl'SOS
pessoal, eplsôdlcamente,
acima a linha de -Pl'inentaçli,o
providos por concurso público de em casos econcretos
definidos por
fundamental que o Tribunal de
provas ou de ututos e provas, na iniciativa de qualquere de
seus memCOntas eleve adotar no exercício
forma' da Constituição. que hoje bros, visto tratar-se de míssão emide suas atribuições 'de õrgão auisenta da- exigência apenas os car- nentemente polltica.
xiliar do Poder L.egislativo no
gos em comissão."
COnvém insistir: As normas genécontrOle externo
dos dinheiros
Destaque:se
transcrição acima ricas. cuja adoção propomos. dc apropúblicos:
estreita artimulação um apenas dos da
veitamentos
dos serviços rotineiros do
problemas com que se
com I) Congresso Nacional. nota- defronta a Côrte
contas para o Tribunal de Contas, nã'J obsta a que
damente com' seus órgãos lée.nl- regular exerclci:! dede suas
funções: o a Comissão encete, por sistema Pró~
cos na Câmara e no ~ado. por reduzido número de funéionilrios de prlo, inspeções determinadas, com coisso mesmo, já. no corrente ano que dispõe (são de aproximadamen- mandos de auditagem nos diversos
diversos Ministros
do rl'jbunal te 600 funcionários "pessoal de boa órgãos da Administração Direta ou
de Contas, ~speciaJmente convl- qualldade", treinado e experiente na Indireta..
daos
compareceram incorpora- mat.éria. de flscaltzação financeira e Ao mesmo tempo esta Pl'esidÍ':1cia.
dos à Comissão de Físaclizallão orçamentál'ia.
prosseguirá envidando· rodos os esforFinanceira e Tomada. de Cont.as
ços para dotar a Comissãod o apareOra, se o próprio Tribunal de Con- lhamento humano e material de que
da Cãmara dos' Deputados onde
se processou salutar tróca de tas se vê em dIficuldade de ol'dem carece para consecução de &eus fins e
idéias, posterIormente continuada material e humana para execução de maior prestigio da Câmara dOI: D~pu
tarefa, com:! poderá a Comissão tados e do congresso Nacional, n3
em contatos ~"m o D.lputado Ga- sua
briel Hermes presidente daquela de Fiscalização Financeira e Toma- desempenho de uma das maiores funda
de
Contas reallzar a sua carente, ções dos parlamentos: o contr6lc dos
Comissão.
'
do que órgão Auxiliar, de re- dinheiros públicos e da pt<il:.ldade ad"O novo sostema sõbre procurar mals
cursos
Infra-estrutura. Não dis- ministrativa.
fazer com que o contrôle externo pomos de
de material; 'nem mesmo do Dentre as providências em _ ellteO,
apresente caractenstica. menos pessoal aqui lotado atinge a dezena I para
melhorar o ambientel:e traba-formais e mais substanciais, ou
Impõe-se uma 8<llução._ conslderan- lho _dos Srs. Deputados e criar-lhes
essenciais, comI) queiram, elas'e- d:!-se que para satlsfaçao de suas condições favoráveie ao desempenho
ceu t.1mbem, de rrranelrl!' e,centua- atribulções a equipe funcional da Co' de suas !unllões tomamos a Iniciat.iva.
da o seu acmpo de açllo., llt?~ll- missão cresceria a nível comparável de dótar a Comissão de seção autônoando paralelamente as llt.nbUlçoes à do Tribunal de Contas: recorrer B ma Independente das SecrcrarLlS, codo Tribunal de Contas., ._
êste órgão, realizar. por via dêle, o locada exclusivamente a serviço tte
"Com efeito a COnstltUIÇao de rol de competência fixado no Regi- seus membros e constituida de:
1967 e os Decreto,s-lels ns. 199 e mento Interno, sem prejuizo de OCaa) mesas e máquinas de csere\'cr
200, de 19~~. abrIram ao, Trlbu- sl!lnar audltagens ~ inspeções promo- suficientes. bem oomo mllH.ipllcação
nal possibilidades de v,çao maIS vidas pelos . srs. Deputad~ e em- dos ramais telefônicos existentes;
vasta., e ~i1clent!l' atravé3 da a1,1- preendidas pela própria comISSão.
õ) pessoal auxiliar, destinado ao eXRecentes Normas Regimentais do clusivo serviço de dactllogratJa de.15
ditaria fl!Jancelra e o':.çamen~aria. mantida a ll,trib~lçao báSica Tribunal de ContaS determ"inam as trabalhOs dos Srs. Deputados;
de emitir palecer provio, em ca- suas Diretorias e apresentaçao, men- ~c) pessoal de assessoria técnico-I r.mter conclusivo. procedendo o salmenle para apreciação do Colegia- glslatlv:l e de pesquisa.
julgamento do Congresso Nacio- do, de relatório d~ suas atividades O Deputado Paulo Freire pediu a.
nal Obre as ron'l:as do Govêrno relativas a tomada de contas e ao palavra para sugerir a~ senhor Preda República. Mantcve-se IgUal- exercicl:! da auditoria. financeira e sidente que fõsse colocada, na sala.
mente a atributção exclusiva de orçamentária, Inclusive in.speções. E de Reuniões da comissão, uma Banjulgar' da legalidade nas conc('s- dal'-se-à urgência a pedido de ins- deira Nacional, para que se dê mais
sóCs Iniciais de ",posentadorias, peção recebido de qualquer das Ca- imponência e majestade aos trabasas do poder Legislativo de suas Co- lhos. Além disso continuou o Depureformas e p"-osões.
missões' Técnicas de natureza. penna- tado Paulo Freire, a Comissão de Fis"Como, dccorrénc!!l do preceito nente, ou, ainda dt ComlEsoes M!S- callzação Financeira. será, de ac6rdo
constitucional, o TrIbunal exerce- tas do, Congresso Nacional. Essa úl- 1Y.lm (\ nõvo Regimento Inter11o, uma.
rá a auditoria tInancclra e or- tima medida é frutA) dos entendimen- das maiorCf\ da Câmara c será neçamentá!'ia. sôbre as contas, das tos que esta Presidência vem man- cessario derrubar a parede entre as
unidades admin;iestriLtlvlls dos três tendo C'llll B Carte de Contas, já duas sala.q e ainda reaver a sala de
Podêres da Ul1lao. Por oulro la- mencionados no transcrito dlscm'so do fundos, que está destinada, iI Comisdo, ainda como Imperatl.v0 da Sennor Ministro '1{agner Estellta.
são de Finanças. Sugeriu também 'I)
Perfeitamente mtrosado.q com o Dcputadu Paulo Freire que se CÁlJoCarta Magna, as normn~ oe fiscallzação financeira e orçamentá- Tribunal, de cuja Presidência e ~e que bu~tos de nuanlos se destacaram
ria. se estenderam expressamente mais membros recebemos !lS mais sm- nas finanças do Pais. O Srnhol' Preàs autarquias. E a lei ordin{o.rla ceras demonstrações de cola\r.lraçãa, sidente agradeceu a lembrança do
ampllou ainda mais o campo de poderemos acertar a scgl1lnte norma Deputado Paulo Freire e fl.':Segurou·
que lôdns as meilldas su;;erldas serã:l
ação do Tribunul:
aprl'ciar as de trabalho: _
a) com :relação il. tarefllc dI' acom- levadas em consideraçã/)o O Senhor
1
contas dos partidos poliUcos e as
dos Governadores de Estado e panhar a exeoução do orçamento. Presidente comunicou aos deputados
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que estava dividindo a Comissão em O assunto, contínuou o Deputado Presidente- dá a palavra ao Depu- NCrS 13.742.218,4<1 para diversos
4 setores: Secretaria, Atendimento Humberto Lucena- merece mais aten- tad:l Parente Fl"Ota que .relatou oPro- fins", com ;parecer no s~tldo de ser
de' Deputados, Assessoria e Gabinete ção do Poder Legíslatívo 'e tanto é jeto nO 1.636~64, do- Poder Executivo, o Projeto restituído- ao Poder com.
do P.esldente, que teriam ·rotação assim que o próprio Relator nüo s~ que "Autorlzll o Poder Executivo ,a petente, para que o "reestrutura de
suncíente de funcionários, conforme opõe li que sejam ouvidas as duas abrir, através ,do "Mínístérío da Jus- aeõrdo com as normas em vigor, se
entendimentos com a Mesa, O Pre- autoridades. O Daputado Paule Frei, tlça e Negócios Interiores, o crédito ainda fôr do seu Interêssa, O Depusluente Gobl'iel Hermes comunlcou re considere que a proposlú3(, foi especíaí de NCr$ : 26.766,00 (duzentos tado Lllrtz Sablá, pediu "Vista" do
nos Senhores' Deputados que unta dar. aprovada pela Câmara e que (, Sena- e vinte e seis rnll, setecentos c ses- Projeto. que lhe 1'oi concedida, .pelo
j'lnalldades 'da reunião era a de ele, ~o, em votação equivocá, fêz unia senta e seis, cruzelros -novcsi para Senhor Presidente. Ainda com a pa-·
. ger um Vice-Presidente, pela ARENA :Em~nda, fn~aga .o Deputado Paulo atender a pagamento de -gratifica~Ao lavra -o Senhor Luna Freire relatou ..
vago com a renúncia do Deputado FreIre se e !Jeito-à Comissão rever o de ,Ofielais tie Reg}stro, Civil~', con- os processos referentes às seguintes "
Theódulo de Albuquerque. O Depu- processo. O Deputado Jooã Menezes, c~U1ndo.~'por uI?- SUbstltUti,VO, 'Em enMdades: "lnstituicão Maria de Na.
tado Djalma Falcão .pediu a palavra pela Ordem, acentua que o cuidado .dísoussâo o PrOJeto, o Deputado can- zareth" e "Lar. Isabel a Redentora",
jrela .orcem, para dizer que" nome com a matérla é' tão grande -que o tldio Sampaio pedi ua "palavra para com o seguinte Parecer: "O funclo<b Deputado Humberto· Bezerra tinha próp!Io relator, aceitou diligência su- eonslderar que a C:lmISSaO, aprovando nárío credenciado por Co-ta Comissão
sido escolhld: pela maioria dos mem- genoa pelo Deputado Oantfdi') sam- o Projeto, estaría dand« um cheque p,ara, no Estad:l <la Guanabara, verlbros da Comissão e que o preenctn- paio e .ai.nda acrescentçu uma outra. em bl'ancO, 110 :Coder Executivo e ~=-- fIcaI' a existência e funcoamento das
mcnto ela yagr deveria ser feito pela A declsân de Comissão 'continua
-na no sentido de que todos os pedidos entidades que recebem srbvencões feíndtcaoã« do nome do deputado esco- DeputadO. João Mene~~,
funda~ de crédito devam ,yir c.~m ~ indi~açii? deraís, não conseguiu localizar a
111)[10 c 'â~ ,Lma,disputa .. Erifatizou mental. N~o é demais que a Cornís- dos recursos, no que e apolado,lntel- "Instituição Marta de Nazareth".
o Deputado Djalma Falcão que esta sao, cantínua o Deputado Jo.o M
ramente, pelo Depu/ado Paulo Frei- Tendo em vista a documentacííoem '
-atitude era de,' sua livre Iniciativa, 'nezas .é fundamental. Nilo.6 ~dem:~ re. O Daputudo Arlind? ;Kunzler cita anexo e informaçôes de pessoas IdôO .Deputadc :Humbe1'to Bezei'l'a agra- que a Comissão, que vai areal' com o fato de que, desde o, Inlcío dos tra- .neas, não podemos deixar de acolherdaceu as palavras do Deputado Djal- essa J'esponsabil1dade ou-a as allto- balhos da Cornlssfo 110 ano passa-to, a soJicitaçã:l 'que ora é feita pela. Dimn Falcão e scucitcu do Senhor Pre- rldades mencionadas: o' Pre.~ldente êste assunto tem sido ol-Ieto de, d,e- retorla da enlidade no senüdo de sesídente que abrisse a lista do.v cano Gabl'iel Hermes expllcn aos Sonhore" bates e que o art. 64 da censtltmçao rem-Jíberadas 'as verbas que lhe sã/)
<lidnto.s paro que li eleil;'ão se realíee deputa::los que está tendo tO:la' a cau- em vigor estabelece que. só I!') mo- destlnadn»,
Por outro lado. o 01'num pleito demnerátíeo. O Senhor tela. para que t{ldos fiquem esclareer menta da abertura do credito e que o çamento de 68 já corisigna verba p9rllo
Presidente comunicou que a eleiçªo dps. e. que não f)i votado o 'proce$s~ Poder E.xecutivo dlr:', a fo!'! te dos r~ a "'I\sUtu!clio Maria d- "'azare!h"
se processaria em seguida à vo!açao ·na ultima l'eunião por não haver nit- cursos e qne a, aom!ssãn, ja se mam- na cidade do Rio de Janeiro Estud"J
da Emenda ao Senado ao 'Projeto dI' mero, O Deputado Cantidio Sampaio festou a respelt,?, nao hll.~endo outro da Guanabal'a,·e para o "Lar, r••,bpl,
~'"creto Legislativo
número 120-62, diz que a convccação ê u~ccssúriá altemat~va, 'I nao ll:r, CjU. se refoTl!l~ a Redcnf:ll'a '" na cidade de T':l'eóOque "Mnnttm o ato M TrIbunal de pels, apalcceu Iml fato supervmient- li ConstltUlçao, O Deputado Cantrelê polis, 'Estado do Rio ond o reall'l1~n
Contas denegatório de registro a têr- e a mtl!éríu p altamcnte t~cnjca, con; ,Sampaio intervem para dize~. que, ~':- te, estão 'locaJ!zadas.
Parê('('J' , Em
mo, de 13 de fevereiro de 1959, de contl'ad,~üES Ill\JltO delicada-s, O Re-. sim, ~ Poder EX~Cll,iYO pode sacnfl- face do exposto· acima nosso ParI.'unlflenç.fw, constiiui~i<), l'egulariza- gimento, diz :l yeputado CantldJo cal' pl'ogramas, tra,nspor "erbas e que, cer é no sentldo de qu~ sejam .conslçào e transferência ae aforamentc Eampaio, deve ser interpretado eqUa- de certa maneira, isto é pma delega- derac1ns em funcionamenio as' entidos. tel'1'enos de marJnh&, sltuqdos na nimemcntc e os nossos trabalhos do_ ção. Contlnuando, diz {) Deputado clades refel'idJls, provldcnciamb. se,
cle,mle do Rio de Janein, que n União vem p~rs~guil' o bem publico have~- Cantidio sampaio C;U? 'v Congre~M junto aos Ministérios, a libsran5.o das
out",'ga ao espóllo de Jcaqulm Viel- do precedentes de )?rocesios 'em Plt'- não _deve llut~rizar g ab~l'tura de cré- respecavas verbas',. Finda 11 votam Peneira," Com !lo pallll'ra- pe~a nárlo e 'nâo vê ppr que não se poss~ d~tos. mas, sIm .abrl!'. esses créditos. cão cJn matéria em Pauta, o S'nhor
Ordem, o Deputado Cantid!o S:lm1Jal~ atende~ à sollcitaçã~ que ora faz~ O Fmda a dlscussao, fOI <. Substltutl- Presidentll' designou O!. depntad~~
alertou .os Senl1o:-es deputa,dos para Deputl1do Gabriel Hermes esclarece vo do Relator, Deput~~{) Parente l\I"~- Canildlo Sampaio e Nn.r-ser Almeida
n, volu<:ao que im], se, rea!J?ar, p:ll~ que Cjller conservar a. ~mJssfio den. l~, adotado peja Cormsao, co:n restrJ- para escl'utinadores, a fim de se pro-·
se f.ra!llvll de matérln das mais com- tro do Regimento' In temo do Casa coes quanto ao ,al't,·. 2° ~ettas, pelo ceder à llllurnção' d~s votos r?rrbidos
jJle"as, fe, f~!ande re.sponsabllldad;-, Pela Ordem, -o D~putado Theódul/J de Deputado ,?antidn SampaiO, O .f'{lc I na e1eÍ(;ão de Viee'PI·e~;cJpnte. ql1~
Be 11 CO!lJJssao votal' , J""'~''''. Alb,uquerque dIz que no Senado o nhor Presldente deu l' palavra ao acabara' de se processar Votaram os
DeP!ltat:!.0 Parente ,Frota· eslava dl- Pl'oJelo teve uma trami!!lçi\~ lrregu- Deputado Cantidlo, Samra~? que r~ seguintes 16 Senhore.s Delll1tal'lo.":
vel'gmdo do Senado e. do Tribunal de lal' e v:litou â Comissão para ser djs- latou ,processo refelente à Federaç li> Gabriel .Hermes Paulo Pl'eire, ArlinC'lntas. O"Del?utado Pal'ente Frota, eutldo. Sugere o Deputado Th'eoódtl]O da~ ,congregaçõ~ Marial~s da Ar- do Kunzler:·Josias Leite, Nosser Alem aparte, _expllC:lu que o Senad? .por de Alllllquel'qlle quc/o Presldt'nte deJ- Cjll1dlOCeSe eJe Jmz d ~ Nlra (MG), melda, wilson J3rsga, Carlos Alberto,
UU1n vota,ao equivoca é que rejeitou xe que 11 maioria do Ple.llÍl.1·io dellbe- com ~ segumte Pare,cer 'I;:efere-se o D!alll1o Falcão, Pal'ente 'Froto HeJtor
o Parecer dn Ct\mara, O Deputado re sôbr& a solicitação do Deputado presente procCSl;o a hbora~aodas ver- Cavalcanti Theódulo de .1\1buauerql1e
Cant.idio Sampaio afirma que. r Se- Ca~l;ldío Sampaio. O Depufado Eze- bas d~ subvenções, ronsl~~adas à,l<'~- Cantldb 'Sampaic JOMO Menezes:
nado recusou 11 procesfO em SI e que qUlllS Costa acha 'que êste process'] deraçno. das COl1gregí7ço~s Mariana" Lun!l Freire. Ezequ!as· Cos'a e Hum-':
todos sabcm qll!lnto, êie, nesta Casa, já rola há meio. "culo e consl<'iera da ArQuidíocese:. de ',JUIZ de ,Fora, • brrio Lucena. Aberta a mim verifltem divergido d~ Deputadb Lurtz Sa- que já se sab~ a, opinião das autor!- suspellSas em vlrtude ~e jJr~vldênclas cou-se a coincidência do número de
'.biâ mas que se ~onff.ssa profunaa- dades e considera de~necessária a di' tomadas por esta Conllssao Juntu ,aol, ·votantes com o de sobrecartas enc(l1lment.e impressionado com o trabalho ligêncla. O -Deputado Dja1ma Falcã" ól"gJjos competentes d:l· ExecutiVO, t,~adfls, com o seguinte restlItado:
p.n~a- Para' Vice·Presidente, Deputado IIumquo éstc pal'l,nmental' apresentou no explica Que o Deputado Cantldio m!,l'cês das Jnfol'mayõe~. ,s
processo,
Al!~d!l ,com a. paI.avra, o sampaio t~'az um argumento nôve e mmha~as" por funcl?narJ(]~ encar",l berto ~ezel'ta _ 16 (dezesseis yotesl.
Deputado Canbdlo Sampaio disse que que a pr:lposla daquele" pnrlamental gados (le ?ro.,m0ver lnspeç!les loca's, , O Senh:lr Presidente proclamou o I"erecebel'a um trabalho d:l ~dvogado é um caso omisso no Regimento e que 8!l\l de ~pmiao- que, ;,a hipótese fOm sultado e o Deputado Humberto BeF".Julo cunha._Rabelo e que flCOI, at,é caberIa ao Plenário da Comissão de- causa,. ta~s infor~a?"es carecem d~ zerra agradeceu os votos J'ecebilÍos
nlln madrugada lendo.o. seu conteu- cidil' sôbre a ~-oposta do Deputado proçedenCla, A eXlste~cla dn, ent,!qa- Nada mais havendo a tratar, o S~
do, 110ls o advogado esta aSS,essor~n· Cantldio Sampaio à qual se filia. de e seu regular funCIOnamento vell nhor Presidente encerrou a reuniãO
do deputado por deputado, mclUSlve O Deputado Paulo Freire considera atestados peb Juiz da Pl'ime)w Vara às 13 horas e 10 minutos, E, para
éle próprIo,
C'),ljtlnuanclo, diz o que a v:ltação não pode ser dilatada C!vel e lq Promotor de Jmtlçr, Jece'llstar. eu,. Stella Prata da Silva
Deputado CantidiO' Sampaio que_tem ao que o Deputado CantldJo Sampaio Juiz ·de Fora, bem como pelo fl;0SSO Lopes. Secretária lavrei a, pre.~ente
nece.ssldnde de ouvir ,a outra parte, argllment,a que, se todos C!S p.J'azos ilustre ex-colega Abel Rafael PlUtO Ata que, .depoís de lida e apr~vada,
on seja, apela para o Senhor Pre,,)·, foram dilatadOS, porque nao este? que foi um de seus fundadores cm será assinada pelo S~nhor Presld~llíe.
dente pal'a que seja convocado o Ex- Para o Deputa<'o' Paulo Freire a ma· 1937 e por várIos anos, seu Pl'e5!d"ncelentlssimo sr, Procurador do Eg- téria em votação .nã:l pode scr Inter- te,
Avista dêsse elemento. sugtrJ ATA DA 4~ REUNIAO DRDINARIA
_REALIZADI\ EM 4-4-68
tndo ,da Guanabara pllia llrestll1' fOS- rompida e que os colegas perderam a que se promova a liberação pretendi,
clareciments ~ôbre a questã'J. O Pre- oportunidade de. apresento.r suas obje- da:', e o referente ao' 't.~ns.;itllto I]:(jll' .As dez horas e trinta e cinco mlsldentç Gabnel Herme.q esclareceu ções, Vota, POIS,' com o Relator. O cacional "Roberto Silveira , de Cam' nulos l present-s, os SCllhores Depuque a - matéria vem seu.do discútida Deputado Ar}in.do, KU!lzlcr enfatiza pos (RJ), com o seg\llnt.e p!!:recer~ t.ados Gabriel - Hermes, PresJdente,
desde 1962 e que, o Dep~1tad{) Lurtz que, pelo RegU!1ell;to.. .na<- resta 'Jut~a "Refere-se o proce_sso à ilb~raçao dao Humberto Bezerra, Vice ~·Presjdente.
Sabiá teve tMas as faclhdades para alternativa senao lmClar-se a, votaçao verbas de subvençoes consIgnadas a~ João Menezes, Vice-Presidente, 'Paulo
fazer o seu trabalho e que - excl!clPu e que a' dillgêncla solicitada não tem Instituto Educacional "Roberto SiI· Freire, Parente Fr'Jta, r.una Freire,
t{)dos os prazos previstos no Reglmen- significado, porquanto já se sabe que veira" em Call1poS,_ e ·ssupensas em Lurtz Sabiá Cantídio Sampaio, Theóto, O Deputado Cantidio Sampaio o pj'ocurador-Geral, da Ouanabara· é face de não ter o funcionário credel'\- dulo de Albuquerque. Sadi Bogado,
considera que o RegImento' existo a favor do ato do~Tribunal de Con- clado por esta Comissão conseguido Leo Neves, Wilson Braga, Paulo Mapara ser interpretadJ e que não vê tas. O Deputado Cantídio Sampaio localizar .a entidade no Municipi'J dr carini, Carlos Alberto, Souto Maior,
.]lor que o Prer.'dente náo possa de· argumenta que êie precIsa ficar es- Campos. R,J. 'SoU de -oPI11lão q'le Humberto Lucena e Waldo Pinto rellferir esta Questão de Ordem, perm!- clart'cido sobre o que h6 nas entrelí- no caso, tais informações 'carecem de niu-se· a. Comissã:l de Fiscalização~Fj
i,indo CJue seu voto seja mai.~ escla· nhas do pmceEso. O ..?residente Ga- fundamento.' A existência' da entlda- nancelra. e Tomada de Contas, na sala
recldo. O Deputado Parente Frota briel Hermes, reorolvendo as Questões de e' seu regular funcionamento ates 16, do Anexo n.
Falf,aram os Se·acha que todos os ãnguios da ques- de, Ordem . decide, a!.endendo aInda, tam-nos o 8r Prefeito, Presidente da nhore.q Deputados Arlindo Kunzler,
tão devem ser examinados e' que se ElO apêlo do Depu!lido Theódulo dt' Câmara, Juiz de Direito da. Terceire justificada José &;têves, just!flcadll, o Deputado Cantí~io sampaio de~ja Albuquerque, marcar uma reunião Val'a CIveJ de campas e o ilusçre Josias LeIte; Minoro Miyamoto, Nos·ouvir o Procurador-Geral do Estado para a próxima têrça-feira, às 10 ho- Deputad:l Saell Sogado, n9sso colega ser Almeida, Atlas Cantanhede, Djalda Guanabara. que êle acrescentaria, raso quando serão ouvidos o' Excelen- de Comissão, em "flcio ~lJe dirige ao ma Faleão e Pedro Marão, Dístl'JbUi~
também, que se deveria ouvir o Dí- tlssimo' Senhor Procurador-Geral da, .Senhor Presidente, À vista dêss'es çâo, _ O Senhor- PJ'esldCllte dlsfl'lbUJu
l'ctor d:l SOl'vil(o do PatrimônIo da Guanabara e o Iilxmo. Sr ,. Diretor do elementos sugiro que se promova a ao Deputado Theódulo de AlbuCjuerUnião,' Com a palavra .pela Ol'dem, Serviç:l do Patrimônio sobre a maté- liberação' prelendida", Os dois h l que o Projeto n9 1.162-68. do Poder
o Deputado IIumbel'to Lueena susten. ria e que na próxima quarta-feira, receres, foram apl'{lvadOl> pela Comid- Executivo. que -"Reajusta os venclta que a parte tem interêsse no prq- entáo, será ela votada. O Deputado são, . Em seguida foi dada a palaVl'a menlos dos servidores da Secretaria.
cesso pois o assunto envolve alto~ In- Parente Frota declal'll que 11ão deseja l1:l Deputado Luna Freire que relatou e iíos'Sl!rviç~s Auxiliares do Trlbunlll,
terésses rlp, ordem econômica" e que qúe os seus companheiros de Comls· o Projeto n 9 1. 216-A-59, do .Poder de Justiça do Distrito Feaeral e dá
êle se vê 11a contingência de votar são votem nêIe ·por amizade pes.~oaJ Exeout.ivo, que "Autoriza a abertura _outras providências"'. Orde1ll do Dia'
C~l:l o Deputaao Canlidio Sampaio, ou por !lliação partiaál'ia, O Senhor de créditos especiais 110 total de..... _ O Senhor, Presidente d?u a· iialaé
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v:ra, pela ordefll, aos seglúntes depu- DistrItal, com hepatite e que Jila ví- sino Superior, AssistêncIa a. Eduean- xotc, :MlIverues Uma. e Furtado LeI,...
tndo~: 1) Deputado Luna Fieire, que sltá-lo em nome dos colegas. Nada dos, DlIusão cultural e l'espectil'lIs te. Abe1'tllS os trabalhos o Se11110~
reíatcu o Projelo n 9 170'67. do Se. mais havendo a tratar, II Senllol' Pre- emendas. Em votação... fol aprovado, Presidente comunicou que a reuníüc
1l1lOr nuy Lino, que, U Acrescenta. pa. sídente encenou a l'ellllJão às 13 ho- por unanimidade, o segulnte psreeers havia sido convocada 'para. apreciatáo
rAgraJ'o uo art. J31 do Decrete-Ieí ras e vinte mínutos, E, para constar. tsvoráveí aos SUbprograma!l e às emen- dos pareceres do.s Senhores Relatonúmero 200, de 1'5 de fevereiro de eu, SLella Prata da SJlva Lopes, se- das. Em votação, foi aprovado, por res do projew número 1.100-08, do
1967, que dIspõe sõbre a orga.nizaoão eretárla, lavrei a presente ata que, unanimidade, o segu1nte parecer: fa- Poder Executivo, que "Aprova o Ords AdmJnJstraçJio Federal estabel~ce depolll de liCla e aprovada, será assí- voravel aos' Subprogramas e às emen- çamento Plurianual de lnvestímfntO$
'das de nva 558 - 685 _ 686 e '100; para o trlênío 1968-1970"; relanvadiretrizes para a Retol'1ná AdmJ.nis.,. nada pelo sr. Presidente.
t1'uUvn e dá ou'rns provldêncJas';
,
parcíalmenta fllvorável 61 emellli'as mente aos programas: saúde e Sacom Parecer pela rejeIção. O Depu~
COMJSSÃO DE ORÇAMENTO de nvs 534 ll. 536 - 533 a.540 - 542 neamento; Dejesa e segurança; AStado :Humberto .Lucena »edlu ·ViSla"
.
- 546 - 547 - 549 a 5,,2 _ 554 a sIBténc/a. e previdéncla.; ColollÍUI!!~
tio pl'Ocesso, que lhe foi concedída ATA DA 19 REUNlAO EXTRAORDI- 556 - 560 - 563 _ 557 _ 568 _ 5'10 e RejoTma. Agrarla; e Recursos Napeb Si'n.har Presidente: 2) Deputado NARIA DA TURMA "A", "REALI- _ 574 ~ 575 _ 580 _ 581 _ 583 _ turals. O S~nl1Or Renato Azrredo leu
LUl't~_ EaoJiI, que pedira "Vista" na ZADA EM 21 DE MARÇO DE 1968 5n6 - 588 - 591 a 593 -: 595 a seu ]larecer ao Programa.'saúde e ~:a-reunláo anlerJor do Projeto número
.
597 - 5D9 - 601 a 603 - 607 a 609 neamcllto, subprograms, Saneamento
1. 21D-A"59, do Poder Executlvo que
As dez horas e trinta minutos do 61 2 a 614 _ 61'l _ 618 _ 689 _ 605 e respectivas emendas. O Senhor W1I,UAutorJza a l1b~rtura de crédJtós es- dia vJnte c um de m~r~o de mll_no- _ 684 _ 688 ...:.. 60S _ 701 e 7()4' e Sou Falcão sollcltou do Relawr con...
pecJal.~ ,no total de NCr$ 13 742,218,40, lIecentos. e sessenta e OIto, re~~-se eontrârí» às emendas de n9s 537 _ templar com melhores recursos o Espttril cl;ver~os fins' do qaal é relator extraordínàríamente a. Turma.. A da 541 _ 543 a 545 _ 543 _ 553 _ 557 tado da. Bahia, na parte relativa ao
o DCpu!ntjo Luna FreJre que na úl- Coml!.tlão de Orçamento, sob a, pr.e~j- _ 559 _ 561 ::... 562 _ 564 a 566 _ abastecímento d'água. O PreSIdente
tlma reuníão apresentou. sug~tão no dilncla ào Senhor Deputado Sou.:o _ 669 _ 571 a 573 _ 576 a 579 _ declarou que aquêle Estado já estava
no
sentJdo rle ser o ProjelQ devolvido ao Maior, Vic~-Presldente, pr,esentes OS 582 _ 534 _ 585 _ 587 _ 589 _ 598 aqlnhoado com parcela. vultosa
!'oúer ~xecutlvo para reestruturá-Io ~:~resM~~~luh~o~=~~eJr%al~:~Z 600 _ 604 _ 610 _ 611 _ 615 _ 616 Plurianual. o Senhor Maohado Rolee acõr do com as normas vigentes
'~Jj , Rlb I' J é C
619 - 620 - 682 - 683 - 690 - 691 a. lemberg pedlu óeSta.que para a emanO Deputado Lurt:z Sablá apresentá Derzi, J05<: Ma~ ,111
e ro, os
ar- 699 _ 702 e_703, _ O Senhor Garcia da n9 1,261. O sennor RelatOr deu
seu voto para que se 1111
I
los TeIXeira, J!loe Freire, JaIro Brom, Netto leu 'a seguir seu parecer ao parecer parcíalmente iavorável à 1Ill!.5M1nJ.Jérh da Fazenda
gene e ao José Garcia Netto. Machado Rollem- Programa Educação, relatívo aos ma. O senhor Oswaldo ZaneJlo tePoder Executivo se pronu~~f: ~g~:e ~ berg, Armando Corrêa. Sirglllo Tit'l~- Subprogramas Ensino Secundário En_ clamou do completo abandono. ]>Dl'
convenWncla ou náo do' pedld
O ra, Ruy santos, C?sny Régls, Mala sino Supletivo e Treinamento e Áper- parte do MlnlslCJo do Planejll1I1ento,
}Jcdulo foi defel'll!o pejo senho~'pre- N~to, Wilson Falcao, Ell~ C~, felçoamento de Pesseal e respectivas do zstauo do Espirito Santo, ,relatlvo
sídente: 3) Deputádo Sadl Bogado, A!clo .cunha, osvamo zaneio, Mllver- emendas . .,... Em votação, foI aprova- ao Setor de abastecimento d água e
que relutou o pr3ll2SS0 da "Escola No- nes Lima, Paes de Andrade e Bezer- do, por unanímídade, o seguinte pa. lOlst.ema de esgotes. O Relalor 1110PôS
turna GrnluHa Sagrado Coração" d,ra de Mello. Abertos os trabalhos, o recer: favorável aos Subprogramas e a retuada de parte do. dotaça,o do
campos iRJI. com PareL!'r pela acei~ S~hor ~es'dente dec1a.t:?U qUe a reu_ à emenda de n9 5118' parcialmente 1'!ISAME pala o abastecimento d agua.
. tuçào do recuno da entldadé. . O mao_haVIa sido convocac;a para apra- favorável à emenda d~ n09 460; e con- ~ér::ftir~~cI=~' gm=or t~~~
o com,
Deputado Lul't:z .3ablit pedIu "VIsta" claçao dos pareceres 9dos
Senhores trário às emendas de n·8 454 a, 459, mento daào ao Estado do Parana
do processo. que lhe foi concedida RelaWI'es do Projew n 1.12°, de 1968, 461 a 507. 599 a 533 e, 710 a 712.. referência ao abastecimento (j'úgua.,
pelo Sennor Presidente: 41 Deputad:l do Poder ExecutIvo. que Aprova o A segulr ocupou a Presldêncla o Se- levantando Questão de Ordem sobre
.Humberto Lucena que relatou o Pro Orçamento Plurianual de ltJvestlmen- nhor Janduhy CameJro concc(1mdo
je10 n9 1.118-08. 'do Poder "'"ecutl·vo- tos para o triénlo 1968-197()", rela,tl' a inconslltuclonalldade do l'roj?to de
...
,
te
P
a
d Ed
a palaovr.a ao Senbor Souto MaJor orçamento Plurianual. ocupando a.
(jlle "DJspõe sobre o re.;',jll.Stamento vamen ,a~ rogr. m~' e .uca~aoj para l.r o parecer que o senhor Ben- Presldência, o Senhor Janary Nunes,
salarIaJ prevIsto nus DeC"ctllS-Iels nú. Aprrpccuartll: Indltstrw: Habltaçao e to ~(.\nçao!ves ofereceu ~o Programa em resposta, declarou que o COngresso
mer08 15, de 29 1e julho e 17 de 22 Planejamento; e Política Exterior. Imlmtda. - Em votaçao, iol aJ?ro- NacIonal jA havIa decidido peja consele agOsto, -ambos de 1960". tn~cJlllw Com a pala'lra, o Senhor Oswaldo vador, por unanimidade, Q s7'gt1,:lte tltucionalldade do referido Projeto.,
ment.e, o D~putado Hunl'if".rlQ Lucena Zanello leu seu parcc,er ao Progra- pareccr: favorável, ao Proglama e Encerrou-e,e a discussão e, em vota,.;
solleltou do Senhor PresIdente que ma Agropecu~rll\ - parte referente contrária às emendas de nqs . 953 a ção, foi o parecer do Relator aprova.ilzesse senllr ao Presidente da Casa ao Ministério da Agricultura e respee. 959-:!\; ill.vom!l1 à emenda. de Co- dO, por unnmm.lclade, nos s~umteS
u necessidade de jJresllgiar ma!s esta Uvas elll~nda.s. Em discussão O pare- mlssno. relativo ao Subprograma Es- lérmos: favorável ao subprograma e
Comissão pois sempre apareceu na cer, lal sôllcitado peJo senhor Hum·, tudos e pesquIsa.s ,nos segu~nt2S ter- às ~endas de números 1.111 e 1.283:
Ordem (lo DIa projetos que abrem b~rlo ,Lucena o destaque da emenda 4l1ro: "Onde se lo,: COllstruçao da sede parcIalmente favórávels às emenaM
Cr~dltos muitas 'l'êzes VUltosos, e q'le 122. O R~~lltor aprovou aper.sg a re- do Instituto Naclonal de Teclilo1ogla: de númelos 1.113. 1.117, 1. 1125, 1.149,
11i\" silo .dlstrlblÚtlllS A Comissão' dJ dação. EriI vo!a,'ão, io1 I!Provll~~; Jl{Ir LeílhSe: Construção da sede do In!\-' 1.1õ6 a. 1.158, 1.162, 1.153, 1.165 a
Ylscallzaçao Financeira. O Senhor unaonlmldade, o 3e~111nte p~rec.r. 'fa- -tituto Nacional ele Tecnologia em 1.167, 1.172, 1.261 e 1.287; e cllnl.táPresidente fuformou ao Deputado vorlÍvel à, parte do PrDg'inm~ e âl'.; BrnsUla", Continuando, o Sr .. Sou~ rio às emendas de números 1.077 a.
Humberto Lucena que irIa ohciar. à emenda.$ da n9,s 65,66 e 67; parcla~ to Maior leu o parecer oferecido pelo 1.110, 1.112, :1.114 'a 1.116, 1.118 ao
Mesa lloeltando e Ilgradecendo Q suo mente fa.orável às elll?ndas de n E SI', Alexa.ndre Costa ao Programa 1.124, 1.1~6 a 1.148, 1.158 a 1.155,
gestão. O Depu!.ad~ Humberto Lu- 68 e 73 e 122: e }onlrilrlo às cmen- Habitação' e Planejamento e às re.s.- 1.159, a 1.161, 1.164, 1.168 a 1.171,
cen~ llprescntou um SubsHtuilvo ao das de n?& 74 ~ 1~1, 123 e 2211. O Ec- lJectíV1l.3 emendas. Em votação, foi 1.1'l3 II 1.2CO, 1.262 a 1.286, e 1.2Ja a.
Pro, eLo, c, a segulr ~ Senhor Pre.~I- nhor Manhel Novacs leu, a. s~gulr. seu apro, ano, por unanimidade. o seguin- 1.340. Ocupando llo presIdêncIa, o Sedente colocou a matél'Ja em diScussão, parecer rêlativo ao Programa. Agro- te parecer: favoráv~1 ao PrClgTama; nhor Souto MaIor concedeu a paJavra
O Deputado Theódulo de Albuquerque pecuária, parte referente ao Mlnlsté:.. parclaJmenf.e iavorável às emendas de ao Senhor Jandu:by Carnciro, (jue leu
ellfatJzon que o Govêrno tem a in- .rio do :Interior e -respecllvas emendas: nl's 943 ti. 945: contrário às emendas seu pi\reccr ao Sllbprograma batida',
iençlio de chegar cnde o Deputado Em votação, foia provado, por un:ml- de ns, 941. 942, 946 a 952. _ Voltou a às mpectil'a5 emendas. Em dlsCU3São
Humberto Lucena quer e que votará midade, o .eguinte parecer: fa\'orável ocupar a Pre.sid~ncia o Senhor Souto usaram da IJaJa.vra os sesuUlles .\d:emL''!,Dt,ro. o sUbstuu~vo ]lOis o ~uJaw à.9parte do pr~a~a e às e~en?as de Maior, que concedeu a palavra no Se- uroi: Benhul'es .Benio Gonçah'c.-;, ManHO é especlflco ',esta
Comlssao e~ n 5 255, 258, :-66" _88, 275 e ~87. pa:- nhor Saldanha Derzi pa;ra .ler seu'pa- n1lel Novae.. e Pedro Vidigal, solJclalém disso. o ,Sub.tltutlvo quer mo clalmenle fa,oravel ~~ emendas eie recer ao Programa PolJtlca Exhmor. lJlJJrW f',cJllle~Jmen~ Sílotc a lncJudlflcar os crltériOll estabelecidos pelo 220 a 234, 243, 245, ~:>2,· 253, 261 ~ Em votação, f{ll aprovado por unanJ.. SElO, sem .o,lti'no, peio Poder hxtcutlGovl!rno. O Deputado Lurtz Salllá ~69; e con~;ãr!0 àS emendl1S de ~ s mIdade o parecer do Relator, favorável vo, de dolaçÕ2S 'no OrçJlmenw Plu- .
II.l'gwnenla -que o Substitutivo dá a, ~2Q. a 234 .36 a 240, 244, 246 ao 2~I, ao Programa conforme foi encamInha- rianuaJ' _ o Relator prestou as in- (
Mln1l;t~lo do Trabalho uma compl? 254, 2.55, 2m a 2eO, 262 a :.165, 267, 2711 110 pelo Pod9r ExecuUvp. O Senhor lDllllRções SOllCJladas; senhor Hum:mentaçao exata. j:mra. 3e resolver a a. 274 e 275 a 286. O Senhor José Ma Presidente comunicou qUe os pareceres berro Lucena pedindo destaque para.
quest.ão salarial. O Deputado Lurtz ria :RIbeIro leu, a seguir, seu parecer aprovados seriam apreciados posteri- a emenda l'cierenIe a.o caJtro de ReliSabld, contlnllando, diz que felicita ao Programa Educação, relativo aos ormente pela Comissão de OrçameIf- bllitnçlio Earah Kubntschek' _ o R.e(J Deputado Humberto Lucena pêlo Subproll1'amas ,Erulino Té1:l1co Pro- to fom Reunião Plena Nada mais ha- Ja';)l oplnOll con.rà1'ÍJImente á apJo-.sUbHtltUt.lVO que só nã'J será aceito flsalonal. Educação Plslra e Desportos vendo a l.l'atM, às tr~ horlJll foi lll' vaçi'lo da entenda. Encerrada a dillpor motIvos de ordem palltica. O e Estudos e PesquI~as e respectivllli 'I'antnda a reunião. E, para cODstar, cussão, é clllilcarla á matéJ'ia em vo-Deputado Cantldio Sampaio oferece emendas. ~m votaç.ao, ~ol aprovado, eu Newton Chutl,lrl _ Secr~tárjo. la- taçiio, =do aprovado, por tulanJ.ullsugestões ao Deputado Humberto Lu- por unanImIdade, o segumte parecer: vrel a present.e ala que depois de lida c1ade o .segUJDle parecer; favDrável ao
celia. para. que modlflllúe a redação fa:vorável aos 8Ubprograma.s e às e apronda. .5l!rá assinada pelo Se· SUbprograma e as emendU de nllmedo art. 19, aceItas pelO Deputad, emendas de nOs 654, 717-A e '119: nhor Presidente.
_
ros 972, 975. 1.012, 1.018, L016 e
Eumberto Lucena que agradece a co.· parclalmenle favorável às - emendas
1.022'
parCIalmente favorav~l à.
laboração recebida, acentuando que de n 9s 625 e 629; e oontrário às ATA DA I" REUNIÃO ~~TR.\QR- emenda ele n° 1.000; e COUlJ'Ál'IO ás
1100 ar1amentares pensam melhor emendas d~ n9s 623, 624. 626 ao 628, DINARIA DA TURMA 13 REALI- emendas de numeras 970, 9:.11, 973,
que fll componentes do Ministério do 630,a 653. 655 a 681, 705 a. 709 e 713 ZADA EM 21 DE MARÇO DE 1958 974, 976 IJ. 1.005, 1.007 a 1,Oll, \'014,
l'lanejamento. Finda a. discussão o a. '118. Em seguida, (). Senhor Macha.- As quinze horas do dIa vlnle e um 1.015,1.017 a 1.021 e 1.0:E6 a 1,076-0.
senhor Presidente c,locou o Substl· do Rollemberg leu seu pad'ecer l'e1atl- de março de mll·novecento.s e sessen- Voltou a. ocupar a Presidência o setutlvo em volaçoo. que foi rejeitado, vo ao Programa Educação, Subpro- ta e oito :reunlu-se extraordlnàrla- nhor Janduhy Carneiro, concedendo a
tendo votado a favor os Deputados gramas Adm1Dlstração, Ensl.no Prl- mente a Turma "B" da .Comlssão de palavra ao Senhor MlIton Brandão
301.0 Menezes Lurtz Sablá, Humberto mlÍrlo e Ensino de Excepcionais e orçamento, sob a PresldéncJa do Se- para· ler o parecer olerecldo pelo SeLucena Pauló Macarlnl, Leo Neves e respectivas emendas. Em votação, foi lIhor Deputado JandullY
c.::arnelro, nll0r Mendes de Moraes !IV PrograSadi :Ei'Jgado e contra J Substltutl· aprovado, por unanimIdade, o segnin- VIce-Presidente, presentes os Ser1ho- ma Defesa e Segurança e respectivas
vo votaram Os Deputados Theódulo te parecer: favorlÍvel aos Subprogl'Br- ies Deputados souto, Maior. Janary emendas. E1lJ votaçãcl', foI aprova elo,
do Albuquerque, SOuto Mawr, Hum- mas e às emendas de n 9s 402, 450 e Nunes. Saldanba Detzi, Manoel No~ por unanImidade, o parecer do Rela.berto Bezerra, Carlos Alberto. Paulo 453; parcialmente favorável às emen- vaes, José Maria Ribeiro, José 081'- tor, favorável ao Programa e OontráJ'relre Wilson Braga e Cantldio Sam- das de n9s 410. 448 e 449; 'e contrário los TeIXelra~ José Freire, Jairo Brum, rio Il.s emendas. O SenhOr Armando
paio 'O Senhor Presldente. antes de Il.s emenda.s de n 9s 389 a 401, 403 a Garcia NeW. Machada Rollemberg, Corrêa. leu. a seguir, seu paracer ao
encerrar llS trabalho.s cOmunicou aos 4(J9. 411 a. 447, 451, 452, 621 e 622'. - Armando Corrêa., Ruy' santos, om;: Programa Asslstêlll~ja. e Prct'ldl'1lcta
Senhores Deputado.! que o Deputado O senhor AMrbal Jurema leu, a s~ Régis, Mala Neto, Tabosa· de AlmeJ- e respectivos emendas, Em votação,
Mário Gurgel, membro da COmissão. !lulr. seu parecer ao Programa. Edu. da, Wilson FalCãO, Aécio CUnha, Elias foI aprovado. por unanImidade, o seenoontra-.se internado no Hospital cação, relativo aos SUbprograg:t8.S ];;n- carmo, Bezerra dé Melo, Amaral Pel- gulnte par.!Jcer: favorável ao Progra-
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ATA DA !lO REUWAO ORDINARIA,
REALIZADA EM 16 DE. ABRIL
DE 1968

COMISSÃO DE RELAÇõE~
.
, EXTERIORES

1652 Sábado 20
II1lcn. Cinematográfica entt'l o Brasil Ibreves palavras, apresentou aos mem- ÇOMISSÃO DE VALORIZAÇÃO tlvas e, portanto, da alçada. da.
e I' Polônia., assínado na l.\lQ de Ja-\ bros nas ComltsiéS a ProIessor Luiz
'
SUDESUL. Outros problemas de Inllclla a 9 dê agôsto de 1963". E' unã- Antônio da G= e SlIva. Os Senha- ECON6MICA DA FRONTEIRA rêsse . da. região forám smpiamente
1Illmemente aprovado o parecer do Re- res Bernardo Cabral e Otávío oaruso
SUDOESTE
díscuãdos. Nada mais havendo a traiater, Daputado Lopo Coelho ravoiá- da Rocha formularem questões de
tar, às treze horas e quínze minutos o
vot no AcOrdo em oprêço, nas têrmos ordem, Que falam respondidas pelo ATA D.o\ 2' REUNI-,'IO ÓnDn~ÁRIA, Senhor presldenta encerrou a reuníão,
do projelo de Decreta Legislativo nú- Senhor WlIson Martins. O Preslden- IU;:AL!Z~DA EM 4 DE ABSIL DElE, para constar, eu, Dli'a. de Lemos,
lavrei a presente ata que, depois de 11mero 74 de 1968, apresentado em ane- te da Comissão Parlamenlar de In- 191'8.
xo, O artigo 2q do Projetr- de:ermI':' quéri:o taúela o :senhor Mln!stTO da
A
t di d
ês d b U d' da e aprovada, será assinada pelo SeIJa: "O Presidente da República. In- Justiça e em seguida de.a a palavra_ anoO~eCl~~{~ave~~nl~s~ se~e~: eo!~ nhor Presidente.
:fonnará o Congresso Nacional, sem o. SUll É:!cel~cla, que fez longa ex- to, reuniu-se, às onze horas, na f'!ala
••
,
!jJl ejuízo de sua
execução ímedlata, poslçao sõbre os problemas das ven- "B" das oomíssões EsPQclais a. Co- COli1ISSaO Parlamentar de In""S AjUstes Complementares a que se das de terras brasileiras a prsscns fi·
I -'
.- - A'
_ •
,.
...
"e- Frontel1a
m ssao de Sudoeste,
Va'orka~ao
ela
quento oestmada
a apurar
rrelere o presente Acõrdo." A propô- osícas e jurldJcas estranneíras
~
.,
~. O ";,
sob Econumlca
a presIdência
__
síto do assunto, o Senhor Presidente nhor Ministro da JUstJça foi _asses.Cl- do Deputado Flôros "anres presentes
as transaçoes efetuadas en..
1cmbrll a. tese defendida nesta Comis- rado nalns Senhl'res Newton Quirtno,
S h
- d'
'ti; I
I
' '.
"
' O _ e maís tarde por ela adoínda Diretor da. Policia :FazendárJe do De- os en ores D.eputa 03 An no.An tre, empresas naoronars e
Ei~
'"
'.
bellí, noln ~elfa, Emlllo nomes, Os•
.... pelo Deputado Gabriel Passos 'a pat:tam~.,o da POllcla Fed.!lral e ca- mar Dutra, Adhemar Gh!sl e Aldo
ostrangeíras.
respeito dos chamados AcOrdos de plta~ Nilson Gullherme Camara R;;- Fagundes, DeIxaram de comllarecer os
,
lRoboré. O GOvêrno brasileiro havia bordão e durante a sua. explanação Senhores Lenolr VarltQs, Rênlo Ro- ATAS DA 1), R.EUN1AO, REALIZADA
trocado com o boliviano Nota.~ Rever- apresentou inúmeros documentos. Ter- magnollí, Amaral de Sauza, 1,nuroLelEM 21 DE MARÇO DE 198
sívos sõbre Trl\tados anteríores, alte- minada a. exposição do Senhor Mi- fão. l.vrio Berfolll, Welmar Torres e As quinze horas t trtnta. mli:lulos dGI
lI"ando-os SUllstànclalml!J!te. e criaI!da, nlstt;o d'l Justiça, o Senhor Wilson Antônio Btesolln. Atendido, o "Quo- dla-,vlnte e um de março de mU nonssím, uma nova relação de' díreítos Mar"lllS agradeceu e achou completa rum" regimental, o S.enrar Presldente vecentos e sessenta e oito. presentes
entre os dois Estados. Entendeu esta a. mesma, Em segulds deu a. palavrlJ. declarou" abertos os trabalhos, Lida, os Senhores Dellutados Mário Piva,
Comissão de Relações Exteriores, ao Senbor_Haroldo velloso,-ReJator foi anrovnda. sem 1'estr,kõe~, a ala da Rubem Medina, Hamlllon Prado, Pauücuvanão-se no parecer do Deputado da. Oornlasâo Parlamentar de rnqué- reunião anterlnr. Ord. <'lo dia: 1) 10 Maciel, Ohaves Amarante e AdheGabriel Passos, que as Notas Rever- ríto, QUe formulou várias perguntas. Pro,teto nO 2,146-.'\. de 11164 - Fmen- mar de Barros Filho, reuniu-se esta
sívns constltuxim matéria de Trataqo Sua. Excelência ainda foi Interrogado da de Plenúrlo ao Proteto de Lei nú- oomíssâo Parlam;mtar de InQuérJto na
c que deviam, por Isso, ser s$metl- pelos Senhores Bernado, cabral - mero 2. 14fl-A, de 1964. que "1i'slendl! Sala A elas CPIs, no ""dlficlo Anexo
das à aprovação do Congresso. 1_ Hélio Nllvarro - O~V10 Oaruso- da 110~ Munl.fplos Integrados no plano de Ir da Câmara dos Deputadas em
tese tornou-se vitoriosa, e o Presiden- Rocha e Emival Calado. Ao término Valoriza<:ão 'Econi\mlea da Fronteira t3rasflla \)a~a. ouvir o dopolmento do
"lo da República acabou por encamí- da reunião, o Senhor Wilson Marftns Sui10we os beneffclM do Art. núme- Doutor 'Carlos Marem:o Pereira, Econhar, no referendum do poder Legls- em seu_ nome e no do Presidente da ro 34. da I.el n9 ~,r{l5. de 14 de de. '1omisla. D!lxaram de comnarecer os
]ntlvo, aquêles Instrumentes dlplomá- Comissao de segurança Nacional, "embTn de lQ61 (plano Dlrelor da "lenhores Denulados' Ruy de AlmeltlCDS, 3) - Emenda. do Senado :F'a- agradeceu, 'o comparecimento do Pro- <;;UDENEl e dá Dl1t,ras provld~clas". ria Barbosa Medeiros Neto RockfeUer
<leral ao Pro,telD de Decreto Leglsl.J,- fC!sOr LuIz Antônio da Gall'l~ e SlI- "utor: Senhor Affonso Anschllu. O Lima, Murllô lladaró, Selllsmundo
'11'1'0 número 300- de 1967, qu~ ~apro- va, declarando Rl'har-se satisfeIto com Relator. Denutado Ant.ônlo Bresolln, Andrl1de e Oswal<'1o Lima :FIlpo Ata.
'1'11 !L convenção sObre a Naclonallda- a SUo1 exposi~ãa, e em seguida encer- reauereu a anexa~ão rlo Protcto em _ Llela " allrovada'a da reunião ano
de de Mulher Casada, adatadl1 peja rou a reuniiio às treze h!:'rlls e vtnte ,epl'l'fafe 110 de nq 599-67, que "concede terior ES:pedlente _ 1) Foram expeiResalucão núme~o 1.040 (XI) da As- mlnuto~. A explanação d,! Senhor i'I Supl!'1'ln tend pncia. elo Desmvolvi- illdos 'tlols' tele'l'!lunas, natados de 15
semblélll. Gerol à'3s Nacões unidas, l\!lnls!ro da Justiça e as Interpela- menlo <lo Sul (SUDFS'UL) van!a~ens, de rroareo ele 1969. aó~ Senhores Oar~
n 20 de fevereiro de 1957". E' unâ- coes feitas pelos Senhores Deputados '!sper.lals·para estimulo de Industrla- los MarenllD Pereira. e otávio AUil\lS!O
nlmemente aprovadõ o parecer do foram gravadas. Para constar, eu, 11~a~ão reqlol)al' e dá outras providên- Dias Carneiro convocando-os para
Relutor Deputado Gilberto Az~vedo, Georges Cllv'J:eanti - -Secretário, la- elas". por trata.rem de mntéria cor- deporem perante esta CPI nos dias
:favorável ã, emenda. O Deilurado Lo- vrel il 'Presente ""ta, que lIda e apro- relata.. ?,) 'Protelo n 9 105-87. que "In- vi t
I te
It d
. 2)
)lo coelho, embora votando a favor vada. será assinada pelo Senhor Pre- "Iul o Hun'nft:l''I rle Sãn José do Nor- t"~:r~~ dev Üi-3-~; ~o ~~~~~oDr
dl'l. cmend:;t, ccnsldera supér.flua a se- sldente.
te, elo Fsta.do do Rio Ora..,de do Sul, Gilborto Paim inforinand~ ter sldÓ
gumla parte da modlflcacão mtroduna Art, 14, i1a. r,ol n9 2.g76,_ de 28 de sou denolmento' remorclldo nara o "r6:<lIda pelo Senado, ou seja, "nos têr- COMISSÃO DE TRANSPORTES, novembro i1e 195/l. o~le "itlspoe sôpre o I
'H vi t e seis de marco' 3)' te.
mos em que foi asstnado pejo GovêrPllu,n de Va1"rl211CllO Feonõmlea. da ~!mo ( a d n ~R 3~8
Banco Cen
COMUNI'CACõES E~OBRAS
~~i;;o da F~nntelra Sudoffte do t;:rll;'~;orn':and;' NU;' ~n"forme soU:
:no da unliio", acreJ'cida "In fine":
A.~ doze horas, esgotados IlS assuntm,
PC3L1CAS
País". Autor: Deoutado Advllo Vian- .!t..;'
ficto nmTTR-153-68 fal
encerro-se a reunião. Para ronstar,
na, Pelator: PeDutado Aldo FalWn. nclno seu o " S da
.
10t er.lo. ata lavrada. por mim, José ATA DA QUIWTA REUNIÃO ORDI- d!:. Parecer n~lolda.~ulva;ninto,:llrg~ ~~:;~.: cfe ~~!~::õ:S n- e-~f:zgo~ar~
Mftrlo Bimbalo - Secret:'trlo, a Qual NARrA, REALIZADA EM T~ DE VuuO DOI' :;nan m
e. a.
er.a -'ln "l'lfí';,os rr.oh1iln.' 1) Teles:rama.
t:lcverA ser assinada. pelo Senho! ?re- ABRIL· DE MIL NOVECENTOS.K /le co~l~.neq ~e~aB5entes."3) t p}o- "e ÍS-S-Il. 'dl1. ~ha!xÍUla do canadá,
sldente e aprovada pela Com!Ssao. SESSENTA E OITO.
letla ~ ,,~.24n. e 1) • fiue tU o:n~ "", atet1oã" an t"I""Tama de '1-3-68
ti
José Mário Bimbafo -Secretário. . Aos três dias do mês 'de abril de ~: ~n:'t:;;õ~~~~;:'~l1~as nTln"Y~sa;;belas o'Ie.to I'11'r. i"fo""'-~";rin aInda. não ter
mil :l(,liecentos .. sessenta e oito, reu- "os 1i'<ota<'!oq cio 'RIo nrande do Sul ,""ehlil" ri'! seu Mlnt-t&rlo as Informa~
COMISSÃO DE SEGURANÇA nlil-se, às onze horas, na Sala 13 do Parl'na e i1e Santa I'latarina, atravl!s oõP~ ~oll~i+Ailaq nor p~tlt (1amlssão: 2)
NACIONAL
Anexo' n, da Câmara dos Dellutados, <10 'Flanco NllClonol dI' ~abltlloiio e da Ofloln nO "" d" 14-:HI~ da Emba.!lca-,
a Comissão de Transportes, Comuni- '!lInerlntet1fiêncla ele Va!I\rll"Mão Eco- rl'a elo México, em re~no.ta aa tel~raATA DA I' REUNIAO
cacões e obras Públicas. Presentes os nllmlcl1. na. Fronteira Sudoeste dO;"a ri'! '1-3-1I~, IIpst" ~r",ão .tncllcante:
Senhores: Celso Amaral, Presidente, "a'." • .Autor: Zalre Nunes, Relator: ~l tel""f9tnB. lIe 1/l-3-flR. ~a EmbalEXTRAORD:NARIA
Vasco Filho p Levy Ta.vares, Vice- 'O!mlllo 'nomes, O Denutado Osmar "A dA elo r."1111"", P", atP.l1~ao ao teleAos vlnÚ! e oito dl~ do mês de Presidentes, l!'mllJo Gomes.- Gilberto nutra tlpdln viqta. 4) Vensllll:em nú- "'a1'1l\. lIe '1-~-RR. desta C'!nrnlqsiio. Inlmarço do ano-de mil novecentes e Almeida, Haroldo Velloso. WanderleI I11pro 290. lIe 1967. Que "sollcita retl- olanilo a F""nnria n9.Tfp 110' t,rabalhas,
llrnsenta e oito, às dez hores e vinte Dantas, R02endo de Souza, Rezende "alJ" lia MemMem nO 169, 'de 1967, do o l"enhor n-m,tl1oio M~rlo Plva comun:llllutos, l'Cuni';l-se extraordlnàrla- Monteiro. Slnval Boaventura, José Oo~ poder ~p~uttva. transfo"ll1ada no 1110.011 aos J:let1horeq j\femhros que as"
mente a. Oomlssa~ de Segurança Na- lagrossl, Luiz BragB e Mll.la. Nela. Au: l>roteto nq 7, de lM7, Due rlá nova re- sumia a 'l'reo1d/lncla dos trabalhos em
clonnl, em reuniao conjunta com a senles os Senhares: Alberto Oosta. Ar-' <111';;'0 ao Ar!.. '0, do. Lei nO 5,OD4. de vlrtuilo do n;;'n ool11nl1re~ltnPnto do se• comissão Parlamentar de Inquérito naldo Prieto, Jalles Machado, Nico- ~'1 d" maio de 19611. oue autoriza o Po- nho1' P1'e.lrip."te, Deputallo Ruv de AId~sllnada B apurar a venda de ter- lau Tuma (mollvo justltlcado), N!1nes oier F.xecuflvo a 'lhrlr crédito eSlleclaJ melrla :a~rhl1sa, IYl1e 'Oor 1I10UVOS Ima'os brasileiras a pessoas fl.sicas '>u L~. Romano Masslgnan, Adalberto "ara. atend"r a. desllP.as ~om a Elecão "erll\~09 fôra obrl"ailo a. ausentar-sI!
juridlcas estrangeiras, sob a Presl- ClllDar~o, Dorlval de Abreu. João Lira "qrasl1f!ira. -da 0omlssão Ml~ta. da La- oie JlTasllla. A setnllr, o Senhor Oar~
dêncla dos Senhores W!lson Martins :FIlho. Mário Grugel e Raul Brunlnl. "oa Mlrlm". Pllrecer pela arquiva- lOS Marenl!o Pereira., II.n6. prestar o
- Presidente da Oomlssao ParJamen- Havendo número regimental o Senhor ""ento. anrovado nor una.nl:nldade. nomnroml.sl'l re'llmental 101 Innulrlt.ar de Inquêrlto e Broca. Filho - Presidente .detl!l'm!nou a leitura.' da ata Vai k Se~j\n de l'lomlsslles l'ermanen- do se desetava fazer uma extloslcão
iPresldente da OomJssão de segurança. da reunião anterlar. nue foi aprovada teso A secrolr. o Deuutado Doln Vieira. nrév1a au seI' Intprro~aelo de Imeiliato.
Nacional, na sala d6 referida. Ceml&- sem restrições. Plstrlbulção - (por 'ullerlu (lue lôsse .nnvrn'ado o supe- 'T'endo DotadO Dela nrimelra hln6tese,
"fio Parlamentar de InqUérito, no sort,plo\ _ Del'~eto Lell'lslativo mime- T1ntel1c1ent.. da SUO....QT1L. En!>:enhel- '" fl'et1h01" DeoDP.nte f_7. uma extllanaAnexo n do Paláolo do Congressa ro 71-68~ - da Comissão de Relações "0 Paulo Alonso de 'Frelt(l~ Melro na- l!âo sôbre o aO."nto nbtptr> de tnvestlNacional, a. fim de ouvir o Senhor Exterlores _ "Aprova o Aeôrdo para Ta, nerante I!'ltll r.omlssão. extlôr o ,"a'ÕI!!l d~.tll ,rn>T. p,.nO'i!oram à. in:MInistro da Justiça, Professor Luiz a Construção de uma Ponte Tnterna- "roC/rama 'de Trabalho do 6rC/ão que Dl1lrkJío dl'l Rl'nhor nPMente os SeAntônia da Gama e Silva. EstIveram r.lonal sÔbre o RIo Apa e Ligação Ro- o'Ilrl!>:e, bem '.omo nara ellscu.são do ..h01'P1l Dl!nut,,<'Ios: }?l1hem 1I.1edlna,
presentes. pela. OCmlssão Partammtar dovlárla, assinado com II República do Orcamento Plurianual de Investlmen- AdhemaT de 'Rarros Fl1ho, R"mllton.
de InqUérito, os Senhores - Harol- Paral{ual, a 11 de dezembro de 1957". tos. no oue todos os presentes estive· 'Prailo. Paulo Maciel e 1IKil.rlo plva.. O
do Velloso - Relator - Raymundo llO De'V·'.ado Levv Tavares. Ao seguir rAm de ae.llrdo. Np.se sentI110 será dl- "enhor presIdente a<n>aileceu a s01lParente Emlval Caíado
Rill- o Senhor Presidente comunicou o r1lllrlo oficio _ao Senhor SUllerlnten- ~Itudp- com nue o l=lenhn,. neoaente
mundo Andrade e Hélio Navarro. e comDareclmento do Presldenlt! da ilente. sollcltandl'l nue marClue a nata "tendeu lU) cl'lnoite da I1nmtssáo. sa·
pela. ComIssão de Segurança Nacio- VARIG, Dr. Erlc de 'carvalho, dia 17 110 sel! comnateclmento. se nosslvel.na H~ntand" a valloAA MlaborMão llor
11al os Senhores Bernardo Cabral,' do mês em cursa às quinze horas, pa- nrimelra rl1llnzena de mala. Porsu- ~le trazIda MS trahnl!'os nestl1. oPto
nutor do requerimento de convoca-' ra nrestar esclarecimentos sôbre as- <restão do n~nutado F1\'lOlo O"mes. fl- ns elpnalmentos '! a' InClulrlnões ha•
.rIO Nel Ferreira - Vlce-Preslden- ~untos relativos à avincão comerciaI e rou assenta<lo nue 11. Comt~qão oficie "Idn. foram tanulara/nllos e de1'ois ds
~c - M:ostlnho Rodrigues - Rui AI- .U,uacão atual da '"ARIG. Nada mais l\O PTeslilente rla,l\s.emhlpla Lelllsla- "eclfrados. da.tllo'!rRfll.dos e asslnaelos,:
molda Barbosa - :Raul Brunlnl -:. h''''''I1-J'_ " t.·ll....r o Senhor Presidente tlva elo Rio Grande do Sul. neDutado oerão anexados nos autos, Os t.mba
Baroldo Velloso - Henio Romagnol- encerrou a reunlio às ÓDze horas e WaldIr I.opes. nedlndo provIdêncIas no lhos foram encerrados As deze0,5rte ho11 _ Hélio Navarro - José penedQ,e dez minutos. li: para. constar. eu, LI- sentido de serem -emetldas a "Sta Co- ras, 1TIarcando-se nova reunlRO nara
Gilberto Azevedo Compareceu tam- vlo Wl1liam Reis de Carvalho, Secre· missão as canclUSões a fme ehec:aram o próximo dia. vinte e seis. quando sebén" o Senhor otávio caruso da Ro- tário-Substltuto lavrei a presenÚ! ata oSj repl'esentantes das !oltSembléias do rá ouvido o senhor Doutor Gilberto
(lha" Aberta a sessão o Senhor wll-lllue elepoi.~. de lIda e aprovada será as~ PEiraná, de Santa Catarina e do Rio Paim. E, pa.ra. constar, eu. Alice Smd,
s n 'Martlns _ Pre.sldente da Comls- slnarla pelo Senhor presldent.e. - Cel- Grande -do Sul. sôbre os problemas servlndo de Secretária, lavrei a. pres~'ío Parlament<Lr de Inquérito, em so Al1lft·~Z.'
convergentes dessas Unidades Federa.- sente ata. que, depois de Uda, se a.pro·

!.bril ele
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vada. será assinada pelo' sr. preSi-1culár n9 25;68, de 21=3~S8,' solicitan.do que, passa.va a.pràsidêncla aos trs- xsram de, COmparecer
senhOre'
-dente.
informações, a. todos sindicatos de ballJos na forma do art. 61 do Re- Deputaàos EllllS "do Carnhl, JoarjU.lJl
•• '
"A
rndústría dos Estados de Silo Paulo; gfmente Interno da Câmara dos Depu- Parente e Br:.to Velho. ATA - Li.l~
AIA DA~!Y': :REUNI O, .REALIZADA Guanabara e Pernambuco. conforme ta dos, ao Senhor DeputMo Medeiros e aprovaún a dareunlfio antenor
EM ~ü DE MARÇO DEl 1968
relação 'constante dos nutos. Foi re- Nelo. Ata -Lida e aprovada a de 1i:xpedien'te - Foram expedidos: 1)
As quinze .horas do dill- vinte e seis cebido telegrama. de 27-3-68, da Edl- reuníoã anterior. Expediente - on- Preca.tória de Intimação,de 23.2.68;
de março-do ano de ml1 novecentos e tõra Banas S. A., 10rnecen!io_dados elos expedtdes; 1)-- oncíos denQs a.o.Julzo Cruninal da clallde ue Rl(\;
sessenta -e oito, presentes os Senhores pedidos -no telegrama de -25-3-68, des 211;68 a. 281G8, de 2141CB, resnectiva- .aio de Janeiro. Eslacn õÍl üUanlllJa~
Depulados ;RUY de. AlmE!1da Barbosa, tll. CP!. Na ausência. j\l~UflcMa,.do
t
's no
D l
1'11 i
j Prnf;!tlente; :Mário Pí,\,a, Rubem Medi- s~hor Re~ator, Deputado Ru1J-ern. Me- men e aos en res
OU or, nora pa sn que se a ínt'maco o sennee
na, Hamilton Prado, Paulo Maciel, dína, nmcíonou o Relator-substItuto, PomIJ~U de Souza. BrasU_Neto, Eun- FláviCJ Cavalcanti' a. comparecertpe-,
Chaves Amarante e, eventualmente, Senhor Deputado. Hamilton Prado. co Amado e Fernando Gasparian, rante esta. Comissão, no dia 22.3,68,
Leo Xcves; . reuniu-se esta Comissão _-'\p6s prestar o compromisso, de praxe, convocando-os para prestarem depoi- às quatorze horas; 2) telegrama: (,11
Parlamentar de Inquérito, na Sala. B• .?_senbor, Depoenill fêz uma explana- mentes a esta. Comissiio nos dias 23124 6.3.08 ao Senhor César do Pzadu .edas CprE EdUlcio Anexo II -da Cã- çao Inicial sõbre a matéria quaé ob~ e 30 do corrente mês; 2) oflclol' de marcando seu depoímrnto para .. ~.\
mura dos 'Deputados, em BfMllla, para Jeto-de investlgllcão, dêste ó'rgão slndl- IlQB 29:68 e 30168, de 2.4.68, raspec- 24.4.68 ás quinze horas. Oficios reouvir o depoímentn do Jornalista e cante. Em seguida. f 010 Senhor Dou- 'tívamente, ao-, Banco Oentral e à cebldCJs: 1) foi entregue pelo Senhor
F.cohc.mlslf1 Doutor Gllberto Paim. tor -otàvío August~ Dias Carneiro in- Fundação' aetúllo Vargas solieítandn Presidente da, CPI um exemplar co
Deixaram de comparecer os Senhores qulrido,pelos Senhores Deputados Ha- ínrormações.. Inlciando-_ a segunda -jornal "S~CAM", n9 4, de 'lJb8: 1n,~
Deputados: Medeiros Neto. Rocldeller. mllton Prado, Adhemar de Barros parte dos- trabalhos O' senhor Doutor clando a segunda parte dos trabaluos
Ltma, Murllo Badaró, Segtsmundo Fllho, Paulo Maciel, Medeiros Neto, Antônio, D!as Leite Júnlor prestou O o Senhor PresJ-dente comunícou' àOS
Anürnde e Oswaldo Llmg, Fllho. _ MArio Plv~ e" com a devida. permíssâo compromisso regímentai, Em segutua, Senhores Membros que o l:lanJJúr i"GAta I~ Lida e aprovada. a da reunião da PresldenCla.. Car~so' da Rocha. _e o senhor Depoente apresentou suas vlo Cavalcanti nãc havia compa, cantcríor, _ Expcc!fcnte: 1) 1"01 expe-: Maurício de Andrl1de.~O Senllor,Pre- desculpas por não ter podido atender eído znas envínra telegrama (.a,al1o
dldo telegrama, de :16-3-68, à Editcira sídente comunícou.aos senhores mem- à~primelra convocação aa ~CPI, por de 21 de marçO,liJ.formando da -ímJ311.11ll.5 S.A. sollelia:ndo orçamento do bros o recebimento -do -telezrama "da. estar na. época com viagem marcada. posslbllidde de - seu .comparecunen.o
levantamento áa participação acioná- Edltôra Banas no qual é dado o orça- para os .l!l.stad". Unidos Interroga- em _virtude de compromíssos pro
• .,"
.
I
,•
"r 1,Bmente de noventa mil cruzeiros novos
:r! a" do cnpli a I .est rangeIro no BrllSI1: e o prllZO de cento e oitenta dIas para do se desejava fa~r uma ~Xpo~IÇll,O_ S10nas ~o RIO e ~m São 'Paulo. Po~.a.
2) foi rcicebldirit 0!1clo n 9 42-!'8. !!e o estudo a ser feito por aquela Edltôra prévia ou serl nqulrldo de nnedlata, a. matéría em dlSCU5sl\0. ll. t:OIllIS,,"O
211-6~. a Co ~o ~e oonsütuícão a pedido desta' Comissão O Senhor tendo optado pela. -primeira hipótese, deliberou que o Senhor Flávio LSl'a:âaq~laça6 ~c~ ~b o o ~ar~c~ Presidente ponderou que 'dado o ele- .o senpor Doutor Antônl<l D:-as Leite cantl, deverá ser' llovamente llltlmaao
vado preço pedido e o longo prazo fêz uma explanllção_,em têrmos_gt:- através LO Juizo Cr!mlnm do Es'a"~
n9 167_870rnfiao,dos re o d TO
: dos traba'lhos c :nsen~o:~t~r P~ll: exigido. talvez não fôsse conveniente ,rals quanto à._ participação do' C~PI- d!l' Guanabara, a "c.om:;arece.r' no pul1erto Pllim, ~)lÓS prestar o compro- encomendar o .trabalho. O Senhor t~l estrangeiro e, e~ têrmos especl- x~o dia. dezessct.e ~e abril. às _C/f'Z
misso regimental fêz uma e.'tposleã ,Deputado HaI111lton Prado propôs &e fleos, quanto ao -mmérlo de ferrO, hOIllS, devendo amaa o mEsmo -::er
prévia. sôbre a n'Jatérla nue é Objet~·' entrasse em c~ntatocom a. Banas vi- área de ~uas atividades. O Sennor a!ertado qUi; em cas~ dlf não" aLende investlgaeão dl'ste órgão slndlcante. sl!-ndo à. ~educao -do orcamento ~fere- Depoen~e fOI Inqu!.rido ~los Senhores g~e~to. ~era .sOllcl!ll<la a sua conc.uA sef:uir, foi o Senhor Deooente In- cldo bem como uma slm!'llflC!lÇaq da Deputaaos: Rubem Medina; Paulo çao j Ijl~ll1~ oe lliCordocom o arílgo
quirido pelos Senhores T)eputado~: peSC\ulsa e lima. dlmlnulcao do prazo:_ Maciel. chaves Amarante e; -com g 218, do Cotllgo de Precasso Penal, OC1I. "
Rubem Medina, '/fárlo Plva. Paulo caso, necessário, serIa ..pedido ,!Im re.:- devida permissão da. Presidência, Léo forme -preceitua o pllragrafo unl<;O ao
Maciel e. com a devida nermissão da fôrço de. verba para a ,Comlssao. Por Neves., A reunião tol suspensa.às de-: art!gO 3q da Lei 1.579-52., O Senhor
Presidência" Leo Neves. Tendo o Se- sugestão do E'~nbc>r Denutado Adhe- zesscls lloras--e qual'enll< e cinco ml- Deputado - Florlceno Paclilo rbque. eu
llh or Denoente Informado nue a 1!"nul- 1 mar de Barros Filho. n Senhor Depu- nuros para votação secreta no Ple-- e _a Comissão aprovou. fÕSSClll conpe ão Pes{lulsas Contáhels do cent.ro tado HaI1111ton 1?radoflcou Incumbido llái"!O; c!'"~Iabaihos, foram reabertos vocados os senhores; Edu LObo, Dor!
d!! oonjl~turs.Fqqnô"..'!ca da Funda- de promover os devidos'entendlml'Dtos às deze.ssels horas e' cinqüellta_e cin- Caym', Carlos Impenal t> Atau1f~ Alça0 Getuho Varp;as fez l1m- levanta- for a Banas. Os Sbnbo~r~e~dencr co ,mInutos O depoimento e as /n- ves _ficando para post.erlor deJilieramento da~ quínhenta;; lJrinclp~ls em.- :a~::~u a.~~:vé~' d:~o:iJnIC~C:O ~ele~ qulrlções he:vidos foram taquigrafados ção aflxação das datas dos depolPfêsai de eanltals l!straríl!ielros e -na~ fônica havia comunicado que"não po- e depois de decifrados. 'c,&tllogl'afados mentos. As_ convocações dO.- Sonho..,
c cna s (me funcloJ:1am no Pais., a. Co- derla comparecer' perante a 'Comlssão e, llSs!nados, serão_ auexlldos aos au- ores ~ernando
LemcB e H2rjveJlo
~iS~~~c~~I~tJ~U d:QSF.~\t:íito ;Y;ll~dll'D: no próxtmo dia. doIs deabrfl do cQr- tos. O SenhOrP~sidente apresento'.!, -M~rtlllS foram r;)marcadas para. o
aO: dac'uel"s-da~os'-s,!,o': ~~O'~sr~·~eJo rente_ ano, devendo comunicar "outra ao Senhor Doutor Antônio Dias I,el- ~roxlmo dia doIs de abril. às qumze
sellhorRe'ato
. CP! ~d'lll:'-- data. pnraseu depoimento. O depol- te; agrad{!clmentos p:lo- magnlfico oras. Nada. mais havendo-altl'!ltar.
cc>nvocllr o ·seY{i.o: Tarba.~ ~pas~arl;r~~ menta e as Inqulrieões bavldas foram depoimento prestado e que muita os ,trabalh()s foram' encerrados às
,Ministro do 'l:'ra.b~lho, fic~rÍdo tla.ra taQu\gra!adall e depois de declfrndOll. contribuirá para o êxito dos trllba- 4e,zcsse~s hora.s 'e qual'Enla e clll~O
p'0ilterlor déJJberanJlo, a fixaçlio da datilografados e asslnatJos. serã~ ane- lhos desta CPI. Nacla mals havenClO tnmut03, t,nal"...andO"se nova .1'eumno
dato- ele seu denoi1'lento. O denol", xadOll aos autos. O senhor pr,!sldenll! a. .tratar, os, tral;la1hos foram encer- para. -~' proximo dia vinte ,e sete, as
mento'e a!l1nClulrj~ões lla.vldos fornm apresentoú, em eeunnme e no aos de- rados às dezoito horil{! e-qU!-n.ze ml- 15 hOlflS, quando será OUVIdo -o' Sr.
tllnnlllrnfarlns e !'lenoi8 de derifrll<los. mais membro~; a~radec!mento~ lU) Se- nutos, marcando-se nova - reul1lão Fr~ncl.sco Buarque ~e ~ollanda. E
dal1l.o1':rafado~ e assl"'n.."'~s. ~prijo n.ne- nhor Doutor OtÚVIO Al1l!11sto DiaS Car- para o próximo dl:t vinte ~e_ três 'de pa,a. 1l0l1star, eu, AlleeSUlú, secr2:ax!ldos aos aulo~. n SC"l"or PTPsidente neiro por ~eu br!1ha.nte denolmento. ãbrll. às quinze horas, quando. &.túl. ria ,lllvrel' a. prssente ala que cle])I))s
lllJresenl.ou no -Senhor Delloente a<trn- Nada 1'Ilalll havendo a f.rl\ta.r. os tra- ouvido o depolmi;nto <lo Sf;nll0r DüU- de ,. li!iI1, se aprovada serA- l!~fL'1:lda
d!'!C!menlos por SUlI. p.l'Ud!ta explanll,~ão balhos foram P\lCf'T-!Mlos 'à~ (le';lennve tOl 'Pllnlo Pompeu âe Souza .,Brasil' pelo se_nllor l"resl<lenle.
- que multo contrlbulrá nara .0 bom horas. marcando-"~e nova reunião 'Para. Neto E para const r
AI' <:l' d
'
,
lln,]o.men!,o dos trllha'hos da r:omls- ~ próximo d:t. tri!sg,de ~~ll, às ~ml~ze, SeCl'êtári~ lavrel a a p.::cnte lc;.a"'J~ué _~TA DA O' P..EUNIltO :nmALIZ"O~
súo: O S·enhol" Pl'eslllonfp' Infonn01i Dooruatso'r qtAlnat~'nOIOsDe~~~ °LUeVlteO :_'s'-ied~nOt~' depois d; llda se Rpr~vada ~erã: assiEM: 27 DE lI~AEÇO DZ 1D53" aos Senhores Membl"n~ que r.levl'l'á
U
.~~
, • _..
_."
d· 1 S uh P ld
,
ausentao;o-se. pelo neriódo _cÍe t.t-Int!i da Companhia 'Vale, dO-",l'líO noc~. E, na a pe o' e ar re.s. ente.
,
As IfJlm:~ horas do dia ~llite e sete
dias. em vlrtl1de de 11eenea 'Tnétllca. para con-tar. CI1. Al,ce .,Iad. S e e t e t i \ - ,
üe 1Ua~ço ,,~ 11l novecentOJ c scs;,enNar1a-lI1n.ls havendo" tratar. os -trll- ria, .lavrel n pres€!)fe ata "ue. depois, Comissão PadamEmtai- de In. - ta e-01.o, plczente.s os 'Senbores l!i!lm.
balhos -foran! encerrados às dezenove de lida.- se l!1)rovada. será assinada
Cquerito a fim de apurarlrre. ta dos; O.slll Régls. l'.resldenle; MeMlnoras marca.nâo-se n!lVll. reunião pelo S21lhor PresIdente.
ros Neto, Erasmo Martins ('"d,o Jo-é
. gularidades na cobrança o Saly, e pire'2u Cardoso, H!UllIU-S~ f.!,Lll.
parn. 'o wó:dmo i1le vinte~ e olto, à~
quinze, horas. quando será ouvido o A'l'A DA 114 R.E1JNIAC, -REAL!ZADA
d·lstrJ·bu·lcíi.o d D',r"'l' to Auto" CélllJS~,'ao. Parlamentar de Jnqllérito,
depoimento d" S'ienhor otávio An:EM 3 DE ABRIL DE 19M
•
e
,,' S
• na Se.a 11 das OP!s• .I1:dWú!;> };l1;;'XGgusto Dias Camelro. E, par!> -c<mstar, A
h ,_ to
-rais.
lI, d", Cl\mara dos 'D~putatlO<i, em
ell. Allce Slad. El~cret:'!r'lI-, lavrei a "res quinze .oras e tr!-nta. m=u s
Bl'asJIla, para ouvir o depoimento do"
- senle n/a. que depois de lIda se anro- do. dia ~éS de. abrll de mil novecen_Tl!:RM0 DE ATA _ Senhor F:ranc:sco BUlirque de IlolJan_
vnun será assInada pelo Sen110r 'Pre- to/! e se.<JSellta e ofto, presente.! os Se- As quinze ~oras do dia vinte de aa. DeL"aranl de comparecer os '8esIdente.
- nnores D,eputnttos M!irio "Plva, Ru- março-de mil novecentos e sessen!a,nhores jJ.zput!idos Ellas do- Cal'mo
bem ;Med:n· :Medeh'Õs Neto, Paulo e oito, deixou -de reunir-se esta
Joaquim Parente. Britto Vellio e 1"]0-:
,
AT anA 10~ REUNT'iO. :REALIZADA Maciel Cbaves Amarante, Adllêmar de lT'JssJló Parlamentar de InquérHO' pa- rlceno Palxão ATA - Llda'e . uroEM 28 DE MARÇO DE ]958
,-:Ba.rros Filho e eventualmente Leo ra oUVir o depolmf'nto' do Sennor-}Í',f'", vaôl1 1. da reunião llnteri,,~. Ji;.PE__ Àlj quinze llOras do dia vinte e oito Neves reuniu-se esta. ,Comissão Par- rl\7eJtó MlLrtlns, em - virtude, do não DlENTE - Foram expedld'YJ telc~rlh
de março de mU novecentos e seszen- lamentar, -de lnC(Uér!to,-' na Sala A, comparecimento da testl'mUnLla eon- mns, datados de 2lj da marra de 1968;
tn e oito, pre~cnt:!s os Sevhores Depu- das CPIs, Edlflr.JO Anexo II; da Câ- Secrelárla, levIICI o prEsente _te_nno aos Senhore;! F1!rnando LemM e Hetados: MlI.rio Plvn. Hamilton Prado~ mara "dos Deputados _ em BrD,Sllla, vocada. E, para constar. eu-Alice st«d rivelto Oliveira Ml1rtms,' remarC:lllClO
Medeiros Neto, Paulo Maciel. Adhemar para ouvir o ,aepolmento do Senbor de ata. - , seus depolmentos pum o ;:mí::lmo_ cria.
de ]3nrros FilllO e, eventua:mente, Doutor A!ltilnlo Dias Leite Jún!or,na '
-_
_'
2.4.58, àll 15 horas. Inlrinndj a seM~,urJclo de Jlnurade e Cal'U~o lla Ro- qualidade de Pxosldente ,da compa_,ATA DA 8', REUNlaO REALIZADA flün~~ parte das trabalhos.
8ermor
chn, .reuniu-se esla Com!ssso Parla- nbla Vale .có Rio Doce. 1J{J!.1lernm dei
EM 22 D~ MARÇO 12E 1968 . Prew:entc oomunlcou aos Ecnl10rea
menlnr.cJe-Imll,Hrlto, sob a prenldi!nc1l!- I cOlIlparecer os SL'Ilhores· pCl?utadlls: . As qulnze- horas do dia :vJnie e dois Membros qne, ll~rl1vé.s de" enteri~lrnen_ elo primeiro, na SaTaD. f!9S CPls, Fdl- 'Ruy de Almeida Barbosa (justlficall,.f, de marCO_ de mil nove=entos e se5- t.03 telefônicos, a comitsao .lJaVil!d;ldo
fJclo Anexo II. da C~Inara dps DepU-I Hllmllton Prado. - Rocl;íeller Lima. rsenta e oito. pre~~ntcb os Senhoi'es c!tmtlflcada .pelo empre,sárlO do !:la~~~~~
'BJl1sftla.,
DU'gtií~ide~l: Murilo J3atlaró Beg!smundo Andrade] D"Vutacfos: 05nl RéllJS, .Pl·esidentc; nhar F.,,~anc12co ~uo.r!jue_ de I!ol!anda.
gusto Dias ~nC~~el~~ 01' Econ'o~lst~ C -Oswaldo Limai Filho. O ~nhor Meüelros Neto, El'asmo Maülns Pedro, "~ti~loor.1~:on:v~e~ao havia r_cc,ebld', o
DeIxaram de com areéer ,os S~nll0reS Deputado Mário Pivaj V!<:e-PreSlden- José Saly Fl~ic-eno - paL"ão, Dlr~~'~ beqUc:r.~jl\ ro ôsção da CPI. El~l_con
Depu~ndos R'UbemP Hedln1l.. P.nc!tfellerI te no exerclcio - ela Presidência. np6s I'Cardoso 11 _AltaIr Llmn. reunlu-sc" es- fõss~ o me~mg cón~o~~~ foi !!p.ova.~o.
Limo, Murllo Badaró Scgismundo An-I abrir os trabalhOS, cQll1unlcou aos ta Comissao Parlamentar &e InqUé- 'XIIllO d'a 18 às 10 h G o pUlll. o PIO;-.
drnde, Chaves Amarnnte e Oswaldo senhores. Membros estar impossiblll- rito, na SaJa D das CPIs, EdJt!c!o de- ausencia 'da te"te~l'll~, e, em "em
Llmp_ Filho, - A1ct - L!da. e llpro-l tad<l de permanecer na reunião porl Anexo II da Climp.ra dos' Deputados de1'crll ser intin~liàa lj 1~ •• ~ Jme~ma
ne
vada. a da reunião ,anterior.. _ Ex- estnr eX\lJ'cendo ã Llder..nçl -de .seu em Bmsilla para ouvtr o depDilllen.~ na fôrma do patllO'r8f - ? .r:la
le,
pcrllentc - N expedido Ofíclo-Cir- Partido, no Plenário, em Vlrtude do to do Senhor Flávio Cavalcantf.' D~I- tlgO 3Q, da Lei n9 ·f.5~~~~~. '~a~;
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mals havendo .. tratar, os trabalhos
Joram encerrados às quinz~ ·ho,'as e
clnqüentn, minutos, marcaudc-se nova
reUniu? pari!' o préxímo dIa. dois de
lllJrl1, us quinze horas, '1!mnua serão
ouvidos, os Senhores Herlvalto Mar,tíns e '!'emando Lemos. E, 'para COIl.lar, eu Allce Slad, secr~Wl:la,.lavrel
a prcsantc .ata que. de!'.llS uC Iída. se
aprovada, sera assinada pelo Senhor

Padre Nobl'l! e, eVllt1tuáMlent.c, os Se- ATA DA 8' REUNIAO, R.EALIZADA
Abrindo os trabalhos, o Sr. Presi•
nhores Deputados Walter Passos, Luis
EM: 3 DE ABRIL DE 1958
dente infOl:lI1a. aos srs. Membl'Os que
de Pauln e Elias carcio, reuniu-~e As onze horas do dia tres de atntl o objetivo da. reunião é trazer à Co.
esta ~Comlsslio Parlamentar de mqué- de mil novecentos e sessenta e oito, missüo o Dr, Adolpho Becker, Asses.
rito, sob a presi4ência !"lo sennor presentes "os senhores Deputados Is- SOl' TEcnico do órgão, para uma tro!leputado Haroldo Veloso1..na sala rael Pinheiro Filho e Padre Nobre e, ea tte Idéias.
3-.'!., do Anexo lI" da Cah,artt dos eventualmente, o Senhor Deputado
Em seguida, concede a palavra ao
Deputados, em BraSllla. Dl!l;{~ram de WaJter Passas, reuniu se esta comís- Sr. Deputado José Rlcha, Relator da.
COlilparccer, 09 Senhores D<p:utados são Parlamentar de mquérlío, sob 'li :\1(H€1Ia.
Batista Miranda, Arnaldo, ,PIIeto e presidência do SenhOr Deputado Ha- . O Si. ReÍator faz uma explanação
Piesltlente ,
C~rlos Alberto. ATA - Adlad.'l. a sua roldo Veloso, na sala 3-A, do Anexo aos 81'S. Membros da Comissão do
~
leitura para a llr6xlma reunlr;.o. E~- II, da Câmara dos Deputados. em quC- tem sido feito e o que pretende
ATA. llA 10' REUNIAO, R,;AUZADA PIDIENTE - Expedidos os s_guln;!lS Brasllla. Não compareceram os Se- faze., para que no prazo de. Gil dias
F;M 2 DE ABRIL DE 1968
telegramas de 14.3.58, culus cópias nhores Dl!putados Oelso Passos, por possa apresentar ao órgão o anteproforam mandadas anexar aos autos: motivo de doença comunicado ao Se- [eto, parte então para a segunda fase
As quínhe horas do d!J. dois dê aos Doutoro!\) João Camllo Pena, PI'e: nhor Presidente, Baptista Miranda, dos trabalhos, que são os depolmenll~rlJ de mil novecentos e sessenta e sldente da CEMIG, Amaral f'an;tr1 Arnaldo Prieto e Carlos Alberto. ATA: tos aas autoridades na cafeicultura.
GHu presentes os sennores Depu- Júnior, Presidente da USlMINAS, e F{lram lidns e aprovadas as atas das
Fro&l:egulndo, o Sr . .Presidente pas;
tnd~3: Osni Rt'gl.s, Medem,s' Neto, .'\ntõn~o Dias Leite, Presidente da 6' e 7' reuniões. EXPEDllil'lTE: Te- sa li- palavra ao Dr.· Adolpho Becker,
Eru;ll10 Martins Pedro, Elill.!l do car- Companhia Vale do Rio Doce, convo- lex expedido: Em 2-4-68, ao 'Senhor Asse,\SOr da comissão.
mo, Joaquim Parente, FIorJcello '~al- cando-os para depor respectivamente Amaro Lanarl Júnior, Presidente da
En.re várias conslaeracões a res:-:110, Dirceu Cardoso e Alta}r Lima, nos dias vlntbe, vmte !l sete e n:,f~ço USIMINAB. Belo Horizonte. comunt- peito da responsabílídade t1.l Comi....
6
r, uniu-se esta comíssã» pa.;Jllmentar e dois de a 1'11 pr xnnos.
ece OI! cando-lhe que a CPl delíberou, aten- s' dl e Dr Adol no Becker que
de I!1lluérlto, na Sala D, das CPIs, no telex de lli.3,68'ltdOdsenho; Antô~lo dendo sua soücltação, remarcar para :S~a ~~m~ão 'reuneP um grupo de
:E:dlllcío Anexo 11, da Cftnmrll nos DillS Leite, solíc an o, peras razoes o dia ~3 do corrente mês às vinte e d i t a _
nân i
Dr'pulrrdos, em Brasllla. para ouvir nS que expôs, o adiamento do. sua ~o~- uma ltõras.e trinta minutos. sua con- Conllr~ssJstas ~ a
resso lho G a. ~
depoimentos dos Senhores Herivelto vocaçãu para o (lia três ~e .a~rl1, ue vocação para depor. Telex recebido: ~~f,e:c:t4l s~~~e o~te:~ilJ~én~: q~e ria
Mal'tlns e Ftrnando Lem:JS. Delxa- 1,8.3.68. do Senhor t;..anal'l Jun or, so· Do Senhor Nestor Jost, Presidente do:l" • ,0
I'"
ntos crirarn d~ comparecer os sennores üeítanco, pelos motívos que expôs, o Banco do Brasll solícitando seja adia- vem revelando em mu W<l PO
,
Dt putudos José Saly e Brltt:> Velho. adíaenento de ,Sua cOnllOcasão para da a data de ~eu depoiment~ nesta ande eSdtratngUlamento~ tsntg dg lado
AT't - Lida a apmvllrla ,I da reu- vneados de abl'll. A ComlM~o f01 cl- CPI em principIo marcada para viu- dos pro u ores como o la o o co11Ih;, anterior. EXPEDIENTE - FOl entificadn da, aprovação, pal:>f plen1á te é sete de março próxim:> passado, ~:rt';0d e,,&~~~~~rq~ell~u~~enfo~~n~
c"pcultla nova Precatória de Intima- rlo.. do requerImento em que 01 50 i-- tendo em vtsta seus compromIssos ..
11
,
'
çi;ft, datada de 27.3,68, ao ,)lItr.o Crl- citada a prorrogação do prazo de seus funcionais inadiáveis. CÔll3ideramlo to, exatamente prop:cl~; meios p~ra
minaI clfl Cidade do Rio de JaneIro, trabalhos. Prcsente. a :!J'i!,enmnha justas os motivos alegados, determi-, settn~ar r~mover o q. tema e c~~r
:&:stntlo da Guanabllrll, Solicltllndo se- cOllvocada, Senhor Joao Cam~]o pena, nou (') Senhor Presidente qua a· Ee- UllJa :l.eni,al,ldade nova, mé~t:r ~
jrt, novamente, o Senhor Flúvio ClI- Presidente da CEMIG, o Se!lh~r Pre- cretarJa da CPI entrasse ,'lJ'I con:alo vos,;' POSSIbilidades de aprese
..ti.
vlIlcantl lnt.lmado li comrll'ecer pe- sldente .tooolJu-lhe o c;ompromlsso .de com
Senhor Nestor JOs. a fim de Ins...ulflento que consigru /ss.e equ o
l'anle l';;la CPI, no dia 17,~,68, ãs 10 prm:e e ~onsuItou-!? ~obre se deseJa- ser acertada nova data de comparecl- brio t.anto para. a. ~ (J uçao, com
ll:Jms; 2J Foi recebida, devidamenle va [azar uma expuslr,a{) pr4vlil ou Sfl', mento. ORDEM DO DIA: Presente o pa~a l1. exportaçao e também paru o
cumprida pelo Juizo de DiI'fjto da 6~ desde logo, int~rrogado. Tanelo ,oJ?'a- penhor Antõnlo Dias Leite, depoente proprlO Govêrno.
Vara Criminal do Estado du Guana- do pela €l:poslçao, o depoente 111lC!OU- convocado o senhor Presidente conFizeram uso a.lnda da palavra os
b:ll'll, n Precatória de Intlmar,Ílo, desta a agradecendo a honra e up{)rlumda- vida-o, em Sl!guida, a pre.st:w o cem- Srs. Senadores Ney Braga, Rau! G ,uCPI, no Senhor Flávio ClWa'ICallti, dl1 de que lhe ofereceram. A, s~glllr, fez promtsso legal. o que foi icit<l. A se- beHJ. Attilio Fontana e Atgemlro Filadu Uf' 23,2,68, InIcIando li. s~gundu um relato tt'cnlcl' a respeIto do pro- guir. consultado pelo Senhor Pl'csl- gaelrcdc e os Srs. Daputados Anto.
parte dos trabalho.~. o Senhor Presi- blema Inve.-.tip;atlo e, logo U;lOS, 101 Jn- dente, o depoente optou por lima ex- !lio Deno e Leo Neves,
deu;c inforlll,0u aos Senha,·e.; MEm- quirldo pelos S~nhores Deputa~cs ccl-, posição loJcia1 que foi ~oncretiz:l.da
~ã" havendo quem Queira. mais fa.-bl'(r; que o Senhor Herlvelt, ~hrtins. so Passos, Relator, e Isrl,tel Pmhel!'o. em tórno das d1ficJlldades adminis· zer Uto da palavra, o Sr. PI'e$lden.
11ma das testrmwlhas (··ol"vocadns Durant~ o lnterrog~lól'll? pl'?cedldo tratlvo-econõmico _, financclra; que te declara encerrada a primeira par.
para a presente reunião, ha\'la COlllU~ pejo Senhor Israel p!nhelr') Iollho, a atIngem atualmente a Ccmpanhia de te dos trabalhos, e .ollclta aos Sen lJ~do, por telefone, estar jmp~ssibl- reunlãu foi interrompida jJam, que !JS Aços ESlIeciais Itabira-Ac~sltl\., Con- nhorc. Memllros que permaneçam
lIta~o dt! comparecer perante a Ci'!. Senhores membros da ?anciHl'l o.a clulda a abordagem prelimInar, foi o reunidos para tra.tarem de pr,oblelU~S
por 1J1Dtivo de saúde & I,.l~ a oulm ARENA c':, .nparecessem a Ollrllêncla depoente inquirido ))elos Senhores Internos admlnisttatlvúS e fmancelte.stemulIlla Eenhor Ferna:1f!o Lernl's, do Senhor MJnlstro da lmlú.,trll\. e Deputados Padre Nobre Israel P/- ros lle .'interêsse da Comlssiío,
dci:,lt1'~~ du' comparrcel' s~:n qualquel' Comt'reHl, que se enconlraVil pl',l's ente nhetro Filho e Walter Pà.5S:l~. o de.
Na segunda parte dos trabalhos a
justificatIva. Com 11 pal,!.\'I"l, o Se- na' Casa. As doze horas l) mnta e poiml!nto el as inquirições ha,vldos fo- c~mls.ão aprovou os se~ulntes ítens:
Ilhor Deputado Dirceu Caalosl pro- cinco minutos, reiniciados 0.; traba- ram taquigrafados e serão - depois a)' G',iiberou por unanimidade, QUP
l.Jbs fÕ5se o SellMr Flávio C!\\'111contl IlJ.os, com as mesmas presenças con- de traduzidos, datilografados e assi- o br Presid~nte poSSUI plenos podê.cDllduzJd() sob vara para ;H'e~tal' de- ttnuou com a palavra o senh,or Israel nados - anexados aos allf,llS do, pre- re& para gerir os destinos do ôr~âo
P?ilf];,nto perante esta c"'mis~íi\\ em Pinheiro Filh6, pnrll prossegUI<' no ln- sente .Inquérito. As ~oze h?rRS e trin-' meõmll sem consulta pro\vi dos seus
vll't,ud~ de tl!r o mesmo afu'maa'}, nll- terrogat-ório dI!- ,testemunha. O dp.- ta minutos, nada malS havendo a j,l'a- InLeg"'antes' b) a vista da anece.!'sldavnm~nI~, nn um de seus jJrogramas, polmento e as inquiriçõ~s !eitas fo- tal', foi encerrada a reuniãO), da qual, de do prese'nça do Sr. Relator lIo Rio
qu~ nao viria. a Braslha., Aprt'vad,<t aram taqul,grafadas e serao - ~epolS para constar, eu, Olmeril}~!, Ruy Ça- de Janeiro, cêrca de cinco dias ;:lor
prapo'ln, o S!nhor Pre'i1donle de"f.r~ de tradUZIdas, dntllogra.l'ad:l;; e assl-, 'Poral' servindo de 8ecrelallo, lavreI a semana concedeu-se uma. aluda' de
11l11Wll t/!ese relto expediente no JuIz nadas anexados aos aut,')~ do pl'C- presente ata .que ~~pols de lido., se CU3 1r ~ensal de NCr$ 1 500',00, des-<
112, D1r~lto {ljj, "6" Vllra Cl'lJllili.!lJ do sent", ln~Uér,lto. c;> Senhor ,Deputado aprotada, sera assllladt< pi:lo Ecnltor tinaJ& as suas despes'lS tlessoals de
E.>.arla dn GUllnabara, com funda- Israel PlllhelTo FJlho sugerlll a. COn·· Pres.:dente.
allm~n.ação e permlU1éncla durante
n:(m(o nos ll~t1[lOS 3~, p~r~~mf" 11111- v<'caci\o do Presidente da Companhia
O. t"abalhos da ComiMã.o naquela clcn, dn Lei numero 1.579-J2 e 218 d'> l:l1.1erúrglca Nadonal ou da COSIPA. Comissão Mista incumbida da d~de' cl conceder aos assessõres téc.
CM'go de. Proce~,o penal. sor~:ltlLl1do tendI} ,0 Senhar Relat0t: po.n.derado
CíM que vão permanecer à disposição
1\ CG~duçuo da IrslemUl~hll lccaln- que alhes dessa convocacao fo~se, OU",
examinar a Legislação Gafe· da Cllmls.são. uma Qjuda de custo
lrunf.., devendo 11 C)POItM" s.~ IIjlre- vidas pessoas mais.llgadas &0 probleeira e a estrutura 0'0 Instá. menloill de NcrS 1.500,OQ para Dou~"ll!~do c?1 ;H:aSIJJn, n~ p.f'XJ.lltl ~}a ma, Propõ'~, ainda, o BenllOl' DeputOI' Aóoltlho Beckel';
NCrS 750,00
l1 C! nbl'll, a'> 10 hlJJns, A Comlssao tado Celso Passos fósse ;:Q;l;;ultado o
tuto Brasileiro do Café, e paIol () DI' José Fernandes Campos;
d~!Jbnlou, alnüa: COllV:>C-,j' j~dlcial- Senhor Nc.:\tor Jo~t sôbre n possiblhelaborar projeto de lei qua e NCrS 750:00 pal'a o Dl'. Gil Rodrlmente o SenhOl Fi'lIlan(!o L.mos C dade de scu compal'eclmento no pl't~
I
' d ' g'F Júnior enquant{J delrarem oS
llID,rCJ1', ?tJO;'l.unnmentc. "nov~ da:a xl mo dia vinte e sete de mltrr,o às dez ~ atua ize e consoh e aque a
t;aba,hos, s~ndo que " primeiro inlPUl a o tI,po mento do S, nlm. HC.l- horas. Debatidas as vãrlas pl'oposla~
Legislação e que reestruturc CIOU S('US serviços II pa.rtir de 15-3 e
\'rito jl,1a rlllls. Nada mais havendo li. aoresentadas dllJiberou a Com:ssáo:
•
oS den:ais no dia 20-3' di gratificar
1m1Hl'. os lralmlhos fOl:am ":1cel'l'a,dos li recOll\tocàr' para os dias três" às
essa autarquia.
os fun~iõnárlos que 1~pender tempo
~,s rltll,~z~ h~ras e Clnq~en~~, ~nllll1<~S, dez horas, e vinte e três da abril, ~s 3. RElW,IAO REALfZADA EM 27 Intcgral em beneficio dos trabalhos
E, paLl comtar, 1'11 AJlce "IHI, 5ec.l'- vinte e Uit'a e tL'nta ,horas. re,pectlDE MARÇO E 1968
d c(}mls'âo' e e) comparecer' reu.
tál' n. lavrel li presente ati! q~a. dl!- vllml!nte os Senhores Antõ1110 Dias
O' ,
~'a ti d' '19 às 15 boras n~ pa.
pois ele jH!a, se nprovn[!n, ~cr;~ ass;- Lelie e .~maro [anarl Júnml" 21 proA~ quinze horas do dia vinte e sete fã:ai 1~raà~nteS cam toilos
asses-<
nJl:1n pelo Epnhor I'l'esld~nt,~.
mover cntcnd~lUento telefõni~o com o de março de mil no\'Ccentos e. ses- só;e~ técnieos dá Comissão.
Presidente do Banco do Brasil, Se- senLa e olto, na. Sala do Comlssao de
_
,Na.dll mals havendo a tratar, s.ao
COl11iss~o Parlamentar de In- nhó]' Nestor Jost, consultando-o sõbl'e Finanças, presentes OS Srs. Senadoa p:l5sibllldade de seu ccmljatecim~n-' res Carvalho Pinto, Pr~sidente, Ney enlJ€,l'rados os tra.~a~os da reU!'lao,
quéri'to para aplJrM as cau- to para depor ,'-3 dez horas do dIa Braga, Raul Glubertl, Mtmo Fonta- lavtJnd{, eu, Olaudl~ '-Oo\rlos Rodrigues
e sete do ~'Orrente: :lI adial' a na e Argemiro de I":gueiredo e. C?S Co~~, Auxlllar Le~lslat,ivo PL-9, Se~
sas da decadência financei· vinte
apreciação do requerimento do Sc- Srs, Deputados José ftlcha, Antomo cre,~rJO da- Comlssao. a presente ata
ra e administrativa da Com- nhor 1srnel PInheiro Filho de convo- Ueno t! Leo Neves, reune-se a Co- que, Uffi4 vez lida, aprovada e assi.
panhia de Aços Espechis cação do Presidente da 'companhia mls.:,i1J Mista incumplun de exall).lnar na(.l1. pelo Senhor prpsidçnte _ e de.
Siderúrgica. Nacional ou, na. ~Ua falta, a leg.rJação cafeeira e a estrutura do mal.> membro~, vai à vubllcaçao.
Itabira-Acesita.
do Presidente da COSIPA. Nad:t mrris Instituto Brasllel!o do Café, e elabo- ANEXO DA 3~ REUN1AO REALIZAD ~ AS 15 HORAS DO DIA 27 DEl
havendo a tratltr foi encerrad~ ~ rar }J70jeto de leI\que a Luallze e con\TA DA 7' REU:'lIh O, tlEALIZ:'l.D."- reunião a.~ doze horas e c:inqüenia e soUde aquela leglSlaçâo e que rees.
MARÇO DE 1968
E:\1, 2~ DE
:M.\RÇO
DE
1968
,
cinco minutO.!!, da qual. plll'll constar, trure essa aularquia.
,
cu. Yolanda Mendes, Chefe das ~oDe'Ãam de comparecer os Senhores
prc31dente: Senado.r Carvalho pm.
As duas horas do dla vinte de mll!'- mis~õe5 de Inquérito, servindo de oe- Senad(lresJ..monio Balblno~e Lino de) te.
•
Oi) de mIl novecentos e sesse:lt:l. e oito. cretária. lavrei a presente aia! que deMat<Js e os 61'S.
Deputados Fe~razl Vlcl1-Presidente. Senaaor Ney Bra.
jrc5entcs os Senha: ri; DClJutlldlJs pois de Ilda, se aprovRdll, ~el'á assi- rgr~Ja, Reooto Celld5mo e Battsta I gll. .
lsraZ! Pinheiro r .lho Cels(} Pa:ig05, nada ilelo Senhor J?residutc
Mlranen.,
'')1': Denutado ,José Richa
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DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL

(Seção 1)

o

SR, SENADOR ARGEMJRO DE

FIGUEIREDO -- No Govêrno de Sr.
João Goulart, chere do meu Partido
- soou oposicíonísta, mas estou sendo
ouvido com 11 maior generosldade peias meus companheiros -, sollcltamos lá para a Paraíbu em certa área
- não adianta suber ond~ - uma
fls'lallzação, Indlcaram um homem
que não passou muís que -alguns dias,
porque agiu com certo egoísmo, - fazendo contrôle entre o' que a torrefação recebia e o Que produzia, COlO
tanta' contingência de cEuAter social
poütíco e .humano se viu obrigado 8
Aalr. Foi demitido um Ibmem honradíssímo, que fiscahzava,
,
lJ:sse problema, ~e é humano, acredito que ocorra em quase - tôdas lU
partes do Brnsll. Perdoem-me, se estou tratando de um assunto delicado.
'.0 SR. PRESIDENT, '(SenadOl
Carvalho PintO) - Não, senador. d

um assunto de grande ínterêsse qUI
está ma pauta dos trabathos. Mais alo
gumaS observações de algum dos companheiros, alguma sugestão ...

Como não havia órgão de detesa
dêssés mterêsses., a produção é pouca e os interessados poucos, também
me dirigi ao Prefeito local pedindo

(I
SR. DEPUTADO ANTONIO
UENO - Sr. Presidente, pe~ a paJaV1'a.·
-,
'
O SR. PRESIDENTE (Senador Caroatno Ptntoi - Tem a p'tavra o
bre ,Deputado :

no-
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Abril de 1969 \
.DEPUTADO JOSÉ lUCHA volver determinado tt/veJ de trabalho

(Seçlo '"

o SR. DEPU'I'ADO ANTONIO arcar serjam de tal natureza que não
O SR.
lJENO - Sr. Presidente eu S'.lStaI'JI, sei se vallrla á peDI>.
(Relator) Sim, nó. pretendemos que poderia oferecer uma apresenta~
fazer, inclusive aíguém j1 sugeriu de ÇAo visual, de que OI souhores meznEnláo, para a jJJ'jnJelu reunlãc dos 15 em 15 dias razer-se uma reunião bras da Comissão pudE.sem tomar
poderIatlêsse
PilrtJclpar
dos trabalhos,
de assessores.
pretendemos
,estmln
anteprojeto;
se podlu es•
d 11fazer
I .uma
. .'~-ia
. o chefe da equlnA
.-_ de a:ssessôres, ccnhecímento.
tUtlUl' conjuntamentt com O Relator v~z per semana ou ca a I das, re.r- vida o.relator e teríamos uma reunião
Agora que nôs estamos uu.talad03
OI; simplesmente ínamos envlandz níões
no ser
Rio semanais.
de JalJelro,It que
poderão
no PaJAclo, dols assessGres já. estão
tambem
o que
esta- com a qual concordo plenamente.
subsíalca, ae a C:Jffií&sâo poderia de- mos estuüando.
Então, de 15 em 15 dias, llmlamos em serviço permanente e li. função
bat~r com assessõres; qual a tormr
uma reunião, Viria o chefe da: equ~e deles é d15trJbulr materJal nas repc]r. rjunl poderíamos encaminhar....
Pretendo mante,', mJomo quando ae assessõrres, viria o relator e te. pertJções onde se encontrsm os quasugestóss. Por exemplo, au ache .muí- nilo houver reunlões, zmntereí cada ríamos uma reunião na quarta-fclra dres,
to Importante que cada assessor Ou membro Ill!ormado das reuniões dus sim. outra não, para êsse traba1hêJ de
SlJl1~'''efJ!Qr de cacho setor estudasse o assessores para que quem desejar com- lnformaçiies.
Oitenta por cento dos elementos d.
problema sabre o censun,e Lntemo, parecer, pnzra partJcipar.
O SR. PR~'SmE?--"" (Sena:lor estudos, da aferiçõo e resposta, tnCÚll,etL"l1Jl2!<rto, produçào. rnêrcadcr
'"
'U~
cluslve dos itens conslgTlados no rvint:1'lJUcC'11a'-ll.
Eu estava na. dependéucla do P1"> (J(lII'palho Pinto) - Puderla deixar telro, estão no I.S.C.
ressor Ca1'Valho PInto q'l~. na quali- estabeíecídas ás reuníões qulnzenats
'\nL'udo ser de fllndamental Impor- dade : de Presidente, eu faria multll. poderiamos amíuuar essas reuniões à
O I.B.C. senco órgão de maior
~..f.c:a 11 estrutura do 'lBC". Terá questão õ:J seu compareeímento ri~ medida que os trabalhos avancem e acesso. desde o prJmeirg dia. por de1IIe" -stru 'um de _íedllde de econo- reunião dos assessores, Cada. um !!",!, haja mais elementos para o nosso rerêncía de seu P:esJdelite, nos deu a.
m.a mêsl",? Vai ser transformado num trabalhar no seu posto. não apen~ exame. Dentro .d,'ssa. Jdentação SU" Uberdade de ll'JS <!lrigir aos próprios
:Bi!JWv? V,'I /11lover um ~Jns~lhc MO-, na, comíasãc, como também aepuI~ ponho que pudéssemos marcar uma setõres da Casa ~. atravp.:; dêsses se11e:.'r]" Nnc;onal dú Café', Gostar!a nos contatos com l.:idas !IS áreas. qu~r, reunião aquI. a p~óxfma semana será tõres, estão sepdv coUgious materiais
de Fu1Jer como a "ont:ssão p"derla com .aul:Jrídades. ljul<C VII iniciativa ocupada com a p;;rtlcJp",ç:io d:l con- que sofrerão deptJl.!l uma análise depn;t:r.lp:1e uesse trabalh., nessa par" . privada, enfim, CLm todo elemento gresso de CurJtJba, no Paraná; a se- talllada de cada llpo dé Quesito. ;)
te lJC ",:l,ruluillr,ilo LC' mr;, porql'e en- que tenha Jlgação ou ínteiêsse com 03 mana seguinte se.-lí a Semana Santa quesito do consumo íntsrno, par exemt.r.1do Cjl:e a ComlSBilO há de ser no. problemas do café. Um dos ínterês- na outra semana farlamo.!' outra reu- pIo, está bem JOncentrad(' da maneíotendn me -llIT1U fiJ,,~pfia ue trabalnu ses seda (ll:'~ que Q Dcp·.lfado Antôn!o, n1lio na comtesao OU !rtervariamos ra como foi conslt'erado. Quase 90%
ri J'DC' Vil! oermanecer com a mesma Ueno salíentou, IJ slstema ad:Jtadopara uma reunião daque'PF, que a de- das informaÇÕes VIrão désu> setor rnlll
eiLl'uílUa? VaI contlnul\r p mesma Di· pelo órgÍJo destJ:nado a cuidar da pc- sejem no RIo de Janeiro, com :JS as- há outros quesitos da análise que ner,':orn? Vai fllnCI%1l1 cúmo se fôsse litica cafee:rn. PaTecP-fllt C/.U! é dJ sessóres.
cessltam de co1Jglr-se dados em 3 '('11
11m 0:;;;::0 deJiber~'l\'O '!1Tl que os la· consenso geral. Com 151;., nao pode..
4 setores de atlvJdades para depels
";'.1M'J.~" 'uul'r)clmw:toln ,'-Om 1/3 e os riamos admitir o funcionamento do E:ntendo que '!"ta segunca Idela. se- fazer-se a
'lnálJse. !WJdentemente
OJ c':~n "feilerals co'o 2,,3,
mc, que não é oem um. órgão esta- ria a mais prática de ~4 a 21, com que, sem êsses drtcos, muitos probla..
taV nem de Inlclll:lvlI !lnYRcla. É um todos osassessõres no R.r, de Janeiro mas que vão ser suscitados, tanto
"
~>r :.:11, SI'.. Pl·eh:~enle. como pod". hibridismo que ",m, llràticamente,'e comi a presença daqu:tes que. pudes- para refol'mulação da p:Jiltica cafeel!';" ,~ CClJ1is~,l'J fIl~J.1vr fllnclonal'!
Impedido o seu funríonarnt'nto. lt pre: sem r.
ra como para (J enquBclramento do
D SR. PRESIlJEN'l'j!. (Sentl,dol' císo mutlar mlls de 1U~ forma? AJ O SR. 'DEPUTADO .JOSÉ RICHA, mc nos levaráo •• alternativas. Acre-C"~'L'il)}1O 1"mlo) - Essa matcrla: vamos nC1:e~sita1' lie assessOres para' o (Relator).- Indago d,i; BenhorL'S dito' que o café, sendo 110je uma Ihll~
con_,iJtul, tl.lmbém, U111 dos Itens de estudo porque depende Q1sto !l desen- membros, da c:Jnv~nlên',I" de se la- téria essencJalment.l dJaleUca. propi:tlDc"O pl'<J<;r8lna 1ê! trabll.Jho e s sua volvlmento dos .I'l\balh lF FarJamw zero uma reunlao ou na segunda ou ela para quase tMas perguntas, duns
llr~pO~lçãO corresP<'nde. pxatamenta questão de que os' memb~o::,da ComJs- na sexta-feira; senil malg prátlcç.po:- resPostas às vêze~ três. e às vêzes
j'lIlllrJe meu apelo vala ~u: os c:Jmpo· são pal'f,jcJllasse~ da reullI&O C0l11 as- que não pel'derlam a semana aqm, em quatro. Depende muito do p~ntp dO}
:tlCnteF da Comlssá" man',vessem con· sessôres, Est.ou na dependência du Brasllla. Seria dia 15, segunda 0'1 vista em que se coloca o produto!". detur.lo com o Relatol.
'
Profess~r Carvalho Pint'J para mar- dia. 19, sexta-fei~a no RI~ de Jane,· pende muito tlo ponto dE' yJsta em
A ·,)rll, qllanto A fOl'rnl< o Joesl dI car relmião de cui'! data todos toma ro, Seria a próxima reul"'oo, com 10-, que se coloca o 'Jovérno depende de
!
. : " . , Il.proprladas, rão conhecimento.
dOll ci& 'da equipe de assessôres, no rela~es monetárla9 l,~~;n:lvlvels, que
Í<'llbaJho, as epocu.; m a J ! : .
'.
Rio.
o assessor sabe ~ile exJst~m, poJs Vivo
ll;['stm,o. qne ~ prÓprio R~lator des.st O SR. SENADOR AR~FJM!~~ ~~ O SR
P:RJ~SlDENTE ('simculcr.no melo delas, e sabe" que l!áo t.e1J1
cs suas SUl;'estoes.
,
FIGUElR~DO - O "prob'l.m~é ~ con- Carvalho Pinto) _ Acho que não ho- condições a nlio ler d~ apresentar.
a SR, DEPUTADO JUS1!: R!ORA rIas áreas. a PI'"ldUClIO :lo ca ,
veria necessidade de egl.arem todo' num determlnlldo .nomento, o melhor
<Relator) - Tenho a Impressao de sumo Interno e ext.erno 8 es~ru~rt; r
nte acho que os qU~ pudessem roteiro.
(Iue os subsldlos q'le cada membro da ção jurldica de tudl; ~ q~~ ~a.1io: Eo:~are~er prestariam um bom servi
.AcrecUto que o meJh:Jr ;fsl;!tado ~e
Comissão tivesse • aVr<$entarb:a~e'l dos tetr~~;I~~~~r:~~oes há de se!" co- ÇO sem dúvida. A reunl'i~ ~erla mar" sJde no fato de ...ue esta Comlssao,
:rIam ser aprCl;entaaos, ~,sgl·esdsu d~s f~da no Paraná em São Paulo, no cada hoje. .
congraçando Um ll'1lpo d., congreSSllsobrWntbriament~, centra Iza os,
"
• tas de alta ress'Jnâncla. e reconhec rt i\
tro à~ própria ass<!ss'~.
RIo de Janeiro. Afinal, ai es~ a res-r
O BR. PRESIDENTE <senago Jncluslve a inetl~Jl'ncJa que se vem
TADO ANTONIO posta li Interpela.;ão feita, qued qlUt Carvalho Pinto.! - Convoc~ fl:S. !? 1'evelando em mUltos pol.1tos crlando
O SR. DEPU.
saber como se deve concluir tu o s ~ nhores para uma. Ill'óX!mr. reunlao -t
I anto ant'J do lado dos
UENO - Creio que deve~/I hav~r um para a estruturaçJo áJfir.'tlva do ór- não será de tOda a Coml""ão porq~." :oda~~~e~~'õmo do lado do comércIo
~stud(\ por sert'Jrea e s i~~l milO~ gão.-Depols viril o deba.'.e e, por fim. nlio há necessldaae - 'do reallzar,se exportador e. !UniusiVe. íJara a parte
.AssessorJa. o Relator dee
a
I a elaboração do Projelo
com o Sr. Relator no Riu de Janeiro. do uovérno. Irá, ~« mOl1lento. ex.a~.a
unJa forma de reestruturação. Nes.s~
SR
PRESIDEN'l'J1: <Senador sexta-feiral dia 11, para qlle en~em mente propiciar !lIdos p>lra se. ten~...r
hom é que .!!r.::~ IntQ~re:san~~e~ d:~~es ca~valho' Pinto) - Estllll1'JS n?S es- em C0nthact~ com ~~I~ 4I~:n~ .remover o sistem~ e crlJlt uma menl~
com n Co..."",ao,
u 1'",
d de uma folsa' lIsse llnmel.o às 15 oras no
"
t a talldade nova 'Ilé.odos ouvos e poss_
de elaborar o projeto.
~ue~e:1 o é um 'ImpleS anteprojeto. onde está instalada ~rov_~(l1'1ami!ll e bllídadPs de apr ....entar um instl"'J.(JlJaudlvez)
EI:b~ra~o será discutido, anaJis!1odo, Secretaria da Coml!'5ao
mento que col1l'lga êsse ~q1.llíbrlo tan~
,
metJcuJosQmentll! depois distrlbuldo
Antes de passaI a pall1vr~ ao Se· to para a produQ',O como 'para a exO SR. SENAl?OR NEY BRAGA bl aos vários memb1',lS da VlJmIssão. Po· nhor Antonio Beck, cabe assinalar a portaçlio e tamHm pa-'l ~ próprio
De 15 em 15 dJas,; Haviamos c:Jm - derá SCI' elaborado em plJncJpJo ~m presença de pessoas alt.1~lel1t~ repra- Govêrno.
.
Dado Jsso, para éL expor.
base nas SUgestões do Relator. Enb:e- sentativas do corrérclo ae café, 'la
Evldentemente será precJso tomO f1R DEPUTADO JOSll: RlCa.. tanto sem pl'e~u1zo dos trabalhos que FARESP, da RUtlLl. do Instttuto d? bém que a Cdmj<;.i.o !ns.lre às aute<Rela'Ior i - A minha maior preocupa~ estam'os realizando, todos p.oderão dar Café _ e UOll ;j,uals n~ste rnstan~ ridades a
nece<;l'lIrla "I'mpremslio,
yilO - é se houver qualquer falha de- UlJ1ll, cOlaboraçào llIaÍll efetlva e pode-- renovo o apêlo quI.'. Pl'JU'CO ar~rn
porque se todos f"llclonarem com cerve ser debatIda ao Helatol - tem sido rão,· para IssO, ,ter u;n n~tlt:sto :~~ já lhes_ fiz, n~ ~,.nti~tleCO~;r~ã' ta harmonia ~en! ~rellollclerãncia r~
o. de que neste período. os demais
q t
CX>mlssao com 8 ~m
a Ia.r a ex- nltenlJJ de um gr~jlo sObrE> :JS demals,
m Relator. aqui em Dias a.
Membros da Coml.ssão
flquf
e quintaS-feiras, :b
de
pú-' o trabalho serl\ pr'.flcuo " as alternamarginalizados dos trabalhos de e a· dias. inclusive s dia '0 di posição per nc a
.
Uvas poderão ser l'quacL,nll<la.s c:lm o
boraçlio déste anteprrojeto, Elgltamen- dada a sua extraor na a S . bllco que possuem
.
exame da questãtJ, .
te por êsse motivo .fJz questão de Já
SR DEPUTADO ,m8ll: .RlORA
Já oficiamos a r~sas ~1J!ldades,.ou'd t e' m os
estabelecer no calendárJo, dl!stle log<, (ROtaturí _ Não apenas por causa da tro otlclo envlam,'~. hoje. e esperamos
parecr-me Sr.,. p'e;d~l"i:' ~r;;tar
a aLuaçih do RAlator e dOll Ãssessõ· 'ass~ssorla, mas puf caUS:;' da papela- que posterlormen'., tão ,logo t.enha· ,esclarec men io~ ~t! dêsse grupo de,asrc.~, já colocando, lUl parecer. o calen- da, coIlSide~ o RJo de Jaz.elro o ce~~ m:JS o antepro..~e:, de r~.eir0b :lS;g~ =:&I,~:.eoC~~~~I~Rmo 'lClma de Quald a, 1~~undJdade, queI c:Jnvmíê1l"ln nessoal. desd: que
dllrio dos trabalhos: ps dias, ~m q~e !!o geográfICO ~~:nE:r.:e ~~ ~~o ~:t:g' :;eal~cs;~Pl~~ de
,
te~do em vi!ta 03 l:)"".~"', conheCi- aquI estão aJgu"~ a»osc,,~dos mas
cstnrlamos, aqui, em Bra~t'de J~ sao. Estamos P
dias em que estartamosdl'W o ti e q~e
O SR. SENADOI<.A'l'líLIO FON- mentos que têm 'l~ maM-la.
com a maior boa "tlntadp. e mterêssp
neJro. E eu gostaria e tcpe, r
TANA _ Os que na') deseJam- com
Dêsse lado não haveria ."alor d~morq,
CIll.lll'lnll1os, em Brl!SlJ1a, qUllrta e quln- parecer l:leverlam rl:cebCl aqui llm reNeste Instanre "'asso a palllV:'a !D na apreciação do. l.'Toblelna. que serla
ta-relra, de tMas as semanas e, nOS sumo dos trabalhos, U!llll espécIe de Sr. Adolpho Beck~r~
trazido aqui.
demais dids. IncluSive záJlad~ e do: ata, resumindo os depollIlentos, a f~
O SR. ADOI.PRO BE~'KER _ Se- .,
c S lar~'(menlos Je podeq
,
mlnll'o. no PalácIo Tiradentes,.co~ J. de que pOllSam~ a~mpanhar aLravéa nhor Presidente. 51'S. meJr'bro~ da C:J- .;Era~ s~. e;'esl~"nte
nsseF,sôres trabalhando.
dessas lnformaçoea.
.
mJssão. o emln~pt;, RelatOl ja deixou r~ da
PRJi:>iIDEN'I'E (Senad,,~
SR. Pinto. _ Em ~,mtato COlU
De forma que qualquer dos memSR. DEPUTADO JOSJ1: mCRA esclarecido. prà,l~amentc o deJlena- Oarvalho
bl'OS poderá acompe.nhnr, t>".,nanen· melaton - A Plll te de depoimentus mento dos trabalaos 11'1" nós V_IDuS o Presidente do (BC, J~,c\'~rou-me
temente"junto com a ~túpe de as- será. no segtwda etapa, rom tõda a fazer no RJo,
S. !:la. a dlspos!l:no de uar Jlltegl'lll
se.o;sl\res lá no Palácio Tiradentes. O ComJssão.
Algumas dúvida:- pare~e que persls- CQlaboração aos D(','SOS t.rUba~us. 1'0que não creio é que seja passivel que
O SR SENADOR ATTiLIO FON- tem no ãnimo d~ C0'l11&~ão. sôbre d~s. os técnicos Deparl1me_ <.lS R<!.
as reuniões e~m os assessOres po~am TANA ' Bem então será a parte 'd~s quand:J haveria alj!l1mll "(lISll de 000- partições e rn~tjjutos p.5'oIrao' á~19'
ser
porquetena
llfl. que
es-.
- no .com~o?
. crtto
que se pu\lesse exibir ou !lesen. POSIção de nOSi'lI ~omls~,\,'.
pesasfeitas
comem
IJlleBrasllJa.
a Comlssao
assessores.
-,
,.
ele saber de que maneírs, a ComissA r

=
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O' SR~ Dl!<1"'L1'l'ADü ANTONIO ficar no lugar do atual me. Ainda N9 8.748 - Mlnrtéri[) ela Justlça\ EM 29 DE DEZEMBRO DE 1061
UENO - Pergunraría à. Assessorla S~ é um pouco cedo porque nós nos li· - Av. G-2.706-B, dt' 28.12.67, elo Sr
tem-lllgum contatu com a Com1ssão mítamcs, no mom-z to, ínc.usíve, à ne- Min. - RI 2.~13-1i7 do Sr. DSputa~o N9 8.76b - ~!in1stérlo da Fazenda.
que foi constlt"ldj na Junta consu; ecsstdade de manter co"tato pessoa. Adllemar Ohlsl - 1· Seco em 15.1.~8 - Av.' li541BR de 28.12.61 do . -51'.
tlvo. do IBC se está .mactenêo algum com êles, Caso clJ11trári' esta?elec~
N9 8.749 '- P.:U.F. _ ,:)t. 910-67- Mil!. - .a 1.6l7-67 do Sr. m~p.
contato, ou pret,errlP man'er e de quo mos um debate a nesse Oremio e aEA, de 21.12.67 _ Com.. aíuorir.a- Elumberto,:.Lucena - la. seç. em ••
forrou.
ainda valTWS •.sswtir- <L debates nos ção da permanéncía do servicor DI- 15.1.E8. .
_
'
'O SR. ADOT.l'UI.) BE,jKER - Pre- outros_ Or~lÍÚos.
.,
' dlmo de Mel[) !J, disposição da C.D
N9 8.789 _ Mlnistér!o da 11'llzenda.·
tendemos, ovJd"nt"ment~ manter ~n·
Acre,dito que um dos pl":nelros ITa- - l' Seco em 15.1.68.
_ Av.' BR 555. de 28.12.67 do sr.
tuto. Embcra saibamos os sua exístên- balhos seja êsse do p.éorío mc.
N9 8.750 - MlnlstérJo da Fnzen<lll Mm. - itlll.2llôI6'. do br. nen. Berem, ninaa alio. tl"pm~ nenhum '~- .. se não houver '111l1s nada a ser ob.'- Av. 3;127,iie 15.12.67, do si: Mln nardo Cabral - la. Seco em ......
talo rormat com ~en um set~r.
), ser;ad~ ou sug~f1do neste Instante - .RI 2.97~67 d~ Sra. O~P. Júlio 1~.1.68.
eomendamos dr~.minad[Js tipos d- declarareí encerrada
~ta, prímelra Stembruch. - 1~ eec. em. 11;'1.68.
N9 8.1':'0 _. MinIstério da Fazenlla
trl\ba~~~ parll ~a'Dbém termos dad:lS narte dos nossos 'rabll:lhl"~' ficando ( ,N9 8.751 -~J'II. das Mmas e Ener- _ Av. BR 556 de 28.12.67 do SI'.
DI'. Adolpho .BeCJter bbl!rado ~l'quP gm - Av. 80D, de '28.12.ú7, do sr. Min. _ RI 3.193-61 do Sr. Dep, Zaie chegarmos a s ,
O pr1'iprio J.BG tem._a sua Comlr.· já fêZ 11 exposíçao, tt;v' o prímeíro Min. - RI 2.6~7-67 do 5r. Deputa~tJ te Nunes _ la. Seco em 15:1.68.
sào já constltu!,1a Sao -c,hefes. dlrí-. contato.
Paulo campos, - 1· Sec .. em 15.l.till,.
"
gentes de alto gal'urito .q\'~ estão eia
Eu peála aos co npanhe'vos que aqw 'N9 8.752 _ M. das MInas li Eal8l-. N9 8.771 - Mlnisténo da- Fa~enda. borando o trllb,uDt, pllr~Ce-mp. qu~ permanecessem a flm ele _tratar ,ci~' gla _ AV. 857. de 28.12.67, do Sr. - Av. _.81' 55~, de 28:12.67 do Sr.
quase excluslvamp'te _llm:,::a do à e- problemas ínteenos. lldm!!Ilstratlvos ~ Mln. _ RI 3.008-67 do -Sr. DepuíaJo MIn. - RI~178-67 do Sr. Dep. Le~
formulação das l(·is. E'nnentemenle, financeiros de \JJtl'1'êsse n!lo oomíssão Marcos Kertzmann ,_ 1. Seco em '" vy Ta'l'ares
la. Seco em 15,1.68. ,
vãj ter alguma fltO!'ofla, alguma cor.
'(A sessão transioima-se em se. L5.1.68.
N9~.772 - Min!stérlo da Fazenda.
cepcão, e, 'Se vão, m=(n~ lei, t
creia às 17 noras e 20 minutos)
N9 8.153 _ M.'das Minas e Eller- - 'Av. BR 560, de 28.12.67, do ,sr.
_de saber _qual o Ulsl1
que v::)
. gla. _ AV. 858, de 28.12.67, do Sr. MIn. Min. - RI 2.975-(;7 do Sr. Del.'uta~o N9 8.773 - Ministério da. Fazenda.
El'asmo pedto - 1· seco em 10.1.('8 _ Av. BR 561 de 2H.12.67 do Sr.
'CRETARÍA
DA
CAMARA
DOS
DEPUTAD_OS
N9 8.754 - M. das Minas e EIlPf- Min. z.: 'R.I 3.154-67 do Sr.
Drp,.
SE
gla. - Av. 859, de, 28.12.67, do l:'r: Edgard de Almeida - -7a. Seco em
N:A _ 1. Seco em 15 éle janeiro de Min. ,- RI 3,017-61 do SI'. Deputa<\b 15.1.68.
DIRE70RIA
N9 8.774 _ Ministério da Fáienda •
1968.
Manoel Vieir_a - 1· Seco em lb.1.l!d.
DE COMUNl'CAÇõES
N9 8.755 - M. das Minas e E1w- - Av. BIt 562 de 28.12.67 do SI'.
Em 27 de dez~mbro de 1967
gía, Av. 861, de 28.12.57, 110 &. Min. -RI 3.151~1. do, Sr. Dep.
~1n. RI 2.971-67, da ma.•Dep, Edg3rd de Almeida - 7a. sec, em
;S~ção de Protocolo
N9 8.734 - M. da Agricultura
Júlla Steinbruch - 1. seco em lD.1.~8 15.L68.
Av. 026-GM 4.466 de 22 de desemN9 8.756. ...:.. M. das Minas e EnlJN98.775 _ Min!6tériO da Fazenda
, EXPEDIEN~ REC,EBIDO
bro de 1967 do Sr. MIn. - RI 3189," gia - Av. 862, de 28.12.$'1, 'li) Sr. _ Av. Br 553 da 28.12,67 do Sr. Min.
de
1967
do
Sr.
Dep.
DOm
VIEIRA
Min
RI
3
073
67
d
S
D
t
~
Em 26· de dezembro de 1967
_ 1~ sec. em 15 de J'aneiro de 1968.
. .. o r.
epu s;!O --o RI 3.147-61' do Sr. Dep.oséas
Antônio Bl'esolm - 1. sec, 1,5.1.61$. ca'reloso _ la. seco em 15.1.68.
1'19 8.718 - Botéis ReunIdos S.A.
N9 8.735 - M. da AgricUltura }ij9 875'1
Min' té i d
ti
.
.
_ .HO:a::lA - liotel Nacional - Req. Av. 132-0M-5-462 de 22 de dezembro
Av' 2 714B d lS 2: f2 6~1 dJusSça N9 8.77C - Ministério da Fazenda.
de 18 de aezeroolo ãe 196'/ - sol. pa~ de- 1967 do SI'. MIn. - RI 2207 de Mln.:.... iu 2.857:6'7 'do' !:lI'. oD~: -. Av. Br 564 de 28.12.67 do ,Sr.
gamento de despesas ne>
valOr d~ 1967 do .sr. Dep. OSIilAS CARDOSO Lurtz Slobiá _ la Sec em 151 6b Mm. - RI ,3.146-67 .do SI'. Dep.
NCr$ 514,80 cont. relaçào anexa - _ 1. Seco ein 15 de jan~iro de 1968.
• . . • . LéoNeves' - la. .see. em 15.1.68.
DO em 2li de aezembro.
N9 8.~5, - Mlnlsterio do Intel'Íor
,,{-.
N9 8.730 - M ..da FltZenda -Av. _ Av, BSBI38S de 20.12',67 do Sr.
N98.777 - Mmisérle;, da Fazen?a.
N? 8.';20 - Serviços Aéreos Cruzel- OB 3711 de 21- de dezembro· de 1967 M:n. _ RI 2.097~7 do SI' Deputado -=- Av. Br 565 de 28.1'.L67 do Sr. Mm.
ro à[) SuL S. A. - Req. -de 26 de do SI'. Mln. _ Encaminha par~cel' 'do Daylde Almeida _ la. Seco em .. - RI ,3.144-67, do Sr. Dep. Franco
dezembl'O de 1067 - Soi. pag de'la- Cl1nselho _SuperIor das Caixas Eco- 15.1.6(,
_
.Montoro - la. seil. ,em 15.1.68.
tura. n9 3.786 no valor de l'ICr$ .... nõmicas Federais ref. ao PL ~36-67
9 ~ ,
, .
N9 8.778 _ -Minlstél'i(,\ da' Fazenda.
50.524,62 - DO em':l6 de dezembro. que autorizá as .caixas econOmlC~ a
N ~.759 - MlDlst~l'lo, dt, Interiúr _ Av. BR 566 de 28.12.67- dó Sr.
NQ 8.724 _ Ayrton de MelIo Bal. concedel' empréstimos à entidades sm- - Av. BSbj384 de :10.1.'1.67 do Sr. Min
'RI 3'142-67 do Sr Dep
oZ
l'eq. de 20 (12 dezelU_bro de dicais ~19 Seco em -15 de janeiro M,ln. , - _a 2.929:67 do sr .. DeputadO' Adhém-;r OhiSi' la se~ 'em i5 1
tll ~ ~
,.,
de 1968.
.
ViniCIUS, cansançaú la, sec.' em
. .',
.. , •
5 1 6S
M
I d""
d
1967 - Sol. cenidao reto a cOn\',ocR:
9 8.737 _' 'Ministério' da FnzehJ1a 1 .• .
i
• N9 8.119 inist~r.o a ..,azen a
çáo exliRordinária - DO - ém 2L NAv OB 3'79, de 21.12.61, dDo er. N9 8.760 _ Ministério do InleriOl - Av. BR ,5~7 de 2ª~12.67 do Sr.
,de dei,embl'Ol
Wn ...:-, Encam; parecer do !)ep. <'I' _ Av. BSBj385 de 20.12.6'/ do &:.,~. - RI :r.14()--67 do Sr. Dep.
-N9 ll;',,,,5 - -M. da Agricultura. - Rendas Internas sObre "PL 31>7-63 q'JP. Wr.. _ RI 2.927~7 â<. Sr Dep. <,;hag<lll ROdrigues - - la. Seco em
Avenida I5:!-AP de 19 ue uezembro dispõe sôbre apllcação de recurpng Rom~no Evangelista - la. Seco em 15.1.68.
.'de 196'1 do Sr. Mm. - RI n V 1.63" provenientes de "swespstakes e Lo- 15.1.68.
1-19 8.-780 - Mlnlsté1Jo ,da Fazendade '1967 do sr. Dep. FEU ROSA - terias Estaduais" - 1· seco em •.• , N9 8.761 _ Minlstérlo do Inier'ol - Av. BR 568 de 2812:67 di; 5-. Min.
1~ Seco em 15 de Janeiro de 19611.
15.1.68.
•
. _ RI 3.137-67 do Sr. Dep. ceiesN? 8.726 _ M. :Ia Agl'lcUitura _
N9 8.738 _ Ministério da Fazen~a - Av. aSBI3Ba de :10.1.2.67 ~dO sr. tino F..uiw - la... IM,', em 151.68.
A\enlda 155-AP éie 19 de uezell11Jro _ Av. OB 360. de 21.12.67, do sr., Mln. RI 2.812~7 do Sr. Dep. D~y, N9, d.1S1 .:... M!nlllténo da Fazenda-de 1967 do 'Sr. Min. - lÜ n'i 1.811b Mln. - Epcam. resp. da~~lell'ada de Aimeida - la. Seco em i5.1.68. _ Av. '8r')70 de 21l.12.67 do Sr. Min.
- "'I d S
"''''SA - ' Sul
FIscal
no do'
RioSr....,ande
rlo N9 8.762 - M"
'J 0"4 67 d
" 'D ep.;,Ee u ....
de 19u
o r. D_ep. FEU .<loV
retodoRIT.N.
3.103-67
Deputar!o
"l!listerlO do !nLerllJl - RI ".
o o "r.
",,;'~a
1" Seco em 15"de Janeiro de .1968.
AntônIo Bresolln _ 1. Seco em ••. __ Av. BSBl388 de 22.12.67 do S•. - la. Seco me 15.1.68._
1'17 B.7:17 - M. dos Transportes - 1 5 . 1 . 6 8 . Min. - RI 2.9õ6~7 do Sr. Dep. Jo- N9 8.782 ""'!' :,ilnlstério da F.azenda
Avmida 10al-UM de 20 de dezembro
N? 8.721) _ Minlstério da Fazencn sé Mandelli _ la. Seco em 15 !.611. - Av. Br 571 de 28.12.67 do sr. Mi!1~-de 1967 do Sr•. Min. - RI n9 2;100 _ ot. OB' 882, de 26.12.67. do Sr,
. , ,
- RT,\ 2.96~7 do Sr. Dep. Moacyr
de 1967 do Sr. Dep, AlIl'l'UNIO Biu.- Min.~- RI 3.130-61 ào SI'. Dep. F~r'
N9 8.763 - ~mist~10. d~ inte~iot Sllvestre - la; Bec. em 15.1.68.,
EOLm"- 1~ Seco em 15 de janeiro nlUldo Magall1~eS _ l' Seco em .... -, Av. BSBI382 de ~6.1:!.6,- do 61:.
N9 8.783 _ MinistérIo da Fazenda
de 1068.
15.1.68.
_.
_ Mm. - EncalIl1nha pare.:cr BlPl. .. _ Av. BR ,Jl72 de 29.12.61 do Sr.
:N9 8.728 _ M. dos Transportes N9 8.740 _ Aéreo-RápldC! Tl'anspt,r- 3ôO,67-0D que isenta -dê lmposto,s ~er: Min. - Oí. ~.084-67 '(ReLorno ao
Avenida. 1032-GM de 20 de, de.zem- te e Viagens Ltda. - R<!q. de 27.12.61 rltorial rural no exercJe!o 1inanceir" Brasil!'ie depÓSitos existentes em l:1an·
9
bro de' 1961 - do Sr. Min. - RI n b sol. paI!'. de. recibo n9 472-67 no vo.- lie 1967-os imóveis atingidos por inun- cos- sU!ços). - la. Seco em 15.1.68.
2.432 e 2.831-67 do SI'. Dep. ADHE. lor de NOr$ 247.27 - DG em 28.12' dações no NOl'deste - la. Seco e.ci
N9 8.784 - Ministério da Fazendo
MAR ORlSl - 19 Seco em 15 de jaEm 28 de dezembro de 196'
15.1.68.
' - Av. BR 573 de 29.1~~67 do Sr.
lJeiro de 1968.
N9 8.764 _ M1nlstéi'io do Inten~r MIn. _ Responde relat1vament~ ,ao
N9 -a.n9
- M. _dosdeTl'ànsp'ortes
Avenldà
1033:'OM
20
dezemN9 8.742 - O ovêrno d o Est
' a do d o - Av. B5B I395 de 26.12.67 do dI:. PL 494-67 que dispõe sObre o pagabro de 1967 de>" SI'. Min. _ RI 2.433 MllfanhãO - ot. ~.E.M. 898-67, ~: Min • .-_RI 2.4fi6~7 do Sr. lJep•. J()- mento de Imposto' de- Circulação de
e 1967 "o Sr. ,Dep. Paulo :Nunes 30.•1.67 - Comun ea freqtl!!ncia.
sé penede> - la. seco em Lb.l.ti8.
Mer~ ....dorlas incidente sObre produto.
d
..
Evelina Dldler em novembro de 1967 -,
- "
Leal - 19 S~c. em 15 ae janeiro de _ DO ~ em -28.12.-- _
N9 8.765 - MInistério do Interior armazenadQê. nas cooperatIvas d'
1968·
.
agrIcultores, produtores e pecuaristll.l
.
N9 8.743 - Remlngton Rand do - Av. BSBI394 de 26.12.67 dO -Sr.' -la see em 15168
'
N9 8.730 _ .Q. dos'Transportes ..:... Brasil S.A. - Req. de 28.12.67 ~oJ. Mln. RI 3.146-67 do Sr. Dep. JlIsé .
__ •
..•
,
N9 8.785 - ~1Jnlstérlo da, E'lIzencl8'
Av. 1034-0M - de 20 de dezembro anulação do ato relativo ~o proc. de Maria Magalhães _ la: Seco em •.
de 1967 do Sr. Min. - RI 2726 de Tomada ile Preços n9 7-67 _ DiJe- 15.1.68.
- Av. BR 574 de 29.12.67 dO'Sr.
O

"

68

....:

h

L

de

i~fi~e~.O,e:\f~~·j~g~d~~:-~ .,
, N9 8.731 - M. dos Transport~ --'
Av. 1035-0M- de 20 de _dezembro
de 1967 - do Sr. Min. - RI 2744.
de 1961 do SI'. Dep. ADYLIO VIAN-

torJa do Patrimônio em .28.12·
N9 8,747 _ Mlnlstérlo da. Justiça
_ Av. G-2.708-B. de 28.12~67. do
sr. 'Min. _ RI 3.0'15-6' do Sf.Depu·
lado Dayl de Almeida _ 1. Sflc. em
15.1.6fl
'

N9 8.766 - MinistérIo do inteMr ~i T-;;:V~S~i~:'7see~OemS;5.P.:~:
- Av. BSBI396 de 27.12.67 do a.
'
Min. _ RI 2.920161 :10 Sr. Dep.
N9 8.786 - MinIstério da Fa~endli
Dayl de AlnIeida _ la. seco em .. - ,Av. Br 575 de 29.12.67 do Sr. Mig"
15.1.68;
~
- 'RI 2.002-67 do Sr. Dep. Léo Neves - la. Seco em 15.l.llS'
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Concurso Público
Para Bibliotecário

1'198.'187 - Ministério da Fazendaiv, Br 5'1'1 de 29.12,67 do Sr. Min.

- RI 1.91111-67 do Sr. Dep. PaulQ
lacarlnl - la. seco em 15.1.88.
1'1 9 8.'188 - MlnlstcrJo da- Fazenda
- Av. Br 5'18 de 29.12.6'1 do Sr. Mln.
- RI ". 95lHl'l do Sr. Dep. MarlahO
leck - la. seco em 15.l.S2.
, 1'19 n.739 - Mlnlstello da Fazenda
- M.Br 579 de 29.12.6'1 do Sr.
11m. -Encammha parecer slProJ.
,.92!i-fH que au!órlra o P. zsee. a
ibrir p.M dos Transportes o credo
t;p!'cinl de NCr$ 1.535.840,00. - la.
tec. em 15.1.68.
N9 a.rnu - Mln;stél'lo dOS Trans!Orles ~ Av. 1.0451GM de 21.12.67
lo Sr. Mín , - RI 1,670;67 do Sr.
rr~
VJ!nl do Rego - la. Sec, em

De ordem da Mesa da Câmara dos
pUblloo que serão
Deputados faço
abertas, dentro de 80 dias mais ou
meros, nesta Secretlll'ia, pelo prazo
de 15 (lJ III1lZe) dias. as mscrícões para
o concurso destinado a presnchímento de vagas na carreira. de BIbliotecáríc,

Local; BI'Il>llla
ReqUJ3110S:
1.9 - ser brasileiro;

3) CUltUl'R geral:
59 x'blr no ato da. InsCl'lçAo:
earteir-, de Identldade ou proProva escuta, sem caráter el1mlnaf!&slonal;
1.01'10, collStante de testes sObre assun.
tos varíados,
.
bl Utulo de eleitor:
DuraçlíO da prova - 60 minutos
c) pro"lI. de quitação com lUl ~brJ·
g.o.ções militares, no caso de candida.lo
4) .Bibliografia e Relerllncla:
do sexo masculino.
A
prova de Blbllogratla e Referên6' optar no. ato da ínscnção, paI
aoís dentre os segull)les
Idiomas: cia será dividida em (luas partes e
se
eonstãtuírà
de questões prMlcas exfrancês, InglêS, aíemao, espanhol, Ita·
tra das do programa anexp.
llnno. DA JNSCIlJÇ!O
A primeira parte - Prática Blbllo.o
grá.fica - será consntuíae, de ques1. No momento da. entrega do re- tões em cuja. solução os candldatolJ
querímento, o cándldl;lt,p' asslnaril o deverão aplicar as nonrlhs de dolivro próprio e preenchera a ficha de cumentaçao editadas pela Assoclaçl!.o
ín. .. ,~ao;
Brasífeíra de Normas Técnicas. na se2' O candidato cuja inscrição não gufrda edIção do livro "Normallzaçil.o
l
considerada em ordem e que, con- da Documentação no BrllSU" (Rio de
vidado por edItaI a completá-Ia, não Janeiro, Instituto Brasileiro ue Blo fizer no prazo concedido, terá a Ins- b1l0gra!l~ e Documentação, 1964/.
crição cancelada;
Na segunda parte _ prlttlca do Ser.
~ Por ocasmo da Inscrlçl1O, (. can- viço de Referência -os candidatai
dklatos receberão mediante exlblt;ão Indicarào as oblll1s de referêncIa .;eu
. ~ carteira de Identidade ou proríe- periódicas mais aprollriaelas para a
síonní, cartão de IdentlficaçAo com R scrueno de questões extraldas do prorc: Jgrafl.1 e a Indlcaçllo do seu ntl- grama anexo.
mero ê LlJamBda. sem o qual não teEsta prova valera. 100 (cem, pontll.ll,
in <p'esso no' rectn t:l onde se realí- assim dlstrlbUldo~:'
zare111 as. prova ;
l' parte - ~O pont')s
49 não será pel'mltida Inserleão eondlclonal, sob nenhum ,Pretexto:
2' parte - sr pontos
5. o candldat que não receber seu
cartão de ídenüdade tera a inScrlçtlo MmJmo' para habllltaçAo - 60 poncancetada;
tos.
6~ depois de eonterída e aceita a
documentação apresentada, serll. puDuraçl.o d~ prova. - 180 minutos.
blicada no Diário do conoreeeo Nactonal e no Diário OficIal, para os de5) Documentaçl!.o:
vidas ereíto- a hOmologação das inscríções,
A prova sel'á dIvidida em lU \UeZl
DAS PROVAS
partes, constando de questões técnlCL
e 1I1'1t.t1cas. constará. de testes de
F'.eleçao:
qu tro tlpos: "Falso ou verdadeiro",
..AlJaSalamento", "Múltlpla escolha"
Exame Í!Slcotecnlco, em caráter ell- e ~Completar frases".
mlnatorlo, sem rcUl·SO.
Esta prova valera 100 (cem) pon~'
tos. Cada pnrte valera 10 (dez) ponIlabllitaçllo:
li)

2.9 - tcr 18' (dezoito) anos completos il data do encerramento das' mscrlções e 35 (trinta e cíncoi íncomI/i.1. OS.
.
pletJ3 :. data. da abertura cas ínsN~ 17lJ1 _
Ministério de-::; Trans- crícões.
porres -- ,IV. 1.048iGM de 21.12.67
39 apresentar A Diretoria Geral rell' 5:. \.tln. - RI 2,041167 do Sr.
Pf'p. Getúlio Moura - la. seco em querímento que obedecerá a fórmula
própria.
fornecida no ato da ínscríts. 1. OU.
çáo, e ussínaoo pelo próprio candidaN? S.792 - Ministério dos Trans- to ou procurador, ti partir de
afé
I'ortes - Av. 1.047-GM de .21.12.67
•
em
qualquer
dia
I'ttlJ. 'das 14 áa
do Sr. Mln. - RI 2.073-87 do Sr. la horas, exceto aos sãbaClos;
l)tep.•Jos~ 8nly - la. seco em ....
49 juntar ao requerlmento de íns-.
15.1.68.
cnçào os seguintes docwnentos:
'N~ 3 7~3 Minlstér l" dos TransaJ dl"JOma de Bibliotecário rorne·portes ~ Av. 1.048-r.Hi de 21~12-07
do sr, Min. - RI 2,5'Jg-6~ do se- eíno por um dJS seguintes estaueiecinhor nen. Rozendo de Sousa - I" mentoi de ensino: Curso de Blbliotecouomía da Universidade Feder"} do
Eee. em 15-1-68.
pnrà; Curso de BlbllOtecclllomla e
~cn n. 7D·i Minlstér:o dos Tral1s- 'Documflltaçao da Universidade Fel'!O!'I"S ~ Av. 1.049-0M de 21-12-67 deral do Ceará; curso de Blbllotecodo Sr. Mln. - RI ~,ffi7-67 do se- norma e Documentaçao da Universinhor Deli. Saell Bov.P,[h _. I' Seco dade Federal de Pernambuco; Escola
de
JI;oteconomla e Documentação
,en' 15-1·'18.
d
da (' vcrsldade' Federal da B thla;
'N~ fi.7[15 Minis1ér!o dos ']'rans- Escola de Biblioteconomia da UnlverjJUl·t"s - Av. 1.0S0-GM de 21·12·(,7 sldaac Federal de Minas
Gerais;
do Sr. \.tln. - 'lU 2. nO-07 do Se·- C·uso. de Blblloteconomll, da Blblloilhor n,p. paulo Mar~l:nl - 1" Src. t.. NaclOnaJ; Escola de BI!ll1otec~
númla e Documentaçllo do I1l5tltUlo
em 15-1-CR.
Santa úrsuJa; Curso Autônomo d~ Bl·
N9 H.7[ln - Ministério dOI! Tran~ blJoteconomla e DOllumentaçào dn
u'nlversld-.de Federal l"lumlnense: EspOl!r's - j\Y. 1'.051-01.1 de 21-12-67 cola de J:llblloteronJmla da Fundaçap
lia Sr. Mln. - RI 2.799-67 do Sc- Escol. de Sociologia e Pol1tJca de Sal'
1) POl'tugu~s:
b!lOr Dm. Oampos Vergal - 1$ Src. Paulo: Faculdade de BlblloteconOmi~
da Unlver~ldr.de Católica de Campla) correção de trech:r.o lIterãrlo 0\1
~m 15-1-68.
nal Escola ele Blbllotecono,nla e Du· de discurso com um mlnlmo de 30 liN? 8.798 - Minlstél'Jo do PlantJa- CUmL\1 t"'~ão de SãJ Carlos; Curso de nhas lmpressas ou mtmeografadas,
mento - Av. 539 de 24·12-07 do l:le- B'bl1oteconomla e DOllUmentaçào da sort,elldo no momento e em ,que te·
UnIversidade .l"ederal do paraoa: Es- nham 51uo prOpositadamente Incluldos
l:tltor Mln. - RI 2.577-07 do",,senhor col!!.
de ,BIblioteconomIa e DQIlumenDep. SuelI Bogado - P Seco em 15 taçao Federal do RIo Grande do SUl; erros;
(]p JIludro de 19-68.
Faculdade do Biblioteconomia e 1,1b) composlçll.:l CQm o·mlnlmo de 20
f~rmaç!Jo Clentlflca da UnIversidade
N? E. 7~9 - Minlstél'io do Planeja d~ F,rI1t('la: Curso de Biblloteconomla linhas, sObr tema' sorteado no moblcnto - Av. 573 de 27-12-6\ do Sc- d.. l'aculdade de Fllosofla CiênCias e mento da prova.
ilhar Dep. Braz Noguemt ..: 1" Src. LetrM "Sooes Saplentlae"; Curso de _ Esta prova é elimInatórIa e valera
Br JiotecoIJOmla do Departamento .dt lOO (cem) pontos, assim dlstrlbuldos:
om 15-1-08.
Documentaçao e Cultura do Recife
N? 8.800 - M. do Planejamento - (extInto). Os dIplomas fornecidos p~r
- d t h
50
-.. ) oorreçao c rec o ponws
I.v. 571 de 26-12-67 do ScnhQ1' Min. ertab'l cclmentos de ellSino estrangelr. _ serpll aceitos a critério da Co1» composlçã~ - JíO pontos
I - 'R.I 2.404·87 do Sr.
DfI'7 AdÇ1JO mlssliu;
,'VJanna -- 1$ Seco em 15-1-68.
b) ccr: fliio de Idade Icasamenlo ou
o rnllúmo para a habllltaçl10 ê de
. N~ 8.801 - Ministério da Justiça carteira "e-ldcntldaele, titulo de eleItor 60 (sessenta) pontos, não podendo
co:::.,- el a outra prova os candidato•
.... Av. 2,746-:6 de :'':1-12·67 do se- ou at!'~tado de reservista I ;
bhor MJn. - RI 2.n1~·1l7 do DepUC) at,estaú; de bom comportamento, que não o atingirem.
tado Francisco Amaral - 1~ Seco em firmado por· dUas pessoas illOneas Duração da prova - 120 mlnut:lS
(~lrrdd.S reconheclc1asl;
:15-1-ü8.

:N9 8.804 - M. das .,Unas e EnerlIa - Av: 866 de 28-12·e7 do Senhor
:Min. - RiI 3,168·67 d:l Sr. Depu~ tado Cunha. Bueno l' Seco em 15
pe janeiro de 1968.
, N? 8.805 - M. das Minas e EnerWia. - Av•. MS de 8·!:!·E7 do Senhor
:Min. - RI 3.080-6'1 do Sr. DepU~do Levy Tavares 1. Seco em 15
~e janeiro de 1968.
;m 8.808 - Mlnlsl.ér lO das Minas _e
ltuergJa. - AV. 869 de 28-12-67 do
Sr. Min:. - RI 3.045-67 do Sr. Dop.
'ta.elnaldo sant'Anna - I' Seco em
.~ de janeiro de- 19(18.

~

ã) aleslado médJco negativo quan.to a qualfj\ler moléstIa infecto-conta.
giosa - e ateslado quanto 80 perfeito
estado do aparelho audltlv~ (flrmllb
reconhecidas l ;
aC;tado de vacinaçll.o (J reva,'
cmBçllo antlvnrlóllca, fornecIdo jlor
autorIdade sanitárIa federal;

e,

h <lois exemplares Iguais de fotografla recente do candidato tirada de
frente " sem chapéu (fOrmalJ 3x4
centlinetros/, trazendo no verso, a
Jáp\\' Ol< 'dnra, o nome do InteressaCIO;

Mlnlmo pam hablJl taçllo - 60 pon.
tos.
Duraçào .ela prova - 120mlmltos"
6' Catalogaçll:l:
A prova de Catalogação será dJ1'ldia, em :luas partes e cODsUtUida de
questoes teorlcas e praticas e"tralaas
de programa anexo. A prlmelra parte constará de testes de três ,Ipú.<:
"J.casaJameruo", "Falso ou verdadel.
ro" e "Multlpla escolha". A seglmda
parte - prática catalog~átlCa. - constará. da cataJogaçao de a (tr_és) lbras,
de acordo com os principias da con·
lerlmcla lntel'naclonal de Catalogaça.r> (Paris, 1961) e com as normlls
para cntalogaçllo descritIva da BIblioteca da Câmara dos Deputados . .Na
segunda. parte - prática catalogrll.f1ca - sel'a permitida. a consulta AlI
Normas para catalogação da Blbltoteca da camar!' dos Deputados.

.E.sta prova. ,'alerá 100 (cem) pJntos.
assim dlstrlbul[Jos:
2) ldlo~as:
1~ parte .,... 30 :wntos
Tradução para o portugues, sem au·
2' parte - 70 pontos
XlU" de r!lclonilrlo, de tl'e~" ~ de lIn·'
guagem .:<lrI'ente de duas das segu!n-. MJnimo para habilitação - 60 o{)ntes linguas (;eg'IDlJc a preferência d' tos
candidato. no ato da Inscrição): fran·
Duraçào Lo, prova _ duas h\ las e
c@~ Ingl~s. alemão. espanhOl Hal!u, 30 .mnutos 050 n.lnutos)
n:l.
7) Classlllcaçao Decimal UniverEsta prova valerá 100 (cem) pontos
sal - cnu:
assim dls~lbuletos:
1" parte - 50 pontos
2'1 parté -

50 ponlos

. g) declaracão do Orgllo aompetenl-e ' MlnlJl16l para habllJlaçáo - 50 (c.ln~
ali repartIção er que trabalhar (para qUenta)
pontos.
bl!ca com mall de 35 anos de IUlld~J.
Duraçáo ela p,'ova - 180 minutos.

'o.s ocupantes de cargo ;lU funça.o pu·

to8.

A prova será dividida em 2 (duns)
partes. J>. prlmelt'a OC01staro. d. testes
de l! (elolSI tlpJs: "Falso ou Verda.
delro" e "MUltipla escolha" .
A segWltla parte consls~il'a na clllSsl!lllnçl\o de fi tsels/ documentos 111vro, artigo, capitulo, periódico etc.'. I
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fornecidos ~ candidato na bora da
prova.
Estnprova valerá 100
assím c1lstribuldo.s:
I' parte -

40 pontos

2' parte -

60 pontos

Mínimo para habllltaçl\o - 60 pontos
Duração da prova. - 180 mínutos

1l

Bibliografia e Re/erMem

1 -

Estrutura e prlncípíos

2 -

Os índíces principais.
crasses da CDU

3 _ As grandes
(0/9) •

4.1 -Adiçãc

Abril de 1968 \..
~-;:;;;;g;gs

1'1. Cl:.tá1ogo classlIicado. In: osO:aSERVAÇõES:
fará a revísão geral ou parclal da.
tálogaçáo e \llass1!ICa çãp de, livros.
1) Recomellda-se
ao candidato al1'ro'l'a e emi~lril parecer fUlléla.tnellt~~
1. Duboe, R. La ClassJJleB.tJon De- Trad. e adaptação ae Wa~hlngtodn leitura nas tabelas da COU relaele>- do, mas Só poderá propor 1J. alteraçao
....ev. e
,
in'b d
• .
t
I I U I ersell (O D U) manuel José de AlmeIda Moura.
11 ma e
mv
e
••.
Aliee prlnclpe :Barbosa.' Rio de Ja- nadas nesta blbllog~a.ila, das sesu - da nota atr! ui a ~nt_rlormen e, se
pratique d'utlllsatlon.
Paris, Gau- neíro ,Ed. Fundo de Cultura, 1962, p. tes pa.rtes:, íntroducões, prefácios, ex- ficar evídencladn mn de falo na.
thJer-V1llars, 1964, 210. p. (Documen- 11
li In'"
I
es
[
""Uon et Informatlon)
227-236.
p caçoes pre m ar... gera se_
aplica-ão d crllérJo do julgamento.
...
clals para cada classe e a relação das
.,.
o
•
Ver também a 2. ed, eom Iígelr»
~8. Metcll.lfe, Jolm. 'I'he classlfied edições da. OOU' no !Im de cada ta- Não serão apreciadas as reclamações ,
loum.2nlo.
.
catalogue, pure and slmple, In: Sub- bela;
se não redigida. em têrmos eon...c:
ject clnsslfying and Indexlng Df ll•
t
• i di
bIt
2.. Pec1cl'l'lção Internacional de do- brarles and Iíterature. KeVl York
2) As datas das tabelas ou echçoes en es ou nao n car, com. a se u a
eurnentaçâo. ClassllicaUon Décnna- Scarecro\'l, 1959, p. 1111.131.
da. cn!!" íncluídas na ~rescnte bl- clareza, latos e círcunstância que 8
Ie trníversene.
haln ind xIrl ' d bllografla. podem variar, o que, pre- justifiquem a permítam pronta apu~
Soclales. Bruxel19. Mll1Js, J. C
e' g an vareee é o número da pUbllcaçiio da
•
C13-' ''e 3 scíences
~
classifled catalogue •. 'I'bc ' Llbriu'y P I O
raçao,
_
tes, Ed. Mundaneum, 19:;2, 288 p. Assoclatlon ~cord <Lonà'on) lIoprH . . .
DO JULGAMENTO
Depois de apreciados os recursos
1955, p.I41-148.
pela. Banca, cabe a decisão final lLd
(PubJ. FID 252)
3. Universal Decimal Classlllcatlon.
20. The Universal Decimal ClasslO Julgamento da prova de Idioma 19 Secretário da. Câmara dos DepuAbrJclged Ellgllsh M. 3. eâ, rev, flc'atlõn. In: .A modem 'Iutllne of páttlo obedecerá ao seguinte crítérío: lados representando a Mesa.
London, :arlttsch Standareis rasutu- Ilbrary classillcatlon. London, Chap- a) apro\'a está dividida em duaS
'
pan & asn, 1960, p, 14-88.
partes:
.
Os limites mlnimos eslabelecldos
tlon, lD61. 254 p, (FID 289).
sslIlcação
4. Cla
Dec:mal TJnlversal. ",t. Chaln Indexlng. In: Brllsch
serão r!gorosamente obedecidos. Apu~
Ed. abreviada' portg,!1ésa: LlsboL, Standards Instltutlon ed Guide to
a I' parte consiste num trecho er- rar-se-ão frações até miléslmos.
C1Dcf~ltro~ld4e"Do(cpuUmblentllpjçdllO _"5CJentlflC_" 'the Universal Declmál ciasslllcatlon rsdo para-corrigi!';
Da Reali'a~ão das p;ot'as
J ,~,..
•
• '"
•
~ lU.D.C.'
London, 1963, p. 34--41
a. 2' parte numa composíçao.
" ~.
5. Classificação DecImal UnlversaJ. )FlD 345)
b) A I' parte Valerá 50 (cínquenta)
Será obrigatório, em tôdas as proBd. desenvolvida em llng1la portu22; Tha Universal Declmal Classl- pontos, se corrigidos todos os erros; vas, o uso da ortogra!la ollcial (PegUl!,sn. Lisboa, centro de Documen- il~gtlon Ne :Bl'unswlck N J Ora- a 2', 50 (cínquentaj pontos ~
queno VocabulárJo OTtogrâfico da
tnçno Científica: 1'1.10 de JC:2lrO, Ins.
w
, • "
I
á
.
_
titulo Brasllslro lle :BIbliografia e.Do- duate Scbool of Llbrary servíee, RutA prova de Idloll'..a estrange 1'0 ser silell'a de Letras _ edição da 101cUlJ1entação, 1961. v. (Pub!.
FID gera Unlverslty, 1964. 132 p. (Systems dividida em duas partes, valendo ca- prensa Nacional _ 19431.
3421 Classe O '1 e 2
I lor the .Intellectual organlzatlon oI da 50 (clnquenta) pontos.
,.
T"~bém se consld~ar~ '1'1'0 a fraAs provas são manuscrItas a tinta,
r.. Clnsslflcnçi'1o
Decl1n:,<,1 UnivCTsaJ. lnformatlon, 1)
Eu. de.>envolvJda em Jlng1la portu- 23. Needham, C. D. Org8d1lz1ng se em vernáculo mal formada.
devendo o candidato compareeer mu1.'11l!so· 8 Fllo]o"la Llteratura ('rexto knowledge In llbrarles, an 1?trod.Uc- As provas de Bibliografia e Refe- nlà'o de caneta-tínelro carregada ou
.'
o .
t;"n to call110fluing and classiflcatlon.
'"'
,,_
nllmeogl'afado para revlsao e crIticai London, A. ueulsch, lD64; 259 p.
rêncla: Documentação; Ca .......ogaçuv esferográfica. O empr!!go de lápis ou
,
' . e Classificação Decimal Universal '1'1- lápis-tinta acarretará. a descla;~I:lcaBrasl11a, UnB, 1900. 91 f. mlmeogr.
para revls1ío e criUclIl.
24.Ranganatban , S. R. Classlftea lerão 100 pontos cada, se respolldlda~ ção do candidato.
catalogUe ,code. 4, ed. Madras, Ma,.. objetivamente tOdas as questões. Não
:BrasllJa, UnB. 1966 - 91 f. mlmeo!!'. dras Llbrary A8.soc'aUon; Lº-ndon, G. será. considerada a. resposta desenvol-Não se admittrá a entrada do
'I. ClassIficação Decima.l Uni'l'ersaJ. Blunt, 1958. 605 p. (Publicatlon Be- vida.
candidato que não estiver 'munido élo
portu' a ries 24 Ranganathan serles 4t J1."
,
•
lln
cdlc"no médi
,
a em
!lua
gues .
,
i
2)
Sómenl.e será hllbllltado o canUi- cartao de, identldade fornecido pela.
~~dA~i::i~a ~~~~;'s~é:~~~~~m~t~:~ br;;y ;~:;:e'JC3se:H &. Egan Mar- da.to que obtlver a média global igual' Secretarla. Outras provas de Identlmlmcogrllfado para revisão e critica) garei E. The cla.'lSifled catalog'. Cht- ou superior a 60 (sessenta) pontos.
dade não terão valor para o concurBrn~l1I::t, UnB, lD07. '1'.
cago, Amer!can Llbrary Assoclation,
Em caso de em'pate na. classlllca- so.
ção final, o désempate ~erá. feito pela
Adotarse-á, .para sigilo do jul;;av" 1: Pl'cfàc]ClS, ln!l'odução e tllbc-' 1956. 130 p.
las lll!'tlllm'fs: v. 2: clat:ses 0/2; v. '3:
p
melhor nota na prova de Clas.ill'l- mento processo que impeça. Jdentlclw:>'c 3; v. 4: classe S/54; v,. 5: 5/59. t;,:JtTuÇÕ~S para a Reuli:ação da rova cação ~eclmal ,unlversaJ; persistlndc !ICaçã~ das provas, as qUills deverão,
B. El:Lcnslons and correctlons to
1 - O candIdato terá à sua dis- o empate, pela melhor nola na. prova' para Isso, oferecer o me~mo asp~cttl
the UDC. serles 5, n9 4,'P800 ... 'rhe posição ,para as 2~ e 3~ partes da de Bibltografia' e Referência.
materlal.
Hagna, lD64. 11 p. (FID 248/6:4)
prova, as seguintes edições da CDU;
Para o -julgamento final, obServarAtrlbulr-se-á a nota zero à prova.
9.
Ext.enslollS and correctlons to
se-á o seguinte critério:
tIlC DOC. Serles 6, n9 1. 'I'he .lIague,
a) abreviada inglêsa
Obtld a média da prova ê1e Portu- que apresenta.r sinal, expressão ou
1966. 23 p. (FID 248/6:1)
bl abrevladlo. portuguêsa
gnês. lalOma e Cultura nerlll, acres- oonvenção que }losslblllle a. sua id~n
10. Fonseca, Edson Nery da. A '
centar-se-a s. nota das outras provas! tlflcação.
Cla.slfioação DeclmaJ Universal no cl desenvolvida francesa da classe 3 observados os segrnnl.es pesos:
Os textos de Portug1lês e Idiomas
Bl'lwJl e Utlllzadores da eDU-no BradI desenvolvIda portuguêsa das
BlbllograCla e Referência _ 4
serão sorJeados e os impressos respec-'
sl1. In: Bradford, 8.C. Doeumen- classe O, 1 e 2
tlvos conleccionados na presença dos
ta,lio. Trali'. de M.E: Címha. ApênDocumen~ção - 3
candIdatos.
dlce para. a edição brasileira por
e) média em português, volumes 1,
.Ca.lalogação - 4
Edson Nery da li'onseca. Rio de J~ 2 e 3
O candidato que se retirar do renelro, Ed. Fundo de Cultura, 1961,
2 _ O crltérlo para utltJzaç!lo aesclas.sülcação Decimal
Universal cinto durante a reallzação da prova.
eslará •automàticJl,mente' excluldo do
(M edições será. o seguinte:
(CDU) - 4
p. 269.283.
11. Foskett, D. J.
Classllicatlon
con~urso. Será também eleJ'li'lo por
'Ilnd Indsxing ln the social Bclences. Números ou tabelas principais de • A nota final será aquela soma di- ato da Banca Examinadora o candiLondon, Butterworths, 1963. 190 p.
5;9:
vldlda por 16.
dato que se tornar culpado .le Incor12. Jncquemln, E._ A Classlllcacão
Após o Julgamento pela Banca, e reçáo - ou descortesia para C"ln os
a.) usar as edIções abreviadas para antes cí'll identlllcação, as provas fi_ exammlldores, seus auxulare. ou
Decimal Universal <ODU) , descrição
e comentário da.s regras em uso. as classes 5, 6, , e 9
cando ti disposição dos candlato,s para qual'~uer autoridade presente. .idén~
Trad. por Laura MaJa de FJg1leIredo
vista pelo prazo de 48 (quarenta e tlca penalidade solrerá? candidato
e Edson Ncry da ·Ponseca. RIo o~ Jab) usar a edição desenvolvida fran- oito) horas, a flm de posslbl1Jtar :forque, durante a tealJzação da. prllU"
neIro, Instituto BraslleIrI) 4e Bibllo- eMa para a classe 3 e a edição mé- mulem recursoS, se cablvels. .
fór coihldo em llagrante 1e comunigl'a!ln. e Documenlação, 1960, 32 p. lUa.
O recurso constará de petição dlrl- cação com outros candidallls ou pes(FID 312).
c) usar a edIção desenvoÍvlda por- gida ao Diretor-Gera!, sem quebra de
soas estranhas, verbalmente, por esslgllo. .para Isso o candidato Indicará
13. Lentlno, Noêmla.. Classlflca~ã, tuguésa para as classe O, 1, 2 e 8.
o número -em vermelho, colocado na crIto ou por qualquer outrB' torma,
Decimal Untversal <C.D.U.) seu deNúmeros ou tabelas auxlJ1ares:
senvolvimento, sua atusJlzação. São
ou de utillzação de notas, livros ou
.Paulo, F. Masuccl, 1967: 127 p.
usar a edição média. em llngua prova para atender a esta hipótese, impressos, salvo os expr~.samente
14. Jolley,L. T1le subject cataI o- portuguêsa (1, 1).
e o do caderno. A entrega será feita permitidos.
gue. In: PrincipIes oI calalogulng.
3
A I !lI d
d d
no Protocolo. O' recurso ,fOtlllUJadc
Não haverá segunda chamada, seja.
London, Lockwood, 1961, p. 98-125.
c MS caça0
e ca a o- pelo candidato deverá sob pena de
.cumento deverá ser minuciosa quan"
.... ' ..
quaJ fôr o motivo alegJ'do para jus16. Lorphévre, a. L'aetlon, de la to ao assunto e completa quunto às indeferimento In lIm1ne , seI funoa.Commlsslon centrale de Classlllca- subdivisões auxiliares, quando estas mentado, e indicar, com precisãO, as tificar a. ausência do candidato.
O não cOID]:areclmenlo a qualquer
tlon (CCCl Revue Internatlonale de estão nitidamente caractsl'lzadas no que.stões e os pontos objeto de revila Documentation CLa. H!ir-l 30 (4l: d~cumento.
são. Se acellar o pedido de recurso, {J prova Importará em exclu~áo do con129-131. nov. 1963.
4 _ O clllldldato fa.rá a l' 1JlU'te Diretor-Geral poderá mandar proce- curso, cansldt'rlldos sem efl!lto os
16. Mann ,Margaret. The classlfled da prova sem o auxilio das edições der também à l'evlsão de tôda a exa.mes pOr,ventura jã prestados e não
entalog. In: Introductlon to catalo- da ODU acima menelonadM. SÓlDen_
lhe se,ndo permitido as provall subgulng and the classlllcatlon .of boocks te após a entrega da 1~ parte d9 sua. pro'l'a.
sequentes."
I. ed. Chicago, Amerlcan -Llbrary prova, terá acesso às tabelas da CDU I A Ba.nca, depois de conhecer das Tratando-se de COncurso éIil provas,
AssoclatlOn, 1943, p. 181.188.
necessárias à. reallzação da 2~ parte. 1razOes apresenta~ pelo recorrente, para. primeira Investidura em cargo
»IIlLIOGRAFU

_u.. .."

a.

ae carreira.

lt todas se llubmetérbO -Q'lo pll!lará eonhecímentó destas ínstrueanrãdatos, lndependentement<! de tf- ÇÕ(}::! G compromísso tácíto de aceitar
tulos ou diPJol11f"-, que. POS:l\líllP__
11' condícões do 'concurso nos têrmos
observar-se-a .orcem do edItal,;na ~
_ - "
- .
reallzaçãn das provas. A Banca Exa-- tim -!n8 se acham estabetecídas,
mínadora, entretanto, poàe !'literárIa,
quando Cl)llsió.'!Jra,r eonvcníenté.,
E de doís anos o prazo de validade
do f)J.·esen_te concurso, à c-ontar da
data da- homologaçâo pela Mesa da
A ínscnçào de> candiduto, -com a Oáma.ra dos- Deplltado!>, _pl'on'ogáv'pl
assinatura l1i.l U-,rro competente, ím- por um ano.

serão punücados avenaa os resuttados que permitam a habilitação rio
candidato.
:- -~ nomeações obedecerão rigorosamente_ à ordem de tlasslf}cação.
Os casos OllllSSOS serão resolvídos
pe1.a Coordenadora. _ _ _
TÔd2-3 as
instruçéíes._ chamadss,
avisos e resultados serão pUblicaêlCs
no Diário 110 Oongressa ti nq "Dlârín

Oficial .Não há justificativa para a
não ú.t8lldimento aos prazos determinados, O candidato- deve
esta:
sempre em contacto com a Câmara
para não perderos prazos.
Brasília,~' dede 1968. _
I-l/etano Brandão Alves deSçusa, Di.
Tewr Geral. __ Diâs: 19 - 22 -- 23 - 24 -- 25 -J
2t e,30-4 L " <\ 2--5-968:
-

I
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