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dito esp~cíal.de .Cr$ 166:159,50, destinado ao pagamento de grnliflcllçáo de
nível .un~verSltlll'10 a o_cupan~$ de carg9S daqu.ele :L'nI.lUnal; L<Jhuo pareceres
faVOTaveIS das OomJssoes ele Orçamento e de Fina~as. - .aela.ores: Accioly
Filho - Wilson Falcão - !Aon Peres. . .

N9 249, di! 196" - .(Da ComlS.!ião de Constitulçâo e Justiça), que cria
cargos no Qua,dro do Pessaa.! da Justiça do Trabaiho da 2~ Região, e dá ou
tras providé~claE;. tendo pal'tceres favoráveis das Comissões Cle orçamento,
de FIS~alizaÇllO Flllanooi.ru e 'I'om~da de ç.Jntas e de Finanças. - Relato
res: Nwolau TUma - Wllson P'.llcao - Adriáo Berllardes - Athil! Coury•

N9 250, de 1967 - mo Poder Executlvo). que revoga a Lei n9'4.555, de
10 de·.dezem~ro de lt.l~, que clmcede isenção :de direitos. de importação para
matt!l'lasi, maqumas e equipamenbos pela Refinaria de petróleo de Mangui~
nltos S. A.• no Est1l.do da Guanabara. - (As Comissões de Conslitulção e
Justiça, de Minas e Energia e de Finanças) >

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO. (
N9 12. de 1967 (Da Comleeáo de' Constituição e Justiça), que aprova 0_

49-A de 1967' texto do'Decreto-lei .J' 3~3, tie 19 de abril de 1067; I,endo parecer favorável
da Comissão de Finanças. Relatores: Srs. Djalma. Marinho e .Flóres Soares.

N9 13, de 1967 tOa· ComissiHl de Constituição e JUstiça), que aprova
o texto do Decreto-lei nQ 321, dto 27 de. abril de 1967; tendo parecer favo~
ravel da Comi$São de Finanças. Relatores: Sm. DjaJma Marinho'e FlOres
Soares. . .

REQUERIMENTO DE IN'FOR.l\1:AÇOES A IMPRIML"t:

. .N9 863-67 -' (Do iSr..José Maria Magalhães), que sólicita ao Foder Exe~
cutlVO, através do Mlnlstel:to daf Comunicações, por intermédio do DCT in
formações sóbre os mot,ivos que deberrnlnaram o fechamento de APTs' em
Minas Gerais. . - ,

NQ 864-6'/ - (Do Sr. Rozendo de l:louza) - Solicita aa Poder Executivo
através do Ministério da Educação e Cultura. informações sóbre a inStala':

. ção de postos de revenda de material escolar. . _
N9 865-67 - (Dó 81'. DayJ de Almeida) - Solieita ao Poder Executivo,

a.tràvés do Minlstérit, do Interior, informações sõbre verbas destinadas ào
construção de esgõtos sanltliríos no PaIS.~ .". ,

NQ 866-67 - (Do Sr, Oardoso de Almeida) - Solicita ao Poder Exe~
cutivo. através do Mlnistéric da Fazenda., por intermédio do Banco central·
da República, informaçóes sdbre o plano referente ao barateamento do custo
do dinheiro... .

N9, 867-67 - (Do Jr. Altair Lima) - SOlicita ao· Poder Executivo, àtra~
vês do MInistério da Educação, informações' sõbre as razões que estão im~

.pedindó a instalação de Faculdade de Ciências Econômicas em Rezende (RJ).
N9 868-67 - (Do Sr. Adolpho de Oliveira) - SOlicita ao Poder 'Exe

cutivo, através do Ministério da Justiça, Infqrmáções sõbre óidadãos atin
gidos por cassação de mandato.~ oU suspensão de dJreítos politicos, bem como
as callsas dos respectivo" fi tos. .

N9 869-57-- (De Bl' Aciolpho de Ol1veira) -" Solicita ao P>:lder Exe~

. outivo, através do Ministério do Trabalho e Previdência Social, informações
slllire a fixação de salftrio-minimo. . . .

. NO 870-67 - (Do Sr, Franclsco Amarall - SOlICita ao poder Executivo,
através do Ministério da Educação e CUltura, informações sôbre as medidas

t'm ~;u:~l:~~a~ol:!,:eg;~ak~:~.ã~g:U~iie::id~g~cit:c~;n~;cierExecutivo,
a.través do Mlnistériu ll:.l Justlça, Informações sôbre o serviço de censura de
diversôes públicas, no Estadl dI' São Paulo, ..

I 119,872-67 - (Do Sr. Milvernes Lima) - Solicita ao Poder Executivo,
através do Ministério da lnc!líStTia e Oomércio, por 'intermédio d·o mc, in
formações slibre o plano de etradicaçlio do café no corrente exerclclo.

NQ 873-67 -~ (Do Sr. Paulo Maciel) - Solicita ao Poder Executivo. atra- : .
. vés do ,Ministério da P:ducBção. informações sóbre programl!- de estif!1ulo ao

\

estudo de Fislea Supl"'lor. - - '
m 87-}-67 - roa 101'. Paulo Maciel) - Solicita ao Foder Executivo, atra.

~éS do Gabinete Civil da Prt'filclência da República, por intermédio do DASP,
, lnforma~ões sóbre ll. readaptarão dos armazenlsta... do IAA.

I
NQ 875-57 -<" IDo Sr. Paulo MacarlnD - SolIcita ao P>:lder .E:~ecutJvo.

através do Mlnistéflo da Fazenda, lnformações_~sõbre a aplicação do crédito
rural. no Paill. . .
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EM PR:!.ORIDADE
Votação

·Projeto n9 119-A-63.

1 - 64" SESSll.O D_<\ 1~ SESSãO LEGISLATIVA DA 5~ LEGISLA~
TUR.A EM 24 DE MAIO DE 1967.

I - Abertura da Sessão

Para 1'Ic,r:ebfmentn de emendas em plenáru,
- Projeto de ltesolução 119 14-67 (8~ s~ssão).
- Projeto n9 250-67 (19 Dia) •

, - Frojetos de
.I

ORDEM DO DIA MARCADA PELO SR. PRESIDENTE PARA A
SESSÃO DE SEXTA-FErRA, DIA 26 DE MAIO DE 1961.

EM URGJ1:NCIA

'- Projeto n9 llG-A-67.
- Projeto de ResOlllÇão nQ 12-67.
...... Projeto de Lei C<Jmplemmtar n9 1-A-57

I - Projetos de l'lPsoluções ..1195, 186-66 e 188-66.
- Projetos nOs. 2.884-B de 1961 - 1.802-A de

11 l'l-A de 1967.

li - Leitura e assinatura da ata da !lCssão anterior
nÍ -'Leitura do Expediente

OFÍCIOS: "'"
- Do Sr. Primeiro Secretário do Senado Federal os seguinte<;: 1.062 

1.064 - 1.066 - 1.138 - 1.139 - 1;140 - 1.141 ,.- 1.142 - 1.144 
1.145 - 1.146 - 1.147 - 1.154 - 1.156 - 1.158 - 1.160 - 1.162 -
1.164 - 1.16(1 c 1.168 de 1967. .

- Do Sr. EdlltOD Melo Távora comunicando se a.usentará do País.
. .

ME."l8AGEM A .l!>1J:'RlMIR:

N° 447, de 1967 - UomuIlIca que resolveu abl'ir um crédito extral>rd!nã~
rio de NCr$ 2.000.000.00. deStinado a atender as despt'..sas de socorro das po
pu1w.jÕes 'e áreas atmgidas pelaE enchentes nos Estailos do Maranhão, Piaui,
Ceará. Rio Grande do Norte Paraiba, Pernambuco e Alagoas. - (A Comis
são de Fiscalização Financeira e Tomadá de Contas)

PROJEI'OS A IMPRIML"t:
N9 2.103-A, de 1960 -' Autoriza o Poder Executlvó a abrir, pelo Minls~

lérlo da Educação e Uultum o crédito especial de Cr$ 5.000.000.00 em favor
da. !:IniálJ Nacional dos Estudantes para ooorrer a.s despesas com o seu xxm
Congresso NaCional li realizai-se em Belo Horizonte; tendo pareceres: da
ComlssãCt ete orçamento, peia rejeição e das Comissões de Educação e Cul
tUtlJ. e de .FInanças. pelo arqUiVamento .. - Relatores: LaUro Cruz - Aloysio
NonO - Atlg11sto Franco. "

NY 4. 254-A de 1962 .- Autoriza abertura, pejo Ministério da Viação e
Obras públlcas. con.sJgna(j() á "Adminlstraçáodo pôrto. do Rio de Janeiro. do
crédito especial de Cr$ 750.000.000,00, para pagamento de diferença de salá
no-hora. eX1rllorc1inário aos servidores daquela.· autarquia; tendo pareceres:
da Oomiss!lCJ de COnstituição e Justíça, pela- constltuciol1all~ade: favorável,
com emenda de, Comissão de orçamento e, da Comtssão de Finanças. fa~

vorávei, com adoção da" emeTlCla da tJomlz.são de Orçamento. -. Relatores:
Nel~on Carneiro ~ Mário l'a'mborindef;Ul' - Osmar DuLra. ' .

N9 248, ele 1967 - ma Comissão 4e constltulção e Justi~a'. que autoriza
o poder IDtecutivo a abrir ao Tribtmal Regional. Eleltllral do Paraná, o cré-
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N9 906-57 - (Do Sr. Adyl10 l.i, VIanna) - Sollclta ao Poder Exeeu't1vo,
através Cio Mlnlstêrlo da ./\rI! f7lâutlca:, informa,,1íe.s sObre negociações -com
D6 EE. UU. visando lnslaln~ao de· base' de contrôle 1t1eteorol6l1lco, em Rio
Granue IRa) •

NQS07-57 - (Do Sr. Adh~mat Ghlsl) - Silltclla ao Poder Executivo,
através do Mln1stérlo das Comunicações, iniOlmaçóCs IlÔbre o planejamento
do CONTEL com relação /lo ru.tado de Santa Catarina.,

NO 90a-67 - (Do Sr Anacleto Campallella) - SoIUcta ao Poder Exe-
• cutlvo, ntravés dI) Mlnlstérlu Cla IndústrJa e Cllmérclo, fnfonnações sllbre o

processamento,que leva a ootl[,eder o aumento do preÇo do veloulo nacional.
N9 009-67 - mo Sr. Léo de Ahnelda Neves) - Solicita ao Poder Ex'i!

cutJvo, através do Mlnlstério das Relações Exlf;-rloreg, Informações sObre o
horário de lnl.lalho dlUl ílIDel'má$ls do corpo,dlplomlltlco, no exterior..

N9 910-67 - (Do Sr. Lêo de Almeida Neves) - Solicita 110 Poder Exe
,outlvo. através cio Ministério d~s Relações Exteriores, informações sõbre a
parLlclpação de brasllelros em C&-rgQS ou funções nos organismos Interna
CIOIlRUl.

N9 9U~S7 - mo Sr. JosP Ruy Lino) - SOll1cta a.o poder Executivo,
através do Oablnete Civil da Prellldêncla da República, por IntermédIo do
DAs.?, 1:Pf:'fnlllções sObr!' servIdores que- pllSfaram á condição de "Agre-
gado~. ' '

IV - PEQUENO E:;"'1-'EDIEN':I:E:

ANTOmO BRESOLlN -- Sllgrstl\.o para criação de faculdade de agro
nomia em No,sa Senhora do Socorro. munlciplo onde ..lá situado o Borlo
Florestal d9 Ibura nprcveifllmento de concursados para a Exat()rla Fe·
derll.L

FElJ ROSA - lll'tifie,gção de noticia de manifestação do oradél1' sõbr.
a mlprensa; correção de jll,iustlç~.& contra estiyadores, doqueiros e portuâ
rios: ampllaçlW da' rede d~ energia elét.rica de Gurapari.

'I'EóFlLO PffiES - VelO do Presidente da Replibllca ao projeto Que
,amplia a área do "Pollllono !las SêNls".

EMíLIO MURAD - Penhor mercantll.para o óleo de bnbaOIl: c'é
dito 1J~!'a fi safrlt de arroz; el1cr~la de Boa Esperança para o Maranhão.

CELF.STINO FILHO - nlriculdl1cles da ngrlcultura e dn pecuária dI
Golãs; obras do prédio do Banco du -Brasil em Morrlnhos.

PE-TRONIO FlOUEffiE.'DO - AlTócho fl!ool em 'Campina Grande.
SADI BOGADO - Debate s6bre a fusão dos Estados da Guannbara I

I do Rio de Janeiro; rejeição de prnjeto que determinava o aproveitamentt
de servidora,; do ImpOsto de Renda em categoria compatlvel com suas nU·
vidades: apêlo para .aproVf'1talllElltc de concursados. .

ATHIf: COURY - D~creto-lel J27-67 que regulamenta OI! trabalhos d06
porto~. .

ANIZ BADHA - Vlngem "O MltlJ~tro da Justic;a a POrtullal e de.;:lgllB.-
qio d9 seu substituto. c '-

AGOSTINHO RODRIGUES - 101~ aniversário da Balaiha doe 'ruiutl.
BEZER,FlA DE MELO - Impcrtação' cle tratores e máquintlS lodo"h\- '

riu. .
ANTÔNIO MhGALHAES - CLnsoild.a~ão de Erasilla.
PEDrlO FARIA - Livre ínl;p'pssO dos parlamentares no EstR<110 Má

rio Filho, na Guanabara; cJl&parl(ade de vencimentos dos detetives e e&
crlvães de Policia do mesmo Estudo.

AMARAL DE SOUZA ....c Iucluslio da BR-285 ....; Vacaria-Passo Fun~
do-SM 13or,ia - no plano Global Rodoviário pllra 1968.

CUNHA BUENO -. Calamltosn situanão da Justiça Federal em São
Paulo; declarações.do Mlnlstro das Relaçôe,q Exteriore& sôbre os aconteci
mento.. do Oriente Médio: relvlndlcações dos universitárIos.

RACHID MAMED - Llber:wl\o de verbas para a Usina HldrelHl'lca do
Alto .Araguala, em Mato Grosso.

FRANCISCO' AMARAL - R~pre;enta('lio do Congresso na delegar,ão
do Brasil a 519 Conferênclll llÜeTl'aclonal do Trabalho.

WElMAR TORRES - Af'!lncllls dI:' melE ~a·a os rnunlclnlos dI:' Fútima
do Sul, Glória de Dourados, r.ar"ll'~ e Narllvat, em MaID Grosso.

LURTZ SABIA - COl'stl'l"'\o ele uma p'.la e'e'lada ~"'bre o rio Ta
mandulItel. na 'cidad~ de ~ll'l Pllvlo.

CARDClSO DE ALMEJD 1\ ~~ Problemas d'l llToducá.o de mtlh'l.
EDGARD MARTINS PEFlLIRil. - Arei! 90 PoJlgono das St'cas no Es

tado. de MinM Gerais.
, JOAO LIRA FJWO ~ pl'lm~lre. cent,enârlo el.> Comnrcn dE' ('n1'l1aru.

RAUl, BRUNJNT - COnlll(1',lrAc do Conselho de Telecomunicações
C,ARLOSALBERTO - COll>:!u'ulaçMs com 'o Diário da NoIte, de Per

nambuco pelo seu 23" anIversário
JAMlL AMlDEN - E:dlnç11O dI SAPS e nomeaçie de nóvo procura-

dor para a CaBAl,. '
BENEDITO FERHE!HA - Pl'ojeto que acaba com a exigência de cer

tidão de plOpriedades ruraJs. /JecC/rrente do regulamento do ImpOsto de
Renda, '

PAULO :ABREU '- Eqcr-mll1hamento de proposlçlío A Mesa, ,ôbre Jne~
, dlaç{io do Brasil na puz mundial. .

, FLORES SOARES -Hl'clllm~çlio sObre Inscrição de oradores e sôbre
retificação de avulsos.

MILTON BRANDAO - Pronunciamento na DCar(\ra Municipal de
Parnalba, sObre inundações no Paul.

DIÁRIO DO CONCRESSO NAvi:oNAL25Cuinta~feira

ti" eJli,D' - IDo Sr. Adylío M. Vianna) - Sollclllt ao Poder Executlvo,
t,\ld(" J .. f.LLu!JLl'tlO da.,illl'lll!la, JJ,:4.fl!llJl,.:ões sóbre oonvé:nio ·.»m os m. OU.
VLél11[Jo llJ""'!;J.t;ão de bns!, de contrOle meteorológico. em Rio Grande (RS);

N\' S7'h7 - (Do Sr. Adyho M. Vianna) - Sollcita ao Pocler Executivo,
atl'll.veú elo M'11Jslérlú ela Agl'l".l'ol:ura, informações sObre negoclaçõ/,s com 06
],c. UU. vltando jllstalu~ão de base cOlltrôle meteorológico, em Rio Grande
miô·l. '

Nl' JWH-D7 - IDo Sr. ImUlnio BJ.'asolln) - SolJclta ao poder EXecutJvO,
ntl'1lvi'.' rio Minislérlo da Ar(f1cultUl'II, por intermédio do'IBRA, informações
BubJ'c o JJC!~'nmmio aos monJlores que trabalharam n06 serviços da Semana.
da 'l'~!l'll. ,

l'H' mD-57 - (Do Sr. Ad"ll<; M. Vianna) ~ Sollclta ao Poder E:1ílI!cutlvo,
nUl1VeE (lo MlI1lstélio da JustJça, por Intermédio do Departamento ae Poli
cJu. .Fell~l'!ll. hlÍl'mlilçõl!ll sôbre (il; motivos que impedem a percepção,da "gra.
tifJcnrfw l'f1l1rJal", pelOll optantes do INDA.

N'.' Dca'o7 --(Do Sr. PauJ.? Abreu) - Sollclta ao 'Poder Executivo, atrll.~
"l'C''J du (''-L,mele Civil ela PI'ps'd!!ncla da RepúblJca, Iníol'm~ Sóbre C» H
(lllJ~llos j""lJlCOS proporcionados, à AgêncIa N:aclonal para a transmlslio de
".A Vv::. "0 Il, ndl", d.lretamente de Brllslba.

m [,,'1-07 - (I)(, Sr. Cll.!doso de Almeida) - Solicita ao -PoC\J!r Exe
t;llllvo, 11II'llv&s do Mlnls!&rlo lia AgrICUltura, Informações s/lbre a exp-:,rtação
un. n1LIL~.:!n~, em oagasl

W' 1, ,,-D7 - (Do Sr. Aderbal Jurema) - 50lJclta ao Poder E,'iGcutlvo,
u!,j'l!\'t'" r:c, ,Mmistí!rlo dn Fazenda'-ln!orma~ões sabre a ap!illl\çáo do Decreto
nó m,~,t:l, ele 3 de áezrmlll'o de 11lCS., '

~v s: :i-01 ~ (Do Sr. IJU,Jl~ Bablá) - Sollcita ao Poder Eltecutivo. atra
vés do N:in:.lêrlo dos 'f1'llmportp.s, por intermédio dá RPF, Informações IlO
um ll!' J'r~ô~s fjUe impedirnUl á Santos-Jundlal a reformar a estação de pas
E.2.E('~l L'l., Llt~ E'f':;)to André SP I.

l'1" r:!-Cl ~ (Do' Sr. MjJvnnes Lima) -'Solicita lIO poder Exécutlvo,
II I ,~" r, uI' j,ju"slél'lo UM MmllS e Energia. Informaçõl!8 sóbre a instalaçAo
C" ,""I um t,e pej,l'ólcc no Nordeste brasllel1o.

,i" ~_~-m - (Do Sr. eadl Bogado) - SclJrlta ao Podsr Executivo. atra
,,' [jCl J~JI,!S;d'lo dos THm~)J"rl,es. por IntermMlo da RFF, infol'mr(ôee 116
L~: co "',U,-,'I ,1(,'10 [lu;] lmCinín'01lde funcionavam as estações da E. F. Leo-
L",,' ,m ) ame 13 IjUC toram extintos. ,
~ : ,:. [ti _ (LIO LI. 'l(1hlnho Dantas) - Sollclta ao Poder Executivo,.
~:: [ 1 l'1ín" 1._'1< do Int.~rIor, por Intermédio da SUDENE. informaçÕ"..s
!,C ,I, D r, • ,ti,' 5:' l-jçJ'" ('~. rljod~ci!TIrnto fie .úgu~ em nmniclplos baia1los.
, ,,]" l j. ,:') - (Do 8r. Dav] de Almeida) - Solicita ao Poder Executivo,
,,',.'.'C " r~ c, J' 'llJlil~i'llJ U'J 'l'HÚ,olho e Previdência Soclal.,lnformações sôbre o
L: •• u' ,'" jhuJdo llr' p~s.soal cedido 11 EmprêSa de Reparos Navais S. A.

i" I:_ ,m iDO 8r. 1iOCl:1Ell"1' de LIma) - Spllclla ao Poder Executivo,
iJ i l. " , ,'.2WJ.stlirlo elo TralJaJbo, Informações sObre a orientação'das atl-
~L' ,", c'~ p·:·~A"\IfDU. pelo mPB.

;!" f""'-fi7 - (1);, SI. Jooé Freire) - S01lclla ao Poder Executivo, atra
v,:' do j\Illlj~lbl'lo da Fln~ndll.. Inlonnllçlies sôbre seus órgllos transferidos e
('lJj 'l'rl".:.nrmen~() em ara~ilin. '

n" ~' !I.l, 7 " IDo' 8r. Paulo MIWllrlni) - Sollclta ao Poder Bxecutlvo,
o', "\H,o Úl ;'ilnlstérll1 dllS Minas e Energia. por intermédio da PETROBR.AS,
l',,","':' l,e'f f,übre IrnbalhOJ' realizados no munlclplo de Caçndor, e Vale do
}-~!, I r' [I I i:-j~ ri. -

'I:' 1,"I-U'/ _ (Do Sr. IDrII.m10 M. Pedro) - solicita 110 Poder Executivo,
fWil' n ti" i\nn'Rférlo da !n:lú~tria. e d.:>Comérclo, iD!Ol'1ltaçôeS sôbre oon
~rn:~ ele [;lInn. éslrangelrll pura diagnosticar as condIções da Indústria slde~
tÜl'~ 'r~ lwr!:nal.

'1'1" m,J·c,7 - (Do Sr. l1brlel Hermes) - SOllclta ao Poder Executivo,
fl.' In' éS 110 Gablllctc Civil dI'. Presidência da. República. por Intermédio da.
PTW:'l,"10TJ:I1RCÕes sôbre o funcionamento do colégio "Elefante Branco".

11? r~:·G7-- <Dá Sr. Ol\~riel Hermes) '- &JlUcta: a.o poder Executivo,
r,.' n\'~~ rI" Gablnele Cl"H da Presldêflr-la da Repúbllca. Dor intermédio da
F'DF, 1l1IDtl11!!ç5es sôbr~ lt blfurcação da Av. L-2, após o viaduto que liga
II ", ,H '111 P TlOrle da cIdade. '

li" g!l~-D7 _ IDo Sr. Rozendo de Souza) - Solllcta,ao Poder Executivo,
I!" 2'/1 S Ilo Mlnlslérlc dos Tlansportes, por intermédio do DNER. informa
t;U " ;;[]bl'" n lJgnçao I'odovlárla ellt.re Barra Mansa (RJ) a Bananal (8P).

1l'1 rD:i-m - \Do Sr Mário GurgeJ) - Solicita ao Poder ~eclltlVO,
~1!"!'1" ~o Mlnlstérlfl do ]'''nbaiho e Previdência Social, Informaçoes sllbre
(l c.\/cuJo rfctuado para o pagam-t,ltb tle abono, a famll .....s numerosas.

Nr; l~rlfi~li7 - -'Do Sr. A(]olpho Oliveira) - Solicita ao Poder Executi"o,
lJ.trn,.és do Ministério da l'klur.ação, informações sôbre o lIcórdo ..... ,., ..
J.l,mC-USAID.

N'I [[17-67 - (Do sr. AdOlpho Oliveira) - Solicita ao Poder Executivo,
III J'Rvrs do Ministério dos Transportes, infOl'maçiles sObre OI! motivos 1l0l' que
l!Í\lJ 1tJl mn IncluidllS as escalas Angra dos Reis e Parat1, no serviÇQ Rio-San
tDB, ao LólclB llrasl1elro.

m nnB-G7 - IDo Sr. Léo de Almeida Neves) - Solicita ao Poder Exe~
cu h "O, a hra\'l!s do Ministério da Fazenda. informáçõe& sôbre a situação ,da.
divida externa do Brasil durante o govêrno Castelo Branco. '

1'19 B[lD·67 - (Del Sr. Anadeto Campanellal' - S01ileta ao Podar Ex/l~
~ul,i',o, liInv~s do Ministério do Trabalho. informações sôbre o atendimento'
lrIécllco-l,tlspltalar pelo INPS.

N [i0(H!7 - IDo 8r. Sadl Bogadol - Solicita ao Poder Executivo. atra
vé~ do Mill151&lo do Trabalho e ~eviãêncla 8ocla],)nfol'idRÇÕe.s 8Õbre o Im
dRmulllo do processo de !Iquldaçlío da Equltativa. -,
. Nr; nol-07 - mo Sr. Sadl Bogado) ~ Solicita ao Poder Exeouti"o, atra

, vl'~ do Ministério da Educação e Cultura. lnformações sôbre a &ltuação dos
tcslaUl'allle~ populares do ex-SAFS, existentes em Niterói e Campos (RJ).

N9 nOZ-Gi - (Do Sr. ClIrdoso de Almeldll) - SOlicita ao Poder Exe
<'utlvo, nt.mvês do MlnlslérIr do Interior. por Intermédlo do PNOS. Infor
mr!,foo.s .súbre llS obras previstat para o córrego do IlE'tlro, em RIbeirão Prêto
(SPI. '

NO D03-67 - (Do Sr. Mário GurgeJ) - SoUclta ao Poder Executlvo, atra
vtz do Ministério da Saúde, informações s6bre os motivos que determina
~unJ u pal'allsas;l\.o do processo n9 275. de 9 de janeiro de 1966, relerente a,
servldores da Campanha de Ertadlcacão da Malária. I

1'1'1 nOB·67 - (DO Sr. Anaclelo Campanella) - Soliclla ao Poder Exe
~uUvo, através do Ministério dl1ll ~portes, por Int.erllP'lllo do DNER, in
formações sObre 00 serviços e ref]lrros na rodovia João-Pessoa-Camplna Gran
cre (PBl,

N9 90&-67 - IDo Sr. Gl!!nlo Martins) - Solicita ao Poder Executivo,
Mro.vés do Mlnlstérl" do Trabalho e Prevldêncln SocIal. por intermédio do
1':111''1'8, Informaçlles sObre &, sltuaçlio da Delegacia Regional Especial de Bra
sllla. em face ao Decreto-lei n9 224, de 28 de fevereiro de 1967.

~~~2
, 1ílii!'l"":T-
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v - ORA.<"\!DE E..'tPEDIENTE: São P~.ulo: cional, de um automóvel doado no Pa·
:m);OIS BARROSO. MARTINS .RODRIGUES e MILTON lilItANDAO -" Amaldo Cerdeirn - AnI!U'lA dre Carlos Marttns Rodrigues, da Ar-

Hom,enngeni "6stuma ao D~putudo \Valter Bezerra de Sá. Gastone, Righi - MDB qlÚdioceEe da Belém, Estado do Pará,
I' Harry Normaton ~ ARENA NO 1. H\, 'de 12 de makl \ie 1007 -

VI - ORDEM DO orA Lurt:l Sabiá ....., MDB Comunica haver o Senado Federal ne.
, FLORICENO PAIXAO, FLORES SOARES, JOSll: ESTÊVEs. ALTAIR: Nicolau Tuma"- ARENA gado aprovação ao projeto de lei Ins.

LIMA. ELIAS CARMO HAROLDO VELOSO, PAULO 'MACARINI. CUNIiA Pllnio Salgado - ARE~A 1. 253-C, de 1959. na Cllmara, e 3B, de
:BUENO; IIDGARD DE .ALMEIDA c' JOS'f!: 1UCHA _ apre3enta;-ã:l de pro. GoIás: , 1967, no Senado) que concede lscn·
jetos. . Em!val Cai<ldo _ AREN A. ção de Impostos e tuas federais ao

PAULO ABI1EU, TEM1STOCLES TEIXEIRA, WALDYR SrMOE8 AN- Mu~eu de Arte do Rio de Janeiro, com
TONJO BRESOLIN, OCEANO CARLEIAL. LISBOA MACHADO ARIO Paraná: sede no Estado da Ouanab:ua. ao Mu-
TEODORO ·TElóFILO PIRES, FAUSTO GA'YOSO FLORES SÓAreS' Crd.Rocha - ARENA seu de Arte e ao Muzeu de Arte Mo-
JOSÉ SAL'L'Y, FRANCISCO PEREIRA, OSI1:A5 CARDbso, MOACm L- Santa Catarina: <lema. cem sede em São Paulo, e dá
VESTRr, ADOI.PHO OLIVEIRA, FEU ROSA, M,~RCT'T, 00 LAOO. ER a- é outras previdências.
MO PEDRO. GASTONE RIGHI. ClARCIA NETO. JOS:ê: LINDOSO. ANA- Gen slo Linll - ARENA N9 1.1~Z. de 12 de maio de 1967 -

. CLETO CAMl'AN:E:LLA. GEN:I;:SIO LINS, FRANCISCO AMARAL AL- o~mar Dutra - ,ARENA Comunica haver o Semltio Federal ne.
MEIDA BARJ30SA, DAHY1. DE ALMEIDA, ADERBAT .1UREMA. ROCKE- Rio Grande do Sul: gado IIprovação ao projeio de decreto
FELLER DE LIMA. LYRIO linETOLI. CUNHA BUENO, ADYT,IO VIA- Adyllo Viana - MDB legislativo (us. 3~1-A, de ID66, na Cil.-
NA. ,TOSE GADELHA. JAMIL AJ\onDEN. WILSOJll' BRAGA, GABRIEL Antônio BresoJin _ MOB mara, e 14, de 1967, no Senado). qua
liE'RMFS, MARCOS KER.TZMANN. JOFL FER": "'JFA, .TO!<~ RICHA. PlU- Brito Velho - ARENA reformll., decisão do Tl']blli1al de Con-
DRO FARIA. !\fARA0 P'ILHO. CARDOSO DE ALMETDA BALDACOI FI- José Mandelll - MDB tas da União, proferl'da emseilSão *
LHO - I'lpresent'!leão de re(juerjm~ntos de Illformações.' , 11 de junho de 196- de~""'atórl> de. . O SR'. PRE5IDENTE.' _ A, ll'atn de a, ,,.,;,, aA1'lTONIO BRESOLIN, BENEDITO FERRE!RA, MARCOS KERTZ- ~ registro ao termo, de 8 de abril de
MANN - aprcsenfacfio de reCjtl~r.mentos à Mesa. . presença aeu~ü o comparecimento de 1965, de resci~ão do cont.l'ato celebra~

CUNHA BUENo - Reclamaciir, sôbre publlcnc!io da. parte da sessão' 46 serihores Deputados. do em 29 de 'Ícvereiro de 1954, entre
relativa à vlsltn do Ministro das lúlações Exteriores.'" Está p,berta a sessão. S . t d" I d d V

JOAO "'"""CULINO C t lb to< J Ab I d ,- Sob li proteçlio de D~_us m'ieJn~os o. uperm en enc a o Plano e a-n=. - arga r u.ur a su re c asses pro uwras de ~, JorJzaçiio Econômica da Amazõnla e a
Minus Gerais. ' , - ' nOSSo trabalhos. > firma "Construtora 'Tocanttns."
. RAUL BRUNINI - Questfio de ordem sôbre artigo não ih.~erto -em . -o Sr. Seeretárlo prOcederá à leltu- NO 1.144, de 15 de maio de 19{17 _

Eeu aparte. > _ . - ra da ata .'la sess'ão anterior. Comunica haver encaminhado ao Sr.
ços Pe~~rco~~~~~. ~. Reclama'cão lluanto, ao processamento dos eervl- II _ O SR. LURTZ SABiA servin- Prcsldente da República para sanção

JOÃO HERCULINO _ Questno de ordrttl ~A"re eVllSíío 'de pessoal da do como 2Q Secretárto, proce.:!c à lel- o projeto de lei (ns. 3.567-13, de 1966,
Cil.m!U"a" por fa1tg, de moradia e cutras vantagenil, ' _ tura da sessão antecedente, a qual é, na Câmara e 36, de 1957, no Senado)

GASTONE RIGHI _ Quef.tão de ordcm sôbre.o quadro dé pessoal-da sem observações, assinada., que altera a redaçãn do parágrafo
Ca~n.. único do art. 69 da Lei n9 '1.283, de

ARY ALCANTARA _ Comunicação sôbre_ moradia' de funcionários e O ,SR. PRE8IDENTE: - Passa-se 18 da deaembro de 1950, que dispõe
Deputados. . " li Ic~ra do expediente. sôbre a inspeção-Industrial e sanida-

DAVID LERER - Di(cussãó do Projeto de Decreto Legi~lativo ...... , O SR. AROLDO CARVALHO 3~ tária dos produtos de origem animal.
S08-A-67; . - - -"- _ ~ , - - '- . - , ,-'"' secretário. servindo de -.1.9 procede à NO-1.Uli. de. 15 ,de'maio de 19$7 -

MARCIO MOREffiA ALVES •. IComo Vice-Líder) - Acõrdos, dei Oo~ leitura" do heguinte' Comunica haver encaminhado li san-
vêTno com USAID. no setoe dn educação. \ -' ção do E,r. Presidente da República o

vn - EXPLICAÇAO PESSOAL . " " ..IU - EXPEDIENTE projeto de lei Ins. 3.102-B, de 1951,
ALI'A1R--L1lo,[A - Cri.e do. Companhia Petropol1tanll. de tecid~3. Ofícios: ,na Câmara. e 39-67. no Smado) que
BENEDITO F'ERREJRA - Us/) de anticoncepcionll.is no Brasil. _ Do Sr, 1" 'SecretárIo do Senado e.utorlm o Poder Exeeutivo a abrir,
DOIN VIEIRA - Problemas dro. mercado fínancelro. !'ederal: ao M\nistérro da Agricultura,. o crédl-
PAULO MACARINI -'Volta do seminário "O Comércio". de" Santa Oficios: tO especial de NCr$ 980,00 pal'a ocor~

Catarina, li clrculaçíío. d I-
MARIO OOROEL _ Violento temporal sObre ;Vitória e cidade clrcunvi- NO 1.082. de 11 de maio de 1007 _ rer a. e.::pesa rea muda; em 195~ com

BÍnhlls..·' Enca.mJnha autógrafo <lo Decreto Le- a execuçao de obras de C{)ustruçao no
DAVID LEnER _ crlse~-do Oriente Médio gislatlvo n9 9, de 1967, promUlgado ~n&tituto 'de Biologia Animal, no km
MILTON BRANDãO _ SCJCOITlI às populacões flageladas do 'DlauL pelo Sr. Presldente do Senado Fe- 47 da antiga Rodovia Rto-são Paulo.
nu ROSA _ Aniversário do coionlzação do Esplrlto Santo e do mu~ deral, quI:' aprová o uAcõrdo Básico NO 1..146. de 15 de maio de 1967 -

nlcipio de Vila Velha. de Cooperação Técnica e Clentltica ~omumca haver encaminhado à. s~n-
JOsl1: SAIN - Solenidades do centro Cultural de EstUdos JUl'idicos, entre os Estados Unrdos do Brasil e çJ!.O do Sr. Presidente da Republlca

do Estado do Rio." . a 'República Sociallsta da Tchecoslo- o pro~eto ele lei (ns, 3.095-B de 1985.
GASTONE RIGHI -' Unificação dC$ InsMtutos de Previdência. váqula", firmado 11ll. cidade de Pra- na Camara. e 43-67, no Senado) que
MILVF.RNES LIMA - Sistema rodoviário do Nordeste. ga, a. 27 de fevereiro de 1964. au~orizao Poder Exec)1tivo li doar li
ADYLIO VIANA - Dia do Telegrafista; lUslstêncla médicn aos Dre· N9 1.084, de 11, de maio de 1967 _ Aça~ Paroqufal de .Assistêncla !ie Li-

vidcnciárlos. ' Encaminha ?lJtógrafo do Decreto te- mOelro o Imóvel SItuado na rua de
VIII _ IJESIGNAÇãO DA ORDEM DO -DIA glslatlvo nO lO, de 1987, promulgado Santa Cruz n9 215, em LImoeiro. Es-
IX _ ENCERRAMENTO pelo sr. Pl·e.';idente do Senado Federal tado 1Ie Pernambuco.

2 _ MESA (Rclaçãcf dos membros) que dcnega o recurso do Tribunal de N9 1.147, de 15 Ide maio de 1967 -
3 _ LíDERES E VICE-LtDE:BES DE PARTIDOS (Relação dos InMn-' Contas pnra o fim de ser mantld:t a Comunica haver encaminblldo ã san-

bros) l'eformll. do soldado Walter Pereira ção do Sr. Presidente da República o
4 _ COMISSOES (Ralação elos membros das Comissões Permll.nentes, Barbosa. '. projeto de lei (m. L588-B-63. na Cil.-

Eõpecial.s, 'Mistas e de Inquérito)· , ' N9 1.056, de 11 de maío de 1967 _ mara. e 45-67, no senado)· que auto-
li _ ATA DA MESA Encamínha autógrafo do Decreto Le- riza doaçâo de prédio do patrimônio
6 _ ATAS DAS COI\.nSSOES gislattvo n9 11, de 1967, promulg!l.dO da Unlão- à Prefelcura Municipal de

7 _ SECRETARIA DA OAMARA DOS.DEPUT.II.DOS • pelo ·sr. Presidente do Senado Fe- .Camptna Grande, Estado da paralba.
deral, que denega recurso do TrJbu- Of. 1.154, de.17-iHl7 - comunica

- Ato da Mesa. nal cleponta.s para o fim de c,~r mano haver o Senado Federal con.1lderado
-,.....,--_._-~---------------,...--- Mda a l'Cformo. do 30 Sargento Carlos prejudicado o projeto de decreto le·

Ma SESSÃO EM 24 DE MAIO Pnralba: Ricardo da Nóbrega. ,slslatlvo (ns. 2B9-A, de 1960, na, C1\·
. - Eman!.satyro _ ARENA NO 1.16B, t.'II 12 de maio 'de 1967 _ mara e 10, de 1007, no Sel1o:ldo) qUI

DE 1967 Comunicl\ haver o Scnlldo Federa~ ne- denega recurso do Tribunal de Con·
PernaltlbuC{): gado apr?vação ao projeto de lei (ns. tas IXlta o fim de ser. mantida a re--

PRESIDJ1:N<JIA nos 8RS.: 1\I1LTON Carios Alberto - ARENA 1.009-C. de 1963, na Câm!lra. e 247, for)11l\ do soldado Josins Severino di
REIS 2" SECRETARIO, L.'\CôR- d 1 t t d" TE _VITALE, SUPLENTE _DE SE. Alagoas: \ e . 905. no Senado) que' altera a re- Frei ,as, por er si o o objetivo da
CRETARIO, GETULIO MOURA, OséllS C<lrdoso - AR.ENA dação do art. 67 da Lei 'Il0 3.807. de mesmo atendido pclo Decreto_ Lesis-
". VICE-PRES'''''1l''''T'' E ",\1'J8- 26 de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da latlvo n9 50-613.
" ......,.. """ Bahia: Previdincill. 1ii>Cial). ~
~'A RAMOS PRESIDENTE. João Borges - MDB N9 1.139, de 12 de maio d~ 1967 _ Of. 1.1'0. de 17-5-67 - Comunica
I À 13"0 COMPARECEM oa Mário Ptva - MDl3 Comunica haver o Senado Federal haver encamln!Hdo à s~nçâo dOI Se·

- S S'ENHORES:' ,Vasco FUho - ARENA negado apl'ovação .ao projeto de Lei nhor presidente da Republlca o pro-
(na. 3.650-B, de 1966, na Câmara, e' jeto de lel (ns. 42-B, de lSG3. na Cão

Ba.t1sta Ramos ,RIo de Janeiro: ISS, de 1966. no Senado) que concede 1l1sra, e 40 de l!l67, no Senado) que
José Bonifácio Day de Almeida - ARmNA desconto de 50% nas tarifas dns com- antoriza C? Poder Executivo l\ abrI!
Qetulio Moura Mll.rlo Tamborindeguy - ARENA' pe.nhtns de lelecomunlcações II radlo- ])010 Mlmstérto da ViMllo e Orlral
HenrIqUe de La. Rocque Guanabara:' teiecomunlcações.que operam em ter- ~ÚbIJCllS. o cl'tlodlto especial t~1J ••••• ~
Mllton Rets Breno Silveira - MD13 ' rit6rlo brasileiro - nas transmiss-e de NCl'$ 2.000.00~,O(} para n...nder lL
Moldo Cllrva.lho José Colagrosst ...,. MDB' 'di t'l 1.-" ,o s desll~sas com. o pag,gmcnto ele gratlfl-
Ary Aciintara _ Lapo Coêlho _ ARENA f{)"rio~. e e ev .110 no pais ou no ex- cae,5"o _salarial 1\0 pes'oal aO. RMe
Minoro Mryamoto. Wal<lyr Simões - MDB NO LHO, de 12 de -maío de 1967 _ Ferovlárla Federal S. A.

PUllll: I Minas Oerais: Comunica haver o Sel1(\do Federal Of. 1.158. d~ 17-7-67 - EncamInha
'Chagns Rodrigues _ MDB - Bento Gonçalves - ARENl' negado aprC'..ação ao 'projeto de lei out6grafo do Decreto [,cg;lslaMvo ml-
Ezequias Costa _ ARENA Edllar~Martlns Pereira - ARENA (ns. 3.585-B, de 1966. na Câmara, e mero 12. de 1967, promulgado pelo Se~

'
Heitor CavalcantI.- ARENA Geraldo Freire - ARENA 81 de 1967, no &.enado) que concede nhor Presidente do Senado F.dernl,

João Hercultno - MDB Isenção dos impostos de importação' qUe denega provimento a recurso do
Ceará: _ Manoel Tavelra - ARENA e de consumo e-da taxa de despnCho!TribUl101! de Contas pard o fim de

Delmlro Ollveira - ARENA Milton Reis - MDB aduaneiro e de .emdumentos consula- ser mnntidll a reforma rIo Cnúo Fran-
Jonas Carlos - ARENA .Padre Nobre - MDB' . re.s. para a entrada.. no território na- cisco Ganlndé de Aratljo~
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MlnGO lC

QUCI~jllór qu(stâo CJu~ surja Entre
Qois ou mais Estll4a8 coutratantes l;()

bre a inlêrpreta~Acr ou aplicaç1!o da
plc:êllte COI1Vellçlio que n~o tenha
sido soluc:onada DOr melo ele nego
cla<;Oes poderá. a pedido de qualquer
das portes. em ccnfllto, ser submetida
à Cõrte lntel'nnclonll de Justiça, sal
vo se as p!lrtrs lntere&mdllS coc'/e
nh:m outra roaneira d! soluc!oná-la.

M.1I11lj) lO

o E:c~ct~"lo Geral chs j';a;õ:?s Uni.
das comun:c:::rá a todos os EstaJos
Hem1JI'üs da Orgnrúlação das Na,;ões
Unida,' e !lOS EsCados não membros a

ARnco, I

Anrlro II

05 mAados cDn!~r.t~nles c:,rtvtm em
que nem a nquislçã'l voluntária por
um de seus nacionais da naclonall
dade de \Im outro Estado. nem a re
núncIo] à sua nacionslldade por um
de seus nnclonals. lnmedlrâ a mu'h:'I'
do referido nscional de conservar sua
nacionalidade.

Os F.sk dos c~nlralnntes convêm em
que nem II ~rlebra,:t'o n~,.,.. a dl~olll

çiiR do casamento entre nacionais e
estÍ'nMclvos, nem a mut1~_n~a de na.
elonl1lidnd" do m~rl~~ ,lu-r.nle o ensa~

monto poder21.l nfelnr ;11'0 facto a
uarkmalldnde dll mulher.

1EJ.lwdado 110 Seno do)

O CW;j\'s",s:> NllCIr'1l31 d,ecreta:

Al t.. 19 l' ier. cl'll1Ja, 1'.9 :J~ r:eg'ao
eln ,1115tlÇll d:> Tr3 balllo, maIs uma
JUDIa I.l" oonclllaçüo e Julgamento,
e",m l:cJe na cidade de Sento André,
EJtado de Bflo Paulo.

AI L :l'1 :Firam crIados \ÍJr1 cargo de
Jul~ do Trabalho e duns funções de
VD[',IlI, sendo UJlla para 9 relJrcsen·
'tp,'llo de emprega60S e outTa paro a
rtwc".mtllçlio de empregndores, com
(I intuito de atender ao disposto no
frrt.. 1~ rlf:.trL Lei.

Pnri ~h'io único. Haverá um su
]11[111" -flua cnda Vogal.

Art. ~? Os rnllnt1Dtcs elo;:" lJo~ats da
JU1l tu ora criada telrlllneráo -slmul.
tfmr_"mmte com os dos titulare. das
<LlLualmrn1e nu funcionamento n:> res
p',elll'o Estado.

_A1't,. 4" O Prf.'sldente do Tribunal
Hr:"('L':l rllomov~rú a imfalaçâo di!.
Jllf";, VI, mlr.rJn bem con'Q !tI outras
lmdid1l5 decorrentes da puscnte Lei.

Ar!. ri? Os vrndm~n\o. dos C!lrgos
c l1S g,(j I.Incn~ões das funçõe, de que
hvtn estn, LeI será;) os flx:!dl's pela
Lei nQ 3.414, de 20 de ]nnho de 1958,
pata IIS sedes dll'.l l' e 2' Reglôes, com

fiJ',Q MDOS E VJl.O A lMP::-Ui!1n.
JI': "~('umTES REDAÇõES 1"1,
11.~H::

nEDAçÃO Flr~AL
F'rojoto nl? 2.649-F, Ó 1f:'G1

CI ja I!JnCJ Jl!lI ta d~ Conciliação e Jul
r,01i1L'ufo UiL [Janla /1.J1tl~ é, Estado
t!E }:,1o Pau/n. e dá outras provI.-
llL-->7H'J[!-fl,

OI. 1.160, de 17-5,67 - Encaml- as modlflooçllCl estabelecidas em 1al8 ARTIGO 111 1por êsl.e Estado contratante; a!>Ó" ..
nha autógrafo do Decreto Legislativo posteriores. 1, Os Estados c6ntratantes convêm obtehção dêste comentlmento o Es-
1)9 13, de ln67. promulgado pelo Se- Art. 69 l!: o Poder Executivo auto- em qUe uma estrangeira. casaó.1 com tado contratante deverá notlflcl\-lo lW
nhor presidenl.e do Senado Federal, rlzado a abrir ao poder Judiciário - um de seus nacionais poderá adquI- Secretârlo-Geral das Nações UnldtJ8.
que Dlilntém decisão do Tribunal de Justiça. do Trabalho - Tribunal Re- rir, a seu pedido, a nacionalid/l.de de A presente Convenção apllcar-se-Il. ao
Contas referente e. têrmo de rescisão glonal do Trabalho do Trabllho da seu marido, mediante processo espe- território ou ~errltórlos menclonadoa
de contrato celebrado entre o "Go- 2' Região - o crédito especial neoes- olal privilegiado de naturullzação, a nesta notiflcaçao a partir da. data do
vêrno da República dos Estados Unl- sárlo à exeCUção desta. Lei, a.té o 11- concessão da referida. nacionalidade seu recebimento pelo Secretário-Ge
dos do Brasil e Deraon dt Almeida." mite de NCr$ 2.766,90 (dois mil ,ete- podem ser submetida às restl'lções ral.

Of. 1.162, de 17-5-67 - Eneámlnha centos e see....senta e seis cruzeiros no- que exigir o Interêsse da segurança 3. Após Q expiração do prazo de
autógrnfo do Decreto Legislativo nú- vos e noventa centavos). nacional ou da ordem públlca. doze meses mencionado no I 29 do
mero 14, de 1957, promulgado pelo Art. 79 F..sta Lei entra. em vigor ne. 2. Os Estados conlrabmtea convêm presente artigo, os Estedos ~ntratan-
Sr. PrcEic1ente do Senado Federal, data de sua publlcaçáe>. em que não se poderá Interpretar a tes Interessados comunicarao ao Se·
filie mantém decisão do Tl'ibunal de Art. 89 Revogam-se as disposições presente Convenl;ão como afetando cretárlo-Cleral os resultados des con·
Gonius pJra o fim de sustar a exe-- em contrário. qualquer lei ou regulamento, nem a~- sul!as com os territórios .não metro
cur;1ín ele cc,otrato e~lebraflo. em 19 d9 Comissão de Redação, 22 de maio guma. prática judiciária. que permlt~ pohtanos por cujas relaçoes Interna
janelto de 1055, entre o "Govêrno da de 19f17. - Medeiros Neto. Presidente. a uma estrangeira casada CO!I1 um clonal.. são responsáveis e cujo con
RI'J,úbl!r'll ['OS Ejiados Unidos do Bra- - Dnar .Mendes, Relator. - Elias de sellS nacionais de adq!Jlrlr de ple- sentimento p~ra Q aplicação da. pr&-
slJ e r:uiJl1elme TelJ Ee1J~nnno". Oarmo. no dlrelto a seu 'pedido, a naelonall- sente COnvenção não tenha sido dado.

nr. J.l~', d, 17-5-57 - Encnmlnha dade'de seu marido. A.~:l'IGO V1U
D.UI(,~;)rlo do D~rreto Leglslat.1vo nú- RED'ICÃO FINAL .
:ruem 15, de Ir;;7, promulgado pelo • ~ AnTICO IV 1. No momento da asslnátura, dll- 'ProJ'eto ele DS'Creto Lt'gisHl.tivot::1". 1.'1 :=)(];-r_te elo SEnado Fzrteral, que 1. A presente Convenção est:.I"ll. rallf1cnção ou da- adesão. qunlquer
rllf'fllé'IT! u:rí!;fto dD Tribunal de Con- Nq 306·8, de 1967 aberta il Msln'Jtura e à ratlt;caçáo de Estado poderá fazer reservas aoo ar-
t,'" reln o fim de sustar a execução • todos os Estndos Membros (]n Or:m- tlgos da. presente Oonvenção, com ex-
clt' !l'r,1D, de 14 de d~zEmbro de 1955, R~d~çao ~tnal do Prr:Je!o de Decreto nização das Nações Unidas, a.sslm céçâo dos arts. 1 e 2.
mJJl.lvo 11 cfllL:llfo c"leb'ado entre o Legl:latl1!0 11

9
, 306-A-lOG7•. aprova a como qualquer outro Estado que seja 2. Qualquer reserva feita de eon.

(JCI; dO e1,' H3püblJcn ílrs EUndos COTl!!(m~ao sobre a NaCIJnalld.1de ou qUe vml1R a ser mzmbro de a.1- fOl'mldnde com o parágrafo 1- do pre--
Vni{]"s eh Br:zll e Anton D.:1;'fs:h.", tl1 ./'.1ul~er Casada. adt'!!!dll pela gum organismo especializado das Na- sente artigo não preJudlcarâ. o caráter

or, 1. E1, e'~ 17-5-67 - I'l1rnminba R:soluçao -1.010 tX/) da At~em- ções Unidas, ou parte no lts!atut:> dll obrJgntórlo da Convenção entre o Es-
lJ11I""n!o (1~ D~_-rrto Le!ll~lntjvo nú- b'é1a-Geral (1'8 Nações unIda" de Côrte Internacional de Justiça, oU a t,ado (jue tiver feito a reserva e os
nÚ·l,; 1[1, elo lr,~7, pf(,n11"garlo p~lo 29 de fevereIro de 1057, qualquer outro Estado no qual a A'!- dema1s Estados partes, com exceçüo
Sr. P '~','OlJte é1~ Sen;vlo Fcd~ral. O Ccnllresso Nacional Decreta: -semblé!a-geral das Nnrões Unld:s do. disposição ou das disposições 'lua
ejlJ!) IN'12[Ull uBolwo d.o Tdbuno'\l de _. ou parte \10 Fstatufo li!! Côrte Inter- tenham sIdo objeto de reserva, O S&o-
Conj,-o: Il!bferldn no procrS:;:l número Art. 19 FIra aprovada, com reserva 11eclona} deI Justiça, ou P. qu.,,'quer cretárlo Geral dai Nações Unlda~ co-
'10 E!~-~1, (1~ inter&"~e da FIrma Em· quanto ao artigo X, a Conven~ outro Estado ao qual n Ms~ml"éla- municará o t.exto dessa re.sel·va. a to
PlÚ2 de FCJ'Ngms c Mot~res "Moto" ,bre a NULiOn(llldade da MU~ber cu.- geral das Nações Unldr.'l h~u'l~r en- dos os Estados que sejam ou que ve
1..1<1,,", 5adn, l'u:1otada pela Resoluçao 1.040 dere<;l'.do um convite. nham a ser parte da presente COn-

DI. l,lGn, de 17-5-67 - Eneaminha. (XIl da A5s~mbléla-Gera.l das Na- 2. A presente Convenção deverá ser venção. Qulllquer Estado parte da
nul ó::l'~j'o éo Dzcreto LeglslaUvo nú- ções Unidas, de 20 de fevereiro de ratificada. e o~ instrumentos de rat1- presente Convenção ou que se torne
l11Pl'O l7, de 1~07, p!Omll1gado p-elo 1D57. ficaçlio ficarão deposlbr1:n jlmto ao part~ da mesma poderá comunicar ao
Sr, p,eú1"ntü do Senado Federal, Art. 29 O pre:enle Decreto Leg\s- Secretãrl'l--Geral da. Org!!nlzação das Secretário Geral que não esta disposto
CJue mnTIj~Ul decisão do Tribunal de latlvo entra em vigor 1.11.1 data de sua Nações !í'nldlls. _, a se considerar obrigado à Convenção
(Jmltns rerll- o fim de Eustar a exe.- ·publicação., com respeito ao ~tado que tenha fei-
curiío ele contrato de emprést1mo ee-- Art. 39 Revogam-se IIS disposições , A'TIGO v to a reserva.. ~ EsSa. comunJcação de-
lcbmdo, em 23 de outubro d~ 1063. em contr~rio. , _ 1. QUa"quer dos Esp-dos m~nc;ona- verá ser feIta -no caso d~ um Estado
entre 11 Unlão Federal e o Estado Comlssao de Redaçao, 22 de maio dos no I 19 do art. 4 pcderá aderir que já seja. parte, dentro de novel1ta .
do Ii"nil'l!o f'anto. de 1967. - Mcelelros Nela. Presidente. à pres!'nte Convenção. dias a partir de. data. da comunicaçao

- Do Sr. Edilson Melo Távora, nos ~ D1Zar Mendes, Re'ator. - ElIas pelo Eecretárlo Geral li no caso de
seguinte-s tErmos: Oarmo. 2. Efetuar-se a adesão pelo depó- um Estado que tenha se tomado par-

E'l1hor Prpslr1enl.e,. CONVENÇAO SôIlRE A NACIONA- pito de um Insltumento de atle~1io te ·post.erlormente. dentro de noventa
,CCl1lunlcn n Vossa Excelência, nos LJDADE DA MULHER CASADA, junto ao Eecretárlo-CleTilJ dlS Nações dias a partlr da data em que o tna-

hdTIDS rc~lm::;n}als, rlue m~ ausentarei CONCLUíDA EM NOVA YORK,.A Unidas. trumento de ratificação ou dc adesão
elD rei" n p'rdr do pró,omo dIa 27. 20 DE FEVEREIRO DE 1957. AnTIGO VI !ór rJBp~"Hi!;lo. No cato em que se te-

En'.-! d_"'1 E'c,"úes 24 e1r mala de 1. A presente Convençã:> entrará nha Jelt{) tal comunicaçlio, a c"nven·
lrü7.~ - pJlleon Mel/o Tal'ora. O. Esta·;los Oontrata1Z/:':8, em vigor noventa d!os apÕJ a data çfio n!io deverá ser aplicada entre o

'A_ do depó'lto do sexto i"~t.rumellto do' Estado autor da comunicação e o Es-
RBCOl1/Lecendo que os confll""" de ..rutlficariío, ou de adesão. tado que fez a reserva.

lEJs e de prntlel\3 relativas à naclona- ~
1111.' de t'm nrlgem nas disposições re.- 2. para cada um dos Belrdos que 3. QualqUer Estedo que tenha feito
lnt1vns 11 perr'a ou 11 aqu1s'riío da na- ratlflc.arem ~" C~DI'=nOr\!) ou a ela re~erl'.lS de 'Icôrdo com o pnTlígrnfo 19
cicnalldade por parte da mulher em aderirem lIPÓS o dVJló,itD dj sexto do presentt! llr!'gü, poderá a (julllquer
vhlur1e do cD~-;'-1'nlo. da sua dlssolu- il'lstrl1mpnto de ratlf'r~"1i'l ou de IId!!- tempo retirar a reserva no todo ou

d d são, a Crnv.nr'·o eJ'~'t'rá em v;p em parte, após sua-aceitaçãO. por uma
t 1l0 011 da mlldlm~a de nor'nnnll a e novent" dIas rp~s a d~t:l em que rs~e, comunlcadío a tste re!pelto, endere.llo mnrido durante o casamento, , ~ i

Rrr<"117Icccm/o llue. no art. 15 da Estado houver <1e!loslf~.lo. o re'pg~ ç:rdn ao CeCI'etário Geral. da Ol'gan
D:cJnra",uo unlvel'i'al dos direitos. do tlv:> In-t,rum~n!o de r2tlfl~azã!) ,ou de z:l~í\o das Naçõea :Unido.s. Es~ co..
Jl~mrm, B A'~embl";n~r:cml da OTga- adesão. mUIl'cü~l\o surtirá etelto nn dlta de
111\'l'r~o das 1'1a"5es Unlda'l proclamou A~:'l'1r! IJI r,l1 J'f[;,'tJJ.menlo.
flue "todo indivíduo t~m diTrito a uma 1. Apllrélr.~e-à-a prez~nte CC!IVen- AOnGO PC
nn~ion911!'19c1e" e que "nlnRuém po- çlio a tN)~S Q~ t"rrlt6rlos nã? rl1!!l- 1. qualquer Estado contrntnnlr po-
dc,rtl ~,er !l:'b!h'~Tlrmente prIvado Il.e nomJS sr'b ti'i~la, coltnl9.ls e OU"Dl! d~l':l' ci:enunclar a pt'asente COllvençao
sua n"ej!"11al:d~de, nPJl1 (lo direito de tpnftól'I~" 1'-":1 r.1~frr'1'01all-11'" p-r fll":..l:orJLe eumunlcaçiia e~crita dirigida
ml1~"'r de nürlnnü!!clnt1~", cu1ns. rr',~ -""0; lnt-:na o ':~1"; fê'r T2S- ao reC'!etár.o Geral d~s Narões Uni-
Dez"J~sos rlp cCll'ptysr com 11 OTW'- p01t''!\'''l "'I""uer F.-+~t1o !,ê'rJ.':Ta- C:lS A C:cnímcio ~úrtlrÍ1 efeJio um !tno

nl:,r-í\:J cl~<; N""FI~" Un;:~ns para pro- tante; o "01':10'1 ccnlrclnn'e mt~rll"l. l'i."'o~ a da!~ em que 4) secretál'lo G&o
mo.'er o res';'Ho 11l1',·"r.,nl f' It ob·e,.. snd'l Mvt"", fl~,b re,~rv, i'ns tllsp~ rãl hrunr rcc' JJ-CI~ a COMI1"!!cariio .
vênch Il"s tlire'tt:'s do homem e das slrões elo fi ~~ eh l'l~~s·nl.. a' t':o no, Z J\ p:~senrc C~vcnri\o deixar{Í de
llb~!('or!es 1l:nrlnmonlals p~~a tcdos m"~!"lltn ,11? f'~l!1"tll,a da ;1l.l lf:C- ÇãO vIcÓ:'r.'r a par!:r ~'datá ,em que sur- ,
"em i'1,1',.,~ii~ (ln S"l''), cu [l,~ ~cl. ~!lO. d,!!cllll'U' o tf',.r ló.lo-.ou tlr efeito a denuncla que reduza 8

COlll"m, 'Des s?~llntes disposl~ões: os tenl1órJcs nutl metro~:J llrnfls .0'1 meJWS de seIs o número de Estados
rlu3ls a presm'e C'emVf'n~"o r.~:lÍ a"I~- Pll.~tes.
ear'll /p'(J fflrh llnr<; e,'~ 1'", n't\lra
rnllflrnrão ou ad~são.

2. Nos cn~os F"m rjtlC·.':,'Ffl tft'!'., ~ ...
n!\clcm~'t1r.c1f'. 1'1'1 tC\Titôrlo n1"" me-
t,ropolltnno não f~r conrld'r:-d1 M,:t~

integranlp "" tcnj'''r;o m"h'PlJ~l'lan"
ou no~ cmv'q rm ("11'''' " (In"~!."nthn~nt'"
1'lrévto de, \Im tc~rif",-,l' ,,~., m"r~"o

11l11no fôr nrrersnrin eM v'rft1d~ das
leIs .e prtítlr'lls crn·'ll'J~'oncI. rh Fs
tad"l cont"nt~nt~ cu do terllfó"h n§.,
metrono~lt"n(). par4 rllle ! Conv'n"'lo
se "pl1c'ue _ n() referirIo t~rrllório.

('l'\ul'le F"t"do (mn~cnh3r··:e-ána ob·
t!"nríl'J (1') nf'~~:);<jd" r'1'\'"".t"~'!1t""rp·n~o
do território n!tn mdrop?lHaM den
lTO élo p?'l~do de c1o;:e m?~~, ti partir
da. data da assinatura (J,] Convenção
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Assim para possibilitar n apUeação
ele parte do crédito extraordinário de
NCr$ 2.000.000,00 na aludida unida
de feédrnUy.;l.,' ê ,lmprescindJvel a
sua nomençuo expreSta no ato mee
cutlvo refer:do e cujo artl/rp perti
nente deve, assim. ser modlIlcado.

Qnelm aceItar, Sel;lhor Presitlente,
as e::pl'ctsúes do meu profundo res
pet/o. - Afonso Augusto de Albu
querque Lima.

ARTIGO .XlI

1. A presente Ccnvel1:,iío, cujos tl!x··
tos çhlncs. e;panhol, ll'uncb.'l. inglês e
russo fazem, iguahnente fé, ficará dp,
positar1a nos arquivos das Nações Uni
das.

2. O Secrciário Geral das Nal;ôfJZ
Unidas enviará cópia certificada ela
convenção a todos os Estados !'hem
bros das Nações Unidas e aos EstadilS
não membros a, que se refcre o par:!-
grafo 19 do artigo 4:' ,

Em fé- do qne os nbaixo-lU:slnados
dcvlditmcnt<! autorizados por seus I'C.
pectlvos .governos, assinaram a pl'e
sentI.) convençiio que fõl aberta i\. as
sinatura em Nova York, a 211 de fe
vereiro de 1957.

que sc relere o p:migrafo 1 do artigo
4 da presente Conv~'ção:

aJ As u5-'inatul'l1s e Imtrumentos de
ratificil~áo dcposll,ldos de ~oniorml
dado cem o arlJgo 4;

b) Ill~Lrllmenl,os de ad~são deposi
tados de conforll1ldlde com o ortlgo 5;

C) A diltll, cm que 11 p,'csente COll-'
vcnção entmr em vigor de cemIormi
dade com o artlgo g;

d\ COmlll1lCaçÓ~s e noll!lcações re
ceblullil de conlormidade (,omo ar
tigo 8. .

e) 1'JotlIicllções de denúncia recl:
blUas de conformkJa.de com o pará-,
gl'nio 1° do aJrtgo 9.

- j) A nbrogaçilo da Començilo, dr
conformidadil com o parágrafo 2 elo
o;rtigo P, I

da, coordenada e eficaz dos recu!! r, cita providências no senttdo aa can-
aproveitando a experiência, a trlld!· cessão da Importância de Or$ .
ção e a idoneidade técnJca da autal'_ 5.000.0GO,OO, ,para o custeio de des
qula federal, no campo ~speclfjco da pesas com a realização do certame,
problemât!ca e da atuação e orr,llni- .ao qual Incumbirá apreciar os pro
zação requeridas. blemas da classe unlverslbírla nacio

Por todos fsses motívos é que' pro- nal e eleger a nova DiretOria da im
ponho a V. E't~ a edição do ato en" tk1ade.
cutivo, em anexo, anotando que êle. '2 COnsiderando as altas f,nalJda
deverá contar com a competente des' do Congresso projetado e em vis
anuência e referendo do lIustre tlf.u- ta i:10 precedimento adotado nos exer-

L'ZP03IÇAO DE MII'TlVOS lar d~ Mlnls!ério da Fazenda,~ ciclos anteriores, quando, parn a rcll.-
Queira ~celtar, Senhor PreSIdente, Uzação do certame. têm sido coneedi-

E,M. 0112: ' as expressoes do meu prolundo res- dos recursos especiais, julgo O pedl-
Em 17 de abril de lS07 peito. - ,Afonso Augusto de Albl!" do merecer de deIerimento, para o

querque Lima. , que el1Lrelanta. necessnrla se torna-
ExcelentjssÍTo .-Sr. Presidentll SAO UDOS E VAo A II\IPr..rnllR. l'á aabertura de crédito, dada .a. ine-

da República; OS SEGUINTES PROJETOS: xlstêncla de verba. orçamentalla à
Tenho a honra de subm2ter 'à ele- copta da qual possa correr a despe-

vadlJ, decisão de V. Ex~ o projeto de PROJETO sa,
Decreto, anexo, que tem por obJ'eto N° 2 103 A de 1960 3. Nestas condições e para a h!-. • -, pótese de Vossa Excelência decidir
a declaração de estado de calamlda- Autorl;;a o Poder Exeeutl'v',O a abrl'r, ' pelo atendimento àa pretens[IO, te-
de públlca nas áreas dos- Estados do I I
Maranhão, Piaul. Ceará, Rio Gran- pelo Ministério da Edueação e Cul- nho a honra de apresentar o nc uso
de do Nort,t', Paraiba e Pernambuco, tura, a crédito especial de NC'rS •• projeto de lei, destinado a autorl7.ar
as!:oladas ,pelas inundaçõ,s illt'ma- 5.000,000,00 em favor ~ União Na- a abertura de crédito espeolal, na

, 'fl d cional dos Estudantes, para. oeor- ImporUl:ncla relerlda e para o fim
m~n,e verl ca as na Reglfto do Nor- , di d
deJl~. -', rer às de$pesas com o seu XXIII fi ca o.
. VJnculado ao reconhec:mento da, Congresso NaciolU!! a reali~ar-s I Reitero a V. Ex~. ncstJJ ensejo" os
eltu.aç:'o da calamidade prl'póe-se. no " em Belo' Horizonte; tendo parece- protestos do meu profundo respeIto.
proJeto. a abertura do crédito extra- Tes; da Com,tssão de Orçamento, _ José peCZro Ferreira. da Costa
ordinário de NCr$ 2.000.COO 00 (elols pela. rejeição e das Comissões de Ministro, Interino.
milhões de cruzeiros 110vés).' destina- Ed.ucação e Culllll'U e de Finanças, COMISS ~ O DE EDUCACAO E
do a.o atendimento de de:'pesns com pelo arquivamento. . ... CULTURA -
a socõrro às árcas e POPUlações atin- (PROJEI'O N9 2.103. DE lOgO. A QUE
glelas P?Jo ru:noso evento. SE REF.ERE7\j[ OS"" Pi"RECERESJ PAm:CEa DO IlELATOR.

O poder de editar.o ajo ora su"e- O congress? NacIonal decreta; , 1 _' RelatóriO
t:; LIDA E VAI A IMPRIMIR - rido a V. Ex~ tem inequívoco apõiD
A SEGUIN'J::E MENSAGEM: juridlco em norma e","pressa no § 29, PROJETO DE LEI O prescnte Projeto de n9 2.103-6ll,

do art. 64, da Constituição Federal Autori:a a' abertura de crédito rle autoria do poder Execut.lvo, nos
- MENSAGEM e o dever de adotar a medida decor- especial. têrmos da Mensagem n9 2

t
51-60, tel~

1'1I9 447, da 1967 re da competência estutida .no llJ't!- em vista conccder o crécJi o {"spee.a
go 89• item XII, da lei magna onde Art. 19 "Fjca o Poder Executivo a'].. de Cr$ 5.00ll,OOO,Oll à União N:lclllUal

Comunica que resolveu abrir U11l cré- se atribui li União a incUlnllt.ncla da torlzado, a. abrir, pelo Mini.>tério· da dos Estmlantes pa'ra custear as .des
,alto l~xtm(Jrai1tfírlo de NCr$ ....... deefsa p:rntanente contra as calami- Educação e Cultura,~crétlltO' especial pesas com a renllmção do ~XIII Can
2.<JllO '000,00, destinado a atender as dades públicas, especlalmrnte a sêca de Cr$ 5.000.000,00 (einco milhões de gresso Nacional, no periOt'l'o .de 10 a
dcspcarls de socôn orlas l'0pnlações e as inundações, cruzej.ros), para concess:io de aUXlllo 23 de julho de 10S0,na cidade de Belo
e áreas aljJlljWas pelas enchentes 1Jlnquanto lsso. as, formnlldades do li União Nacional dos Estullantes, HorIzonte. . c

nos Estados do Mal'i/n71cío, PilWl, procedimento vem indicada nos arti- destmados M custeio das' despesas O projeto chegou às nos~I!S mãos
Ceará, Rio Grande do Nr1Tte, Pa- llOS 41, item n, e 44, da Lei n9 4'.320, -com o seu XXln congres~o NaclD. depois da dlltn. marcada para o cer-·
ra!ba, pC1'llambueo e Alagoas. de 17 de março de 1954, onde se pre- nal. a realizar-se em Belo Horizonte, tame~ lQão temos conll~clm?nto de
, celt1.la que os crMltos elltl'aordinãrlos de 16 a 23 de julho do corrcnte ano. sua cfe~lvMão. Ao::uardamos, por par-

(.A COMISSA.Q DE FLSCALIZAÇAO, serão abertos por decreto do Poder Art. 29 Esta lei entrará em vigor te dos lntere~sndos, um pronuncla-
FINANOl!:ffi,A E TOMADA Executivo que dêles dará imediatl> na dato. de SilO. pubUcação, ficando mento sObre eventupls d?slJe~a' 10all-

DE CONTAS) conheclm~nto ao Poder LegislatiVo. revogadas as disposições em' contl'á- zadas e a faIta de· recul'~~s pilra.
ExcelcntJsslmos Eienllores Mem- ' A ne>(iao do Nordeste está sujcita rio. custeá-las.

ao paradoxo de ,efeitos 1103tls (10 'seu S· o dPC01'rlc1os mais de 14 met.es.
bras do Congresso Nac;onal: clima, onde .se alternam com tre- MENSAGEM N~·251-00, DO PODJl.th. pro;àvcimente, se despeses houve, ells-

Nos ti.'rmos do al't!go 64 § 29 e ar- qUêncla, os fenômenos da 'sêca e das EXECUTIVO pôs a UNE de metas para llqU!flá-ll1:s,
tlgo 83, Item In da oonstnuição Fe~ inundações, e cuja mal!',1111llde e im- Senhores Membros do Congres- dlsnon~e.ndo aBelm o auxl1io propostO
deral, combinados com o artigo 41, prevlsibllldade .es.~apam li possibll1- so Nacional: - no 'Projeto.
itcm TIl e arLlir,o 44 da Lei n9 4.320, dado de eontençl1o dos efe:tos pelos
de 17 de março de 19M, levo ao co- moJOs organizacionais preventivos. 'Na for;l11a do artigo 67 da C4lns- 11 - Parecer
nhecimento de Vossas Excelênclas De qu::tJquer' modo, o consectário titulçiio, tenho a honra de aprese'1- Em face do exposto. julgamo,; deve
que, em face da situaçflo de calaml- de danos e maleflcios naturalmente tar a Vossas jExcelências, acompa_ esta Umnlss:Io pronunciar-se \le.o ar
dane pú1)!ica decorrcnte da catástro- decorrcnte de 'tats infortlmlos assu- .Ilhado do Exposlção de Mol,ivos do quivamento do Projeto..
fe (lue se abateu nestes últimos dias me no Nordeste un:a redobrada gra- M1n:stro de Estado da Educação e Sp19.' da Coml~$ão, 27 de -,e1embro
nos Estados do Maranhão, Plaul, ,cea- vldac1e., dedo que têm Incldência. sô- Culturi'l, o Incluso projeto de lei, que de 1961. _ Lauro Cruz. Rell1.tor.
ril, E'o Grande do Norte. PllralblL, bre um ,co11t<':>lo sOcJal e econômico, autoriza o Poder Executivó a abrir, _
Pernambuco e Alagoas, compl'eencJi- ainda SltUilrlO num estág',o interior pelo' Minlstêrio da Educação e cul- PARl:CER DA comSSAo
uns pclm lIlunlclplos afdaflos pe- de desenvolvimento, desprovido de tura, crédlto especial de C"$ A Comissão de Educação,e Cu1l-\lrl\,
las inundações ultimamente acorridas meias aptos a proplolar. a. recupera- 5.000.000.00 (cinco milhões de CId- em sua 13~ reunião orc1inárla, reali
nuriuph J'pglrlO, 1'<:'.sDlvl abrir llm cré- ção dos danos e o pronto restabeleci- zelms), para' a concessiío de auxillo zada' em 2'1 de setcmbro de 1961. pre-
dito c:-;t,raordlnftl'io dI!' NeR mento 'da normalidade dn vida co- à União Nacional dos Estudantes, s~ntes os Senhores Deputados Dt!l'ville
2.000.000,00 (l1ots milhões de cruzel- munJtária. '" destinado ao custeld de despesas com' A\le~relU, LaUTO Cruz, Dirceu ClJ,'dó
ros novos), destinado a, atender as Informado das OCOrI'i'ncias, deslo- o seu' XXIII CongreMo Nall:onal, a so, Paulo Freôre, Adcrbo.l Jurema, Ma
despésflG 'de socõrro das pDpulações e q.?ei-me pal'a 0_ Nordeste e tive, en- reali,Zar-se, em Belo_Horizonte, de 16 ~OCI de Almelrla, Menotti dei Picchil\.
úrc,,-s nt1lJgltlns pelas enchentt's. tao, a oportunidade de verlIicar d!re- a 23 de julho do corrente ano. Celno Brant, Enrla:ró Júnior, Passos

IlruJ;ll'n, em 15 de -maio de 1957. tamente oU aútenticldade' cios fatos e Brasllla, em 21 de julho de 1981l...... Pôrlo, 1'1nolr Vareas, Nelson 'Jmegnn,
11 Co·ten"lIo aro. danos d JusCelino KubitncheTc., Car.doso de Meneoos e Plínio Sal'!!l'io,EXPOSlÇAl:> DE MOTIVOS .• ~ Uo> cau.!a os. 4 h

_poss/?, porta:nto. dizer que a sltua- EXPOSICAO DE MOTIVOS csolven opinar unânlmcmente pelo_
E,M. 119 0147: çao eXlstente e resultante da- calaml- ". - • 111rQUlvamento do Projeto n9 2.103·60,

Em B de maio de 1~67 t1arl~ rcclnma efetiva e Imecliata as- DO MINISTEHIQ DA EDUCAÇAO nos têrmos de paréc~ do Ftehtor, Se-
o slst1incla. do Govêrno Fed~ral. E CULTURA nhor Labro cruz. .'

Excelent!sshl:O Sr. Presiuente O montante dos recursos. a serem ',' Sr,1", da Comlsslio, 27 de setembro
Ul1, Repúblicll: , proporcionados pelo crédito 'extrãor- Copia autêntIca de 1%1. -- Dert'I!le A//cf/relti, no exer-

Temlo a honra de submeter li ele- cllnárlo, cuja abertura é sugerido E,M. n9 20-B, , cicio e1.:I- pl'csldêncla. - LctllrO Cru~_
vada. cOllsIdel'açáo de V. Ex~ o inclu- nesta proposição, representa o minl- Brasilia, em 27 de jU1'jhO de 1960. Relator.
80 projeto de decreto que dá nova ll1",,() de urna .contribuição slgnlflcatl- XXIII Congre~so Nacional COMISSAO DE ORÇAl!oIDHTO
rec1f\[:íio ao artlijo 19 do Decrel0 nú- Vil. do Poder Federal, integracla a ou- dos Estudantes. l'AnEcJ:R DO ltELA'1'OR
mero fia. 50!!, da 24 de abril de 1967. tras reoureos locais' ou eventuais a.ju_ Excelentisslmo Senhor

A modlficu,'ão se Impõe porque da das de outras fontes, na coniormlda- d t d' Relcrlndo-nos ao Projeto nQ 2,103,
Cll'ea descrita no referido artigo 19 de de conclusões a que chéguei Delo Presl en e a, Republlca: de 1ge~, orlunào da Mensagem núme-
ilcou ausente 'O estado de Alagoas exame e !lnállse de daelos técnicos Por melo dos ofJcios anexos e re~ ro 251-60 do Poder Execullco. que nos
também ntlng:do e Igualmente vltl-- proporcionados pelos órgãos púbI:cos memorando que. de acOrdo com dls- foi dJstrlbuido em 13 dêste mês, vimos
mado pelas enehentes que se abate-o especializados, com atuação na área. posição estatulál'la, devem ser cem- opinar pela sua rejeição. p'urll e slm-
rlUll sóbre quase toda região Norte A IndIcação de que o crédito seja vacado, para o próximo mês de julho, plesmente.
do Pais, aO ':)'.rí11eiro trimestre dêste aberto em favor da SUDENE. tem '0 seu xxm Oongresso Nacional, a Trata-se de assunto Inteiramente
MQ., mira asSegurar a. a.plicação adequa- Unlão Nacional dos Estudantes soll~ superado, e, que nem devia nos- tel:



sido envlad~, uma vez que à pàg111f1 10 Nacional a reallzar-se em Belo Borl dldos no setor Industrial 'e no setor' "campanha a mensagem e cujo mé
UO )JjüC( no j/i eltisÚlpll.l'eCer d6' então zoate " I bUl'ocriltico, adotou o seguinw ctítérla: Irito será apreciado pelas dau..a.. Co
Relutol', Dep; Odilon RIbeiro Coutf- tlalÍt das Sessões da ComlS/llió de Setor lIláuslrial: 8 (alto) horas por missões de Orçamento e de Flnan
11110, datado de 1963, opinando pelo seu Finanças, 17 de mato de 196'1. - pe. dlllo' num tulnl de ao (trinta) d!llS por ças. ._
n1tJII!vunwnlfJ. reira Lopes, Presidente. - Auguslo mes. 9 que Ilcrtnz 210 (du~ntllJ. e B;asflla,:m de .malo de 196:!. - Nel-

Pelo Decreto nq 57.634, de 14 de Franco, Relator. ,q~aren'll) horas de tl'abnlho ordma- 8011 CarneIro, HellltOl'.
jiJ,1]clM de InCa, no scu afllgo P, 10- PROJETO _ nC:SeLDr li1Urocrátlco: 6 (sels) ljOl'a~ PAm:CEa lI.l QClUiSSÃO
j'um BUEP2llSIlS, pelo praw do .sels me- pDr áll1, num total de 20 <trinta) (UM . . ._
Eeg, iLq lllMdaeles da União NlAclollal N° 4.254-A, de 1962 por mes. O que perfllz l~D (cellt.D e , A COlms::ao, de Canstltulçllo e ~,US::
rloti Estudantes; I determinada, no oltenta) horas de trabalho .ordlhárlo. tIça em reumao de SU:l Turm~ A
ndlgo 2'1, a disl3olução judicial da. So- AutorIza abertura, 1Jl!lo, MlnistérJo da 4 P,'ocuraudo fiXar o salárlo-hol'a,l'eaWDda: €m 29 dI) mala de 1~(j". opl-
cieLlpde IUNE). Vllll:~o e ~bia.r P!,JbllCaB, catlsigna. ord;nário. incluiu não sÓ os dIas nor nou, unànlmemente, p~11l constltuclo.

f)rrJf\ !.la Comissão, 20 de al)ril de do a AdmllllBtra~uo ~a, P6rto da mais de t;;pedlente como também oil nalldade do' projeto 42J1-G2, de neôr-
lDíJ7. ~ AIl/IJBlo NOllO, Relnlor. nlo de J_rtllclro, do credito especial sábados e flomlngos, do com o parecer dCl relalor. Estive-

I'ARELEJl /lA COldW9ÃO de Cr$ '1DO.~OO.ooo,oO, par'! paga- 5. Por despacho de 18-2-61, apre- ram pre~~ntes os Srs• . Deputados:
mento de .diferell~a de: salarla.hora clando recursO Interposto por Antonio Uelson- Carneiro -, fWlator, Joaquim

li. ('OlIJj,S~D de Ol'çnmento, em •.!'eu- extraordtnano (J/.JS SerlJlfl(,rC8 daque- Pinto da Silva pIeite:mdo que no Duvgl - no exel'ciclO dJl, Presldênela:
lJllío lml!nllrla de sua 'l'urma "C" l~ a.ul~rq.uia; tendo par.eecres: d,a cál1:ulo de salário-hora 'o{dinilrlo: no ~uda. Ci':mara, Carlos. Gomes, V111é-
wrl1iz <tln. 1lD dia. 20 de abrll de 1967: Cal/muao de . COll~tltulf:ao e. JUS!l: setor industrial do porw, niío 1ôssem no Magclhães, Eurico R~belro, Anisio

}\p.,enl.es os Senhores Depura.·los ç~. pela. cOllbtllU!!lOllaltdade, /atd, inclulelos 5 (cinco} dias relativos aos Rocha, Caslro C091~. Blas = Fortes,
Anl.ouJo lo'eUclano, no exercicJo da ravel. com

d
a~(/o dai cmel/. a a dias em que não há trabnlho ol·dlná. Ad~ucto Cardoso, Geraldo l'relre e

Presidência, M á r I o Tamborlndeguy, ComISSão e rçametl o. rio, o então titular dêsl,e MinIstél'1o Wilson Fadul.
HUY" L1no. Ossla.n AI'aripe, Aloysio IPROJETO 1<.9 4.254'A. DE 1962, A houveJ JlOr bem dar provimento no re- Brasllla 29 de maio de 1962. - Joa·
l1~n , Manoel de Almeida, Joel Fel'- QUE SE REFEREM OS PARECEREs) ferido recurso. AssnD, lJor despachIJ IJU!t11 Duval. no exercJc!o da pJ'esldên-
~c 1'a, Padre AntOnio Vieira. Ruy San- O C N elo ai decreta. ministerial, foi reconhecido que, no cia. - Nelson CltrMiro, Relator,
,<DS. Dento GOnçalves, Carneiro de ongresso a n . cálculo do salárlo-bora, no setor in-
LoY?la e Plorlcel1o Paixão, apreciando Art. 19 -e o Poder ExecuUvo au- duslrlal. devem ser excluldos cinco CO!,{lSSAO. DE ORÇAMENTO
o, h'ojeto n9 2.103-00 _ do Poder tor~ado a abrir, pelu. Ministério ela (5) dias que eorrespondem aos dias
Executivo que "Autoriza o Poder Exe. vla.çlío e Obras Públicas, consignado em que não há. tnbalho ordlná.rio. O PAllECl!ll DO RELATOR
(lutivo a a.brlr. pelo Ministério !Ia Edu- ti. Admlnistraçlio do pôrw do Rio de salário.hora, no u,tor Industrial, tel'á O presente pl'ojeto, de InlclaLlva elo
ca~lio e Cultura, o orédito especial de Janelro. o crédito especial de •.....•. calculado na base de 8 (olto) boras f,;tlil1w UolJllelllO de Ministros, foi en
CNr(; 5.000.000,00, em favor da. União Cr$ '150.000.000,00 (setecentos e cln- diárias durante 2& (vinte e cinco) caminhado ao exame do Congresso

acionol de Estudantes para. ocarer qUenta milhões de cruzeiros), pa.ra dias no mês. , 1-' I I M ~" • h d
às despesas com o seu XXUI Con res- pagllment<l da diferença de salárlo- 6. Estando. portanto, a parte di! so. ,ac ona ,em e,~ageJD acompllll 11 a
vc :NllDJona.l a rea.lIzar-se em BeJo

g
Ho hora extraordinário 1I0S Eervldores da.- llcltação referente ao servidores do ~: ~~ra~~Çã3a. d~i::ã~lV:SO~~lI~t;:~~~~

rlzonte", resolve, por unnnJmidade· qucla. autarquia, em atraso, ressalvada setor Indwtrlal do põrto decidida. PO) eas, e na forma do art. 18. item I da
aprovar o val'eeer do Relator De '-a prescriçãO qüinqüenal. dezpacho de meu antecessor, resta Emenda. Constitucional n9 4, de 19(11.
tndo Aloysio NoM, pela rejeição pu- A1't, 2.9 Esta lei entrará em vlgor examinar a. parte referente aos ser·
19DIlJa da Colll1ssão, 20 de abrU de na data dl1 suá pllblicação. revQia.das vidores do setor burocrático daquela de: ~~~~~il~~oaV~~r~ au~~r~~I~tlrr;
j
n07• - .4.nUI1l/o Fel/clano, no exer- as disposições em contrário. autarquia. -, b 'b I d I

c L!O da, Vice-Presidente _ Turma. MENSAO....M Nq 73.62 DO CONSE- Pelo Decreto. n9 51.320" dI! 2 de se- da. Viação e O ras Pu I cas - A m-
"C' Inos têrmos do art 61 10 R I ""DE MINISTR'OS tembro de 1961, foi extmto o expe- nlstração do POrf.o. do Rio de Janei·
l;):Wllto Interno). _ Aloúslo NOllô ell - LHO . dlente aos sá\1ados em vlÍrlos setores 1'0 - o crédito eepeclal lie Cr$ ...•
1«lor. ,Re- Excelentlsslmoa Senhores Membrcn da Admlrllstração públlea, que abran- 750.000.000,00 (setecentos 'e cinqüen-

do COl1gre~so Nacional.: geu o setor burocrático da menclona- ta milhões de cl'l1Ulros), destinado lia
C'.J1LCéll\ü :DE FINANÇAS Na forma do arllSL 18. Item I, da da ~utarqUla. • . , à\~g/lment~ de 1:~~dOS, E:ltIV.ftS áA

l'~!'C(tn DO IlEL}.TOIl E1nenda Constitucional n9 4 de 2 de k.r.lm, o horarlo ordinarlo nll.Clue.e . erença eldsa r O-d ora exI aodr n -
~ setembro de 1961 tenho a 'honra de setor pllSSOU a ser das 11 hOI'as às "10 aos sel'v ores a nlenc ona a !lU·

1 - Relq,túrio npresentar a Vossas Excelências, 17,30 horas, de segunda-Idra a sexta.- tarqula, ressalvada a pl'eecl'lção qü!n.
O Projeto n9 2 103 60 Men' acompanhado de exposição de moti. feira. qüenal.

tIo ForjeI' E:<rcuUvó d~ 2'1 d fJll
J

gem vos do Ministro de Estado da '\lla- O. horário ordinário, portanlo, é de Embora chegada a C$ta Casa no ano
de 1900 nllda ma! t e unho ção e Obras PúbUcas o incluso an- 6,30 .horas por dia, durante 22 (vln. de 1002 sumellt{! agora é a. matéria
\: s emos a fazer se- 'd I li ti' d t 1- te e dOIS) dias por mês. dlstrlbulda ao est.udD déste 61'gãe téc-

111 ..0 Ilrounrlar o pnrceer do Dcputndo teprllj~to e el. es na o a au or Ao seto burocrático deverá ser nlco. InfOl'mada. com parecer lll.vorá_
.I\lnyrlo !/Dnli, na ComlEsll d O _ zal' o Foder Execullvo" 11. abrir por ,r . ~ t ã
mento no mês de abrH .cJ• i e rça al>uêJe MInistério conSIgnado , Ad. ap!lcado o mesmo crlterlo do setor vel da dlluta Comissão de Cons ltulç o
r:o.e10. que é pela rejel ãoP.~~mo pas: ministração do Porto do Rio de Ja.- Industrial, ou seja, nã~ Inclusl\o, no e Justiça, em. apreciação efetivada. 11.
.lJles do projeto ç p a e sim nelro, o Clédito especial de .... • ... cálculo do va.lor da. hOl a, de 8 (alto) 28 de maio de 1062,

cr$ 750.000.000,00 (setecentos e cln. dias em que não há trabalho ordlná· As razões, que ditur..m a Inlelat.lva
O Congl'em:o Estudantll promovido QÜenta. milhões de cruzelrosl, para 1'10.. do GovtlllO, ,esi!io eXpteSSas na clta-

pela. ex-UNE, deverJa u reallv.ar de pa"amento de dl1eunça de salál'lo- 7. E:wl!ll'eço. ainda, que como se da c:'Q)oslçí1o de motivos do Ministério
18 n ~3 de julho de 1960. :Além de hora, extraordinário aos servJdores da. trata de atrasad~.. deverá. ser res- da Viação onde se destaca que o pa.
111í~ te':mos conhecimento da l'eall- quela. autal'qlÚa., em a.traso, resElllva p~jtada. a ,prescrlçl\u qüinqüenal u gamento, refprente ao pedido de aber_
~~ao deflte Congreato falfou um pro- dn Q prescrJção qülnqilenal. esta tiver se comuml1do. tura de <r/édito, diz respelw a direito
nunclamento dos Interessados em es- Brasllla, 17 de ma.io de 1982; 141~ 8. Assistindo, p~rtanto, razão, aos j'econhecldo, em procesSO rpgular, na
Illa.recer as posslvels despesas reall. da. Independência. e 749 da Repúbll- jnte~essados de pleItear da Admlllls- esfera. da administração públlca.
l!!l.das. Completamento de.~atuallzado ca. ;- Tancredo Neves, Primeiro MI· traça0 do POrto do Rio de Janeiro a Assim do ponto de vista linancelro
., ~l1perlldo ~ste nsmmto. conforme já nistro. dJ1ereru;a ele salário-hora extraordl· nada hâ que ccntralndlque o acolhl-'
Ilplll!ll'a em 1968 pelo seu a.rqulva- nárlo que deixaram de perceber da· mento do projeto desde que lelta li
menta o deputado Odilon FI.JbeJro Cou, EXPOSIQAO DE MOTIVo,S no m- (juela autarquia. tenho a. honra de correção para cruzeiros novos da Im-
tJnho, NISTll:RIO DA VIAQAO, li) OBRAS encarecer provldênclat de Vossas ~- porttincl nêle mencionada através da

TI _ Parecer PúBLICAS celêncla, no sentido de ser colocad" "egulnte aemenda de redaçlío'
no Banco do Brasil S. A" iJ, dispo. " "

DDU .!leJo arquivamento. BrllBllla, Dlstl'lto Pederal. - lim 16 slçfío da mesml:l Administração, como Al·t9 1.9 - ,
S I cl S - de mala de 1962. adiantamento' para. posterior regula- "onde se lê; Cr$ 7iO.OOO.~OO,OO (se-

F'Jl1~l~asc~m í~od: :'loC~~lfg~~ de Excelentlsslmo Senhor P61'81dente do rlzagão, a. 'ImporLâncla de Cr$ : ..... tecentos e cinqüenta milhões de eru-
Jl1JlJunta Franco Relator . Conselho de Ministros: '150.000.000,00 (setecentos e cinqllenta &dl'os'-

, mllhões de cruzeiros), para fazer ta· Lelll-se: ,Ner, 760.000,00 Isetecen.-
l'MH~CLR DA COIUllSÃO Venho apresentar A. considerll.ÇAo de ce aos aludidos pagamentos, por con· los' e cfnqil&nt& mil cruzeiro. novos).

A C . i< VOSSa EllCelêncla anteprojeto de lei I ia do crédito especial a ser aberto, opinamos, pois, pela aprovação do
. . om ,são de Finnncaa em sua. 8' mensagem, visando li abertura, por nos têrmos do expediente ar aa.pre- projeto
~t?snilio Ordinârla, realizada em 17 de és!; _Ministério} consignado à Admlnls_ sentado. , • pAlU;Cl,jl!lA (.'OMl'SSÃO
LL Q de 1907. sob a pl'esdêncla do se· tra.çao do Porw do Rio de Janeiro, Aproveito o ensejo pal'a. apresen.
l\,.:Ol' Deputado Pereira. Lopes, J'resl· do -créetlto especial de Cr$ tar li Vossa Excelência meus pl'otes. A Comissão de Orçamento, em lJe~;
w.lte e presentes os senhores Fer. '150.000.000,00 (setecentos e clllqüen- tos de alta estima. e distinta conll. nUlo OrdinArla da • sua Tunna C.
!lando GaIlla, AUp:usw Franco, FIo- ta milhões de cruzeiros), para paga. deraçlío- _ Vlrulllo !l'át'Ora _ MI. realizada. no dia 20 de abrI! de 1961,
HJ L:o!ll'rs, Geraldo Mesquita. José mento de diferença. de salárlo-horll nlstro d'a Viação 11 Obras Públicas presentes (}(j senhol'. Dp.pulados An-
Ma.rla. Magalhães, Osmar Putra, extraordinário aos servidores daquela . . t6nlo Feliciano, no ellerclclo da. Pré-
WelT11!lT Tôl'l'~S, Joel Ferreira, Wll- autarquia; em atraso, ressalvada a COMlflSAO DJo) CONSTlTUIÇAO' sldêncla, Mário Tamborlndegu:v. Ruy
ltIllr Guimaraes, Milton Brandão, prescrição qülnqllenal. E JUSTIÇA Lino. OEslan Ararlpe, Aloysio Nonô,
llUymundo Bogéa, Oscar _ C!I"doso, 2. E!r.llarc~o a. Vossà 'Excelêncla que PABJ:CEIl DO IlJ:LAToa Manoel de Almeida, Joel Ferrelra, Pa-
.P,lltt'Dlo M!lti111hl\es, Antônio Neves, a Administração do Pórto do RIo de dre Antônio Vieira, Ruy Santos. nan-
Jlllllê cuu.-y, Doln' Vieira, Mil, Janeiro. ao fazer o cálculo do paga.· Pre!l!nde o Conseiho de Mlnls,tros to Gon~f11ves, Carnol" de Loyola e
til€US Sclllnldt. Manoel Rodl'1gue.s. mpnto das obras extraordinárias, Ido seja aberto lJelo Ministério da Viação FIorlsceno Paixão. aprecla.ndo o Pro
Marrnc l~o.!'tzmllnn, opina. Jlor una tou um crJttsrlo menos favorável aos e Obras Públicas o crédito especial de ,leto n9 4254-82 - do Conselho de MI.
nlmIdade, de aeôrdo com o parecer do interessados, crilérlo (,6te reformado Cr$ 750.000.000,OO.. llara. pagamE.nW,da nlstlOs - qne "Autoriza abertura, pe
,'cln!or, PCllullldo' Augusto Franco, pe- oor despacho do meu nntecsSIlor. diferença de salárlo-horl sllt.taordlná, 10 MIl"lsMl'IO da VIll()lo e ObraR PÓ·
lo IlTrllllvllmrnto do ProJeto n9 2.103-60 3. Versando a presente questlío s/l- rio aOl servldores da administração do bUcas, consl8nlldo à Admlnlstraçlío do
fiue "cl1torlul o Poflrr F~ecut1vo a 'lire a IncIdência. do percentual cor. Pôrlo dli Rio de Janeiro. 1'6rto de Rio de Janeiro. do crédito
l'bdr. pelo MJnisthio da Edl1caclío e I'psl1(mdente a hora extr40rdlntl.rla, a Pelai r4zões constantes da exposto .peclal de C,', 750'.000.000,00. pal'Q
CnJ!,nr'l. o ol'l'dlto especial de ..... , incidir sÔbre o salArio-hora or(l!nérlo çio de motivos do Sr. Ministro da Pllllamento d. diferençA de ·..!Arlo
he..}; fI,ono,no l'm 11\\'01' dn União Na· dos Intrressados, aquela. Administra- Vlaçfi.o e Obras Públicas áat&<'!a de 16- hor. llxtraordlnArIo 1101 se1'\'ldol'•• da._
ctonal dos Est,udantes, -para ocorrer as Qlio, l para. encontrar o salário-110ft lIe, mala corrente. meu parecer é ~1R quela \u\arqula." }'ecolve, por ullanl
despesas com o seu X>.'TIl Congresso dC\S mesmos, que Se encontram dlvl- constitucionalidade do projeto que midade. ,provar o'1'Rl'eeer do Relator,
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PROJE'rO N9 24~, de 1967 ,
Cria camas 110 Qu'~d,rD do Pc.ssoa/ da JU3/~a do Trabalhocla 2~ Região, e d4

ou~ras plQl,'idcllc1C1S; tendo 'bC/receres Javoravets daVCo1ll1ssóes de Or
çamento, de Fiscalização Finam'eira e ToinBda de Contas c.de FInanças.

(DA_COMlSSAO DE CON::nTrUJÇAO E .rqSTIÇ'M
O C()ngressp.~aclonll-l d'!cr<!ta:
Art. 19 Ficam criados' no, Quadro do Pessoal dO, Tribunal Regional do

'l'rabalho da 2' ~,eglão. os seguiD!p.s c,argos:

;;;..-.---"...:.---:--------~--_.._- -
Art. 2V Apllca-lie 110S funclonúl'lOS dos Quadros Clas secretarIas dCJl Tri

bunaIs de Justica do Trabalho' o dJspõsto no art. 19 da Lei 264. de 25 de
feverelroc

dE' 1945. 'CllD1 11-5 sJteraçlles constantes do artigo 79, da, Lei ,.a. 890. ,
de 18 de abrll de ,lU6l. '

Art. 39..Es!a Lei entrará l)"1l1 v.lg<Jr na.-data de sua publleação, revogàdl18
as dl3poslções pm contrârlo. . " . .
, Sala da .Comlllsão, em 15 de junho de 1006. - José Barbosa, Vlce-Pn·

alden'.-<! no exerclclo da presldênoia. - Nlcolau TU11Ia.,Relator.
'MENSÃOEM NV 2-64, DO T. R. 'Í': DA 2' REGIAO

Eln 23 de jlllhO de 1964.' '
:s:xmo. Sr.- Presidente na Clinlarad05cDeputados.., . ' .
O Projeto üeLel n9 2.64!l-A-- ora em tramltaçlio nessa Ilustre CMa do

C/ongresso Naclc·nal -. cria. a. 2'1 Junta de Concillnçáo e JUlgamento na ci-
dade de Santo André, EStado de São Paulo. .
, Den~re as provldênQlas fundnmentais ao f\l!1clC\WlmllE1to de orgáo dcssll
lIo&Wt'iEII.. uma. deÚt011 de ser' ali consignada: T1'ata-se da eonstltulçáo dI)

PA!lEClIR' DO llEUToR

1'- Rewt6rl0 '

PROdETO
NC! 248, de 1967

Autorl:!a o poder Executivo a abrir ao
Tribunal Refi/ona! Eleitoral do pa
ranel. o crédito' especial' de•••....••
CT<; )aa .150,00. destl'narlo ao paga
ml'7lio de qralilicat;ílo de 11i"el uni
1)ersUári!> !l "ocupantes de cargos da
<I1u'l!' 'l'rlr'1L1JaI: t~1!do' pareceres ta
11or,jlle/" rloN CrmlUlséles de OrçB-
mento c de l"ím!1lras, .
, IDA COMISSAo

DE CON,STI'IUIÇAO E JUSTIÇA)
(A Mesa): ,
O Congresso ,Nacional decreta:

'Art. 19 ]'f: ó Poder Executivo auto-
rizado a abrir ao Tribunal Regional A Comissão de JustkH u'ani'fol'mOll
Eleitoral do Paraná. o crédito espe- "em projeto a solicitação do Tribuna!
cla1 de Cr$' 16.6150.00 (cento Il ses- ~glonal Eleitoral do Estado do .Pa
seuta e seis mil, c~nto e-cmqtlenta raná no sentido de que lhe seja aberto
cruzell'C1S de,tlnado ao nagament>O, q crédito de Cr$ 166:1:;0 (cento e ses
de gratificação de nIveI universitário senta e seis mil, cento e 'CInqüenta.,
dos- ocupantes de cargos de Diretor-I cruzeiros)" para pagamento. de nivel
~al e Auditor-PlscaI ela. Secrp.tJlria. 'miversitário a. funcionários daqueitl.

Deputado Mário Tamborindeguy, f<\-\ daquele Tribunal e referente ao exer- Côrte. correspondente ao exercicip I A rnatk-ia. recebeu parecer favorá.-
vorável com Emende.. " ciclo de 1963. ' de 1963. ' vel na Comissão de ,Constituição e

Sala 'da Comissão. 20 _dif abril de Art. 2~ A presente lei entrará em Realmente. àquela época ha"la a Justiça. e Igualmente foi aprovada por
1967. - Antônio Felícia11o, no exercicio vigor na data de sua publicação, re- referida gratificação, razão por que- unanimidade na Comissão de orça
da Vice-Presidência. - Turma "C" vogadas as disposl~ões em contrário. a.' Coml~ão de. Justiça eonsidero1J.! mento.· '
(nos tênnos do art. 61, do, Reg. ,1n- Brasilll' lO cle mala de 1966. _ constltuclOnal e JuridJco o pedido. ' II - Parecer
terno). - Mário TamborinderJ1LY, lia- lJja/ma Marinho, Vice-Presidente no Julgamos conveniente a sua apro- • Ent d Ini' I' ti d' T I
1{\tor. . 'exercício da Presidência. _ AcciolV vação. "enemos que a c a va ,o r-

F'illO R J t - . . n - Parecer' buna.' R~(:'~onal Eleitoral do Paraná
COMISSãO DE FINANÇAS' I, e a ar. apresenta os perfeitos re[julsltos de

, 'l'RmUNAr, REGIONAL ELEITORAL Pela aprovação, boa técnica legislativa e' modo Que
.!'A=er:n DO mATOR DO ESTADO DO PARANA lU f á . I

I .,- Relatório CURITmA, lO D'!I: SETEMBRO l~la~aw91~r;;iss;~i~go.d~e~:~;~~ de, ~al~o~a~os~~srõ~~ec~~ ~~C::;ls~~ó de
origll1árló do poder Executivo 'ob- DE lC63 - Flnan<:a~. 13 de abril de 1!!ll7. -·Leon

jet1Ya a ,abertura dl! um crédito espe- OFíCIO ~19 .J.:ti36 PARECER DA COMISSÃO' Peres, Relator.
cial de setece~tos e cinqüenta mi- 'sr Presidente' A Comis.são de orçamento, 'lm reu- HiRECER DA cor.IIssÁo
lhões de crUZClros velhos para aLen.--,· . , nião plena ordinária. realizada no dia ..... .
der diferença de salário-~ora extraor- ~Tenho a honra de solicitar a Vóssa 10 de agOsto de 1966, opinou, por A Comissão de Finanças em sua 4'
dlnário dos servidores da Administra- Excelência as ncc:esnrins providên- unanimidade, na. forma do Parecer do Reunião Ordinnrla, realizada em 13
çãi> do Párto do Rio de Janeiro. elas no sentido de ser aberto, pelo Relator, Deputado Wílson FalcÍlo, pela de abril de 1907, pela. "Turma B",

o débito do Govêrno, de ordem le- poder Legislativo. um crédito espe- aprovação rio Oflelo n V 2. 336-ii3. sob a. presidência do Sr. Deputado
gal, que data. do ana_de 1062, teve elal na importância de Cr. 166.150,00' Est.iveram pres~ntes os Srs. Gul- Femando Gama, Vice-Presidente ,da
pareceres f:lvorâvels na; Cnmis,ões (cento e' sessenta e seis míl cento e Jhermlno-~í:le Ollveíra, Janary Nunes, "Turma Il" e presentes os .,senhores
de Constituição e Justiça em data de, cinqüenta cruzeiros), Dara atender, no Souto Maior. Floriceno palxao, LJno Deputados Clej Sampaio,Paulo Ma
28 de mala de 1952 e orçamento em corrente exercicio. ao, pagamento de Braun, Aloysio de Castro; Annando clcI, Osmar ·Dutra, Martins Júnior,
data de 20 de abril de 1957, nesta com gratificação de nlvel universitárIo aos Corrêa, YUldshlgue Tamura, Aéelo Wilmar Guimarães, Anllclelo Campa
emenda qui! visou a correção da ex- ocupantes 'rlos eltr"oS' de Dlretor-Ge- Cunha, Chagas Rodrigues, Euclides nella. Raimundo 'Bogéa." José Maria
pressão "cruzeiros" para "cruzeiros ral e Auditor Fl~ca! da· Secretaria Triehes, Manoel de Almeida, Alde Magalhães, Geraldo MescJulta, Alhiê'
novos". ' , . dÊ'ste Tribunol Rerional Eleitoral, de Sampaio. anduJiy Carneiro" Mllver-' Coury, Flõres Soares, Marcos Kertz-

li - Parecer vez que o arédlto emecial de ..••. ; ...Des Lima,. Alves de' Macedo, Elias mann, Adhemar Filho, Antônio Neves
, bll'd d d C1'$-384;000,00' (trezentos e oltenta-'e Carmo, OlÚrls Pontes. Can..!in de e LeCl'l PL-I'es, opina, por unanimidade.

Tmtando-se de ~esponsa 1 a e e- quat.ro mil cn'z~!ros) anteríonnente Loyola, Paes de Andrade' e Furtado 'de acOrdo cum o parecer do relator;
eorreut! de dispOSItivos legais - cO!,l- solicitado. por Offelo n9 1. 989, de 24 Leite. .., Deputado Leon Peres, pela aprovaçiío
solldaçao das Leis do Trabalho, np.o de lulho do corr~nte .ano, desta Pre- Sala da Comissão, 10 de agôsto de do Oficio n9 2;336-03- do Tribunal
vemos porque desatender a proposta sidêncla, é lnsttflclentepe,ril. atender 1006. - GUilhermino de,.Olivelra.• Pre- Regional EleltDral do EStado do Pa-
do Govêrno. as desprllns decorrent.es da referida sldente. -' WilsOn Falcão, Relator. raná - que Eollclta ab'r:llJ' dn r' e-

Por tudo que do projeto consta aeo- gratificação' durante o corrente exer- ' dito es~ecial de Cr$,166.150,00 (cento
lhemos 05 pareceres das .Comlssões de clcloe, \ .- . OOMISSAQ DE FIN_~NÇAS eSesLlnta e seis mil cento e cinqüenta
.orçamento e Constltulçao9 e Jf~lça, Agradecendo a atenção de Vossa PARECER "DO RELATO!! cruzelro~l, para. atender ao· pnga-
com a. emenda ao. art. 1, em tmdo Excelência ao )1resente pedido, VR.- mento de gratificação de nível unl-
parecer 1avorável: . __', lho-me dp el1Jlejo pa'rll reiterar a,· .r - Relatório., versitárl0 'aos ocupantes dos .cargos

SaIr. das Sessocs, da Comlssao de Vossa. Excelência Oq meus protestos ~través do Oficio ,n9 2.335:63. o rle Diretor-Cera!' e At1rJlt.,'··F:~c~1 da
Justiça. 17 de mala de 1967. - Os- de alta esl:1ma. p i:1l~tl11ta. coruiidera- TrlQunal Regional Eleitoral do pa- Secreta,ria daquele Tribunal'. nos têr-
mar Dutra R..elntor. cão. - Lauro FabricIo de Melo Pinto, raná pede a. abertura de 'crédito espe- mos do Projeto elaborado pela Co-'

PAl1EC!:R DA COMISSÃO Presidente. cial de Cr$ 166.1qa (cento e ~ersenta mls.são de constitUição e Justiça.
A Comissão de Finanças em sua 8' COMISSAO DF! nClNsTíTJJrçAO e seis mil. cento e ,cinqllenta cruzel- Sàla dâs' Sessões da Comissão rle

Reunião ordinária, realizada em 17 E JUSTIÇA' rosl para. efetuar o pall:amento de Pinanças, 13 de âbrll de 1967. - Fer-
dc mala de 1967, sob a. presidência do PARECER DO RELATOR fa.tYic~ãl a de nlvel unlversítárloa nanrlQ G: a ma, Vice-Presidente no
Sr. Deputado pereira Lopes. Presl- une on os do seu quadro de pes- exerciclo da p~esldêncla. - Leon Pc-
dente e prese.ntes os srs. Femlindo 1. O TtilJUJm1 :Regional Eleltórai soal, rcs, Relator.

,Gama. Augusto Franco, PIores Soa- da Paraná,· ,pelo Oficio n9 2,336, de
res. Oeraldo Mesquita, José Maria 10 de setembro de 1953. solicita. a.
Guimarães. Milton Brandão. Ray- abertura do crédito especial de...•..
mundo Bogéa. Oscar cardoso, AntO- Cr$ 166.150. destInado ao pagamento
n10 Magalhães. Antônio Neves, Athlê de gratlflca<',ão de nivel universitário

, Coury, Doin Vieira, Matheus Schmldt, aos ocupantes de cargos de Diretor
Maljoel FUldrigues, Marcos Kertzmann Geral e Auditor-Fiscal da Secretm'la.

I 'd d d ~ ô do daqUllle Tribunal. "opina, por unan ml a e, e, uC r 2•.A" 1n1~lfttlvft do Trl'bun~l nãocom o parecer do reiator, Deputado ~ u u u

Osmar Dutra, pela. aprovaçlio do Pro- ofende a Constituição e .0 seu ateu
jeto nq 4.254-62, que tiAutoriza aber- dímento ainda é oportuno. >

tum pelo Ministério da Vlacão e 3. com o projeto anexo,. fica a.ten
Obrás Públicas. consignado à' Admi- dlda. a soJlcltn~ão rIo Tribunal Reglo
nlstracão da Pôrto\do Rio de Janeiro, Dal Eleitoral do Paraná.
do crédito especial de NCr$ 750.000.00, ,Brastlia, 10 de nllllo de 1966. - Ac
parn pagaménto de diferença de salá- cIo/V FfihO, Relator.
rio-hora extraordinário aos servidores PARECER DA COMISSÃO
daquela autarquia". com a adoção da
emenda da Comissão de orc;amento. A' Comissão de Constituição e Jus-

Snil1 'rlus Sr.ssões da Comls.são de tlça, em reunião de'sua TunÍla "A",
Finanr.as,. 17 de maio de 196'7. - Pe- realizada em 10 de mala de 1966. opt
relm Lopes. Presidente. :- Osmar, nau, unãnlmemenlf', pela constituelo
Dutra. Rela tor. italldade do Oflc!o, nq 2.336-63" do

Tribunal Regional 1illeitoral do Es
tado-do :paraná, na forma do Prbjeto
de Lei anexo, oferecit;lo pelo Rela-
tor. '

1!:sUveram presentes os Srs. Depu
tados: Djalma. M81'inho. Vice-Presi
dente: no exerclclo da Presidência.,
Accioly Filho, Relator: Ivan Loo, Ar
ruda Câmara, Dnar' Mendes, Tabosa
de Almeida, Laerte Vieira, Aurlno Va
Irlla. Nlcolau Tuma l!f Ulysses Guima-
rães. . "
,Brasl1la,10 de maio 'de .1966. 

Djalnu: lIfarmho. ·vIce-Presldente no
ro:e1'CIcJ o da Presidêncill. - Á,cclolll
FIl1IO, Relator.

OOMISSAO DE ORÇAMÉm;o
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COMISSAO DE CONSTI'I'UIÇAO.,
E JOSTIÇA .

PJ'-2
PJ'-3
PJ'-9
PJ'-S

1
1
1
1

1 Oficiai JudirlarJo para a J. C. J. de Sto. André PJ'-õ
1 Onclal Judichírlo IJnra a J. C. J. de sto. André • PJ'-7
2 Auxl1lar Judiciário para a J. C. J. de sto. André. PJ-8
2 Auxilia JudlclárlO p!!ra a J. C. J. de Sto. André. PJ-9
2 Serventt' para a J. C. J:dr F:tCl. Andr~ ........ PJ'-14

-Úr~-ESt.'\ lei entrará em- vlgClr na data de sua publlcação, TevogadãS
as rl'sposlrões em eontrário. •

Elnbllla, ANTEPROJETO DE LEI _.
CrJu r, rargo de Jul: Presldent" t duas funções de Vogal para a J. C. J. de

Lwzell'U' clla o curti., de ,luz; do Trabalho Substltuto na 2' Regitio e
(1ufOl1~tl' o F"rler S~ccldJI;O a abrIr 'lJ poder Judiclárfo - JustiJ;a do
~'loblJlIl" (1r. 2~ RcgilJo - o crédito ~spcclal de Cr$ 3.000.000,00 (trls ml
[fICIC": (le cru::etros).
o Cun~r{'}:L'10 NnctünDJ decreta·
Ar! 1" E' ~ crlmJo para ser provido na forma do disposto no Decreto

!rl n9 9.797, de 9 dp selrmhro de 1946 o <largo de Juiz PresJdente da J. C. J.
clt' l.iult'lrn, ",lO Es!ado dI' São PauJo.

Ar! 29 E' ~r1ndo - na JuMlça do Trllbalho da 2~ ReglãCl - 1 (um)
cnrgn dI' Juiz rio Trabàlhl' SUhstltuto. _

/11'1 3' SrlO crla(la.~. na J. O J. de LImeira. duas funçoes de Vogal., sen
do llrnn pn"l\ repreulIlaçfl" dos empregados e outra para a repres-e~.ação
do;; el1'1fl't'~,dort's.

~ 1" 1i'lverll um Suplentp parn cada Vogal. ~
;." Os \"~I)C1lmentos e gratlflCflções dos cargCls e funcões de que trata esta

lei, wlu13,los pela Lpl 09 3.414, de 2il de junho de 1958. .
AI L 4Y E' ú Pode! FJ'ecutiv" aut.orizado a abrir &0 Poder Judlclârio 

Jw:llpD 'lo 'I'rllbalhll da 2~ Re~lã(\ - o crédito fsneclal de Cr~ ~3.000.000.00
/i.rp.s mllhõ~s de cruz!'trosl para atender às d"'''Pe.a~. decorrentes da Insta·
laç1in ch .1. O. J. de LimeIra. no Fstado de !'1iio Paulo.

.Al t.. fi" Revo'(am-se as disposições e mconlrarlo.
Dr~'1!-J1jnl

1
:N umero Nivel

ôe Cargos Isolados de provimento efetivo ou
~g':'.s:-~__-,-_- - - .:-_~JmboIO

I Chefe de Secretaria para J. C. J: de sto. André.

I
Oficiai de Justiça para a J. O. J. de sto. André ~
Por teiro dos Auditórios para a J. C. J. Sto. Andre
DistrIbuIdor para a J. C. J. de StCl. André ....

1 _

=--.íL .:t:::;·~~r~go:::~:...:dn.:E..:.c::a;_~r:.:r..::el:.::r:.:a _;---__

IjUtldro de servIdores sem o qual, 6tlVlamente, seu funcJonamento será de' OF.GP-GO-86. DO TRT DA 2)
tndo Impraticável, além de Jmprl!'l.lvel o cl.ll.I:lJtlmento do dispos!l:l no artJgo REGIAO
49 do referido Prójeto de Lei, com" se depreende 4,e sua. Jeltura: I

Art. 49 O Presidente do TJlbunal Regional do\Trabalho prcmoverá a senhor Deputado: PARECER DO RELATOR

J instalação ,do. Junta ora criada bem como outras medidas decorrentes da. Tendo ciênlca. de que V. E."a. é I - RelatórIo
presente Lei. mui digno W:lr.tor na Comls",1U de

Por SI;ln vcz, a Lei n9 4.088 ae lI! ~e julho de 1962, que criOU a Junta Justiça úa Mensagem n9 2-64, d~ste O Tribunal ReglonaJ do Traballlo
de concllll1çllO e JUlgamento de LimelJa, no Estado de SâCl PaUlo, determl- Tribunal, que visa dar oondlç6~s de ela SC,;IllICíll. Re,pllo, enviou, li Câ,-,
:uou a. esta PresJdc:lc!a .medidas Identlcas à-;"leJas conslanles do ar.lgo 49, func!ónamento à 2~ Junta Ge Conc!- maia. tios Deputados, a Men.agem
acJma lJanscríto. . . Iiação e Jull;amento da cidade de nQ 2-64, sCllícilando a criaçâo do qUll-

Entretanto: 110S termos em que foI vazado o referido C\1~loma legal (Lei Santo André, cajo PrCljetCl de LeJ cJrCl de sel'Vidores para a 2~ Junta ae'
4.088-6~J, Invlavel se toma o ~llmprlmento ele tal disp!Jslçao. Isto porque n9 2.649-61, a provadCl peja l:úma1a, ConeíllllçãCl e JuJgamenlO de Samo
/;SU texLo é omIsso quanto a c.lação, na Junta, dos carg~s de Juiz Presl- acaba de melecer idêntica medida elo André e ped!ndCl outras providências
dente, Vog~is e suplentes - !atc' este que se alia à não ilberaçãCl da verba Senado Federal permito-me dirlgir'a que po,ssJbílitcm seja instalada a Jun
impl'e~clndlvel à sua mst.aJaçao. ir' E ~. t • fl d ta. de Concilíação e Julgamento de

Assim, dcvldalIlente autül'lZ~QO por Resoluçáo unânJ!Jle do ';'rlbunal Re- sef;ue~a. cs e, a m e expor o que LlmeJra, criada pela Lei n9 4.088, de
glonal do Trabalho da 28 cReg'llO, e, nos termos dCl artigo 97, mciso n, da . 12 de_juJho de 1962. .
CooslitU1ÇllO FedemJ tenho a h~nr9 de submeter à elêvada apreciação dessa Na referida Mensagcm 2-64, sol1cl- Aditando a Mensagem, o Sr. Pre-
Egrégia l:iUnal'a d.u; DeputadoS, po~ intelmédlo de V. Exa" os anexos ante- tamos duaspróvidências: uma, refe- sJclente daquela E. Cõrte solicita seja
proNlos de Jel que tratam: .. rente ao quadro do pessoal para a anmado o tiJplc~ referente é. Junta

1 - da crJaçllQ dos cargos mdUipensávelS li. InSlaJaçao da Junla de Con- Junta ele l::antCl André e outra para de Conciliação e Jul::;amenl0 dI' LI
ciJiaçao ~ JUIgamenw de Santo A!ldré, SUJa composição obedece exata e flel- suprir determinada provldenCla qUe melra, uma vez que tal assunto Já.
m~l1Le ll[jut,la cJUStcnte _nos dpmais órgaos similares que IntegraJll a Justiça delXou ele ser cClnslgnada na Le1 nú- está em vias de .ser solUCIOnado, mer
Uu '!'l'aualha Clll 2' Reglao; - . mero 4.088-62. que- cdou a JUnta de eê do Projeto de Lei n9 119-63, o qual

11 - da criação .de cargo, de JuJz Pr,esldente .da Junta de ConcíllaçàO e Concilíaçiw e JUlgamento de Limeira, já se encontra na Comissão de Fis-
.:rulgnmellto de Llmell'a, no Est&do de SaCI paulo, _ a qual seja, a crJllçao dClS cargo. de 'calízação F-lnanceíra, tendo comCl R~

lU - da crlaçàCl de duas lunções de Vogal, sendo uma de representaçâo Juiz Presidente, -VogaIS e suplentes lator o nobre Deputado Luna FreIre,
dos empregados e outra dos tmpr~gadores; para cada Vogal h~yerá um Su- aliada a não consignação de verba Tal projetCl, esclarece aquêle magiS-
:plcllle; imprescindJveJ à sua instaJaçào. trado, atende perfeitamente ao soll-

IV - da criação - na JU.stIÇ9 do TraballlO da 2a Regfão - do cargo ~ citado na Menr.agem n9 2-64, na par-
de Juiz do 'l'l'nballlO substituto (Um); Quanto ao prJmelro Item. 2~ Junta te referente à Junta de conciliação e

V - da abertUl'a pelo Executivo ao JudJclárlo - Justiça do TralJal~O de Conclllação e JUlgamen~o de San- Julgamento de Lllnelra.
àn 2' n.~;;jáo - do crédito esprc!t<J na Importância de. Cr$ 3.000.000,00 (tres to André - urge seja retificada a re- No aditamento à :r.:rensagem n9 2-64,
D,j]j,ilcs úe cl'Uz&11'OS; a f1m de r.ue a Junla de CClncllrasáo e JUlgamentCl de ferida 'Mensagem no que OJl!cerne à acJma referido e consubslanclado na
LinJc!rll, venha a ser Jnbtalllàa. . crJação do Quadro de Oflclals de Jus- . Q GP 60 66 d t <l d 17 d

COIlFlclerandCl que os=locals cnCle deverão InstaJar-se as Juntas de Con- tiça, que de um -(1) deve passar li ser Oftcio n _., a a o e e
1 d t I I I I em maio de 1066, que anexo aCl presente

ClJlUl'ÜO e Julgamento citadas CCIlstltuem nÚC eos In us r a e CClmerc a considerado dois (2). Isto se deve fi parecer, outras mCldiflcações sâo, ain-
ac.rlêraclo cresclnlentCl; recente promulgaçíio da 'LeJ nY 4.942, d 11 it d I S ',,' d

(J('l1sJdet,mdo a inevitável p coUdlanl> multlpJ!caçâo das relaçlles tra- de 3 de abril do corrent') ano, quando a, so e a as pe o 1'. Pres:ucn,e Cl
'ballüsln~ objeto de llt.lglo - p~rlllela e 'consequente ao próprIo desenvolvl- divorsas Juntas de CClncllíaçiiCl e JUI- Tribunal RegJonal do Trabalho da 2.
nlelll o das respectivas ál'ea.s; gamento de·:,ta Região tiv ~ ramo a 10- Região, ao teor da Mensagem Clrlgl-

Con"hJeranda, finalmente. qM a efetlvaçllCl ~as medidas constantes da. tação do Quadro de OflcJals de Jus- na.tslm é que, quanto à 2' Junta de
lJ(Eeenle Mentl1g~m vJní ao encontro da espectat1v8; e do l~terêSse coletivo, tJça aumentadCl para lllaJs 11m O) Concillaçüo e Julgamenlü de Santo
em ]'112110 do de"afógCl processual e da mais breve dlStrl~ulç.a~ da JustIça - cada Junta. fato êsse que õcorre com André, •.. "urge seja retlflcada a re
~Ol)r.ltD de V. Fxa. se dJgne delermlnll.l regJme Cle urgencJa para. o estudo a atual 1ª J. C. J. de Santo t.ndré. ferida Mensagem no que CClllcerne à
C l1pl'OVndlO dos anteprojetos de lei em apêndice. Nessas condições, essa providencia - d d d fJ I i d

Nu oportunldutle, reitero li V Exa. meus protestos de elevadCl apreço vlea não criar si~ua"'ão de desi!!ual. orlaçaCl o Qua ro e O c a s e
~ VI P Id t m exe ciclo r - Justiça, que de um (1) deve passar

e CLJléÜ]i'lUçào - José Tctxwa penteado, ce- res en e e r , dade na iotação' do pessoal 'das Jun- a ser considerado cloís (21. Isto se
ANTEP!IOJETO DE LEr tas. deve à recente promulgação da Lei

Cria "al'.NO" 110 Ql'adro do pl'.soal da Jl18tiça .11 Trabalho da 2~ Regido, CClm referência ~o item da J. C. J. n Q 4.942. de 3 de abril do corrente
. • ". de LJmelra (LeI nQ 4 088-62) devo ano, quandCl diversas Juntas de Con-

o ConnressCl Nacional decHta: 1 - t· . '. cil1'aça-o e Jul"'ament·o dest" "egia"Cl" . i I d esc arecer que es a em tlamllfl"ao na " D ""

Art.. 1" Flcam cnados no l)lllldro do pe.ssClaJ do Tllbunal Reg ona o Câmara o Projeto de Lei n9 1l{}-63 tiveram a ICltaçno do Quadro de Ofl-
TJ IllJulho da 2~ RegUlo, os segurnles cargos: a.o que parece jà em fase final nas clais de JustJça aumentado para mais

Comissões Técnicas, uma vez que se um (1) cada Juotl>, fato êsse que
encontra na Comissão de Fiscaliza- ocórre com a atual 19 J. C. J. de
ção Financeira, tendo comCl Relator SantCl AnUré. Nessas condições. essa
o nobre Deputado Luna Freire. pro. providência. visa não criar situação
jeto êsse que atende perfeitamente ao de desIgualdade na lotação do pessoal
sClllcltado na Mensagem nQ 2-'64, de- das Juntas.
vendo pois ésse tóP!CCl ser anulado. Estas são as raZôes que S. Exce,;

Por ÚJtlmo, ficaria multo' grato se lência invoca, justificando o aumen
_ constasse comCl parte integrante da to para 2, do númerlJ de OflclaJs de

Mensagem nQ 2.64. e por conse~uln- Justiça, daquela Junta de .CClncílla.
a ção e JulgamentCl. '

te do_Projeto de lei que V. Exa. hou- Finalmente, solicita S. Exa. a m-
ver por bem elabOrar, máls 'um artl- clusão de mais um artigo ao Pro
go com a seguinte redação: jeto a ser apresentado, com a seguID-

"Artigo '" Aplica-se aos fun- te redaçãO:
cJonários dos Quadros das Secre.- "Art. .,. Aplica-se aos tunclo-
tarias dos Tribunais de Justiça do nárJos dos QUadros das Secreta-
Trabalho o disposto no art. 19 da rias dos TrJbunais de JustJça do
Lei riq 264, de :lã de fevereiro de Trabalho o disposto no art. 19 da
1945, com as alterações constan- Lei n9 264, de 25 de fevereiro de
tes nCl art, 79 da Lei n9 3.890, de 1945. com as alterações cClnstan-
abril de 1961". tes DCl art. 79 da LeJ n9 3.890, de

Esta provJdêncla hão é uma inova- 18 de abril de 1961."
ção. Os TrlbunaiS-FederaJs, CClmo se. JustlflcandCl a incJusão de' tal ar-
jam: Federal de Recursos (Lei nÚ- tigo, pondera S. Exa. que.,. ~Esta
mero 2.691, de 23-2.55); SuperiClr providência nno é uma inovaçãu Os
Eleitoral (Lei n9 4.017, de 16-12-611; trlbun"ãls Federais, como sCJam:, Fe
Contas da União (Lei n9 3.'829, de 25 deral de Recursos (Lei -n~ 2.691, de 23
de novemoro de 19601' e flnalmcnte de fevereiro de 1955); superJor Elei
Tribunal de Justiça do 'DIstrito F~ toral (Lei n9 4.017, de 1G-l~-GlJ:
deral (Lei n9 4.609, de 31-3-65), go':( Contas da Unlão (Lei 0 9 3.829, de 25
zam dê.!:se dispositIvo legol. ComCl se de novembro de 19GO). e finalmente,
verifica, fJanram i. margem dêsses beM Tribunal de Justiça do Distrito Fe·
neflolos os funcionÁrios da Justiça deral (LeI nQ 4.609, de 31-3-65), go
dO Trabalho que, por dlsposlçãCl Z!!m dêsse disposItivo legal. Como se
constlt.uclonal, estão enquadrados no verlflca, ficaram à margém desses
Poder Judiciárlo (art. 94 n9 V). bene!lclos os funcionários da Justiça

. . ,dCl Trabalho que, por disposição
Pel!! lInpClrtâncJa de que se reves- constitucional, eslão enquadrado. nó

te o assunto. s9Ucito li V..Exa. ur~- Poder Judiciário (art. 94. nQ V)'
gente B,preclaçao da referida Men- cr~tarlas dos Trlbunalos do Tr!!OO-
sagem, apllcando-se as CClrteçÕCll prCl- Das mais urgentes, justas- e neces-
postas. , sárJas é a cl'Jaçno do Quadro do Pes-

No ensejo. reitero a V. Exa,' os soai para a 2' Junta de Conclllação
meus PrCltestClS de elevado aprêco e e Julgamento de SantCl ~dré, !lma
alta conslderacão .. - Hélio de Mi- vez qUe, do projeto nQ 2.649-61, já
randa Guimarães, Presidente, aprOVado pejo Congresso, deixou de
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Il - Parecer

PARtCER DA COMISSÃO

PARECER DO RELATOR

COMaSSAO DE FISCAL!ZAQAO
FINANCEmA E 'rOMADA

DE CONTAS

Nos têrmos do relawrjo e das jus
tificat.ivas que apresenta. o:Jinamos
pela aprovação do projeto em questão.

Solla da Comissão. 28 deLnovembro
de 1966. - !'?putado Wílson 1'lI.lcão,
Relator.

'bunal, d1ll1M as justificativas que PROJETO
apresenta. ,Somos, pois. peja. ~lJTOVh- N0 250 d 1967
ÇllO do ProJeto "ne'{o. I" e

Sala df. ComissÍlO, 21 de dezembro I Revoga á Lei n9 4.555, de 10 dg de~,
de 19tH. - Deplli ado AlUiria Ber- ::embro de 1954, que concede ISCU-
uardes, Relator, ção de direi/oo de imponaaác 1)!!r/1

, _ máteriaia, máquinas e 'êr]!LitJ!.lnentus
PAnECER DA COMISSAO pela Refinal ta de petról'lo de Uun-

A Comissii.o de ~lscaJiz:;uJ Fina'l- {;uln7l0S S.A., 110 Eslado,l)a Guana-
ceira e Tomada. de' Conta~, cm bua V!lra.
reunião exLraordln:trlh de 21 de de- (DO PODER, EXECUTIVQ) ,
zembro de' lD06, presente~ os Senho- '
res Deputados "llnlu LcnlOs, Presl- (As Comissões de COllstitUlÇfio e
dente. Adrião Bernacele5 Vice-Prp..sj- Justiça, de Minas e Encrgia, e de Fi-
dente, Waldemar GlJillllll'llos, TheO- lllJ,nças). .
philo Pires, João.Hercl'Jínú, Humbel- O Oon"'resso Nacional decreta'
to LUcena, YUlshlgue Tnmura, Thcó- I ';> •

du!e, de Albuquerque, Gmaldo Freire, I Art, 19 Fica revogaua a l.eI núme
AntônIo Garlos Gul·.nur1\es. SoutoIro 4.555, de 10 de dezembro de 19~4.
Maior, Pl1l1ndelpho Garcja Ludovicl) que, "ancede lsenç1io de úlIcllos da
de Almeida, Ezequíll~ Gesta, Fer'lan'~ lmponação, para material;;, lUaquHlas
do Gama, Minoro MiYIl'lwto e WlI- e cquipam;;l1tos pela Refinl<rJa de pe
son ('hedid, aprr,l'Ou II MeriSf:.flC'11' tró1p'o de Mangulnhos S,A. pflia ms
n,9 2-64, do Trib\lllal, ~egional do r lala,ão e manütençáo de Hla' Rt:II11U
Trabalho da 2.~ Regiã!;: que "Propõe na em Manguinhcs, no F.stado éa
a criação de cargos 1nihspensãvels ao Guanabara. .
funcionamento da 2." Ju!'ta ele (',111- Art. 29 Esta jei entrara em vigor .
c!1iação e Julgame!lW "m Santo Al:- na data de sua publicação. ,
dr" ,Est&do de São FRUlo". _nos tl'r- An. 39 Revogam-se !ts dispOS1ÇÚ~S '
mos do IJarecer favo:'.\'l?1 do Relator. ém contrárlo. '
Deputado Adrlão Bern"t'cles, Ilrusf1ia, 19G7.

Sala da Comissão. 21 d'e dezembro N9 450-67, DO ,PODEI{ E::...-e:CUTIVO
de 1966. - Denutado Plínio Lcm')8, .. . M b d"
Presidente _ DepularJo Adrião Btr- E~OlCS. SIS. ~m ros "Uongl'cs:O
nardes. Ré!il.tor, ' Nacional:

, Na -forma do art. 54, ~§ 19 e Z~ da
COMISSÃO DE FINA:'lÇAS Const!tui;,úo Federal, tenho a 110l1la, Ide subm"ter à deliberação de VQ<:.sas

PARECl:R
1

DO RELATOR l!:J:celêneJas. acompanhado de E 'POd_
1 -, Rela/órlo . ção ele Motivos do Scnnof Mllllslro

de Estado das Minas e En~h"'Ja, o
,A Mensagem n,o 2.54, ora.. em eatu- aeexo E.rojeto de lei que r8vo;r,'l a 1:ei

dos, solicita a criação do quadro de n, 4.50", de 10 de dezem~r~_cle 1~4.
servidores para a .2.~ Junta da C:)J]- ,Btasilla, 22 de maio de IS u / - <,os
clliação e J'Jlgamenlo de Santo An ta e Silva.
dré, no Estado de S~lo' Panio, relvin- EXPOSIÇAO ..DE MOTIVOS E, M.
dmando, alnds:, O\~tras provi~En~ia~ 129-67. DO MINISTRO DAS MmAS "
como seja a ,mclWJao, nO')ToJeto (o E ENERGIA
que já foifeit~ pela Cc! nlssão d~ ,
Constituição e Jl'eti~a). de um artigo Em 4 de abril de i9ê'r
aplicando aos "u'.'~:onárl(lS ,dos ,~ua- E;·;01o. Sr. Presidente da Rcpú::'lloa.
dros das SecretarJas dos Trlbunms Ué' o •

Justiça do Trab:l.lho o C(ls;xH,m \lO nr- A Lei n9'4.555, de 10 líe d'zembl'O
tl~o 1.9 da r,ei TI 9 264. de 25_d~ feve- . de l~i>l, concedeu Isenção do ImjlDElo
rerro de 1945 com as all.eraçtl~s,cons- de imp:n'lação, excetuando a. tm.ll ds
tantes no ar.t 79 ela ...el n ~ 3" 890 despacho aduaneiro, para; os mate
de 18 de abnl de 1!161. riais. máquinas e equlpllmentos áclqul

ridos pela Refinaria de P,,:,rólco de
MO"ljUinhos S. A., para lr.sla Incfw e

Reconhecendo, a ue.:essJdade da., manutenção de sua refinnl in d1 ivJf/n
provIdênCias soIiclt.ada~ e J'ldas as guihhos no Eslado da Guall'lba:'a, Os
- presentes os Genhores Deputados favores previstos na lei, :lb:'allgem os
parecer favorável à allrOvltcão ela materiais já desembarnçadil~,mer!iun
Mensagem, nos têrmos do Projeto ela- te a assinatura. de têrmo d~ rrr,ponsa-
borado pela Comissão d~ r:omtitulção bilida4e. '
e Justiça. -- 2. A' autorização' para a instalaeão

Sala das Sessó?s da Gom!Ss'1o' de di!;, Refi.naria de Pet~óleo d~ Mangui
Finanças _ Deputado Ath.M Cour', l,nl'OS S, A.. tinha SIdo precerllda ~Ie
Relator '. concorrêncJa, na forma Ja R":'.301uçao

. ',_ n9 1, de 1 de outubro de 19~5 ..do Con-
, PARECER DA COMISSAO ,selho Nacional do Petróleo aprovada

A Comissão de Finanças em sua por ?e.s'pacho do Senhor J:'resldente da
3. Reunião Ordiná.rla, realizada e...,IRepubl~a, que.determin~u não setem
12 de abrll de. 1967, pela Turma P A" to~.Ud3.J em c0.ns1tj,eraçuo propostas
sob a presidêncIa do S~nhor Pereira 'lU-, para a re!1lmaçao do empreendI
Lopes, Presidente e preesntes os ,Se~ ment~, se ~polasse~- em nOVJS' favo
nhores Manuel Rodrigues 0smar Du- res trlbutános.

Em élaborada Exposição de Motl- tra. weimar Torres. "7"i1~ar 'Gulma' 3. Entendeu aqu~le çons'll!lo e.11tre-
VOI" o Exmo. Sr. Presidente do Tri- rães, Antõnio !VIagalhã~s. AU6USt<J t~nto, Aue poderia jUsttfi~a,l-s; a iSEil
bunal Regional do Trabalho da Se- Franco. Antônio Neves, Nor1)~rto çuo aludida pala matena.lS .mv.0rta
gunda RegiM _enviou ê. Câmara dos Schmidt. Joel Ferreira. i\thiê Cour~ dos. ap.enas na .la,se da In>talac1\o das
Deputados a M"nsagem n.v 2-64, so- Doln. Vlelrn, Ciil SampaiO, Fernando' ref;nanils, AsSUl:; hayla oplna~o 'Ia
licitando a criação do C1l'adro de ser- Gama. Martins Júnior, Ra,mundo Bo. v~là:velmente à I,.ensao, d,. rererl:fos
vidores para a 2,. Junta de Cf/ncllla- gé~, Flores Soares, .José Maria Mll.>;a. d!reltos para a ~efm_ar,~a. ~ Explora
ção e Julgamento de Santo André e IMes, Marcos t<p.rtzmann' e Matheus çao de petróle~ .Unlaa ~, A . (,en
pede ainda outras provIdências para sc!lmldt opina, por unanimida1e, de do. a ~ed2~!l SIdo eonsubs'anetacJa lla
lnBtalar a Junta de qoncl)lação e acordo com 'o parecer _ do rl!lator LeI n 3, 1~8, de 2 de agôs,o de ID&O. '
Julgamento de LImeira, criada -p~la Deputado At:hiê, Cour"'. ,1ela aprovJ:.:1 d 4. N~~ termos em que foi pro"11Ul!!a-

ção da Mensagem n.9 2-64 do Trlbl!' a a c>. anil. f:>ei nO 4.555,84, a I1efl- ,
Lei nO 4,088, de 12 de julho de 19r12, nal Regional do Trabalho da 2.~ Re- nana de petr<;,le,? de ~an~lInl1O~ S.A,

A douta Comissão de Jonstituição glãoque "propõe, a criação de cargos ficou com, o dlreüc à Isença!1 dos ma
e, Justiça aprovou' por unanimidade o Indispensàve" ao .. ' 111 ciOllllll1en to a t~rlal~ Importados par.a :l mnnut~n
parecer do Relator e o mesmo pro- 2.• Junta ~ Co!}clllaciio e Julga- Iça0. das suas iustalaçoes. Oonform&
cedimento teve !lo ~'Ollllssãn de Orça- menta em, Santo André., Estll:lo de expoe o Conselho Nacional <lo Pet,ró
menta • \ ' São Paulo" .nos têrmos do projetQ 1eo, em Oficio !IQ118, de 'i2 de, ,lanel-

Nestas condições e reeonhe~<!ndo !lo elaborado pcla Comissão de' CO"1stltUl- ro :'lJd1li\OG7. ~ir,lgldOj a,,~~te }/flnldetério.
, , 'ção e Justiça a me a nao se us...lca, tm " em

neeessida,de das providêncIas SOliCIta-I '" vista a alta rentabilidade daqu!'la in-
das tã!' ute.1s àquelas duas prllgressls- Sala das Sessões da Comi~sã() de dústria. ao mesmo tempo "!te cria de-
t~s & laborlOSM cidMes do Est~do de Finanças, 12 de abrO de 1967. - slp,ualdade -entre .empreel1dim~n(os
Sao Paulo. o nosso parecer é hl11bém Deputado Pereira Lopes, ·Presldente. Idênticos. Nem poderá o CI)nselhn Na- .
favorávlll à proposta do egrégio Tri- - Deputado Ath!i! COltrll. Relator. cional d.o Petl'óleo dar' ca'Jal cU'l1pri-

PARECER no RELATor

1 - Relatório

COMISSAO DE ORÇAMENTO

constar ess!J, providência fundamen- Na Comissão de Constituição e Jus-
tal ao seu funcion'amenLo. tiçll a proposição obteve parecer ia-

Amplamente justlflcad&. está, ou- vorável, dIzendo o Relator. entre ou
trossim; a crlação de deis, em lugar tras considerações: ."D~s mais, j,?stas,
de um cargos de Oficial de Justiça urgentes e necessárllls ' a criaçao do
nos tê~mos da exposlçi'to feita no Of!: Quadro pe seee~al para ~.. 2.~ Junt~
cio 'aditivo 'à Mensagem I de Ccnc;lla",.. " Julgh:n.nto de San,

. . to Andre, uma vez que do Projeto
Finalmente. considero das mais. n.9 2.649-61 já. aprovado pelo Con

justas. a !nedlda preconizada no ar~ gresso, deixou de const,<r essa provl
ttl;o sug~Tldo pelo residente do T. R. dêncla fundamental ao seu funcio-
T.. da 2~ Regilío, mandando aplicar, namento".' '
aos funcionários dos Quadros das Se- , ' , .
cretarias dos ?TrIbunais do Traba- ,Solicita, alnda, S, E:,a" ~ Presiden
lho, o disposto no art. 19, da Lei nú- te daquela Cbrt~! seja \l';}UldO no pro
lllero 264, de 25 de fevereiro de 1945, jeto _-OI' q'le la. foi_ f.Iio nnla Co
com as nlterações constàntes do 'ar- mlssao ~ ~ Constituiçao e Ju'stl~a 
tigo 7Q da Lei n9 3,890, de 13 de abril ,:m artlgo aplicanslo ao~ fUl?-Clona
de 1901. uma vez que, do gôzO de tais rIO!' dos. Qu~dros das SecretarIas dos
benefIcios, estão excluidos, atualmen- TrIbunaIS de ~t1~tiç~ do Trabal~'l o
te apenas, os funcionários da Justl a dIsposto t:0 1\l t, L dll LeI n. 254.
d ' , ,ç de 25 da "eve~e:ro de 1945, com 'IS al-

o Trabalho. - terações constantes no' ilrt. 7,0 da Lei
A vista do exposto, opino favorà- n.9 3.890, de 18 ,~t' abriLde 1961 pm

velmente às providências Legislativas vidêneia com a qual também eoncor
solicitadas através da Mensagem nú- ,'damos.,
mero 2-64, aditada pelo 'oficio GP- '
60-66, do Trlbunál Regional do Tra
balho da 2. Região, nos tê'rmos do
,Projeto. que, em anexo, ofereço à
eonsideração •de meus nobres pares.

Sala 'da' Comissão.' Nicolau
TU1Ita, Relator.

A Mensagem n.9, 2-64, ore. em estu
dos, solicita. a criação do quadro de
servidores para a 2.~ Junta de Con
ciliação e Julgamento de Santo ·o\n·
dré, no Estado de São Paulo, reivm
dlcando, a.lnda outras providências.

LEGISLAÇ!ÃO CITADA
LEi N.Q 264 DE 25 DE FEVEREmO

, DE 1948 A Comissão de OrçamentO, em
Reunião Plena ExtraOl'dinárla, reallza

ubispõe sõõre os padrões dP vímçi- da em 28 de' novembro de 1966,
. mentos dos ..... . I justifldatlvss Ilpresentadas, somos de
~'Art. 1.9 Os fUnCIOl1arios da Se- IGullhermino de Oliveira _ Presl-

cretarla do Supremo Tribunal Federal dente - Enuclides Triches, Wilson
têm os mesmo vencimentos, direitos Falcão, Ruy, Santos, .Benedito Vaz,
e vantagers, ass~gurados aos funclo- Dnar Mendes. Elias Carmo.' GetUlio
nários dll Câmal'a dos Deputados e. do Moura, Oscar Gt!lfUlha, Lino Braun,
Senado' F'ede~al, respeitada a Identi- Carneiro de LoyoJa .Carlos MurUo,
dade ou eqUIvalência dro cargos." Souto Maior, Manbel NO'laes, Osvaldo

LEI N 9 H' Zanel0, Manoel de Almeida, Gastão
, 3.390. DE '18 D~ ABRIL '1 Pedreira. Janary Nunes. Lourival 13a-
, DE 1961 , tista, Clovis Pestana" MllverMs Lima,

M.. . Mala Neto. PlInio Lemos, Janduhy
Reorganl~a " Quadro do Pessoal, da Carneiro Eidson Garcia Clemens
Secretar!,a do Supremo Tribunal' Sampaio: Be/:1t-o aonga1v.e; e Tabosa
Federal, Ide Almeida. ,
"Art. 7.9 Sempre que qualquer car- _ aprecialido a Mensagem n.Q 2-64

go ou carreira da SecretarJa do Su- _ do Tribunal Regional do Traba
premo rrlbunal I."e.deral !!âo tenha a Ilha' da 2.• Região _ .'e "Prop'õe e.

,mesma d"n<l'Ul'la~ao, nao -eneontre Icriação de eargos ..ndispensávels. ao
cor~espondente ou !lão seja i,dêntloo funcionamento da 2.• Junta de Can
O}! Igual"rcsponsabllIdaçle na ;;eereta- cillação e Julgamento em Santo An
rIa da cam~ra do"s Deputádos ou ~o dré. Estado de São Paúlo" - com
Sen.a~o Fed.ral, Llac se farll a classt- projeto de lei formalizado pela Co
fleaçao ou_ o enq1,Iadramento em fa~t! missão de Constituição e Justiça, .
de alteraçoes nos Quadros das Seere- ,
tarlas de qUlllquer das Casas do Con- ,- resolve, por unammidade. apro
gresso Nacional, s~nâo em '"lrtude dI! vaI' o pareeer do· Relatvr, Deputado
Lei de iniciativ:1. do Tribunal Inte- Wílson Falcão, favoráyn1 ao projeto.
ressado." sala da Comissão 21l de novembro

PARECER DA COMISSÃO de 1966. - wilson F(Ilr.ão; Relator.
A Comissão de Constituição e Jus- - GUilherme de ::>lí,)"ira; PresIdente.

tiça, em reunião de SUa Turma "A'~,
realizada no dia 15,6.66, opinou, unã.
nimcmente, pela aprovaçãc da Men
sagem n,Q 2-64, do Tribunal Regional
'do Trabalho da. 2.V Região, na forma
do Projeto de lei anexo, oferecido ue
10 Relator.

Estiveram pr"sentes os SenhorÍ>s
,- Deputados: Jo.é Barbosa - Vice-Pre

sidente, no exerclclo ;la PI'esldencia,
Nlcolau Tuma - Relator, ,"lruda Ce.
mara. Pedro Marão, F1áv'o Marclll~,

Floriceno Paixão, 'lloronh!l A'ilho, Ta
bosa de Almeida. José .Burnett. Teo
filo de Andrade e Dnar Mendes.

Sala da Comissão, 15' de junlÍo de
1966. - José Barbosa. Vice-Presiden
te, no exercício da Presidência.
Nícolll.u, Tuma, Relator O>
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REQUERIMENTO
DE rNFORMAÇõE5
N9 871, de 1967

nEQUERIMEr~TO

DE !'rJFORMAÇõE5
fJÇl 870, de 1967

REQUERIMENTO
DE I'NFORMAÇõES
NÇ 869, de 1967

Solicita ao Poder Executl1,'o, atraVl!s
llo U;,listé1io do Trabalho e Pre
vid,'71cill s~clal. Injornwçõ~s sõbrB
a jl:J:~:J de salário-mínimo.

(DO SR. ADOLPHO DE OLIVEffiA)
B:nhor Presidente:

O D?Jlutndo que êste sl<b.;creve ri!
llu:;or á IIf1~a que, nDs t§l'1l105 e pra
~c.s r~3illlentais, sejam obtldas <lo Po
lI:! l.:;~~uü,o, atJavés dJ Ministério
tlo Tl'llballlo e Previdêncla 8:cia" as
se:u:n1i:s lnf.:;rmaçôes:

1. qUllJJl M l'.lIzões que d~te..-mina
rlUll a mclu,ÍlCl de 'l'cTco:óp~l13 fm zo
neamento de rnlárlo-milJJmo ln1rrlor
ao de Petrópolis? "

2, Tl.m o Minl!;lério do Trabalho e
Prevld..nela Social pllU10S no s:m/ldo
de corrigir essa. ancmalla e atende
2.::'s l'€chmos do operariado de Tere·
SÓ;lo!lS? o

3. Está etse Ministério levando i1.a.
dOl'.La c~ l1tIL,~lll;aO as reclamaçues
provenienLzG de quase \.Mas as regiões
do pú no sentido de que seja ela
bo-n:lo um nôvo rezoneamento?

Sala d:1s SeEsões, 1;! de maIo de
19ô7. - Aitolpho de O IíVI.'Íra. ,

REQUERIMENTO
DE INFORMAÇÕES
N° 866, de 1967

do D. C,T., o seguinte nedJdo de in-I Executivo, ãtruvés do Ministério da
formações: , Fazenda e por Intermédio do Bancl)

19) Porque foram fechadas 60 (ses- central, as seguIntes Informaçõ~s:
senta) ag~nclas postais no Estado de 1) Qual o plano clabol'Rdo e II ser
Minas úem,,? iSCllUllclo dec;arações exeeutado, relatJvnmente ao ba1'lltea-
uo tellhor Diretor Hegkmal do DCT mento do ClL>to tlo dInheiro?
de Mirias, no "Estado de Minas", àe I 2) QU~ meaitlas corrcspondentct!
2lJ,2,61J. ~ serão tomadas pa)'a a manu~cl1ção da.

~9J A J'efeddu m:áltl1 ':IM é con- poUtlca Cll~Jlnilllc:~nÍLria do govêrno?
lJ'ál'ia li intel'lol'!zaçúo do pn;gtrsso? 3) Não e~tá n:l.~ cozJt~,;,õ~s áo go-

391 O;; U:flCH5, ]i:'! ac~slJ t:,isien- vêrno a li" nnçíiú ou rê[]U~!;O g1'ar!a~l
tes 11:15 r~lendas n;lenC!as nua sao va do clcjJÓSJto bane,h'io CDll1plll~órlo?

apenl!3 Setorl,;)S ou O"ptlrwmmtals? Brasllla, 11 <ln maio de 1907.
D<vem, portanto, serem tl'iltados lW- Cardoso de Allllé:,~a.
ladaillÊ.ll!e Oll no Orçamento 6'lebal?

4.', I A nlef,<l;t,jJ n.:o n;"1!;Jlll tambem
varIas Callílllls que sâo, (,ltmbém de
flcltil.l'ais?

6"1 O D,C,T., sendo um servIço
de ULiJidade PúbJlca nuo t.?nJ previs
tos Os seus dC1ICJts Setor.ai.?

69) MedlUas de5ia na ,w'eZ2-, - fe
~humZl1lo J]e AgtllC'as llUO terinm
bpllcnç0e! soci:.is e ecanómlca$?

Soli('lIu ao Porler Executivo, através
rln 111 JiJlMJrio das Cornunlaaçõe.'l'.
1JOI il1lenlléíllo do DCT. Informa
I'{,r~ ,,(}IJr6 os motlt'os que aeterml
ilUí'l1illO jec71f11nento de APTs, $m
lI!iJW:i Gi'TtliB. ~

mo E:n.: JOSÉ MARIA MAGA
~L1IAE8)

SilO LInOS E VAO A Il\1!4'~L'\Im
os SEGUINTES REQUERIl\tEN
~'OS DE II'lFORl'tlAÇõES: '

REQUERIMENTO
DEINFORMAÇõE5
N'? 863, á/e 1967

r.;::c.UZim.iEr~TO

Di! 1;'JFO,r-:i',~!V"'cES "
N~ eS7, do 1bõ1

Solicli.a. (ffl Pe:ler E.r"ecuríoo, alrar!!s
do Minlsliírlo d:l EcJucugá'l. iujar
1nações sobre ,,, ra=('c:, que esMo
11IIpedimJo a IJl!Jtalaçáo de -Fai;ul
dade ele Ciéac:ía:ia Econ{jmicus C1n

REQ:JERHViENTO Rezende tRJ).

\)E li~FOP.MAçóE5 <DO SR. ALTAIR LIMA)
N'l 1364, de 1967 Na forma Regimental: ,requeiro a

V. Exa, se digne de IIOIll:1ta, ao Po
Solicl4t ao _Poder Exeautivo, através der Executl~, atr",és dó> Ministério

cio lliimsttrlo ela Educação e Cul· da Etlu,c"nel.e CUltUl6, as informa
tura, Inl01 !Ilações subre a Instala- ções seguintes:

LEGISLAÇAO CIT,WA t,i'fo de pas,vs ae revenda de mate- 1 _ Por que ra:õro a Dlretúl'b de
LEI N7 4,555, DE 10 DE DEZEMBRO nal escolar. Ensino Superior e~lá negandó a íns-

DE 1964 (DO SR. ROZENDO DE SOUZA) , talaçúo <le. u~a Faculdade de Cién-
. , eias Economlca.s em Rezende, como

C01Jcecle Isençáo de direitos de Impor· Senhor PIesidente: - pretende a l'1IDG::,llo da Ass:>ciaSáo
lar:{w para material.., máqui1,Us c "'., ' bs Educacional Dom B:J"co?
cql;fpclIlH'nloll' adquiridos 'Pclo IWjl. O O'puLado que ~Ul su creve re- 3 _ Em que se fundamenta li Dl-
1wria de Petr61eo de 1l1alllJu/n/ios quer à Me~a que, nos têrmos e pra· l'etOTUl dCl Ensino superior JJara ale
S. A" ,,,rra Instalação emalluten.~ºsrcg.imentnl-3.se.Jam obtidas d,? f 0- gar que existe uma demanda exces- SolicJta ao Poder Executll;'o, atral'~'

, çiJo ele lllj(! RejlnarIa em Malt[luJ- der Execu~lVo, ahnvés do Minl3ter~o slva para a Economia no país, se o do It1ln13térlo da Educação e Cul-
11}lCIS, 1l~ Estado da GUallaL1ara, em- da Educ~çao e Cultula, as segulnt s proccsso c1' intJu"t"\a1l2ação a reforma tura, injormações sôbre as medida.
tlgo Db'rJt(l Federal. Jn1fOr_maQçoUe..sl: a s'"t~m'~a' tlca lI'u-al para agrárIa, a- lmpl;~iarão e' 11 amplia- e,a e9t1Uw t'isamio ti lederalização

~ '" < - ã d ti t d I f t do Universidade Jlfacl:enzie.
O Presidente da República, 11. instalação de postos de revenda ele ~a eecr;;~ó:Zfc:e ~~~10n:1 ~~~tl~U~';:; <DO SR. FRANCISCO AMARAL)
Fuco saber que o Congr~so NacJo- materinltscoJar da. C~"'ME nOéllljlS? exigindo a formar.ão de EC:lnomlstas

nni decreta e eu sanciono a segulnla 2 - EXIStem postos e reven a ns- em número multô maior do que os S~nhor Presidente:
talados em todos os Rit?do5 da Fe· existentes?

Lei: deração? QUllls as localidades bene- Sala da' Sessões 15 de maio de COnsiderando' que a Universidade
Ai'L IV E' cOllceillda. J.sençll() de 1m- ticindas? s t d Alf I L' Mac1::enzle vem de há muito tempo

POsto de Importação, exCehlando a Sala das Sessões 15 de maio de 11967• - Depu a o a r nna: formando profissionais cumpetl'ntes.
taxa de despacho aduaneIro para os 1907. - Rozendo de Souza. Coruiderlllldo que a educação deve
11l1ltertnIs, máquinas e equlI::amentos, REQUERIMENTO str m~ta prioritária de qualquer go-
Ildfjulrlüo;; pela Refinaria dp petróléo REQUERIMENTO vêmo; i
de Manguinhos S. A., para a insta- DE INFORMAÇõE5 DE lNF'ORMAÇõES Considerando( que a Universidade
ltH_11f} e manutenção de SUB refinaria N0 865 d 1967 6 d 19 7 Mõckenzle sempre foi pl1l'tir.ular;

t d e NÇl 8 8, e 6 COllilderanrlo que de uns tempos a
ue Mnnr.uJnhos, no Es a J da Oua- "-. esta. parte o corpo disccn'.e .t_ Unl-
rm1Jnra antlgo Distrtto Fer'leral 'u"OZ'AI"- ao P-"er E~~cutlvo, atravAs "'"'•• " . SollCitCt ao Poder-Executivo, atrat'~s '" w. vu w ~ versidade Muckenzie vem se agitan-

Art. J, Os lavores previstos :lestaI-do Ministérw do Interior Injrmna- do 1I'1inistério da Justlr,u, informa- do, principalmente neste InicIo de
lei, uumngeill os materIais já c:lesem- ções s6bre verbas destinadas à oons- çõCs sôbre cidadãos atingidos por ano.
baraçacJo~, mediante a aS31:IlItura de trl/cão de csgoton sanitários nO c!Ulsação de mandatos 011 sUSlJensão Conslderando que rota situaçáo 101
terIno de respOllsabllldade F'Jca ex· paiS de direitos polltlcos, bem como as criáda devido 11 dlvel'gêncJlIs entre os
tlnldo dll izençno o material com sl- . __ causas dos respectivos atos, proprleU<I'los dos imóveis e 09 direto-
mllar nacional na época da Importa- <DO SR. 'DAYL DE ALMEIDAl (DO SR. ADOLPHO DE OL1VEIRA) res da Universidade MaeKenz\e.'
çl\o. Exmo SI' Preslden~ eis. Clima-I - - t Oon~!llel'llndo quc a soluçúo mais
Al~, ~~ A baixa do Têrmo de Res- ra dos Deputa"o-' Senhor Preslden e: viável para regularizar a atual, si·

POJ1SulJlIJdnde, referente à !senção de ,o, O Deputado que êste subscreve re- tunção será a de fed,eral1zar-se 11 Unl-
que tJ'nb er.la lel, só será i!~e~ivada RequeJ:0 , na forma reglmcntal, aoI uer à M{)sa que, nos têl'mos e pra- vel'sidnde Mackenzte, Requeiro,
.o. ."J,;l" ela respectiva venflcação Mlnlstérl? ?<' Interior. as seguintes ~O~ regImentaIs, sejam obtidas do Po- Obedecidas, as formlllldades regi-
llscal. informa~oes. der Executivo, at1'llvés do \1ini~tério mentCl\03, sejam solleltad~ ao POder

Al't, 4" Esll\ lei entra ilôll VIgor na I - Qual o montante de verbas. da Justiça, as seguintes Informnções: Executi.v0, através o Mmisté!lo da
data de sua publicação. ordinárias e extra.ordinãrias, inclwl- 1. Relação de todos os cld,~dãos Educa~l!O e Cultu~a, Plformaço,!ls sô-

Art. 5? Revogam-se as diEposlções ve as de f!,Jndos especiais, .destinadas brasileiros atingidos por atos de cas- bre quais as medIdas que estao em
em eonLJ'wlo .\ construçao ou mel1l("rla ae rêdes de sação de mnndndtos e sU'3pensão de estudo tendo em v1l,ta a stual sl~a-

• esgôtos sanltárlos em vilas e cidades direitos pollllcos Informando ainda ção da Universidade Mackenzle. Sleia.
Bnuillln, 14 de .de~embro de 1964: do pais; es eclflcamente, em cada caso, as SUB federallzação, bem como a desa.-

14.39 da !ndepandenclll e 1&9 da Re- II - Quantas, quaIs &'\0 e em que ca~s de tais punições. proprlação dos bens Imóveis a !lIa per-
publica. - IJ. Castelw Branco Estados se locallzam, as VllllS e cida. 2 _ :mln que r;e fundamenta a Dl. tencentes.
Otiwio Gouveia de Bulhõ~s. des a sere~ beenflcladas, no ano em rios ou servidores ciVIs e milltares Sala das - Se;.sões, 12 de maiô de

curso; upMentados, postos em disponlbJlida- 1967. - FranCisco Amaral.
III - Qu.e crltérlOll presidiram a, de, exonerados nu reformados em de-

sua 'escolha, • _ de corrênela do movimento l'evolncloná-
Sala das s_ssoes,}2 d~ makJ rlao !;Ie março de 1964, pelo Gpvêrno

1967, -: Dayl de Almeida, Federal, Informando ainda c3pecifl.
cadamente. para cada Cll'SO, as camas
de tais punições. -

3. Relaçãc' de todos os cidadãos Sollci4t ao Poder Executivo; atrav~.
contra os quaIs existe Ordem de Prl· do 1l11nlstério da Juttiça, injorma-
são <Prcventiva ou não) decreieda, çües sôbre o serviço de censura de

Solieita ao Poder Executivo, através bem como as razô,s, eBpeclflcad~men- diversões públicas, no Estado (J~
do Ministério da Fazenda, por in. te para cada caso, da referlda orde,!1l. São PalJlo._
termédlo do Banco Central do Re- 4, Relaçlío de todos os cldadaos
públiea, injormações sôbre o plano brasileiros objetos de ação ou process~ (DO SR. BRAZ NOGUEIRA!
t'I'jfrerlte ao barateamento do cUsto na Justiça em decorrêncla da mu- Exmo, Sr. Presidente:
do dinheiro. danC!1 do est~do de eousas pelo mo-

viment-o revolUCionário de março de Requeiro a V. Exa" nos têrmos r.
mo SR. CARDOSO DE' ALMEIDA) 19ü4, Informando, ainda, especifica- eimentals, seja solicitada 110 Depar-

jJcnllOJ' p.~rc:;!l1enle: Excelentlsslmo Senhor Presl- damente para cada cn.so, l\ natureza 'tamento de Policia Federal. através
d t da ação ou processo e sua motlva- do Ministério da Justiça e Negócios

Rrdr 'ehtJl.Jmente apoiado rcquelro en e: Iç!io, Interiores, as aeguintes Informações:
d~ V, f;':fl" srja feito ao senhor Oe- Requeiro n V. Esa" na forma reM Sala das Sessões, 12 de maIo de a) Qual o órgão que tem compe-
lH'llJl Hubrm Rosado, DlI'eWr-Geral gimental, sejam sollcitadas ao Poder 1967. - AUOlpho OliveIra, têncla legal para censurar peça~ tea-

mento ao Decreto n9 56, 571J, de p de
jullío de 1965, que lhe determina w·
mar as provldêncilLS necessC1I'las à unl
ftca,iio do regIme financeiro das em
p1'llsas prIvadas que opera'Il na xefl
Dação do petróleo.

5, Atcndendo a que a itelinll.l'la de
Mangulnl10s se acha concluida, tendo
sido beneficiada a concessionárIa j-ela
JnenclonacJa Lei 119 4,555, no que aiz
respeil o à it-rlportação dos materiais
nCeessllrJos 11 construção das In~lall1

çôes, cOil~Jdera o Conselho Nadonal
do, Petróleo que deve, ser reVogada a
lei ('m fJJn~ço, quc, se mantida em VI
gor, estabelecerá um privilegio PO"1 a
iJnpori arüo dos equlpamentCJs de ma
nutenção, privilégio t'sse quI' não 6e
justifica e do qual núo gl)711ôll as ou
írns rel1IlO1'las ••

O, NeJ,!ll. condJcões, llclJllJendo a
HUgrslito do Conselho NaciiJ~al elo Pe
trólro, tenho a honra de suometé.,ia
I" elevm]u con~lderação de Vossa 1,,1Ice
lIJncia, juntamente com a mJnuta de
M~ll'c'1'!r:em 110 Congresso NilCloÍ181 e ao
pl'ujeLCI ele lei, cOllsubstauclando 11
provJdfllCla.

Tlenovo a Vossa Excelêncla ós pro
tedos do meu mais profundo respelto.
- José Cf'f!ta Ca1.·alcantl.
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REQUE:RIMENTO
DE INFORMAÇõES
N9 877, da 1967'

.REQUERfMENTO
DE INFORMAÇõES

N" 3?6, de 1967

Justificação

Trata-se de um dds trnbnlhos mais
duicels é cheio dê re.spõnIJabllidadcs,
ehtre rJs exercitados paios fUntioná
rios do !AA: EJntretaliro ,os qUe o
exercém cortt1ntlâtn seln Uma. catego-
rili fUncldli!l1 definida. .

Sala íiu SesSõ!!s, 16 de maio dé
1961. - Falrlo Maciel.

RE:QUERIMENT()
DE INt:'ORMAÇõES
N~ 874, de 1967

SrJlicíla ao Poder ExrcUllvo, tttrltlll!s
do Gablnet.e CiVIL da. Presidêllcla
da I/.eTJ111JItca. pot Inter11tl!dlo do
DASP, Intor1JtUçõéS sOVrc tJ 1'eadClp~
i!JçdO doS armazenlstas do IA.ll..

(DO SR. PAULO MAOIEL)

Exmo. S~. preblc1enté:
Requeiro !IV. Exa., d~ acÍlrdo -Ótlm

as nOlma~ rcglInentals, scJa soJlcJ!n
d!i aG poder ExecUtlvo, at1'a.vés dO
De]Jartlllllen!o, ,Atlmln!sLraltvo dO Pes~

soai Olvllka segUinte informação:
- Como sê encontra. o processo clOil

servidores do IAA, excrol!lldtl funçóus
tle !tl'mazenlstaó, que l'equercram rea
dnptaçâo, Informatla e encaminhada
peja DivIsão' Admlnllltrativa daq1tllle
orllão.

REQUEPlIMEI\ITo ..
DE INFORMAÇlõE,S
N" 872 1 da 1967

formação de técnicos pitrá à lltbIllnJs..lresponsllbllltlade ao tlrMl11 b) Quan-
- traça0 do cré(.110 rural? to? '

Sala das Ses>'óes. ll~'lli de maio dll 79) P!trà quantlo ê esperMo o inf-
1961. - paU/o Macatl1lt. cio e término dessas obras?' .

JustIfIcação . . 8tÍli\ das Ses8õi's, 8 de mal'o de 1061.,
A mais signiIlcativa vitórln dj> cjas~-l~ AàllUO ,1lartilLs"V!liIlIla. -,se rl1ral tO! alcançada. pelo Congressu __.

Nacional no inserir na Lei n9 4.a:lt•
de li de novembro de 196ô, o dispas!"
na letra m. do arLigo 15.

O nrtigo 15 do citado diploma iegal
assegura. que o crédito rural conlarai
com suprimentos provenientes das se,..
guintes f(mtes': Sollclta ao porlcr R;recutíl'O" alrewés

do J\lIl1lstérir.t da Allrit'IlIlUrlt In
",/~".:.:.' ~~~~~~~~"~~~'c'~'í~f~;jô;~s"a /rJr11la'r;õ·:.Jj sllbre nC[JoclíiÇóC' -CCl1/t

d Ó 'I d Os EE.UU. viRa/Ido ill,luJ!1cáfl da
10% (dez por cento) dos el:1 SI os e base de cOlltr(Jze 1IIstcr<'olóplco, Cllt
qualquer nalurllta dos llautos priVa-
dos e das sociedades de crédito, Unan- Rio arando <ne).
ciamento e investimentos." (1:10 sn, 'AOY.,L10 M, VV_NlItA)

Se considerarmOs qUé os depósitos da
rêde bancária. partIcular se eleva,' Benhor -presidente:
cifra: súperlOl' a olto trl111ües de cru- O I).\lputado qUe êste sUb';/Jl'eVc vent,
zeiros novos, o crédito rural con~rta nos tê~mos regimentais, s(llioltar a
com extraordináriO!! recursos da, or- \1. ElCa. se digne de, oUvida a dou
dem de oitocentos milhóçs de eruz~lros ia Mesa, dirigir-se lio l?OdN' Eí:CCll·
novos, . '. . tivo, através do MinistérIo dll Agit-

Mas há nece!~ldade de Vigilante cultura, perguntahM: '
fiscallwçáo d<'l Banco Central parp "1.q) E' exato que os Governos do'
que as entldadescredltlclas, atent~m Brasil,e'da América db- .'iI'o.c cQmc~
plil'll. as diSPositivos' legnis e ltlllrquem çarnm negOciações, no" -scnUdd da.
efetivamente, os recu~6os nas ativida- Instalação em Rio Grnnt1<!, flS,' de
des agro-pastorIs, pOIS, do contrário. uma base de contrôlc malercológlco?
nada valeria as leis e os reglllamen- 2q) Qual n naturczu: da pal'tlcil1:l.-

, REQU,ERIMI::NTÓ tos promulgndos e b!lixndos. ção dos E. U.A.?
I ... ç-.. Ao Indo da ~pllcl1Çlltl dest,as vulto- 39) • IIaverio p'nrHlnde de chefia ou

DE NrORMA Oc.S slls IlOmllS é mister qUe ó credito seja supremacia do Brasil, faCe fi iuzla-
N~ 875, dE!' 1967 apllcado ctn COhsoofmcla com a po· lação ser el11 seu tcl'l'ltórlo?

. . lítlca de- desenvolvtmento da prodU- 49) Tem n insLala~ão rm aprêçO
Sollclta ao Poaer Execlllivo, atraVéS ção rural do pnl'l flxo.da pelo Mlnls-;,outras finalidades, nlem -de l'ropor-

mald -de do Ministério da Fazl!nda, in/orma- térlo da Agricultura visando, sempre,' clonsr mnlor segurança fi nn ..egnçiio
ções sôore a aplicaçao do crédito ru- õ bem-estar do povo. , lIÍlrCI\ e nllv\\l 110 Atl:mtíro Sul?
ral, no País, • O crédito rur.ill, pulas SUlIS pecu!n- QlIals

mo SR.. PAULO MACAftIN1) rldades. ,está a merecer Inllior atcnçt:. 50) Hú, a i'espello dessa tmt11111çllo,
REQUERIMENTO Senhor F_""esldente.' do aovernodespeclalmen~e C~to ete- algum docUmento firmado clll!'e as
DE IN"'O'RMAÇõES mUlos vleah o o arl11aze am li, ~ lluas Naçlles? Qllal o seu t~or

r Requelró 1I0S têJ'Jnos rcglnl'lltals rteflclamento e. Induatrlall7.l1~uo do .
Na,' 813, d~ 1!)67 ' sejàlrt sollc'uatlas ao Poder li:xe~utivp' produtos agrotisculÍrlos, pêlos produ' 69) Qual o cUsto estilnlltlo d~ olJra

as seguintes informações' ' tores oU pelas cooperativas. a) dessa lroportâncla caberá alffllma
Sollclla ao podet !ilxécu/llJo, a/rcWfs 1\ QuaIs as nnl1ort!nc'lns utlllzauas ,A :tormação de técl1lCtls e taxas fa- responsabllldRde no n1'll~1l? b) Qun-

do Mlnis/drlo da EducaçarJ, Infor- 1Hl orédlto rUi'lil em virtude da dets]'- vorecltlílS MS flnanclamentos de'tillll- to ...
"nações .çõ/!re programa dé estlmu- mlull.Çáo da. letr'a ,tlr, dll artigo 20, do dds à l'ecupe!a9lJ.0 do solo, fl?reSI;t.... ''10) Plll'l1 quando é esllei'Me ti In/do
lô ao- 6S(lIdo ae F/Btca Super/ar. bl!'ei'clo 58 380 de 10 de maIo de 19G6? mento, el~trIflCaçao rural pod~lü~ slll e têrllllllo dc~sas obras? '. .

S A L CIE ~ Quais' ds 'bancos, com respectivo nificar valioso estimUlo Pfra rac foa- sul11 dM SCllgõeS, 8 de mnlo de
(Do r. P U O MA L) end'~r~ç(}, que apJJcaram rJr. I'ecursos i/zar a !J1'OUutlvldade allr cola e al!er 1907 Deputado Adt/Ilo JI]lJr!i71'

:ExtnrJ. SI'. Presidehte: . deEicrltos !lo Item anterior? ,com que l) BrasIl alcance. 11 su:t emlln:
Re1j\li'lrd lt V. Êlla .. de aeôl'do êbm 3, Qual o vnlor- dos ,depósitos de cllll1çAo econômlcn tnmbem peln Illl;rl Via'l1'lu.

tul normas rc«lrnentnl9, sejam sollm- qualquer l1atureza dos b!lncos pl·iva.- óUlwra, '
ladas ao Poder Executivo, n(.l'IIv~S do tlos e, das socl~datles de crédito, flnaI;.-
-Ministério da Educac;ão' e Cultura. as ciamenlo. inve~tlmentos e qual o va- RE!~lJERIMtNro
_!lm~1l1ntcs lnforma~õpg: lor-dllS jlnportlinclas lIpllOlldas no cré- O" INFOR'MAÇÕE6 '

1) Há, IIlgum pl'ot:'tama .oficIal. em dito ruml, no último balnncete? '"
plaborac1il>. nara. estimulo ao estmll> 4.. Qual li. llel\"Udade aplicada aos NI/ 876, 'de 196'1
de Física Superior? ' bancos que, jJot Vêntúra.- não tenhr,m Solicita ao 'poder ExeclltiVo, ctrul:dl

~) Qu~l~ ll.~ estJcdllllzacões. nessa eumprido as determinações da letra Solicita ao' poder iXeCtltlvo, atrat'é,\ clrJ 1I1inl.1térlo ela Agricultura, p"r
riêncfa. (jUS vâo ter preferêncla para m, do art,lgo 20, do Decreto 58,aSO, de do MInistério lIa Marmita. In/or- l!Itcrmrtd!iJ elo TDRA,-' ilf/OllllllÇOI'1J
rrpcber os 'irtcent!vos? , __ - 10 de Inaio de 10116? mações sõbre cOllvellio llOl1l os EE. sôlJré o plII/Clmcltlo aos lllollllnrés

3) O Tn_t.ltulo ele FísIca !'Ia Uni'ler- D. Qual a pOlítica de dcsrnvolvimrn- UU. vIsando 11tstlttaç~o de base ~e _qUe trabulllClra11l tIOs _ ~C'rtj/(';18 da
slrlndc Frderal de P~1'I1J1mbUco °stá to -da produçãd rural do Paill fixada cOntróle me/eoroló(jlcO. em RIO ScnlaUa da Terra.
contemplado pelo programa? pelo Mlnlclérlo da Agricultura qu6 Grande (F/.S).

Justlficugao tletél'mtnou a dlslrlbulçflo ellpllcaç&,D (DO SR. ADYL!O M. VIANNA) (00 Em. AfolTo..'<'Io nmttlOLTNi
.tio crédlló rural, vIsando o bem-estar opli.rlamcntar InfrascrltrJ, l1t1S tOr-

Os jornais l'efetlram a reuniões de do POVO? Senhor Presidente; mos reglmenlo.!ll. vem dizl!r e rtqlte-
fislros, vlSlltldo propnr 11m programa 6, Quais os estimulas ordenndos qt:r , ' V '"'" I I t"
ns psllmulos, pal'a formação de espe- o Banco Central do Bl'1IS1l determlnQJl O 1:IepufMo ~ue êste súbsc!eve vem. r~r 's, ,,,,,,,o a, o segu n ~:
clalistas.- visando o 'armazenamento, beneficia- nos têrmos regimentaIs, soliCitar I!. V. 19 qUe o peticionário receb"1I In<l-

NUo !leI. el1tl'P.t.anto, se o prop;rnmn mento industrialização de prodUtos Exa. se digne de, ouvida a douta Me: meras qUE:lxas no RIo aruude do
foI ofidalli:ado. conforme foi Jlropos- agropecuários, por cooperutivaa oU pl!_ sa, dfriglr-se ao poder Executtvo. atra- S1Il - sobretudo nos mlllllcl\.ll0S de
ta, OI! com modlflcaçõea. los produtores em seus imóveis rurais? '\lés do Mlnlllté:io da MarlnHa, per- 1\1ccrim. Snnta ttosn e OUh'OA

Parece-me que a tdéla ~ Inteira- Qualg 'os Estados e o númer(J de pro. guntando: ,contra o raRA uílo I/er pa!!" oté tio'
mente vÁlida. tendo em vJsta a bes- dutores e cooperaJ.l\'tls benefkiddas por 19) E' exato que 08 GOvernos do je mUnilores daquele EstRdo qUE!
ttUIsa clentiflca,· prõprlamente dif,ll" esta medida?' , . 13rllSil e da América do Norte comeÇIl- Lrabalharam nos BervI~os di!. semal1a.
cD1110, também. a repercussão tccn:>- 7. Quttls os recursos de;J.ll1l1dos pelo ram negociações, 'no sentido da; ínsta- dn 'ferra, '
ló'!\cn. oue advlrá em gegulda. BCB para o. cOlnerclallzaçlio, destlM.- Inção em Rio Grande, ns. de uma 2,9) que as queixas slio jusLlIs e

Plnn
1
menle. não serIa posição (!J- dos li fMllltar MS produtoreil e As basE! de contrôle ine!eorlJlóglco? revcirtm (I qUe vai na ntllllIIJIst!'açf\o

tflíluttll~la mas perz;rectlv~ rãllional, cooperativas me1l10r rcmuneraçlio pelo 29) Qual, a natureza da partIcipação 'ao' mRA pols os 111011i!tI!'CS em sua
co orar "omo ~on!o e alJo 0f o "rl>- seu trabnlhO? ' dos E.U. A.? quase tot.aUtlnãEl é Mtlslll.Ultltl tia
"rllrnn 110 No!' ~sl~, o fnstltu o de,FI- 8 O BQB fIXOU laxtts favorecltlas aos 39) Haverá paridade de cheflll ou gente pobre e o lURA, a d')9jlCJlo dll.!l
.sjC[\~n. Unlversltl!1tle Federal ,de Per- fln~nclamCl1toe destlíllldos à recupe" lIuprelnllCla do nrasll face â Jnstala- somas 'fllbulo~as que arreoo:!,l, con
n~:m) re~~iJher.jdo (j mérito tlrJs traba- ração e fertJlizaçlio do solo, florps(a- ção ser em' seu território? '. tlnun jJrotelando Jnjustltlr.ntlal~~lltEl
11103 C/110 vem l'~aJlzl!ndo alluelll entl- !lie~to li rellorestlunellto, combate, Q 49) ~em. a Instalação em allr~çD ou- o pagamento dos mesmos lljrtmnws,
dado clentJfJua, erJllJo .tamlJém é di" p!agns. eletrJftcaçllo rural, mecnnlza" tras flUalldades, alem de prl>1!0rol~- - aO) qUe, fltee 110 eXpõsto, o t'útlCld
VlJJl(flrJn no 13rnnl1, a trndlrão dos eJl- çao, lrrlgnçãoe lnvestlmentos ~tll~' nar maior spgurl'lnça â navegaçao a:- hárlo, requer se digne o IFlRA Irt.
tudos de Fisica no Recife, bastando llensávels às atlvJdades agl'opeCuarlllS? ren e naval no A~ldntJcó Sul? Qu~b? formar porque motlvo não, pPll'dl1
lor o~ nomes dos componentes da co' QUlll ll. taxa, &/ vn\ores ntrJbUldos· n 59) Há. -a respeito dessa Instllla~Ao, álnclll. os nlUdldos monltot~s,
mIssão de flsicos que estudou.o alu- cada atividade especificamente? _ ,algum documento firmado entre M '_.. .
!lIdo prohll!mn.. 9. Qllals M providêncIas tomadas dUlls Í'tnções? Qunl o seu teOr? Sllll\ dns s~ssoes, 12 ,.ia ~all) de

• _ pelo Banco Central parQ o trernamen- 69) Qual o custo estimado da -obrll-? 1967.- _Alltolllo BrRBolln" D'putndo
,:'.:Ja_ d;;'1I!~e.o~:~~!15 de mala de to de pessoal especializado, visando to e.} dessa lmportâ.ncia caberá. alguma Federal.

Soltclta ao Poder Executivo, atral:ês
-,T1J Ministério da Indústria e Co
mércio, por intcl'hlédlo do IBC, in
jOTlll!.IÇÕeS SólJre o plano de etrar/.i
cação do çafé 1/0 correllie exercle/o.

mO SR.' M1LvERNES LIMA) -
Excno. SI', Presidente da Câmara

dos DeputadOS:
Na forma do Regimento, ouvida 'a

Mesa. l'eêjueJro a. Vossa JJ:xcelência.
Beja enraminhado ao Sr, Mlhistro da
Indústria é Comércio as informaçõJs,
abaixo, referen tes à prllvldllnclns do
Sr. PreSIdente do Instituto Brasileiro
do Café. . , '

1) Qual o mimtl1nte dd verbá. dl1.S
tacada' ,para o plano de erracllcllç!io

. do café no corrente exerciclo?
2) Qual a verba destscada para

llernambuco, esl'eciClcahdo pdr muni
clpio produtor?

3) Quantos produtores serão beM
flcilldos pela medida: no !tno em
CllrW, JJOr municlpio?'

Sela das Sessões. 12 de
1967. - Ml1vemes Lima,-

trais, filmes, prdgramas dJl TV e .con
gêneres, no Estado dli SárJ E'aulo?

bJ Qunl o órgáo que tem comlle
tênola para ltprovar l\S programações,
conforme espeolflda[jas no Itcm ante
rior, permlLindo ou proibindo suas
aprpsentaçlies? .

Salft das SesJ;Óes. 12 de maio de
.1Wi. - Iltaz· NOfJu~ira.
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rEGU~F::l~.fENTO

DE I~TO~MA0':'ES

nEQUERIMENTO
,DEINFOnMAçõES

NÍ1 ~86. da 1967

(DO SE.. TOURrnHO D.~NTAS)

6) Quais os e.!tu:lOll já conclt:iclos e
pC,;J ,dIW...~ aprovados? Enviar có;ias
c U~WJ1lfD du qll.C hOI.rte.'.

Solicita ao Poder Executivo, atravt.
do Ministério do Interior, por jnter~

1nédio da SUDENE, InJorma~ões s/l
bre obras de serviços de abastecl~
menio de áyua cm mUnlcípios baia
nos.

Eala. d~s ge~-e:,'-'; 1":i115 d~ n~f~:) cl3
1D67. - Jt!Ut'UIl:S 1.:;11:1, D,jJut:••-J
Federal.

Recife e For blczn e "pelos seus sls~
temas rodo·ícrrovÍ[t;'ios?

Solicita ao Poder E:teeulíro, atl avts
do l:iinist~rJo dos Transportes, por
fllte71lwUo da n), F, Úl!M1illJ(;ÕPS só
bre o destino dacIo a03 Imót'eis onde
func/ollQ"t.'m as r.~ttJf{.es d!l E. F.
Lccpo1''inrt, cm rtmlds qlte joram
ex!infOR.

A &nun~lnda t~'l!nsÚrtneia d;). np·
11;;a' in. de l?droll!o cio :t:.o:d~s,e, de
1l,ee:f(l p~ra. FortaltL&, sob a nlega~!)

ele que Esta última citada ,Ierec: 8~~;'
das c~ndlçõ~s f,:j:;lyel.s, é s !pr~end~n.

te, pua 1150 çlu:;' ab::.urd:l., por ter
sido or,glm:da (l:l P'õill'io Se"ho~ ~!l
n:'stro c1r51a Pa' t.,. Dej"'~:rl~o3~ c ':111......
cer os r:'LL~;:, hY'icf:.S, cr;t':c1: s t~cl'l·
eos r!,tn I""! '1j'l (:';e"lhl'1~do tão jn~

ceU':'. c1 til'nutl,-"- ..

senhor Presldellte,
Requell'o. nos térmos do Regimmto,

sejam sollcHadas da SUDENE, ntrav~s

do Mlnislério. do Interior, as seguin
tes informações:

a) se estlio sendo executadas as
obras de construção de servloçs de
abastecimento de ágUA nos munlciplo3
de CJcero Dantas, Belmollte, Panapi~
ranga e 1tabacurl, no Estado da BahIa,
previstas no Plano 1'l1enlll em vIgor?

bl em rll~o afirmativo COm qua en
tidades fnmou a Sm:ll!:NE conv~nio
para a respectlva comtru~ão e que
lmpo"lfmcíns já IIdlnntou para tal
fim?

Sala das SCé~ões. em 9 1e maio de
1967. - TOllrfn/lo Dantas, DrplltadJ
Federal.

REQUERIMENTO
DE INFORMAÇbES
m 1303, da 1967

P.EQUERJMENTO
DE INFOF:MAÇõES

rJ~ lJa1, d.e 1g67

Assim na forma regimental. s01l·
cit.llnlOS as seguintes 'JnfOnl1llC5es:

1 - Quais os requIsitos técnicos
projJorelColwclos à Ar,1 nela N.1Clol111.1
prU'n a tr!lrJ'l1"J~,1iD ti" "A Voz do
Bl'lIzH". dltclemente ela Capital do
FaJa?

~ - Ql!1nlos efómentr.s do selor ra
LliuI[;ulco ~'lCl)!ltwm-se ~m lxel'ciclo
~m EHlSliaó

3 - Onde será 'Inst::lnda a AgêJ:)cla
lTrll'IOlHll em El'llzlli(Q

4 ~ E;(lswlIl pl'T [,~ r.eml a adapto
\'[\0 do nctldârlo j'aclíofónlco à mo
.bna jt,cnlca?

ó' - Quais os órgãos da Agência
N2clC1f1al instnlaCJS no Rio de Ja
mimo

13'll;l1b, D1Rlo de 1967. - Paulo
Aurell, AKENA - São Paulo.

Solicita ao P"iler EZecUtil'O, allavá:.
do UJnií,i~rio dc,s TransportcJ, f.or
i1lt<:rI"Ciilo da RFF, illjOlll'Uçóes
suure a~ ra',{j~$ que i/lljJecJll'a11l à
salltO"-Jl'1UiloJ a re}mmur a esta
çâo de p(JEsagcirOl de Santo ArLdré
(5. P.). '

(DO SR. LURTZ SABIA)

ReqUcrern~s à douta. Me:.J, nos têr··
mos do lu't. 115 do Reg!mcnto Inte~~

no, ~e lilgne o1lelar 1IO Chefe do Po
der E~:ecutl",o, ~trltvés do Ministério
d05 Transpo: tes, :Rede ]'erTovlárl~
Federal, as segu,ntes in!olmarões:

1 - A ES~l'ada. de Feuo Santo~
Jundlai p"ocedeu a reform:l em vá,h!
esta~ões de pll.S5ag'eiros no seu per
curso. D~~~j!\mo:.; saber quais os mo·
lhos que I~vui'(m a. fl~ntos-Jundla.l

3"\1\0 detp''Mlmlr a reforma de esta
ção ele p~~,:ocll'o.; -da. cidade d~ San
lo André, no E31-ado de Sio Paulo?

Solicllc; (lI) Po,Ter Executit.o. através 2 - A l1~ual (stMão de pas;ogelros
do MiJI '::Ii'rio da Agricultura. Injor- de SíI!nto André não COtll)lOrta. mala
maç(jes s('bre a e"';Jortl'fão da ma· o movimento, pois a cidade com 42G
mO'la em ba[jl'r.. mil habltnntes, esté. a cxlg.r da dl-

II;JO SR. CO'-""1lJOSO DE AL:!I:L'lr.W) reção da fITl'ovla a refDlma ou uma
outra. nOHl, c'll';ão. Desejnm03 saber

E••.Ho. Sr. P, ...,IJefj ie da Câmara "0 a Mn,jnl~trl1.ção da ferrovia tem
uos Dcputari'os: plano.. ,pam construir um:l nova eS-

R:rJ!.1~lro, n~z tC,nJos e prazos re-' tnrão cJ\l.rc!!mnar a atual?
;;jnH,nlal!J, sej!lm sollcHadas !lO Poder li - C'uaJs _!lS esta~õea - em toda
li _, wlÍ\tJ, :dl"\'[5 "'fJ ~!lnl',t2rio da o om:w da e;;l-rnda ele feao Sontos·
L·'''icu:!I'l:1., rs ~~~ullltWl l.nIonnaçàes: Juntl':tl - qce rere,bec'em r,folluas e,

11 _ ~,~ & lc-;'uel cJ:~Drlnr momo- fe lllf'm da e"tat,:'o p-cl.'na referlda, (DO EE.. SLDI :E:003!,DO)
11". ('-1, b1Ca:; e r:tJ CiJ::J ílr [;fl i ivo., '(Julll pTe~r~de n ferrovln pr()c~t!er modlfl- E:mio. E:r, PrL~ldlDte da Ci.r.:élra
'; l'~':,D rle-",," c_",'onl1e prolblçto o cll~oe~ pm, outr~s. eem o fito de me· cl:s D3,-'n~~~os.
'jU2 1',0 O;'úlW Y:iJ1 !-' cnf~, milho etc.; l~c:~ attnc"r seus mllha1'es de ;umá. ""'.

~H frlj,' CJI!C' l:r:.O e·-1'~f;o l~rn preço mt- r P;~, , ...... e> ... t"~~I"l~ 15 Be:1l !el1'oi nos tÊrmos e V:a:.os re;',~
',1,"10 p:",,, fi Il1-''''''12 na lei de pre- ~S __IJ. r_~ Vo=-~;~, em de 1'.111:0 de men,aiD, E"~flll1 s:licltados aJ Poder
.-.~~~ ll1nlCL1i:'~'. 1;;A:i7. - L!~rtz Sab1t:. !_:"c~?'-'1\l~h01 ntJ"RV{"'l, o Minlst~rJo ~os

• J1'~ll1irnflJ'a. Tran.:r')ll:s - nC,"2 Ferl'o·,'J:\r.a Fe~
31 o mCCJjo lnlJl:.:ibl tem muito deral, Wl seguintes bICorma~õ,s:

."HL~'e_,ejn r;J~''"!lC11'~ €ull:iaga. o que O Pl'C,cl1t~ r8t;uerimento tem o ob·
,C,];02 lJ,lD [.~ - __ c~. CTl1 o 6'eo. O con. jeUYo d~ C!)nllCCer, cm pl'o;und!dnde, cO Qual o clp.!:!ino da~ ll.OS Imóveis
_,um c] n- :';:JjJ[J! (h ll",illllOnll p~cduzlda os motivDs ljue levarem a dli~r,ão da e iu'e[;$ em Que funcioDavlIJu as anti
l' to" ~,JJ" 11-''11.,)3 ju.to e;,portal- Santos _ ,JulHllal não tlctzrminllr a gas :!J::I:'.,rs da E. J!'. LeJ]:oldln:l. dos
mos dn fÚl'!lí:t que 01 nC!1CS CO:lsUml. lmedlata reforma da estrç~,Q de palA- ~Imlls (jUD f()l~ln estln'os, no E&
rlores'prciurm, DO in'C:"sse dos pro- rngelros de Ecuto André. Nílo ~e jus- tado do Rio de JélnelIo?
tlllír't[~ ll'(c!orúl,is, p;ipcip:\lmente 09 tifica. a ccntlnulêla.:1e do d::<.caso ad- b) Se hc'uve éu'ond1mc.nlos enke a
do Ne>rdcz,lc'?_ ~lnlstr::avo .da ferrovb. em ~elllçM .' , • . L. T_

tlt.ll'elc "fÓ"rJO, pels ml!h",yes C/e tra- Pr.fcltllll1. l'..unlCJp:l.l de 1'.ova-:Frlbur-
4} C}Ohl r~!'n t,;,'ú~·c~j~-!.:; seln a. liber.. r t-'

Jade de ,(J(jJJrtação L:J. baga, e sem balhadore.. 'Jue dem!\J1dar a capltaJ 10 e 11 E. F. L~opo!dlna. relatlvpmen.
r:gmnth clp JlT~"O rnill;mo. pergunta- do' Estado niío' enecntrll.m o mlnlmo te a pErmuta ou c"sio dos terrenos
~'IC,S te fc,:l:lie lll!~di'se do Govêrno ~~ôrto naquela estação dJ pa511agel- e imovel em QUe funi::onava a Esta-
ml r.nl1l'ir fi T,rnrl11/ror c estlmulá-lo ,;;'0 IerrovJ~rla, n~qu!le mtonlciplo?
U Ullla t :P'UJsi'lo .lIlll:B Cl'e,sc~nte do •
)Jrüdulo. . REQUERll'vlEN1·0 SaJa. dllS Sessões, em 15"-de maio de
S~!a des SeS"õcs, em 12 de maIo de D'E INFORMAÇbES 19137., - D:p. Sarli Sogado.

lD67. - Dep. Cardoso de Almeida. N~ 884, de 19671 .

Solicita ao Poder E:ucuiit'o, attalléll
do' lflilllstério das lI1inas e Energia.
in/or'maç{)es sôbre a instalação (ú
reJillaria de petróleo 1IV Nordest6
brasileiro.

r.mUER1MENTO
CC INFOF:MACé.E5
fJ? 879, de f967

r, :~:"'UEF;lM:;:rJTO
['3 j~JFo:-~r~'lJ!:d-,~C~S ~

j;; t'e'Ci. da 'l~G7

(~~I J'p,"lt'f r.J'~'íl'!._ -', {1(tfll'ê.'1
ti! -,-',':,,; L,,:,il rJo. l~I,",i_'!.',"d{}

_ i!~, L,}, J71 iOI i.I]:!~:;('J [l'~ I, i! rm
,L ':,' t'LL"L'_ J,IL'Jlf 1:"'; à
~ J, '_-' 1'!!f fl fi l' L I',

I f' __ ~, 1\-~: ["D l:a_,,'J", i 1 j/1-'(a,...

I,,;, (",_, l' I!~ I:JD.

~';:',;,~'1l!! elO Pm::;,;f E::L'Ccuitt'V, [d,'l1vês
tiO JJ ;,;1:;1'1 io âa Jusliç!l, por inter
11/ ,-"-rirl J.1') DfjlD,l1.lnwn I [; t.!t.' ['1.1Lc--ia
li\'I~:,l!l, i'Ji(1rill!l~'Di1$ rOLlft! C:J '1n_fJ
tl(J!1 fJVf! imptth'1t/. (/ fJrtr;'llf'ila d1
l'ij,01:/h'l/'.J.'U lJ0Hc;a.l·~J p~Us op..
hl,!:L.:J uu lUDA.

E r 1'"

(I

r' ,
]

I

L 11'

i~ " T11'_ L:Jid::
/1 h:JfJLLL r'b fj!ll' ,:,t p__ '~l)cla

1 7 "i_,' L: -li~'':jj.:~~Hi f'r~rl1 Jn:itahn-
i:J !J: ..,;-Ln'-,-'f.J1f..dl:'J tEJ TIi~~,:,.~Ua, rn~'u

( flJ m.:e 'f1o.:.':'cr t,-·t,í f1~tt-

1"_ ,,\ -lu 11..u1- üc~lfJ' no L'I.~lLcl0 ao
::lJ:rJto dn:, nO'il S 111:J!ft-

," fJ UllÚS llJlJr:emo equl.
~1'C'lF'O' L- ,-ú-,:' ,,'{'r1..:', ""1Tll~, \.!,,~

ljL~'Jlc éJn U",O é 1" _c'dj,'

,,:, )1',1,,]'125 as (JlJjculrJu:", ue cll.
vul ,~~, ~ u L1w, t,D1....'.d~!1 õe :Er~:,lb ]"!n.ra
o 1P,lj~~, DO Prtls, ACOntl CO.LLl ,HS lDU..
[j·,nf'r.s aúuncin:Jrs, dos 6"":;; os do
C DV c'j 11U IK'J tl a l1o,'a C~p!lal mais
se D~'J[!·;nJn o l'rcblema,

C:.. f, t,('rl,ljl'Ds que o l1rcnrnma UA Voz
(lu EfL,Il" vem preslando são no- REQUERIMENTO
túvrlLi flpP~nT cl~~sas diflculdmles, DE INFORMAÇõES

A flnnjlllntlc do programa "A voz
do Brasil" está sendo ree"-amlnada NI1 882, de 1967
plDcUlundo dotá-lo de atratlvos. dan- (DO m. MIL.'NERNE8 LIMA)
tIO !lo. modcma llnila. do lloticiário Solicitei' ao Poder Executivo, alr/l!Jd8
rlldlofünlco. do Ministério da Fazenda, injorma-- Senhor Presidente,

P[ua tnnto é necessário que o 00- çõcs sóbre a aplicação do Decreto Re,quelr/) à Mesa, na ferma regI
vDmo pre~te Wtla a IlSsl'i!~nc.ln. do- 57,389, de 3 de dezembro de 1965. mental, informações ao Mlnlstérlo dllJ!l
tnndo a AgencIa Nacional de tais Minas e Energia sôbre a Instalação
elementos. (DO SE., ADERBAL JUREMA) da Refinaria de Petróleo no Nordeste

E' abroluta a necessidade de 'lima Sr. Presidente: do Brasil: '
mnpla divulgação do~ trabalhos dos 1) Quais os critérios acrotados pelo
'.J:ris Poderes, prIncIpalmente em uii\1; Nos - tfu'mor dos dispositivos constl.. Milll~!ério das MInas e Energia, no
fflf:e de consol1daçáo da mudança da tu.,naJ.g e regimentais,' requeremos estndo pal'a a localiznção da Refina-
Cnl,lllIL ao Ministério da Fazenda as seguln- rIa de Petróleo do Nordeste?

O I1rogr~nlll é indlspensilvel ao râ- /;es InforlI1nçlles: 21 Quais os dados c11r,ponlveis para
I~Jjo-ouvinte brasllelro. (I) Qunle, os munlclplos bresíle1ros evldenclaç1\o dos indicas exigIdos dos

Sbl'lente !lUa tranrmlssl'to. em oon·- Já t dld lo D diversos selares que indicam a con-
dlí5e~ adequadas, da cnpltal fedEral d : i~ 1D005s? pe Ccreto n

Q
57.383 venlêllcln da loc!lllzação da ReflnlLl'1&?

pouná torná.lo atual. e . u. 3) Qual o indlce apurado, na par-
O t!\CI'lfclo a que estão sujeitos seus b) A lmpOl'!ância em cruzeh'OS no- clpacíio na renda Interna do Nor-

l'espmJL\vels, p!Il'a que a programaçlio V<lS já apllcada nesse atendlmento? deste, do chamado Polo - Recife e
it'nhu llS úlUmas notlclas de Inter~s- c) Qua~ os tipos de assIstência fl- do ch::Ullado PollFForlalelOn?
IJB rwclona.1 é enorme. Sômente sua nancelra e o montante de cada um 4) Quais dos Estados, Pernambuco
111:mr-::f!l'Í!O ~ enl'!ba públlca os ajuda dos emprést,lmos feItos?' ou Ceará. oferece um maior conjun-

to de obras de Infra-estrulma? Qual
a SUpPrlll'CIl1-se a si mesmos A pre- dJ Quais as gar.antles ~xlglà'as' o melhol' flistema. rádoviário jé. à dls.
c21'1trlr rle de meios de comunlcuçéV"f S} Qu!l1 o critério de prioridade posJção de suas p,opularões? •
é notória. nefSe atelldimsnto? 5) Quai a capacidade de tração fer-

]"J:t:t Ge faz que sejam oferecidos roviárla do Cenrá e de Pernambuco?
]Kl0 o rovl'l'llO, tôdas as eondlções 6n- Sa.la des Sessões, 15 de mala l19 Qual a e::tsnsão do Pórlo do Reclfe
lf\ que fi J'_'lfnola linclolllll fUllcloue 1967. - Aúer~t11 Je'ema, Deputado e o de Fortaleza? Quais as lonelagena
d='ut,", !lc ~uas reais finalidade,;. Federal. líquidas ~mbarcadas pelos porlos de

(ID Sfi.. .AD:liLIO Lr. V1ANNA)

t el'\1of Pr<sltlente:
o D" i:luU:t'b flue ê1.>te :;U'bt;C1'eVe, vem

no<-: lC~'1l1(1n }rgULlcTltais" solicitar f
V. E_C". (.,1C co dIgne de. OUI'lda a
u: n h, 7 uh jgl(-~ J n.o poüer J!tj{e-
cuUvu, dl'I{,J do l:fpD.rt~mcnlo de
Fr,lJc!:( }'~det:ll, pcrgunt.anl1o:

l'" I --'\'1)'10 ('ê Dplnnlos elo INDA
1Jf-:: ~I LD f1~J!'n u E}~=DFSP cO Rio
C:l'f'.t~dp do E'uJ. conforme alo Plcst
dl,e'e'i"l llÇ 3,r;,:~;-~r" pll~lic~d() no
LI1Úl1O Ojiclnl rjEl1 tle 2fl~!J::~ü, por
ljlH~ (,~" rs f..~-l vlrlol'eg nnop~r(.cbLln a

: :'Íl'_'""'o, n'ni'OlIl1B foi apro\·ndp
tlr 1,1 ,-2t'}-It) do 8r. Dh'etor-Oeral do

te' - I'~lJrn l~nf!elJlo, de 13-12-66?
~ I ',' C_1nJ!\ n~ P!OvjD,.~Ilclns Ddotadns

o 1 -~ t,~,j!,â

f\-'~J., (e: 82~rlJf::;. 11 i~e lúmo de
:H,:~í, -~ Di:.}Jutrtlo J!~]J'b l\lnfliHs
Vjt',l i ,'l!.
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Solicita ao Poder Executivo, alra!lés
do lI!inistériCl dos Transportes, por
intermédio do DNER, infonnações
sóbre a ligaçãCl rodoviária - entre
Barra Mansa (RJ) a BU1ta1UJ.l
($P).

(DO BR. ROZENDO DE SOUZA)

Senhõr Fresldente.
O neputado que, êste subscreve re

Uet à Mesa. que; nos têrmos e pra
zos regimentais, sejam sollcitadas do
Poder Executivo, através del Ministé
rio dos Transportes, as seguintes In-.
formações: .

1 - QuandCl serão iniciadas as
obras de construção da ligação rodCl
,"Ilrla. entre Barra Mansa. EstadO do
roo. e Bananal, Estado de SâCl
Paulo? -

2. - Quais os, dls{lositivós básicos
do convênio entre o DNER e C> DER
do Estado do Rio de Janeiro?
-3 - Qual o trajeto aprovado ,e os

rnCltlvos que o determlnaram-- - I
. 4 - O projeto 'a sêr executado ê

ainda o _original? CasCl positivo, há
alguma -perspectiva de' vir a ser alte
rado? Quais são estas perspectivas e
suas .lustiílcativas?

Justificativa

oaoo a retirada do ramal ferroviá
rio ll.lgxa' lVIansl:I-Bananat, .li locali
dade ficou prccãria e temporària
mente atendida por uma. antiga' es- '
trada. municipal. - ,

Tenho recebido inúmeras comuni
cações e abaixo-assinados dando eon-

I

REQUERIMENTO
De: INFORMAÇõES

N'! 888, de 1967

REQUERIMENTO REQUÉRIMÊNTO de seus técnicos e por sua pecu.ll:l.rlocorrendo párlt, a,través dos meios
DE INFORMAÇõES DE INFORMAÇõES tidalguia já ha.via se incorporado à. cOA1petentes, procurar sanar tais acen

sociedade catarPlense que tantas e tio tecJmentos.
N' 887, d'e 1967 Ng 889, de 1967 grandes provas de esélma e apreço

. , ,.... SULlcita ao poder- Executívo através soube ~dar no decorrer dos anos . REQUERIMENTO
Sollcl/a. ao l.oder Executzvo, atrllv~s. do MillÚitério da Fazenda. 'info1Jlla- co~t~eu~~b;~~~~~J~~d~:n~~~,::= - DE iNF'O~MAÇõES

di:!. Mmisle~o d? Trabalq-0 e 'prem.- ções sóbre seus ôrgãos trans!tridos N0. 893, de -'1 967 '
denota Soc!~l, mformaçoes sobre o e (m funcionam enio em' "ranltia ta eatarina, cooperando oom I) pro-
tra"'alho atribu'''o ao pesso"l "o" ,,~ ., • g'resso e com a pro,sperldade do pais.

u ,.. u vv"''''' Solicita ao .poder Executivo, através
à Emprêsa, de Reparos Natais S. A. (DO SR. JOSE FREIRE) do Gabinete CiVil da PresidellCia da
<DO SR. DAYL DE ALMEIDA) Exmo. Sr. Presidente da. Câmara REQUERIMENTO República ,por intermédio dá PDl~,

,E:uno. Sr. Presidente da .Câmara dos Deputados: DE INFORMAÇõES informações ·sôhre a bifurcação da
dos Deputados: ' Requeiro a Vossa Excelêncja, na N0 891 I 1967 Avellid~ L-2, - ap~ o v/adlllo que

forma da. lei, qUe sejam, solicHadas " ce.. liga a zona sul à norte da cirlade.
Requeiro, na. forma do Reglmento ao Sr, Ministro da F:azt:nda, profes- Solicita ao Poder Executivo, através do (DO 6R GáBRIEL HER-"4ES

Interno, ao SI'. Ministro do 'Irabalho, SOl' Antonio Delfim Netel, as seguintes' Ministério da_Indústria e do Com,;r- .
as seguintes Infelrmações: ' informações: ~ cio, informações sõbre contratCl de --Requeiro à douta Mesa, nos têrmca

1) Se tem conhecimento de que a li), quais os órgãos do Mlnlstérl0 da firma estrangeira para diagnostlc(lT regimentais, -flejam solicitadas ao Pc-
atual Emprêsa de Reparos Navais Fazenda transferidos, até 11 presen;e - as condições da indüstria BicleTúr17l- der Executivo, através da PI'cfeltUla
CClstelra S, A., em que foi transfor- data, para a Capital da Repúbllea e ca nacional. do Distrito Federal (Secretaria de
mada ,a antiga Companhia Nacional já se encontram em -pleno func ona- (DO SR ".... "M Viação e Obras), as seguintes infor-

menta? . , ""~ O M. PEDRo) mações:
~ de Navegaçf.... Costeira - AF - ado- 1tou, para o pessoal que lhe ficou ce. 11) os diretores e chefes dêsses ditos SenhClr 'Presidente da Câmara ,dOs - Em que plano urbanlstico na-

dido, relações de trabalho Inaplicáveis órgãos .acompanharam os mesmOl1 para Deputados; seOU-se a Secr2tarla de Viação e Obras
, a servidores públicos, regidOS que sã:> Brasllia e es!ãc> em exercício na. Ca.- Requeiro, MS têrmos e p~azos 1'l!gJo- da Prefeitura do Distrito Federal, para

pela Lei n~, 1.711, de 1952 _ mudnn- pltal da. União Federal? mentais ,sejam solicitadas, ao, P:ldet proletar rua blfurcando---se com a Ave.
do, inclusive, a. jornada de trabalho c) em caso positivo, qua!s os dire- Executivo, atraVés do Ministério da nida L-2, no inicio -da Asa Norte .ae
do mesmo pessoal, que, antes, era de tores e chefes dêsses mencionados ór- Indústria e Comércio, as seguinteslll- sldenclal. já entregue ao trãnsito, com
8 horas, para os que trabalhavam nas gãos que se encontram em Brasília n:> formações: ' o tráfego esconnJic-se em todos os
oficinas. e de 6, pa.ra' 011 chamados bu" exercicio efeéivo de seus cargos em -a) Se o GClvêrno brasileiro contrawu tentidos, perlclitando a vida tle !.Qdos,
rocratas, dos escritórios, para 9 (nClvel comiSsão e funções gratificadas? a firma Booz, Allen & Hamilton, para que transItam, em veiculos, por aquõ-
horas,' em geral, o que contraria o d) em caso negativo, por que êsses estudar e diagnosticar as condições aa le local? -
Decreto-lei n9 54.320, de 1961 e os aludidos servidores se encontram au- indústria siderúrgica náeional? 2 - Quais as medidas saneadClras

P
róprios Decretos-leis (revolucioná- sentes de Brasília? _ . b) Quando foi ~irmado o 'reieridCl que a citada Secretaria pretende aclo-

rios) m. 5 fi 67;- Sala das Sessões 15 de maio de contrato? tar. no sentido de evitar sérias desas-
1967. - José Freire,'Dep. Federal., lt) Qual o critério e forma de esco- tres naquela. bifurcação,

2) Se teve ciência de que a emprê- '~ -- lha da mencionada flrma? sala das Sessões, em 15 de malo ao
sa em causa começou a indenizar vâ- REQUERIMENTO -e) Qual o. valor do contrato e qual 1967. - Gabriel Hermes.
rios de seus servidores, sob os precei- DE INFORMAÇõ a forma do seu pagamento? ill
tos da legislação trabalhista, Ignoran- , ES j) Quais as conclusões dCl estudo Just catIVa
do sua condição da funcionãrios pll- Ng 890, de 1967 feito? " O parlamentar que este subscr"ve
blieos autárquicos, violentando, ass"ID, ' . _ Sala das SeSsões, 15 de malCl de 1967 verificou ser altamente perlguso o
direitos adquiridos; Sollc,zta a,o,POder E:;ec,uIiVo, atraves do ~_ Erasmo 'Martins Pedro, DeputAdo trãnslto de veiculos naqu-ele local.

lIftnlsteno das Mmas e Energlas,llor Federal M D B -GB - ,)cllJS inúmeros pelntos de conflito ge-
3) Se Ignora que a. ERNC está des- intermédio da PETROBRÁS, inJor- ',' " • rados"pelo traçado daquela blfurcaçao.

classificando alguns de seus servido" - mações s6bre trabalhos realizaáos 7/0 REQUERIMENTO Atentemos que por ali transitam t.O-
res, rebaixando-os em suas funções ou 1nuniclp{Cl de Caçador e Vale do Ri!} - das as correntes dg trâfego em direçáo
~de seus cargos e procedendo, por ou- do Peixe. DE INFORMAÇÕES à Universidade e à Asa Norte Rcsl-

tro lado, a promoções irregulares, do
"ponto de vista da legislação que deve- (DO SR, PAULO MAOARINIi N9 892, tle 19,67 denelaJ. "....urge,portanto, providl!ncias ,_por
ua estar em vigor; SenJ:íor P.resldente: Solicita ao Poder Executivo, atravl!s jarte das autoridades responsáveis" no

4) Finalmente tiue providénc'QS to- Requeiro, nos termos regimentais, do Gabtnete Civil da Presidência da sentido de ser corrlgo Q que naquele
,mou em face do que no presente rc- sejam sollcftadas ao Poder Executivo, República, por intennedio da PDF, lugar foi executada, antes que muitas
querlmento fica formulado,_Jendo em as seguintes mformações: infClrmaçóes s6bre o funcionamento vidas áli se percam, pelos inevitáveis
vista as reiteradas afirmitções do 1. Quais os trabalhos realizad.os '_ do colégio "Elefante BrancCl". desastres que ad?irão se perman<lcer.
ExmCl. Sr. Presidente da. Re~blica <pela Petrobrús, n~ municlpio de.Car- (DO SR. GABRIEL HERMES) como se acha. ' ' .
no sentido de que pretende mà.nter çador e Vale do RIO do peiXe?

, um diálogo franco e leal com IIS dl- 2. Quais os resultados atingidos Requeiro à. douta. Mesa., nos têrmos REQUERIMENTO
versas categorias de trabalhlldores do pelas pro~pecções feitas? ' regimentais, sejam sollcltadas ao PO- DE' INFORMAçõES
país. . 3, Foram alcançados os objetivos der Executivo, através da Prefeitura.

_ ,para exploraçãClde gás ou pe~óleo? do DlstrltoFederal - Secretaria,de N'! 894, de 1967
&Ja das Sessoes. em 15 de. maIO de '4. Quais o&:-planos da Peíi'obrols, Educação e eultu.ra'~ as seguintes' In-

196'1. - Dep. Davi de AlmeIda. para. Santa catarina, notadamente formações: '
para. caçador, no corrente exercício? 1 - Por que os alunos do colégIo

5. Quais os resultados obtidos eS'- Elefante Branco, cujas aulas tiVeram
peciflcamente no Poço TP-2-8C, sonda inicio a 3 de março último, não tive
n9 16, distrito de Pinheiros, municl- ram - até agora - aulas de física e
pio de Agua Doce? _ química? ,_

Sala das Seções, em 15 de IDl\lo de 2 - Qual a previsão de ProfeSSÔres
19i17. - Paulo MÇlcarilli. para os diferentes CUl'SOS do citado

Solicita ao poder Executivo. através IJustificação Educandá.rlo?
do Ministerio do Trabalho, in/oT11uJ.- 3 - Quantos profcssõres estão ini-

A Imprensa divulgou com déStaque nlstrando' aulas?
çõcs s6bre ,a orientação das atlv!cla- os resultados obtidos pela Petrobrás no 4 - Quantos alunos o Colégio tem

'des do ex SAMDU, pelo INPS. - Poço TP-2-SC, Sonda n9 16, na lc>call- capacídade de atender?
<DO SR. ROCKF:ELER. DE LIMA) da.de de Três pinheiros, Município de 5 - Quarrtos alunos es.tão .·egular-

Agua Doce, no Estado de Santa Cata- mente matriculados? -
Exmo. SI', Presidente da Câmara rlna; A esperança. dominante residia 6 - Que fatos estliCl acarretando

dos Deputados; na possíbilldade da exploraçao ecolló- certas anormalidades nCl funclonamen-
, . • mica de petróleo na região de Caça- to do Educal1dârlo?

Reql!elro, ,nos têrmos e prazos regi- dOl' e de todo o vale do Rio do Peixe. Sala das Sessões, em 9 de maio de
mental~, sejam solicitadas ao. p~d~r A Petrobrás faz ,qullSe uma década 1967. - Gabriel Hermes.
El\ecutlVo, através ,- do ~inlsterjo do que iniciou suas nrospe"ões Estad
Trabalho, as seguintes mformações:. t ." ,no o _JUstzjloaliva
, 1) Qual o ,setor do lNPS encarre-I de Santa Ca arma., caça~m', Tanga:

14ado de Clrientar as atividades do ân- 1'9., Caplnzal e Plratuba. alem ,de Mar A educaçâo deve merecer de todos
tlgo Servlco de Assistência Médica cellno Ramos, no Estado do Rio Grs.n- nós Q maior empenilo, porque - pooe-
Domicillnrnrgente? - ' de do Sul, foram palcos'cl-El perfurações se dizer - constitui a espinha. dorsal

, da Companhia. - dO'-desenvolvimento do Pais, .
2) Existe piaM para Inst,lllação de O Poço TP-2-SC, através da SOnda Por esta razão, não podemCls enten-

um pOsto no Municiplo de Na.th'ldada n9, 16, localtzado em ,:rrês Pillhelrcs der como mllhares de jovens 'estão
'de Carnngola, Estado do Rio de Ja- parecIa. ao menos para a populaçliq sendo pl'ejudicaaos pela falta de pro
neiro?' o coroamento de anos <\e trabalho e fessõres em determinadas disciplinas

3) Em CRSCl negativo, qualS as pro- de eSP,eranças, _ do Colégto Elefante Branco,
vjd~ncias que sérão - tomadas pelo AgD1a, pll~a dceepçllo do povo (Ie Fatos, dessa natureza prejudicam a
mps apra atender a justa relvindl- Çaçador e de Santa ca.tar~a. correm form1l9ao da mentalidade do estudan
cação daqu.ele próspero e lico !nuni- rumores de que a Petroblns vai en-l te, alem de !azê-Io perder tempo nCl
oiplo .- - Icerrar detlnttlvamente as suas atl'll- norárlo em que e1everia estar lISSjst1:l-

• '. dades e ,pesquisas no vale do Rio do do -aulas. 1-

Sala das Sessões, 15 de maio de Peixe. Isto se procedente, é lamentà· O parlamentar que Csée assina, obJe-
1,967. - Dep. Bookefeller de Líms, , vel, p(}iJ',a petrobráS,-pellt oape.clda<\e Uva colhêr Inform~"do que sitA.
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2', Que obras já foram concluirla-?
3) Que (bras estão a:t:t:<:menle a.n

andamento? .
4) Qual o eroncg:ama de s, a 5

obrn.s; ,
51 Qual a firma resp:ns1vel pzb

mum:! e seu custo p;c\'.".vel?
6) Quais 05 'recursos dlsponlve13

para u ecnclusão das Ob:llS? &ve
rá nec~ssidllde de novos recursos?

Braslllo, 11 de mala de 1e67.
Cardoso'de Alm:lda.

Solicita ao Poder Executivo, tJtravé,
do Ministério ttos Transportes, por
Interlllédio do DNER, injormações
.õbrc os scrviç08 e reparos na ro
dovia João Pessoa - Campina
Gran,le <PB) ,

mó SR. PETRONIO FIGUEIREDO)

Sr. Pr~ldente:

RequeIro a V, Exa" na forma re
gimental, que sejam sollclladas ao
DNER, alravés do Poder ExecutlvD,
as seguintes Informaçóes:

1~) C~mo estAo sendo processados
os serviços e repal'08 na rodovia Jolio
Pessoa - Camplna Grande, no E:J.
lado da P>lrnlbn e qual o crItério
adotado pnra 1IS restaurações? '

29 1 A qu,Jnto montam (em cru
zelrosl os contratos celebrarias pelas
firmas' empreitelratl e o DNER?

39) Qual o tempo estipulado em
cláusula contratual para a conc'u
são da. obras?

49) Se as firmas encarregadas daa
atuais restautações e reformas. fo
ram IUI mesmas qUe iniciaram e colo
caram a. primeIras cam,- das de as
falto (ou concreto) na referida ro
dovia?

59) Se o DNER - apurou IUI cau
Sll'l que ocllslonaram as avarias e
rulnas dl1 rodovia em ap:!çD e a
quanto se eievou o prejulzo dos co
fres públlcOll como os primeiros ser
viço., que hoje es!*o sendo reforma
dos?

Sal,) das Sessões, 12 de mnio de
1007 - Pclrônio FlguclrediJ.

REQUERIMENTO
DE INFORMACõES
. N9 905. dR 1 c)G7

SolíCita aI! Poder Exrcutlt'n, atralltg
do lI1inistério d!l TrahailHl e Pre
f'ldêlldu Soda/, pnr Intermêdln do
.!iAPS, InformarlJe.. RtÍbr~ a sitúo
Cão da Delegacia RI'Ili01ltll Especial
de: Brasilla. em fore ao Decreto--Ief
'i19 224, de 28 de: tell"rr.lr1 de 1007.

<DO SR, G!&NIO MARTINS)
Sr, Presldente:
Requeiro. na forma regimmtal, ao

Serviço de Alimentação da Previ-

REQUERIMErflO
DE INFORMAÇéES

NI? 900, de 1957

REQUERIMÉNTO'
DE INFORMACê'E5
N' 901, de 1957

BCllicila ao POder Ex"c1lllvlJ, a 'ravtls
do Ministério do Traballlo e Pre
vidéncia Social, in/ormCleórs sàbre:
o andamento do prOCl'.~,~D de liquí-
dação ela EQUITATIVA.

mo SR. BADI BOCADO)
Excclentisllimo Senhor Presidente

da Câmara dos D:pulados.
Requeiro, nos, térmos e prazos re

gimentais, sejam solicitadas ao PlV
der Executivo, aUavés do MlnlstêrlD
dD Trabalho, as seguintes informa
ções: '

a) Se o processo de liquidação da
Equltativa já foi IlOncluldQ?

bl Quais as providências tomadas
para a tender aos lntel'í!sses dos seus
segurados, mutuários e entidades de
poder públleo nela segUI'a.l1os?

c) Como se procedeu o apl'Ovelta
~~a~os fUDcionlj,rios daqu ,Ia com-

dl Se já foi determina.do o paga
mento das indenizações dos seus cor-
respondentes? "

Sala da~ Sessões, 12 de maio, de
19'57, - Sadi Bagaa.,.

REQUERIMt:t~Tc

DE INFORMAC3E5
W 903, da 1967

Solicita ao POder ExecutiVo, alravtJ
do Uinlslérío da EmUle, in/arma
ções Bóbre: (lS m?tít'OB que determl
11am a paralizQçãO do prccCsso
11Y 275, d~ 9 de jane/r" de 1900, re
ferenle a servidores da Campanha
de Erradwação /til Malãrla,

(DO SR. MARIO GURGEL)
1.) Por que motivo se acha para

IIzada em repar,tlçâo do Ministério
da f:'al'l;]e o procellollO n~ 215 de 9 de
janeiro de 1!!66 - e retermte a ser
vidores da Campanlla de Eradlcaç'áo
da Malária?

2~ I Que razões estãJ Impedindo a
regurallzaçllo desaa malérlol de alto
Interêsse para serv;ao~l!3 do Mlnlsté
rJo da SaUdeI

S, S~sseõs, 12 de maio de 1S6'7,
Milrlo 'Gurgel.

Soltctl li ao Poder Executivo, através, '
do Ministério da Educação e Cultu- REQUER1MENTCI
1'a ,m/oroulçóes sóbre a situação dos DE INFORõ'AÇO~ ES
resrourantes> populurp8 ,do t!"- m
SAP8, e:xÚ/tentes em Niter6i, Esta- N9 904, da 1967
do do Rle. '

(DO SR. SADI BOClADo)

Exmo. SI'. Presidente da Câmara
dos Deputados.

Requeiro, nos têrmOS e prazos re
gimentais. sejam solicitadas ao PI>
der Executivo, através do Ministé
rio da Educação, as seguintes mfor-
mnções: '

a), 0001 a extinção do Serviço de
Alimmtação da Previdéncla SlICial 
SAPS - os restaurantes· populares
daquele órgão, sediados em Niterói e
Campos, no Estado do Rio de Janei
ro, foram entregues a êste Ministé
rio\>

b) Em caso afirmativo, quais as
providências que já foram tomadas
para o funciDnamento dos mesmos?

c) Se os restaurantes !lmcJonarãD
apenas para atender aos estudantes?

d) se poderão realizar-se convê
nios entre o Minlstt'rlo da Educação
e éultura e os Sindicatos dos Tra.
balhadores daquelas cidades supraci
tadas, ou com a secretaria do Traba
iho do EStado do Rio de Janeiro a
fim de possibilitar aos trabalhadores
fazer suas refeições nD mesmo?

sala das Sessões, 12 de mala de
1967. - Sadi Bogado. •

REQUERIMEI\I10
DE INFORMAÇõES
N9 902, da 1967 .

SollciÚ/. ao Poder Executico,' atrJJvés
do Jl.línwtério do Interior, por in
tljrlllédlo do DNOS, in/ormaçóes Só
lIre as obras previstas para o c6r
rego do Retiro, em Ribeirão prito
(SP).

(DO SR. CARDOSO DE ALMEIDAl
ExcelenUsslmo Senhor Presklente:
Requeiro a V. Exa .. na forma re

gimental, sejam sollcltadas ao Poder
Executivo, através do Departamento
Nacional de Obras e &meamento, IUI
segulntes InfD~ões:

J,) Quais as obrasI planejadas no
córrego do Retiro, ·em Ribeirão Prê
to, EstadD de São Paulo, para evitar
llII consegUênclas dlUl tIlchenl;es do
seu leito7

!lcil acesso pDr vias terrestres, quais
as providências que poderão ser t0
madas para que elas venham a ser
beneficiadas pelo atual serviço?

Sala das Sessões. em de 1967.
Adolpllo Oliveira,

REQUERIMENTO
DE INFORMACõES
N9 898, de {967

Solirlla ao Poder Execullvo, atravtls
" do MiniJ;ttirlo da FaZetldrt. In/or

l1wçõe,ç s6bre a situação da divida
eX'{j'lla -úo Dr(J$j) durallte o govêr
1/0 Ca.o,ielIo Branco.
(DO sn. lÉQ DE ALMEIDA)

NEVES)
'Senhor presidente:
Requeiro ])0 forma reglcielltal, se

jam sollcltados li{) Poder Executivo,
ai.ra,t;_ do Mlnistérlo da :Fazenda., as
seguintes informnções:

1. Sabe-se qlle durlUlte o Gov@mo
Castello BranCa a, divida externa do'
BJ'n",lI l1UlIJ,i;ntou,

a) Qual o montante exato déste
aumento (inclusive juros)?

l') Da parcela devJda a emprésti
mos extel'nos levantados pelo Setor
PrIvado, por quanto SãD' responsáveis
as empl'êslUl estrangeiras?

c) Quais os compromissos para, 1007
e lll58 (inclusive jurOS) e como o
atual aovêrno preten,:!e saldá-los?

2) O Governo Cast~llo Branco rea-
lizou uma série de acõrdos de reesca-
lonamcnto de noôSll divIda externa,
llo que resulwu uma significativa re
dllçáo de nossos epcargos cambiais no
biênio 1964-65; Quals as compromis
sos assUJnldos peio Oovêrno brasileiro
1'0 para obter I'~tes acôrdos?

3) O Govêrno Castello BrancD de
cidiu reduzir o, protecionlttno â In
rlúsfrit\ do pais, para isto eliminando
11 categoria espedal de câmbio. D€sla
medida resultará uma expansão das
lmporlações: CDm que recursos o
atual Govêrno pret(,llde lazer face a
esta expansãO?

4) Durante o Govêrno ClUltello
Branco houve um forte Incremento
em nossas reservas camblats:

aI Qual o' montante dêste incre.
mento?'

bJ Quanto foi destinado' â aquisI
ção de letras do TesDuro dos Estados
D'llldlls?

5) Em 1966 o Govêrno brasileiro
contratou novos empréstimos oom
pensa\órtos.

a) Qual o montante- dêstes em
préstimos?

bl Na medida em que cjispomos de
granl_L reservas !!te divisas. qual a
justlflflcatlva para. estas operações?

Sala das Sessões, 15 de maio de 1967
- Léo de AlmeíiUJ. Neves.

p.EaUERIMEI'~TC

DE INFOF'lMAÇOES
rJ" B95, de 1967

,5'[llit'j'!a. ao Pofler Execulwo, atlaves
(llr,'!'!;U [I" MhliMérlo do Trabalho
l' PteL<lJ.J['l1t'!'. Soda/, informações
1;"1".,, D clikulo eje1lt«I1D pqra o 11a
[lflll/olllD IIB 01:101<0, a jallll/iu8 wj
1JJLto::!nJ. .

IDD :::TI. MARI,O GUnOELl
1'. Ou:,l o cálculo em vigor para

o J,n;;Hf;]culo iJ~ !lhono a faroillas nu-
lj1!-'.1I_I~'n},'1 .•

~". L;ual o motIvo que tem deter
xn lJ! f' [1" um 1ll,,'a.sO de até três exer
cirlt s p:;ra o cumprimento dessa obrl·
~n.~':"'LI lt,;;n1? ,

';". (lu,,1 fl último exerclc,o pago?
"!". Ale fjDe p_azD pensa o govêr

11n r,:'l' t'HI di;], o 1lllgnmentD do ab?
110 d~ e:'c:'c;c\os pas.>ados ainda nao
hllldadc5l

fi". Dnr o número de processos
IJgDn~ rJilndo andamento ou conclusfío
II rpl'c~.lnl por Estado, e declarando
sua €nlrl1l]a por exerclclD.

ê)'n rJas SrEsões, 15 de maio de 1907
,lU afiU GUTgel.

i!1 éle que o levantamento pn.ra a
COll~l"il~ll.o da. ligação rodoviária ~m
C:J.USB c'slá, pilar surpresa e descon
tEntamento dos seus prlnclpaJs usuár
:dos, obcdc,cendo 8. uma estranha
norma.

, segUI1do estas reclamações e abal
xO-lIbSinados. a locação atual está, a
plll tIr de RIllJto, voltando 7 (setel
qulló111etros na direção de Bolcaina,
efi ""1\ de dirigir-se diretamente para
So]edolle ou pnrn Resgate e dai para
Trrs BDTl'as e Bananal.

Suja dns ~sões, em 15 de maio
dü H'Li7, -- R[lzelldo de Souza.

REQU ERIME~~TO

REQUÉRIMENTO DE INFORMAÇõES
N9 899, de 1967

DE INFORMAçõES Solicita ao Poder Executivo. através
N9 897, de 1967 do MIlllstério do Trabalho, in/or-

So1idta ao Poder Executivo, através lIUl{;ãeS sóbre o atendimento mMI·
do Ministério dos Transportes, In- CCl-l108pilalar pelo INPS.
jorma,ões s6bre os 11IOti1'03 por que (DO SR, ANAOLETO_ CiAMPA-
1ifio JI'rI11IL illcluWas lI$ escalas An· NELi.A)'-'-
flT adt'3 Rd1J c Parati, 11,0 serv~ Requeiro à Mesa, na forma regi-
R;/a-Salltos, do Lólde BrasileIro. mental, Informações, ao Poder Exe-

<DO SR. ADOLPHO OLIVEIRA) cutivo, através do MinlstériD do Tra-
balho sObre: '

Sr. Presidente. 1 - Que, tendo em 'vista a. unl1!
O DBpuUldó que êste subscreve l'e- caçãD das institUições dlUl prev!dên-

quer à Mesa que, nos têrmos e prazos cio. ~""Jal, as reclamações avoluma-
l'eglmentals, sejam obtlda.s do Poder t'am-se, face ao náo atendimento :mé-
Executivo, através do Mlntstério dqs dlco-hospitalar; ,
'I'nmsportes, as segUintes 1nforma- 2 - Que, sáo poucos os Munic1pios
liGas: 'do Estado que contam com êstes be-

l. Por que não foram Incluldas as neflcios;
fscalas de Angra dos Reis e parati, 3 ~ Que, desejamos saber quaJs as
1J};tado do Rio, no servIço de Tram~- cfdaA.l dD Estado de São Paulo (Iue
porte l\larftimo Rl0-8antos, recente-

j
o INPS mantém convênios destina-

mente inaugurado pelo Lólde Borasl- dos a: '
lelro? - . 0.1 assistência médlco-hospltaJar;

2. Considerando as riquezas turls- b) casas de saúde. '
tlcu • arqultetôn.lcas dflll dUllB ci- sala das sessões, 16 de ma.io 'de 1987
dades, e considerando ainda o seu 41- - A,nacleto Oampllnella.

REQUERIMENTO
DE INFORMAÇõES
N'? 096, de 1967

,"!! liL'fla co Poder Executívo, alrallés
rio J1li1liRI~ri[) iUJ. Educação, Í1Lfor
1)lQciJes lió!Jre o acordo MEC
VÚlD.

( DD SR, ADOLPHO OLlVElRA)
:õ:enhol' Pl'€sitlenw.'
o Deputado que êste subscreve re

qupr à Mesa que, nos térmos e pra.
:WB nglmentaJs, dlrJja-se ao poder
Executivo, através do Ministério da
Edue1ll)io -e cuitura, solicitando 1n
iormn(;üç~ sóbl'e as condições bási
cas dó acôrdD jé. denominado como
"Acôrdo MEe-USAlD", bem como o
:fornecimento de ll1M cópia do
11leSmo.

Sallt das Sessões, em 'de -1987.
Ado/l1ho Oliveira.
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REQUERIMENTO
DE INFORMÂÇõES

NC? 910, de 1957

REQUERIMENTO
DE, INFORMAÇõES

NC? 909, de 1967

Il'empreguismo ,assegurar' critérios váll
àos na distribuição dos altus postos e
garantir a eficácia adminlstratlva da.
OEA?

õ. Põsto que seja afirmativa a per-
Soncita ao Poder Executivo, através gunta contida no item anterior, In!or

do Ministério das Relações ExterJo- mar:-
res, mjormações sôb1e o horã.rio dJg ai Que provlliênclas tomou ou está.
'trabalho dos funCionários elo o:lrpo toml.'lldo o Ministério das Relações !o..'x
d/plo~ático, no exterior. tedores para tornar efetivas /als re-

(Do SR. Ll'tO DE ALMEIDA NEVES), co~t!h:.r~~::Ju o Mlnstérlo' das R~la-
Senhor Presidente: ções Exteriores aJgum projeto visando

Requeiro na~forma regimental,' se- a reestruturar os serVIços administra
jam SOlicitadaS ao Poder Executivo, tivos (la OEA? Nêste cneo valeu-se da
através dó Ministério das Relqões expuJêncla dos atuals ou de ex-fun
Exteriores, 'as seguin tes Informações: cionários da Institulç!to?

1) Qual o horário a. que estão
submetidos os funcionários do corpj' Jus~ljlcattva:
diplomático no exterior? 'Se o Mln1stério das Relações Exte-

2) Que ativid1:des devem exercer as riores, CentO p.~c.a"ja c~m acêrto O
embaixad!1s e os consuladcs? seu atual titular, deseja ássegurar ao

3) Quais os critérios para tix.;.ção l:lra.:;U uma polltJca extel'nll atulUlte e
de custas, taxas emolummtos, cobra- positiva, voltllda exclush'amcnte para
dos pelos consulados do Brusill os jnterfuses nacionais, deve voltar

4) QUe dC3tinação têm taIs contrl- suas vista:; pll-a II LIl nlura interna de
buições? - funcionamento da Organlzação dos ES-

6) Qual ,o número de funcionários_ tados Americanos e de outros úrgllll!S-
por embaiX'Jdas e consulados gerais? mos 1nternr:eionnls, '

6) IndIcar: . A presença de funcioníÍrJos brlClilei-
a) Nacionalidade e cargo:, ros né~es órgãos deve ser salvaguar-
b) Forma de remuneração; dada e a sua ,cond1,lla prestlgiad:l. pelos
o) Regime fun~onal; nossos representantes dIplomáticos,
d) Tempo de. serviço no exterior: bem assim cabe ao nosso govérno esr.nr
7) Como é feito o conirôle da efi- atento a episódios como o da renUncia

ciência dos serviços diplomáticos no de altos funcionárius do, projeto 102.
exterior? da OEA, com, sede em Buenos Aires,

8) ,Quals- são (n critérios P~1'I1 lo-~ dai a rlll!âo dêste petlldo de .n10rulIl-
taçlio dos funclonáHos no exterior -e ções, ouja. resposta eSclarecerá esta
Indicar se há esp!ciaJizações por área Oasa em relação a êsses aspectlls qUê
geográfica? ' _ considero importantes no contexto da
- sala das Sessões, 16 -de maio de nossa politica exterior.
1967. - Léo de.AI1!lelda·Neves. Salas das Sessões, em 16 de maio de

1967 - Câmara dos Deputados -Léo
de Alme/da Neves, Deputado.

REQU ERIMENTO
DE INFORMAÇõES

NC? 907, de 1967
Solicita ao Poder Executivo, airàv&

do lt1l1lÍstórlo das Comunlcações,
/njarmaç6es sõbre o piallejamvlIto
do CONTEL com relação ao Estet-
do de Santa Catarina.

(DO SE. ADRE1\1.AE GRlSI)

Senhor Presidente:
Requen'o, na fOI ma. e- pl'aZOS regi

menJ:01.IS, através do -poder :Executivo,
as seguJntes Informaçoes:

1) Qual. o planej!l1llenlo dó Con
.selho Nacional ,le TeliAomunlctnçeõs
(ConteI) ,com relação- ao Esbldo de,
'Santa. Catarina., nos anos de 1967 a
19697 ,

2} Discrimillar as obras progrnJIlo1
das, se possivel, ano por. ano, bem
co~o' as .regiões atingidâs pelos ser-
viços; - -, ,

3} Qual o montante em cruzeiros
novos a ser aplicado? 'I '.

4) No investimento, quais ,as ton
tes de reéurso que suportarão o ônus
das obras? .

5) Para El- desapropriaçlío_-da. Cla.
Telefônica Calarinense, concessioná
ria. dos. servIços telefônicos no Es
tido Barriga-Verde, o Govêrno Fe
deral particIpará com alguma parce
la _em dinheiro, em auxilio ao órgllo
expropriante, o Govêrno Estadual?
Em caso de resPQsta afll"ll1lltilla, das
razões pelas quais assim procede o
Govêrno Federal e os recursos a. se
rem aplicadoo;

6). Nos planos do Contei pam
Santa Catllrina,' estão programadas
ligações com o norte e.o cul do pais?
Descrever o plano e o sist~ma a ser
aplicado; -

Sala d>lS Sess~õs. em 16 de maio de
1967. - .e1dhe11lar Gllbl. . ,REQUERIMENTO

DE INFORMAÇõES

N· 906, de 1967

REQOERhVlENTO
.DE INFORMAÇõES'

REQUERIMENTO Solicifa ao Poder Executil10, através N9 911, da 1967 .
do Ministério das Relações Extel'lo-

DE INFORMAÇõES res, injormações -sóbre à l1artiLlIJa-- Solicita ao Poder ExeOlltivo, atra9fl

NC? 908, de 1967 ,ao de brasileIros em cargos ou fun- do Gabinete Civil da Presidência d~ ,
Solictla ao Poder E:oecuttvo, através ções nos organismos internacional"

do Ministério da Aeronáutica, ín- Solicita ao Poder ExecutIVo, através I ,.. :R/óePúbllca, por int~édio do DASP,
, do MI·nistA·rio da ,Indústria e Cr>- <DO SR, LÉO DE ÁLM:EIDA NE\TES) njormações sôbre servidores qw

formações sôbre negociações com os v passaram à COndição ele "Ayreyaáo"
mérclí" illjormfJ.ções sóbre o pro- Senhor Presidente: '

EE. UU. visando instalação de base Peessamento que leva a conceder o ~.OU\ ,ro na. forma regimental. se- (DO m. JOSl!: RUY LINO)
de contrôle meteorológico, em Rio aumento do p~o do vclculo n4- jain soltcltadas 110 Poder :Execu)ivo. Senhor PresJdnete:
Grande (M). - , donai. ,'através do Mlmstérlo dhs Relações :Ex-

(DO SR. ANACLETO terlores, as seguintes mformações:· Requeiro, nos térl1llOS regimentais
(DO SR. ADYLIO M.. VIANNA) CAMPANELLA) I,. Relação dos bl'a.slleiros -ocupan- que seja solicitado ao Senhor Diretol
Senhor Presidente: Requeiro, .a Mesa na 'corma regl- tes de cargos ~11 fun'lõi!5 no~ organii- Géral do Departamento AdminIStra',].

mental informações ao Poder Exe- mos Internacionais e rios organismos Vo do Pessoal CMl (antigo OASP) as
O peputndo qUe ês~ sull'3ereve cutivo,' atl11vés do Minl$tério da In- do sistema Interamericll1los; informações abaixo:

vem, nos têrmos regimentais, solicitar dústria e Comércio sObre: 2. Quantos postos cabem ao :S~1lS11 1. Qual o númeró de servidores dI
a V. Exa, se digne de, ouvida a dou- 1) Para o, aumento do prêço do em cada um désses organismos? União amparados por fôrça da. Là
ta Mesa, dh1gir-se ao Poder Ex'ecuti- veiculo nacional, existem exigências . 3. Como atua o .Ministério das P.e- n9 1.741-52, que passaram a xmi.liçãi
vo, através eto Mini~tério da Aer~ legais ou regulamentares exIgidas pelo lações Exteriores-em relação aos fun- de "Agregado", tomando como font(
nãutlca, perguntando: Minlstério1 Depende, assim, imtori- cionáriosbras!leiros que ocupam pos- de Informaçlio o' último censo real!·

19) E' exato 'que os Governos do zação? _. tos de c{>l1fiança dv Govêmo do Sra· zadOtrlaJ'f'~:' em convênio ~0!l
Brosil e da América do 'Norte come- 2) Conhece o Ministério o custo sU? ·0 2

an
EgO i t' d' d'? di-

, tld in industrial de cada veiculO? a) Mantém contaos permllnenW5? ,'m, v r u e o que spoe o ar.çaram negocla'ções, no sen o da s- Como? I • - , tigo 109 e seu parágrafo único, do De'
talação ~ ,Rio Grande, RS, de uma 3) De janeiro de. 1967 até a. pre- b) Rã instrumentos de cbntrôle pam creto-Lel n9 20~67 (Reforma Admi'
base de· contr61e meteorológico? ? sente data., pode p Ministério Intor- avaliar a. eflctêncla dêsses func!onlÍ- nisti1i:tiva). o Departamento Admlnls-

mar qual foi o aumento verificado e rios? - trati\'o do Pessoal CMI (antigo DA"PI
2) Qual ti natureza da partlc;jY.V- i • d tenn'nantes? ~, qua s as raoes e I c) Os embaixadores do Bràsil jun- iã está elaborando' algum expedien~

ção dos !!l.U,A.? 4) Existe por parte do Ministério to às Nações Unidas e junto à. Orga- visando regulamentar em definitivo t
39) 'Haverá paridade- de chefh1 ou algum contrôle nas Emprêsas para tilzação dos Estados Americanos. pres- situação do "Agregado"?

supremacia do Brasil', face li insta- <"'bel' Clllais' as dlc~pe:;as eretuad~, tiglam, fazem reuniões 'pcriódlcas ~om 3. El.n caso afirmativo, será levadt
lllÇiio. ser em seu território? principalmente .ru1 sua' parte adml- os funcionários brasileiros contratados em conSideração o que dispõe o m',

, 49)" Tem a Instalação em llprêço nistrat.!va? IbiUd d de por êUes Organismos? tigo 19
• In fine, da Lei n9 i741-52, I>CT\

51 ExIste alguma poss a e d) Dentre o número de cargos ou como o artigo 39_do Decreto n9 09(). di
outras finalldlldes, alêm de propor- evitar desp'esas supérfluas por parte tun~ões destlnádos ao Brasil nésses 14 de maio de 1962?
clonar maior se;turonça à navega- d-~1s """'p'rêsns que, desro torma O ~ •• , lA- é 1 Atlã ti sul? ~,~ ~.... rgan",mOs as vagas oeorren.es ",m Jusilflcativa:
çao n .rea e nl\va, no n co on~ram () produto? , sido prenchidas por braslleiros? Como
Quais? - (J) Qual a margem de lucro perml- atuam os embaixadores? ;';~~~tdo estimativas, é bem elevad(

59) Há. /l. respeIto dessa instalação, tido?, e) Que providências, tomou o em· o número de tunclonários civis dl
algum documento firmado entre as 7) Não são demas!adOS os saláJios baixador da Brasll, junto à OEA, para União: que passaram a c.ondlção di
duas Naçõe:J Qual o seu teor? pas::os li admlnistraçao1 que a. renúncIa de altos funcionârlos "Agregado"·. -

. Dl Nlio exls'c excesso de pessoal do projeto 102(, com sede em Buenos ll:ste grupo compõe-se de servidorel
69) Qual o custo csUm.'do da obra?' burocrático?, _ Aires, fOsse preenchida por técnl"os que. pelo menos durante 10 (dez) anOl

a) des[:ll. importância caberá alguma. 9) Niío elllstem despesas desneces- brasileiros do me.mo nlVel e quaJiti- ininterruptos, exerceram pastas di
responsobllldade ao Brnsl1? 11) QUlln"'" -lÍrios, lnarlmisslvels, abusivas, tais cações? - _, . ohefllr lU direção do serviço público,
to? ,', com"; ml'lnutenr.ão de time~ de fu- 4, Que medidas ou recomendações Q possuindo larga expel'iímcia :ldrnlnls-

79) Pnra qUando é esperado o Ini- tebnL orgnni?-'cão de corporação mu- embaixador do Brasil, no consellio da trativa, ou cientifica. que deveria ser
cio e término dessas obras? sleal, 'frot~·s ele avIões, por pll.rte, des-' OEA, tem oferecido aos órgãos da Mi.,. aproveitada em'" benefício da próprja,

, sn" Frnnrê~J'l~1 nlstério para elaboração de uma ec;. administração pública,
SU11 das Sessões, 8 de maio de SA la !las Se'l~~õs, 16 de maio de 1967 tratégia. em conjunto _com _os demais Entre os 11Agregados" incluem-se:

1961. - Adulto Martins vianna. _ Anaeleto Canz,panella- 's membrOS. visando a coibir o pessoal-- administrativo, engenheÚ!d8,

dêncla Social, - SAPS, através dOi
MTPS ,as seguintes Informações:

1) -QuaJ a situaçAo da Delegacia
:Regional Especial de Brasília, -da
quêle órgão, face ao Decreto-lei
n9 224, de 28.2.671 .

2) Qual a situação' do pessoal nela
lotado, quer seja os estáveis, quer os
contrata<los?

3). Que tratamento mereceram, no
caso de ser positivo que o referido
ó,rgáo foi todo -transferido pa,a ta
COBAL, os referidos servidores?

4) Existe ainda algum Delegado do
SAPS em Brasflla]

5) Em caso negativo porque não foi
o masmo dlspenaado?

6) porque quando se trata de qual
quer beneficio aos servidores é exigi
do ato declaratório do SAPS central
-para. que as Delegacúas o cumpram e
no caso de tmnsferímcla para a Co
bal 'nenhum ato jOi baixado?

1) se foi transferido o llCêrvo da
Delegacia em Brasllla plll'll a ... ; .•

. COBAL, qual o tratamento qUe me
recerão os servidores que, por ventu
ra, tenham sido, também transferidos
para a COBAL? Se como servjdores
autàrquicos ou se como-empregndos?

8) Relacionar dItos servidores.
9) Quem responde peb1 DelegaCia

ou pela COBAL em Brasllia?
10) O Sr. Al'iovaldo Ts.han, De

legado -do SAPS em Goiânia recebe
Tempo Integral- Em caso afirmatI
vo como pode o mesmo acumular a
Procuradoria da COBAL em Brasilla?

Sala das sessões - Glénio Mon
te/lo.
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médicos, agrônomos, veterinários e (}U- tcs das rereridll.$ comunas o re- obras que se fazem n~r~2sárlns, em Ddl1tre as mmsagi:ns que me chega_
-trllS prollssões técnlcllS ou cientificas, G:Jlhlmento dos Impostos. beneficio do nosso povo. 'Muito bem.' lUIll as roaos, vamo.:; pl'Ocedel' à. leltu-
fi" qultls na maiorIa permanecenJ mar- l:iem ~conteslaçao, parlamentares la ue uma das mais I)bjetlvas, esc!'l-
~ d V v I'" i O sn. FEU ROS:\: 'as por um conceituado servldor doíllnallzados e relegados 11 lUDa ocio- üa estirpe e ossa~ ",xce ",le llS •
sidudc humllhante, quando sua expe- enaltecem sobremaneira o nosso (Comunicação _ Sem revisão do porto de Vitólln, e que Lllz o seguID1~:

1 lto 'tll à ó I ~ Poder Le"HaLlvu o/"dor) _ "'c. Pl'e.ú:lelh~, Sn, Di!T.u- "Li em "A Gazeta" de 7 do cor_l'lCncla ser n mu u pr pr a a- ,- o Q. " d j'" t ~ r::n,e VOSl;O dlEcurso pronUllCluao
ministração. Quero' torl1ar ciente ao nobre ludos, ese ava., ,I1C, 11 LçOnUIlJ"UUll, na Cumsl'a. sell3JbiUzado pelo

Além ao maIs, o apr<lvelt.amento Deputa'do Alltonio BresoJIn que fazer .,tma rctifJCaçao à t1uêlcla pubJ-
obTi~at6rlo dos "Agregados" em ~ar- temos um probl~f1Il'l UlUltO sério a cada ontem no ",Jor1:::-J l.b -Bl'asl1" c-<ól,l:;o imerecido, Imposto 11 ~ra-

.. " I I t ue e l-e1el'e 110 ou sn"'undo a qual tnl'la <ou tliio al"o ,:' balbadores da orla marltJmu.gos compa!;JveIs oom sua experlonc a en rcn ar, q s ~ - '.. ".. • _
t cJ • ti Auviliares tler.a<~o'o e ofens,'-,'o à '~pron'a num Com:. porcuarlo, quero expressare d:gnldade proflsslonals e funlllon~IS. Illen o o ~ quanro os A " a - uu , ~ V E I d ci

d E t I F " J Nós coneur "cn'ldo gnral. a , xa, meus- s nceros agra e -mormente "uando investidos cm iun- e xa or a 'eucm, , • v" • t d' I j
.. d d t . ó d T-ndo feito minha vida pu'"llca I'lêll os e lzer-vos a!lo que - us-çóe,", grn\.iflcadn- ou car"os em comu;.. 511 os czsa oa ,e~OI'Ja, nao se. "t' . • d 'lt d

..., " d Ri G d d nXfltul~jlente llti'avés dll iItl""'eIt, no UDa a razao e \'ossa a. u e e,·0' OS, proporcionaria economia nos gas- Mlnns, mas o o ,rnn e o. .., I t est' o 110 vOS'O
U • J t j 1~."U p'qucnll1U, mas Lio, /Uno sttlOO c .1;os e <men os, a •tO" '~"bIJch•• pois seus venclmentos J'ó buJ, bão rllU o e c.. tomos fi us- •.• - I 05 o tu' 'os d' Vlt61'Ia

- >,u ~ t 1 I t do ""pl'rJto "anta, nuo p:{:~rJa 'amais" (l t':!Jur. p I aJ. - ,n'o P"!!OS nn base dos respectJl'OS stn- tlçados com uma D.ca rC2S IU u- => '" J -, Ao rã "'I"r'"1 perc"bl
~~ ~.. ~ " d E t I f i "OI' uill deve]'. pl:lr um imperatlvo de V~'"(J l'.óU o o "'" ~ '" , .'"010" ou padro'hs. 'ra\'1Io do ,..e~50al e xa or a, c - ,- fj 1 "'1- horas de n"tt"ordlna'rl'os""' ta 110. ~esião do Senhor Otávio justiça, manlIeSllll'-me daquela mnnsi. "ro .....s v ". ~

Sala dns SCSEÓfll, 12 de maio de 1967. Gouveia os Bulhões e publlcuda fIl, 'l'ampouco usaria uma exp essão (;lP(H b horas de t1$alho( uma
Jo ~'" l'UII L'no Deputado F~ederal ,1 Di i Oj 'I L.·cllmoal'zada, como -r.e not',cl'OU, l:UlJo,'aráo de l()O%. exlsllnlo cu-- J~' -, em supJemento uO ar o ,ela"....., _ • ...

",·tado do Acre ~la im"'-.en"a, ccmo em t'~dns ". pro- 1.:~l'lUl'll. para €ssu fun. e. cUJQ M•....". (la Unláo em julho dc 1966, me- • ... o - " - inel
fissões, llá os homens ll:nEstos e os bôdurll, 11 'a permanece e Oll

IV - O !lu. PRESIDENTE: dlda eSS:l que conslC:cHtmOS InJus- d""one-to~', há 03 venn'- e os Irrepro- j:c,tiu.'rlos pamU4'lm a pS1'ceber,
t.1I não s6 por t~r sido tomada '" -- ~ , fo'''ha do D"crcto A n-o 20'"TI I' ;' c1 lelturn do M'""dlct te chn'v<j", h.A nnu'le" (J~ue t'~ln COM~'~- • j:or,,~ • ·•.•u ,'o",,!; " .llluU a A ••,"- '., VJ6s a humolo:;a~.::o do nosso con- ,. """,>' ~ o .. - - • cliur um

'r 1 c' A t'nl'o Bre ,- - • I ~ Ill"nto c~rret~, dl':n' e honrn o e n"-5 prorrogaçoea nas e a~m a plIlavra o ..,t. no - curso, lJem flJ>sllj] po ser o qua- "" ~ u - v .,' 'f' a '0 de -... ", por tt'da a11 "0 'qucles que d"'can'.IJ"~ I)'(a a cor- ,;~aJ -c ça _-'o vSI) n pala uma comuDlcaya . dro do Pessonl de Exntorla da- ~ '. -- ":U; ~d _ 1I",.1e.
qlpJa epOl:il já penuello em vir rup~,o e para os negoclo;; ~s~n2Slo..., "~n1 refhrAncla .os do~.U"iros, aO SR. llN1'llUIO BRESOLIN: •. <" - f~to é na ad"ccacia, l1ll lneu-lc:nll. n, V" , c ~ ., •
tllde do aumento LU1Ulliuo cta l'l'-- cOlnc'rclo B até mesmo na moglslaa. E:,Il;:~iio é call1mliosa, lJOI8, por

(C[j{;L'I"JJJ'I1~'tiD) - Sr,. PJ'c~hleniB e rtcaua,uo, Esperamos, pois, que tôd LeU I elo mcu110- Di!crcto 4.ô60,
Brs. Deputadas. telUlO em umos lUDa V. 1;;m" o qual cClllsldero.:nos nos- cura, em fodos os setorr3, em as ll,,~\ídes trabalhadores pel'dersm.
corrc,:]lomllIlda que 'recebi de meu ED, Intérp'"~te nutural, achará lU; a\.lvldades humanlls, l;.~' e.>n suas tállall de pJ'odução e
emlllHlte ,amigo Dr. Roberto Bnrros, meios f,na soJU:fio do problema Foi na Imprensa cll:p:::nba que L'lJ- slIljrio nas 110ra.t de' prorrogações
Diretor do HCrto Florestal de lbul'lI, 1I1.S nt:;as, revogllmlo I1qUele de- cA~i..)If;::Ulli~~~e~~a~~·I~o~anjuJ~~~ c ',Z',b no parlcdo 110tul·no. E esta
110 E.tat:la de sergIpe. Aquele eml- C1;ctO. Desta, lUlll1etl'll sel'lll cor- tudo, com 1'1. 16 f'.I)CS e, ne;;!:! oportu- dlierenm\ não é em benefício da
lwule t~CIJjco pllzsou-me às Dláos o rJgJua uma. InjustIça que contra nldade, quero render mlnllas ho:nena- l!:lçfto irem do J!btada e sim, em
relalórlo de um ano de atividades (]a. n6s eorncteram. gens à ilIIllreru:a b~~sl1eha, em par. btneIlCio das emp,'{;Jas pllrUcula-
que hÓltO, l1l l\lguma coisa de espe- Queremos eEclareccr a V. Exa, tJcular à imprensa do ,EspJl'lto Sllnto, ras (lue pagavllm tais acrésclmos
tllcular, que bem recomenda um flln- que eminentes parlamentares, seus I d I 1 em seus próprios interêsses.
clonúrl0 e uma l1umlnlstração que pares, que compõem essa !lustre COTo" ven .o.~omo slxembPre c:lnlv dV com E' de CllltEar l!fI, 110 olhar a fi-
t I int I t d I C ·· j/. t' d os jornclllS",s cap a as, Ee o &tu - sl'onoml'n dllqUelou '''ob"lho''ores',LUJ o se eressa pc o se or a mu - asa, '" es "o a par essas nos- tOf I' d l) e "adura A ~ U ~ ú U
.• • . I es o mora, a sua e v,~'", t"n"o chegado ao "onto de, hátiplJcw;Í1fJ dss "rvOl'CS e oonservaçao sas reivlndleaçocs. (JOUlO exemp o Lembro-me multo bem daquela flgu. ' v "d

àllS nossas ,florestas e, sobretudo, elas citaremos: Deputado. CJeto Mar- ra extraordinária de ancliío o grande )lOUCOS dias, um doqueiro sulcl al'-
árvores omamentals. Ques, Deputado Geraldo Freire. jOrnalL~ta MesqUIta Nelo, que estlmu- se, enforcandO-Se por não poeier

Quero felicitar, neste ensejo, c Dr. Deputauo Cunba Blieno. Deputado lou e Incentivou meus pr',;Jeltos paS- àar à sua familla, o sustento de-
Roberto Banas e, também, a lldml- úH,imo de Cllrvalbo, assIm como 505 no jornal U A Gllzeta". sejado, segundo ouvi de algumas
nJstraciio claquele grande Estado, a o Insigne Chefe da Casa Clvl1 da 1 t I pessoas.
cuja frente se encontra o nosso eml- PresidêncIa da Rr.publlcll, Depu- O Esplrlto Santo presene a, a ua - Cito um exemplo verldlco, de-
!lento amigo, Deputado Lourival Ba- tado Rondon Pacheco, mente um esfôrço extrnormniirlo, gl- monstrando a grande d1Eparldade
tistll.•Quero, alnda, deixar um apêlo Pllrll conhecimento de V. Exa" gantesco, de jornallst9.S dotados de em prejulzo dos mesmos: no dia
àquele ilustre Governador, no sentido estamos endereçatldo cartas aos esplrlta público, sinceros, Ildeallatsa, 26 de abrI! p. paf.sado houve um
l1e que se lnterêsse pela criação de nossos confrades do seu Estado, que, vocacionados pura ns lutas nll cnrregamento de feno guza no
uma faculdade de a"\'onomla em Nos- Intelrando--Ihes das 'nossas relvin. Imprensa submetem-se a tôdas l'lS IUvlo "Yo;;hinosam Maru". no

'" dificuldades e privações, fazendo com pcrlodo dllS 19 às 23 e de OJ,s li
1If1 Senhora do Socorro. munlciplo dlcações'. que nos orgulhemos de no'sas fOlhas homs, em que, a mesma produção.
O1J~e está situado o HOrto :Florestal Aguardaremos, portanto, comu- d!árlas, 'l'endeu em cotas Individuais de
de Ibura. nlcação do nobre Deputado An- "A Gazeta", 110 Espirlto Santo, tem componentes de ternos:

SI', PresIdente e Srs.' Deputados, 'tônlo Brezolin sôbre as medidas como DJretor o General Darcy PRche- Ptlrll cnda estIvador _ ........
de;;cjo re!~rlr-me, também, a' uma que deverão ser tomadas. co Queiroz; "O Diário", o jOrnalista NCr$ 63,32, _
lllll'ta que recebi da ASsocJação dos Nesta oportunlda,de, aproveito Esdras Leonor: e "A Tribuna", Djlll, Para cada co1Íferente _ da esti.
Concursados de Exatoria Federal de para aprescntar ao distinto Par- ma Juarez Magalhães, homens que, Vil _ NCr$ '5,99.
MlJ1Dc" Vl1snja nos sAguintes tl'tmos: lamentar Antônio Bresolln os nos- com entusiasmo, patriotismo. esplrlto Para cllda doqueiro _ ......••

u,,jnel1ml0 (MO), D de maio de sos mais sinceros agradecimentos. públlco e élvlsmo. vêm defendendo as NCr$ 0,90".
1D"7. Atellcíosamente, José Vitor da juslas c:J,usas, as causas democráticll8. E.lll earta, Sr. Presidente, Senho.

"';_nl0. s:enl1or AntãnJo Breso- Ellvo, Vice-PresIdente da Assol>la- oportunamente trarei a esta td- res Deputados. por ai s6 e:;pllcn a gra_
..., - pa"o dos Concursados de Exatoria buna noliclas pubHc2das em lO A Ga- -v~l,~1n "e d ll"_itu'p'o, --'"Jndo U-a aU.11n, DD. Deputado Federal, acusa- ~ ~ d,._.ti u~~ _ «,........... m

Trl['3 o ft "_zblnlento da cópia do Federal de MlnllS. zeta", na ocasião em que se ""''' a, :udc ImedJ'1ta e urgente po rparta do
~ R D 'LT 1 009 M neste Congresso. a LeI de Imprensa. 'O.oder Público.','F_ Cjl:el 'nJmto de lnforma~ões de Ua om ",ugo" - a- ,-,_ ó - di I 11" 'I d

' ~ , 1 d (M G ) " ::"te ['gao z a,. 11 "1> lltsrnn an o a 1;."0 podemo& permitlr que traba-
llu"l, o [juaI se aê:.tlnou ao Se- c 111 o ,.... , . verdade, (jue os unlco.s parlamentares lhndorcs ecforçados e incansáveis ho-
n]]llT Ministro da Fazerlda. Sr. Presidente, 8rs. Deputados. o' na Asc,embléia Legislativa' do Esplrlto mcns que arlrccam até a sua vida no

l-c;;, rU1Jcur;:n,1oG (le !\tmlller de que se passa em Minas Cerals ,é o Santo que ergueram SUb voz contrll e~'etc;clo de suas árduas mlEsões, cl
TI,'~lfJtla Fcderal, multo agrade- mesmo que acone em meu Estado, aquela leI nefanda e injusta foram o d~(1':os bl'Osllelros. lI06IlOS Irmãos, que
tI;'mos a IlleElilllilvel colaboração Trinta e uma Coletorias federllls fo- orador que ocupa nesle Il'\0mento a s,~b o sol e a. chuva. sob a claridade
C'H1 quo V. E:m, nos trm dlstin- ram criadas hli mals de cinco anos, tribuna e o ex-Deputado ReBo Carlos !lo llla ou na al"ldez d"-s madrugadas
grJrlfJ, ~ O Go"lirno mandou o Inalerlnl de es- Manhães. O depoimento daquêle.lor c.:r.ec.am e llbarrotam os navios que

l'f~l't o nobre De!'utado Antô- crlt6rlo, o cofre,. os blríls, e até hoje nal eu vou trazer a esta CaSll: quan- \'1Iu Ú:var nossas meroadorlas por êsse
nw DJ'l'~ul1n que sua Incondlclo- essas coletorias não foram InstaladaS do rewrnar da]lr6xlma vi~gem que mundo alora, sejam e permaneçam
llúJ EolJllnrledade não só se res- por falta de funcionárIos. Além disso. farei ao Esplrlro Santo, nos prlnciptos inju&t.lr,ndos pela p1'eclpltD.r,úo na ado_
j,l'ln"Jrtí 11 êrses abnccados con- na qUllSe totalldade das coletori.:'ll fe- de junho vindouro. para proval ma1s 'ão de certas mcdid:ts, ,que pela seu
C\l1;'VC!(J', ele Minas, mas, também. dernis do Rio Grande do Sul há falta uma vez, como se tantas, outras_ n!o cr.rfll~r vingativo estão merecendo a
fi ernlenas de concursados dessa de funcIonários. Na própria Delega- bastassem, que eu j'lmals exprobraria repulsa de tôdas ~ lllI camndas sociais.
c"tc;;orln no seu grande Estado, Clll Fiscal - esllve ali bá poucos dias llS minhas orIgens, jamaIs serIa Injua. ElimInados Os tocos de demagogia,
elo 'jlJ8 V. Exa. é digno rej1resen- - n'l umll filHa tremen1a de fun- to com uma classe junto à qual sem- cOl'rllpção e subversio. está na horll
tnnlc. r.\onnr\os. e e:t1stem centenas de oon- pre TQl1itel. ' de serem revlatos éa&es regulamentos

QUErcmos, também, a!?1'auecer a cursados aguardando nomeação. E' êste o registro Que (\e,eJamos ta- desumanos. qu':, estIo gernnd!1 o de- __~
V. E:w.. seu pronunciamento :Faço minhas llS palavras dos bra- zer, Sr. Presidente, SI'S., Del'lltlldos. sí'mlmo, a afllçU(l, a dor e ate mesmo
tmllLcdlu no DIário do Congrcsso vos pat,rlcios concUrtallos para os Out;rosslm, Sr. Pres!dcnle, 5mbores flulcídios num p~js em que o traba..
!f[l[,jrnnI, de 10 de abril de lD67, cargos de auxiliares de exatorias de Deputados, o pronunclamellfo qUe tI- lhodor já enIrenta, t!lnlas dificulda.
pn''[f, rln suplemento, no qual o MInas Gerais, porrjue as dêles são as :<lemos desta tribuna no dlll 26 de abril de&. AInda mais, considerando-se q\l~
,llJure Deputado, mais uma ~ez, 1,1tLmllS expressões, são os mesmos último sôbre as injustiças que estAo o Sr. Presidente da República tem
e,lJCm-ece, com multo acêrto, o pal- brlldos de angústias, dos concuralldos sendo cometidas contra os est.ivadores fllgado em seus pronun81:tmentos ptI.
pllante assunto dos conoursados do meu Estado, dnquelee 600 concur- doqueiros e portuárIos, por fôrça da~ bHcos da '}ecessldade de hlUDanlzação
,1e Exatorla Federal, bem como o sados do Estado da Guanabara e, novas formas de pagamento dos seus dll revoluçno, reparllndo-se erro~ e In
JI11rrl1nto funcionamento das Exa- creIo, de milhares de concursados de salários e das horas extras, repercuUu justl~as. No clu:o presenle não foi
tol'1os Já crlac1as. todo Brasll. Intensamente • apenas um lamentável equivoco _

SOJIIOH unânimes ao Insigne Estamos solidários com todos os -Recebemos manifestar,ôes as maIs deu-se uma violência contra ,uma
Detlutndo Antônio Bresolln, pois roncufrltdos, na esperançc de que êste varIadas, demonstrando cabalmente classe operosa e trllballiadora, que, se
n eoncretlzaçlio dêsses doia pro- l1ust'l'e gaúcho, o honrado Presidente ~ue urge uma revlrão por parte do possula alguns perturbndores em seu
lJ1r'll'l~~ n'io s6 nos beneficIará, Costa e Silva, det.ermlne as provldên- Gov~rno Federal de todas aquelas me- melo. sempre foi constituída em sua
t<JIlS tnmbém aot!j.l'á Inúmeras ci-lelllS necessárias para nomear essa dldas adotadas precipitadamente, 10000 maloria de chefes de famlJia ordeiros,
flllrle~ !le seu Importante Estado gente, para apllrelhar sua mAquina após a eclosão CIo rrlovlmpntlJ revoltl- ,érlos. pacitlcos e responsávels. que
rl? um órrão arrecadador, tor- de llITacadação e reeolher os tl1bu- donárlo, e que ll~nsiol1aTúm desigual- contribuem e querem eontlnullr con
]f' ndo mais salutar aos habltan- tos, a fim de Que possa reailzar as dades clamorosas. trlbUllldo para o progresso da Nação,
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mas exigem que a Nação também, por I de cruzeiros, pará a melhoria e am- cOl1qulsla. política, vílõria. ou dcr- talhes: ·0 anteprojeto de crin.çi:o da
Bua vez, l'ccúnheça o seu esfôrço, o pUnção da léde de Distrlbulçãll de l'O~ parlamentar e sim de um SUDE.VAP, novo organismo r1'gJOnal
seu valor e a sua v'l.1iosa contribuição energia elétrica. de Guaraparl. ' alo de just ça dentro de u:n as- que terá a finalidade de pro,l.over o
nos setores ela produção e da vida eco. O ,atendimento dêsse justa relvln- 5unto sério de Sl1llla gravidade, desenvolvimento da re~lão do VoJe do
nômlcl\ <lo Pais, dlcacão propiciará. um salto para o lmpt.rlâncla e U!'g,êncla. 1>1ra. a Paralba, nos moldes 'da SUDENE em '

Por outro lado, Senhor Presidente, futuro; oferecerá comllçóes para o 1'egJiío afetada do norte de MI- rela~iw ao Nordeste. foi cnfl'EJUe. on-
Benhores Deputados, por Intermédlo d~senvólvimenlo e o pregresso da nas e nüo <10 centro, como oUeros tem" ao MinLstrOo do In tcrJor Cene.
do Senhor Firmo Ribeiro Dutra, Guarapari, nÍlo apEnas no sétor turis- tantas, prob1emas do Brasil. Ou- ral Afomo Alblllflirl'qu9 Lima, pela
Diretor-Presidente da Espirito San- I t1co, como no terreno'Industrial. Isso trfis, argumentos exatos, reais e comlSgllo encarregaüa de e;tudar o
to Centrnis Elétricas, recebemos o representará a prosperidade do Espi- convincentes, ficarüo por sua con- assunto, t::ssa órgíio fará o nome de
scguinte cxpedlente do Prefeito Pe- rito Santo em geral pela atração de ta peJa' sua combatividade eqlÚ- Superlntendencln elo Descnv'oMnúnto
dro Ramos, (/0 Municfpio de Guára- novas cammlas de turlsfas, como lib;'l\dn. e patriótica. Cre.\a-me do Vale uo Plll'álba, deVe1ú ser Ins-
parJ, no Esplrlteo Santo: também slgnlIlcarflo o oferecimento sempre. a) Alcides Mar1l118 do tltuldo até julho pró;;lmo e amará

"R,!rmdo esta'Prefeltura'lllte- de condições de trabalho para os po- Rego". Rua PadreCurveJo. 57, nU!n::l. área' que abrange os l!'."ltados
rcssncla no programa estabe- bres e necessitados, que, no melo de {)ul'vêlo. M, G. de SíUl paulo, GUlJnl1baIa, R 'o de Ja-
lecldo pela ESCEL3A para a Re- tanto confôl'l-o e tnn!a beleza, vivem Sr, presldent~: meu volo a. favor !lelro e Minas Gerais," '
forma e, ampllação da' RMe de Inteiramente iJ margem dos beneficios do veto tradUZIrá cOêl'êncla com a Senllor Presidente, EnuncIo;, desde
DistrIbuição de Guaraparl. en- da téc'nlca e ela cIência, submetendo- posição assumida face à. matéria des- já. a InconformIdade dc's 41 munict
caminhado IW Exmo. Sr. Minis- se a tõda sorte deprl\'ações e 5acri- de que,~membro da Comissão do Po- pIo mineiros atualmente subol'Cllna
tro das Minas e Energia. através ficios. 1lgOll0 das Secas. nesta Cass, dela dos à SUDENE cJuanto a tua tl'ans
a RL 21-{!6, de 4 de outubro de Fazemos um apélo veemente ao cuidei elp voto separado no ano de ferl'ncia para outro órglb n:g;cnal.
1!l66, ,venho com o presente solí- lIuotre Ministro Oosta Cavalcanti, das 1965, Naquela. época, c.omo agoJ'a., .não Está provado à saclerln.ile que nos as
citar de V, Ex· permissão para Minas e Energia, no sentido de que di - - 1 1 d
conjugar esforços. no sel1tldo de S. EX., com a elevada compréen.são estou convencido da necessIdade da con çoes nao se gU!l am as ores.

, t d é d ampliação da área nos termos propos- ,tanta do nosso Estado e muHo me~ •
obter o mais rllpidamen e possi- dos problemas nacionais. e que 0- tos, Sel, reconheco c prcclll;n:o que al- nos as dos F.stados sulinÓ3 que se
velo li llberacíío da verba de tado. estenda as suas vistas para o .
NCr$ l!lO,OnO;oo - cem mil cru- nosso Fsp!rito Santo e atenda a Gua- guns municlpios de Minas aerals, a;rmparão na SUDEVAP al1unc ada.
zeiros novos _ solicitada para rapari, cujl, fama e cujo conceito atualmcnl'2 1(;1'a elo "?cHgono" devIam Se é carto que llind3 não obtivemos
execuciio do plano, junto àquele Internacional por ..1 só garantem a re- esflU' nêle incluldos. Mas 19ualmen- du ",uD::':NE lI<'m a décl :'a parte do
MinistérIo e junto --ã Eletrobrâ5. cuperar;ão em curto lapso de tempo te zel, recouheço e proclamo que este que serJa licito espel'ar para a solu-

Posõulndo como possuimos, co- de quaisquer Investhnentosque o Go- não é o caso dos 77 novos munlcJplos ção dos nossos problemas, não menos
nheclmenfo com pessoas ligadas vêrno Fedel'lll façn. alI. mineiros edezenas de, O~t.r03 em vá- e.rto é que já existe, em fase de ma-
rJ, ésses órgãos, governamental.s. Confiamos em que o Sr. Ministro rlo~ EStados da Federaçao, que lllgu- turação, um pcn::, , ,
pessoas essas que participam da detcrmlnará o pagamento dessa ver-.mas cmendas infundadas tentaram quose, de ,convencimento em f~vor dos
vJda de Guara.parl e conosco se ba de 100 mllhões de cruzeiros com-- encaixar na área pollrr,ol1aJ. 41 munlcJplos mlne!.c~ qUJ (';;,~.ll ~"t
interessam pelo bem estar da co- a maior urgência posslvel, tornando- Alertei. em vão, os meus compa- assJslldos pela entülllde reelo.1 al em
letlvldade que integra a nossa se dIgno e merecedor da graUdão e nbeltDs. da Comissão dó Polígono das Jgualdade de condições com () nordes- '
cida!'le ,estamos cert.os que obte- do reconheCimento não apen!is do 6êcas para a insustentável situação te do ;Brasll. , ,

-remos umn. preferêncIa pam o Prefeito e do povo de Gual'aparl, mas em (IUe lícal.'iamcs apl'o,ando, sem Datar de poucos d as a vmgsm 40
atpllllimento c!êr.'ses recursos que de todos os capixabas, llor ser assun- clementos' segUl'os, e de n:anelra tão Gov<tnador Israel Plnhclro a Recife,
viri\o pnsejar oportunidade de to de Interêsse estadual e até mesmo llberal, a ampllação da área de atua- onde participou da r.unlão mensal
melhorar o nosso sistema de dls- nacional, pelas repercussões Internas çüo da Sudene. do Conselho DeliberatJvo da SUDE
tnbnkf,[j de enerA'la elétrica. que e externas no 10m'nto ao turismo. I-Ili. 15 anos, SI', Preaidente, trala- NE e all pleiteou efellva aSSlstênc:a.
como V, EY." sabe tem multls- Era o que tinha a dizer. (Muito va-se nos bast-<1ores desta, Casa a do órgão a área mIneira. ,
slmo a desejar. bem) • luia que, agora, ante a Iminência do Da SUDENE depenuem serv:ços de

Gum'unlrl tem sIdo honrada O SR. TEÓFlLO PIRES: exalt~ do veto -presidencial, g::mha Infra-estru~ura, e~~encjais ao deoen~,
com vJsitas de muitas pessoas colcTido vivo e adquire sonor1(lade volvJlnento da. reg-lilo: estra(lllS, enel'.
iltu:l;rcs flUC se ll.cham ligadas aos <comunicução - Lel, - Sr. Pre- especlal. ll'la, saüde•. escolas; indústrias. Não
órgãos 'governamentais citados lBidmte, o congrcsso Nacional será Foi em 1952 qáe o eniíio Depulado há, em tõda. i\1inas, Gerais, região
acIma, e que por várias vêzss convocado pai a ap,'eelar o veto oposto Antcl110 peL,oto apresentou o primei- mais soi1'edora que a col1tJdn nOS
(,1m 80 Clfcrrclt:'lo uara uma ajuda. pelo Sr. Presidente da República. ao ro projcto de revléão dos lImiLe3 do atuais limites do "pollzono dí!s,~e;Jn$".
neste sentido. Vale realqar que projeto de Lei que atnplla a área do "pcligono das sêcas". Inlc:lltivas sf. Somos de 1l=11.r qu~, do ponlo de
várJos engrnhelr01l da CEM:IG e' "PollgQno ,das Sf;CllS". .. mHarcs tJveram outros pal'iamenta- vigta. assislencJal, cump!'e aplicar <1
o prlinl'lo atual Presidente da A m"alérla. polemlca e eontrover~l- res ncs legislaturas subsequentfs. "princlp:o, dos vasos co1nunlcan;es".
El~trobl'\\S possuem residência da, eslá despertando man1fe~taçoes Mas o assnnto, pela complexldaáe que J!: preciso lI'rlgar créditos e beneficios,
em GlIaranarl, estando assim <las regiões Interessadas. O lJlgrrs- o envolvo, não conseguia trauspor os obras e serviços onde êle.'! cão mais
vInculados dlrefamente aos bene- so de novos munlclplos na área está umbraIs das Com]s"õe.:; Técnlcas. Em nccessúrlos para quê, nUngido o nivel
fi~OssD1;~;~lOal1m°s,;l'?Cer de V Ex- sendo repelido pelos que dela jâ. fa.- lC65 a Comissão Especial do Po!igono das regiões mais' bem aquln,hoadas,

" ••,'-~ 6 . , zem parte. das Sêcas, pt)r maioria tle seus m.m- então po~sa, como um só corpo, o
c~lf\ncjn. a atcnç1io que semprlJ d 11
dls\Jl'nsll. àqueles que procuram Recebi váriaS mensagens e so - bros, aprovou substitutJvo acs muitos pai!!, mantendo o mesmo nível, idên-
somar esforços no ~entldo de citação para que vote pela manut.en- projetos que versaVIUI sóbre o alar_ tico "standard" de vida. cllm11')wr
obtf'fC'U beneficios para a cole- ção do. veto: do Prefeito Ollmplo gamento da 'área pollzonat. :Fomos, como um bloco, unido e coeso, e,n
tlv](lnrla espirJtossantense; aqul Campos e do prasidente da. Câmara naquDla ocasião, voto vencido. Obje- busca dos seus graildes destInos.
jJeo,rnp", com os nossos cordiais Municipal de, Slio João dá. Ponte, José távamos que a Con1.5são não 'dispu- (Muito 'bem).
Cl1llJnr1menlnr.: Pedro Juvenal Laél'lí!o peres de Ol1veira; do ~refel- nlIa de dades concretos para emitIr O SR EMtL:!O I\IURAlJ'
Mar.l'nf1o Rumos. Prefeito Mu- to de Montes Olaros, Sr. f\ntomo La- parecer conclusivo sObre 05 pl'Ojetcs,' ,
nJeil:'lll" . fetá Rebelo; do prefe;to .de, !tacam- emcndns e suostltu!ivo. ÀS just!I;c.a-__ <Colllunícagllo - Lé) .:... sr. Presl-

Gl1nmpn.rl, como todos os Senhores bha, Sr. Gel'll:ld~ Mayer Blca.lho; do tivas das proposlçõ~s, quando existiam, --dente, o Banco ,do Brasll deve exa
Dellul9dos são sabedores, e uma en- Prefeito de Ctlpilão Enéas, Sr. Ja- eram impl'ecJ~as e vagas, Não contl- m'nar, como medlCla de lll11ergêncJa,
cnntnrlnm, pr:Jla, cl[]aõe de cura e cinto Silveira. Neto; do 29 Vfce-Pre51- l1ham os Indispensáveis dados Cluanto a ac~lta;;ão do penhor mercantil do

. vcrnnrlo rls fama ln.ternaclona1. Pa- dente da Aswclar,íio Comerciai e In- as condições cllmât,cas, preclpjtn~õcs óleo de baba~u nos periodos de retra
ra ali afll'8m anualmente centenas e dustrlal de 'Montes Claros, Dr. C. ntlllDslél'jcns e outros. Propusemos, çíio dos compmdores no 'lr:.eJcado na.
mllhurcs, de necsoas. <1os mals vaTla- RodrigU1!s Aqutno, e de um parLlcu- entiio, em voto s:parado pam cuja 'lO- clonal, enqUl\tlto se equllibla @S/le
dos rec!lntn~ rlo paj~ e do mundo, não lar, Alcides Martins do Rego. ;restden- tação requeremos preferência, a au- mercado oU ~e prOmove a. venda nos
onono, "0"0. rl~uon"arem e goznrem te no. cidade de CUrvelo. Le:o, para diêncJa. de um órgiío especifico do mercados Internactonats.
àus rlcllc lU5 de fillas praias. COmO que constem desta.' oração,'a prl- Govl'rno (o,DNOCS ou a SUD:ENEl Também é necCEIlál'io que,Q Banco
t.ambf·m mini recebErem os beneficIos melra e a: últlmn das mensagens: que agll'ia como assessor. Nossa pro- do Brasil, com a'maJor w'gêncla, con~
tnmllthjtlc~s de suas areias milagro- ··S. João da Ponte. M, G. - posta não logrou êxito. A!crtamcs, ceda.. crMlto banctilio no periO(lo das
sas. Apla~l(llndo medJda. veto presldên- então, os mC,T.bros da Comwslío súbre safras do arroz, para comel'clallzacáo

NDo se norle fn!j1f ~m tUl1smo no cia aumento poligono sêcas e não a Invia!JilIdade do. pr'ojcto" tal como desile as fontes de produção. fazendo
EsplrHo s"nto, sem pensar-se Ime- marginall~ação á.rea mineira, 50- estavB concebido. Em vâo. escoil-Jns para os 'centros ele' comu-
lllllfalIlenlc ClIl. GI'Rl'lInal'i, cuja bele- licitamos vossênela. transmitir Aprovado pela Cfima1'll, o projeto mo no Pais. ~a reivindicação se en-
za t~m sIão clmtllda e decl'ntll.cla em plenário nosso apêlo manter sâbia encontrou no Senado Fecleral a meo- quadra. no pro;::rama. de a.';;ão Cio Sr,
j)l"Ogn e v~~~o por escritores, poetas e ,dec'são l1us~re Presidente. 11-) ma resistência 'quanto a falta de bn- Nestor Jort. que, ao assum;r a prest-
sr.res!"l,,""-"-. José, Laércio Peres de Oliveira, se nas just!f.eativ'as. A Comls:üo do dêncln. do Banco do Bra511, plllmeteu

Mos nlug1lém' p~e que por causa Presidente da Cãmara Municl- Pollgono das Sêens deliberou ouvJr o "esUmular, através de Injeções de
da sua Do~lt'í"n mlVJleginfla, não há paI". ' DNoaS, que nüo se mantfestot~ dé crédito os setores que elevem aumen-
pobre~ J1nffurlfl Cidade, Há, sim. São "Curvelo, 14 de ma.io de 1967. Imediato, stlbre o mérito da proposl- tar, a prodllçiio".~
or Jmmildn!l pescadores na orla )na- Prezado Dçputado sr. TeóIllo Cão: opinou pela- sua entrega, para A Associação Oomerclal do, Mara-
rltlma e modestoo agricultores na Pires, Por seu Intermédf.o para- estudos. a 'unla comJssão especial. nlIão acaba de dirigir-se ao ptcsiden.
ZOI1lJ, rura!, benlzo ao grande marechal-presl- 'Aprovado :pelo Senado O proj.to. te Nestor Jost neste sentido, e. desta,

TJrvc, 1'101' c0l1<:l!~1l1nfe, uma ação dente, Sr. Artur da Costa e Sll- houve o ezperado' veto presidencial. tribuna, faço meús os apelos daquele
enérr:Jca e cora,10ga do Govêrno no va, pelo veto excluindo Curvêlo Voltará, l)gora, ao reeõamc das dUM órgão das classes cOllservlldoras' de
sentlrlCl rlo esBm111ar o dpsenvolvlmcn- do pollgono das cê.cas. Veto Casas Legislativas. na,. rcunlüo 'do minha terra, que sempre encerrou,
to c lJ. p,w;'l"ridade do Munlclplo e da jUM,lcelro, conclencloso, llpollt.co Con;;.re~so Naciql1aL nos anos antedares, as operações de
Cidade Srnirle. rt di lal - ,O Prefeltn pedrl'l Ramos, hotn~m e criterioso" Se fosse sancionado, O assunto poderá 'perdel' hnpo ân- crê I o para comere izaçao do arroz,
din8n1 lco, ft'flhnllJador e 'bem inten- ' favorecerIa prlorltãrlamente uma cia Ee tardar o exame, Is~o porque le- sem qualquer prejulzo para o Banco
clouadn rst1 demonsfranclo mais umlÍ. região não enquntlxada, chuvosa, mos em "O Globo" de 16 dêste uma do Brasil ou qualquer outro estabele,'"
ve7, n ~~1I M;'Mort1no ilClmlnlstratlvo. em detrlmento de outras, reco- nqUc.R Inquietante: ·Poderá sair até cimento bancário, ,!ão s6mente pelo,
,quando reivIndica' do Poder Púb11co a 'nhecldamente sêcase realmente julho a SUDENE do Centro Leste". tradicional Idoneldãde da praça dI)
llberaçlio dessa. verba. de 100 ml1h6es alquadIadas. Não se fiba. de Sob o titulo, dentre outros, êstes de- Maranllão, como também ,por se tI'a':'



rança púbJlea. A policJa, 11 brJosa plna Grande que o comércio da cl- çõcs, possuem uin' lugar ao sol.
poUcla de Goiás, é colocada a serviço' dade resolvcu feel'ur li. sUl\S p()l'ta~, I EU, inlellzmente. nAo possu;" tais
dos polltlcos. Nas cidades de Ga- em sinal de proteoto. evitundo o at- I cjlJ.alll1ades. li
Ihelros, Agua-Llmpa, Trindllde c QUI- rõcho fl.!cal e o eõcândalo da açao I t-le o estado de esp1rJto que se
rJnópolls, ela dá cobertura a. ver<'a- governamentul. ..• . :lll~dera daquel"s qu~, pala, galgarem
dores e diretórios da ARENA' para Apesar dos escrupuJos p_SlloalS ~ a íun~ão públlca. prOCllJ·1I.Ill lançar
que êles t~ntem forçar os pretellOS que me referi: s.llto-me t1? deoer d - .L:iO do unlco proccS030 que realmeme
11 renunClalC111 ou as Ollmaras a vo- manifestar mmLa 501~aarhdaoe, m.1I ;merece nos~o aplau'o e Que a constl~·
larem d.e acOrdo com Inter~sccs p"- apolo aos comefclante. de minha ter- 'lulça~ conragrou: o col1~Ul50 p"bllco.
lIUco.3. Dal surgem os atritos' e os ra, nas atltud~s Cjm V.tll toml1nj~, I"E' nec~~tâl'lo que as aulorlda:les pro~
desen tendJmen tos. Re5jlOnrllbJlll!amo" E lt.!nda me animo. com ~ maior (11.- ! rurem admitir lmedíat.aroente toãos os
daqui o Gov?rnaoor por mortes Que, vaçao de esplr)to, a a,pelar pala o '~cncur~ados. para t}ue, ,nlio se Ins!llJe
pC'!' IIClt~O, venham a surgir n~ E5- Governador .:IDa? ASllp,tto ,no sen:tllJ 'mlCr:e!C'.~ ('ue. cDmo êlIte meu am;:\o,
tado, Em conlleqUêncla dessa cobertll- de que ponha tmJ1a aos VExames qm Iden'.m o rílelllcr do seu entusiasmo 1l
la pollcJal que dá aos seus cQrrcll- ora sofrem os !Tle'~<; eontel1'âneo'j e IPI·e.bI!lcão ue U1l1 concW'so esta con
glonárlos. tenha em vlsla Que o. scnt.lc1o hmJ1a- !v:c~ãl)' - li de C]ue e6 bs êorruptos e

No setor educacional,. hit uma ver- no da arrecaclacln fia0 deve màr.;l· '0$ 'apadrinhados podem lngresur no
dadelra inversão de 'I'11lôl'es. Norma- nlllizar-se da a~5.o r;overnamenuli, Iservl~o públlco. E""não será assIm, se
Jistas são exoneradas para' darem 11.1- sobretudo nest!. MIa em que a m· [DOUS qUll;er. . ,
gll,1' 11 leigas. Nâo há um plano ~du- bulação federal é copfuaa e arbltl'lI- Sr. presidente, a'1ul deixo consl,mll
cuclonal. Recentemente foram nl>- ria. Que S. Exa, deixe a minha ej· I c1:I5 eSôas expresslíes fortes, fruto do
meadas mais de tluas ml! professll- dade crescer, 110m e,magar-lhe os i de:a'cafO ele um .am\f::o meu. a fim de
ras, na SUa malor parte sctn con:ll- grandes pat-sos em busca do seu enar- :OUO o Gov~l'no procure solucionar o
ções profissionais para ~xercC1'em o me e vertlp,'lnoso de<'envolvlmento. .1 Problema niío s6 dos concursados., para
magJstérJo. . Era. o que tinha.a dizer. (.1fltlln .~f:cnte 1!'lscll.1 AduaneIro, mas dos çon-

NR. sal1de pl1bllca nâda se fêz para l1em.) cunados de todo o Brr~il que estão
melhorar as condJções do trabalha- S SA CADO' aguardando a palltVra do Oovêrno. a.
dor. O R. DI BO. solução que se deva dar, qual~sejlt o

Não há um plano para a agrlcul- (Comunlcaeéio _ EJcm" relliÚln d:J ap:,ove1tamento de todos ésses concur-
tura e a. pecuária. Os fazendeiros orador) _ 8r PI'l"sloente Senhores m:dos em funções públlcas, para que
estão -abandonados; só recebem no- neputadO$, reaitrou-ze em campos, no li institUição do concurso nlio desIDc
ticlas de lmposlO$. dia 20 de mala últlmo, um de\late reea e nno perca a fé e o respeito do

Uma verdadeira orgia de .nomelt- s6bre a fusão llos Estados da OUa- povo e de f.odos aquéles que desejam
çães, contrarIando o dlsposltlvo cons- nnbara e do Rio de Janeiro, prOnlo- Inllretsar pslo unlco cnmlnho honesto.
t1tuclonlll que veda mais de 50% eOln vldo pelo Diretório Acadêmico 1'1Jlo Era o que queria. deixar consignado,
despesas com funcionárIos, foi real!- Peçanha, da Faculdade de Fllosofla de Sr. Presidente. (Multo bem.~
zada da Revolução para. cfI. Antes campos.. O Sll. ATHI': COURY:
de 31 de março de 19'64, GolM man- Reuniram-se nest-e debate prufeJ!-
tJnha um quadro de 7.000 funcloná- sõres; alunos e polHlcos, cada um ex- - Dado como lido por Il.Uwrlllllção
l'los; hoje, êles excedem a cosa dOS· ternando o seu ponto de vista. e o SCIl da Mesa. •
18.000. parecer e encarando com a devida Fe- senhor Pl'esldente,

Esta é a realidade -golllna. Por ou- riedade ês&e momentoso problema, Que senllores Deputados'
"!ro lado nunca houve tanta cI)f1'up-- vem sendo comentado e amplamente . .
ção admll1lstl'atlva e eleItoral para. discutido no Estado. A revolução de março de 1964 foi,
a Implantaçilo do atual govêrno. Fazemos consignar -nQs Anais da llem dúvida, a revDlUção da: e~pe-

Denunciamos, pols, daqui 11 Nação, casa êste tato, porque é Um exemplo rança do povo brasl1~lro. O Governo
o que se passa em nosso Estado e a ser lmitaeJo pelos estudantes. atra- (me se InstaurOU com ela. provlden-
o que ali se pratlca e~ nome de uma vés de seus órgãos de representa~ão. clou, desde logo, várIas reformas: In·
Revolução, que, lá, maIs prOprfamen- e por tôdas as entidades de classe e cluslve, uma nova c~stltUlçiio r"!lle
te deverIa chamar-se I n v OI Uç il o. associações dos Estados do Rio de <la- hC/,le os destluos da Naçno brasllelra.
(li/tUa bem.l nelro e da Guanabara. E' um assunto D3ntre as reformulaç6es feltM pelo

Sr. Prcsldente também recebemos Que realmente de'!e ser anIplammte Go"l'êrno do llustre Marechal Castelt!
oficio da CámarÍL Municipal de Mor- discutido pejo povo parll que c.hegue- Branco. conta-se o novo t.ratamentõ
rinhos IlOlicítando Os nossos bons QU- mos a um lugar comum, a uma COl1S- dispensado aos trabalhadores ~ortUá
cIos no sentido de que interfiramos ciência comu!J1 das medldllS a serem rios, como os doqueiros os cs lvado
junto à presidência do Banco do ara- adotaeJas. Sentl·me feliz em ter par- res, os conferentes de~oarga e desc~rga,
sil para que não sejam paralisadaS t1clpado dêsse debate e multo honrll.do os consertndores de aft11as. os v.~as
ns obras do prédio daquele cÍltllbAlo- com o convite elos cdudantes. e esta- dos navios etc., enfim, õtodoS os ,.ue
Im t d é - - rei sempre -à disnosíc50 de qualclUer dependam dessas operar es nos pllr-

c en o e cr dito naquela clãade, entidade para externar meu ponto de tos organizados, De fato. foram tira-
H~~~~:r~os~~~~lo d~P~~e ~~:J~ vista relutlvo a éste assunto que. !\"'1l~, dos certos Pl'1VllégIOS

Ii
de5SI1~ ea~~orlas

11 llela ed'Hd de deve ser encarado com seriedade. Fln- profissIonais, mllS n o se es ,Ilm-
q 1 a • tendo também (fue as conclusões dos wu um tratll.lllento bumano equlva-
Era o que tlnhamos a dizer. (Mui/.O debates a resllelto desta maléria r1,. lente. '

bem.,. "em fler encaminhadas a n6s. aqui no Hoje em dIa, Senhores neputados,
O SR. l'ETRõNIO FlGUEIRLnO: Congresso Nacional. ês.ses homens estão em ml\ sltua.;ão

" Sr Pl'esidente !tostaria ainda de para poderem manter,ae, dar uma as-
(Comunlcaçlio - U) - Sr. Pre.'l\- alUdir ao estado de espirlto em qU~ se s!stêncla à sua famllla, providenciAr a

dente, Srs. Deputados, ocupo esta trio encontram InÍlmeros servidores p'íbll- educa~ão de seus fllhos. 04llham êles
buna, na. tarde de hoje, para trans- eO$ que atuam no ImpOsto de remIa e, a ba~e do salá.rlo-mlnbno. fluan!!o slio
1l11tlr minha integral solidariedade que viram desaparecer a esperanca operários especlallzados,· sãl) homens
aos c~merclantes e industrIais da c1- que mantinham quanto a um 'Pl'oJeto que conhecem sua Ilrofles5.o.
dade de campIna Grande, no Estado votado nesta Casa, referente ao Reu Agora, com a apllcaçAo do Decreto~
da Paralba, Que vêm pa~sando os aproveitamento em ca,teeorla cOlllllall- lei nO 127-67. que regulamenta o tra
maIores vexames, através de um ar- vel com suas atividades, que, infeliz.. balho nos PC1!tos, f! pelo qual as Com
rôeho fiscal sem precedentes em nos- mente 101 derrubado. panhlas podem contratnr operários no
sa hIstória, promovIdo pelo Go'Vêrno ~enlàvelmente nlío iol'llDSsf"el cáis, serlio levados aos porões dos na
estadual. vê-los aDroveliados. e -esperamO$ ~ue vias homens sem o conhecimento ne-

Tinha-me isentado, Sr., Presidente, em outra oportuntda.de se faça .tushca ccssárlo do alTalljo du carl'as esttva
dos acontecimentos polltlcos e !1drnl- àqueles dedlc&dos servidores' do, Im- das. E. assim, a aflição desses ho
nlst.ratlvos da Paralba, por ,motivo de pilBto de Renda Que tudo têm dado mens que sempre trabalharam nos
ordem pessoal. e dada a c1fcunstAn- pelo bom funcionamento daqUEila Re- portos, aumentará mais ainda.
cla de que o meu pai, além de ad- partlçlio. Dessa forma, senhor- Presidente, ~
versaria polltlco. é desll:feto pes.soal QUero também consignar a deCi!Pc;ão clue faço desta trIbuna um aplllo ao
do atual Governador Joao ARrlplno. reinante entre os concursados anrova- 11ud1'e Presidente da Rep~bllca Mare-

Por ell':as razões, cheguei até a aJ- dos. Por slnllJ. recebi uma carta I'lue chal Costn e Silva, no sentido de. em
lencillr diante da promUlgação ali. demonstra o estado de csplrlto dllCl1le- harmonia com o seu Minlsfro do Tm
nova Oonstituição daquele Estado. les que flzerll.lll concurso para alli'!Ilte balho J9,rbas Passarlnho. estudem lIma
que. ao Invés de se adaptar à Cons- fjscal do impllsto aduaneiro. nos se- refonnular,ão dI) problema encaml
lltul~ão da República. vIolentou-a e !lulntes ·têrmos: nhando a esla elU'a projeto de lei
fClrú-a. Basta salientar Que. em U1Tt "Não entendo, Dr. SadJ. como n"..,se sentldo. onde. tenho certeza, re-
dos seus dispositivos, a. Constituição podem considerar Inconstitucional cebarâ o beneplácito da maioria dllll
paraibana estabeleceu a eleição Indi- o aproveitamento de concurslIdos, senhores Deput9d~.
reta de Vlce-Governa~or do ~st9do, mlserO$ e deSCirarailos l1{,rlas .llpsta Ac.a.ba de ser destmado nelo ElIme
e chega ao absurdo de só admItir o Nacão. que Mveram a Infeliz ld~lll Senhor presidente ela R.eplibllca, ~
rl!p;ls~ro de candidatos li Vlce-Gover- de' demonstrar aptidão e e9l'lM!da- elo rrf!'\"mdatlo pelo Mtnislro da Jus~
nador que J1~rtenPám à Alianca Re- de para o Servlco Público '1"rd"rBl. tlea. Professor Luiz Antonio da Gam,
novadora Naclonal (ARENA I. através de rThorosll concurso. ma- e SUm. para CXM'err Interinamente .,

Agora., selmndo inrqrmacões idôneas que não 1'o.....ocm em suas I'onsel- honro~n camo de Ministro da Justlca.
que me chegam, desenvolve'se em ml- enclM a m!ieula dQ d'?u..ncHmcla nelo pra20 l1ue durar a vla~~m Clue o
nha terra natal uma pressão trlbu- e subservlênrla a nualauer uejto- lltular Cla Pasta ferá 11 Portu'Tll.l, •
tlb'la e (luase policiaI. c1Jc!':9ndo ao clsta polftlco. Ne~tll pálTla. meu' l'Xmo. Flr. Mlnldro !J~"" F'rnrnMtolo,
ponto de revoltar tllTltO as ela~.se.!l II.Illlgo. ~6 os eommtos. l1nlldrJn.1Ja- llt1!al Chde I'!e Gabll1ele do Minlstr.
produtoras e conservarloras de Cam- d.os e venais, com algumas exce- que se aUsenta,
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tnr d~ opdrllçéies cercadas ele tadas a.s
llaraJulalj po>&ivels.

Nem o comércio nem as llldustrllls
do Maranhão dispõem de· meios pe
cunlitrlC's para estocar produtos, nem
cllon D Uj Hld<;éns há 110 Estado para
/lsse fim. como também não há 1'a
l':úes pCllh LO relr"r o produto quando
o PaiS ~e rCEsente de ..;jj;cn(oJ.

Au,llf] , Er, pre~lrlcnte, ne.sln opor
tumúllúe; o Mlll'lInhlill ple.teJa, com
Ulefncla, do Banco do Brasll. crédito
IJfI UI a ~nfra do arroz; concessílo de
:penhor lUelcanW pnra o óleo de ba·
bnçll. com prazo adecjuado e com dI·
18110 a renovação; pe::nlssão pnra que
!lS oprrn ~ões de descontos de tltulos
refl'fentBn aS vendM de óleo de ba
bnçu sejam efetuadas sem levar em
coulu o Jlmlle cnoastral de catla em·
barcaeJ()r do produto. Quer mais o
:Mnrlluhão a concessão à. carteira de
Comércio exterior" lQ~nl de potlêres
pprmnnenles para permltir exporta
ções para fora do Pais, independen
temente de consUltas à admlnJstração
cenlml, porfJuanto as demoras que de
CDfH:l1l das can5uJlas por vêzcs acarre·
tam til'.; Jlt~r€sse da parte dó com
pracJor.

Sr. Pree,ldent<l, desejo ainda ler
telCí'lama que recebi elo Sr. Presiden
te da A;;.sembléla Legislativa do Es
tRdo do Maranhão, D!'putado Manoel
Gomes. Eslá nsslm redigido:

"A~Eemblélll. Legl.~latlva. Mara
nlJllo Vg aprovanrl0 requerimento
Dfpulado orleans Brandão vg ett
l'[ucee interê&se vOllSêncla ~unto

lq~iJ.DH competentes sznUdo seja
('I,,trllJuJda encrg·a hIdrelétrica
E0:L Espei ança caráter prIoritário
]"10:;,0 Estado. Mesmo tempo so
llülta seu em)J{!nho liberação ver
b,'z destinadas àquelas obras pela
UnlU" pt Alz. Sos Manoel Gomes
PHrJdfJJ1~."

1""1;0 mlnlms as pnJnVl'il$ do Piesl.
acnte da ASSEmbléia Ug1slativa do
~lII'l1nhão, pelo requerimento. do
Deputado OrJeans ,BrAndão, no senll
dI) de que fejn. encaminhado a S.
IJ);'t!. o Sr. Mlni>tro das Minas e
lfuJel'llla o l1pêl0 do Maranhão. para
que seja dl;trlbulda energJa da. HI
úi.'l'1étrlca de Boa Esperança. em ca
l'IHu prl"rltúrlo, ao Maranhão, e
üunlJém llbel'adas as verbas desUna
d!l~ pela Unlfto àquelas obras.

J;1D. o ClUJ tinha a lllzer. Sr. Pre~!
dentz. (.1IUítD bem.)

O l:51t. CELESTINO FILHO:

WO/lllmirariJD ~ Lê) - Sr. PI'l!sl
deHLe, Golú.s~ vIve dias dUlcels. Es
tudo cuja economia se f u n d a na
!lgrlwlrura e 11(1 lJecuárla, afc'.lste, no
pn'Ecnte momento, à desvalorização
de z~u trabalho, não só com, a po
lJllra financeIra 00 Govêmo Federal,
ll1W: plinclpaJmente com a desorganl
:tndjo lldmlnlst.ratlva do Go\'êrno E';.
t.'lIJlllll. •

Amt'i1ça Imll1ente de uma déMrle
:pulra sôbrc as clllSSes produtl)ras, !li)
JnCW10 tempo em que as classell !,rQ
bnlhadoras perdEm, dIa a dia, o seu
:PDÔ"l' üqUlsltlvo.

Os pecuaristas e os agricUltores
senltlm o Impact{l do nnpôsto d~ir

CJUlllé·ÜO de Mercadorias. que IncIde
sObre a prlm.lra transação, subStl
tulllClo-lhe!l n margem de I u c r os.
À~rava, aInda, a situação a pauta
:vara a cobrança estabelecida' peja
Brcl'rtnrla dn Fazenoa. EIlta, Igno
1amlo o real vl!lor da transnçãll a
~rr tributada, flXB~ IJ preço Jo pro
du!o, p!ll'a blCldfncla do I,rlbuto, '1.CI
ma do valOJ' real de venda Ocorre.

, ('nl"", lJll~ o ~~tado arranca do ';lru
dutnl I1rna rontrlbulcão sObre uma
)l!1l'l'C"Jo que í:le efetl"nmenle n!lo re
lirb"lJ, dimInuIndo-lhe a posslbllldade
dE lucro. E ,,5.0 p\!'X::Jta re~lamln,

o atov~mad"r predsa de dlnl1~lro
l1DID [Iue no televl~ões e 0.." Jornais
dos II'rnnd~~ rentroM lhe façam li pro
lllW'ÜCJ.

li pc.l\!.lol1gem campeIa de;;ellfreatla
t19quele pu:.;n Eclado. Não hâ s~gu-
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Govêrno do Maranhão: 10 motonl- ,Inadlnlssi:vel seria protelar essa con~
veladoras A, Chalrr.ers DD. solidação. como forma-de alcançar os
'. Ora. Sr. presidente, o quipa.mento fins a que a interloi-ização da caplcal
cuja Importaçúo se pretende não .raz federal propõe e 'como meio de sup~rl!.l'
nenhuma vantagem, quer do ponto de_o dualismo admlnlSti'ativo" prejuillclal
vista econômico, quer do ponto de ao bom andamento dos negócios plÍ
vista Pllra!l].Cnte técnico. Com efeito, blicos.
a experiênc1a do DNER, da. SUDENE, No que tRllge à fixação de Brasilla;
rlrs Depnrta?'n~nlos Eshdunls drEs- mcclidas há que devem ser ado~rulS
tradas de' Rodagem de São Paulo. rem maiore$ delongas. não se jnsWi
Minas .e,Paraná e de centenas de Ca.I\c1o o seu adiamento, tão llltlmtl
Pli'" ':'l,as _'~["':cipais, indica qu~ as mente ligadas estão aos prlmóreJios na
máqumas mals_ recomendadas para, 'construção desta c'apltal .
t:abalhos de construção e _manuten-I Entre elas, podemos ó'estacar a 't1c
çao de estradas de terra sao as mo- sllpropríaçiío da área do Distrito Fi!
tonlveladoralVda, classe de 12 tonel~- deral, aspecio, para o qual o EX:rto.
das de pêso, com motor ~e 100 a. 1,,0 Sr. Presidente .da ReplÍblica não pode
BP. como os modelos Huber-Warco pe,l'mmecer alheio, como forma de'
10-D ,e 11-D e Caterpllar 12~ E para cumprir as promessas de uma únIca
traba.:hos leves, de ~anutcnça<! de es- 'capital para ,o Pals_
tl.:adas v:lclnals,,_servl\lO de Plmmenla- . Como ~abemos. dos 119.403.557 L'l
çao, conservaçao. de acostnment2S' quelres geométrlcos que compõem a
terraccawent oagrlCo!&. e ~nutenç;1O área do Distrito Fed-eral, tomente
de camlnho~ de fazend.is, sao ul1l11za- GD,374,ú,,7 d .:mm. Sé1!lS U2Elll)j'oprlação
das motomveladorns, menores C?u -concretizada. Como se pode depllrlll',
mantal1lC18 que se fabrleam no PaIS, quase metade da á,l'ea permanece por
ta~s c~mo o HUbl!1"-\-:a.reo DD]50. de ser desaproprlaaa.
4.500k~, e ('utrgs de1'lvados de trnto- Que esperal'iam os goveJ'nantes, <lue
res talS. coJ!.1o ..,an~al e Malves. proclamam a irreversibilidade de' 6rt\-.

Em reunlao de 1J-2-B7, o GElMEC D' • - t' I' d' - ..1~· ddebateu a matéria com'os Diretores s la, Pa"lI; a QLa c.ap,r·p..a,110 e
dos DERs de Minas Gerais e Mato seu terrltm"l'?' ,
GroSllO tendo prevnIecido por mnl.o- outro aspecto que deve merecer a
rIa, o ponb-d~-vlsta de qúe as máqUl- atenção do Governo Fnd·?ml 1', on ""
nas de produção nacional podem pcr- pecl~I" da Prefeitura de BrnslIta ê o
feltatnente;e com vantagem, 'lnc1\lsl- que diz respeito aos V~lons _.:f,txa!10S
ve com assisWncia técniea assegura- ,para a.. indenização dês..es, ter••nos li
da, executar os trabalhos a serem de. serem desapropriados.
sempenhados pelas pretendidas unl- Os preços da tabela da NO:VJ,>C.'\P.
dad?s iwp;n-tadas. . - de :N8rS a,oo, por alqueJ1'e de camp",

, '- :NCr$ 5,0(1 por alqueire de serrado e
Eeonõmlcamente, também, não se NCr$ 1200 por alqueire de cll!tu;a,

Justifica' o Impor!ação..Como" se ni\o ct'm justa 1'112110, podem ser cOllshlt:
bllBtnsse li prevlsao de que tal!! eClul- rados irrIsórios frente a, deS'I!llorin
pamenlos. estrangeiros, dentro em ção de nowa moeda daquela época Dill/
breve, serao "lerro velho", "sucato", dias atuais '
para ;;uimento da ferrugem e out~os A pro)ll'Já NOV,'..aI.p. recrmhe<lendo
_corrOSIVOS, há o -fato Incontesle de a -desatualidade d06 preços esÚl.be1e.:JI..
que a econom\a nllclO!?al .tem lucrado deis, já em lS60 reajustou os valores
eI!0rme111ente com a mdustria brasl- até ellt,iio' vigorantes, tendo o preço
lelra ~de' u'atores e motoniveladoras. médio por alqueire. em alguns. cazos,
Vamos cita~_ apenas alguns dados no otlngido o valor de. quinze cruzelrolS
Estado ,de Sao Paulo, no que tán~e I!. novos (NCr$ 15,(0) _ que presente
motonh el!!dOras. no ano Qe 1056. mente, pode ser considerado InSufl:'"

1 - "Faturamento - NCr$ ..... , ciente e suPerado. "_
46.71ti.200,OO. . . Inexis~ meSIÍlo qualquer obst/lolÍlo

2 - ImpOsto de COI1llumO - ,., de ordem .1urid:ea na adoçáo dessa
, :NCr$ 3, 86íI.l82,00. medIda, -haja vlsta,-o precedente 113-

O SR, BEZERRA DE J\rELLO: 3 - Impôsto de Renda - NCr$ ..• tabeleclclo pela Jtl~tlço que considerou
(Comunlc<u;(J.(l. _ L/ll - Sr. '!'resi-' 34i·::8.fSé _ NCr$ 6.1,,22.200,00. cOnstltuclOnal a. correçao monctMla

dente, 81'S. Deputados, as insistentes 5......: Imp, Industrías e Profissões nas_desaproprlaçoes tiTmadas peja
e alarmantes notícias de que governos _ .NCr$ ,238.000.00. Uniao. De lato, o Tribunal FEderal,de
de alguns Estados ,pretendem l'eallzar '6 _ Salários _ NCr$ 5.587.518.00. Re~urros acolheu (l recurso de propne-_
uma Importaelío maciça de tratores e 7 _ Enelirgos Sociais _ NCr$ ..• tános de terra em processo de <lesa,.;
mAquInas rodoviárias vêm causando r 153 60000' proprlação semelhanF·
sérias apreen~ões àlndllstría nac!Q- .8 ..:.. It'np·. de Renda na. Font.e _ Diante disso, fa:z;-se Iné!JspcnsiÍ.vel
I):al, que ,considera 'o fato como lesivo NCl'$ 13B.600,OO. que lJ, p~e1eitura de. ~rw:ma, atra.vés
aos Interêsses de nosso economia, pc- g _ Número de dependentes dire- de seu orgfio compd ..nt" determine
,dendo mesmo. - caso se concretlBe, toIl _ 3.516. estudos vi~ando o :en.jusle dessas .'1a
causar a. morte e a C01llleque~te pa- A llrodu~ãO' relobal da Hllber-Warco saproprlaçoes" medIda a que SI! deve
rallzadío da IndústrIa. de maquinas e ~da Ca,terpllar, em apenas cinco IlE.SOClar o pros~:~'!imento das, !lesa-'
pesadas do Pais. " anos de atividade industrial, IlTOPlciou proprlaçlles. '

Há' no bôjo dêsses acôrdos· a.nun- ' ao pa.fS a economia de UB$ 35 milhões E'~ medidas estão intimamente 11-
clados. ·umiÍ. consplraçllo contrq. a in'- em divisas, além -de contribUir para. gadas nos Interêsses da consOlliloçãl }

dústrlA. nacional de mâc/ulnas, como o desenvolvimento da. vasta rêde de do Bl'asilla, sendo-nos Hcllo estrnphal'
se urna. -fllrca invisível. comandada. Indústrias subsid1ârlas,' porque têm sido -retardadas por aqll~-
por pot~nclas ocultas, qulesse, num Voltaremos ao assuntó,:Senhor Pre- les que devcm adotllrlas.
golpe traleoeiro. estrangular os pro~ sldente, no grande expediente 'da Enquanto medidas de excepcional
dutor~ naclllnals. , próxima. semana, trazendo, Inúmeros InteI~.se se' fazem adlRdns, cs/,RnWs

Apesar de tôdlls as l)1'ovldências to- dados -e elementos: qUe llrovarÍlo,. à Informados de que o Prefeito WlldjÔ
mn,clas nelo SIndicato da. D1dústrla de snch(1nd~. os sérios inconvlmlentes e Gomldo acaba. 'de deternl1nnr.' est.ra
MlÍqul!1a~ do ~tadd, de silo Paulo aS enormes desvantAga:Jl; d& importa- ru:.amente; estudos para ~nda de (\11(\
(SIMESPI, pela Federallão das, Il'I- ção que se anuncia. carns ,ládnnp,-\'l"!t1das àl1uell'll a que
Mlstrlas do Estado de lIflnas Genl1s Espera.mos que o Govêrno Brail- esteja~ arrendadas.
IPJYMG) e pl'lo ,!,róprlo GruPo Exc- leiro do 'Marechal Clcsta e SUva não A detennlnaçliO, no_meu entender,
cuhvo das ' IndustrJns Mecilnlcas compactue com essas medidas, que vcm introduzir um fatol, novo na ori
(C'fl'rrMYW). através da Comlssiío- de virão subvertcr a ordem das colsns e entnçiio até agora Ofel'eClda ao pl'oble~
Desenvolvimento Industrial (COIl. eaue.arão, !ndublM.velmente. a de- ma. e, edindo-se como 'um "erd.!!del~O,
cl'ntlnllam as -pressões jlmto ao Go- bacIa total de emprêsa nacional neste cootra--senso, OOlltrl1rJa o esplrlto lj8
vêrt10 para (jue seja-emitida 11 lIcen- setor. (Multo bem). estruturação a(\e'luadamente e9t~bele-
ça ela ImnortOl}!\o pretendida. clda pllra a. área rura! de BrasllJa,

Encontram-se em faHe líQlltante O i?R, AN'I'I)'NlO MAGALHãES: vlll. da'qulll, nlemda con~tj[.lIíÇ'iio de'
acllantlldn; 131'. Presidente, os seguin-' (co111untcação _ Lé) _ Sr. ,Pre5J- fonte de abasy!~lmento,. hii o obslA-
tes acõrdos de" importação: dente, Srs. Deputlldos, vem sendo um~ cuJo à ç.speculaçao .JmOblllútla des'ilr-

Govêrno de MinaS Gerais: 250 1Il.0!: constlUlte 'das promessas do aovêrno tuante dessas áreas, I -
t(1'O'\;"ó'~nOT~ A, Shalmers DD. ., Federal" a consolidação 4e BTasllla., Goneretlzados que sejam. ~s propó-

Govêrno de M'nas Gerais' 300 tTa· como capital. E' cedo para qlre se .sitos do Prefeito de Braslha, esta,â
tores, da Fi:AT Italiana.' levante um Julgamento das cll.sposlçóes aberta, a porta para os .jot~ame':lt,óu

Govêmo de Minas ,Gerais: 4.000 dos atuais governantes, porque ê.'iIIe cllll1destl~os que haveriam de def,flgll~
tratores da Romênia. - julgnmento deve estar na del,}"..ndêncla rar a flslonOm!a do Dl;Strlto Fedzrnl.

• :100 _ ele medidas concretas que forem pos-- Por quê. então, hoveIlomos de per~

to~~:f:dgra~e fa~~~':DJj, tas em execução, . ' &lstir no @fro, IncentivlUldo a espe-

um sentimento de fanatismo, a' que
o levou ,seu chl'fe·ditauor, que ali
mentava um sonho louco de conquis
tas territoriais. E nós vencemos. e o
inlmlgo foi derrotado fragorosamente.
- Dal, Sr. Prés!dente, a Indagação:
por ('UI' vencemos? Não foi. ecrla.
mente, porque estivéssemos do, lado
certo ou porque R]lenaS fôssem mais
bravos os nossos soldados - e sem
düvlda o foram. -- Foi porque' nossos
soldados, na,!uela jomada memorá
vel, t1vel'llm li orientá-los homens da
têmpera de Um Malet que, à frente
dos seus bols~de-bota, os homens do
I Regimento de ArtilharIa, a ,cavnlo,
ali im~assivels, firmes' na primeira
"fi;!a e na primeira linha. !eVBram'- a
morte. a destruição, ,a desordem às
linhas Inhnlgas. Foi porque tiveram
nossos heróicos pr.s-de-poeira, os ho
mens da IrI Divisão de Encouraçados,
um chefe da têmpera e do pOJ:te_ de
Sampaio _que, naqueles dias em'- que
11s batalhas tinham ainda o cunho de
batalhas heróle3;S, . envergando seu
Ulliforme de [laia bordad· a ouro, a
cavalho,brnrldindo a espada à fren
tE' d~ ~.::U3 I~D:l"enro;! cOO1andava-os m
citando-os à luta•. tias situações as
mals. diflçels, até que depois de ter
sido atingido três vêZes tombou mor
talmente ferido. E foi. prlnclpalmen-,
te, Sr. Presidente, porque puderam
contar'nC'ssos soldados com um chefe,
um 'comandante do porte deOsõrio,
do gránde Osório que, com sua lança
lell:endárla, levou. pelo exemplo, a'
corag-:m e a deolsão nas horas mais
criticas da luta.

Os heróis <ie 'rUiutl honraram,·so
bremanelra. seus anteplUlsados_de 'on
tras jornadas gloriosas das quals des
tacamos GUa!'ara'pes quando, três
séculos antes. nossos ancestraill ex
pu1Sáram· o InVllsor do nosso solo e
servlram ae Insplraçllo, ainda ontem,
a nossos pracinhas' de Montese e
Mon,te Castelo nas montànhas da.
.Itálfn.. .

Por -isso, ar. Presidente, finalizan·
do, nesta tarde, nos regozljamos pelo
transcurso desta data que não é sô
mente fesUva para o glorioso Exérci
to brnslleJro 'C, sim, para to povo,
110 r1lla] s"mos aqui repr~tantes.

(l\fuíto bem) • '

Assim, Senhor Presidente, permane
cem aquêle Ministério, durante a vi·
sita Clflclal que, pelo transcurso do
centenário ,do código Civil ~ortugu€s.
fará o Professor Gama e Silva aquêle
p!ÚS amigo, em mãos competentes"en
tregue que estara ao l,Iustre Ministro
Hélio Scarab6tolo, o qual, temos a
cerLe7"', dl1rú continuidade, durante o
penedo em Cjue o titular da ~sla se
achar ausente, às Importantes at.!vl
dll.des daquele Ministério, que 'jã &~
ficham trnçndlL' e em plena fa,e '(te
execução. '
• ConflTntulamo-nos, pois, com o Ex·

c~lentlsslmo Senhor PresIdente da
R~públlca. pelo acêrto de sua decisão.

Era o que tinha a dizer.
O SR., ANrZ -BADRA:

<OomltnícMão - Lé) - Sr. Presi-
dente, 81'S. Deputados, cbeflando mis
f,ão brasileir!J. deverá seguir parI!. P'Ir
tugal, 'se'<ta-fclra próxima, dia 24, o
Exmo. Sr. Ministro da Justlça. -Pro
fessor Luiz AntOnio da Gama 'e Sllva.
parlinlpr.rá. na'1uele Eals amigo, das
'solenidltcl~s comemorativas do Cente
nário no ,Código civil Portul';uês. De
'ver:\. !'l, EA~. alndlr; receber o tll,ul0
de "Doutor Ilonorla cau.qa!' que lhe
foi conferido pelat1niversídade de
coimbra. OutTos' Imuórtnntes contM-
tos elever" manter em PortuA'al. no
cleSel!1penho de SUa nobre tarefa de
aproxlmor ainda mais os laços polit.!
co~ e culturais que lT'antemos com a
querida ierTa nortul':uPlla. -

Oneremos, desta tribuna. expressar
nossns voto~ de nue coroáda de êxito
seln a--m!ssáo atrlbulda ll.O Mll.!ltllflcO
Reitor Gama e Silva., que hoJe se acha.
11 'testa do Minlfolêr!o polft!co, bra~l-
lelro. I

" "'. n.inda. externar minhas congratu
lacões ao Exmo. ar. presidente da.
Remíbllcn, nela escolha do nome da
qúele !'Iue durante a ausência do Pro
fe"sol' Gsma e snva deveriÍ rtlsponder
peja dl,ecão ria ImDortante P!stã dos
N""óClf)~ da JU~tica.

1"8, 'no. realldade. dlfJcll era a ta
refn de encontrn'l'Tllos um nome (l. al
tura de substituir o titular daquela
Pl\~ta. nãCl meno~' verdade é que soube
o f"-r, co~t!l. e slll;a escolher o homem
cedo,

Assim. desll\t1oU'o sr. Presidente da
RpDl\bllra, em a.to referendado pelo
MInIstro Gama e Silva. o Diplomata.
" 'BflP1,nrel.-Hélioscarabôtolo. homem
de 1elm3 P nnminlstl'anoT consa~rlld(),
nolltlco e nrnfessor. uara exerc.er," du
rnn!p II llll"l\ncla do titular da Pasta
as fnnrões de MinIstro d,l\ Julltl()lI. -

O MIlll,tro Réllo Scarab/ltolo Hi
exerceu em sua nrof!cua e brilhante

-r,arrclrn t1lnlomM,lca.. fnncões em dl
vernos pnfsc!< aro!!!os. é membro de
vhrlns on(911Ismn~ t/icnlcos e cultunls"
110SS1linrlo lnvel~vel curriculum vU~~
'Iil,qtA ",,1. 11 altura. de exercer a hon
rnSfI fl!!'1rl\ o na,ra 11 qua.l acabB de scr
l1eslrmnrlo. nual "etn a de substituir,
nnl'lm te Sllf\ f\lJs~nclB do 'Pais, o ilus
tre t.jtu1nr do Mh1l.t';rlo !In. J'llstiça.
p)"efc!.."r VII.. "'ntllnlo da, Gama e
-<::~1"11. (~f,'ito bem,)

o f'm: "'(',Of;lTTl\~O ]t,OD"IHUJF:l:l

(C(}Jlumlcae/IO. Sem revisão,' dO
oraclor) _ Sr. Presidente, a data
que holo tl'll11scorl'e Ilsslnala a )las
!:o,gpm (lo 1019 Anlversnrio da Batalha
de Tlliutl. que a História registra
"'"nmn tl1 j-Hll1 r 1rJo fl r(ln!rn' que se tra...
,vou 'nu Amél~ca. do SIIl, e sem dl1vi7
11ft ll. l'1!I,lma das r'J'ltmllls batalhall ém
solo nnlerfcano. Foi também a mais
-1"I!LTlrr1.E!tn, (1.. lilnfs n-~pt'-rn., .n mnis nu."tp.
normHJ nqll?llJll qne ali se defronta.ram
o flzpram no llre~l'lInosto de que a'1l1e
l~ IDl1rrl1Ti", ri In~t9nle supremo e de
cisivo de l'ml1 r:tJI'rra. Os 50 mil ho
ml'T1S' NU!! !tI' d-oatornm naouele 24 de
maio rle IR69. no TuJutl. ,em solo !la
tnl'.Unlo, I'r.CN'veram com san~ue uma,'
enouéln. (Ie 1'l1'll'lllTlt. de al1ôjo .. de
c1psnrrendlmento. - ,

i O InJmll':o se Bnresentou, Senhor
Presldenle, com todDs .os trunfos 'de
uma vlt6rla f{lCll. com sunerlorldade
de efetivos. de' material. de equIpa
mento e, quiçá, até melhor prepara.
00, porque foi a luta 1mbufdolJ por
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O f,n, pn~SIDENTE:

culur;ão ImobUlâria e a in"talação de
loteamento clandestinos inevitávels~

Assim procedendo, a PrefelturII. pul
si Jilcsmn, (le~ecrjlt li condição de cspe
culndora, Não há negar que não <l,~

pona ela de condiçõeG para impedir
que os adquirente,s desens chácaras as
lotcaESenl.

Con!fsso que ainda nao pud~ ~nteIl
der <-ntle BC pDàBrla jl1lgar qlle pudesse
l'csirllr qualquer interr<;;;e na adD;ac
de Eemtlhan~e polltic.. ,

p,' 'umen' úwl r'U~ a PrefellurR d~

Dl ;lsllla, Nlo gesto d::> Prefeito \Vaa)l
L UlH~l.<;; i,,; "li ...lL_3 c~.búan(h) d..:: se.m.::
]l'm"\t~ n1,:,~H~n {"me tanto d~s'lli·,"".~a .as
diretrizes da estrututllgão do DIStrIto
F.e~l~ f'. - , r J l'l~S lt a~o~a espera:
qUe, alertado pJra o fato, reccnslllere
lJ Sr, P,'ffe;!o sua determ:.nação.

OU'I'O lato que mel'ecc n"ssa repulsa
iJu "'"pelto r,o D~cret~lcl n. ~C':!, <le
21 cle f:,verell'O de 1961. ball:ndo >,eJo
('::-Pres~rlcDlc Cnstello Branco, naque111
1üeon _ ~ n,' ~I" s_\ -) Je~ j ie:nnLe. pelo
(jllJll l1'llllsfcrlu da N(l\'flCap para. a
pr~f-L~11lt U:l D~;tl'~iD "Fnleral os po
<1<', es paro desapropria,õzs. t\$tabele
""DUO, m:m gesto de mcon~rlléncja. a
incorpornçlio das proprledade~ desa
Jll'tlflrimlns pelo Prefeitura ao potri
monja ua llovlIeap. Ésse é um dllqlle-
]['3 aios iucoerenles e impensados du
g" 111 ]J[I~:wl' CJu~, dentro de com
,!,ortôl'l1ent" nnôo democrátIco, exer·
l'fU o poder em moldes arbitrários,
T'ura n,SJm contrariar os InterêsSfs nlt
Cit"W;'" p,Il'j1, nt,,'nder relvlndlclU;ões
llll'lOnlfJi'jns ou estranhas à aflrmaçllo
(j 1'0 rIe: cn,'oi\'ímenlo braslleiros.

O rircrdo pm qllestãa outra co!sa
T1D~ \1I; entnbelcccr senão a desorsa-
l'lt'!l'ÜO 110 l!ndamento dos t,rabalhos
de des!lproprla~ão, até recent('menl,e
J,lJ'ocedlrlJs pela Novacap. que, paro.
tI: UI o, possui pessoal habilitado, além
d~ pleno conhecimento dos aspectos
judtlicos da questão. pela. experlênl'la
m:\!Tn\IJorla nts~rs !lnos por seu Depar·
trunenl,o Jurídico.

llDO rntf'l1rJomos a que pretexto o
C 'i\'Êmo d~ então poderIa Ler baixado
ló2mellllll1te decreto, senão o de abuso
(1<1 jJfJclel', muHo comum' naqueles dla.o;,
lll'ndn iJ. dls]Jo~!ção de servir a. algu

'lHU lnIJu(mc:Ja pouco recomendável.

Oportunamente estaremos soll'lltan
dn fi ,'P,o-'~"no do referido decreto-Iel,
b"!1' COlll~ a revigol'ução da Lei nú
lJ!t,,'n 2,874. de 19 de setembro de \956
como melo úe corrigir mais êsse dis
parate do r,oví'rno do elC-Presidente
Cilbtrl10 BrJUlco, mantend:> na Nova
ClIp o e:,erclclo das atrJbulçÕ1'p para
IJ~ fillHJS esla mais bem aparelhada.

s~ Il-!:slm procedo é porque. como
UjJtI:l"ntnntc de Goiãs, de maneIra
lntil11n e eloqUente ligado aos destinos
(Je BraslJla. é nossa preocupação vê-Ia
deflnlll\'a e adequadamente fixada e
cc'nsD]'rlnda, sem distolções • ~entro
dnqucle e.ôplrilo que represenLa a e.O;
l'f'ranf li de um futuro de progresso e
dc ju~tlça. não podendo, portanto, o
1,ros.~ef;Uimento de suas obras curvar
se u Interêsscs momentâneos ou a
€11'0S que deefigurem sua concepção
pJ','gn',nlsta c dinâmica. (Mui!f' beml

D1J1an!e (O discurso do sr, Antô
nJo Magalhães o Sr. MiJlon ReIS,
2," /:::ecrelllrlo deiXa a c,adeira da
J'fPsJtlêncla, que é ocllpada pero
Sr. Lncôrte Vltale, Cuplmle C:c
Secr~tÚl'lo~

nistração dos EstAdio!; da GlllInabara.
ool1heclda como ÂD~a:

"E:.mo. Sr.
Deputado Pedro Faria
Tivemos conheclmw,o, Riravéi

elo nosso prezado amigo de que
alguns ilustres - Deputados Fe~
d!'>, uls, quando de passagem pela
Capliul do EsladCl da Guanabara,
dês~jaHun ter livre ingresso no
Estúdio Mário Filho, prlncipal
ménie quando da 'reallzaçãi) de
'!':;U.'l jugo ds lUL~bol.

'l'anta a ~'ederaçá::> Car'oc•. de
Fu,~uol c"mo a AdmlnlstraçáJ Ms
lLiia:los da Guanabalá (ADE~; I
~"nlelll-se até- honrados com fsta
prcielencla -manifestada pelos, re
pl pômit9.ntes do legislativo fe
c!Clltl e rogam a V. Ex~ seja in
télPleLe, junto à Presidência da
CÍlElal a, da nOS't:l decisáa que é
a de aicnder plenamen,e aos ilus-
tres Deputados. -

RogaI íamos, entretanto, que
cal1a Deputado que viesse a.o E!!__
tlldlo Mário Filho exibisse a sua
carteira de Deputado, diriglndo
se ao Serviço de Relações Públ1
cas da ADEG. que funciona no
haJl dos elevadores para atender
os casos especiais e principalmen
te em relação às autoridades a
fim de que seja Introduzido ao
local que lhe será destinado.
\Na certeza de que V. EX~ lam

bêm participe do nosso conten,a.
mento ~m aEslm- realizar 'um con
tato mais constallte entre despor-

't!stas e leglsladores, subscrevemo
nos.

as) 'Octávio Pinto Guimarães,
Presidente da Federação Carioca
de FuteboL - Abellard França,
Presidente da ADEG".

8r. Presidente, esta carta é respos
ta a uma solicitação nossa, que deri
vou de indagações de outros colegas,
neste plenário, os quais. ao compaJ C- ,
cernu ao Estádio Mário FjJho - o
Malacanâ - gostariam de gozar, não
da chamada gratuldade mas daquela
posição que de~e, sem dÜ~!da, mi:l'ecer
um llustre represeI! tante do povo nes
ta. ens'a,

Mas, Sr. Presidente, estou tambêm
acabando de receber Uln apêlo envia
do da nuanabara. pehIs laboricsas
clllsses dos detetives e dos escrivães
da Policia do Estado, que se encon
tram em situação de verdadeiro caos,
pm face da aberrante dlspar~dade que
se observa em Inatérla de vencimen
tos percebidos pelo exercicio da mes..
ma furção policial., ,

A Guanabara apresenta ele~ado in
dlce de crlmlnalidade, tal a. sua imen·
sa população, formada por aglomera
dos sociais heterogêneos. E no. tra
balhos de prevenção e repressão da
crlmlnalldade destaca-se a policia ci
vil do Estado.

Não é justo, portanto. que um s3Ior
de talnanha importância para a v-da
do carioca fique com sua eficiência
sacrificada pelo desprézo das ..utorl
dades federais, responsáveis paI' gran
de parte dêsse servIço público _naquela
unidade da Federação,

Para dar uma c1éia, mostro nes:a
!lora alguns contra-cheques de dete
tives, funcionários públil\os federais,
tom lotação naquele Estado, que de
monstram o malDI' absurdo em têr
mos ,de vencimentos para o .Jlcsmo
trabalha, Temos aqui o de um Agen
le Fe:'_~ral. nivel 18: vencimenlos ",'
NCrs 346,50; gratificação - NCrS "
329,17 num total de NOl'$ 675.67, O
mesmo agente federal, com opção para.
ti Est.ndo da auanabara, - apenas

1'fnJ a palavra o Sr. Pedro Fal'lB, para servir no local e não para In-

O SR. PEDRO FARIA'. gJ'J:i:W nos quadros do funcionalismo
_ estaduRI - percebe venciment{ls de

1C'D1JJ1i1JJracüo"_ Sem reli5iio do nCr!,; 343,20. E temos ainda o poUclal,
oreuIorl - Sr. Presidente, vou pas_,'T 1Ja mesma espinhosa função. receberi
a ler, para conhecimento da presldr'll- do apenas NCl'$ 182,50.
ela e dor, llrs, Deputados, uma cal" Faço. neste Instilllt~, um apêlo a:>
tI< t'lue twnbo de receber, asslnadll pc\; Cheie do DepartllJllento Federal de
l'resldenl-e da Federação Carioca- de SegllrlUlça Públlca para qUe reex~ml
l'utebol 11 pelo Pl'esldente da Adml- 1111 • Questão 8 ponha têrmo & dis-

paridade que, sob êsse c.speeto, ex's- Desejo, 19ualmente, focalizar. neste
t~ no aparelho ofoclnl ':l& Guanabara. instan te, a nova ameaça que IiObrepll.l
que, pela circunstância. de transfor- ra. no mundo, com respeito às desln
mar-se, de Capital Federal em Es- tellg6ncías que ora se registram DO
tndo, ainda carrega ésse ônus e vê o Oriente Médio. A Imprensa de hoje
funcionalismo, principalmente o da. anllncla que os árabes já dellbera
Poltcia, prejudicado, com a pel'cepçã.o ram Interceptar, tOda e qualquer na
de vencimentos dos mais diferentes vegação marltinfa atrav~s dú Estret
para o exerciciCl das mesmas funções. to de Tiran.
IMmto bem) Como ~onseqUéncia, se o mundo al-

O SR AMARAL SOVZA' vilizado não adotar providências ime·
. '.dlatlllf, estara. pràticamente deilagra-

(Comunicação. Sem revisão do ol'a- do o conflito que, por certo, orlglna
dOr) - SI' .presidente, autoridadES rá a lI! Grande Guerra Mundial.
estaduais gaúchas, representantes da. Sr. Presidente, desejo assinalar aqu.l
Assembléia Leg!§laUva, Prefeitos e re- _ e o faço coo'1 entusiasmo - as
presentantes de- entidades de cla~se declarações do Chhnceler Magalhães
do Rio Grande do Sul efetuaram ,uma Pinto ã imprensa. S, Exa. lnfCK
importante reunião, na cidade de Fas· ma "que o Govêrno brullelro. ilel iiII
$O Fundo, para tratar de problema de tradições pacifistas do Fals, es.a
rlevância não apenas pal'a aquêle acompanhando, com viva preocupa
Estado, mlllf pa.ra o próprio Brasil. ção, os aconleciment06 no Oriente

Refiro-me Sr. presidente. â. inclu- Médio, que anleaçll. degenerar eJll
são da BR~28ií denominada rodovia conflito de conseqüências Imprevlaol~
Duque de CaxllÍs, que liga vacaria e veis". Acrescenta, ainda,. o nouo
Passo Fundo 11. São Borja, no Plano Ohanceler, "que a d!.plomaeul. brail.~
Global Rodoviário para o auo de leirá esl.á mobilizada para colaborar
llHl8 com IIs Nações Unidas, tendo sido en-

SI': presidente, as autoridades sul- vlada.s lnstmções lt nossa represen
rio-grandenses reunidas naquela ci~ tação, no sentido ,de promover 01J
dade gailcha, 'nada mals l?edcm qi!e apoiar medidas, em Qualquer nlvel, ~
o atendimento de uma rervlndlcaçao ~uscetlvcls de aliviar as. tensões exill
que vem sendo protelada. O Rio tentes naquela área. N80 apenas :na.
Grande do Sul tem solicitado ao Po- ONU, mas em qualquer outro campo,
der central o Lérmino desta impor- o Brasil emprestará. o mais decldldo
tante rodovia que, Irá servir a mais apolo a. qualquer Imclatlva apazlgua
de cento e trinta municlplos gaúchos, dora, na esp~ran.a de assim .contr!
que a. utilizarão para escoar os seus bulr para eVitar o agrava.mento. do.
produtos e alcançar, assim, com maior crise ~tre nações As quais nos lJgaIJl
facUldade OS mercados constunldol'C!:l iradi,~lonals e profundos laços de ami-
do Centro e do Norte do Pa.ls. zade •

Esta estrada Interessa inclusive é. Sr. Presidente, desejo aqui enalte
ligação do Brasil com a Argenli:l1a, ccr o oportuno e altivo pronunclamen
uma vez que Irá. até a cidade ae São to do Ministro das Relações Exterlo
Borja re.s do Brasil, que desta. forma dá

SI' • presidente o Rio Grande da maJs uma demonstração Inequtvoca
8\\1 tem sido préterido por todos os do sentimento pacIfista de nosso Pall.
governos em matéria de asfallamen~ Antes de terminar, desejo também
to de suas rodovias. Não é crivei per- assinalar a. presença em Brasilla de
sistl\ esta conduta do Poder cen .1'al, um grupo de unversitárlos Macken~
uma vez que as reIVindicações do meu Zle de São ·paUlo, que aqui se encon~

Estado, em matéria de rodovIas, nãO tram justamente com o objetivo de
são só SUIUl, mas do BrasU. A malo~ obter do SI', Ministro da EducaçAo,
ria dessas estradas levam os Interes~ se não a St;'lução, pelo menos uml\ pa
ias nacionais às nações vlzlnhaa, lavra de t~ e de esper,ança de que as
camo uruguai e Argentina. re.ivindlcaQOes do! unIVerllitérlOll de

sentimos até vergonha quando uru- SLO Paulo e do Brasil serAo obje'"
guaios, atravesslllldo a fronteira, de- da melhor conslderaglio por parte do
paral1l-se com estradas brasileiras em Govêrno da Unláo.
péSSJn1l1s condições ,cllPIpletamente d:- lIlra o que tinha a dlaer, Sr. Prem.
ferlllltes das rodovin,s dos seus palses. dente. (Multo bem,)
Sr. Presidente, temos certeza de que Durante o discurso do Senhor
a Câmara compreende perfeliamente CUnha DUMO o Sr. Lacórte Vj~
que, quando' um gaúcho solicita me- tale, Suplente' de Secretário, dei~
Ihores estradas para o Rio Grande :ca a cadeira da presldtncitl, que
do,Sul, estâ solicitando melhores es- é ocupada pelo Sr. Getúlio Mau-
tradas para o próprio Brasil. Não te- Til. 2.Q Vice-Presidênte,
mos dúvida de que 11 voz das autol'l-
dades gaúchas, dos Deputados sul-rio- O SR, PRESIDENTE:
grandenses, dos prefeitos da região da Tem a. palavra o ar, RlldUd Ma-
Serra, do Alto Uruguai e das Missões medo
será ouvida pelo Poder central, e de •
que 11 BRc282 será Inclulda no I-lano O SR. RACHID MAMEDf::
Rodoviário Naclonal pal'lI o ano de (Comunicação _ Lê) _ Sr. Presl-
1988. dente, Srs. Deputados, estêve na Co-

Era esta a camunlcação que deseja- missão de Minas e Energia, há pou-
va fazer, Sr. Presidente. (MUlto cos dias. o Ministro Cosia Cavl\lcan-
bem). tI. S. E'xa, , nessa oportunIdade, de-

() SIt CUNUA BUEI"IO' monstrou, para satisfação de ~o,!os
. • nós, componentes daTlueJu Comlssao.

(Comunicação -- Sem revisão do perfeito conhecimento da sl.uaçâo em
orador) :- Sr. Presidente, 5rs, Depu- qUI! se encontra a sistema energético
tados, podemos afirmar, lamentàvel- da todo quadrante da Pátria, Pro
mente, que é cafamitosa e dramática vou que está. levando li sério és'e Im
l\"situação da Justiça F'edelal em portante setor da vida pública que
São Paulo. Â Ordem" o Instituto e a lhe foi, em tão boa h.ua, confiado.
Assoclaçlio dos Advogados daqucla Fiz, na oportunIdade. !lO Ilustre Ml-.
unidade dEI Federaçãu já reclamaram nistro, por escri'to, pedido de I1be
providências urgentes' Govêrno dEI ração de verbas para a Usina hidrelé
Unllio. Por outro Iqdo, a posse dos trlca do Alta AraguaIa. em "leU Es
magistrados federaIs provocou hiato lado, Mato Grosso: 'neste Instan
nas atividades judlclllrias, quanto à te encontro-me nesta r,rJbuna pam,
numerosas e Importantes questões pa- em nome dos bravos abltanles c1l\
ra as quais a Justlça Estadual per- margem do Ria AraguaIa. como em
deu automàtlcamente sua compell!n- meu próprio, ext~rnar a S. Exa. os
cla. nossos agradeclmento~ reln lib~ra~l'io

Isto põsto. SI', Presidente, endereço dab duas parcelas uma de 321 ml
veemente apélo ao Ministro da Jus- lhões de cruzplros velhos e outra do!
tlça. no sentido de que a Un'.o adote 100 milhões, o que perfaz um total
pl'Ovldênclll8 urgenfes, a tim de que de 42t, constante das ordens de su
direitos relevanl~ nito sejam relega- 'lrlmento ns. 166 e 167, de :l do cor
dO!l AO,ablUldono. rente Jtl&, autorIzadas ao Banco do
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Brasil S: A.• '-agência 3e CUiabá, por gados, que atuam assessorando ou tados, o flZt. 157 dI'. Constltulçlio, na O p.eço mlnimo, com suns deduções
S. E:,a. . substituindo os Delegados. seu § lO, estabelece que:. e .COm novidades que não estavam em

Congratulo-me com, Cacild~ Hugue- Sendo a atividadé da Conie- ..A União, median e -lei comple- cogitaçáo, aqui cemO fator llcJ,]ressivo
ncy, ex-prefeito daquela. comuna, hoje rêncla Intenlaeional, eminente" , no mercado.. A obrigação de o a\1:rl-
Deputado Estadual, que com seu ir- mente 'legIslativa. seria de tõda mentar, poderá es.abelecer regiões cultor vender' parceladamente o pro-
mão, Dr, Arlindo Hagueney, ideal!- convenlencla que o Govêrno bra- metro;Jlhanas. constituidas por duto e os descontos trouxeram desin~
z~,"am e batalharam por essa impor- ros técnIcos e supientes de dele- Municípios ijue, indépendentem~n- terêsse ao financiamento.
t1mte obra. ,- gação com eiementos do Conw?s- te de sua vinculação administra-. O único meio de melhorar o merea.

Congr!l.tulo-me amda com o atual so. representantes do povo, e que tiva. integrem a mesma oomunt- do é incrementar a exportação. com
prefeito, Dl'. Onecidlo Castro, homem estariam em condições de repte- dade sóclo~econômiea, vist.ndo á competência e patriotismo. As seguin-
dedicado à causa. pública, que terá; sentar l!'ondignamente nosso pais, realização' de serviços de !ute-· tes medidas são Indispensáveis:
sem dúvida' alguma, no perlodo de emprestando aInda valiosa cola- rêsse comum." . 1) Exportação imediata de um ml·
sua administração, a oportunIdade de boração técnIca ao grande cer- A cidade de São Paulo está cerca- lhão de toneladas; o que. além de sa-
ver êsse sonho de lod03 nós trans- ta.me. Aiém disso, a particlpaçao da por cidades sa.télites de PjlP'l\l\- near o mercado, traria 50 milhões d.e
formado em realidade. de parlamentares .1 nossa repre- ção imema. Temos o ABC, ,ttra.vés dólares aO-Pais;

A hldrelêtrica a que me refiro, Se- sentação seria uma efetiva de- de Santo André,' São Bernardó e São 2g) Aprpvel!amento dos, meses. de
nhor!s Deputados, bem.flciará grande monstração de que estamos em Caetano; temos, do outro lado a cl- junho, julho e agôsto para' essa ex-
área do leste matogrossense, como pleno -regime -'~,elemocrlÍtlco. con- dade de Guarulhos: 'onuamos um portação, uma vez qhe, nesses meses,-
tamhém uma boa parte do territóriO tmrlamente ao que ll;Jrogoam nos- aglomerado humano de maIs ou' trlp- o Brasil está-quase só no mercado in-
ela vizinho Estado dê Goiás, com a sos detratores no ;';;,;erlor. nos 6 milhõ~s " meio de habitantes. ternacional; ,
extensão dos fios elétricos para a. cl- Saberá Vossa -Excelência, como São problemas comuns os naquellla 3g) isenção do impõsto de circula-
~~~~l1il~~a~aai~~a~~l~eTat~irt;~st~~ ilustre membro des'a Casa do ~o!11unt:,s da 9ran~~ dnet.róf~lt~ ban- ~gh~~' mercadorias na exportação do

b In t I ·0 de Congressó, a -i(tnlficaçãe. da pa.r- ell'an e os as c. a es sa e es. 4"' ' Instauropa'o <la operaça-o ev,por-prevista para reve a s a aço. t' - I Quando no exerclcio da de,Alta~ o Y J '"Y "

um importante frigorlfico n,o Muni- Icipaçao do Leg sla.tivo em nos- estadual apresentei um trabalho pá.~a tação de milhO., com reunião dos seto-
, (11" t b) sa representa~ão na 'Conférência:. , "OS ferro"ia'rlos, dos Ml'nlste'n'os da In-'cíplo de Alto AragUaia,' •UI o em, dO' t construr.ao de uma azrwall com o..

- a rr:anizacno In ernacional do' " 'dústrla e Comércio e Fazenda,.dos res-
O SR. FRANCISCO AMARAL: Trabalho, numa demonstração -da aproveitamento d? Rio Taman:luatei, ponsáveis p.elas Docas de santos, das

. . - d H harmonIa dos Podêres Legislativo edifJ~an'!.o~se, nSSlm, uma via de co- Secretarias da Fazenda dos .".·tados de,(ComunicaçãO. Sem, revlsao o or- munlCaçao rápida entre a. Capital e "'"
t S D e Exec11tivo, -que tem sido posta . são Paulo. PaI'aná e Minas Gerais e

dor) - SI'. Presiden e, ~s. lepu- em dúvida interna e externa- aquelas cidades. ao longo q,o RIO Ta· d
G

Assocla~a-o Nacional de Exportado-
ta.dos, no próximo mês ser.. "ea iza- mente . ,manduatel até a foz do 1 eti!. In- resw de cer"e"- e Ml'nlstro da /lgric'll-
da t'm Genebra á 51~ Conferência' felizmente a propositura não foi tw>

Int~macional do Trabalho. Sem ser Tomo a liberdade, ainda, de su- a.proveitada, Ocorre, agora, que o Go- tura no sentido de dinamizar Ime~ia-
candidato a 'nenhuma viagem, o que gérlr que representem o Congres- vêrno de São Paulo se interessa pelo ta.m~nte essa exportação. ao Inv"~ de'
retira, e'VidentOOlente, a esta comu- so Nacional, um representante da assunto,' e está. mergulhado nos estu- se atrapalharem entre si como sempl'e
nlcação o caráter de postulação de Câmara dos Deputados e outro do dos des.sas ~omunas, que se Integram, aéontece. - .,
ordem pessoal, tra:;o lW conhecimento Senado Federal, preferentemente assim; num' plano geo-econõmIco. O conjunto 'de órgãos acima citados,
d C que 11ft qualidade de prC'si Inte""antes de suas ,respectl"'as O Prefeito ""ul'lstano Inl'clou a sDn trabalhando em harmonla~ e com o
d~ntelWd~ Comi.s;ão de Legislação sC: conti~sões de Legislaçáo Social, dagem do soÍo- par~ a construção j~ mesmo intcrêsse. t~m cnpacidade, de
eial da. éâmara, encaminhei apelos também preferentemente um ele- metropolitano. Se Imaginássemos, efetuar essa operação.
ao Presidente .da. República, ao Mi-, mento da banca situacllJIllsta e técnica. e econOmicamente, a realiZa- 5g) Dlna!nlzar o transporte ~erro-
nlS' tro das Rela~1ies Exteriores, ao' outro da, oposl~ão, para que, a - d b d stru' d u viário, pois no momento um va'(I\O de..... ,çao essa o ra e con çao. e ma 36 tone'adas. na melhor, estrada na-
MÍl'istro do Traba.fuo, ao Presidente manifestação democrMica seja a pista elevada sóbre o rio Tamandua- I II
do Senado da República, ao Llder da mais completa possível. tel, dispensando. portanto, a. desa- cional, leva 40 dias P!!~a. ~ p V!} .ar
Maioria e ao Lider da MInoria. en- propriação da área e a 'perfuração de numa., distância de 4li~ I1Ullt'metros.

'cftrecendo a. nl!c6 "·ldade e a conve- ~ Na hipótese' d.e não comJXJRa.r I sem dúvida. é preciso ser acelerndo
~ ~~ a. delegação a participação _ de um ,so o sem segurança. como (I pau- êsse .transporte.

nlêncla de que o Congresso Nacional membros do Congrpsso, sugiro que lIstano, teriamos ai uma grande via '" - ~ d dllúr
fõsse representado na delegação bra.- de comunic9~ão-ligand0 tôdas as 1'0-' 6~) O la'Vra"or na" pc e pro ' ,

ad os parlamentares a !nt1!grem como d' t d A. T milho s·~m receber no mínimo 7 cru-
silelra, através de obSen ores par- observadores, uma vez que as de- oVlas U' a uais, como a Rap""o a.- zeiros novos livres, no int'rlor. e no
laméntares. , liberações 'que forem tomadas, valleS, e as rodo'Vlas federats ao 11- b I '

Fui Informado, ainda nesta ma.- futuramente dt'verão ser ra.tifl- toral norte do, Estado, constituindo- momento êle rece e 4 cruze ros:
nhã, pelo Senador Moura Andrade, decadas pelo Poder Legislativo, o se, assim, a facilldade de comunica· 7g) O preço do milho FOÍ'l e'm nos-
que o Itamare.ti já convidou o sena.- que, por si só. demonstra ... con- ção. dentro da. - própria m...trópole 50 Pais soma despesas de Imp<:'sios,
do Federal, que já Indicou um Se- veniência da presença «esse Po- bandeirante, com as cidades satélites. fretes etc, em tôrno de 50% do \'ll]or
nador da ARiElNA. Ponderei ao Pre-- der na Conferêrcla. ,EIs, pois, uma sugestão a.o 'Govêr- da. mercadoria. Nos Estanos Unidos,
sidente da casa. em oficio encami- ,no de São Paulo, e às Prefeituras de essa. despesa. não chega a 9%:
nhado a S. 'Exa" que deveria ir, pre- Lembrando a Vossa Excelência. São Caetano, Santo André, São Bér- ag) Salvemos o produtor de milho,
ferentemente, um membro da Comis· que meus afazeres na Presidência. nardo e Guarulhos, para a realizacao Dois êsse cereal pode trazer para o
são de Legislação Se.lal, e, a.lnda da. ComIssão me impedem, na desta' obra.. importante, fundamental, futuro .ontra fonte lI:\estimávcl de di·
que, em havendo designação do se- ocasião, de afastar-me ,--o pa.ís, ~ cujas despesas serão menos vultosas visas;- além de combater a crise que
nado e, da. Câmara, fôssemum re quei~ assim. êste apêlo não reflete do que as exigidas pelo metlUpollta.- Impede um maior desenvol'Vlmenlo do
representante. da Maioria e um da Mi- quo. quer Interêsse ·pessoal, aguar- no Que cs estudos de perfuraçao do nosso ,Interior., '
1101!'ia, um da. A1'1í!ll.'ilA e um do do as \lrgentes providências de solo paullstano não fiquem àpena.s E'ra..o que tInha a dizer, (Milito

MDB. , Vossa Excelência, pelas quais a.n- em projeto. como nas administrações bem,) ,
Quero deixar assinaladas, nesta tecIpo meus a\\Tadecin:.entos ll' passadas, quando Sáo Paulo ,gastou

oportunlCJade, as providencias toma- subscre'Vo-me· . verdadeIras fortunas em estudos para O SR. EnGA1tD-MARTINS l'E·
das pela. Presidência da ComIssão de Atenciosamente Deputado inu.oodução do metrooplitano na capi- REtR~: ,
Legislação Social em, defesa de "um Francisco. Amaral, Presidente da tal bandeirante. Que ela. seja., de fa~ (Comunica('ão _ Lê) _ Sr. presl-
direIto que entende seu, o de repre- Comissão de Legislação Social." to, uma rea.lidade, é.o que esperamos dente; em boa hora o Exmo. Sr. pre-
sentar a Câmara dos Deplitados na Era o que tinha. a dIzer. <Muito do Governador da cidade de São P:l.U- sldente da Repúbllca vetou o projeto
51· COnfél'encia. Internaciónitl do bem,)' 'lo, Prefeito Faria. Lima. O Sr. Gover~ de lei que amlJlía l1. tireI!. do Pol,,~ono
Trabalho, a se realizar em Gene~ nador Abreu sot(ré tem pela frente dM S~cas no Estado de MInM Gerais.
brl!., e quero também solicitar que O SR. WEIMAR TORRES: obra. importante que poderá consagrá- Já -existem no referido ?o1fQ;ono
conte de minha oração o oficio en- <comunicação.- 'Sem,. revillão dO lo como administrador do Estado - 41 ml'.lllc{plos ,realmente enquadrados
caminhado ao sr. Ministro das Rela.- orador) - Sr. Presidente. os serviços ~ in,tegraçáo à ea.pital banqelrante na. sltua/'ão geo-econômlca e social ~ue
ções Exteriores, no qual a Presidén- que o Instituto Brasileiro de Geogra- com as cidades sa.télltes. O desenvol- os oua,llfica.. ca.rentes de recursos, e.
cia. da. Comissão de Legisláçáo SOcial fia e Estatlstica presta. ao País são ·vimento e eouaclonamento dos pro- e"meoupntemenfe. em condieÕ/'s de
da Câmara esclarece as razões pelas relevantes. E' por Isso que, nesta blemas que afiigem aquela Imensa po. serem amnarados 'tl"r um órg:i\n ;xo
quais postula a. participação do~Con- oportunidade. deseio enderecar apêlo pula~ão de seis mllbõ~s e melo de vernamental especifico, os N11111. ne.
gresso Nacional na representação bra- ao Presidente do lBGE, ~o sentido de paulistas e brasileiros. " veriam reeeher o. v~rJ~R beneficios dis-,
jOl"-tra. O oficio estã assim redigido: fazer Instalar agênclar dêsse Institu- E' a sugestão que faço da. tribuna. trlbuldos pela' SlmENE.

t d' ti i i I d da Câmara. Federal,' encaminhandO,"Senhor Mlnlstrp': o em lversos m n c p os o Estado t mbém aS' Exa o pro,/to qu" 0110rre NUC. embora tal rarênda se
de Ma.to Grosso. aapresente'1, co'mo De'putado Estadual, verifiQue. mult~ pouco se ,fêz até ho.l.e

Como Pl'esldente da., Comissão . • . ' • ' o r anue!a zona. e ao que se prpsuml"
de Legislação Social da. Câmara. "Na. regiao do sul do. Estado, espe- nos' idos de 1961. e que pode muito c;. ., , • o·"
dos Deputados, e interpretando o CJal~ente no~' municípios de Fátima bem o Governador, ou podem as ad-. 10.,0 se dl!ve à escasS'eZ, de r.cursos
sentir unânime dos seus ilustres do ...ul, 'l161'1a de Dourados, Carap6 minj~tracões Intep;ra.d!ls 'loje do gran- té~~~~;ia., mesmo 'me assim não 'os.
membros, venho pela. presente ~o- e Navlraf, faz-se indispensá\'eJ a lns- de Sao Paulo.~ a.uroveltar para solUça0 .e mesmo que a. SUDENli: tivesse {un
licitar de VQssa Excelência. pre- tala.ção de a~ência dê~se Instituto, a do magno problema dos transportes e d~s e meios especiais. ésse. rp/,111'&OS
ciosa atenção para a. oon\'eniên- fim, de atuall7.ar levan,; mentos esta- do ~D!~amento ':ia granl'lc 1ldade. náo bastariam para o aten<'ll"'~nlo de
ola de representa.ção d Congres- tlsticos daquela "1róspera região. (MlIlto. bem,) . "\'a Imenga área. já_demar~ada.
so Nacional na delegação de nos- Tenho cert~za de que o {BGE en- O SR. CARDOSO DE ALMEIDA: Pois' bem. surge agora um llrojcto
EO I?ai~ à 51.t Jonfer@ncia Inter- contrará da parte ~os pr,lfeltos munl- (Comunicação) _- Sr. 'Presidente, de lei ampllando aquela éreR COlJ1 a

,nacIOnal do Trabalh~, a reunir-se cipals a máxima colaboração ne8'le faço aqui apêlo 'ao Govêrno e às au- inclusão de ,mais 76 comnnas nem tô
em Genebra nO ,penodo de 7 .lo sentido, e o povo daqueles truniclplos toridades federais, no sentido de re- das Com as ,caracterÍStico ~ "e,e$'s~r!l!s
27 de junho próxlmos._ receberá esga medida como mais,uma solverem urgentemente o problema do ou equivalente.. à. daqueles Inl'\niCl)1,OS

Embora a. delegação 'própria- demonstracão do alto irterêsse do preço. do milho. , a Clue nos referimos.
mente dita seja '~ompo'sta de dois atual Govl!rno na " inam12:açli.o da O milho, no momento, atra.vessa si- O nosso Interl!sse é o de Nue todo o
delegados • governamentais, um administração públlca.. p.rllito bem.l tuação dificil. E' de alto Interêsse dl- pais "eia. amparado. pela União, embo-

_pelos empregad"" e o?-tro pelos SR. LURTZ -'SABIA: ' namizar o mercado, pois os agrlcul- ra não possamos concordar qUi! se
empregadores. com direito a voto. tores têm nesse cereal grande" parte ll.o;rave a demllnda nu,ma. área já sacrl-
integram-na. também, conselhei- (Comunicação. Sem revisão do ora- de s\llt renda, e não seria justo. nesta ficaela, propiciando condieões para 0-
1'Oh téeftlCOll e sunlefttes de dele- r) - Sr. Presidente, Br.ti. ,DepW hora, aba.nd(lná-Ios à própria sorte. total Jl,bandono, não s6 dos 41 muni-



elplos prlmltlvos, mas dos próptlos 1~7 Cn:wru é, pois, ao ensejo do 1q
l'tJlJlta.l1tes do pretenso aumento. Cemenárlo de SU& Coma;'ca, o slmbolo

oro., Sr. presIdente e meus nobres de uma cldalll,' que não ~e rendeu aO
co!egl1S, se a SUDENE já mal serve a pessimismo. Hoje ccmo ontem conser
lt.l'ea que lhe é atribuida, por que e va, co-" Idealismo e bravura, o senti
para que aumentá-la? ment<l de fé e otimismo, que a reco-

Por isto chnmo a atenção, pl'lnclpal- menda à. admiração da naclo,nalldade.
mente Ull ballcada mineira, ~oncla.- Nossas ...mgratulações, então, com o
mando ao 81'S. Deputndos nu sentitill povo de Clll'Usru por dOiS acontecimen
de ec !(nrnntlr O desenvolvimento de tos 1mportantes llgados à sUa história:
~l0"'iD I;.;l11do, e, especialmente, ôas o 110Q aniversário da cidade, ocorrido
:r~gl(Je' m,enos favorecidas, paI,:a o que, no dia 18 e olq Centenúrio da Co
é lleCt'~5L1'lo, não a qJspel'sao, mas marca 1estejado dois dias após.
C',ütn1Jl"llle a conjugaçao de esIorços CongralUlaçócs que ficarão l'€gistra-
fi. fim de. que os 41 munJclpios do Po- j
lIGono tln~ sêcas de Minas Gerais se- dos no~ Ar.~1s .desta c;u;a, cu ,os mem
jam atendidos de acól'do com ~lIas bros, Ilno na duvida. aoboclam-se, tam:
rrnls ""cpsd(],,drs, e não como vem b(m, ao regosijo profundamente. c,a
(lconcndcl, Cluando apenas 5 dos 41 ruluuEuse e pernambuc>~no. (MUlto
lllUllll:lpiúS vém recebendo os benefi- bem). '
~~D~~E~ovêmo Federal, atrav~s da O SR. RAUL BRUNINI: .

A mnnutenção dêsse veto, sr. pre- (Comuníccçào - Sem rCt'isão do
nlUt:rli.c, el<;nlflcará a conSllgração dos onUipr) - &1'. Pl'esidente, o .Art. 165
nll~['lno, lIe quem mais necegslta no do Decreto-lei nq 200 de 25 de janeiro
WCEHJte mOl1lt'nto, (Muito bem.> ue 1957, anulou lei "votnàa pOr esta

a EU, JoAO J:.,YRA .FILBO: C~tll. Repílo: um decreto v~m anuo
lar uma iel votada por _~ta Casa.

(CfJlnun'cul:ao, Lê) - Sr. Presiden- Re!lro-me, Sr. Prestdente , 1\0 CO-
'le, P,.5, Drputados, desejo registrar, digo Brasileiro de RádlodlfusãO, viola
11OJ>i), um (lcon~eclmento de grande d. por decreto do presidêille Cnstel10
S\bllW~,,\'ão histÓrica para um dos Branco. E estn violação consisUu em
m"l~ florefr."Iltes municipios do in- elimInaI' lla mm.posição do COnselho
terlo. nordestino. E' que caruaru, se- de Telecomunicações o represenlant&
glUlllD centro de trabalho e desen- da cposl~íio polltiea aó Govêrno.
volvlmellÍo de pernambuco, comemo- O CONTEL é compo:;to, hoje, de dez
:mu, no dill :lO do corrente, o 19 Cen- elcnlentos. com representantes de to
teninio '1C ~ua Comarca. lIos os Mintstérlos do Govêrno, e ali,

Há um século, pois, a Justiça dava. órgão especializado do Rádio e da Te
os seus pr1melros passos numa cidade levlsão, não há representante de rlual
cujo pD,'O, desde multo cedo, revelou quer meio de aivulgação. Inclustve,
e;tlj'Don]JnwJa conflança no futuro de at,ravés de um Decreto-lei, o de nú
sua lenn. -E no lado da conflança, do mero 200, do Govérno 'Castello Bran:
oMmJsmo e da fé, foi êle mesmo con- co, o reprcsentante da Oposlçoo foi
sollpando os alicerces de uma clvill- ell1nlnad~ daquele COllEelho. .
zaçao que se aftrmou como exemplo Sr, Presidente, sabemos da inlpor
)J[l p:Jl<n;;rm humana e sent1mental tAncia d,' rádio e da televisão na for
tlo Nordeste. mnção d<l consctêncla nacionol. E é

Sfens e adversIdades as mais cllver- dêsse relevante órgão qUe controla to
!ias, que sempre fizeram da região um dos OS elementos de dlvulgaç!io dp
lJJllllll'la ae pessImismo e descrença, Pais o CONTEL. que, por dccreto-lel,
)]1\0 afetaram, é certo, a perseveranÇa fo retirado ó representante da apo-
dos carual'Uenses, Eles ergueram alí, à slção. '
margem do IPojuCIl, uma cidade du- Quero protestar e estranhar, não sÓ
hante testada nas asperezas do meio cOtn{) homem da. Oposição, mas talO
hosUl. bém cdblo homem do Rádio e da Te·

PJz o ,mmanclsta ele Camam _ José levisáo, que I}O CONTEI.. Igualmente
Conde, que no comeÇO: "slmples ran- não exista um representante sequer
cho para pernoite das boladlls vln- da Tel.....são ou do Rádio. No en
das do sertáo bruw _ prIncipalmente tanto, lá esm gadora maioria de ml
do Plaul e do Alto Moxotó .. Jilares dirige e controla os órgãos de

Bolndas que, às Vêzes, ficavam: O dtvulgll;Ção do Pais. (Multo bem). '
Ipojuca secava a água de.!aparecia Deixo. pols, marcada esta posição,
dcs )loços, o PASto 'era cônrmmldo pelo que sustentei, ontem, nesta. Casa, na
twl lmpJedoso. Mas vinham, quando as presença do presidente do CONTEL,
chUVas molhavam a terra, o"+'ros 'ho- o Comaw\ante anelder, quando cllsse
llleu/;, outros animais. COnta-nos José peõsoalm;nte a, S. S... que g rádio e
Condé) quI,' um dia "José Rodrigues de a televlsao tio Brasil nllo sao livres.
Jef.lls, ~enhor da .fazenda Juritl, dis- O CONTEL é um instrumento de c<la~
'tante Ilpenll8 algumas léguas do sltto ção e nem fiscalização se pode exer
Corunru, apOS!:ou-se das várzeas aban- CeI, porque através de um c]ecreto.
donadas onde se erguia outrora o pou- lei, foi Violenl!lda uma lei votada nes
rm porn lJernoite das boiadas vindas ta C<tsa. (nIuato bem).
do plnul e do Alw Moxotó. Além de O SR. CARLOS ALBERTO:
CECl'llVOE e agl~gados, levou consigo .•
arcnE elc couro, selins e alforges, gado (Comunlcaçáo, Sem leVl8ao _'do _ora-
.... sobretudo a vontade de afundar dOr) - Sr. PresIdente, quero, em meu
novas raizes na terra .. nome, neste lJistante, congratular-me

li vOD._:\cle, sim, ele ~brir aquêles ca- com o DIário d~ qNotte. de Pernam
1Il1nbllS, que, ao longo dos anos, foram buco, pelo seu 23 aniversário, ocor
('DrollÍJ'ados para consollda. a posição delo no, dia 15 do cC'7ente.
de Curuuru na economia nordestina Esse Jornal, 1ruto do traba1hó e do

e • incentivo do Senador F. Pessoa de
:U.:lO apenas na economia, mas em têr- Queiroz tem serVidO com sua Ulele-
íl10s (IJHwals e artJstlcos. De lá sai- .' , . to d I
)'n111 mn Ministro da Justiça _ Alfredo pe~ldencla, li.<! escl~recunen a op-
P1l1tO, (J l'rnico !lumírlo e embaixador nino pública de pelnnmbuco.
lil\'f:JO Liu, os escritores José, João Peço, wrtanto, seja regiSlJ:ooo nos
• EJí.io condé, Austragésflo de P1taldc, Anais desta Casa, uno voto de congra
('S .1nrnnlislns Celso Rodrigues, Luiz tulações a êsse vespertino. que honra.
',"Ol'l'PC:, Clltl'C outros eserltores, artis- e dignifica o Estado de Pernambuco.
-1gB, jJIOICf1;Ól'fS. E, também, um no- (Muito bem.)
II1B d~ cel'i'l~lca popular, Vltallno, que O SR JAMIL A1'tIIDEN'
rl~u dtmén.!oes unlversals a Caruaru.· •
Na vida publica, poliUcoa que confir- (Com1jtllcaçãO. Lê) - Sr. Presi
matnro o fulgor de suas inteJlgme!as dent!!, 61'S, Deputado, conforme é do
cotno no:;sos representantes no Par- conhecimento público, o Decreto-lei
Jmn'II/u Nacional: Pedro de Souza. nq 224, de 2ll-2-67, um dos multos que
.:10:;6 de Pontes Vieira, Oereln.o de Pon- configuraram a fúria legislativa. do
'L~E, Lnmartine Távora, e outros que governo do Marechal Castello Branco.
fl,fJul continullm como Tabosa de AJ- preconiza. II extlnçAo do SAFS, bem
nielda e Geraldo Ouades. como a tÓl'mula. a ser executada para
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sua extinção, Através dêsse. diploma sóbre o assunto, até agora não SI
legal toi criada uma. Comissão mista tem noticIa. de medJda. algl1DUL que
especial, que teria a flnalldade de viesse corrigir a absurda exigência dll
·promover o Jevantamento -de-_Llldos corrente ,dos art.s. 77 e 78, do II.tua1
os serviços, do SAPS e relacionar os regulamento do Impôsto de :Renda,
bens a êle vinculados. podendo modl- E o que vemos é que cêrca de 95'j{,
1icar as vinculações ,espectlvas c'Jn- elas propriedades rUra's estão fora da
10rme -as conveniências de sua. destl- lei e sujeitos seus propr1e~rios a :nul.
nação" e ·r~laclDnar o pe.;SDlIl Jot.:l:1o tas de até 300% sóbre o valor do Jm
nos referidos servl~os, 1ndlcando o 7e- 'pó~to,
gime jurídico de cada eel'vJ:lcr. ,~eio,. Vale .salientar que o próprio ,mRA
borar o respectivo plano de suo. Vln- n1'1o têm meios de a/,ender, em ,'tempo
culação defmitiva", hábil, às solicitações de certidões, ww

Atnballioadamente. segundo o erl~é- por que cstá aquêle 6i'S:iO ainda em
rio, oU descrltÓ'lo, dós aum1nMrado- tase de Instnlação em :Bra:.jJill.
res, as D~legllclas ,Regionais pll!f€a~~:m 1l: de notar amda que, por cama
para a' COBAL, depo:!! do llw:o p.'s- das dlf,culdades de CllmunJc~Ões,
visto no referIdo Decreto. Até ai é ,.muitos dos proce.s.:os acham-se t:X
pcrfeltamenW compreensivel. TodnvJa, tI'llvlados e OOll~eqlientemcnt.e as cer
como é o caso da Delegacia de 13r:t- L]<:lófS não poú<:1ll ser fornfcidas pelo
sllia, o descl'l!ério atingiu o ápice ela mR.A.
pirâmide do atabailloamento e do des- 'Dal pretendermos apreo.entar proj~to
respeito aos clireltoo alheios. de lei regulando a matéria e pedir

A COBAL lnd:cou um 1'.'xurador para êla hamitaçlio em regime de
que veio substltu;r um DelegaUo legal- 1ll'&'t'ncla. (JiJuito bem.)
mente,nomeado e que não foi ~e~JlD-: O SE. PAULO ABIl.EU'
meado. Nenhum documento ofle!!!l fOI -' •
encaminhado à D~leóacla de ,Btasilla .{Comunicaçáo. Sem revisão CIc ora-
nesse sentido. E,_ de unia' h(l1:a pala aon - Sr. FJ'eSlllelllle, em lace cio
outra, sem que mula do q~1C prec,el- grande m~mento de tc.azão iJller.aa
tuam as leis ne5o!e sentido tivesse ~l",,) cional, e21cammho à Meia proposil;ao,
feito, elJl que a ~le::::llcla. do SAl'S ó\lser.ndo que o 131asll, como pais dJ,:;..
em Brasi1Ja passa a ser COBAL e Oi tante das COmpe.lções, se lance como
seus servidores, multos com mJis ele mediador para a salvaguarda da. paz.
10 anos de bons serviços prc.:,,jados ao muncl1aJ. (.lU UIto b"m.)
SAPS passaram a ser tratados j;elo
Procurad<lr da COBAL como se fô~ O SR. FLORES SOARES:
sem empregados daquela ccmpal'lh1ll., (Reclamação - Sem revioão do-ora
sem o minimo respeito aos direitos dOr) - Sr. Presidente reJlero a V
que têm adquiridos. sem atenta.r éle Exa., e por seu 1ntCl'luédio à. Mesa:
em que o próprio Decreto-lel nq 72'1 o tt'slemU11l10 do meu lUllJs alto apré~
preceituava sue "Em qualqu<l! das t:t- ÇO e da minha mais jmta aumlra.
póte.ses previstas na. e.rt1nçao, serno çáo. For.isso mesmo, em têrmos de
garantidos os cllreltos por lei a.sscgll- colaboraçao, pelmHo-me trazer ao co
rados aos servidores do SAPS, incJll- nheclmenw tie V. Exa. e da casa com'
sive o tempo de serviço". o pedielo de urgentes }ll'ovidênclas o

Sem serem respeitados os seus ml- fato que vou narrar. '
nimos dire'itos ncm sequer para terem Esta di
protocolizados os seusreque.rimentos, S p m~on? a/r do mês de ~alo,

ue quando não interessam ao Pro- r. rilil.n e, e ,vemas 16 dias uteis,
q ádor desaparecem reclamaram os Pois bem, e veja V. Exa. que alguma
cur, • Ó - SAP5 coisa está en'alla - em 16 dla'3 úteis
ditos ,Il<!rvldores ao seu rgao, o , tivemos apenas seis ol'6clorps no Gran~
no Rio, Em r~sposta., ob:lyera~ JlIUI de Expediente. Como ae explica isso?
vaga ln1ormaçao de que jl1 pa!~aram Acontece que se tornou inlpPsslVel ia
para a COBAL, que é seu ,nôvo pa.- lar nesta casa. V. Exa. sa~o pan
trão", porém, nada por escl'lto. NaJa demônio que é. o Pequenil Expedicn~
de aw oficial. Apenas dizem,.. te. de breves comunicações. PrecJ03a

Sr. presidente, Srs. Deputados, o o Depulade levantar-se altas horas
Procurador da COBAL, em Brasllla, é da madrugada para conseguir uina
também. PIOcurador da. COBl'.L em Inscrição no Grande Expadlente a:n
Glllânla, e, al!, percebi:! 'rempa lnte- da que tem de voltar DC)ul à uma'
!ll'al do 8APS. Todavia. niip flea at o hora da tarde. E, em 16 dias \"1tels em
seu deserllérlo. sàdlcamente, re ta.rdou 16 sessões ordinnrias repilo apénas
o pagamento de abril dos servidores falaram, até agora, SeIs oradores no
da Pelegacla de Brasfila até ,o dia 16 Orande Ex}Jedlente. Isto deve ter uma
do corrente, obrignndo, l1Slllm, atrav('s expllcação da. Meca ou de V. Exa,.
do caminho da- fome. os servld?l'.eil ~ segunda reclamaçfío, ..
autárouicos do Cl~PS ~ passarem a O SR. PRESIDENTE:
vêl' nêle o seu ehefe Incon/este, o 111- ,
flexlve1. (Getúlio Moura) - Se V. Exa. per-

Esquecido propositaimente, de que mlte, dou desde logo a prim.ma expU
a Lei núm~ro 1.'111-52. Ef.tatuto do cação. Pelo Reglnlento, OS ilderes têm
Funcionário Públlco, permite ao ·er- a faculdade de _~querer, praferencl
vldor que apresente atestado médiC() almente, a palavra. para seus lidera
oficlal atê no trigésimo dia de óeu dos no Grande Expedlen~e ou na Or
afastamenw, ba.lxa uma ln.~trução de dem do Dia Ocor~e então que falam
que sãmente dentro de três dias aeel- apenas_ um ou doIS dos oradores de
t á atestado médico cortando os Inscrlç~o n01'1llG1. Há sempre duas
ar , Imcriçooo de lideres de partldo para

dias que excederem. o Grallde Expediente. :é: a razâo pela
Torna-se neceesÍl.r1o, portanto, 9u~ qual tcm sido dl1JclJ falar nessa par-

o Sr, Ministro do Trabalho determme te da sessão. Mas dcvo dizer-lhe
provldênclas lmecllatas ao SAP8 )lara quando V'. Exl.l. exclamou qUe- é mul~
que aSS\lma as suas responsabl1~dades to dl1lcll falar nesta casa que- nun
Junto aos se\ls servidores e nao ''8 ca se falou tanto ll1!~ta Câmn1'll como
abandone às mãos de um ind!feret~, na pre1:cnte legislatura. Com rela
como é o Procul'lIdor da caBAL c;e ção ao chamado pinga-fogo' o Peque
Ern.zl1la; pal'a que baIxe osaws de no ExpedIente, informo a' VExa.
dispensa do Delzgado de Brasllla, $8 que poderá comparecer to Câmara t.s
tOr o caso, e b3ixe ato de transferên- oito horas da manhã e iÍlz~r sua Ins-'
cia do pessoal aqui lotado, como ele- crlçüo deflnltlva no I!vro, o que fa-
termlna a Je1. (Multo bem.) \lorecl' um t!lll/o o trallo:rlbo dl:ll Sr!'.

O SR, BE..'lEDITO FE1"•.:mrrn.\: ~~~~~dOS. Agora, a se~unda recla-

<comunIcação. Sem leVl~ão ~o orà- O SR. FLORES SÓftRE8 _ 8~ V,
dor) - Sl', Pre5!dente, ",rs, D~pU- Exa. me mantém 11 'Palavra, dlrel no
tado.<, expirou anteGntem, dia _t~, o \inIcio {Jue, data l_enla e com minhas
praz<? para entrega das declaraçoes SItllbemenragens a V. Eu. pela p"onla
remllmentos das pessoas flslcas e :lu- respO!ta, nllo tJquel convencido. Ve
rldlcas. jamos, on 16 se~ões ordinál'1as fa-

Apesar de advertências nossas e de lar8:11 lideres de partido: ql1antos Ii
requerimento aoMJnJstro da Fazenüa Idel'~? Admitamos que nas 16 se&-
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sões fâlassem; 16 líderes, mas jsiO não rança nesta -.casa, designou-me para emoção no coração, olhanda para II Irealizado. Como deputado, .nutria ag(}
Se verifiCOU, porque ainda assim, de- falar na seu 11 de homenagem pós- Wrm quenda, disse: ."Adeus Ceari ra, \déla da criação de uma univer,..
via ter falado. peló menos. um orn- tumo. em que reverlllUliamo!; a. memó-- saudoso. Não se Importa, não, peste, jsidade rura.l no Ceará.. Tinha planos',
dor no Grande Expediente. No entan- ria do nobre Deputado Walter Be- que eu vou ganhar dinheiro para tu", pretensóe.s, era um homem sempre
to, como diSGe de inicio, até agora zerra de Sã, 'recentemente falecido, Cearense não emigra. cearense ape-- motivado pe)a. chama da reallzaçfto.
s6 . fallU'am seis oradores, 'pois esta- Devo ser ,por ()nseguinte o porta-vOz nas muda o armndar da rêde. Waller Sr;-P.resldente, Srs. Deputados, não
mos ainda na sexta. lnscriçüo do dos sentiment'J dos meus companhei- não emigrou vindo para o mo;.sim- há. o -ridlculo,nas coisas simples. A
Grrmde EJ..1Jedlt!nu., I'OS de agreml:I':\o, mas certamente de plesmente mudou o aTmador dated~; poesia de melhor mérito é Justamen-

o SR. PRESIDENTE (Getúlio tõda. a. Cümc l., eis que _a perda do mas seu coração ficou dependurado te o verso despretencloso, ond~ se di
MOlLra) _ Quero ponderar a V. Exa. noss~ compaI I ciro, se desfalcou o no Ceará. zem as verdades mais comuns e ac~s-
o se"ulnte: não afirmamos que fa· PartIdo, feriu ,'* tros sent1mentos, j~- O S" ' RE"I8 B.ARUO""O _ A _ alveJs. Creio que a 'meihor'homena::\e u

p tampute aque ,. que a nossa condl L'" L' "~ gra será o culto da nossa lembrança. Ekn
lasaem apenas os lideres' de Partido. . • -, ' . - d:ço o' aparte de, V. Exa., nobre verdade, quando na C'-lar- aml"os
São OG liderados para os quais 03 li- çao ~l:; homens poe nlUlto acJII'.-ll das D- tud P d V I "'1 ~ "
deres pedem preferência no Grande contmgencias. O aconteclnlento da _pu o a re le ra, _ tio meu lnesquecivel avô, o','Coronel
Expediente De modo que não são os morte nos a1cr I :'a no plano da vida Corno. dizia, sua fortaleza, n!l0 te· \ Deputado FrancisCo Monte, recordam
líderes de 'partido, prõprlamente, mas para identlfje~I~OS como Sem?:1111Ll- nho .duVldas" provln~a. da fe. ,Ele'l a. sua figura de chefe polltJco e' o pl
qualquer Deputado que obtém da 11- tes, na sujelçao comum ,aos dl,alI!eS acredltaya. 1!:le era Cflstao. e católlco; I tOrJWo de algumas passagens de sua
derança. preferência p,:cra falar no da natureza e aos desigmos do Crla-' cr!ffido e p'~atlcando, revestla·s~ d~.u~n \'ida parlamentar, para mim é como
Grande -Expediente. dor." . otUllJsmO mcomum, com!> quem e.p.- se o homenageasse a Câm.ara alllda

Mas Isso vamos examinar agora, ;N'!l:Cl, pesqu~el, Sr. Pr~dente,a vlçla ra corno ce~to o socorro da Provldên-' hoje - é o culto, da lembrança.
na. reforma dó Regimento. e V. Exa. publica, pohtJca e proflssi!>nal, do cla. Os-que q conheceram de perto õll· Temos no 110SS0 saudoso DeputMo
poderá trazer, com a sua experiêncIa BaudoS? Deputa.do_Walter Sa, até por- bem que êle atravess!lu, ,como hom2m \'Valter Sá multo o que lembrar e
Inteligência e cultura,. cOlabol'açáo ef!- que nao era e nua é meu proposlto de eJ.llprêsa, verdadeiras tempestal1cs. reter. A lhaneza de traio, a slmplltill,

t L I fazer o elogio do morto formal e llCllr- CllrUí. vez advertido por lI.'U am go a. (',ordialidade, o seu espirito conci-
i~~r~apar-a. melhorarmos nOS'3a edêmlCO, nos moldes d~ prática ocl", das dificuldades, êle se confessoll d3 diador fizeram dele uma figura de ho-

, " dental.- Serei diferente na minha hO=- fato preocupado e 'respondeu: "voc~ mem lembravel para fU"'ir ao lugar-
O S~: FLORES SOARES -; .A co- meIlagem, simples e sincero, sem re- não conhece.o Evangelha - "A vida 'comum do "1lP-a Inesqúeólvcl". E

labOraçao está dada, Sr. Pre_iden,te. tórica e convencionalismos. DeSSa ma- é mais' do que o alimento,' o corpo Igrande qualidade sua era a de trnns
Que. fale, no Grande Expediente da neira est.arei mais' parto da' verdade e mais da que as vestes;- ..... Observai milir confiança e dar DOS que o cer
ses:"l? or~inárla pelo me!l0s um ora-, terei a eonvlcção interior de que co- os 1Irlos; êles não fiam' nem te-j cavam segurunça, numa época de
dOI mSCllto, para que nao tenhamos migo se associam em pesar saudade cem".!?) : . desccnfianças e Incredulidade.
li repe~lç1ío desta., irregulllridlld~: , em e respeito os nobres Senhores Depu- sí·. presidente. Srs. DeputadOS, o (j Deará e seu lJovo choram o de
16 se-3soes ordinárias, llP,en!lS seIs 01'3.- tados, tan(á quanto eu companheiros DêpuUuio Walter Sá era illvarillvel- sapareclmcnto de mafs esse filho 1Ius
dores usa!am da palaV111. _ de \Valter-Sá, na curta COnvivência mente ass:m, Sua atitude perante 03 ire e padecem a i1cnln do destino em

Passo a segunda .relllaml).çao, Sr. dos primeiros meses de legislatura. honiens e a vida clava aos famílill":c3 negar a ela, Terra Mãé, a gua7da de
Presidente. • Oontudo, por conhecê-lo tão bem, e e amigos. aos s911s conhecidos. '11 S:1- seu COlpa, O Deputado \Va_ter Sá

Estou lendo com!1 atençaojde, sp~- conhecl!H) desde a minha infância, gurnn~a de que tudo ia bem. DUqU2 foi sepultnrlo em Btásilla, cidl1:1e, da
pre.. o l1:vu];;o dlstnbuldo pe a M.;~a pcew dar â Cusa e ao Pais um de- <\S coi!'as tendiam a melhorar. qual nunca te quel1\ou, nem da alti-
e ja veJo uma inverdade. que ~-,V() polmento 1õôbre êle. O SR OSIHES PONTES' tude ~len! da secu,ra do cl.ima. Chegou
retifl~ar. n~ núme~o 1 ~ns ,~atet;as O hcmem \Valter Sá, 81's. Depu- " . até. de modo mUIto partICular, a clo-,
em dlscussao. Está eI;Crlto: MCI1~a- iado,!> era em verdade um forte, tanto Nobl'e colega, assLsto a esta sessão. p;lá-Ia. eúmparand\)' o s:u exienso
gf!m 380-67, que submete' à r~prec!a-, quanto llá de slgnifíeado no vocábulo. em que o Congresso Naclonlll presta I verl1e da gl ama-!W "Euzêb;o", O "Eu
,;tO etc.: - pendent;e ~~ par('yer ans E era um bom. Nos sertões do nosso 'bol1".eÍlllgem à 1tlemória d3 ,\Valte!' Sã. i zéblo" -" de\'o 'txl)licar - li uma pro
Comi!l!i~e.s .de ,poM_tltUlçao e J~,s!lç!1~ Estado talvez .um matut-o de QUÍlcera- com multo pesar e trisleUi. conheci Ipriedade do extinto, em município
e, de Fmanças . Nao.•A Comlsoao Cl. mablm me aparteasse para discOl'dar de .perto as qualidades morais, a COll1- Ipróximo a F.Jrtaleza, que êle amava
Fml1nÇoJs ofereceu par.cer. ('~ tempo e dissesse: não, deputada. bom não, bativldadlJ e Inteligência de \Valter I t:ia intemamente como se fúra 11m
hábil. através de um de s.as in~- o falecido \Valler "'11 e-a oLimu" Sá. VI com que entusiasmo, com-que lIaraiso. _grantes. Quem fala a V. Exa. aeu , U L ,. < d
lJlll'coer. tanto na Mensagem Sob o Porqu~. 8rs. D.jJUi~dCs, o no~o com- bravura. cem que destemor éle lutoll _.Jr. Pl'csi ente. a nosra Casa, o &l
n? 1. quanto- na referente ao n9 2 do panhe!ro Walter çla um illosofo de para conseguir a renovaçao do seu nado e o Goviírl1o Federal preslal'aJn
avulso. :E:3se par!!cer foi daelo na se- fill;>SOíla., própr~n, :>ratl~llndo um es- mandato. E vi também, Sr. presl- por ocasião do falecimento do Dil'PII
mana passada, e há uma semana. eXll- tlIo de vl~a qu_ fazia dele um homem dente' e Srs. -Daputaàos. o seu Ira- 'tndo Walter ,Sá a --sua solldarledade,
lamente. Logo se êste avul,o foi Im- ameno, facll e agraclável de convlv~r, balho lndormído e constante na 4~vt'. presentes Junles à câmara mortuÍU'la
preiJso ontem.' para ser distrlbllido nm homem se,!! amarguras, sem ma- leglslutura. em defesa dos intel ~~ses o Senhor PJ'é'Eld2nte da RepÚblica, o
hoje, e já na quarfil-fel1'a passatla gOllS tle nin~em, sem res~entlmentos do Ceará. Como s:u amigo pa~(lcular senhor Vice-Presidente c1a Republlca.
e~tavam dados os pareceres da Comls- e. sendo as.lm, era tamb~m segura- e como seu admirador, presto, junta- Senadores, D:pulados, funcJonál'ios de
são de Finanças sôbre a,. proposlçóps ment-e um home!!l. de caraler. mente co111 meus colegas e cem o' ambas l1S Ca~ll-'; L~gl!llativns. auiorl
relativas aos itens 1 e 2. permito·me o 5,r. Padre VISITa - Quero· apro- CongresSíl Nacional. as minhas h _m?- dades e amlg"s d9 cxt1nto, em oon
estranhar e requerer a devlib remi· veltar o discurso ~n: que V. EX~. ll~ nagens ao grlUlde Dzputado morto., ~àl'to Il. ViÚlia e à Falllilla. O C~a·á.. -
cncão no avulso. menagela a memorJa d~ nosso Ilustre O SR. R,EGI13 BARROSO - Multo e grato par Isso e peja homenagem
", I •. companheiro e eonterraneo Walter agradeço as palavras do nobre- D~pu- desta SéSEiio da Câmara. totalmente
,O - SR. PRESIDENTE ,Gclullo Bezerra de Sá. para apresentar tam- tado Oslrls Pontes. \ ,deae:lda iI memória c10 nosso sa~doso

Jl!Orlra) - D!!.vo esclarecer a V; Exa. bém o meu testemunho de admlra- \Valter de Sá foi deputadO federal ccmpanhelro.
que a co~sao de Finanças na!', há- ção ao !lustre fllho do Ceará. Real- na legislatura 1951-11';55 e, quase sem 'Termino, 8r. Presidente. rCCl:rdan
vi!! encammlIado, à. Me&l., em ten~p~ mente, 'como muito bem diz V. EXa., intelTupção, deputado de 1955 a 'lE59. do aqueles versos do grande poeta.
habll, o. parecer. Apenas o fez a"o \Valter era um homem bom, eSSEn- Era .eu menino 'de calças 'cnrtas e AUgllsLo Frederico CchmLdt:
ra .. Est:i- sôbre ~ Mesa o parecer. da ,clalmellte bom. Núo possula apenas me lembro dêle em nossa casa n:> 1"me era <'a '-'..~a dos que' suportam
Coml!l!iao de. Fmanças. QUf!J1c1o da essa bondade complacente '1ue tudo Rio, oU mesmo no Ceará. 'l'inha pel, 'T.-:do o pê.so ta vid!\,
discussão. farJamos a advcrfencla ao aceita, mas, também essa lJondade Cá ara um nd n fa0c!nlo e ('"ti '
p,lenãrio de que, apesar de, no uvul_- dinâmica que se irradia, que constróI, . m gra - ,c d u t - Ei-f'!lá raça dos que nií-o se queixam,
50, constar como pe,ndente de pare qu" faz b~~. Nl'nguém. íl'ca"a a seu m.ava. enormemente. o ceu mau ta o. dos que sorriem diante do destino

ê I d i 1 d - vU' -' Nuo foi um deputado de grande a ua-- d
cel'. ste já hay a SI o encam 111:1 o lado' indiferente, porque ~le .,.~"._ ção no plenárjo, era parlameniar de li verso.

1\ :::~;: FLO~S' SOARES -" O pa- ~~~u~ ~:~r~ s~~s s;~:I~e'~nh:a~~ ~~i~~~e:.p~~~::;~i;tll~'d;~:~~~~Ogl~~ ;'.A:~;,;~~guj.~·;;ã~·f~~~~~;ltD;;.'~a··s·~i
recer foi dado em, tt'mpo hábil, Mul- nado as sllas alllua<;:;> ..~ J.. _.•__ ... da euforia; agradavllr-Ihe o' convivi" o ressenlil.'Jerto não dominou j:~~~
lo agradecido a V. Exa. coração. Déle se podia dlz~r que tal- da Câmara. Na época, foram suas aI- .' "

O SR l\IILTON BRAND '1.0'- v~z não somasse "2 e 2 são 4", para gumas iniciativas imporlantes para o a ~ua "sno slmpie.. oas cOIsas.
. "nao melindrar o 3 e o L Era um Oeará. merecendo sallentar a cr~ação I Ela era da _raça 'dos heróis obscuros,"

<comunicação. Sem revisão do ora· homem que não sabia ofender nln- da-Escpla de Engenharia, mais tarde
dDr) - Sr., Presidente, p~di' a pala- guêm. E essa caracterlsttca tão mar- Incorporada 'l1. Universidade do Ceará, _ (Q arador € abraçado). -
vrn. par;;. l'equerer ao Presidente d~ canie da personallclade de Walter B3- TeUl o nome de Deputado Wa.1ter Be-- O SR. MARTINS RODoUGUE9:
.Câmara !lue faça constar elo rclató-,' de Sá merece realmente desta- zen'a de Sli. o diretório acadêmico da- , _
rio a !'ocr enviado por esta Casa ao cada. A outra qualidade admirável quela Escola. FOI a maneira como.. (Sem rCtç.iço do Orador) .- Senhor
Ministro do Interior. General Aftinso em Wa.lter Bezerra_de Sá era o seu mocidade universitária cearense, o h~ prrJliente, .srs~ Depulado~, em noJne
Albuquerque. uma comanicaçiio do amor ao ceará, à terra. querida. Du- menageou e lhe agradeceu. da r~p:est.ntaçao.?o-Movlmento De
Deputado Tertuliano Solo11 Brandão ranta-o tempo em que foi Depu.ls.ilo, Em lD58 candidato à reeleição não mocratlco FJraslleuo, na Câmara dos
e 40 Presidenre da Câmara Munlcllpsl nas outras legislntm'as como nesta. consej;uiu 'voltar à Câmara. Atribuiu Deput~dos, venho prestar também a _
de parnaíba, Deputado. João Cânelo sempre estêve Ilgado alàvlcamente aos o insucesso eleitoral ao esquéma que /lomenagem da nos~a sau~9de, que é,
Rodrigues. sõbre inunda«:iíes 'nos mu- problemas e às reivindicações da terra 'se filiou na sltces~ãogovernamental de a. saudade' do Ocara. traves dos seus
nlcípios de OIQo D'Agua Gilran!!e, amatla. MesJlIO morando no Rfo rle entãQ, tendo o PSP. que era o seI: po1it.icos, ~(l tódl15 as suas aUvldades,
Pal'l1aíbl!l e outras áreas dI\. regJao Janeiro, não os esquecia. Agora mes- Partido, se aliado 1\ candidatura uele- de tõâas as suas classes sociais. à mei
do Plaui ' mo cuIdava, com interésse to:lo par- nlsta: Na ocasião foi portanto nosso m6l'la d3 \Valler Bezerra de Sá, ta-
, V _ O SR.. PRESIDENTE: t1eu~ar, da Imfitulçilo de uma lmi- advereÍlrlo: noss.:l, parque lograva ele- lecido, inesperadamente nesta Capital,.

vel'sldade rural no Ceará. ,Valter era ger-se gove.rnador' do .ceará o meu no. tíltima quinta-feira, deixando a
Pnssu-Ee no Grande Expeqiente, um cearense de vinte e doIs quilates. pai":" Professor parslgal BaJ'l'o"o, 'clue ma.ls ,profunda cOlIsternação em tõda

Destlna-~e à homenaqcm à. Memória ,E até poderia' eu lembrar aquele epl- era e cOnlinrlcu a ser seu amigo. São a. representação do Estackt.
do Deputado Walter Sá, recentemente sódio multo interesl:ante, acbl1tecido aspectos -que saliento pllra -dar à mi- EmpOt\Cos anos. a morte privou {) --
falecIdo.' : em 1919, com um matuto .talvez lá da' nha fala um caráter de depoimento. CearfI de grande valores da sua vida

Tem a palavra o Sr. Régls Bar:oso. terl'llo de Quixermnoblm. que ernlgl'llvlI Em 19B2, não dlSpu!ou o mandato; pollt,ic,n. Lembro, aqui, a figura de
O SR. REGIS BARROSO: para o nOl'le man barc;o. Quando o candidatou-ee em 1960, junto conasco, Francisco Monte. um dos grandes

barco desaLJacll.va do 'porto do Forta- 1nt€g1'alldo os quadros da AAEN'A. chefes polltlcos da nossa terra, fale-
(Lin - SI'. PJ:eS.!dente, SenhOres leza, tocado pelas onaas verdeS do Poucos acreditavam em suas possiblll- cldo há poucos anos. ,Em seguida,

Deputados, meu PartldCl1 ' a Aliança mar revolto, êle, vendo a rena- afas- dades de eleger-se. Enh'etanta, saiu Fausto Cabral. que morreu no descm·
!Renovadora. Nacional, po~ sua Lide-- lar-se pouco ~ a pouco, sentiu aquela. vitol'loso. El estava f-ellz, corno quo penho do 6eu mandato de sen~r da



atividade poJltIca llroprL.mente dita:' !lOU a atender a um comlte da li·
Não fIli seu comp:mheJro de pnULo, no emprêsa de São Paulo para 111
porque WllJter- pertencew, d\wmte l.'1t~lmr ctllS propC':Q6es e também
qua.e tôda sua vid apúbllca, ao au- das cliflculdadJs que ep!l'tDtaVIl. ..
[1"O~Pllrtldo Boclnl Ptc;::w"'!s.~, ede.- então Incipiente Indústria de vei
dt: no Brll",ll por Adewll.r de Ea:10ll e eulos e.lltOll1otores:...t.:x',bro taTO":

ue tinha' no Ccpr.'! a chefia dê~tIl que ,S. 'E'xa., d,e .......no ao FI o o
~rande e Inolviclinel c~:J.nnsa, o PCf" JC~llO. em inwnmu OP,~,ltunlda::
' .' . Olavó O1ivrlra, mas <lOr..w!.· llB•• r.::oU à tribuna. da 5um~ra
[=cr 00:" nos encont~ts- D:;lUt:Jc!OS, a fim \ie, c~r1!l1-r, com
com êle. Em ,a IlhO lít" _ e\'ltwi:l~mo, a'cluela Íll"c.athlL. Ciue,
roemos no me:mo Cllr.lpo po ,co, n)m no p' incipio cômo tOl1:>s ClS movi
co. nos desaVlemo~. m~ncll <13b;~"~ttas m"ntc' j;!il)l!elros -j...i multo mal
de ter jU&ta comllrcaIlsao par", li li( - • ... ,

tude que ClIda um ,assumia, na cpl1- comp~~endlda ••
fcrmidade de suas tendências (11\ dOI\. Assim sendo, IlObre Deputado
'"us interêsses, po~so, 1l~lm, dar um r~lLLlS F.odrl"uE'll, I)u,dra V. Exa.
t~5lemunho prô::imo clrs suas (!"a- c~e;t'r (1S nossos clUllprimmtos pela

O Sr. 11~11l J:;'l'il·lIi - Sr, D~pu- Ildades marcan:e,;, da Sl1!1 cnpl:!c.~ L::é::llll'J], que tomou prr.mwendo
i:\elo, ~,.e!o que pÜ~."O ll1t';l'ú,zCnr n8S- ü~ de Juta. do seu c'l:n?;mlsmo, (:0 ~E'u .::~tll jl1da homenasem. ~ à'ó2!nmos
I~ l'ILH')".]i/) I', ',rllrlurlerl~,dl' na Lnn- àevotJnnento, a tjuc j;i me rrf<1rlts rj!.l~. r.h?m dos o'Jtros mUl!('lS apar
e["lI c:ln C1'nnnbnHI às I1Cim~Jr~.e~s coisas públicas, C]U9 COllstítuía'n a t~~ que de uma certa f«1ma enri
M ilu~lre l,lCJl'tO, pJtlL1(lo tamb1':n Que sua preocupa~fto dc,minnnte.', quecun o lJl'onunci&lnen~o de V,
V. ~.~ sr;a pr rlll"o',: il1 n~"'l 1ro- D~pois de IOl] ~o~ tInes de alls ....~cia E'~., conste o nosllO, sincero e leal,
fCtldn emr~no e de n~"sn dor à fa- do Parll\menlo, Wnltcr 'l'oHo\1, nas ú1- :)~ls o Deput~do Wn1t~ 1:'6., entre
mJ1i:L do c:::,lnlo, CUJus r"::.Il.",,clel!, !lmas eleições, ll. pleit'?al' a n3Ilre~en- oub'IIS multas aliribuJçõ=s Que o
1ra,;Ua.s p?r V. D:a, e p'!o iluslre laçúo do Cellfú, p::la 'ls;:;cm1n • dll, c":"lij'~'~'m, t~nú~m foi t:m ho
màuCJr Que a 1\l!t2ceeleu. (ltmonstra Aliança RenO'l'llelora Naelunal, ~ te" mem p~J'manentemente preocupado
rlaramenle Que f"1 f,:emp:ar repro- êxito desta- ícilll, cons~::\lindo eleíler~ com a evolução da nOSSa indústria
"~':1!Bllte do povo c~aren;e nesta Ca:a. se. Já agora. Vol~C.Vfl novamente' M ". com os llroblelnos .relativos à
• , . ".., ," ':uas vistas pnra prch!emas de interh- nossa 'em:mcipnção eccnomica. Era
a m, '.1tRTlllS ROD~d.,t;,r:,,·,- se dá nOEsa ccl~t'-."l:i:l=~. com pq~e1a {:de lJimp:es mas slnc~r'o ~,~",l,munho

ACt.1J10 o f!p~~te ~e V, El, ~ qu_ fa.~i nbstlnação. Ilrjl1elll cR'1acl(l,,:d~ li.! fII'e prelendla traZer ao dlsr,lrso bl'i
1I2',cl'Jr,,,l1D :~~Il",~~cl11rso ;~rno",nt:~~ iuta, aquela vld'ío ca coldl gel'!Il , que Il.lanle e oportuno que V. E:'!'1. pTo-.
1W111 ud,,~'n"lr,l,d) (a npl'( n, (" . ':'Om cal'acterlzava o i>eU espirl~o. Een- f::;e n~ste Jnst:1nt!l
Itrc,e,nta~~',(l tla GU9,!1llbarn ~,ll,efl:o- do _ como trdc~ Cj'J~ o 'Con'lSCtl:2m. ,.
ria. til) \, il1t~r S~, t,mto m;;s j~":o sabem e poa~m (bl' leu testemunho O SR, MARTL8 R.ODY'TDUES. _
quanto é cedo (jue Wllltc" •.:J e..e.- _ um hO"1em de accs,o f:'cil a t~d08 O pronunciamenlo, <Iv nobre Depu
c':\! dUl'fmtp Irmgos á,;os !o~c:._at.ivjd~- ~s mcios e a /frbs llS rodas, ne1n IhB- t.t.do CUl'!ha Bmno é, rem dúvIda
des rm cidade d? F.~~.r o .1~.,':: ~" (:" .. mzn rlo seu tl'~to. p~l!l afllb1Hdnd3 :1[;!lrca, vnlJoso n:J mOm~n'() ~m que

1f~,1 cJ1'fe de, rmp,}:_~~ p.];,~~~S que ::-essoal, p~Ja fac'!],hde com tf1e t 'a- hcnrlllnos a memória, r~,m o nosso
I." ""'1 pUle]p llll<.·fd, I!1•• ttJ.o 1~3 nvll, reJuçõe:; rllller 13 e~m'zgulndo vo,o de saudade, de Walter Sá.•
. ~·"JL:!~c~ (:' !",',J~:'j p~',',r(jS ·".Cj.C '\ :'tncer QUll.ISOl1o": r'lficl'11orlos e em- ::v:bt o seu c~r'ter. a capacidade
cí1,'d~ R bóm. d!zer te ..rn de lc;~'~s~n~s, bc,raços Que s. ;nt~/us;i;~~ !lOS ó. -~ue (.le tin1Ja, nãó 116 de alrr-re aD3
!';:un:h p:t~.~ !lrs C" ',,'.~r, r' tl ;~~JI'os (Jlle vlr:"m. mcb':m~ de tua terra nllt~i e do
(~e I,,,'os [lf,!)jles <,:le nn'::ccm noutros . . l'ordeste. mns, também, dE' Interes-
i".tf'd~s e para n11 se mwj' m ~'.1 J:'~'- O Sr. flceu .c1d.. Ca,'J'(!I{,;} - l,~- ~. r-te por tOlirJS llQutJes que (ljzllUl1
r~' ,lo moior C'"'"1lIX:50 rara fiuaS lI,i- bre Depu,adG J'l.<nms l;~tlI1gt:es, ~a e'pelln ao PTOI;T_O do Pll'S. de
,,';~l~Jcs: "".::>"hn r.~:n~'~o~11 c~tn WBltcr qualidade ~e Licler .da bt.!',c~C!t:l pau' IllC:111 geHLI, e, lnc1uslve, c:omo bem
,-"u'-n. ("~ f L _~,lJl:E.in~:lte, a em1... llsta de,Dosso plul1(lo~ o li05,'l1:1cnto ~~.H~J\{DU o nO,bre DepuLaao Cunha
:-,::. ~,o se flUÍ.. j;~:l\ 11 Am'!!Onlaj DEmocratleo Ellls!!elm, ,cump'" Q J':U:JU, pela implautac~o c pelo de~,u'c ;)ÚO riCITI03 ferrndos, p~L~ i.:c1e- doloroso de ...e~ (la trazer o, te,bmu- 1-envolviMento da nossa in:!t1stria
;i,:ncia (lo ~1t\'l1~ües clln:~llcr.s. a nllO da dor, ela con.:t:lnn.no de to- e.utC'!nc1J11lstlca
: d'F'H lH'1,'W5 1::"111Ch'l r'~nn yrlvl- (los os pau]js!,:~, pelo (loEilp9"~i'
l·c,inln. j'.'!c;s "3 (Jue quellam e&eroer menlo dcs<;~ ~o"stll,junno de v.~, O Sr. Pedro G(;xf1ill - E,r, Di'pU

. I:' ijaílQ míl.is dinâmica, 05 quo. s~ lJl1P, . .sem d_UvJ<la IIlSUW,a.., r,epl'egtn" llodO. a PlUaiba, '~ra por todos os
,"nJ]lffi em COl1L1Jo~cs de d~senvnlver v~ com dh;nldnde.. o lr,.ll"O .(lo C'eIr- tí~tl]CS i1entlflcad'a com [l OeIlTá e
nflJ:,-rf' J ln:ú~ p:·o:''''i'~~l",tn. bll'Cavam ra ne.~ta Ca~a., 11ao t.!vemos, i,Iellz. sua co·irmã, tral!f, ln,1n h ,:m' SUll.ll
;., nnil"," Ca~<l'nl ds P.~.1'úbllca. All m,ente, oporiUDldacle ,tlB IlOnviver .. condDI~ncllls àquele Esllluo e à Ca
'-ifIHe/' 1:::, c;:'rO'1, t'r:(llentpm~nte o longo tempo com o ilustre extIl1tô. SII. E não poderia fa:<ê-lo t1~ melhor
~u;l1ando ele r:nprüv5 prlvndns. Ali Uas sentimos, ~a, breve convi·~ê,ucfa. m!Uleira e mais llutCn{i~~mrllte do
Ult:,.,El'Oll. ali conseguIu também tor- a lhnneza de bnLO, o cn ...ll1hc:ll~mo, Que prla pl!ln'lr(l de V. E'xa. e dos
l111r-~" CCJmo [jtle o repl'eSpnlll!1t l!' na- a altivez de ,e~pfrito d; Walter Sá. (,:'!!dores que ? antece(ler~m. Convi
tilnll ele sua tCl'.ra. pura r:co~her coro EJ nessa conc1,lGuo de co.ega Que .sen- \'cm15 cem VI allef Sá por multo'ua' slmpatia quando não com o~ seus tlu mal/l o tlpo.humllno é qUe n6.ll, pomos dIas, !J16a f&rlUl1, bllStlUltell
~ ., . 1 "res~a_:lo F'stado de SflD Paulo, aau.! esta- rara a c'leeluçao ai tudo llQuilo que
Ir.vol'cs. com os benef,c os qllE!" 1Íá nlOS para apresentar as condolên- V. Exa. Informa e documenta peren
va l\l.rlIvés de sua at!vldltde~::~u'c; cias dos paulJ.5!ns 110 E!Jtado do oea. te o plenirio. Aqul deb:IlI1'IDS, pois,
v~l, os cearensrs. (]llltl ;tm, \. ('r~t~ ril. , as condolêllclas da Pn1'allJa, Irmã~
rle rccur~os ao R10 (e "ane 1'0. , mente às do cenrá
no Deputado Raul :E:run!ni pelo &eu O SRJ. MAF~TINS ROD!tIOUES ' '.. •
aparte, - Multo obrIgado ao nobre Depu- O SR. MARTINk RODRIGUES

. Sonhor tado Alceu do Carvalho, Cjue traz, - Muito obrigado rto Deputado Pe-
O sr. plemells lampalo V Ex' a ass1m, o seu testemunho, COI:llo repre- dro Gondin pelas condol~nclas que

Deputado. quoro razer a . ôrto sentan!e de E.fto Paulo, sôbre IIS Qua- S. Exl'l. traz, em nome da paralba,
rtllavra de solld~l;~ad~neB~~~ na lIdades humanas de Walter Bezerra. llossa terra IrmA do Norüeste, que
dos nosos eompan e os. I Slm- de Sá, que eu estava precisamente também, como todos os demllis .Fa-
~portunldade em Que press:a aln6r' salienlando nesle instante ' tados daquela regUlo, não podia del-
ll(la e slncel'a hOl~~age~e ir::~ent~a O sr Cunha SueI/O _ Não obs- }:ar de estar nas preocupações de um
rlo i1us~e cOl~pan e~r~u~ uma gran: tante ,; nob~e colega, que me ante. espll'lto atento aos problemas re~o
vclmen ped~ ~mos • 6 no setor cedeu na tribuna Já hliJa expres-' naJs. como era o do nossa slluàoso
de lacuna elXtou. bJ;ao somo muilo sado e muito bem o pe"nr dos colega Deputado Walter Sá.pclltico, mas, am em. c ,I.t vi' • , '
bem afirmou V. Ex', no setor vriva- pauuS a~ que vem nesta Casa pe- O Sr. Clwgl!s RodrIgues _ Nobre
do Homem de extraordlllârlas Irjcla~ lo faleClmep.to do. Deputado Walter Lider Mnrllns' Rodrigues, no mo
tiVas, revelou magnífica capacidade Sá, também tomo a liberdade dê mento em que, V. Exa" em nome
de b'abalho, e a sua ação esta aI, Interrompe~, embora b.revelllcnte, V, de tMa a bancada do MDB nesta
constitUindo um exemplo para ~er se- Elea. para trazer aqUI -o mel! de- Casa,' ocupa, a tribuna para expres
:. ll!c]O por quulquer 'brasilelro que ante polmento. Recordo-me de que o sal' o pesar que todos senllm03 peJo
~ste Pais e deseja reallzar algo em Del?ulado. Walter Sá, na sua prJ- passamento do nosso dlsllnto e ines-
!!-roi do seu progresso. melrl! legISlatura ne~ta Casa, teve quecível colega WaJt.er Sá. qurro, no

. ocaslao de visitar Sno Paulo repe- seu discurso, _ apesar de V Exa
O SR. MARTINS RODRIGUES...., tidas vezes. Aquela altura, nobre romo disse,' exprimir o pells~mentÓ'

Obrigado ao nobrc Deputado C1eme~s Depulado Martins' Rodrigues, as li- de tôda ti bancada do MDII _ com
Sampaio pela. seu testemunbo e pe.lI deranças da livre empresa de mel/ a sua permIssão, consignar a prl>
<lIa solidariedade, Estado estavam tõdas elns \,Oltlldá. funda tristeza com qUe a notlcla tol

Dizia eu que a atividade rlomlnan- para a implantação da Ind&stria de rcceblda no vizinho E'lado do Plaui.
l~ de Walter Sá, 6 sua teJ'ldêncill 1l~- veiculos a.1J!DnJotores. Evl~entemente, Sabe V. Exa. que n6s, plauiepses,
tural era parA a. vida pública. Nua nós, os paulistas, sempre tentamos _ o que é natural pela \'ÍzI!1hança
ot'stante se ha\'er alastado dela du- contar. e, aUâIl, sempre contamos e sooretudo pela. identificação de
lDnle longos r.nos, pois nem rp-mpre com a colabora~ão de De')ul.adO/i do [Onllmento& e de aspirações _ vIve-
II fel'!una lloLltlca lhe soniu,. \Valter outras lInidlldes da Federação, e mos os dramas'" do povo cearense,
nunca se deslnt~"e~sou d'lS col~as da. rccOl'do-me pcr1eHamente de que 'o -pntlmos suas alegrIas e t'xperimen
vitla coleLlva em. nossa terrll, nem da Deputado watt-J liá nunea, se ne- íamos o. »es61'ee, as dores, 08 af1t.-
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Lacéde Vitale
r.Hi'C'2U Cardoso

Est", findo o- tempc> d~:Un:J,do P,()

E~:p2di{:l!te .
VD.i-se pas:::ar à Ord~ln do Dia.

.ticre
Ger::l.1do Mesquita - P.RENA
Jorge Lavocat '-- ARENA

'N'-'cser Almeida - AiREJNA
Rüm,ano Evangelista - I\IDB

(31.7,(>7) .
Rui Lino - MIJB
.Wanderley Dantas -'- ARENA

Amazonas _
Abrahão Sabbã .:- AREiNA

. BLrnm'do Cabral - MDB
Joel Ferreira - MDB.
José Esteves - ARENA
José Lindos..o - A..'R,IDNtA.
Leopoldo Peres - ARENA
RaimIlndo- Parente - ARENA

pará
Gabriel' Hérmes - MÍENA
Gilberto Azevedo - ABENoA

. Haroido VelIoso - ARENA
Hélío. Gueiros ~ MDB
30ão Menezes - MDB "
Juvêncio Dias - ARENA
Montenegro Duarte - P-.R-ENll

Maranhão
.l\le:.;:andre Cesta - ARENA
Américo de Souza - AR·ENA .
Cid' Carvalho - MUB
Emilio Murad - ARENA
Eurico R-ib2iro - ARENA . .
Fnitas Diniz - MDB
.Iv-"r Salds.nha - ARENA
José Marão FJ1ho - ARENA
Nunes Freire - ARJill'íA
Pires Ss.boia - A'RENA
Raimundo B-agea - ARmM
Temiswcles 'Te-i];eil'a .....:. ARE'NA

çõcs que, veZ por outra, Qto~mentam , patia TI: .essa ··amizada a simpatia, I·em nome do seu p"-~tido e também em que "{ecebemos a infausta notic;a do
a allna da gênte cearense. E' na- \essa_s qualldade-s _lnestra-s do SBU êo.. seu nome pessoal, Igualnlente, mens deEa~-a,Teci:mento do D3p'Utado _"Valter

,tun'.l, partl1nt.o, que o PIaui tenha rag:w., .ele as utIlIzava preci3amente, :Sentl'mentos de profundo pesar, ,e:dan B3Z81Ta de Sá, ocorrIdo em B:asília
sentldo muito o pasSEmenrn dG ve- como ).nstl'umento <ie atuação em sivos à família do p:'anteaqo lnmto, no fim da Sem2.11a p·~ssa'da. A respe!tG
lho colega, que conh"ci mnda no b,:mefici~._do interês35 COI3UVO, que POl' êsse aconteciIüanto elUa acaba da da lanientávei ocorrência, prestcndG
,RIO de Janelro, anUgo Dlstrit.o Fac: Ita.o bEm' sabia dsfcnà2r. enlutar nosso E'stad<>, pêla perda de aJ hcmenagem d€'3ta casa, falaram os
'C1Gl'f:l, cnãe funciol1~Ya ~~ Cfimal'a O Sr. Fig7wiiedvC.:or-rela _. Gue"o 1}1n 'dDS séus fllhos Inalo ilustres. Dzput2.dos Régis Bai'roso e r..1~l:.·tinS
<ias, De;mtado,. I\~a;3 t~:',"e, tIve ~ RSSOC'lU"illG ás homena"~n3 que 'Íle~- O SR. IoiiARTINS ROIJRIGUES .:.. Rcdrigues, e outro3 Companh€iras , em
nO:Ea c1~ Dutra, ~ez c0~·. cQ-:~8aJ 8ilull Ite insLa!)ta se pl'cstam ã. m3nll.niu do I\1ultO çb:'igado a V . .E1~R. - ·?Pf:.ltzs, uesocian:an-se- ao sent nla1to
do D?;'·I.:LadO W:c.ter ...oa, Cünhecen- n,Ó2S.0 'ilustre contel'l'UIleO Waiter Be- 6.e pesar, elUe aillda envolve tedos nós,
CO, ~:::~~~nto~ S',~ EX~. ~ _la~~ento. 0~- z.el'Ya ~de Sá. COln ei&It~, foi êle um O Sr'~ João lIerculino - As diver- s:;US c01upanheiros'e amigs3 dcta.
mo '»:"" Qlle Lo. CcC'a c,~ DOS te- dos homens públJcos '<lo no co E'l '0 s·as bancadas estaduais j{\ se fiz2ram lea,;;a.
nlla d8l:~2.(lo: AQUI f~ca" pOl'te~to, que ao encerrar sua. v1da ~Úbl1curo a~A ouvil'~ na· _homenagem que esta Casa O('! doís norl"-ment<:p,~ .. apont3.l'am
~",C3-S3, Pl:1~a~T~~ o.de 0'~3U\3.d;',. 1~1~ .. t.l'lS- nlanelra tão ineSIJ2radê, deixou o. un'; f~~:S~~ ao nq~so e1:t!ntc c.D1Bga, \Val- os t~'açDS pi~;ciPG.is l_q~~"";;'lnQ.rC31'am ~3.
t,-,~~~,_~ ~le LJ~::na<;y''::: a l_ld~loJ.:l,a > ~~ rasíl'p d,e luz ca~az de &81" s8:guido T Da. • • . ~ pSI'sona-lidgde do ilustr-e ha:n-=m pú
P!l:~~v':.a_Q., c.?:,,~a.p('.t.:lut~u., (' ...rt~,: ~t.'" por ltlUlGDS G.os ·l1D5.30S COê5t:làuenos. m~~~o~anc~d~ lnlnelra, g~;::aya, .fIe d~ bUc-o, filho do CS31'á. ,c;ua tl'Etj8~ól'ia
q1!~~ /~ ..a, La2~};, n ....._;~~ o;:,~l~.l o 0,,111- \í"'vaHs! B:;~l'l'a de Sá, f;anl0 Dêputal10 to ~ ~ ~ est~a'.",ccJ1~Ofê l'e~to Juntp G política, C01no D::.putado F~dêl"al,
m.n.o {,O pc, o ]?la••• ,n__ • Federal ou como cidr.d:io,'Jol sêmpre c::'Oo ':,.~.put8do, c.m .as~8:~0ne3t~ chefe politico ~, sob~3,tud~; cemJ h:J-

O SI;:'. MARTINS R8DRIGUES Ium, eltenlplo de homadez e virtud3s. , ..a .•.t'o~ cem ~rofum:o .p_oar qllo mem de·.el:npresa,· afeito a Iu.o e ao
_ ~.r:vjLo Cbl'ign.Go a V. E:ra.;. noble \,DUl.por que, neste In.stante, a banca- trvclno.:, wnhec1'lu.::nto do falecUhEnto trah~lho Daí por qUI;); me di"'1')~no::.o d~

" h P. d • oo;-'~" d 't dp '"'altp... "'a' SD)"e'n"o poraue 'd' ". , , . ..0 '.' ~ -DST.r:":'I'}(tO C ~a2:as ~O ngu~,l), ('.>2 v,,;;ata e e TE31
..0 CdC3 03 S::US n~ \~_.;:;~ :,.1 ,.; '. ~ ~tJ 't -.' a111 f1.. prcmI?mar aquelas qualidade p.=:iti-

- r::< P b' D~ amigos 'da Câmal'a dos DepLt.t::d.cs SSll- .:-.:.>pur~, cJ.m ele COnVêl's:.lVamos J Iva" de nO""'Q !=;q'ldr-o 00180::'8-
O ..,r~o~3U Ro~!J" - --.. r;; ~'e,,_ ~pu- tem pl'Dftmdamente seu tl'eSpRssa. V, cem ele brL~c:í.vamos ;na se2são notur-j Q"~!'o ~~tr:t~nt~ ou' ~i\que CO:1-

t:ld.o, d" ....~10 tamuem. 2SS ...C~o.", me a IE··-a qua foi um do s~u h" na) a respeito de div31"SC.s natos da c:"O'rt ~l~l ' p ... .l- .... ,.~ ,... ':1; ~; lV .~ p t-' ~
es;:!::s hC:ll"'2nagens de' s8.udade e--de It~~ d' i S ;:; S C01n~)an_ el- vi-~a públ'ca 11'::1 '. I 1 d ~ d;::.L.a...:.D n~>.)<a h,-Lu;,.1,_.,,€-ll1 a .~1e._"Olla
luto. Logo aue che~u€:t a est11.- Casa, q: trabalho dU~. ~nte lúl1gc~ anos;..t '::\ J,.. ~ ... c_ICr:a, cngoe c sabd' i (13 v72.Iter Bezerr.a -de eá 110.ss;) f:l:t[

fOI P·lTIS. d98 anü/isd.es que fiz, com y-. t~· ..a .. _ql:e 0,.., CC!l,~l'Cce~, durante tan"~ que C!, d ...stlno nos r~-erva es3a cruel [moni·o e nc"'sa sau·"'1;·de
e

c
-.n+an~idad~ afinidaéle espiritual It.a empo, e. pvr Sdn auv1da um dos surpresa d,? seu :falBClm:,n:'O, PDUC3SI-F;; coloa~ de \",7,ít-l: "á no lory',_

e"Pc~:-I:.:Iéi~~. c;,ino o D8J;Jutad.o \ValtBl' l:~me-ns n1alS autol'lz'3.das pa.ra fal~r hO~L'as depQ1S. Quere1110S U·l)l'GSentar a 'o:d U"(l, d~;~ 10:;.1-19':9 ~- t::~l1h~in-~{:;-
t... li Ll~. ~.t ,;300ro~ V/alter B"'"'erra de ç:: - E esta Cas'J. j ao seu Estado e à fenníha -~~~ ._~- ,..,. ~u ..._.,'J '. nf1 - ... J ...J. <:"~ ..

B~:;~,l'ra de Sá. E tenho certeza àe "'-' 11"1"" -~~LJ .. _. ",,-,a. a es-:: de VJ.aIter Sá as eXple0'3EÔeS do ucsso ~!:,L,:~~~",us~ n~-ql~,,;~~< epG-;;Y~.~; ~ ..__ :~3.
'int:;l'pret::r o pen::am2!lto de Lõda a 5~S ~~~~_~_cstaç~?;s JUSlRS, a essas .€X- nl'üfundo pesar. peI ." faJ.'.:\· CI t e-..6_~ml.;\~_o pJ-lh..ca., o ... "'. L~..:1J .....ct·L.ll

b':lDc"'d.a do· H:'>:DÍriío- Santo cmando p~e,:.~ol'~ de ap.:~çq~ e de alta c::mslCle- - ~ o s_u cClllLn o. F;:C:3l'ês:;lste.
m~" s"'ü}ldar;2o ~:C~:m ~aR p2!2.vras~Cle V. ?a~~? a till;luona dê2se i~ust.re com- . O SR~ 'MARTINS 'ROD3.IaUE-3 - D2ixo, Sr. Pl"6sid6ute , rBg!s~:·s.c'as,
lI:~~ p::!o paS,S2.111ento p:'í":ID.atuTo, 10- Oa. delO onos nos. aSSOCl3.illüs - com Multo óbrig:?"do, nobr-e DE'puiado. era lne11 pl'OnUnci2.111znto, as 11:m.ena.....

g.o~ ~o se Í!llüial' de TIlais nUla. JOI'" ~.u o pe3fil" ~.a ca~Lc~za de. que se· ~ .. .~. 01111)10 e pa' a nos O SI' V;cente A'u[J,,·to D':'t-o~r·llOS Q'&l1S da rGpresent.~\-ao ao Peul, e
n o,•• :".,. cív1'oa, n~sta le.'.. l'lat.ura. da I"'''' 1 ' "n'" ,,'o ce2.,·enses, um . . " ••0 -- ~O~J'''' -u. - - _ '" .am nl _ d" reO'l'tl'ar o testemlI h ' 1 I nosso reco:r..hecirn.znto ao prants1do
C...'''.·..c, 1'°.' dos DaputaGos, désse co- .".L. 10,~a [.oUl,' u.c.nte as atIvfcJ.a- b o, nL.O c.s. 1 <lesa LO 1- -~ _ ..,. ~t des I" t dnnednde .as h"'nl'J. '" e C~ co12p:'a, qI:e foi p:l·:'tzctOl' dQS w"!h'J-
le~a. E sou, ao· rnzsm.') t8111;"O par- I u"UI- p~l"'b-ma- e!l ales f .que exerCêremos m.....a"a 'p'l'e"o a' o,~e-mnO?"'~l..~nSeloqlDIZQ a ~ da - l'es tms.li(~2..d::3. c-:,nl~ ch::fa d3 [~m!.....
ticiue da, dor, do luto Que envclveln co:l ',,)-.;)c;, mos que ~f?I vV~ltel' Sá qu~m _.... ,:jv.... ~-'.l,l, <:t ",pULa ... o, -
a l

"c, r:1~I~a. c!<} nobre e ilustre colec:s., c.....l1t.~~b~_~ de mapen:a" d2clsiva par..a Vva.lt~r Eezerra de Sá. F8ZZillO-}O não 11.}, como h~ln::nl púb'lco e com:> ci..
-~ -- ~ C"i E t 1 <;IDGnaS em nO'8 I -caião. ·(0 ol'afIoi é abra~!1dJ).

_o pé::e;:c.:::o e glO'n~so ~('tD.~O; d!-, ~ea- ~ lr1 uç::to n~ ;s".a~o ....~o C:=ará da Fa- .:-:.-"~- c o nCmB p23S0a. 111'19 -
l'á e o .Pa:lêl" Les}s~f:.tlvo El'sSllelro. C;1~;2~1.e d"a b.:n~~:nl1a.l.ta. Sabemos que t,2Jnbém em nome do GO\iêl'!10 do 65

VIk.l.td Sa coUvrl1JUIU ds mRn~lra de- tado. €nl vil'tuc~e- ce tzleg1'2,n13. oue
à 82. l\>L."_RTIIHS -ROD~IGUES Cl,,;rva também p'~ra vários ont~os em. nos enviou'o Chefe'do E';(',cutivo ~r, (Get'1llio [,Tmaa) - /l M:e:a dê, Cf\-

_ s::~ multo' grat? B.o noore r~- :pl'eendlmentcs rel3vantes da no.sso Es- Plácic.p CZ·.stelo. Pediu-nos S. Eç:a.. !".:ls.:a dos Dê!Jutr..dos SS-SO~I~~~S2 à3. 1:0-_
pn:s;;r1\.p.nt3 do EI3!?:!.1'lt.~ S:-uto p~!as \r~dO. Daí por QUZ

I
S1',. Dçput~tdo, seu p~l'a l'ePl'2~'2n~a,'-lo nt:..s hOll13U:::.r;::ms Im21.;agê~lg que- ~':Itn. c::-~'), pr~sta. ~c:;m

p~.~p";r2.s C,OID que Hc~.ba àe releur- de3upa:'ecl"hlenta constItUI lTIOtivo de postulnas ao llu~tlie m.~rt-:). v. E::a., n1U~{a JUStIÇ·3.• a T~12n1v1'1(l ao D~DU.;..
se a nQ3So pl'9.ntçsdQ cole~a.._ ~ pesar-- p~:.rÇt t.odo o Ceará. Quem leu como têd3. a l)Qnc"a~la c!~ Ceará co- ts.~o \T.hl·tel' BC::'l'l"H. d:; Eá. F~i TInI

C:::1 Ü~Sk'~11t~r;1:o, ,ccmD 2Ll!r~? pcs-
Q

! os jornais "ceal'ên3es da úIl.inHl se.. nhece qrteln era \~,Taiter E::Z31<1'~ de rr: r:1'1enl.en i ar CQ:Teto, lh~.no. int::li-
s~:,L QU~ ,l';}.p}.('~m.:nte~n:e !e~,. ~.~ ,.!l1:1lla VBrif~ca CCffiü tõd,3.. nossa im- Sá. Remem dedlCa(~~ à- vida pública,. ~3nt~, trr.l::::,El2.d2r." f!3Tn:'2:ssn t o:'l C")lll

_\'/<.Jt21: ...;a, QIZ b..:ffi Q<-l'j qu.... lIdad,;::> Inrensa l'3gistrou o tl'esnas<::l':>' da(lF·':>.le tille~n~ .l-,:Up'3..s,~~atUo2~'::ãl?nt~~~~:~;::,:J.· de::'o~clUlc1'al~~~ ic(::~:;,~.,~!~,acle'.,O.-~!~:~c11~~~·á nE'~1~.2t·~~,:~~1.QnI'.a~-~ 1~TI21'~-1
m:?:~~?~~~;s ftr:.~.' sfludo:o l'2pr2sentant.e 1C81llen'f!neo. TIl ~esta oPôrtlii'J:ldactê:;'o - _- _. ... ~~_.. _u'-' __ .-.~~~ ~OJ -- _ ..~.J... ,. .....

de L_L,~_a. t~11a. t;~zern;o~ c testemunho da nossa 50- povo. ~'::l1tÜ'.lSlÜO de [~:,,:..1C:<~de.
O S1". Oceano- CC1·Z::..ial ~ N'Gbre llúal'lec..aúô e do no~so aprêço. quere- Tanto isto é verd:?-J_e qu:; na Câl:1a- O SE::. ·~L====E:~T:;::::

D::Ol-;tZ.':l.o I:Eartins . Ro:lr:gues, cea- lnc.s u.nír n03003 sentimanto3 d~ p8sar ta dcs D-ªput~dqs, tud.o :fêz para. a
l'Ense da nascir:Jento, nus h:mrado aos de toclo o povo C2nrens.e, funda~ão da Escola de En:;;2nlml'1a' e,
nê.:Jta CÇ'.sa. com a. rel)!.'e.sent?ç5.o do O S1'. ·Paes de .Antlracle _ .i\'êi~l) no.. por úJtimo, estava tl·'~ta]ha21rio para
Estado de Alagoas, q1l61'GlnOS junta!' paderia d§j":ar de ai?sccíar-me' às 110.. a cnação ·da Universidade Rural no
no,,:;o testemunho, o testemunho da menagens póstumas que a Casa hoje Ceará. Associo'Dle a V" Eo:a. neste
Eal:cad de Alagoos, às manilesta' tributa à mem.6ria do nozso saudoso e mcme~to, tl'lIJUtanpo à f?:ntlfa cTo e::

-ÇÕ2S de pesar, que se fê~em 'nesta estinndo compan11elro Walter Beze!'- tinto os votos de pesaI' d<o,tndos nós:
tarde, em mêmória do e:l.UdOsO ~a de Sá, Ao longo de 17 anos dé vida :0 SR, MARTINS RO~RIGUES _
D2putadG . Wf'lter Be~erra de E'á·, p,úbllca, durante as éampanllas"polí- SI', Presicíente, vé assnn a Cámara
Nossa vÍ\-.'\:lcÍa. oom o' Deputado' tIcas que se .sucederam, desde 1950 a té como são just>os as homenagens de
vValter EeZ8l'l'a foi muito omta, mas 1967., recolhi do convivio com Walter saudade que prestamos à figura 1lus
nos dau a medida e]:ata das vir' :bezerra le Sá'a melhor das imDres~ tre de Walter Bezerra de Sá. Seu fa
tudes e das qualídades que' exorna· sões, Era um homem sereno, traiiqui- lecimento inesperadG emccionou Pl'O
VRln seu co~açãó e se~ espírito. 1,0.. Impertllrbável lhano, gener·oso, de fundamente nossa terra e, de lllódo

Sua. morte, 1m])~'e.V1sta 'e'.' abrup: . alma semp:'e .aberta. partioular, aguéies que ncsta Casa com
ta,' del;<ou, sem duv,lda, 'L u~ claro E ,poderia .dizer que, Walter B2zerra êle conVIveram, '
Iam~ntavel. na represenc0.çao. cea- de Sá estará selllpre presente no nosso 'W.alter está -certamente na memô
reme e pr1VOU o Congresso NaclOnal convivio, presente. atl'élvés dos senti· l'ia de todos i:rós e nel~ liermanecp.rá
de atuante e prestl'mosa pres~nça. mentos da, saudade, da saudade que. para apontar-no~ seu exemplo de tli·

O SR. lVIARTIlil'S' RODR.IGUES na ,expressa0 do poeta, é a presença namismo, de esfôrço construtivo .e de
_ Multo obrigado; ·nobre Deputado dos ausentes,' da saudade que é asa dedlCação aos interêsses gerais,
oceano CarleiaL . da dor do pEcnSam€nto. Amda !lá pouco entregavaose êle

O Sr'. Benedito Ferréira _ Senhor O Sr. Gil?Jerto Azevedo - Deput'?ldo de modo ~redommante, às atividf1d~s.
Deputado Martins Rodrigués, GGiás Mar~ms Rodrigue~, em n-Gme da Co- da ,VI~ 1Ul'al, tO"ll.ando-s~ ,fazendeI'
não pOderia .deixar' de fazer-se pre-' mlssao ~e. Relaçoes Exte~lOres e no 1'0 e ,cllador dos. mms pro~Iecslstas do
sentll.. E aqui estamos nós para, mBU pr.opno, quero. mamfestar, na Ceara. Era uma fQ11l1a, .d~ se dedlcal
em nome da bancada daquele Esta- oportumdade, votos de profundo pesa!' aos pl'Oblemas da coletrvlaade, pOrque
dó, que tl11vez seja o mais !lrasi- pelo pusament'!'do npsso colega'Depu·· o labor rural, sobret1!d{) sm ':OSSO E.s·
leiro, pois na su:.t população há par- tRdo walter Bezerra de Sá, Peço a tado, é dos qu.e maIS tem ,alnnento
cela ponderável de cearenses, trazc!' V, Exa" como dIgno representante do para a populaçao.
nossa soiidariedade à fala de V, Estado do Oeará: que tr,ansmtta a seus Prestamos, neste instante, em nome
E::a; e nossos sentimentos à família coestaauanos e aos famillares do mor- da representação dõ MDB nesta Casa,
do p"anteado extinto,. to o nosso sentimento, particularmente a do ceRrá, nossa

. o SR: MARTINS Ro.DRIGUES O SR, 'MARTINS RODRIGUES _ 's81}t,idà ho~enage1Íl de saudade ,à me-
_ As palavras que acabamos de 'Obrig'ado a. V-o Exa.,. DeputadG GIl, ~orIa de ,Waiter Bezerra de S";: Pe·
ouvir, de representantes éie diversas berto Azevedo. d1;n;os, tamber:': que a Casa faça ,ran~-
bancadas, -assinalam tOdas elas. aqui. _ . . m1trr à famIlla en!utada, e atH1veS
lo que precisamente vinlla nfirman- . O 81 . L~ao sa1np.alo - Nobre Dep~- dela a "todo o C~ra. que ,prantela o
do nesta nossa mensagem' de sau· tado lVIartms Rodngues, V, E::a, d,S· fa!ec1'm~nto de maIS. este g~ande valor
dade, em' nome da renresentacão con-e sôbre a persemailaade do noss'o afIrmatIvo da sUa VIda pohtlCa, o tes
ee8.rense, , - companheiro faiecicJ.{). l'Valter· Bezer- temunho da sua saudade e do seu pro
. Waiter Beiai'ra de Sá era ~.ssim, ra de Sá, prestando homenag€m põs· fundo pesar, (O orador é abraçado),
CGmo !le está vendo, homem de trato tlpna merecida à s]1a personalidade G> SÉ l':IU,TON ""AI"DH)·
imenG, . de coração brando, fácil- de homem público e de cidadão p"-l'ti- •. • ~ -, . •
mente acessível, de todos conquis- cular. Quero junta!' às palavi'as de (Sem l'evisão do oraâor) - senho];
tando ràpidaménte a·amiZ11,cle.e sIm- saud~de de. V, Exa" .qu" as profere IPresidente, foi com profundo pesar
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bancada, convido C .~a. a pre,,[ar
o comllromizso reglmenluJ, com o pie-.
nãrlo e M galerias de pé.

Comparece 8. Er. acompanhadO
da rcepectiva Cú11llssãn c, jUllto
à Mesa, presta o comprOmisH[1 re·
I1Ílncttíal. toman40 em s"Ouida
assento 110 reel1lto.

VI - ORDElIl DO DiA

O RR. PRESIDENTE:

A 1l!o1a de presença aeusa o com
J.1Il1'eclmento de 354 Srs. Deputado:.

Os Senhores Deputados qUe tenham
proposições a apresentar poderão
faz~Jo.

O SR. PAULO ABREU,
Requerimento de Informaçõ~s ao

Ministério da Fazenda, sôbre as pro
vldéncins (;.ue estão sendo tomadns no
sentido de trlmsferlr o Banco Central
para Brasilla.

Requerimento de Informações a<l
MInistérIo da IndlÍstrla e Comi:rcio.
sôbre os aumenws indiscriminados dos
preços dos aul{)móveis do tipo popu
lar e a posslbilldade da redUção !Ie
impôsto pam êsse tipo, de automóvel,

O SR. TElInSTóCLES 'rEIXEIR..\:

Requerimenw de lnIormações ao
Ministério dos Transportes sõbre ..
paralisação das e3tradllS BR-22íi, no
trecho Presidente Dutra - pôrlo F-ran.
co, e BR-230. no trecho São Ralmundo
das Mangabeiras, no Esllld{) do Ms.- "
ranhão. .

O sn. -WALDIR SIIUõE~L

Requerlmenw de informaçlles ao
Mlnislério d.l Saúde sôbre o regime de .
fértas dos- servidores Que oppram com
Ralos X e substiinelu rodloat:vas.

Req).lerJmento de Informações" ao
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, pelos seu. órgáos de fiscaliza
ção, sôbre a sItuação dos trabalhado
res do Sindicato do Frio do ES~Jdo da
Guanabara:, que trabalbam no Arma
zém de Frutas ds. Administração do
Pôrto do Rio de Janeiro.

Requerimento . de Informações ao
Ministério dos Transportes, pela
A, P. R, .1 .• sàbre a sltua~ão dos tl\1\o
balhadores do Sindicato J:lo Frio do
Estado da Guanabara, que trabalham
no Armazém de Fruta. da J\:Jminls
tração do Pôrto do Rio de Janeiro.

O SR. ANTÔNIO BRESOLlN:
RequerImento de lnform-lçõrs A

Rêde FerrovIária Federal sõbre paga,...
mento de indenizações às vitimas dos
desastres ocorridos na GuanabarB e
outros Estados.

Requerimento de informações ao
MinIstério da F'lIzenda sôbre o pro
cesso nq 202.980-56, do Senhor Brasl
lino M. Barbosa, de Cruz AI~lfRlo

Grande do Sul/
Requerimento à Me,a da Câmara

para que seja inserIdo nos Anais da
Casa voto de congratulações pela pas
sagem hoje, do Dia do Telr1n'aflsta.

Requerimento de Inforl1lJ1ções ao
Ministério da Justiça sObre os Impil
cados em ocorrências verlflcn ri". s na
TV Rádlo Nacional de Brasllla, c~
forJ;lle Irrel\'ularidades apuradas Den
CPI da Câmara.

O aR, OCE.'NO CARLEIALr
Requerimento de informaçÓI13 ao

MinIstério do Interior sôbre -li. sltua
çáo do aeroporto de Penedo, Estado
de Alagons. e a anuneiada exl,lnção

- d'l residência agrloola daquela cld~de.

O SR. FLOnrCEND 1'111X110:
Projeto de lei que regulamenta a.

profissão do atleta proflsslmat
O sn. LISBOA r.IACRADO:
Requerimento de Informaçõ~s·QO

Instituto BrasileIro do Café sObre à
erradlcaçio do eafé lIO Estado ó8
Goláa...

=
Franco Móntoro - MDB
Hamllwn pra.do - AltENA
Hélio Navarro - MDB
Italo Fitipaldl - ARENA
Ivcl:e vargns - MDB
Lauro Cruz - ARENA (SEI
Marcos Kertzml'lnn - ARJIlNA
Márló Covns - MDB
Nazlr MIguel - ARENA
Padre G<Jdlnho - MDB
Paulo Abreu - ARElNA
pedroso Horta. - MDB
pereira Lopes - AlRE."~A

Prestes de Barros - MDB
Ruydalmeida Barbosa - ARENA
Sanl.illl Sobrinho - MDB
Yuklshigue Tamura. -,ARENA

GoIás
Anapolino de Faria. - MDB
Antônio Magalhães - MDB_
Ary Valadão - A:RENiA •
Benodlto Ferreira. - A1UilNA
Celestino Filho - MDB 
Jales MlWhado - ARENA
Joaquim Cordeiro - A:R.ElNA
Josê Freire. - MDB
Lisboa Machado - ARENIA.
Paulo Campos - MDB
Rezende MonteIró - ARENA ,
WJlmar Guimarães - .ARa1lNA

Mato Grosso
EdU Ferraz - ARENA
Fellclano Figueiredo - M»B
Galcla Neto - ARENL<\
Marcllio Llnla - ARENA
Rachid Mamede - ARENA
Weimar Torres - ARENA

. Wilson Mart,lns - MDB

Paraná

Accloly F'ilho - ARENA
Agos1lnho RodrigUes ~ Al'bEN'.
Alberto Costa - ARENA
Allpio Carvalho - ARENA
Antônio Anlbelll - MDB
Antônio Ueno - ARENA
Braga Ramos - ARENA
Emlllo Gomes - ARENA
Fernando Gama - MDB
Benlo ffilmagnolll - ARENA
Jofio Paullno - ARENA
Jorge CUI'Y - ARENA
José-Carlos Leprevost - ARiENiA.
José Richa - MDB
Justino Pereira ~ ARENA
Leon Peres - ARElNlA
.Lyrio Bert()1l! - .ARENA
Moaeyr Silvestre - AREN Á
Renato Celldônio - .MDB
Zochadas Seleme - ARENA

Sallta CatarIna

Adhemar Ghlsl - AREN·A
AlbIno Zeni - 'ARENA
Carneiro Loyola - ARElNA
Doln Vieira - MDB 
Lenoir Vargas - ARENA
Osmar Ounha - ARENA
Osni Regls - AR.ENA
Paulo Macarlni - MDB
Romano Masslgnan - ARENA

Rio Grallde do Sul
Alberw Hoffmann - ARElN'A
Aldo Fagundes - MDB
Amaral de Sousa - ARENA
Arlindo Kunslcr - ARENA
Arnaldo Prietto - ARJilN'A
Clóvis Pestana..- ARENA
Daniel Furaco - A1lJllNA
Euclldes Triches - ARENA
FlôresSoares .::..,'- ARENA
Floriceno Paixão - MDB
Henrique Henkln - MDB
Jairo Brun - MDB

-Mariano Beck - MDB
Matheus Schmldt - lImB
Nadlr R.ossetl - MOB'
Norbnlo Schmidt -'- ARENA
Otávio Oaruso da Rocha - MDB
Paulo Brossard - MOB
Unlrl<l Mathad<l - MDB
VIISCO AmarO - ARENA
Victor Issler - MDB

o SR.'PRESIDENTE:
Acl1aodo-se presenle o sr. RUde

brando Guimarães, representaote da
ARENA pelo Estlldo do Ceará, em
vlrtude do nobr, Deputado Wilson
ítoritl~ lo 1llt>u1&1' '" rtapeGt}ve.
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RUy Santos - ARENA
TheóduliJ de- AlbuqlWi'que - ABIIf"\
T<luxinho DantllS - A'RllHiA
Wllsou Falcão - AR,ENA

Esplrito San to
Dirceu cal'dow - .MDB -
Feu Rosa - ARENA .
Joáo oalinon - ARENA
Mário Gurgel - MIJB
oswaldo Zllnello - A:ltElN1A.
Pal'cnte Frota - ARENA
Raymundo de Andrade -:-A~

RIo de Janeiro
Adolpho de Oliveira - lr.lDJil
AfIomo Celso - MDB .
Altalr.Llma. - MDB
Amaral Peixoto - MDB
Ario 'I11eodoro - MIJB ~,a,1'f)
Daso Coimbra - AiRENA
Edgard de Almeida. - MDB
Glenlo Mlll:tins - MlY.B
José-Maria. Ribeiro ---, MDB
José Saly - AiRENA
MárlD de Abreu -: ARENA
Miguel COuw - ARENA (&)1)
Paulo Biar - ARENA
ROckefeller Lima. - ARoENIIl
Rozendo de SOWla - AiR1!\!of-A.

- Sadi Bogado - MDB
GuaultlJal'a.

Amm'al Neto - MDB
Cardoso de Menezes - ~
Erasmo pedro - MDB
Hermano Alves - MDB
Jamil Amlden - MDB
Márcio Moreira Alves - MDJ
Meildes de Moraes - ARJ!lNA
Pedro Fal'iu - _MDB
Ratael Magalhães - MtENA
Raul Brunlnl- MDB
Reinaldo Ellnt'Anna. - ldDB
Rubem MedJna - MDB
Veiga Brllo - ARENA

MInas Geraís
Aécio CW1ha - ARENA
Aqunes OlUlII - MDB
Aureliano Chaves - ARilNA
Austregésllo Mendonça. - ~A
Batista Miranda - ARENA
Elas Fortes - ARENA
CeJso Passos - MDB
Dnar Menües - ARENA
Elias Carmo - AJtENA
Francellno pereira. - ARENA
Gilberto Al111elda - ARENA
Gullherme Macbado '- A'RENIA
Gustavo Capanema - .ML1i1NA
Rugo Aguiar - ARENA
r.~l·ael PInheiro Filho - AltENIA
José-Mar!a Magalhães - MDB
LuJ.t; de faula. - ARl!lNA
Manoel de Almeida - ARENA
Marcial do Lago - ARENA (811)
Mata JV..achado - MDB
MaurIcio ele Andrade - ARENA
Monteiro de Castro - ARENA
Nlsia Carone - MDB
Nogueira de Rezende - ARlilNiI.
Ozanan Coêlho - ARENA
Paulo Fl'eire - ARlllNA
Pedro Vidigal - ARENA
Plnl1ell·o Cllagas - Aft,ENA
Renato uleredo - MDB
SlmAo dn Cunha - MDB
Binval Boav~ntura - ARENA
Tancredo Neves - MDB
Teófllo Pires - ,ARENA (SE)
Ultimo de Carvalho - ARJilN1A.
Walter 'Passos - ARENA

São Paulo "
Adalberto Camargo - MD:B
Adhemar Filho - MDB
Alceu de Ca.l'valho - :MDB
Amaral Furlan - MDB
AnacJeto Campanella - MOB

. Aniz ~ra - ARENIA.
ArmllldG ::.t:astrocolla - ARliINA
Athlê couri, - lI.IDB
Baldarei Filho - MnB
Bezerra' de Melo - ARENA
Braz NogueIra - ARENA
Cantldj() SampalD - J\RENA
Cardoso de Almelra - ARENA (_
Cardsoo ~lves - ARENA
Chaves Amoraole - MDa.
Cunha Bueno - ARENA
David LereI' -'- MD:J:4
DIas MeneEas - :MDB
J;,Jorlv&1 de Abreu - :M:QB .... !'!IM~~-"

fl60f "'a-fE~~~ 11
(iJ

PU/ui
.'aUoik> O&JlCiO - ~A
.iJoaqudAl hr"lÚt - ARENA
lfilton Bt'llCIc!&O - AR~
SOusa santos - .A5/,ENA

Ceará
EdJlson Melo TlÍvora - .AimM

,};Jrlletô!.o Valoow - .ARENA
Figueiredo COrrêll. - MDB
Flàvlo J.!arllUlo - ARENIA
lauullJerto Bezcn'a - ARENA '
Josias Gomes - ARlilNIA
Leão Sampaio - AlRWA'
Manuel RodrIgues - MlJi:NA
Mal'tÍllll Rodrigues - MOB
02Jilm Araxlpe - ARENA
Oz1J'es Pon~ - MDB (17.'1..",)
Putll'e VJeu'll. - :MDB
Pais de Andrade - MDB
:Rci.\lS BllUOI;O - ARENA
Vlceu!i} AUgUsto - ARENA
VJl'giJio Tâvol'a - A1'liIilNA
'WJJf,on lw.dil - ARENlA.
HIldebrando Ourmaster

Rio G'mllde Uo Norte
AluiZio Bezer.a - ARiENiA
DAlm'" MliJ'lnho - ARJilN'A
Crlml1ldl R,lbelro - ARENA

,JesSB }'n~lr!' - ARENA

: ~~g~l'l~~~:J:r~ An~A
Pamílla

11'nllt Olmlho - MOB
I),jn,jalJo RlueJI'o - AREN.~

I:bllrnbLrto Lucéna - MDB
: ;rdltlul.y Carneiro - MOB
J.J,,' C1flllrllJU ~ MDB

I
M'Jl1s"l1hor Vieira -ARENA
J'2d1'0 GonilIJjj'·- ARJllN->\
FeIIl:nlo F,1glWlredo - MDB
'I"DI,,,,!,, Nelo - ARE..~A

I \'/l': ü l1 Braga - ARENA

j lJ~"1 ílCoIlLJllco
11th rlC1 JUJ'eIll~ - A'Eí1ilN.A

, ._~lfj1'flde Llmll Y'tlho - MD!B ..
..(L-,,-101' ,
i :B":~j,B. Leite - A."~ENA 111.9.&7)

Cid Bnmpl!lU - ARENA lME)
I CwtlrJo Guedl'" - ARENA
I:fieji\~llo l'~gO - ARENA

,Iol!!) Lira l' lIho - l\IDB
, JlIsl'-oCnrlos Gucua - ARENA
'JrJ!;~ Mell'll - ARENA (SEl
1\lu~a\lI~e~ Melo - AR.ENA (SEl
]\1j]\'l'Jll2S Lima - ARENA
íMomJ FenHmdes - ARENA
PUlllo ~.1ncjel - ARENA
SOlllo 1iuJ01' - ARE~A
'roboDo lJc Almeiua ~ ARENA
'T:. !f'B Rnmalho - 10IDB

I .l/f'[lWI!
. .Alo:,-nJlJ Nonõ - MIJB
: Clolo MaJ'ques - MDB
'l.IlJz GuvnlclUlte - AnENA

MrrlrJJ'DS Neto - ARJJ1.'M.
OceallO Carleínl - AR.ENA
pej'J'l"[l L\klo ~ ARENA
Sc~!vmulldo Andrade - AR,PíNA

Serflipe
J\tjjnlrlo GaH'ez - ARENA
AuglJt.tn Fnmco - ARENA
Jo"é-Cnrlos Te!'leira - MDB

,LuJs L1f1l'clo. ~ ARENA,
]\,rJJf"hudo Rollemberg - _4.RF1!iA
Pn,sos Pôsto - ARENA
llJJill1\Jnuo DJllil. - ARENA

Bahia
.A1I'e,; J\!ncedo - ARENA
oCírrJ'O D.lllLas - ARENA (SE'j
Clemens Sampaio - MDB (18-9·6'1)
(,Imlouldo Costa - ARE.'lA
},;d~"rú Pen1l'a. - :MOB
EdwnWo Flóres - ARENA
Fi' I1ff nr1 o Magalhães - A:FUllNA
JI[jjCijulm Dantas - ARENA
,JV'IO )\lvt;l:'. ~ AP~i.4.

Jü, 3 }'['nevo - ARENA
LWb A,httyde - ARENA
Luiz l2.nga - ARENA'
L'2wl Fl'cll'c - ARENA CP)
MllllBO Cnbllll - ARENA
MllnucJ NlJ\"'CS - AR,ENA
Neel I'lovfie; - ARENJ.4.
l'!l'Y F','ljdnt - MDB
Nomüo Marques - AR~A (8)
0,r9.1· Uardoso - ARENA
rRallllUndo Brito - ARENA
Jlórris P~cl!~oo - ~ _ .
~ulHM 1>TtlgUOh<.. - ~
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O SR. JÀl\UL AI\IIDEN':
Requerimento de lnforinaçõês 'à

Presidênela .da República sôbte:'c111S
slficaçÍlo dos Enfenneiros Mercan~:s,

pele) PAPC.

O'SR: 'WILSON BRAGA:
Requerimento ao Mlnlstérlo dn Az

ronliutica sObre as serviços ele: I1W'l:::!
to de pista fi paYlmentação dJ UrJo,
port.o de CnJàzelras.

Requerimento de Informnçô~5 nJ
Min:Stério da Saúde ljôbre. os I:::rf
tais Regionais de lt~porangn.·e· Lle
Sousa. '

O SR. GABRIEL HERMES: ,_

Requerimen\o ,de infotmaç6zs ao
MiJ1lslél'io dos Tran~porles sôbre a
'ultimação de pequenos treclws no
longo da rodovia BR-3iG. que l1g9
Maceió _a. Belém..

<O SR. l\IARCOS KE:tTZrIfANN:

Re(juerlmenlo ~ Mer:a de COl1Z\ltU\
ção de Comlssí1o Especial a· fim de
clabora.r proj~tos de le s complemt.lJ-
tares. _ ,

Requerimentos de informaçõ:-s: 'l:~
Ministério dos Transportes, sôbre sc:
viços da Rede Fenoviária Federal;
110 Ministério da AgrIcultura, súbre a
nacionalização e Iregularlzação . da
pmdução de mlJho;, ao Ministério da
lndústr.a e COmércio, sObre a Fábrl
indústria Cc do ,Comércio, sôbre a Vá
brica Nacional de Motores: ao ' il,'s
fério do Tl'abalho, -sObre 'a-~statlZllçii:>

dos seguros: ao :Ml1üstérlll das 00,"(10
nica.çÕes. sôbre sistema' de comun:ca
çõu via sateme.

O SR. JOEL FERREIRA:

Requerimento de .lrifonra~çcs a\>
Ministério do Trllballm _ jnst:tu o
Nacionnl de Providência Social - fÕ
bre as vagas de dactilórr,rafos do •••
INSP.
~ SR. EDGARD DE AL?~EIOA:_

Projeto de lei comjJlementar que
estabelece a' região metropolitana da
Baixada. F1umlnellEe, 'Para os f1ns
previstos no"t lO, do Art. 157, da..
Constituição Federal.

O SR.J()SÉ RIC~A

Rtiquerlmentos de informações: ao
Minlstério da Agricultura; s él b r é a
"Gleba Andrada.... no Pm'an{i;' lIO
Ministério da. Fazenda. sôbre possi
bilidade de criação de col~torja fe
deral em Matelàndia, no Paraná; aÇ)
MinIstério da Saúde, sObre P' J:;ibl1l
dade decriação de pOsto de DNERu
em Matelãndlll. Parllná· à Oasa Ci
vil da Presidência da Repl1lJJiCa sô
bre a possibilidade de crlllção de uma
agência de ·estatlstlca em Matelãndla.
pa.raníí; ao Ministério das COmunica
ções, sObre posslbíJ1dade de c-nsUll
ção de ediflclo para Agência do nCT
em Pato Branco, Paraná;' ao Minis- Requerimento de intorinuçot':>- ao
térlo da Agrillultura - '1BRA, _ so- Ministério da Agrioultura sôbre o ól~o

bre o total recebido no exerclcio pas- .de hortelã.
sado e SUl} fôlha de pagamentos' do pxojeto de. lei que altera a nllnen c
mês de abrll do corrente ano. do_ Art. 59 do. Lei n9 1. 779, de 22 de

O SR. PAlJLO MACARINI: d~embro de 19;2. .
- O SR. PEDRO FARIA:. _.

Requerimento de mtormaÇões ao
Departamento de P o I i C 11\ Federal
acêrca. da disparidade de vencimentos
nas classes de Detetives e' Eserlvã~3

da policia. 10tadllS lU)" E..,tado da GUa
nabara.
: O SR. MAMO FI~O:

Requerimento ge informnçOes ao
Ministério das Comunicações sôbre a·
implantação de um pôsto Telegráfico
em Olho tI'Agua dl1S Cunhall. no Es-
tado ,do Maranhão. '

O SR. dARDOSÓ DE' AL!fE1DA:
Requerimento de Informações ao

Ministério da Indústria e do Comér
cio. sôbre o tipo e qualidade UEl\dO
na fabricação de café sollivel no Bta
511. .
'Requerimento de !nfor.mações "ao

Banco do BraslJ S. A.• sõbre as me
didas que vêm' sendo tomadas P/ins
talações de uma agência do referido
Banco em Joaquim 'da Ban'a, Estado
de SãO_PI"Jlo. -

O SR. BALDACCI FILHO.
Requerlmento d&' Infor.1l:ações ao

MinIstério das comunicações sõbre o
funcionamento do 'Departamento do
CorreWs e Telégrafos.

projeto de Lei Complementar dos
§§ 29 e 39 do' a.rt. 161, da Co:n3titui
çâoFederal, que' aSSegura ao propile
tárlo do solo uma Indenização quan
do a exploração das jazidas e mlnllS
cotistltu1r monopólio da Unlão_ -

Requerimento de informações à ..
CODEBRAS.. sôbre a. venda de ·apa.r-
tamentos. .

O SR. ADYLIO VIANNA:

Projeto de lei que _concede ao pes
soa.! da.s emprêsas Petróleo Brasilei
ro S. A., Rêde Ferroviária Federal
S. A., companhia Siderúrgica. Na
cional, Banco Nacional. do Desenvol-
vlmento Econômico u FAbrica Nacl1
nal de. Motore!! sObre a participar,ao
nas respectivas direções e dá _outrl1S
providências.

O _SR. CUNHA' BUENO:

Requerimento de Informações ao
MiniStério do. Agricultura e ao Minis
tério do Exército sõbre o r egime de
Intervenção na· Cooperativa de Con
sumo ~os Emp:egados da VF!'f.lS.

O SR. JOS~. GADELHA:
Requerimento de infonnaçõe.s ao

M41istério de Á:P'!eultura ~ lBRA 
sôbre a exigência de ''correção mone
tária e multas.~

O SR.. GENESIO LINS:
Reqúerimento· de Informações ao

MInistério dos Transportes sôbre a
pcssibllldade de transferência de Gra
pes Âutomlitlcos pua desco.rga.. que
estão em disponlblllda.de nos portos
de Luguna e pôrto Alegre.'

O SR., FRt\."lClElCO. AlI-JARA'L:

Requerimento de mformaçõe5 /lO
Ministério do Trabalho sôbre medidas
aue esfão sendo tomadas, para a. eI-e-

O SR. FA'USTO GAYOg~:

. l'ICf1UerimezÍto' de inrorma~õeg ao
Ministério w's Comunicações sôbre a
constru~ão do pré~io da Agência dos
Correios e Te:é;::rafos da cld9de de
José de Io-reltas, E:!.ado do Plnu!.

.. O sn. TEóFILç. pmES:

Requerimento de informaçõeS ao
MinistérIo de Minas ,e Energia sõbre
a programação da ext"nsáo da rêde
eJar!cas de Três Marias, na região
norte de Minas ·Gerals." _

nCQurrlmmto de -infonnações ao
1v1inwtérJo da Saúde sôbre providên
cias que cêtíio sendo ad:tadas na
spntirlo fie fl~~?r.urar, aos Oficiais de
:Farm'icia, o direito de se estabele-
oerem. '

O SR. ARIO THEODORO: O SR. Al?OLPHO OLIVEll;lA:
Requerimento de Infonnações ao Requerimento. de informações a.o

Ministério do Interjor sôbre falta, de Ministério dos .Transportes - DNER
:providêncl·3S. pa.ra impedir as inunda- - sôbre as ob~~ de duplicações da.
ções que 'se venfícam, anualmente, na pista' da Rodovia. Presidente Dutra

'localidade de Coelho da. Rocha, 'Mu- '(Rlo·Sáo Paulo).
nlcípIo de São .10110 de ,Meritl. Estado O SI! FEU ROSA'
do RlO de Janeiro. "..

Requerimento -de inrormaçõ~s a.o
Dep~rtamento NlIcional de Obras e
Saneamento sôbre servlços no Rio
ltaúnas. no norte do Espirito Santo.

O SR.' J\fA1WIAL no 1,"-GO: 

Requerimento d~' Informações ao
Mlnlstério da FazendQ. sôlire .a OaiXa
:~~~r:i~~.Federal do Estado C\e MI-

Requerimento de' Informações ao
Minlstérlo da Fazenda sObre a CaiXa.
Econômica F ederaJ do Estado da:
Guanaôara. .,

tivação da Assistência Social ~,tra
blllmldor rurlll.

o SR. HAROLDO VELQSO:'
Projeto de Lei que estende à Re

gião Amazônica. todos os Incellt.vos
fiscais, favores' crediticios e, drmais
vantagens--eoncedlda-> 'pe:a legislação
à R~ião NordestE! do Brasil.

O sn. ALMEIDA B~~BOSA:

- ReqU-eriÍnento ' tle lnformaçõ~s a.:>
MJnistétio do Trnbn1ho.",sôbre 'o ••••
SAMDU. " '

O SR. DAIlYL DE ALJI1Elli A ;

Requerimento de' informações ,ao
Ministério dO$ 'I'J anspo.rtes sôore tl

·transferência. para o Plano Rodoviá
rio Federal, da RJ-102.

Requerimrntc 4e lnto.mações a,
poder Executivo - :Banco elo Br::.sil
S. A. - sôbre a posSlbíJJdlIele de 'ins

O ~_R. ERASI\IO PEDRO: tlllllçáo imediata ele uma Allanc~l no
Requerimento de informnções ao Municipio flumlnenze de Nat.vidade

Ministério. dos Transportas, sõb;:e a d~ ca.rangola..
consl.tuçlio d'o Pôrto de S:mta Cruz. O SR, ADERBAL -.JUREMA:
no Eslado de pernambuc.o. ' .

• Requerimento de Informaçõll) <:(1
O SR. FLÔRES SOARES: O SR.,JOSÉ ES'l·EVF.S: Ministério da Agricultura stJbr~ ura-
Projeto d~ lei que esténde aos' mi- Projeto de lei alterando o § 1~. do gula.ridades no iunclonaíneiüo dcs

1ilar(',~ os beneficios assegurat!r-s aos Art. 93, da. Lei 5.172, -âe 2S-10-6ll. GináSios Agricolas d2, Escada e Pal'
civis, constantes do oIt. 34 e Eeu, p,,_ determinando que' os créditos devIdos ma.res, Estado de p~rnambuco.
rágrafos, d.,. Lei nQ 4.345, de 26 de' aos Mimlclpioo, quando não haja O SR. ROCKEFELLE1tDE Lll'tlA:
j agência do Banco do Brasil na sede
unho de 1964. dêstos, poss9.IIÍ ser depositados' na ,Requerimento de íIlfOl1f.aÇ;13S 'W
RCClllcrimento de Informações a.o agênc~:l !lo mesmo Banco. na Ca.pitaJ Ministério da. Agricultura s(;b,'e ;lJ"()-

MinIstério da Agrlcult1ll'a sôbre a ex- d~_respectlvo Estado. vidência. adotadas visando à instala-
portação de milho e a importação de. . ção de umd. Deleg-lc!a da SUNAB -no
sõrgo e de fel,tão pela COBAL - Com- O SR. GASTONE RIGm: MunicípIo de Campos, ~tado do Rio
llanhia Braslfelra de Alimentos. Requerimento de ,inf~mll.Ções ao !ie Janeiro•.

,O ~SR; B.ENEDIrO FERREutA: Ministério do Trabalho e Prevldên>- O SR, LUIO BERTOLl:
eia. Social sôbre medidas tomada.s

Sr. Presidente. requerimento à ,bem como prestação de contM, des
Mesa para que sejo. transcrito nos tino de documentos, gastos e crJtérios
M) is da Cámara o artigo publicado na distribuição dos cargos de chefia
no "O Estado de São Paulo", de a.u- e do pessoal dos IAPs, na unülcação
toria do ex-Ministro do' Planejamento da Previdência Social. .
- Dr. Robert,o Campos. - intitulado
"As' sugestões epldémicas", O SR. ALTAIR LIMA:

O Slt. JOs'i;, SALLY: Projeto de lei alterando a rednçll.o
do Art. 21. da Lei 4.069, de 11 de ju."

Requerlniento de informações 1l.1) nho de 1962. '
Ministério do Trabalho e Previdên-' ,O SR. ll:LIAS C.AltMO:
ein SocIal sôbre convênio do SAMDU
eom Prefeituras Municipais de' Can- Projeto de lei que modifica' o pa-

. ta[;'Jlo e :Bom Jardim, no Estado da rágrafo único do Decret()-Iel n9 43, di!
:RIo de Janeiro. ' " - 18-11-6ll que criou o Instituto Naci()-

nal do Cinema. " ,
O SR. FRANCELINO PEREIRA:

. O SR. GARCIA NETO:
Requerimento de inforináções ao

:Mfulstério da Saúde' sObre a extln- Requerimento a.o MInistério' do D1
São da unidade sanitária da F5ESP Ministério dos Transportes sObre 8.
da cidade de Pedra Azul. no Estado navegação da Bacia do Prata ·S. A,
de MInas Gerals.' O SR. JOSÉ LD1DOSO:

nequerimenlo de informações ao
:Ministério da Justiça sóbre a libera- Requerimento ao Ministériodo 'In
ção ela verba de 2 mil cruzelros"novos terior sObre campanha publlcitárIG
concedidos. li titulo de auxílio, às or- destinada a estimUlar o emprêgoc'de
go.nlznções partidárias. . capitais no Nordeste e AIno3zona.s.

Requel'imento de Informações 'aos Requerimento de informações ao
Ministérios da Fazenda e da JustiÇl3. Ministério da Agricultura rela.tíva~
Ilôbre pagamento de verba e a Insta.- nllll1te ao programo. do INDA. no que
Jação da Justiça Federal nos Esta- diz /respeito ao povoamento do Ama-
dos. zin~. . -

Requerimento de infOl1ll!lÇóeS ao . O SR. ANÁCL'ETO C.UIPANELLA
MInistério ela Saãde sélbre serviço de
apjsteclmento de (lgua, da cidade de Requerimento de infórmações a.o
1"eOm Azul, no Estado de Minas Ge- Ministério da Justiça sObre proj~to
:rais. . .visando a declarar de interêsse da Se-

gurnnça. Nacional os Munielpios de
São C':letano' do Bul. Santo André e
Silo Bernardo do Campo, no Estado
de São Paulo.

O SR. OS~AS CAltD080:

Requerimento de 'Informllçõe5 ao
poder Executivo Gabinete Olvl1' da
piesldência da R"públlca - sélbre, Te
tifjcll~iio. do enquadramelÜa dos ser
vidures dll SuperIntendência, de Ar
ma2lills do lAA. em Maceió, no Esv.do
de All1:'(o~s. ~

O SIt. nOACYR 'SILVESTR[:
R2Cfuerimento ao' MinistérIo da. Fa-.

,cndn. vkamlo ll. sustar as, medidas
- em l1n1!unmto pua' trandorrnlição

W3S ,Meslls d' Rendas do pôrto de an
tonina, no Paraná, em Pl13to de F1s
()nllzaçüo,
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O SR. PRESIDENTE:

O SR. PRESIDENTE:
(Batista Ramos) - AMes&. respon

de a V. Ex~.
De fato, ê um problema dos mais

sérios e importantes êsse que Vossa
Excelência acaba de focalizar. E se
V. Elt~ tivesse tido oportunidade de
estar mais em contact<> com esta Pre
sidência já teria tomado conHecimen
to das providências que es:ão sendo
efetivadas no sentido de remover ~sse
males, ésses problemas e essas defi
ciêncIas da Casa.

No caso dos taqulgrafos .,alle o pIe."
nário que a Casa luta com grandes
dlticuldades p:ll'a conseguir ma s pro
fisslollals. V. Ex' e o plenário sabem
que os taqulgrafos só podem ser ad
mitidos, corno de' resto todo o pessoal
da Câmara através de concurso, O úl
timo concurso que se reallzou para ta- .
qUlgrafo, a Mesa jll o homologou. Mas
para V. Ex~ verificar a gra.vidade do
problema no setor, conto a V. Ex" o
resultado. Aberto o concurso para 24
vagas e s6 conseguimos o aproveita
mento de 4 taqulgratos, num tota.l de
100 c!lndldatos inscritos. veja Vossa
Excelência as dlticuldlldes que a Casa.
enfrenta na espêcle.

O SR. DIAS MENESES - Imagi
no-as perfeitamente, Sr. Presiclent.e,

devendo sempre consistir numa indll.-I menos o serviço de som. Da m:sma
gação ou eilclarecimento relativo à ma- forma tem ocorrido em. I'ela~'üo aos
1érla em debate. O aparte de V. Exa. depoimentos prestados por Ilus .res
está longe de ter sido breve, quer di- personalldades perante a ComIssão de
zer, foi tfio grnnde quante o discurao Agricultura. Os dois últimos depol
em que V. Exa. pretendeu Inseri·lo. mentos também se prOCeSS9.l'am s:m
1"01 uma queiltáo de dclJcadeza a ~l)n- que a Comissão pudesse reglstral' ta
ces;1io do aparte a V. p.,:a. Por outro quigràficamente e gravar os pronun
lado, quando a Mesa lhe respondeu clamentos da mais alta Importância
nos [érmos em que V. .1!'Xa. acaba de ali prestados,
acentuar,.a Mesa o fel?' lam~ém de Sr. Presidente, a terem as Comls
forma dellcada;,. em conslderar,ao !1 V. sões de continuar a dellen.volve~' os
Exa .. com?, ,aliaS, p~ocede quando rp~- seus tmbalhos em melo a tais ditlcul
ponde ãcs m.erpelaçoes e aOll requr.rl- dades melhoria seria não se reun 5
mentos de bdos os S~s. Deputaqos, sem que não mais convocá!:semos au
mesmo auando /lstes_ nao têm razao. toridade alguma para esclarecimento
Renlment!!,. o eas,,! nao se enquadraVa desta casa. É preciso que uma provl
no 'dl~pos!tlvo re~lmental ,ue .Pdrevtl! a dência serissima venha a ser ado!ada.maléna. Por outro lado, ~ eVI en.e a , .. ._
falta de espaço nn Imprensa oficiaI. E sugiro mesmo a V. EX qu~ c~aml
A Mesa recebe reiterados apelos. da ne, com a maior urgência, mcl~;sive,
Imprensa Oficial no sentido de que, a criação de um serviço taqulgrnflco
tanto quanto posslvel, faça com que especifico para atender às comlss~es:.~
atnatéria enviada para o órgão orl- Os depOImentos prestados, na ultl
cial ~la selecionada em vista das dl- ma semana, p1]\tlcamente se perde
f1culdádes que a imprensa tem pa~a ram, porque nao havia p0-'!3I~Jlldade
dar vazão aos trabalhOS que lhe sao de as secretárias das C01!llssqes to
enviados do. congresso. A Mesa ~e,!U marem nota. E fomos obrIgados a pas
a máxima bôa vontade na ll.preclacao sal' o vexame de solicitar dessas p,r
dessas reelamações, como a que acaba sonalidades que nos mandassrrn, pos
de ser formulada por V. l!:xa.. mas teriormente, por escrito, o seu dapol
pede a compreensão de V. Exa. ,Iam- mento, para que pudéssemos arquivar
bém para as suas dificuldades em fl1ce ou transcrever nos Anais da Casa..
do Regimento, dificuldades de ordem Estas as reclamações que quero fa
material e tatr'bém relativos à !m- zer no sentido de que a Pres déncia
prensll. Nacional. adóte providências urgent.1ssimas, por-

O SR.' RA1JL BRUNINJ: que, do contrário, não será mais pos-
. slvel às Comissões convocar alguém

(Questão de ordem - sem revisão llara o esclarecimento dêsses proble
do arodor) Sr. Presidente. quero, ml- mas. (MIlitO bem.)
clalmente, agradecer '1 g~nt1l.ez!l da
resposta .de V. Exa. Meillllo nao. con
cordando com ela, respeito-a, pOIS te
nho por nonua não Insistir. Já pre
sidi um corpo leglslaUvo c conheço as'
dificuldades por que passa a Presi
dência. Aceito-a, portanto, pela con
sideração e pelo tom respelt<Jso com
que V. E,'{a a colocou. Mas, Sr. Pr~sl
dente. considero êsse artigo do. s,:
nhor Carlos Lacerda un;a. con~rlbU1
ção extraordinária l\ dlvulgaçao de
conceitos democráticos que inspiraram
a vida dó lI'rande Chancelcr alemão
Konrad Adenauer. Peço o V. Fxa. a
transcrição do mesmo nos Anais da
Câmara :... sem pretender com ls.~o
atrapalhar a mccãnlca administrativa
da bãmara dos Deputaelos, quando
houver oportunidade para tal. (JlfultCl
benl.l

O SR. PRESIDENTE:
V. Exa poderá remeter à Mesa o

artigo do Sr. Carlos Lacerda e ela
vaI examinar o caso e resolver sempre
no mesmo espirito de eqUidade.

O SR. DIAS MENEZES:
(Reclamaçào - Sem rCll/siio do

orador) - Sr. Presidente, lamento te
nha que formular esta. reclamação e
a farei de maneira mais vc~ement.a por
endereçar-se, principalmente, ao Pre
sidente Batista. Ramos, Ilus!re parla
mentar de São Paulo e meu prezado
amigo. (Bal/sta Ramos) - V. Ex' l'ectocine,

A nclamação é quanto \l.O processa- pois, em têrmos dêstes dados objeti
menta dos serviços técnicos da casa, vos que a Mesa lhe está fornecendo.
que, já agora, nOS parecem de tal for- De maneira que mais a Mesa não po-
mo. desordenl.dos que prejudicam sê- de fazer, .
riamente o normal desenvolvimento Com relação, entretant<>, ao proble
dos trabalhos'das comissôes técnicas. ma em geral,aproveito a oportunidade

Temos convocado ilustres personall- para oomunicar a V. Ex~ e ao plená
dades a comparecerem pal'a. dep~l- rio .que ainda hoje, na reunião da. Me
mentos importantes nas c.omlssoe.s sa, foi longamente debatida a refor
técnicas. No prazo regimental ou ad- ma administrativa da Casa e também
ministrativo, as Presidências das Co- o problema relativo ao assessoramen
mssões - e menciono pelo menos duas to técnico-legislativo dos Srs. Depu
Comissões, a de Agricultura e a de tados. FoI designado o Sr. 3~ Secre
Transportcs - têm solicItado o asses- tárlo para, em conjunt<> com o Sc
soramento da Taquigrafia e do Ser- nhor Diretor-Geral da Cam, estudar
viço de Som. No último dia lO, a Pre- o problema em profundidade, sem pre
sidência da comissão de Transportes juizo de se tomarem medidas tmedla~

solicitou os serviços do Eom e da Ta- tas, para resolver os problemas mais
qulgrafia, para. tomar o depolment<J, urgentes que se oferecem todo dia à
que ocorreu no dia 18 do Comandart- consideração da Presidênc!a.
te Omar Fontana. S. S' veio a esta De maneira que, por ora, ljuero que
Casa focalizar problema que diz de saiba a Casa que a Mesll. não es!á 00
perto oom a seguranca de todos n68'l chllando, nllo está deixando de en
problema, da mais alta importância. frentar o problema como deve. Mas

51'. PresIdente, não foi posslveI ob- tal-a seriedade, a. gravidade, a COll1~

t-er o serviço de taquilfratla. , muüo pleltldade da lBll.UrlA. GU& sÓ mutt6

formidável que o Govêrno Federal e
do Esl'údo lançam sóbre éles. Além de
não ajudar à indústria, através dz
meios ao seu alcance, prima o sr. l.!
rael Pinheiro por enviar à Assembléia
Legislativa projeto de lei que aumenta
essa, carga tr11mlária, poIs modIfica a
sistemállFa do Impôsto de Circulação
de Me-ca!'lorias. .

Quero daqui, Sr. presidente, juntar
o meu protesto !lOS da Associação Co
merciaI e Industrial de Formiga, que
em tão boa hOl a levanta sua voz, que.
por cert.o, não represenla apenas seu
anscio e seu protesto, mas o de lôdas
as classes produtoras do Estado de
Mlnns Gerais'. n!1ulto bem.)

O SR.. RAUl, BR1JNINI,
Sr. Presidente, jleço a pala,yl'I. pela

ordem.

Durante 4 apresentação de pro
1Josiçães, o Senhor Getúlio MIm-

"J';l, 2~ V/ee-Prestden/e, deixa a
eadeira da presldéttC'la. que li
ocuparia pelo SenllOr Baptista lIa
1ILOS Presidente.

O SR. PRESIDENTE:

'reJI1 a. palavra o senhor OW1hll
Bueno.

O SR. CUNHA BUENÓ:

O SR. PRESIDENTE:

Tem a. palavra o nobre Deputado.
O SR. RAUL BRUNINI:

(Questão rIe ordem - Sem rellÍ8iío
do orador) - 81'. Presidente, 00 dia
26 de abril último, quando o Deputad)
Franco Montoro pronunciava discurso
em homenagem à memória de Ade
nauer, solicitei um aparte a S. EXn.
e fiz a. leitura de Um artl~o do ilustre
ex-Governador da Guanahara, senhor
Carlos Lacerda, intitulado: "O que
Adenauer entendeu".

Agora, estou recebendo uma eomu
nlcacão de aue a Mesa, na reunião ào
cIIa 10 de maio. Indeferiu o meu pe
dido de transcrloão nos Anais da Câ
mara, por se tratar' de matéria já am
plamente divulgada, dos documentos
anexos, referidnn 001' mim no aparte
ao discurso do D!putado Franco Mon
toro.

Em primeiro lugar não pedi a Iran$'
rrição: apenas fiz a leitura. Estra1lho
~sse despacho, Sr. Presidente, pois no
negimento lnterno, no Capitulo IV,
nos Recmerlmentos, não há. qualquer
Item, arti~ó. paráln'ato, letra. ou nú
mero que enquadre êste Requeri
mento.

Há, no Capitulo V. Da Ata. o pa
rágrafo R9. do artl~o lJ9, que diz:

"Nenhum documente será. pu
blicado eln ata sem expressa pf'r
missão ela Oo\.mara ou' da Mesa.
por desoR~ho do Presidente. salvo
nos. ra ."S previstos .neste Regi
mento."

Quero deixar bem claro a V. Exa.
Sr. Presidente. que não pedi a trans
cricão. SollritplI do orador. numa ses
são de homenu"em um aparte. Tr!l.ns
creveu-se o artln;o com o consentimen
to rio orador. com consldracões que "n!)

(Comunicação - sem revisáo do ob<lem ser lá mat'<ria amplamente dl
tjraüor) - 81'. Presidente, a Assonla- vulltana. nols ronflnha lIorecia.cões' rp
çâo Comerciai e Industrial de Forml- centes sôbrp aouille fato, ou sela, a
!la, Minas Gerais, pel 'seu Presidente. morte de Adenausr. Creio Que há um
Arnaldo Barbosa, enviou-me o seguinte lamentável enuívoco da Mesa. Gos
rndiograma: taria. dI'! uedll' uma elCollcarão a V,

"Ellecutlvo mineiro enviou pro- E'Jl:a. sôbre ést? assunto. pois seria
jelo de lei modlflcando sistemátl- UMa dlsrrimlnR"ãn e lima Jlmitacão 11
ClJ. Impôsto circulação mercadorla.~ R.tlt.uclP. cio nRrlamentar (rue. reldmen
rom Introdução art. 59 e seu nf\- tll.lmente. netH" ronstallSe de um pro
rn~rafo tÍnlco, vimos levar Vos- nunein""entn I'S5P 111'110;0 1í,'hllradn em
S~I1c.lo. protestos classes produtoras jornal da Guanabara. (Muito bem.)
desta região motivo cont.rariar
Cnrta Magna bras!lelra, que não O SR. PRESIDF.NTE:
permite impOsto cumulat6rio É CBatlsta Ramos) _ A Mesa vai res-
inconstitucional pOl'CJue cria nOvo ponder 11 quesUío de ordem levantada
cmpréstlm,9 compUlsório vedndo por V, Exa. A matéria, como sabe o
ConstltuIc;ao, E' !legal e Infrlnn:e ·nobre Deputado, relativamente aos
o nrt11l;0 54 Lei 6.172 contrinndo apartes é regida pclo art. 14~, do Re
Ato Complementar que proíbe glmento, que diz:
llun.lfJuer elevn~lio Estado forma "Aparte ~ a Interrupção breve e
lsolada dent·ro região econômica. c oportuna do orador - .veja bem,
P<ldlmos Voss~ncla cuidadoso exa- breve e opcrtuna _ para lmla~a-
me Importante mâ.tér1a emitindo çh. ou e~cinrpc'mento, relativo à
Eeu pronunclamento Junto ~ovt'mo matéria em debate".
mineiro mostrando lnconvenl~nr.ia Na admissão do aparte de V. !!:Xa.
medida cJas.~e empresarial não su- comentaram-se vár1as faltas: o nohre
portl!. aumento Impostos hom orador que estava na tribuna e que
ntlll'\1.. Conflamos atencão Vns- lhe deu o aparte não o poderia dá-lo
sf'ncln. Atenciosamente." em têrmos estritamente~_regimentals.

:ltsle radiograma dá conta de !lma Mas, Dor questão de colegllismo ll"r
atitude do Br. Governador do Es'lldo feitamente comoreensh'el, deu a V.
de Minas Gerais, que está deixa -do Fxa. oportunlda't'le nara Que proferls
multo apreensiva as classes produto se~o seu apnrte. Porám. êle não se ~n
rt\JI do nosso Estado. Isso porCjue, Se- C1uadl'ava no Re'l'lmento. Se V. F;sa.
nhor Presidente, os produtores de MI- l'erlficar os Ipr)nns do art. 149, cne
lias Gerais e do Brasil já não estão J<lIrâ à eonclusão nossa, de que os
Itlala suportando a carga.. tributária~ devem .er breves e ClDortunOl,

(RcL'lama,iío - Sem Tevisiío do
orador) - 81'. presidente, o "Diário
do Congresso Nacional", edição de
11 do corrente, na parte reservada 11
publlcaçÍ\o sObre o comparecimento do
Sr. Maga.lhães Pinto, Ministro das Re
lo.çõcs Exteriores, faz apenas a seguinte
referência.:

"Exposição de S, Exa. e respos
tns nos seguintes Deputados in
tel'pelantes: Hermano Alves, Israel
Novaes. Chagas Rodrigues, Gilber
to Azevedo e João Herculino".

. Em primeiro lugar, Sr. Presidente
relembro a V. Exa.. que tul um dos
interpclantes do Sr. Ministro. Em se
gundo lugnr, parece-nos seria. conve
niente que. nos casos de interpelação,
no dia seguinte, o "Diário do Con~res

so Nacional" publleasse pelo menos as
llergUntas fellas pelos Sr. Deputados.
Sabemos perfeitamente que os senhQ
res Ministros, no geral, apreciam bu
rilar as suas resposta. Creio não ter
11. Cnsa objeção em ceder.aos Senho
res Ministros de Estado as notas ta
quigr8ficas. a. fim de que êles possam
nllo só melhorar a Ilnguagem das rps
postas, mas também talvez ampliar
conhecimentos. Mas não vejo, franrn.
mente, rll7âo por que no dia seguinte
nl\o con~tem pelo menos as perguntas
te!tn." pelos 81'S. Deputados,

F'l'l't. sr. Presidente, neste sentldo,
e com esolrito construtlvo, que me
perl1llfi fl liberdade de fazer essas POll
derações a V. Exa,

O SR, PRESIDENTE:

<Batista Ramos) - A Mesa va.l exa
mlllar a Questão levantada por V. Exn,
vnrpnrn. Que, futuramente, ela possa
observar talvez nova OOl'ma de com
portamento "uanto à publicaciío elas
perguntas feitas aos Srs. Ministros e
n.q respectivas respostas.

O sn;. CUNHA BUENO - Agradeco
li. V. Exa . .:' apenas uma colaboraq\io
(lom fll1e ~ostnrln pudesse o plpnárlo

. contnr por parte da Mesa. Multo bem.l·

O SR. JOÃO HERCULINO:
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Os senhores 'que amavam queiram
ficar como estão. (Paus<1.)

, Aprovado:'

O SR. PRESIDENTE:
Há sõbre a mesa e vou submeter li

votos o seguinte:

Sr. 'Presidente,
Requeiro a. V. Ex~ urgência pa-a.

tramitação da. Mensagem nQ 2-67. rio
Tribunal Regional dCl Trabalho, da
3* Região.

Sala das ,Sessões, 11 de mnlo. de
19137. - Joào HerculinO. (jl/imo
de CanJaUw.

i·

REQUERIMENTO:

O ~R. PRESIDENTE:

llertint.cia e tempo nos permitirão dar vencimentos dos funcionários des:a. quadrados, Imagine V. Exa., 60 milI Da última vez que os taquigra[(ls
llOluçf~o cabal a todos os casos que são Casa e os de outras Unidades federa.- metros quadrados! Com a. CUlJ.ltrução cstiveram em meu gabinete disse-lhes
aqui levanlados. Só mesmo 11 reforma tivllS, COmo São Paulo, Guanabara etc. do Anexo percebeu-se que hOUVl co- que o seu assunto seria resolvido, que
administrativa -geral e também a fns- Do contrário, veremos, Um a um, os mo que verdadeiro desmvelamento deixassem por minha conta. E, na
tituição' de uma assessoria técn co-le- nossos bons funcionários deixarem as- administrativo'. Deixou de haver dae- turalmente, dado o sofrimento ~ a.
glslativa virão resolver em definil. VO ta Casa, por absoluta impossibil!dade tilógra,fos SUficientes, funcionários de angustia que os me:mos pe~sam,
:a. questão que V. Ex* acaba de levan- de continuarem a emprestar a sua ~a- categoria suficientes, 'pessoal enllm achavam que o assunto estava SZIl-
tal'. pacidade, a. sua inteligência e /) seu suficiente para atender aos reclamos e do delongado. Mas, asseguro-lhes. ~eu

. trabaUlo em prol da Câmara dos Depu- àS necessidades de todos OI setores assunto está resolvido.
O SR. MENEZES - tcnagino as tados. (Muito be1J~, Palmas.) que se_expa!1dir,llm. De maneirr llue Temos outros assuntos també'l1 a

grandes dificuldades que V. gx~ :<pon- estas_ sao as rllzoe:s pelas quais a Me- resolver nesta Casa~ O, problema de
ta e as compreendo. E imagmo lam- o. SR. PRESIDENTE: J sa nao \?ode _preppJtar a reforma. A apartamentos é Sé~io., Sabemos 'lue
bém que o resultado do concurso te- (Baptista Ramos) -= A Mesa já Mesa valfaze-Ia,e,st.á tratando de fa'vários Deputados receberão aparta-
nha sido multo mais por motivo do respondeu A questão de ordem do no-- zé-Ia, estudando se,l'lamente o asSU?- mentos. mas não fica: ão nás c'ondl-
desinteresse dos candidatos em face do b tad' M I to e no, .tempo deVido dara a soluça0Iço-es em que ·serl'a J'usto ficassem,baixlssimo nivel de salários desta Ca.- re Depu o Dias enezes, na (lUa necessarJa
suo Mas; 81'. Presidente, entendo que está parcialmente cOlltida a respos-' Disse hoje na reunJi\o da Mesa que
o Serviço de Som poderia dar mais ta qUe deve a V. Ex·. Mas lembra O SR.. ARY ALCANTARA: ' a tinica sOlução que exl,te P R cons-
cnbal atendimento à gravação dos pro- ainda ao nobre Deputado João Her- . _ trução da SuperqlLadra do Congrrsso
nunciame~tos feitos na's-comi<,só~s da culino que as condições oferecidas aos (Questáo de ordem. -. Sem reIilJ({O Nacional. (Muito õem.) ,

.. cand'da'~' taq Ig t a C'mara do orador) - Sr. PreSidente, eslava ,o,llsa-;--sobretudo os de mais alia I:ele- I ""', .. u ra o n a eu no Gabinete ~ do Dlretor-Geral,' e Acho que es,a .Casa deve tomar M
vlincia, suprindo, assim, eventualmen- não $ào assim tão ruins quan_to pare- exa.tamente havia convocado o Prll- medlélas necessárms. naqullp qUe. lhe
\Je, a falha. taqulgráfica.. cem. sidente da Caixa Eronõmicn 'FMeral compete, para ao meno~ tornar-se n!-

, O lIr. CklBione Righi - liAo ',Péf!&I- para dirimir algumas dúvidas sôbre o dependente. Há neceSSIdade de per-
i, O SR. PRESIDENTE: mM, - assunto _que tratamos na reunião de I feita harmon'a' entl'e os tr~" poc!t'l-

(Batista Ramos) - A Mesa estl1 hoje. ou seja, a construção da super- \ res, ma~ hú necessIdade trrnbhn rie.,
v,tenta a êsse problema.. O SR. PRESIDEN'I'I!ll quadra do Congresso. Sabe V. Exce- que al~uma coisa se faoa. nn'lullo que

(Baptista Ramos) _ Mas não tan- Mncla, como eu, disse na reunlão, que nos cOJPP~te, para que llll;a essa in-
O SR. JOÃO HERCULlNO: to qUll.llto parecem. Isto não significa a Quarta Secretaria está à disposição. dependencIa.-
(Questão de ordem - sem revIsão que eu não reconheça. a necessidade Pretendo cumprir o meu mandato ?U Eram ~stes os e:c:1arec1nienlos flUeao oradoT) - Sr. Presldente,sou'tes- de uma revisão salarial. Mas, quando saldo de mandato e pass~-la. Q alguem qucrJa dar. c<>laboran:jo com V. Excc

remunha,porqul! vivo em contaeto c<>m digo quê essas condições não são as- que tenha melhor. condlçoes di) CjU? PU. lência na soluoão d~. r/!I:'elóes d~ 0"
osso. Presidência, do esfôrço que Vos- sim tão Inferiores, é porque tenho em (Nl!o apoiados.) Sr. Presidente, quan- dem levantada. pelos n~bro" o""gaS
sa Exwlência tem feito nesse sentido, mãos dados muitos objetJvos "sóbre o do assuml a Quarta Secretaria tinha- que me ant~cederam. (1111:110 lJim.
que posso ~dizer mesmo supera qual- assunto. A Mesa abriu conC'.lrso para mos mais de 50 Deputados da 5" Le- Palmas)
quer outro já desenvolvido nesta Ca.- taqulgrafo e 1,00 elementos nele se íns" glslatura no hóte!. e 176 funcionarias .
sa, PlU'l), o fim de dotá-la. dos meios creveram. lIouve, portanto, atrativo, da Oasa hlt cinco ou seis anos sem - O SR. PItESIDEN'l'E:
indispensáveis !lO seu bom funciona- É inegável êste fato. Mas as exigên- residência. PI'eocupou-me b1.S\ante o (Batista Ramos) - O nobre D~p\l
mento. V. Ex~ jamais devolveria. di- cias da Casa SRO tão severas para o probl~ma dos _ ftmcionárlos. ~o~que tado Ary Alcântara, 4Q SecreiatJo,
n1Ieiro desta. dâmarO:, quando temos recrutamento de taqulgrafos, que só acredito que sao aq~êles que tem ~e acaba de trazer tambem a sua cola
tantas necessidades a. sa-em sa:isfel- foram aprovados' 4. Por outro lado é permanecer aqui, tem ,mais necessl- boração como resposta àS questões de'
,tas.· Mas.quero dizer a. V"Ex~, fruto- preciso não esquecer também que a dade do que os próprios parlamenta- ordem aqui levantadas relativamente
de observação pessoal; que hoje deve preferência em regra pela Guanaba- res. E nisso c~nseg'uj - a colaboraçáo ao problema de apartamentos do~ !a-'
t'!}r sido homologado o último concur- r!l' se deve como é natUl:al, às p~cuIla- da. Mesa anterIOr. Logramos. q~e re- qlligrafos. A questão 'estl\., norlanl0,
80 para taqul~afos, realizado na As- rldades flworáveis daquele"Estndo.' tornassem à_Câmara, os, 3 I;>Jlboes ~e perfeitamente esclarecida: S. Flxce-
sembléla do Estado da Guauabara e, cruzeIros, ~om que fizemos o conve- -léncla, ainda nesta manhã.' teve a
no qual foram aprovados quatro lJlqut. O SR. GASTONE RIGHI: nio com o Grupo de Trabalho de ll.ra- oportunidade de trazer o problema n
grafos desta Casa. Se _êsses nossos (Questão de ord.em _ Sem revis40 silla e o Fundo Naclonal de Habita- debate na reunião da Me-a. Cluando
funcionários para lá se transierirem, do orador) _ De.sejariit dizer a Vos- çll.o;-- Disso resultar{t a conclusão. no se tratou longamente da ll1ll\ÓIJn.

'entrarão gan!:lllndo 800 e tantos cru- sa Exa., como um dos novOs Depu- mês de !unho, de 234 unIdades, das Tratou-se da c<>nstrução da Sli'l~l"
zelros novos, quer dizer ,mais do que tados, que endosso as palavras do quais sefl~o entregues 164 a funcio/lá~ quadra do Congresso. ,Tcmos verha
percebem aqui os PL-S. Em -seguida, nosSo Lider João. Hercullno.- Mas ri().~. Várias demr:rches fornm fel.las, para isto,.mas nada se pMerll lmpro
seriio promoVidos - êsté é o compro- queria solicitar de V Exa a razões Inclusive de funClonários qu~ mwam visar Não se Improvloa"i\n O"nt'1HI"
missa - para uma letra que lhes ren- por que não está tr~ita~do~com a na Asa .~orte, €CIl blo~s ra~had~:)'~ ~ ele apartamentos. Mas a Me'a rstit
d "1 to ta t ir ur ê ei i d ' ainda ha 10 funcionárIOS QU., ~ d. n fazendo a tempo e hora tudo cuan·er" ml ,cen e n os cruze os no- g n a que s~r a e esperar o pro- ,tro dos seus apartamentos. avislarn to lhe eom ete ' ,
vos mensais. . jeto de re~oluçao através ·do qual se i os vizinhos pelas rachaduras prOV'lca _ p .

Veja V. Ex. que, se não forem to- aproveitaria o trabalho dos taquigra", das pelo desnivelamento -do prMlo. 'O SIt. PRESIDENTE:
mudas' providências sérias, 110 senti· ias _IlÇl periocto da n:anhá, em dedl- Nas superquadras 2<16 e 2lJ8 em ~!l-, '
do de remunerar· as funções técnicas caça0 plena, permltmdo assim que lho de 1966,0 ex-presidente do <;'T11 Ha sõbre ~ mesa ev ou submeter a
desta Casa equltativamente c~zn lIs 'da pUd~emos ter êsse serviço de alto havia entregue à 4" Secretaria. para votos o segumte:
outros Estlldos da ,Federaçao, vere- pa.drao às ordens dos Srs. DeputadOS, distribuir, 3() apartamentos. Dez fo- PEQUERIMENTO:
mos nossos melhores elementos - pe-, A!uís, ao que me 'parece, essa p'l'Dvi- ram distribuidos aos Senhores D?rlll- ,
Jo m~.nos, aquêl~que possam fazê-lo deneia poderia já ser tc<nada, mde- tados da 5& Legislatura,' e 20 li fun- Exmo. senhor Presidente: _
- sal!' daqui dlàrlame!lte, enfraq~e- pendentemente mesn~o ~a apI'ovação clonárlos. inclusive aos taquff1:rafos, Requeiro, a Vossa Eltcelêncla. de
eendo o nosso quadro tecnico espeCla- do projeto .de reEoluçao 'a form.ulado. que, por várias vêzes estiveram~ no acõrdo com a tradicão seguida ne'tll
llzado. . . _ Ainda maIS. Nao desejando' dIalogar meu gabinete. Considero o problema Casa do Congresso Naclonal nas se$-

No que dIZ respeIto ao que pode a com_~ Mesa, gostaria de dizer a Vos- séÍ'lo e acho, que_ êles devem receber sões legislatiVas anterlores e ero res
Mesa fazer nesse sentido, venho s\}- sa ,Exa. _que é cll1'ro qUe a baixa re- suas unidades, Como V. Exa. roube, peito ao sentimento religioso do povo
ll'erir ur~a medida.que, posta'e~ pra.- muneraça~ q'l!e' se oferece a~s taqnl- em entendimento que tivemos com o brasileiro, que não seja marcada 01'
tlca,. eVI~ará a salda de um numero gra~os ~erla SIdo uma das razocs pelas govêmo anterior. do Marechal Cas- dem do~Dia. nem haia expediente na
c?l1slderavel de taquigrafos que se. es· quais nao foi alto o nlvel dos ecnco~- te110 Branco, por escrito. mediante Secretaria. no· próximo dia 21; de
tao preparando. também paI a _deixar rentes t:0 concurso qUe aq~i se real - oficio assinaçlo pelo eK-Chefe da Ca- maio. consagrado às comrmora~ões
e~ta Casa. Trata-se ~a. questao dos zou. Nao é apenas o numem que' sa .civll. foram entrei1:ues, à dispos!- relfgiosas de "corpus christi".
I1partmnen~5 prometidos a muitos diz do atrativo, é, também, o alto n~- ção da Câmara. 42 unldndeo ~a su- Sala das SeSsões li de mala de
à~sscs funCIonários, que até hoje Ju- vel dRqueles que con,correm 9ue {jIZ perquadra 109, ,bJoco 4: SO unlc'f:d('s '9<7 _ MecJeiro 'Netto -
tam com o problema da moradia. Na se o concurso é atratIVO ou n!l~, El'a na SQ. 205 e 208, e 48 unidades na •. s:
verdade, alguns taquigrafos tlvera'n apenas ISSO, Excelêlicla. ConfIO em Sq 114, Bloco H._ que foi desapro- O -SR. PRESIDENTE:
garantida a entrega dos apar!.amm- que a Mesa, c<>m sua reconhecida se- priado. -~~

tos, chegaram a. ser chamados, mas, renidade. haverá de resolver da me- Na mudan li do Governo ao tomar
depois,_ foi tor~ada s~m efelto.a ~i~. Ihor forma -posslvel êS!le pr~lema, conheclment~ de q~~ a Câmara não
trlbuiçao, medIda eVIdentemente m- para nós o mais angus~1Rnte. recelieria mais os 60 apaI :&"nentos
dlspep.sável ã. sua permanência em Muito obrigado, (JlfUlto bem,) das SQs. 206 e 208, V. Exa. ~i"lbe,
Brnslba. O SR. :PRESIDENTE: juntamente comigo. quais as demc!~-

Queria, nesta oportunidade, so1:ci.. - , clles que foram tomadas. Alegou o
tur lt V. Ex~, que tanta ateueão iem (BatIsta !lamos) - A Mesa respon- Gene,ral Portt'la que quando recebeu
tido po: a com· llS problemas relatÍ\'os de à questao de oreiem, Jemb:!m~o lW os 200 apRrtamentos do IPASE para

'f' d" nobre Deputado Gastone -RIghI que . : _
ao bmn unClonamento. a Camllr,a, êSte assunto de tempo integral tam- distrIbuir. pensava que 'os 40 rehdos
que entre eln contacto com ,o órgao bém já faz parte da materla que está, fôs;lem da Câmara: E verifL'Ulpos
competente da eRsa, para sal\nr a Ta, sendo examinada na refo~ma adml- t,erIOrment.p flue nao eram, Ha"'am
q~lgflma neste particular, tornando -a.:nistrativa que vai ser feltá pela Me- sido' destinados 28 para o Min!S'éf!O
plovld~ncla, que está ao alcance da sa E nlío só a reforma -admlnlstratl- do Trabalho e 12 para o _IPASE. Fi
Mesa c1e forneper apar.tament,QS a ê~' va: como também do as.e~soramento camos com um delicit de SO aparta
ses Clll!,O ?!l sels tl1;,'lUJ~rafos que a é técnico-leillslativó CIos Srs. Depu- mentos, e 30 iá haviam sido di~t1"l-

. hoje IlHO cem resldenclB nesta Capl- tados, tudo está sendo devldameri te buldos aos Deputados desta Legls-
tal. , " equacionado. V. Exa. há de comure- latura.

Quanto aos ordenadoS', Sr. pr:siden- ender a difIculdade Çlue tem a Mesa Criou-se um' problEma para o ~l\n-
te, 11ll refo_ma a que com tanto Lilulda- para enfrentar problemas que se cionalismo. Fiquei num Impasse, ,e
do e carJnho V. Fx* está procedendo, acumuJaram alravés dos anos. A Câ- V. Exa. também. Já'apelPi a vã,.jm; Os Senhores que aorovam,queiram
jlllltnmente com outros membrl1s da mara era um pequeno· nueleo inicial-c Depl1tados que nào Il!m tanta urj!ên-, fi CClmo estão. (Pausa.)
}\Ilesa, ~ 'llecessârlo que se tenha em mente na sua instalação. em Brasllla.l cla,- PRra (lUe desls' !3scm em, favor I car

. conta o desnivel existente elltre os Hoje, nada menos de 8ll mil metrOll,dos taqulgrafos. - . Aprovado.
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O SR. PRESIDEJ\/TE:

o S~. P:!:.ESlDENTE:

11.', nóLre a mesa os seguintes

PloR"'CERES

CO~.JISSAO DE C0NSTITUIÇAO
lI: JUSTIÇA

.lIJell<cl1í/ElIl 119 380·67 - Submete à
Jll'rt'í'iw'rJu do CD1lí/reSSo Nacional o
kllo <lo Dpcrelo-lei nP 323, de 19
f],. ubn! ri,. i087. Que arlera. li lpry!s
ltll~ilD 1161Jrl' n 1m nós/D de Renda.
,hl1t~T: Pl1r!er F.xrr.1l tlvo.
'F:r'htor: De!llltado Dja.1nla.

!lho.

08 Senhores que Il';)rovam
1Jcnr N,mo estão. (PalIsa.)

AjH'oYflfl0 •

Mensagem n9 380. de 196~, que
Bubmetl' il apreclaç{fo elo C01l
fjfPSto NacIonal o texio da De
t'rt'/o-lF.1 11~ 323, de 19 de abril
d~ 10m, ClUf' altera a legi8lação
sobre o 111lpdsto de Renda, Pen
dente de parecer da,~ COllllsf.!'Je.• ele
Cn1lRtl(l!lç{iO e Jlt8tlça e de FI
'wn~[lf:.

o SR. PRESIDENTE: '1. Finalmilnte, ressalte-se que oIDecreto Leglslat1\'o n9 380-6'1. nos til'- çâo da Memagem n9 380-6'1 - do 1'0-
decreto-lei em exahle tem alcance so- mos do parecer <:to "elator. der Executlvo - que "Submete à

Uá sôbre a meIa e vou aubMetu a cial e econômico Indlscutlveis. Estiveram presentes OS Srs. 'Depu- apreciação do CongreS30 .~ac;ol1Jll o
votos o seguinte .Alterando as taxas do desconto do tados: Wílson Martins no exercício texto do Decreto-lei n9 323. ue 19 da

REQUERIMENTO: 1Ihp6stv de renda, devido nas fontes da preslrlencJa, Djalma Marlnno, Re- abril de J967, que altera a le!liS~IlCão
de pagamento, relativo aos rendimen- Jator, lIJ'Iuelra de Rezende, C~le8tin() sôbre o Impõsto de Renda," •

B1'. presIdente.. tos do trabalho assalariado, posslbill- Fililo, Osnl Regls, Geraldo Gnedes I &.lIa das Se2sÕes da. Ccmlssâa de
Requeremos, nos Ulrmos do Regi-. tará um relatlvo desafOgo das classes Mennol Taveíra, Jo~é MeiJ:a- e Jo~é iFinanças. 17 de maio de 1~67.-

mento Interno, urgêncIa para. o Pl'o~ operárlr.s qunnto à elevação dos tetos Carlos Gueua. J Deputnd,o pereira. Lapas, P!',_'i:,~nle
jel,o n9 2.156, de 1964, que dispbe sõ- de recolhlmento'e A diminuIção pro- ,sala da Co:nlssib. 23 da ma:o de 1'- D~lludHlo Flores Soar~s, Relalo!·.
bre a. concessão de' moratória, pelo porcioual das taxas fixadas para. as 19S7. - T'1j!~~n JlIartins no exercício O SR l'RESIDEN'!E'
:Brrnco do Brasil 5, A. e pelo :Banco demaIs fat,as de salário. . da PU.!lldência. - Djalma lUarlnho,' •
do Nordeste S. A., a credores da Pa- 8. A medida visa a tedUZlr a carga Relator. Em cO!l'ceqU{cJ1cla a maté,i:1 sal dll.
:rnlbf' e do RIo Clrande do Norte. trlbut:::ria que meide . sObre contri- PROJBTO DE D3CRiETO Oldcm. para publicação.

Bula das Sessões, 24 de maio ere bumte~, Teve por objetivo, por con- LEGISLATIVO N?' rtiémalJem np 430. de 1967, que
1~"1. '- Ernanl Scltiro. - Máno Co- seguinte, lIbcrar poder aquisitivo da submete á dellbera,II" lia Con-
vaso popularllo . tributada, e, assim, dfml- Aprova o texto do D~CTeto-lei "n9 3:3, gre.so Nacional o (C,tto do 'De-

nuindo B transferência de recursos de 19 de ab!il de 1967. ereto-lei 1iúmero 324. de 27 de
que se (l)Jrra do setor privado para o O Congresso Nacional decreta: abril" de 1067. -que prorroga o ll1a-

que1l:am setor públlco. Numa palavra: em Artigo único. É aprovado o texto <:0 de aplicaçao ao ài~llostO TUI
vl.sta de um merelldo comprador em do Decrelo-Iel. n~ 3~3, da 19 de llbl'il art. 19 do Decreto-lei núin~ro 100,
v15lvel reC°l'são, sem alterar grande- de 19&7. que altera a legislação sôbre de 10 de jallciro cle Jll,?1 [;:Jbrc cle-
menle o nlvel da receita, 'o Poder o ImpOsto de Renda. SlÍgío decorrente de titulos da ai~
Executivo procura, pela redução do Brasilia, de 1967. _ WU- V'irla 'PÚblica. Pendell:r de vai c_
impôsto de renda, preservar· no poder son MartiM. n:> exercício da Pre:>l- cer da,1 ComiMÕes ele C.1JIJtltIUçáo
do assalariado parcela dos seus salá- Mncla. _ Dja!ma Marinho. R~lator. e JusCça e de Flna1lçGs. '
rios, r 1e,'r.ndo a. sua. capacidade de" COJ',nSSAO DE CO_'lSTn'mçAO E
compra. 'COMISSãO DE FINANÇAS

9. A medida, p~is,. ~m dupl~ as- Mensa"zm n? 380-67 . JUSTIÇA
pecLo: reduzir a inCldencia do Im- ~ MensagEm nQ 430-07 - "Submete à
põsto de r~cla sObre salário e aumen-l Submete á aprecia;'ão do Cvn[f1'csso de;ibcruçiio do CongrCJso NClc1onal'
tar o po~~r nl]Uisltlvo dó povo como Nacional o texto elo. Decreto,/cl ttú· o texto do D~creto-lei 11" 3:!4 de 27
falor 1"n-a reanimar a economia do mc.'O 323, de 19 de abril de lS6'1, de abril de 19S7 que prol"rC'va'o pra-.
pais. que altera a legislação sôllre o lm~ zo de aplicação do dlsp!'"ut:> 110 art.

10. A.cisIm, o olvel de isenção do p{}sto de Re1lda. ' 19 do Decreto·lei 119 1()(l r'· , (I r!e
l'ecoIhinwnto na fonte do impôsto de Autor: PorleI Executivo. janeho de 1967 Bóbre do'silUlo de-·
r~(!a .s.~,~re TendunentoJ do trabalho Relator: Doputado Flores SJates, correrlte de titulos da clÍ1J1r1a pú-
a""aJlllla;~ fica elevado para........ . blica. '
NCrS 400.10 (quatrocentos mil cru- .RELATÓRIO Autor: Pvâer Exec.utJvo,
~~lrr~,,~~nlt!::tOSld' ~quandO nanteriormente Nos' têimos do parágrafo ún!co da Relator: Djalma. Marioj'lo
Ela l~,,.. • o • NCrs ~OO,OO (duzen- art 58 <la ConsLlLulção }oe;j~lal S.
to:;,..mil c~~elrO!l antigos), Ex~, o Sr. Presld2nte da RC\1úSm:a 1. O llre.õellte deeteto-lei limita-se

o";'_b mcdl~a isenta ~o pagamento l.ncamlnhou ao l)ongresso Nacional, a sustar a vigência da ai'L ~J d'l Lei
eelca de ~3 '." ~os atua.lS contrlbuln- ncompanbl1.do de ExposIção dt M .1- n9 4.'28. de 14 'de julho de 1965.
tes. Is!o e: ra~18 do, metad!l, dos que vos de S. Exa. o Sr. MinUrc. da Fa~ 2. O dispositivo não está revoga.do
hOje V:l~ tl~.~rft>d a, recollter parte z~nda, o t!:xto 'do Decret.()-I~1 número pelo D~c~eto-lei em exame. Apenas.

Marl- de s~:'g ea..... rlOs ficam imunes. tri- 323 de 19 de abril do anu cornnte, a sua vIgeneh está transferida. Allás
~ butesao. I o qual altera a legislação sôbre o Im- nesse sentido, o Dzcreto-Iei alterou

PARECCR 11. O llcréscimo do rendimento pes- p("IO de Rendp.. ,dispositivo de recente Decreto-lei de
1. A jJIP1TogaIJV1l C0l1fe1'I,llt ao Po- soul, ~5slm liberado equivale a um A "men legis" é -allviar a carg.) trl- n~ 100, de 10 de jllneiro de 1967 -

der Execut.lvo de baixar decretos-Iejs acresClm" da renda para o contrl- 'butárh que onera remUnEl'llçáo do quP cletermluula a vigência do Rrt.
deve Bel' exp rclllldn em carátl'l' excep- bulnle de ordem de. 1,5% (parcela trabalho sobretudo consl:ieranoil que 53 da menclonada leI n9 4.728-65, a'

nãp ll'an-l'-: ;('a pera o Poder Públlco no excessivo ônus' tributário sôbre OS partir de -30 de abril do COlTente ano.
clonn!. Í'J lJlll1\ l'rática que não d~ve e que. nortanto. fiCa eI» llodér do rendimentos do trabalho está provo- 3. T,ata-se pol:3, delm1 filora
ler banalizada. 'como Imperativa para contrlb'lln!e. cujo poder aquisItivo au- cllndo uma indtsejâvel redução do po- prorrogllçno, forlmanda peja necess·.
fi hnnnÔt'lI"!l convivêncIa entre n Po- mpf"a na proporção Indicadal. der áqulslt.lvo dos c()nlrlbuln~.ll que dade de exame mais apr,'fuIldatlo da.
d,'" F"~rllt.lvo e o PtldPer L~glslatlvn. l~. 'Além desta conseqllêncla, ....1'- aUferem pequena e média remunera.- matéria e de suas repercussões sóbre

:: A e:wcpclonalldal1e da medida .,~ a. politic'" e' n'lU' f' . dfeitamente mensurável, o decreto-lei ção d~ seu trabalho pa;soal. h_" co L ea- m~neelra o
tlrr.orrp do 1lf6m1o texto constltlleio- r"!'~,ibll!'n"'" lima sensivl'l melhoria Assim, o mínimo de jo]eneão de ren- u.<>vllrno da União.
nal. que só lev,itlri1a a Iniciativa de ollOrTutivldade do aparelho arreca- da Iioulda do trabalho 9ssnlarindo que 4. A matéria 11 de finanças públl
Quando fundada fm cinco prp,s~ul'OS· dador, que aliviado do exame de 63% em de NCrS.177 00 n1pn~~is. foi ele- caso ll: urgente (se ,não houves>e sido
t(lS: l'el~vnnte razão de interêl1.Qe P\I- do seu trabalho. permitirá concen- vado para NCT$ 400 00. baixadn o dispositivo jâ' estaria em
bll",,: 11'",,~nr·n. (lo. meo1ldll.. :lã!> iltl- trar-se nos contribuintes de rendl~ Em conseqUêncla a Fazenda Naclo- Vlgllncla). A matéria e l·~levante.
~I]lmr em nmnenlo de de.qpesn; e, fl- mento mais eleva.do.. Bastaria êste nal estima um deeréEclmo de arreca- Nâe 'eguJa matéria sub,tantlva. '
ll:<lmenle, ver~nr R~sunto stlbre seRtI- efeito rara .1ustlflcar a medida, não dan6h de 47 ml1hões de cruz~lros ...._ 6. AssIm, conA1dr;-, consMtuclonal
rO'lra nacional ou flnnneas públicas. ........... .,-- U'creto-lel.

:l. 1'Tfll,lnóle"e ..m exame, o decreto- fô.~~em 119 aspectos de justiça trlbu- o corrente e':ercfclo flnancelro. E .. meu parecer S.M.J.
1l'J pdllad'l nrl0 porter F.::eeuUvo pre- !Arfa de one se reveste a medida. Prejuizo éste que espera compen- Il1alma Mari1lM. Relato,
l'ml1 e, rer!,nmente. tr~s dos pressupos- 13. Finalmente, o decreto-leI, coe- sar pelo RCe'e!amenú) da economia d~
t,o~ ronntlt.uelonals exJo>:ldos. Trata-se rentemenle, reduz a taxa de inc!- pais com o aumeuto da. eapacldade ;t'.= DA COMISsiío
rlp mnlf'rln cle relevante mterêsse pl1- dêncla do Im1JÔ8to sôbre os rendl- aClulsltlvl' dos traba.lh~[lores em ge- A Comissão de ConsUtulção e Jus-
bllt'o, dc nntureza urgente e que,longe mentos a partir de NCr$ 400.00, bene- rnl e dãl maiores neg6e.los às' com- tlça,.em reunião realizada em 23.5.67,
de lmnllenr em alImento de despeSlls, flcla"do mais os salários que se apro- prás e melhorla de verlllas llúbUcas. opinou' unânimente pela constltuclo-
rt'""1I a em red\lr~.o no Indiel' de re- xlnlam do tetn de isenção.' lidade do proJe~e-Decreto-Lell'lsla-
ccHa. 14. Por outro llldo. a 1'ecelta do PAllECEIl tlvo n? 430-67, nos têrmos lIo .parecer

4, RJc'3lada Indagar se. culr1nndo de corrente fxerc!clo quase não fica are- Andou bem inspil'ado o Oovêrno do. do Relator.•
mal édl1 trJbut~rla _ Incidência do tada. Primeiro. porque o decrelo-Iel República baIxando {) Decreto-lei ~m Estiveram prezentes os Senhores
j -' t I I' t t ri u Só terá vl":f"ola a narMrde I. de ju- exa.me de evidente justiça saclal. Deputados: Wilson Mal'Um nO exer-
nw['lj o f e rl'n~4a -,.es a es ali a'''/i_ lho.' Sp~llJ1rID, porQue a elevllçl!.o do O D~creio-lel está. multo bem jus- ciclo da presldêncla, DjnL'l1a Marl-
~~~;r[J~D~:;;'~;I~~~.,~lt nll, Ul:reS8 o ; ~~o-J~n~n~~~;,~ei'ir~li~~ t~~~ítu~ol~f~d~: ~~t~\,~lo e foz jns ao nO"tO voto favo- g~restin~"~rlh~. N~eirR~~~, RG~~~I~Ó

!L A !e,e é cOl1troverlJda. Adotada cP~t, p",fll'1l1dll. em 40 bllh6e,s de,oi'U- li: o ,meu parecer, S.M.J. Guedes Manoel Tavelra, José Melrn
1JjAl" Jnfernret'F:ÜO r"te!plvã, as me- zelros, _ . SnIa das Se~sões dll Comk~i'io de e José CaTlos Ouera.
r11r!n<; trJblJt~l'lnq poderão s~ oonsi- 15. Em conchsflo: o decreto-lei 11 'Finallcas, 17 de maio de 1pm. Sala. da Comisaio, 23 de !JUlIo de
c]")'fI[1n" oh"aur>'Ir195 comn matérIa fi- constltuclonnL Reduz ,o lmpôsto d!! Dpput:idêl F/Dres 'Sbares n~lutor. 1967. _ lVil':on ·.lITflns, no "xerclcio
w' c)I'''lr" ... ,m r111m t~r"kn ,""omcn- reTIc1a ter.nIhido na fonte sÔbre os ". m o
[h,'" ti"[' " dlonc"Hl\'o c"ntldo no rel1r1h,,"l1los do trgbalho Msalarladl'>. 'I'ÁJlEr.Zll DA ÇOIU~!lAO da Prcslc1ên~!a - Djalma Mar!nllO.
P"":"'('I1i1 J,"]cn rIo ~rt. 5R- àa COI1S- li:xclul ['la tri1:mtlldlo 63% dos atuais . A com!r,ão de 'FinlUlÇas em IlUll Relator.
til '11 é" '-e rll" 'n'L'"1!lo:lo Pro lei estll'- n~,.,·"''''''!''''' . Reduz tl1.XllS de mcl- 8" Reunilío Orclit1árla rcgllz9n~ Pl'l" PROJETO DE DECP..E'I'O LEGISLA-
rJ'll. ">fI 'I'l{' ;:P f'f;ljp"lflll'" n u;'llitl- dêrela, lib"l'a o podfr aQuisitivo do 17 ue maio de 1067. sob a l)res!dênc~l! TtVO
f'flfflr'l)tr _'1~ hjj:J/if[':~['-q e~Jl l!g,e O: 1'lllO ..... lj"; ......... ~ tj ...'",. ?rt11C'O afeta l' receita. do Senhor' Deoutado Pesrhia Lope Cl

•

,1n, "1·1'J"I,q'j~·''1. cr,m!Hucic.nnl ~e l'~LI[)- 'E$tlrJ1l;ln o mt>:cado para fazer frente Prl'sidente ~ m'1!S.entes 09 6~nbores APIOL'(j {J texto dp Decrc/o-lei n' 324.
m" ilf1 ! "h, 1t Tcr" ',".' Fel'Il~.nrln Gam!\.. ~u!lmtl' l"!'sneo. de 27 de ubril dI: 19m.

" H" l1ip{;le"e, não elLl.t11111o lei ,:: íI '''°11 l1n:'€'CC1'. s.m.j. Flor~s Soa"e" O('raldo Me~(,lllt:\, .10/lé o CC)olJgrôsso 1,llleonlll 'decrela:
e',f,,[·"'l ~.," l1mjt~ o podM' F::ecutivo, !O'ah d'l r:omls'.30, ?9 de ma.lo d~ Marl. U"!'all'ães O·mn D,Ih'n wel- ArUgo único. ',Jll a!?1'()vllllo o texto
t'flt"wio '"ti? o rlr ri e1n-kl ,,,,de sel' 1lY.l7. - D}a!ma J\rarítlhOJ Rplll.Wr. ma T6rrcs ,Joel 1'"err~ha Wl'mal' do D~cl'~to-leJ n9 324, de 27 de l\brll
eonsld~rnrI[) cOllst.ltur.lonal. pois é ~e- pAUrCFa DA COMlssio GUlmari'ies ~mtoll Btlln-flllo. R.a.ymun- de 1967, qUe prorroga. o prazo' de apli-
l1Jnr rI'1P }1n1n "nmtJreen-ll.o rll"trlt r,· do Bnr:éa, O':rar Cal'doso AntP,nlo Me- cação do dlsp0'3to no art. 1~ do De-
do 11'"to", Ml!t~dft trJblltârla fJ um dos 'A Coml"<mo de Congtltulçâo e JIJS· ves "'nllml~ Mag..lh~.e..~ Athl@ C'ou- creto-;el námero 100 de 10 de Janei
ft"D~ctn" r1nq f1nllnras núb1lcas. 1"1- tJça, em retmlão Teallza.da em 2ll de ry Daln Vll'lra, MalhéU" Sehmldt, ro de 1967
1m!' rhro, ,·"t."tllnto. flue t.al enten· maio Me lqR'l: oomou, contra os votos Manoel Rodrigues e M!lroo~ Kerlz- Brnsfiln, de 1961. _' WIlson 'Mar
dl!'1e!lt'l n~clA ,,1,' it ser olternilo aira- t'l ..... f'!.o" "A"~I'I Tnveirll. José '\fp-lrll mann oulno., ,par unqnlmldnde. de tins, no exercicia da Presidência 
V~IJ c1e leI rn,a U12ciplme com ma.Js IW!l.~n Ma-tlns e .1.1qfJ Carlos Guerra acllrdo com n paree~ cin relator, DJalrna Marillho. ~Iat.or.
rlgur a malélia. pela constitucionalidade 00~_de Deputado Flores SlllJ·es. pela aprova.-
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COMtaSAO DE FINANÇAS cisco, Pedroso Horta e Cardoso de O SJ;t .. PRESIDENTE: ll.rtl$las, câmarllll e lnstitutGs de u...
E Menezes. ...:.. 'd vros, o envló regUlar de sua.s pubJi-

1rIPj/.S!lfjWI 119 430-67 - -elo P. xe~ Não liaYt:udo-mals ora ores ~r1-1 cações com destino a bibliotecas ,a
cutivo - "Submete, à de:lberação O SR. PRESIDENTE: !<Is, declaro encerrada ~ dlscussao. que se refere o arlJgo X, , 2Q,
do UClIgresso NacloMl o texto elo Tem a palavra o Sr. David Lerer. Vai-se passar à. votaçao. - Z Cada Parte contratante estlmu-
~;cl~~~~-I~u;IDp~;i;o:; ~? p~~z:bd~ O SR. DAVID LERER: O ilR. PRESIDENTE: ' iarÂ 11. edição, a co-edição e a Impor-

.. apllca~ilo do àiSpOsto no art. 1Q V b te' Dto - uinl tação das obras lIterárJas, llrtlstlcas,
ao DêCrelv-lei 11V 100. de 10 de 'la- (Sem revisão do orad01"I - Senhor ou. su me r II v s o scg e cJentltlcas e técnlcllS de llutores nlJ,-
fltiro de 1967, sôbre diJsúgir; drcor- Presidente, Senhol"cs Deputados, na PROJETO DE DEORETO l.EG15LA cionals '!l! outra Parte. < , ,

Tente de títulOs 'da dÍl'11a ptib11c:a", dls~ussiio dêste, Pj'ojeto de Decreto TIVO N9 3U8-A, DE 1067 3. As Partes oontratantes estlmu-
Aulor: PJtlcr Executlyo. Legislativo, nós nos referImos ao pro- , JarRo enr.enlllment<'ls entre os árga:J!l
3?vrlaiur: .FJore~ Soares. blcma em poucos palavras p~ra não O Congresso Nac~onal decreta: de classe representativas de ind?str!l~

tomar o tempo do nroso colega Márcio Art. 19 Il: aprouldo o t~xt,o do do livro, com vJstas li. feal1zaçao de
RELAXÓlUO 'Alves que falará sóqre o Môrdo MEC- Acordo Cultural celebrado entre o acôrdos sôbre a ~raduçÍlo de obl'lis es-

Nos ttrmos do dj~PCi,to no -pará- USAiD.' Querlamos, ao dexar bem fir- Brasil e Portugal, assinado em Lls- tran"elras para a lIngua portugu!l,a
l.'fp,fo unlco do art. li8. da COllbtllUi- jll!ado nosso ponto-de-vista. rm rela- bOlh aos 7 de &~tembro de 1~66, e aua respectiva cdlção.
çflo Feueral. devidamente acompanha- çao ao Int,el'câmblo cultural entre Art. 29 O prescnte decreto, legls- . 4 As portes Contratantes organl
do da Exposição de Motivos, do 1l1x- Brasil e Portugal, qUe achumos de latlvo eI!tra em vigor na dala de sua, zarão, lItfll'Véll de seus servlçQll' com
çeltllt.lsdmo 5enhor Ministro da Pa- direIto e de tradição - mais que tra- ,publlcaça~, revogadas as eusposlÇÚz::, petentes. a distribUiçãO cbordenada
!lentTa, sua Excelência o SÉnhor Pre- dlção, uma verdadeira obrigação nos- em contrário. das re-edlções de obras clássicas e das
sldente da República. submete ao sa de brasileiros qUe temes nossllS AOORDO O"" .........-.nAT ~ ""'TR,E O ediç~o'es: de obras orl"'lnais feitas pm;, N I I t t d D raizes culturais em PortugaL - lem- 'V~L v"," ... ""'. ., j I t
~~]~rc~~o32:.c ~~1l270 d;xag1,uo doe,:~~ brar aos Srs. Deputados e no~Sr. Pre- BRASn.. ),; PORTUGAL seu terr~tório, ~m ,número ,suf o e~.~
em curto, que "prorroga prazo de lSidente qu~ portugoal, infell2lnente, O Govêrno dos E!'lados Unidos do para.a d1vulgaçao ~e~utll:rl d.a respepce~

11 li d di t t 10 d está sob ditndura. :esse poIs irmÍlo B U -G" l' rt va cultura entre m~ u çoes e
~~c;:fo'~ei °n9 ~8~d~ ~g ~~. jllneir~ tem negado sistemàticamente aos seus' ;::nd~ e':n v~~~l~~e ~A~~~deg'de Co- soas Interessadas da outra Pllrte. '
de 19m. ' Intelecutuals. ~queles qUe poderiam opero~ão Inoolectual flrmado ~n~re Artigo IV, , fazer con9SCO mtercftmblo CUltural. ao ...,. ~ , ~ - . \

O Decreto-lei n9.100, de 10 0 de ja- que êle tem de melhor em matérIa ambos os Governos. em Lisboa, .... 6 de Cada ~Pal'leContrll.tante, com-o
nelro de 1967, do goVêl'lJ() :mlerlor, de Intelectualidade, Ingre!so em 6ua ddezembro de 1

t
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d
, já nal°lm-corretoSPol1n- objetivo de desenvolver o lntercâm-

objetivava. disclpllmlr li aplicação do própria pátria. < e a~ crescen e esenvo v ,en l1S bio entre 08 dois palses no. :lomlnio
dj,~p<Jsto no art. 53, d~ Lei n~ 4,728, ' relaçnes de ordem esptrlt,ua. entre a.. da olnemlltogrllflR, estimUlará e ia-
de 14 de julho de 1965. E pasmem, ars. Deputados e ve- dois palses. vorecerá a co-produção de 111mcs nos

o atual sovêfno federal houve por' jam como se tocam as dltadurllS. - oCõn.sc1os da comunidade < de tradi- têrmos do presente Acôrdo:
bem prorregar a aplloação do dispos- Quando da peregrinação a Fátima, ções e ~as a!1nldades em que se ba- 2, Consideram-se co-prodUção, pa
to no cItado Decrero-Iel nv IDO, até tive a sUl'prêsa de verificar' que vi- seja a VIda cultur~l de seus povos, ra os efeitos acima a produção con
31 de julho dêste Qno a fim de pro- sltara Portugal um Intelectual ofIcIal Reconhecendo as rea.Js vantagens junta de filmes cinematográficos por
plciar UIp re-estudo do as~unto e ~ da União Soviética, Evtuchenko. AS que-podem advir de uma apl·ox!mll.çáO organizações' oU emprí!sas dos dois
Dlltllbeleclmento de orlelltacao drflnl- au!<lrldades de um pais que poderia- maior entre os dois povos llOS. doml- paises, com a colaboraçáo de artls'l\S
tlVll. sobretudo em vIsta de reper- mos consldera.r ma.ls <ligamos assim hios da educação das( letras. ciências, .e técnicas de ambos. e em que 11 pllr
Cllssóes _negativas com repeti~l1s ma- direiti5ta da Europa- permitem a en~ artes, técnica e do esporte. ticipação financeira de cada Parte
1llfe~tllçocs de setores interc:;,ados. trada' de um Intelectual re:pel1ado em Interessadas na Integração cada vez Contratallte em cllda empreendlmm-

PARECER todo o mundo, mas um pais! de regime mll1or' dos povos de língua portuguêlla to não seja inferior a 40 por cento,
o , • diametralmente oposto. A um eomu- e na preserv~Ílo e progresso da. cul- 3., Quando forem apresentados,

O açodllment:o no lelllSlllr ~ ,~emp.e nista Isso é permitido, Mas, a demo- tura luso-brasileira. reüolveram cele- projetos de excepeional interêsse ou1- '
prejudicial à VIda naCIonal i\oSlm !,e- 'cratas portuguí!ses a homens como bl'llI: um Acõrdo Cultural e, para tsst tural, a critério da Comissão de que
óeSBlÍrlo li o re-exame de IItsuntos 1m- "f' 1 I t .• t >- t "-"j'
Porlantcs disciplinados bem a indls- Fe!l1ando Na.'l10rll. Miguel Urbano RO- 11lI, nomearam seus P en pp enCl"rlOS, ra ..... o ar igO XVI, ou que~".u llm m-
pensAve] ponderação. 03 imprcscindl- dngues, ar~icUllsta ~o jornal "O Es- a saber: " " vestimentas financeiros multo vulto
vels cstudos e o pêso prévio de re- tado de Sao Paulo, e outros, pelo O Presidente da 'República dos Es- sos, a oparticIpação minoritária. poderA
percussóes, ' fato de -ser!,m opos\ção ao PrImeiro tadfl8 Unldos cfo Brasilio Senhor Ju- ser eventualmente redudda -3 trinta

, , MlnlGtro, nao se permite o Ingresso racy Magalhães, Ministro de Esta'io por cento, mediante prévia. aqulescên-
Isto p6sto. sou de parecer que a em sua própria terra nem se lhes das RelllçõcS 'EKterlores; o _ ela das autorrdades competentes dos

Cllmam dos Deputados deve, cence- coneooe a exemplo allás do que faz O Presidente da Repúbllec; de Por- dois pníses.
der o sell voto favorável ao Decreto- o nosso' Govêrno aos asilados brasilcl- tUgal, o Senb,or Alberto Franco NO-- . '
lei em exame. • Ir06, sCfl.uer um- p~ssaporte; de tal gU\tlra Mlnlfltro dos Negócios Estran- 4. Da filmes rea1l2ades em regime

SaIo das sessões da Comissão de sorte que êsses intelectuais são eon- geiros' - . de co~produçl\o', clnemaoográflcll. na
FJnanças, 17 de mala .de 1967; slderados apátridas. Os quais após haverem troclUlo os lorma d~ste artigo sérão considera-
Pepnlndo Flores Soares, Relator. seus PlenoS Podêres achados em bca dos nacionais pelas aUÚll'ldades com-

- ' Veja V. Exa.• Sr. Presidente, como e devida forma acordaram no se- petentc,s ??S dois plllses e gozarão
PilllECER DA COLU/lSAO se tocam e como Sf\ entendem, aflnal gulnte:' _ºos benef1clós e vantagens que a le-

i. Comissão de F'lnllnçall em sua os ;regimes totalitários, sejam êles de ArtIgo I glslação de cada Parte Contratante
8~ neunliío Ordinária, reallzada em extrema dlrelta ou de,cxtrelIln esquPT. - llSBegurar às l'especthlllS produçôes.
17 de mala de 190'/ sob li presidência da. Permite-se a Evtuchenko visitar Cada Parte Con~rltumte compl'ome- 5. Os projetos de co:-produçãá cl-
do senhor pereira' Lopes, Presidente portugal, tp.lLS não se permJte 'loOs de-- te-se a polar a obra que no rtspeetl- nemntográr.flcas, déste ACÔrdo, fixan
e presentes os SenhorIO;; Deputados mocratas portuguêses fazer oposição vo terrllórlo, realizem as- InstltUIÇÕCS

1

do as regras de procedlmoento a que
Fermndo Gama, Augus!<l, Franco1 Dll SUll própria terra, Mm se lhes con~ consflgrlldllS ao estudo, A lJ1ves~g!lção atenderão os co-produtores luso:bra-
Flores soares, Geraldo Mesquita. Jose cede passaporte. ' !lU pesqUlsa,e à difusão dll culttl1'll da Mleiros. -
Maria -o/-Iaglllhlies\ O~mar Dutra, Wel- Queria, deixar, entãn, regislrado, no outra Parte Contratante. prlocllOVencl()'1 Artlgo,v
mor Torres, Joe Ferrt:lra, wilmar momento em que se asSlnllda. o aCÔr- com !lsse fim, o Intcrc/lnlblo de ileS-
Oulmnriics, Milton Brandão, RnYll1

õ
Un- do cultl1rl1l entre Brasil P portugal'l soas, troca de Informações e permutll Cada Parte Contratante protegerA,

do Bngéa" Oscllr . Cardoso, Ant nlo que por Incrivel CJue pareça, o me- de material • em seu territórIo os direitos de pro-
Mn~(llhães, AntOnio Neves, Athlê Cou- lho! que tem a Inteiecttlalldade por- , ' Artigo II prledade art1stlca. Intelectual e clen-
ry, Doln Vieira, MatheUS Schmldt, tuguêsa ne3~ momento Infellzmen- ~ tlflcl\. orlglnáriá da outra Plll'te, da
Manoel .Rodrigues e Marcos Kertz- tI! não está na SUIl. terra' mas aqui no Oada Parte Contratante esfOFçar- harmonlll com as convençõCI Interna-
anllDn. opina, por unanimidade, de BflLSll, como aslUldos pollticos, em São Sll-Ii. por' promover Co' território da clonais a que tenlls. aderido ou-venha
noOrdo com o parecer do - relator, Paulo. alguns Il.té llqul em Brasllla, outra o conhecimento do seb patr!- á aderir no futuro. ,
Deputado Florl!G SOllres. pela aprc,va- outros na GUllnabara, em Belo Iro- môn.io cultural. por melo de.Jlvros, pe-!2. Igualmente estudarA' a' meI110r
9lío da Men&:lgem n9 430-67, que I'lzonte !lI espalhados pelos diversos ri6dlces e outrllS publlcaçoes, cOnf&- í d aut d
submete à del1berllção do _ponlP'es~o rincões desta tel'1'1l-lrmll.. E, se -qul- rêlíclllS, concertos, exposições, exlm- o~r:aItta~ ;°i:i~~m~ f::tame~~Squ:
Nacional o texto do Decrew-lCl nu- sermcs fazer por pIIrlldoxal que pa- ções olilemntográficllS e tel1tra.ls e 1 a r ,
mero lI24, de 27 de abril de 1067 que reça Interenmbio cultural Brasil- mani.festações a.ttIsticas semelhantl!ll, o outorgado aos autores nacionalt
ptorrogn o 'Pl'azo de apllcaçlio do, dls- Portugal, já que o melhor da Intelee- lltlvidades desportltas, programas ra- para0 recebimento de seul direitos.
posto no art. 19 do Decreto-lei nú- tualldade portuguêsa não está na sua dlofônlcos e de televisão l> dema.is I ArtigO VI
mero IDO, de 10 de janClro de 1067, pátria-mile meios apropriadas
sôbre d~ságlo de corrente- de tltulos " ". Cada. Parte Contratante favorecerA
dn dlvldll públlcll". o Com, todo o n05l:0 ll.]lOio a êste AcÔr- 2. A ;Parte _Oontr~tante promotora e estimulará. a cooperação entre a.

Sa!lJ. das Sessões da Oomlss.'io de do tjue tem rlÚZes EilJlnossas melho- das# atlV1
lm
dad

lr
es men.bclOáll.adas no pa~áo- respectivas Universidades; b:utltuiCões

Flnanr~s 17 de mnlo de 1067. - res' tracilçúes históricas, com tôda a gra.o pr e o ca er o encargo' as de enstnosuperfor, museus, blbl1ote~
Deputrtdo' Pereira Lopes :PreSIdente. nossa sátlsfnção por ver qUe Os nos- de.sl1esllS .dela decorrentes, devendo 11 cas, inStituIções científicas e tecnol6-

, 50S elos com P<lrlllgal serAo efdlva- Parte em cujo território se realizem ,gloas -e demais entidades culturais.
O!:iR rCf:'" ~"'!'E:' dos de maneira a qUe haja um pro- as manlfestw}ões, assegurar tc.!Ia a II&-, .'
Em 'c~seClUêncla sal dlt Ordem do cesso orlador e de Intercâmbio cul- 's1Btêncla e a concessão das facillda- ,Artigo VII

Dl ara publroa~âO turlll. deixamos, porém, consJgnada des ao seu alcance. ~ Com o ·flm de opromover a rea1l2llo-'
a, p " noo Anoals a nossa poslçÍlo' em rela.- 3, A todo o matertal que ilzer par- cão de conferencias, estlÍgIOfl,' cursos,

DIsculls{Jo 11nlclI do Projeto de ção !lo regime que Il'l. impera e .. ne- te' dlUl referidas manl.festaçõc. serA investigações ou pcsqulslII no !errltó-
- Decreto LegIslativo na 30B-A, de cessldade. qUe tem o Oov~nlo bras!- concedida, para' efeito de d~sembara~ rIo da outra Pll.rle, cada Parte Con

IDO?, c/ue aprova o texto do AcOr- leiro, por intermédio da SUB chance- ço alfandegário, 1Ben~ão de direitos e tratante favorecerá e elltlmulará o In-
do Cull1tral cclebracto,enfre oBra- larla, de, lutar. já ,que faz Itllercf1m- demalt!&xlll portuárlllll, jlerCâmblo de profess6res, ártlB.tlll
sil e portugal, anslnado em l.fs~ blo CUltural. pllra qUe haja na. pã- . - . cientistas, investigadores ou pez utsa~
boa ao" 7 de setembro de 1~66; trUl ,OrIginal, na terra 'Irmã de portu- Artigo 111 dores técnicos e demal. rejJerse~t
terlflo pareeeres: das C01lllstóes de !lal, uma verdadeira d~mocracla com 'Cada. Parte Oontrlltanf.e promove- tes de outras atividades CUlturaw·an-
C'orwlttulção e Justlça, pela cans- verdadeira oposIção e para. que ela t - ~ ~ t' li As Parte ú ntr t te .
tl/uciollalldade; /avortlvel, da Co- se permita qUe uma IlltelectUalldade! rá! atrll.vé& de Inst1 UlteçOc[pÚr1cas OU

I
oUl'Ítrlío também' es~ t,~n s pr~'" o

11ZÚJ8áo de lUucagão e Cultural. autêntica .florel/Çl!. e Ie de.JcnVobrllo,! pt'lVadal ellpl!clalmen .....tl utos ti -I l4!nclll necessârla ~_ 1 ll. a aIS 
n~ratores: I!f,.:.th01"es lE.llll: Fran- (Muito ~; mutto bem,) elltíticos, SOCiedades de escrltol'ea e . _ue es que, em vlr-
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A:ri;lj[J ~::Jl1

Cnda Pnrte ContJ'nL(\nte ~ncei'lel'ii
equJval&i:lcia de estudos aos nacionais
ae íjllalQuel' elos, doIs pal~es que te
Iihllm tido nnrovol!nll'ento P.!1ro'~):' em
CJ:lnhelecJmentos de ensino da ou~m

Pade, I1n.m o efeIto de sorem tral1S
ierMos D~ra í'S seus llr6flrlos esfR_
belecllrt t'lll os de ensino do mesmo
gmll r1\1 ndmltldos nos de g~au s\lb,e
tlU~nte,

:l. A eql1lvc.J~llcln nerA e~ta\:oeleclé'a

em face da dt'cumentncão consftle
rado IrI/ll'l"" e devidamente le;:allzada
e som levn~ em oonb dlferençll1l Te
pilnmr'llfrr~~ do dl1rnr,!io dos nlclns
de psturlo, procedendo-se, entretanto,
fi n~c"~"<lda cOl1cllln~ão 'Ud:ítlca. e
CurrIcular,

li, Rncrmhcelcla a equivalêncln de
t'otudos de um dos graus, a admls~ão
r;o grau "ul-~cqUente tar-se-á. ser:llll
C~, as condlçlles csto.be1eoidas por

Luuo no parágrafo anterior, vIagem em
wJB"flo cultural da outra Parte.

3. AR Purt.es Contratantes pro·
llUl'arão fomentar M viagens ele ez-.
tudo de universitários da outra Parte
lIO seu território, quando de'lJdamen-'
lo crellcllclndos pelo Ministél'Jo das
Rehl!;iJEs B};terlores do Brasil e pelo
Mlnlstéllo elos Nef~óclos E"tr~,n;'f'" flS
de Portu~nl, a':B2:':llrando-lhes todas
/13 tacJlltlacles ao IOCll alcance.

Arlí[j[> 11111

Cncllt Pade Con;ratal1te pl'omoverá
U CIlllÇfio nas respecUvas UJllve;'~ldl\

des, de cútcüras uetlJcadas ao cs~udo
aa I1fstôda, lltclatlHa e demds as
lJEctúfl cultul'nln (1ft. Purte COnslgnn~ó.

l:lD.
2, As Purtes Contratantes pro

t:lllIllfo noordenllr tU! atividades dos
jeJlOi'E~ do Bl'mU e ue POl'tug!l1 nos
tJUL'D!.l pulf,tJs.

.I1rfjf1o JX

./\0 .F Itr!"s Cunl,l'Utrmtes, proehunan.
clo Il ldentitlcação do seu Ihtel'ê.;,e
U(J/JllIjJ] ng tntela de fomentar a dlfu
f,Eo ()l1 ljJ)~llD PO\'tUr,llêSlI e :la cultu
n, li:' (....lil'''~ih 1m promoverão a cl'Ja
~üo de C~llÍl'('3 conjuntos para. divul
gWl Cf 1l1icJllnt'l<rllal da Ilngua e da
cl1ltum ele :lInbos os Plllses. e pstIml1
]~1"1f) 1'" J'1Jc;~lbas privll~as no mes
lno ÍI'IJj~lt~q.

aquelll elas duas legislações 'I.ue no
caso fór maIs favorável ao Intel es
sado.

4. Os alunos que se desloquem de
um pais para o outro e queiram lléle
prossegUir seus estudos, serão au 10
rlzados, a titulo excepélonal, a mat,l
cular-se fora. do praZO, de modo a
não sofrerem prejuízos peJn fnlta de
coincidência nas épocas escolares,

5. cacla. Parte ContratMle con
ccderit, para efeito de lugresso em
suas Unlvel'sldaüe, ou InstitutoS iso
lados de ensino supllrlor, dispema d€
provas vestibulares ou de aptidão aos
nacIonais de ambS$ as Partes por ado
res de certificado ou diploma de con
clusão de curso de nível médio, expe
dido por estabelecimento de ..mslno
de uma das Partes Contratantes ten
do em conta a alta média do apro
veitamento escolar na forma da le
J:lslação mais favorável vigente numa
dns Partes Contratantes, Os pedidos
de miLtTlcula nessas condições scriJo
encaminhados por v1a diplomática e
dependerão também de passa'Porte de
viagem com vista regUill.men!ar, Nos
demais casos, a DIatricula ",'rá c<m
cedida depois das respectivas provas
de admissão, efetuadas em '$tabelo
cimenws de ensluo superior ne uma
das Partes e desde que os beucIi
clários reunam as condlçõcs Jegals de
ingresso.

O. No caso de Ingresso sem l'....ame
Arllgo X dtl admissão, em conformIdade com

Cnda Pinle COJ]tm!ante favoreeerá o disposto no parágrafo pr~redente o
fi tl"j!lçilo e a manut,ençáo, em seu estudante só' podera obter tJ.'lll1Sfe,l"ên~
lenilórjo, rlc ccnb'os e institutos !'lara cia para o esta;'elccl.lllenw de ensino
(I t~luclo e a cUfuaDo da cunurn. da do paIs onde Jéz os estud')s de uiví J
outra <'arte, médio ao fim de um núm6ro lle doIs

:L CID cent,ro~ e Institutos acIma anos, salvo trlllando-,'o de bOllúsla
Te!I"'Jüos cOlllpl'eenderáo bibJlol0ces. devldam~nte creo:lencjado ou, excep
núcJeo6 de blbllogrnfla e dOC\1111en'n- clonlilmence, de ebt'.l:lan,e que per
~110 dlc"otcc~s, cJnl)l11l.tecas, além de SUIIS condições peculiares ,venba. a Ip.r
üuirr'c d" tljJf'JlOfl à cltvul"tlcão da' conslderatlo pel'j respectml ~tJvc"Jl"
UUltWfl lJlodl'Jn, nrUt;Uca t cÍ0I,WI- em sltuaçüo semeJhlll1le.
OI! [Jft Fel!' Inter~S~DCla a. que ~5bl'ão 7. Pal'a que JS prlncíplos do pre-
11'Ul1(j!t"~élos li consu1ta pt1bllca. tente'l1rtlgo jlO~úíU;1 r-ceDe,' nos dois

, , PIlÍbrs Idêntica I:IllJIC:lção. as soluçóes
ArI'~ID ."1 Que clfcll1 um .:!j:'ll:n· sPlào imcdJata-

Cnda PAl'la Cuntr:ltllnte promove- mente levadas ao conbeclmento da
rf' a. mclu~f:o !lOS B~U6 programas Comissão previsla no ~rtig:J XVlja
llr.clonaJs nos v61']os graus e 1'a.:!Jl(jS Ilm de que esta. estu(l_ e promova a
de P~~12;Q (;" Iitlmt.urn, íln Hlaió"in, sua unlf()rm1za~al.>.
da (,[ (I,'. r(UJl1 E' íl,,, [Irmais aepectos Arti'1'J XIV
CUH.UJ'D1S [la oul,'[l, Pinte,

:L Cpr:ln p"l'te Contratante em- Cada Parte Contratante reconhece-
'penhar-s17lÍ no sentido de que seus rá, para efel'o de exerclclo de pr(J
JjVfI'~ ~1!ditic,:~ n;o ~onl"nhr!'l' 11J~ fissão eln seu territárJo, os diplomas
loJl.f1n' ('UI ('1', "l1eps sõbre a vlél:t e os e titulos profissionais làône03 expe-
vllh'J('~ clll1ul'flls ela outra Pa:te, didos por instltutos ele ensino da ou-

Artl:/D ';\l] tm Pn.i'te e desde que devidamente
Jegul121!OJos e emitIdos em favor de

Cnda P~J'te Cr"llt,rr,tn.nte concederá naelol1llls de uma :lU da outra Parte.
I'nuilllmmte bôls~s de estudo a Ila- favorecendo, em caso de inexislência
Illon"Ir. da outra Part~ possuldDl't's da ou dlferençe de cursos, as necess:\rIas'
tllplm'll1 llnlVl',',c\h\.rlo, prnfJs.~lonais e adaptaçõ2s para o !Dais próximo.
l1J'I,i'lê'l",. li fIm de np~r!~lc(lnrem sells - ArIlU:J XV
,~n,ü]:[:J.rn~rd['j!J nu l'cnlj:.:J,rnn lnVflS,.
Lgl'''C:.5 Dl! D0f.qulsas nO ~.a!lmO ílc Cada Parte ·Contratante reconhece
~uag ~~r>ecf~lidarl~s, .~~ MIsM él~ pc- rá a validade, para efeIto de matrJ
tllUD cJ"VCl'i'O Bel' Ueadns em !prrltó\'io cula em curso de apm-felçoamento e
e IlJ':t.JI "Hí"~ nnr]C'!12is de cada rar- de especJalJznção dos diplomas e ti·
'!:! Cnn:.rntllI11e. tulos prof\{slolllÚS Jdóneos expedidos

flor (mlabclccim~ntos de ensino con
gimercs da outra Far/e, desd<l_que 05
)'eferldos documentos estejam devida
mente legaliza~ e seus porrado,cs
ae!a.m 'naclonllls de uma ou da outra
Parw.

Artigo XVI

Para zalar pela. aplicação do pre
sente Aeôrdo; será arlada uma Comis~
Bão Milita. constitufda por três repre
,entantes de cada Parte contratante,
a qual se reuntrá quando nec~ssárlo

e alternadamente na capital dos res-
1J~c tivos palscs. •

2. NQ. referIda ComJsJlio deverão
estar representados os, Mlnlstérios das
P.elllçóes Exterlores e da Educaçlio c
Cultura do Brasil e os Mluistél'Jos dos
Negóclos EstrangeIros e da Educuçáo
NacIonal de Portuglll. A Comissão
será presidida por um dos represen
tantes do pais onde se realizará a
reunifio e a ela poderão ser ag1'tllia-

dos os técnlécs e assessill'es Julg'lIdOl Conforme dJz aquela agcnc:n ame
necessárlos. ' ricana., em dllcumlllto ofic'nJ, CSSell

3. Cllberá 11 referida ComlssflO e3- projetos abrf:.l1,;el1l:
tudar e propor llS medJdas adequadas , 1) FllUlJ;a.Jllnto da Educf.\:l:l Prl
à boa. execução do presente Acordo. m7r1a.. Ací'rdo com o '\LnL.~":,) d!l

Euucuçiio e Cultura:
Artigo XVII 2' 'l"'Cll1luncnto de educa;:J,) p.inJá-

O presente Acôrdo substituir, a ria, nperltiçc';"i1nnto de CUl'L~"i' '" CID
punIr àa data da sua entrlld:l em acilrclo c~m us Secretal'ias de El::lca
vlflor, "o AcOrdo de Coopcraçiio In- çãa do H['rdê:;t~;
teleclual cntre o Brasil e Port'wal" 3) Treülamen(o e a1fabc:l;~ç1t.] da
assÍllado em Lisboa a 6 de dezel'nbro lidultos no Nordeste, pro:;mmu l~,v:lI-
de 1948. • vendo um milhão de P€SSOIt~,

Artigo :XV1l1 ,4) Plnnejllmento da eÜuc:lç.'i~ se-
. cundária e de serviÇOS cJn5ultlvos.

O presente AcOrdo entrará em vi- AcOrdo com o MinistérIo d~ Etluca
gor trInta dias depois da lroca uos ~ão e cem as SecretarIas de Edu~a
Instrumentos de Retificação, a efe- çf:o.
toar-se na cillade de BrllSilla ~ sua 5' D~s<'nvülvimento do trC'lna;)l~n
vIgência durará até seis meses após to vocacional e ludustrJa.I, com a crIa
a data em que fór denunciado por çào de tl'&S cpntl'os, até 1968, na Ccu-
uma das ·partes Contratantes. nabara, São Paulo e Pórto Alc~te.

Em fé do que, os Plenlpotenclinios 6)' Aperfelç:Jamento de trelnr,'JIcn-
acima r.....neados assinam e selam o to tia nprenlll:Ollllcm induslrial. Atôr-
presente AcÓrdo. do com o SENAI.

Feito em Lisboa, aos sete d!as do 7) Melhoramenw do tl'dmllllento
mes de setembro de mil novecentos vocacional da aprendizagem. Acórdo
e sessentà e seis; em dois exempla:es com o 'SENAI, no' Nordeste.
Igualmente autênticos. 8) Euucaçâo e treinamento de pro-

Pelo Governo dos Estados Unldos fessõres de nível médio, Ac::.rdo com
do Brasil: Juracy ~lagalhãe8. as faculdades de filosofia.

Pelo Govêl'llo Português: Fr411co ~l Pós-graduação em ecc'mmlla.
Nogueira. Acõrdo com a UnlversJdade de São

O SR, PRESIDENTE:: ~~I~.Cl'lação de um centro nacional
Os senhores que apl'ovam qliellam de engenharIa. AcOrdo com 11 lllltlga.

ficar como estão. Unlversidaele do Brasil e com a Pon-
(Pausa) tlfkla Universidade, catóilca do Rio

AptOVlldo. de JaneIro.
VaI à Redação Final. 11) Criação de WI1 CurSCl de cn~(l-
O sn. P.RESIDENTE: nhal'ln mecâniea. Acõrdo com o Ins-

tltuto de Tecnologia da Acrcná.u-
Nã.o havendo na Oruem do Dia tíca.

maJs matérIa em regime de urgência: 12) ,Ph1nejamento e reforma do en
dou a Palavra lia nobre Deputado sino superior e de nível naclon:tl. 
MárcIo Moreira Alves., I!: o famoso MEC-USAID. - Ac:,rdo

com o M1nlr.tério dJI Educ:o.ç50,
O SR. lIIAnCIO lUORElRA ALVES 13) Melhoramento e reTo!'lJ];! da'

'. (S~m ret:isão do oradOr) _ Sr. adrninlstrcç:1o universltárla, 'rn':i!béui,
Pre5JClenle e 51'S. Deputados' venho acõrdo com o Minlstérlo da EduclJ.
hoje trazer a opu,láo ela opo~lção llÔ- çüo e CulLura,
bre um assunto extremamente nebu- 14) Plancja.{llento e 8n:U15e d~ mão
loso, fantlluml:lgól'lcO e pouco conl1e- de-obm,.I\ col'do com o Minlsl';!'lo do
ddo: os acôrdos fIrmados entre a P!anejamellt".
USAID e o Govêrno brasl1elro no se- ' 15) Ac6rc1o par~ a 'Publ1caç:io de
tor da educaçüo;- l1vros técnIcos, cientlflcoi! e cduca..

Hoje, na Comissão- de Educação e clomds, pr>rA 05 quais estão rts:I'va
Cultill'lI desta 'Casa, foi distribuído dos, 75 bilhões de cruzcll'cs ant,gos,
pelo h'llnlstério dfl Euucaçilo e Cul&u- lste 1I110,.e que envolve a J)uiJJr~i\o
ra um texto ofIclal com a síntese de de 51 milhões 'de livros no Bl'!'~il, afê
um desses IJcõrdos - o f,côrdo sôbre 1969. Acõrclo com a COME:ilm (CO
a reforma unlver&itárla - exatamente ml:sf:o do LIvro Técnico-D1d:ttl~o).
o que caUSll l1lllior celeulua e cUs- E, finalmente, um !tem que não
cu."i\o cntre os estud:mtes e aquê!.e faz pll.rie de nenhum ac'irdo, nU g que
conhecido globalmente como MEC'- rcve'.J. pvrfclt,":nente a tnkCl~'::o da
USAID. ltsse acordo 101 refol'mal.1o a agêl1Cl.. nortc-lI11lerlcana ao fil;;zr os
9 <le maio de 1967. No cnk:mto, não demais ac61'dOll, abzangmdo t0:lr..S 08
é ab&olutamente o único. e nós, na nivels tJ::l educllção no El'J~n. Diz
CâmnTn dos Deputados, nüo cunhece- aqui a US.1m: "Tre.inaménI0s e de
mos os textos oflclll1s dos demais 15 senvolvlmento de partlcJpnn t~s rSlle
acórúos atull1mcnte e1Í1 vigor. _ Na clais". Trnta-se de petzibJlltl1r trel
verdade. nem sequer o MlnlsLro da namento especial a partlélpa:lt~'z. que
Educaril.o os conhece. No dia 28 de serão 'lideres orientado)l, fOl'fiéCCndo
Ilbrll. quando S. Ex3 aqui estêve, na se tr"ln:J,m~nto PRZa admlnl~lrJ.dores
COllllssão de Educação e cultura, de- de pre5t.iglo e po.t:a responn:'vcls pela
clarou que, pelo fato de estar no politlcll - em ingUl no t~:lo 0;1::1
exercJclo do MlnlstéI'io apeno.s llav:a !lal, _policy mdkcrs '- atll21~ vU em
um mi's e alguns dias, não tivera potencial. E acreSC8.la a Mlt~:.o llue
tempo de ler todc,s êsses acOrdol. Macrrcl1ta s~lÍo obtidas mllis l'h.piu.!l·
Declarou ainda que os atõrdos !lram mente solu~úes para problemlls buro
7, conforme pode ser constlltado pelai crá.tlcos CJU~ Impedem o a~~:::I...olvl-
notas taqulgrf:flCfl$ daquele depo.i- mento".
mento, quantlo na verdat1e í!les são Contlllurmdo na parte e:,~pudtlva.
16, como' em segulda o próprio r.n- eu não przclmrlll maIs f,~zc'l' n:nllum
nlstro reconheceu, quando 11 para ele dJscur~ll, nem trllzee: nenhum motIvo
o único texto oflcial que nOs dá In- pelo ClIl:d n opusir,ão julf';:i seu dever
formações s&llre o at~unto, o qual, al~rla.r o Pals para 03 acür.:lOll, que,
evld('ntemente, não é 110 aov~rno na verd!lüe, entregam o cns:n!J na.
brasileiro, é da USAID, texto êsse clonal n uma potL.nc:~ estr:.u::;ell'a e
que tenho em m:los e que é J' rela- Z6'1'e1llm um· esqu_ de dcminllÇâo
tório de projetos correntes dCl HP.o, ~olonlnl el,,-s:;lca, fleslSe o JmpêlJo RO
ou seja, Escritório de RE'cursos nu- lJ1ano, 1'':'sto em cxecur:iio desde o 'Sé-
manos duguela. organlz:tçlio norte-' oulo n ant~s de erIlto, tendo piltsado
americana.. ' 'pelo Império Romano, p?lo Impél'1o
, Para. que despassionllllzemos o do· Tul'co, com seus j&DiZllros, pelo Im
bate o máxImo pOSIIlvel e pílrn ll'l~ pério lngl~s e até mesmo p~los je
os senhores membros da Maiorl:t. ta- nUítas dos sete povos das Mi,~iies e,
nham uma noçüo exn.ta da Impor:.7-I- hoje, sencJo executado pelo grnnde
ela dêsses Ilcõrdos, Iniclal'el esla Clt' Império de nC'zsa época, em cuja área
1l00Içilo lendo a relação de proJc:. ~ de influência viv,ll!l1os, cs Estados
em flKl!Cuçáo por parte da USAl~. :Unidos. Mo.s, para dcspersonalizar e
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sado pelo assunto e, sendo amigo meros. dados, que comprovam a tern
de alguns dos' americanos, quan- vel \'I!ntração no trabalhismo bra
do conversava Col•• êles, certo dia; sl1eilo do sindicalismo americano,
na presença da Profes.sôra Maria nestes últimos três ne-gros anos. E
Aparecida Pourchet, após eJq:Jo, ainda terei oportunidade, se Deus o
sição sõbre minhas idéias, fui quiser. de fazer, desta tribuna, em
convidado a fazer parte da Co- relação 89' sindicalismo, aquilo que
missão." . . V. Exa. esqi. fazendo em relaçáo aos

O Sr. Hemla1l0 Alvas - V. Exa. universitários, -ou ~,!jR promover uma
se retere ao membro da Montreal? séria lf circunstanciada denúncia do

O' SR. -MARCIO MOREIRA ALVES que vem acontecend'l neste setor tão
- snn. importante..

O Sr. Hermallo Alves - V. Exa. O SR. MÁRCIO MOREIRA ALVES
sabe limito bem que foI a Montreal - Muito obrigado.
encarregada pelo Ministério do Pl&ne- .o Sr. Hennano Alvcs - Pcrmlta
jamento do Governo de preparar a so uma pequena interferência para
tal planificação do desenvolvimento' acreOJntal' um dado ao que disse o
da Amazônia, que tanta p;rItll provo- Deputado David LereI': há \ l=o.Quco
cou no seio da própria F:.evoluc.ão mais de dez dias, '0 Sr \Valter Reu-

O SR. MARCIO MOREm.A AL-' ter, que é Presidente do S:nclicato dos
VES - Por parte, inclusive, do 00- Tmbalhadores em Automóveis, nos
vernador do Amazonas. E' exltto. Mas Estados Unidos, e um ·os· dirlGontes
vejam. Vassas Exas. -o Govêrno de do Congresso AFL-CIO .rtc~"IJfCeu
quisli1lgs nomeia, oom." não pOilcl';a Pll1,Ileamente que as ativiaades 'cLnal
deixar de ser. para represe.utar o Era- cnllct&s nortc-llmerlcanqs n0 I'-lderlor
sil, um honiem que tem como qnal!- esl~vam sendo 'f,maneJadas, durante
dad~' declaradà alJenns a de 'Ser' aml- n~1U& de um dec~mo, por Intên.1edio
go dos i1merlcanos que trabalbavom d:>, ,seu próprIo sIndIcato, ~FL-CfO,
no mesmo setor. Que e,>;péeie de fis- pé,a Agência ~;ntml de In.~Ji'lencla.,
callzação é essa? QUo esp'cl~ de eon- r;ue Jal1çava I'b"lm dinheiro sôbre os
trOle é êste? Mas vai lônge. No orça- t;lmU~n.t!'s europeus, latlno-all1el'1~a
menta de 1967 ora em execucão o nc~, i:sll1tlcos e afrlcanDs.
chefe i'l dést li t ' -. • O SR. MAltCIO MORE'IRA ~,l,"ES
'ue c VI e gov rno ~ range.tro _ Corroborando'à informpção deVos

~I . se implantou no Bras1l, o grao- sa l1:=a., are'l'ista "TIme, atual
L':lr do MaeheTlll I. CD;tclo B7anco, Ulrnte em-circulação, presta exata•
Mmlstro Roberto C-:lmpo•. teve o cul- mente a mesma Informa~ão, com
dado de c!,rtar. tôdas Dc verbas dcr;lI- l:',rl'!ndes minúcias, em um aTt.ir, cna
nadas a ImanClar o acompanhamento mallo' "Quem tomal'l, r.cmta dos Or
dos ac~rd9s entre o. Ministério ela gi\l!~ .. da OIA?" Evidentemente, .sel
Educaçao e Cultura e a. USAID por Clue os órgãos da CIA neste Pais os
parte do ~vêrno broslllmo. lão mult.ó bem amparados. PI'OSse-

O Sr. Dalllá Lerf,r - Denuta::lo MAr- rruindo nas conslderaçõ~s que \'inha
cio Moreira Alves, CjUlIudo V. EXa. fazendo, quero dizer CjU êsse famo-'
chama a atenção para a pessoa rIo.<:o eidadáo, cuja quall!icacão para in
Sr. Roberto Oliveira Campos, Jem- tegrar uma equiPe brasileira era ser
bro-me de artigo que vi ontem es- amigo dos· americanos, parece não ser
t~mpado no jornal "O Estado' de conhecIdo do atual Olrator do Eusl
Sno Paulo", onde S. Exa. - mlõ- no Superior Profe~sor Carlos Del Cas-
SUa ex-Excelência - faz a letesa do~ filho clue declarou ao jornal "O 'Es
acordos MEC-TIS."m com J'lQuela· mlz- lado' de São Paulo", em ~ de mala
rora de riso e de er!ldlçiÍo que ~e (> de 1067, que não CO::\'lP.C'l... o índl~1-
peculiar. O Sr. Roberto Oliveira duo e 1'18 É'J~ não er.l cio MlnJstérlo
Cnmpos fala ne.o;.~a entrevisw em in- da E;l'J<;nr,ão. E' cla~o, éle era da fir
tel·ell.mbio cultural. Ora, V. EY.,n. sa- 11'.a Mon"'cal Mas o MmistúJ 'Cano
be que agorlnha mesmo acabamos de Dl1trá que rpvelou aq'llla mnc;çn Ig
v~tar e aprovar um acõrdo de intQ~· 12ornnela, ql.anfto aqlll .!st.i!\'c na Co
cambio culturai entre Bmsll e Por- missão de Educação e Cultura, a res
tugal. Já os possulmos, êsses aeor- i"e!to desses acordos fundamentais pa
dos, com a França, com outros uni· 1a o futuro rIa cultura b'rnsllelra. no
ses da Europa e com '" Estaelos Uni- rnt"uto, no dia 9 de l'l1ulo, portnnto,
d.!ls. Mas os aeordo~ ~[F:r.-USAID nWJ exatamente' 11 dia. mnl~ tarde, asst
sao acordos de intcrr-~mbló cultu- n'lU nõvo eonvl;ni:J, c;"rl! dar co:Jel'~
ral. " tma a todo o trabalho q'le já havia

O '::lR. MARCIa MOREIRA Ali ;.1[10 execll!.a.l.' llcstrs clois últn: os
- Sao de direção eultnrhl. 'l.nos, desde "965. Ebce convênio diz,

O Sr. Davi~ Lerer - " sao de tu- rm. tf!rmos mais vagr.s ", )1C'rtanto,
tela, de câmblo C\llttll·_l. ont'- êles n~' r"als perigoso" exataml'1!te o tlue dl
imprtmirão as marchas fJue qltiserem 7,In o "'Jnvênlo "lntel·lor. Alúm de féS
principalmente a marcha à ré.. Por ~nllar. evidenre~~nte.a eflriência de
isso mesm!>, nobre DrDu!" do, o flue lt·jluro. do Ministro Tarso Dutl'B em
está ac.ontecendo no Ernstl não s>! ~nze dias, ~ue pos3i\l~lll1ente eom1ilO
refere apenas ao seto, universitário varia a eficiência áo m('~,(Jdo Paulo
Vai mais longe e nbrnTIrr·' tt\('IILÇ P_S Freire, é d<l. se ->gtrünhnr clue, !lIiÓS
nl.ividades dos setores maIs atlvoR tI' ~,sa aflrmaçá'l de ignorf\n~la, sem aue
Brasil, a saber: os slndJeatos rurals- llgn~u'I'l\ :::l1:nissão do MlnishjrJo da.
como já foi denunciado pelo nobre ","llucnção P, cultura t1ve,,:;e sido reunl
Deputado Hennano Alves.... c /9s pró" :'a. sem que as unl'lcrsldn1es tlvt~'sem
.prios aperãrlos. :F qllpm o r11~~ n!\~ 0ulnndo ;õb~{- lJ r'~st1nto, srm ql'e °
sou eu, nobre Deputado, P.' T Senhor Conselho Federal de ;;:'lura~.!\o t.l\'l'.~.

Ministro do Trabalho, Sr. Jarbll~ ':~ mais uma vel! olllna'lo ~ôbl'e 11. ll'.!\"
Passarinho, que afirmou que ir!' ln- térla, desta vez. 'sncrlÍriamos, C.(lm
vestigar a atlvlI'f!1des d'" TOT, Instl- ·co'lJher.lmonto de eansa. o' Mlnj.tl'o
tudo Cultural do Trllnblho. que se aEsme I/ÕVO convênio, ap~na~ 1\0 se-.
encarrega de InstMlin, de neürclo, e")- tor universitário.
dentemente, com o ~lr.d·'.nlismo ame· o Sr. Doin Vieira - Nobre Dspu
rlClmo. e não com no'_.~~ tr!1dJn5~s tndo Mhrclo Alve•. na qllalidade de
sindicais de. trabalhistas, HMres. ope- professor úniversllário, r Pllo"j1o me
rários e de levá-los no~ Ert!ltlos Unl- com a manlfestllÇão e o depoimento
dos, . '" de V. Exa., - 'Jrlac1Da\mente \lU 'qtte

O SR. MARCIO MORLI"A ALVES 1l~': rtpresent90m um desejo, que é
- Os tais lideres orientados, . comum ao 'MUI> de revalorizn 'Ii" do
-O Sr•. David LereI' - . .• e, en- homem brasi'E'Jr<l, cU.lar, rf'mple,:o;: de

fim, fazer-lhes uma lavlIgr-m cerebral' lnferJorJdade já havium ,ido SUl,"-a
em regra, como acontece nos melho dos e qile se üfil1r.:,VS como' c9o:Jl\z
res' regimes totalitlitios, pos maIs bem de rcsolvl'!r seu~ próllrlOl probJel'111s.
organizados, de tal sorte que venham Infelizmente, no~ úíi,'(\(lf ano~. n~ra
aqui para o Brasil fazer tudo llI1uilo '·é. -;le illnl1 série de Iru~tJ'llrr,es que
que o mestre mandou e não o que ao lhE' toram_ Impo~tas, viu-se o hOTuell1
operário Interessar. ]) .tI. que S. Exa._ do Brasll qUa~r que diantr da COII
o Sr. MlnlBtro, está il)t.erer,~!lClo no tlngência de descrer novament... de
ICT e nas atividades da. OIT, aqui sua capacidade. E agora v. ]]"D. , In~
lUJ Brasil, poSso dizer a V. Exll.. que tegiado na progratnarão do MnB. l~~

t&l!tho dllodl'l9, enrradas de dados, 11'11\- vanta essa real1rm9ocâ!l de nossa cr.-

, descmocionar o debate, são necessá- bem para quê, mas que se admite
rios explicações pos~riores. sejam quadros de administração na-

Esscs llcôrdos foram assinados em tivos..•
maio de 1965 pelo então Ministro Su- O SR. MARCIO MOREIRA ALVES
pllcy de Lacerda.. O ~.!Ilnistro Suplicy - De direção.
de Lacerda, em defesa de sua posl- O Sr. He1"1l1ano Alves - ... dentro
çv.o, em declarações recent:mente pu- desta ordem colonial que se instala,
bIlcadas nos jornllís, nada mais feve chamaria a atenção de V. Ex~ para
a dizer senão' que aquêles que contra o seguinte fato, que considero muito
os AcOrdos se levantam o fazem pelo s~rio. Neste lnstlmte, em MInas Ge
mesmo motivo pelos quais são contrá- rals, com sede na EscollJ, de Viçôsa,
rios à guerra no Vietnam. Não tendo uma 'equlpe da M:.!chJgan atate Un!
argumentos para. justificar o verda- verslty está fazendo Uma pesquisa sO
delro crIme de lesa-pátria que prat!- bre o comportamento. poJ1tlco do ho
cOu, respD.ldn(lo pEJo govôrll~ de,eu- mem do campo no Brasil. Ora, a Mi
tôo, êsse clC:U'1áo, H,,1tor da. Vniver- chígan Siate University, 'Segundo fi
sidatle do t'ornnú, po~ nomear,ho -do cOu comprovado nos Estados Unidos,
Marechal II, Costa e Silva, dJas? -qU3 no Congresso e na Imprensa norre
ser contrn .(, ncôrdo MEC-USAID é ú americana, segundo foi conhecido
mezmu coisa quase que sel' contra Il pelos seus próprios Diretores, foi fi
g"Drra do 'lietnam. S. E::g nos faz, nallciada pela Agõncla Central de In
aJiful, um gJ'1l11de fav"r. Coloca (,011- tellljencla, !lo ACI ou CIA, para um
tra t'::se,; l1~ôrdos toclos os lide1es programa de preparo de. pollcla se
:mundlals, poJli;II::>S e religiosos, que, creta no Vletnllln para o Govêrno do
!1cste m!J1l'rn/o. se e1lforçam para <s- cntSo PremJer Ngo Dinh Diem. l\1ais
tUl1cn.r o sangue. e ('stnnca1 a guerra. llcliante chamaria a atenção de V.
quc no Sud~e3êe asi:ítJco lllllfaçn o Ex~ e desta Casa para outro ruJpec
IllUl'do. Mf\E, apesar de noslnlldos em to que considero muito grave: é que,
nJPlo tio 1!JGS. os acõ:rllos foram mall- quando se fala hoje -em professõres
tidos em sEf;rüdo, porque o Govérno norte-americanos, há que -distinguir
d!' antno tlnlm a pLl'Celta comoihela t'ntre professôres e "professõl'es",
do verdadeir~ crime contra a sobl.'ra- porque antes da segunda guerrlí mun
nlu l1:wlonal nue pratlcava, e. só' fo- dia1, quando nos referJamos a "turls·
rllm rcvel:J.dns em novembro de 1Dlill, tas alemães, tínhamos de distinguir
portnnto, me.1s de um ano depois' de entre os turistas li! outros tipos de tu

.sua assInatura, quando sua execução ristas - turistas poUtlcos. No· caso
já estava, como e5tll, cm curso IIa dos professôres, trago'a V. Ex' uma
Conferlncia dCl Educa~ão realizada denúnClia comprovada desta honrada
em Pôrto Alegre. . . pubJ1cação de mais de um século de

.Àquela época, o Ministro da Edu- idade nOlf Estados U'nldos, que é a
cação, l:'rofe.<;sor Muniz de Aragão, reVista "The Nation", de 27 de fe
apresentQu os textos do acórdo sObre verelro de 1967. Segundo "Thé Na
enslno universitário ao conselho Fe- tlon", o Dl'. E\!1"on M. ·Kirkpatrick
deral de ;Educação, que tem, por lei, que há doze anos é Diretor-Execut!vó

,a atribuição de adotar e propor mo- da. "American' Polltical Science Asso.
difleações. e medidas que visem à ex- clation", fraternidade que conta com
pansão e ao Ilperfeiçoamento do en. 16 míl professÕ1'es norte-americanos,
sino. - e por dez anos Diretor-Executivo de

o Conselho Federal de Educação, "Operatlons and policy Research
esquecendo sua obrigação legal, de- Inc. ", organização auxiJ1ar éIa. "United.
slntiu de propor. essas mudanças no States Information Service", usrs ou
ensino universitário brasileiro, e eon- USAm, como se diz hoje na prona
cordou,' sem examé, com o documen- ganda norte-americana, no exterior,
to que lhe era aprc.:;entado pelo Mi- em financiamento de livros de na
nistro da Educação. ' tureza polltlca para. interIerêncla ,noS

Quero ttnzer aqui o depoimento do assuntos politlcos de divel'sos palses
Reitor de uma grande Universidade,' o ProIessor lj:vron M. ,Kirkpatrick:
o Profer.sor Aluizio - Pimenta, Reitor, que foi durante a guerra (lo Ollice oJ
até êstc 'ano, da Universidade de Mi- Strateuie fierviees, raiz da ClA de
nas Gerais.' Declarou~me sábadO, em hoje, reconhece qúe os trabalhos dos
Belo Horizonte, que" jamll.ÍS aquela seus escritórios -estavam sendo finan.
Universidade, uma elas quatro maio- .clados por essa Agência Central de
res elo J"msll, fOra consultada em Intellgência do Govêrno dos Eqtados
qUal(ju~r tempo sdbre qualqu~r luspec- Unidos. Veja que a denúncia que V.
to di'"ses aeIlrdos. EX' faz a esta Casa acima de parti.

Mn.s o motivo que o Mí:nistro Mu- dos e de conveniências ocasicnalB é
niz íle Aragão tinha para não con- extremamente l.lrave, extremamente
sultar nlnp;uém está expressa na en- sêrla e se baseia em mirlades de fatos
t l.s'~ i d 1 semelhantes- a êsse.· Agradeço a V.
rev""", clue deu e foi publ ca a pe o E!:~ a gentlleza de permitir o llP~.l'te.

jornal "úWmn Hora", do Rio de'Ja- O S ~
neiro, do dia 9 de dezembro de 1966. . R. MARCI.Q MOREIRA ALVES
J1;ste cldacHío, Reltor atual da Unlver- - QUero agradecer a V. Ex~ as In-

formações que fu'ouxe e que são da
sidnde !""c1eml do Rio de JaneirO, maior gravidade e.importll.ncta.
mosh"lmdo perfeitamente o quanto C t'
nCl'edlt.l1 na capacldade do Brasil e . on mUl1.ndo na anállse da exeeução
dos brnslleiros, declarou que ou nós d~sses AcOrdos, devo diZér que desde
reconhecemos que os brasileiros não maio de 1965 êles existem e íunclo
sito capuzes de promover a refOrma nall1. Frevia-se _a nomeação de pro·
do seu ensino superior e ef1tregamos fC!lsóres brasileiros, a principio 5. em
es!.ll re~orma & USAm, ou fingimos seguida 9, a maioria em t~mpo fnte~
flcrcdltar que o :Elro.sil é ClI.paz de di- gral, para .acompanhar o planejamen-

to-da reforma do enslno no Brasil. O
riglrka sua Universidade e então nada MInistério da Eàuca~ão nomeóu ape-
se f .rá . . nfiU dois -dêsses p1'ofessôres oficiai.

O Sr. rlC1"1/ICLnO Alves - O assunto mente: a professõra de qulmlca da
de que V. Exg está trntando é de ex- unlversldade de São Paulo, Maria
cepcional relevância. E esperamos que Aparecida Pourchet, e um prOfessor
V. ,Ex~ volte a êle, reiteradamente. da Universidade do Rio Grande do
onCjuantr, níío so adCluh:ir, neste Pals, Sul por nome José Campus. Âo que
U cClnsclência de Que a educação bra- parece, partielpou também da equipe
sllelra deve ser planejada pelos pró- brasileira -o Professor Avanir Bezer~
prlos brasileiros, cllte pura isso não ra de ca,rvalho, alto funcionário da
necensitnm dêsse tipo de' assistência. Emprêsa. Mqntreal de OrganizaÇão de
técnica, porque, inclusive, há multos Emprêsas ,<Joo defendeu o Acôrdo em
professôres brasllelros em condiç6es uma entrevista publicada DO "Jornal
de reall2ar êsse planejamento. Mas, do Brasll" do dia 30 de abtil de 1967
CjUlmdo V. Ex~ focaliza nesta e'asa na qualidade de I representante bra.:
ê~se problema e refere exatamente sUelro, e justificou sua. Inclusão na.
que o Govêrno brasileIro e a USAm mlssllo brasllelra com s sc'guInte de
l'econllecmn Cjue há em preparo uma clração:
cspéc:le de esquema de organização ":eu n,lio tui ip.dlca~ pw nin.
que h"einarla Clundros, Que .. nm se sabe IJUm. Sempre fu1 ri!.tilto intçiêll.
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pMldade para resolver nossos proble~, turas que são, em certos pontos, uni- cerse para construção de um mun- Adquirindo IIS casas pel'tencentes à
hlas. A Universidade Federal de San- fefsUàriamente superiores às norte- do mais humano." Cla. Petropolltana, o Banco Naclonn1
tn. Catarina reallzou também acordos americanas - as grandes culturas eu- E' apelando para a dignidade da 'de Habltaçção tornecerla, pelo paga~
de Investigações 3 .ltUdos, princlpal- ropélas - será realizado, pura e s1m- Maioria e do Govêrno que encerramos menta 11 vista, recursos financeiros li
mente no setor, de economia rural, ple.'1l1ente de acOrdo com os Interêsses com estas palavras: procurem fazer o indústria para vencer li. sua. crls~ e
corro a Universidade d" Ohlo...paren- dos Estadbs Unidos e com a tdeolOllla planejamento da educação no Brasil retomar as atividades normais De
temente acordos interessantes porque que convenha a essa nação Implantar de acOrdo com a realidade. com as outro lado, revendendo as casas aOS
supriam aquelas dotações or~amentá- neste Pais. conveniências nacionais e com a sua seus ocupantes, o :Bunco da JInbLação
riM que às Universidades haviam sl- Pico realmente arrasado quando, dl- população, sobretudo de acôrdo com daria a m1Ulares de operários uma sl~
do cortadas pelo poder púbJlco, atra- ante de todos êsses fatos. diante de as mats Inter~ados, aquêles que saem tuação de trnnqullldade quanto tlO
vês üo Minlstério dll. FlIzenda. OCO(- todo o debate sôbre reforma de ensino à. rua debaixo de pancada, debaixo de problema da casa própria, de vez que
re lIgor11 que sollcltol ao Banco Cen- que nestes últimos 10 anos se travou borracha. mas que dão de fato de- se a indústria tiver de cessar suas aL,
trai intonnaçlles qUl11l!o a dados es- e no qual os estudantes tiveram parte monstração gloriosa de SUa generasl- vidades, além cio desemprJ!go, estarÍlo
tatJstlcos sôbre 'inanclRmentos ugrl- preponderante. diante dqs estudos tel- dade. Sã.o os é!ltudantes que protes- os seus operários, que moram nas ca.
CulWl nos Estados do Sul do :Brasil, tos por grupos de trabltlho, por pro· to.m, e nao abdicam. como o Govêmo sas'da fábrica, à mercê do desl,ino que
para cstudos especificas que estou fC::isOres e pec1nílogos brasileiros, al- passado. do direl,to de ser bras1leiros fôr dado àquelc grande patrlmôn:o, e
:realizando. E a 1nformaça~ que rece- guns cas,:ados e afastados, enquanto e de. construirem o futuro elo Brasil. que ninguém, por enquanto, pode Ima-
bi do Banco Central, atrmés da Car- outros continuam no Brasil servindo (MUito bem; multo bem. palmas), glnar qual será.
~~rada~eOSc~;U:,o ~uralde:e~:ê2~i @J~' a êste Govêmo. como anteriormente Durante o discurso do senhar ad~~ân~e~~1á~~r.:~~~%~~~ :e~
apuração. análise ~ Interpretação 1'3S serviram ao do Mal'echal - primeiro, lI/ário Moreira Alves o Sr. Bap- pellEamento do Sr. Ministro da Fa--
Pepartamentos da' Unlversldn,le de Castello Bra!!CO, dtante de tudo Isso, tista Ramos, Presidente deixa Cl zencla. l!: necessál'io, assim, que o Go-
Ohlo, e que depois então poderão ser se dá, de mao-beljada, o treinamento caltelra da presidcncia, que é vêmo Fel1eral, l1iante do qual o pr~
fornecidos e Fubmetldos a nosso co· das bugres, reconhecendo que som~s ocupada pelo Sr. Getúlio Moura, blema já tal pOsta, dê seqUênCla a
lIbeclmenta, portanto, assim que ve- uns nativos Incompetentes para cu - 29 Vice-Pr,esidente. esta sugestão, colocando em entendi-
nham de lá da América do Norte, dar do LO~'SO futuro e da nossa edu- mentos o Banco ua. Habltaçno e I'S
onde primeiJamente são conhecidqs, ,Coação, e' allennndo assim, a soberania VII - O SR. PRESIDENTE: principais Interessados na solução do
apurados e avalisados. Era o meu de- nacional no que, repito, tem ela de A matéria na Ordem do Dia a ser problema, a fim de que eja ~ncon~
lJolmento. mais Importante. apreciada é de votação secreta .e dadl} trada a fórmula financeira e jU\'ltllcl\

Q SR. MARCIO MOREIRA ALVES Fico arrasado. sobretudl}, Srs. Depu- ° adlaniado da hora, vai-se IXIssar ao di' .. Indis á I Ind
- E' o sinal dos tempos de subnrls- tados, quando diante de tudo Isto que perlodo destinado à Expllcação Pes- q~en~~~ ~~diment~e: ~~Óe~sc~
sfio I} depolmentG que V. Exa. me dizemos qUe comprovamos com os .te,,- soai. com rapHle7;, porque I} problema é 'll'-
trás. • tos que mostrllmGS, com as entrevJStM gente e sua solução nãl} mais pode

Mas, Sr. Presidente, Srs. Depu- (fUe confrontamos; perdura. de parte TC,m a palavra o nobre Deputado ser protelada, sob pcna de ser tarde
tndos, sobretudo os DepuUi.dos da do 'o<>vêrno do Marechal - segunda, AltaIr Lima • demais.
Mlllurla, não te1l!0s propósito algUm costa e SI1vll, de sua Liderança no O SR ALTAIR LIl\lAo
de negar li. neceSSIdade da coJn [IC'rac;ãl) COIl~resso de seu rOia compressor nes-' , AqUi fica o nosso apêlo ao Govêr~
estrnnr.'ôJm em todos os setol'ps cultu- fi> Casa. ~ maior silêncio. como se o (Explicação Pessoal. Sem revisão do no Pederal, especialmente ao Banco
rals. Nao é êsle nosso proplÍtlW. Ao ruturo do Brasil tivesse mesmo de ser orador) -'sr. Presidente, Srs. Depu- Nacional de Habltaçâo, cujo presld~n
contrArio, todos sll;bemo~ (Ille a UI!I- entrer;ue aos norte-americanos. com tados, quandl) da vislt4l. teita ao ilra-- te, DI'. Márto Trindade, é homem de
versldade de Brasllla, tão boa e. fao os a~lausos do aovêrno brasileiro. - .sll pelo Prlncipe e PrIncesa japon@Ses, llito de,scortino admlnistraUvo. zapaz
moderna. que foi invadida milltar- (paZ as) tivemos o· prazer de encontrar no de compreender que tal medida, en
mcnt.a pelo golpe de 1.9 de abril, foI S m p~esldente o MDB tom a dizer Hotel Nacional o Sr Ministro da.' Fa- quadrada nas flnnlldades do Banco,
constllulila inclusive com o auxiJlo de r. ' t· e d . ti li terá o mérito de trazer a paz a n1.1
J:le~qul~e.dores e planejlldN'es norte- que a própria USATI;l demons rabO s u zen a e, na convers: que ve~os, z lhares de' operários e ;uas famlllas e
americanos da Jorc1. Foundatioll' esplrlto colonizador quando esta elece a S. Elea. um ap 10 no sco do de permitirA que se mantenha em ativi-

Mas o de que se trata aqui o "IP é um prol!rama especial de treInamento que estudasse! com a melhor boa. von- dade mais uma indústria, entre as
grave é que I!sses acôrdos não deixam de arlrnlnÚlt.radores, de f(lrmuladore~ tade e atençao, o problema da Com- tantas alcançadas pela crise prodll7.icla.
lUl Oovl!rnl} Brasileiro ãu deixam ao de oolftlca, no Brasil. Quer ela crIar, llanhla petropolltana, locallzada no lj9
povo brasileiro, não dél~am a nenhum multlnllcar uma ~erQção que sirva aos Distrito d!!.Pelrópolls. EsIla emprêsa f~:c~f:~ex~sod~ero~lIti~~t~~on1;~~~
brasileiro qualquer opção, qualqu2r lnter~s~es dos EstadoA Unidos. atravps està fechada, com _cêrca de dl}ls mil bem; multo berrl).
pnsslbllldade de opinar sObre o futu- de 11ma lavallern cerebral, tal como operários em sltuaçao dlficll.
ro do que existe de mais sério neste serviu o ex-Ministro Roberto Campas Vtl.rlas vêzes já focallwmcs, desra O SR. BENEDITO FERRE11tll:
Pwp - sua juventude e ~ lormaçao e t(\da a sua camarilha. trJbUna, o problema. SOCIal ex1stente (Explicação pessoal. Lê) ,
de nossos dirIgentes e d~ nossas elltes, Contra @r,se propósito de colonlzaçAo em Cascatlnha, 29 Distrito de petró- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Til-
E nAI} deIxam, como demonstrei. por· o qual reoHo vem sendo usada polls. em virtude da crise que atra- queremos, hoje, à. Mesa. fôsse mse-
quP nlio basta o Ministro ela EdUl'a' d d t' o doo romanos aler- vessa a companhia Petl'opolltana, In- rido, nos Anais da Casa, o artigo C3
çlío atual demJtll os -funcionários que t es :s o;~i~ alertamo a Maioria dústrla de .teclclos qUllSe centenária crUo pelo ex.minlstro do Planeja--
~~~'~ir~a.r:terl~~ ~q~~~e:~l-d~~;~ d~~,a c~a, procuramos ac~rdar o 00- As ~estóes, as tentativas de soiuçào mento. Dr. Roberto de OllvelJ'a Cam
outros ~ ,eu lu' ar l!:sscs' h~nen3 vPrno do Marechal - segundo, costa do ploblema encontram, dada a sua pos, sóbre o ncOtdo MEC-USAID e s....
mesmo que fósser!! sâblos. clétlcos é e sl1va. que diz ter melhores Intenclíes com~le"idnde, obstáculos que até ~g~ bre o uso de anticoncepcional na Bra
enclclo édlcas ficariam suspemo. no do oue o IIntertor, que diz procurar ra nno foi posslvel superar, não OiJ~ s1l.
a.r po~ue o Í;tãO-"Tizir Roberto ênm- rlefender melhor a soberania brasllelra tante o Inter/!sse com gue :e têm dc- Queremos, desta feita, ler desta trt
pds conforme d'sse cortou as verbas do aue o antecédente que ná oade- bruçado sObre &. questão não só '!m- buna duas cratas que acabamos de
e êies nilo têm sequer a possibllldade fendeu e .Im a destruiu. pregadores e operárJos mas também receber. certo de que elas seráo pre-

t I .. I bl . as autoridades chamadas a Interferir.de contar c,lm as as .H're...r as - Sr. Presld"l1te temos de criar. den- de mod a buscar uma saida .t>ar&. o ciosas peças lnformat1vaa e. Casa e lo
IlngUes, que ° nOvo texta do acôrcID, ~) dê~te CongreSSo, uma espécie dI! Im asseo isto é á. normaliza ão tIas Nação, e particularmente &. OOmlssáG
repetindo o antecedente !larante se- E'iNI a favor do Brasil. Devemos acorn- ati~idndes Industrtals e o afaskmento pal'lamentar de InqUérito, Jspeclal
rem fllrnecldas pelo Minlsfério da \lanhar êstes acOrdos, nós mesmas. os da ameaça de desemprêgl} que palra mente constll\Úda para investigar o
EducaçAo .1\ equipe llorte-an:erlcanr' pst1lrlantes, os professOres. os reitores sObre as famJllas de milhares 'de ope- uso das anticoncepcionais no Brasil.,
Nada. E tudo se processa no ma s do Brar.11 1l"SSO a passo, a fim de que rárlos A primeira delas está assim l'erU-
absoluto segrêdo, na mais completa \lll informar.6es não nos seJam esca- . . . glda:
eneuridão. moteadas como até hl}je foram e para Amda há dias, tivemos ocasllio I1c "Senhor Deputado, ao regressar, faz

Requerimento de Informações. que ""e n t!pqfh,o do Brasil, em llropee- convet:sar demoradamente com o !IU3- poucos dias, da AsSembléia aeral do
tive ocaalão de apresentar na seSSáo eão lancado no futuro I} destino da Ire Mm1stro da Fazenda, Dr. Delfim Eplscopac11} BrasUelro, folheei os jor
de 28 de março, sObre êsses acordos r"";"n11\" tln ~uns elite. dirigentes, nia Neto, s/lbre o problema da Compa- nals paraenses pubUcados durante ml~
nl\o foi até hoje respon~'-1o. Aeredl- seia o da(!U0le de um pais calonra1 nhia petroJ1OlItana. 'nha ausência e surpreendido encontreI,
to que nlio o foi porque o MInistro Icomo as eHtess hindus 9.0 'tempo do Entre as medidas que IlJvltramus co- em notlch\rlo procedente de Bra3\lia,
'Tllrso Dutra não sa.be ainda como ""lInde lm'lêrll} Vitoriano. mo possivels fórmulas de solução ~as llJusões a~meu modesto nomc tormu-
:reslJonder, nllo sabe alnda com~ lurl- dificuldades, 110uve uma que eneontlOlI ladas por' Vossa Excelência. na d4-
cloiJam êsses acôrdos. todos de Imen- E' neste sentIdo que me refira, ago- boa receptividade por parte :lo Sr mara Federal. Havel'la V. EXa. Is,.-
so. f1exlbllldade, de Incrivel Ilhel';la~e, .... a documento que o Govêrno da Ministro da Fazenda, que ll. julguu mentado que também o arcebispo de
que permitam a uma representação 'Mnrechv.l - sc"'undo costuma citar viável, dependendo, naturalmente, ele Belém cstJvesse contribuindo para. a
E.strnnr:elra contratar dlretam'lnte muUo. mas acredito não haia lido a -estudos maJ8 ,aprofundadas s{lJ)re os campanha anll-amerlcanlsta.
com organismos braslJelros, tltls como 'mnclcllca Pqnulorum Progresslo. que. detalhes qUe a envplvem. Por haver a 1mprensa divulgado 'IUO
I} SENAI. Secretarias de l1lducação do 110 seu Item 54, define m)llto bem co- É em têrno desta fOrmula. que nole métodos anticoncep(lIonais estavam
Nordeste e alhures. com universidades mil os NlVOS fmeos .subdesellvolvldM vimos a esta tribuna para suge1'lr As sendo apUcados .sJlemlitlCamente "na
• até com o Instituto l'emu16~'co d!t ~evem receber e solicitar o ap01'o dos autoridades tederals' que estudem 11 Amazônia", entenderam os repórteres
Jl,ernnáutlea.. 'lt!"f'fl"nl<rlrIO$. sua adoçiio, Trata-se de uma opera- dl! Rio de Janeiro e Sâo Paulo que

81'S. Deputados, interessa. evldente- "Os beneficiados nodem exlfdr ção financeira atl'llvés do Banco Na. serJa eu a pC2ma I~mis mdJcada para
iuente, ao Govêrnl} norte-americano qu" nfio se Intrometam em sua clollal de Habitação, que atende, 9U falar sõbl'e o assunto Fui assedlal10
fazer o panejàmento da educação no prÓprla Tlolltlca nem. perturbem mesmo tempo aos dois 6bjetivos !lm- conf,lnuamente. Das rarllS vêzes em
Drnsll. Porqué não existe planejamen- Su~ e.strutura soclaL Corno F.stados damentais que devem ser .tUngllb. (iUe Med] a falar, começava por dl~r
tG neutro. .') planejamento do ensino soberanoS. eomDete-lhe~ conduzIr SugerImos que o Banco NlI.clOnal ele uma aula de 'corografia. lembro..,do
ti ,deolôglcamente dirigido, de um lado seus 0161'rlos nellóclôs. determInar Habitação adquira o conjunto de casas que a tal cnmpanha la desenvolv'!ra
ou de outro, O ensino nlío é anjo sem sna l'oHI.lea e orientar-se livre- de propriedade da CiJmpanhla 1'e',ro- no oeste do Maranhão e norte de
se"o, não iJ, absolutamente. alguma mente nllrll a sociedade que pre- polltana. e as vendas, em seguida, 111'5 GOllls. No para, nadA ha.vla sido oh-
colen !'JIlS se faça do uada. Tem que fpr'l1'cm. seus ocupantes, que são os pl'ÓprHlS servado. Dcpo!.!;. destacava que Cum-
Eel' lastreado em Idéias, em rnter~s-' Portanto; é uma colaboTa.ciío vo- operários da Indústria, mediante o sis- pria distinguir sempre entre o flaVO '
ses. E o ~lanelamento do ensino 11lntnrla, uma parHclpacão eflea? ~ma do Plano Nacional de:aabita-

I
ou govêr.no norte-americano e alguma.

:Inteiramente pelos norte-americanos ele \1t1S com os outros, numa Idên-l çao, Isto é, a longo pI'azo, de 20 ou ln.stltulçao ou algum grupo de ho-
inclusive llem o lUll'oveltamento de cul- t1ca dhmidade, que deve estabele- 30 anos. . mens norte-americanos, assim como
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entre osmlSõlonór1os protestantes e Jesus Cristo:' Conhecei a. verdade e No que se refere, entretanto. ao dis- Mas, com aquela coragem e com
os ndep<os de uma OU' outra seita que 'sereis ,livres. . clpllnamento do sistema ~conômico, ao Ihlu@le vigor que o saudoSO' mes-
porvcrlc1lJ!I adotasse determinados Que surja a verdade, que surja a contrOle dos juros~e con..<eqüentenrente, tre Herminlo .Milis sempre soube
pl'inCIJlla~. ,luz. evitando as'lniquldacles e a: percla ao contrôle dos altos lucrai obtidos . imprimir ao seu querido semaná-

NC~!-\2 wntirJo; \sem a.!nda lllIber eia preciosa de tempo 'pllra os nossos cs- por estabeleclmrntos bancários, tem '1':0, e cujas preciosas lições pro-
ncusD9110 de vossa I!.xceltncla, tom~1 a tudant.es, ' escasseadó esna disposlção, esSa irllcla- curamos iJnltar, soilbemos espe-
pulav iU im lH:scmblê.a úa' (;onferen-. . Que núo surjam ontl'oS pretestos tlva e cr,:;a autoridade Dal resulta\o rll.r pacientemente o dia apraza-
cio. NacJonn! do; :BIspos do Brasil, r1n -para insultar a Nação norte-america- cresclmen[.o nt'ntinuado dos custos e. do, até que fôsse possivel colocar
Apal'( oJúa- no Norte, para evitar q.w na, com a queima da sua bandeira". em cOllSéqüêncill,_a elevaçl.o continua- o:lutra. vez "O Comércio'" em' ctr-
qunlCJllPl' organismo cntól:co' ou qual- Encaminho ainda, -Sr. Presldent:e - da do nlvel de. vida, culaç!ío. , ' '\
qum' er:Jcslústlco L'1cld,sse na mesma para que a M~sa, postel'lormnete; pos- V~mos ag-ora as nltas de preços de E a tarefa não foi pequena,
CCnIl!EoJ:J, sa enviar à ComJssáo Parlamentar de dlvcrsos produtós, entre êles; beITan~e- Inumeras barreiras tivemos que

BÜes,u dizer-ihe, Si'nhOr ~e'putado, Inquérl!1> - esms dURS cnrtas origl- mente, a alta do preço doS automóveis, transpor, Problemas de tOda or~
que, UIll dos meus b-sp"a aU:(Ihares, a nal!: que' C/uero slrv~m de peça infor- que cresce mensalmente. no ano de 67, demo Tropeços pequenos e outros

. qucm muito eslJlIUl c ud..1l,ro, é ue mativa. (Muito bem. Multo oel1L desrespeiLando' todos cs esquemas de a~,mtuados surgiram em nossa
'nu~,lUnaild!lde nortc-llm~l'lcllna'!' ]..;so Palmas.) contenção todos os propósitos de ilml- cuminllll.da durante l!sses 16 me-
•é suficiente. para mostrar que, de ma- tação de ,preços. _ ses de Interrupção forçada.
11eJru nenllumll, lI.Clmlto ou po.sso ID- O SU, nOIN VIE~RA:' Por ·todos êsses motlvos, 'SI'. Prcsi-Porém, t~mos absoluta certcza
ccntrmr fi sÓIdlda e mesquinha eam- (Exp-licação pessoal. Sem revwão do dente, vai daqul a nos~a man'festaçao, Hel'i1l1nlo MiIls nunca deixou d~
punha que comunistas ou inocent.es orador) _ Sr; presidente, antes de inclusive nesso apl:lo, 1lC! Co1ll>tlho M.>- olhar car.nhosamente para a SUl!
úteIs promovem no, selo de nossa 'ju- .abordar cllretamente (\ a~i;unto que me -Jletátlo Naelonal, -a fim de Cllle afio' grandiosa obra, ele que sempre
ventlllJc. traz 11 tribuna, desejo comunicar li lhe faltem dispOSição e eoel ,ia" por- soube vencer a ttidas as baITel_

'D!grm-se, por conseguinte, Excelé.'l- Mesa e li Casa que o' Movimento De,. que recursos regais êle .tem. para' di:\- 1as. " deu-n<Js ê.rte testemunho
ela, modiflcn.r o conceito errôneo que mocrático :Brasllell'O, em Santn Cata- cipllnar os recursos bancârio~ e po&- '
formulou a m~u respeito, bascado tal- rlnD, realizou-sábado 'll'lm" uma ;'on- Slbl1ltar, com Isso, a melhoriahs cou-, ,preClOSO, e graçlls à lição recebi-

1< I '11 ." ,...,.,. c1~ 'do inolvldável fundador, devez (,11 notlc ar 06 SC'lWIclona s= venção de caráter estadual )'lara oro- dições da economia naciona e, COll-
'que de.urparam minhas entrevistas. vidêllclas de ordem partld';rla,~ esquc- seqUentemente, dos nreços do,s produ- "O Comél'clo". cons2gulmos 1ôr-

AI I t" As In do AI M '" ças suflcentes jlnl a vol.tarmos à. ~.m: Dó.amen e. S li m - mas de fillaçáo! ampliação de ativida- tos que, oneram sObretudo li.! classes luta.
7Jerto liamos, Arcebl~po de Belém. des e eluborl1çao de seu programa de ctmsumldoras. "

Sr, Prceldente e 81'S, íJ epulados, trabalho dentro do E'sl-ado catarlnense, Já. apresentamos, nest:. Cl'.sll, pr,," E' assim, resrorge hóje "O Co-
quando" da primeira vez ahordamos SI' Presidente temos ouvido e oh- jeto de lei a r~speitó, mas. sem aR'Ultr- ~'Jlérclo", ,CO"1 toelo vIgor de sua
êste aésunLo, procuramos conduzi-io iL servádo, ultimamente. freqUéntes de- dá-Io e anteclpanuo--se a qualquer djJ- ,equipe, na cert2ra de qUe os 'scus
luz da vcrdade, buscando m lOco as bates e discussões em tõrno do "1'0- cisão legislativa, tem o CC;J1selho, Mo,- velhos ,assinantes e' anunciantes'
11101'1'1 ", t1ouxem" e·t'~ "a " I - colaboradores e' nmlgos, empres~I I açu~s que' "5 a ~ ~ ~,- blema dos . juros bàncários atrltl'és de netárlo Naclona.l Instrumentos egalS -

50.. MCl1CIOnamos maLs 4e .uma. 'vez comentário de jornais, de'depoimenUl pnra limitar as taxas de luro!.fazemlo tarão'novamente todo o apo'o ir..
qUUJl!o ao perJgo de cometer injustl- de revistas especializada~ e mermo de com que os excessos. d!!5Sas w..,,1lS ~e, dispensável, a fim de que "'0 Co-
ças, e enfatIzamos o perigo maIor que inanlfestaçpes nesta CMa. M;ultas transflrlUll para o próprio !,oder C'en- mérclo", possa prosseguir na sua

,e a mutllução das noticias por algul1S têm sido as razões Invocadas, princl- trai, a.través da constituiçao d~ fun- luta em favor dll. eoletlvldade.
, órgãos' da nossa imprensa.' . ' palmente pelos estabelecimentos ban- dos, e l~pedlndo, assim. contm:ue o Nas mãos de Deus entregamos

Eis quu, em -face da cart.a do Ar- .cárlós para just.i1lcar 8 atual alta e esquema atual de w.."as .elevadlSSlmas, llova'w..ente o' roteiro de "'0 0'0-
. cebicpo de, Beiém, minhas palavras a e. elevação extraordiflária elas taxas de que não permItem a. produção em Te- mérclo", cujli Jornada -hoje se
êle chrgnram também mutiJadrls. Mas juras, bem cemo o dUPlo turno de tTllr- glme econômico e que oneram, como reinlcia pautada naquela linha 'de
o nevetenU1Esimo Arcebispo de :Belém balho além da obr!«aeão elevada dos di8!e, o custo de vida, (Muito bem,l conduta. que o erudito Jornalis.ta
est.eja certo de que jamais lhe !or- dep~sitos comp\l!sórios-junto às 1nst.1- O SR. PAULO 1I1ACA!l-lNI: Herminlo M!lls legou ao seu que.
mujamos Ulis lWusações pOr o saber~ tulçoes que comandam o sistema fl- '_, rido jornal. .
mos um eonsagrado sacerdote, nancelro naciona1 e o elevado número (Comunicaç(Jo. Lê) Sr. presidente, Era o que tinha a .dlzer, (Mult~

JTI!;Ll'Unhanios àquela altUra uma car- de funcionários' para lI.tender ,ao ,~cu O semanário "O Comúcio:', da clda- bem.1
tli lida nesta. CMa peio ilustre de;Ju- movimento, Na _relllldade, as provl- de de Pôrlo União, E;tado de S:mLa O SR. )\fARIO GURGEL:
lado José Magalhães, que denunciava dênctas tomadas em relação fi êsse Catarina, depois de dezesseis meses ,
.11 morte de uma paciente em Campl- assunto repre.'lcntam, 110 nosso enten- de recesso, volta a c.rcular, o que se (Comunicação.) - Senhor PresL-
nas - Sno Paulo, pelo uso do antl- der, formas de contornar uma das cons.tltui ,em motivo 'de alegria e dente, Senhores Deputados, tenho a
con,cepclonal já conhecido por "Ser- causas principais da alta taxa. de ju- Ulluita satisfação para li Imprensa tn:ssãe, de comunicar a esta Câmara
pe,mu"', ',ros no nosso mercado' financeiro, que brãs1leira. . , e às autoridades mais representativas

Teler_lamos, êntão, ao DI'. Eduardo é constltuida pela elevada percenta.- Bem, sabemos do sacrí!lclo e das dl- dêste pats que, do dia 22 para para. o
Lanc, podindo-l~e ~sclar€cimentos sb- gem de !llCl'OS que estão obtendo as ,flculdades para a manutenção de um dIa 23 de malo, se abateu sôbre a. cl
brc o MSunto, e(.etS aquI a segunda estllb~leclmentos banCários. J!] o lucro Jornal no interior do pais. sõmente dade de Vitória e as cidades CirClUl
carh.. est.:, llSSlnacUt por aquele médl- dos bancos, no nosso entender, uma a firme disposição de Ar:I Mil s, ins- vizinhas de SeITa, Cariacica, Vila

'-co paulista: das principais causas do custo alto d-o pirado na valiosa obra do saudoso Velha e Guaraparl Violentíssimo tem-
"Prezv.do Deputado: dinheiro na economia brasileira., Hermlnio UiI1s, consegue superar, tô- velal, que parr.lIsou a a.tivllÍade da-
Após seu teletonema de ontem à nOl- Já tivemos oportunidade de depor, das as dificuldades e faozer _de "'0 quela Capital e desorganizou e' desar-

te, cumpre-nos Informá-lo sóbt'e o mé- da '.trIbuna, desta Casa. e 'de apresen- Comêrcio" um veiculo de noticias, de tlculou a vida publica do centrei maIS
dico Eiiozeo Prado MoreJra, que 1iri- tal' dados. que regiStravam por exem- paz e concórdia, na ',preocupação' movimentado do meu Estado. _
glu-se ao p8.l'lamentar, com uma' ele- pio, um, lucro ,de 45 bilhões de cruzei- constante de dISSeminar o bcm e Sr. Presidente. o Espirito santo
núncla que nâo li verdadeira.,' ros, em um semestre, aprcsentado pc- educar. tem contrlbuido- para êste pais com

o dlto facultativo, exerce a profis- lo Banco- do BrR-sil, um orl',lllllsmo qne, "O Comércio" ressurg',e, agora, a· mais expressiva quota, propormo-
são em Cam,plnas, entretanto do pon- em última análise,' não tem flnallda- mais. vigoroso do que mil'lca. alimen- nalme ate à su~ produção, em com
to· de vista 'da ética profissional tem des lUcrativas, 'e" ainda, 11m lucro de tado pelo Ideal e peja vocação de Al;l paração com os Estados granlles, fS
se portado multo mal tendo sido prol- 100% sôbre o capital social,apresen- MilIs, e nós o 'saudamos, em nome da temos recebido se~re' as obras da
btdo de entrar na Maternid~de de tado pelo Banco_ do EstadO de São Cílmara Federal ,e da Nação Brasilel- quela velha polltica éSpollat.va. que
Campinas, por ter pro.t1cado medictna Paulo; e de 9O~, apresentad~ por di- ra, para que continue a sua grande náo se verifica só entre as nações.
antiêticamente. versos estabeleCImentos bancarlos, que marcha, pois, o "Co~érclo" não ter- mas também entre os Estados. E nu~

Tembêm posso Informal' que na Sa.l1- se 'de~lcam, Il,lclusive, à, atividade de minou e nunc~ .terminará a sua' luta, ma distribuição que às vêzes faz lem.'
ta Casa local não tem havido qUal- investlmento!\.. , 'potque é a lutá do quotidiano, de to. hr'lr "I polltlCll. da má madrasta com
qucr 'morte 'ou mesmo complicações Essa causa náo tem sido atacada dos nós e da própria vida. :J!:le, está os'seus enteados, o ESPlrito Santo tem
graves com pacientes que teriam usado riem abordada no exame do assunt" , lncorporadona sociedade,e no patrl- sklo o enteado desta República. O
dispositivos intra-ulterlnos. Sou a.d'ls- Antes, pelo contrário, dela tem _sido miln:o de Pôrlo União e União da Esplrito santo 'erradicou todo o- seu
.tente da cadeira de. Ginecologia e desvJada a 'atençãO-êcom alegação. de Vitória,,' café, atendendo a orientação técnl
Obstetrlma da Faculdade Medicina da causas se~tindárias e muito menos íIU- , Dou, a seguir, para conhecimento. ,ca do Govêrno, e hoje não tem café
Uni:versldade de pampinas, portanto 'porLantes:' dos Senhores Deputados e da Nação nem coísa alguma, porque o Govêr-
exelCcndo esta função nas enferma- ' -. o d'torial da ediçá de 1\5 de abril' no )Wieral também não tem pianoS
rias da 'SDuLa Cása' nunca encontra- Temos, agora" uma dcclsao do Ban- e 1 o - . não tem o que dar, nâo' tem o quê
mos tal fato co Central, diSCIplinando as taxas ele .. No 'dia 13 de novembro de ·1Q65, orientar e não sabe--'o que vai fazer,

• juros bancárlofÍ•. Entretanto, não fa- 110 questã .~ e lo ntra em .
Portanto, coml!. o eminente ,depu- lece ao Conselho Monetário Nacional re;esso "Oo c7:;:é:cl;'~,' ~"""is de O I.B,C. come.teu a. imprudênCia de

tado, pode perçelier, trata-se de uma e ao seu órgão de execução, Ó·Banco circular' durante 34 lInos, -"'- oriental' uma polltlea suiCIda. Nós
tlenuncla náo verdadeira" feita. por central, competência para o dlsciplJ- nos entregamos corajosamente a ela.
um ~acuItatIV(l desclassifIcado quenamento das taxas de'juro~ no esque- Dizíamos nós, àquela é\-vca,'que Os lavradores não foram indenlza~
nem e membro do Departam~nto ,de ma financeiro nacional. Talvez escas- o tempo de paral!lllIçã, -t1hte heb- t\O<I, mt gran'\e pl\l'te.Não temos
obstetrlcla e Glneeologla, da Socleda~ seie autoridade e rigidez neste senti- domll.dário 'estava condicionado a mais ç:afé pa.ra exportar. O. I.B,O.
de de ~edlcina e Cirurgia de Campl- do, Eíi.tretantó, quando se tra!'3. de vários fa.t<'\res,- que procurararia- entregou os nossos princ1pals·memli-
llí!S; nao li mcmbro devidd a seu corn- disciplinar a economia do menor, Ile- mos superá4os, cuja melhOr 50- dos aos Estados mais bem assistidos
portamento prOfissional. mos tido oportunidade de .ver decre- lução colocávamos _nas mãos de .da Federaçau.
Àtencjo~amente. ASsina: Dr. Eduar- tos-Iels, como o ç1e n~ 265, que, deter- ,Deus, , . =Roje, Senhor Presidente, diante dI'

do Lanc". • " mina o vencimento total das presta~ Passaram-se dezesseis meses uma· calamidade pública vemo-"
DIante elo exposto, SI', Presidente e ções dos pequenos ColÍlpradores no,sís-' daquele ~dia que pal 'lI a fam!lla nó~, d., Espirito Santo. Tendo à : -

51'S. Dcputados, SÓ nos. resta. aguar- tema de crediário, bastando atrasem jornaUstica que mOUrejava em"'O te wn' gOVêtno que nãp é do M,D
dar os resultados da CPI, quando :li- o pagamento de duas prestações. Ne.s- Comércio'" fora de - verdadeira. que é da ARENA, m9't-pem '--'.::
vulgndos venham_esclarecer a opinião te esquema de pressão sObre o pequeno tortura; não Sllbiamos como SU- nado. ~ue desrJa~/ \a ~.
públ:ca naclonal. fAzenlio justiça, comprador, sôbre a classe menos fa- perar aquela crise. porque o maior e as fmanças d , i' \o'.~·

FJnallzando, lembramos o precelUl .vorecida, não há faltado severidade e abalo experimentado era justa~ vêrno debate-s ' . - ,
do Salvador do Mundo, Nosso Senhor \rlgidez de parte' do Poder Executivo. mente de ordem física.: doença. a. infelicidade
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das fôt~as naturais. Recorremos, en-I dorias, como a. erradicação do café, encarecemos de V. EXa. JlroVí-
'liio,· ao P.l'esldente da Repúblic!l, como uma série de outras provldên- dênclas urgentes sentido nD5 ae-
tlllUP!c<l que têm a responsabilidade CJas que o gênio Imaginativo do Go<- jam ptestados socorros indispon-
de zelar pelo todo nacional e .que ze- vêrno eslabeleceu sem nenhum estu- sÍlvelJ; momento. 6audaçõps. -
111lll, por exemplo, quando sentem rie-' do•. sem nenhuma pesquIsa, sem ne- Francisco Barjud, Prele!t;> em
tel'lninlldas manifestações lie insatis· nhu..n conhecimento das causas efeU. exerclcio, Antônio Ferrei! (l Ca-
iação pública, encontrando recursos, vas econômicas, financeiras e sociais valcanti, Presidente AS50claçao
como encotltraram agora na Serra das diversas Unidades da Federação. Rural; Ernânl Rodrlgll~s Clark,
dos Aimorés pal'll. suIocar e.5SllS famo. Esperamos Isto do Govêrno.. ~i10 é Gerente Banco do Brasil: Ral-
IWS e nunca explicadas guerrilhas que favor, não é esmola, não é wna con- mundo Martins souza Santos,
estavall1 ameaçando a segurança na- cessão do Poder Público, é o dever de Médico,"
donu!. Num Instanle o Govêrno des- canalizar para as v.árlas regiões da Alnda tenho, Sr. presidente, ou·
cobriu meios de mandar pll.Ta lá Nação aquilo que produzimos pa~n. tro despacho telegráfico d" seguinte
llvlões, soldados, radares, tudo o mais fazer a sua escabllldade, aq~lIo que teor, recebido do Deputado Tertu
necessário para uma guel'1'a expl'es"i- produzimos, neste pais e que e trans- !Iano Sôlon Brandão:
'Va, c1uquele port~. Agora a cap!tal Íormado em c1inhelro. em divisas que "Comunico Vossêncla situaçlio
do Espirlt<J Santo está mergulhada muitas vêzes esliio no exterior possl- calamidade pública munlClplO
:em Jama. não tem esgõto, não tem bJ1ltanrlo empreend!Jnentos estranhos . Olho D'A~ua Grande, canse-
l\gua. As pedras que apareceram na ao interêsse brasileiro, mas que pre- qliênóla inundações provocadas
Guanabara também aparecem em clsam ser também lemblados. para [e- Rio Piracuruca e afluentes, cau-

ê aando desabrlfo dezenas faml-
1105511 en]Jlllll, ameaçando casas, ed!- rem canalizados para- ste paiS. lias, IncalculáveIs preJulzos la-
tlClos, hospltals, 19reJas, enfim amea- Era o que tinha a dizer. (Muito voura. e escassez gêneros llri-
!lllndo 11 contInuidade da existência bem.) meira necessidade. Cidade com-
da: capital, cjue. iem 432 ano.s" quc O SR DAVlD LERER: pletamente Isolada, absoluta. fal-
aml.Ves~ou os seculos. Os capIXabas. . ta comunicação, sem assistência
luiaram, pescando naquele n:ar, plan- (fiem revisào do orador) ...;. 61'. médica e qUaisquer recursos so-
t.aitdo café naquelas roças e eonstrul- Pte.~idente, em breve ExpUéaçâo corro população: Apelo Ilustre
ram aCluêle patrlmõnlo e dêle se 01'- Pt;~'J~,~ qt'ero tran 'ITJJt1r '1 V. Fl'a. PresIdente demais membros Co-
gulham. Estão preses a Nação, mal/! e ã casa a pesada preoc'lpa~ão que missão ESpecial determinal'em
]Jelo' smllmenlo e pela ·telmosla. Bo- me .toma peia profunda crise que, urgentes provIdências Rmulio
mos brasJle:ros mais jlzla teimosia, nes,e momento, se desenrOla. 110 aquêle municlpio. Atenciosas
:porque vemos os granaes Estauos O!Ífnte Médio. saudações."
crescerem 8 para lá. serem caoallzll- A dellcada situação do _Oriente Em seguidll, leio ou'tro telegrama
dos todos os recursos, vemos as bur- Médio é uma ameaça à lJa~ mundial, recebiélo de Parnaiba, do pj'esictente
ras !la aÚ1lJinistraçãei'públlea se abrl- IIlo gl'ande quanto o conflito do da Oâmara. Municipal, vereador
I'ClU matenlalmente parr os Estados ",et.nã. João C:âncio ROdrigues.
mais bem providos. No entanto, es- Uma guerra entre os paises ára-
lalJll!S acuados entre o Estaau' do EJO, be~ e Israel não aproveita nem -a "Informo que a enchente do
Minas e Bahia, sem sermos contem- árabes nem a israelenses, mas ·tlm -Rio Parnaiba perdura por mais
p]adDS em planos, sem socôrro, sem às superpotências, eternas benefi- de noventa dias, ultrapnssando,
assl~[P-llcla, sômente a. pro~uz!r dlvl- dirias das disputas entre nações no mom~nto, os pontos anterior-
eas e a entregá-las ao pais, para. que menores, mente atingidos, de forma as-
este pOSsa fa?er os banquetes qUe (I O Brasil durante )0 an03 mantevc sustadora nos bairros de Oarmo,
ItamaraU oferece, essas festas sun.. cêrcs., de 5~O militares na regláo de Quarenta e cantagalo, êste úl-
tuoBns, ol1de o faisão. a lagosta, a Gllza. Num certo periodo foi seu timo quase desapareci<lo ..
aMa, o mármOl'l!, o espelho, tudo 1."~ chefe o atual Comandar.te 110 n O telegrama, Sr. Presidente, aln-

~ Exército. General Sizeno Balmento. I d C i - d<lCillumbre os nog..os v.sltantes naquH_ O Brasil, através de saudoso MI- da pede a da. e uma om ssao e
In munl,l'estação de que somas um n'l"tro O'valdo Aranha foi um d<ls Deputados àquela região.
pais plenamente res.llzaao. f;1 ~ .. d QueroJ portanto, mais uma "ez l

principais agentes da crlaçao o Eg- di,rigir apelo, princlpaimenre, ao MI-
Chamo a atenção do Govêrno da tado de Israel, Outrossim, tem o nlstro do Interior General Afonso

RepúlJlica para o problema do EsPI- Brasil tradicionais relações de aml- de Albuquerque Lima, que, aliás, já
rito Santo, a fim de que dê ao 00.1 zade com 05 povos árabes e Isra.e- deu inicio às providências de socor
vC1'I1sdor Oristiano Dias Lopes, da .• ma. Nossa responsabilidade ni'w ro àquelas populações. Iglllllmente
ARENA. Gilvernador bem in\enciona- cessa portlUlto, a pal'tir do momen- transmito meu apêlo a Exma. Sra
do, Governador que quer trabalhar e to em que a tropa da ONU é re- D. Yolanda Costa e Silva, Presidcn
realizai' um plano de recuperação da tirada da fronteira (allás. justa- te da Legião Brasileira de Assistên
sua. terra., assistência neste momeu- mente quando era mais necessl\rla, cia, e a todos os demais Ministérios
to ang.ustlante em que uma popula- quando ia cumprir, depois de 10 e Depal'tamentos Federais no senti
Cão de braslleiros se vê perplexa dl- anos, sua missão de manter a paz). do de que todos se esforcem por so
ante da fúria da natureza e da in- Além disto, há um segundo aspec- correr e atender aquelas populações
capl1c1dade das autol'ldades malorto:< to que até agora não foi levado em nordestinas, ,
de dar asslslêllcla aos seus próprios consideração. E' inadiável estabele- Nós, da Comissào espcclal- desig
patrlctos, Que se dê agora ao PreIel- cer de vez êste PrincipiO:. .não se nada pela Câmara, vIsitamos vários
to da Oapital, Setembrlnll Pelinai. po~e deixar à PlIZ mundial à de- pontos do Nordeste. Não fomos a
para acudir nossos Irmãos. PedlmolJ clsao exclusiva de duas super-po-. todos êles porque houve Um apêlo
que a nossa palavra de emedeblsta, a tênclas. E' mister que. às poténclas no sentido de que regressássemos a
noS!)a revolta, n nossa surprê.sa, a médias por intermê'!,io da ONU cal- esta Casa, com a brevidade posal
nossa Inconformação não seja levada ba poder de decfsao. já. qu~. êste vel para tomarmos parte em vota~
em conla, mas que -seja considerada poder se!,á também. a garantia de çôes de interêsse da Câ.mara. En·
a agonia do Governador que comigo, sua próP1!'a soberama. tretanto os pontos que atingimos 
toe d :irl t I Por estas razões não pode" o Bra- por exemplo, no Rio Grande do

u a ver. o, conversou pOr e efo- sll cm hipótese alguma. omitir-se Norte a cidade de Mossoró, no Oeane, pl:dlnclo que pusesse de lado íIL
restriçõES de natureza política. para neste momento. Deve a nossa chan- rá. a cidade de Aracatl, e outros no

I celaria determinar à delegação bra- Estado do Piaul - e a.'Iguns que del-
que co ocasse, com os demais depu- sllelra na ONU" enérgicas e Imedla- xamos de visitar, em vista do pre
lados e Senadores, ao lado do povo tas gestões mediadoras no sentido cá.rlo estado em que se encontravam
lo EspJrito Santo, nesta hora de It t d
agonia, em busca de socorros da de reInar a tensão e conseguir uma alguns aeroportos. necess Um o os
União. A Câmara., Senhor Presiden- paz duradoura no Oriente Médio. êles de imediata assistência.
te, pode transmitir ao Senhor Pre:(. (lIfuito bC171) Não nos foi possivel fazer pouso
dente da RepúbUca, através dos seus O SR MILTON' BRANDAO' em, cada l;Im dos lugares da região

. • do Gurgucla e do rio Parnalba e
.órgãos, c1Cl1l,ro do processo que o Re- (Explicação Pessoal) _ ar. Pre- ainda em todo o trecho Tereslna
glmento Interno permita. a agonia da sldente. quero, mais uma vez. dirigir São Luis. Todavia, sobrevoamos
nOSGll, terra. Somos um Estado peque- apêlo às auloridadeJl federais, no aquelas áreas .e verificamos que ali
DO. Colocaram. ali o .pôrtQ de Tuba- sentido de socorrerem as populações várias cidades estavam Inundadas,
rôo, o' maior pôrto de lDlUério do do Piam, que estão sendo prejudl- as populações precisando de auxtllo
mundo - dizem - mas em que. ape- cadas pelas inundações. urgente do poder Público. '
nus é utl1lzado o ~rrltório esplr.tos- Tenho em mãos vários despachos Estivemos ainda com oS Governa-
cnntcnse, que vê SI11r daU, através do telegráfIcos, Um dêles de Bom Je- dores da Paralba, PernambuM, Cea"
cnw de minérlo e do põrto de Tuba- \ "Us diz o seguinte: rá., PiaUl e Maranhão e, de regresso.
ruo, tOda a l'lqueza que vem de Minas • "Enchentes Rio Gurguêlá dl- com alguns Prefeitos Munlnlpals.
Gel'ltln. Mlls nós participamos comJ zlmou totalmente lavouras ribei- Todos, sr. Presidente, clamavam
uma quota mlnima daquela fartura, rinhas perdurando. até presente. por, provldên!ilas reparadoras

,(Jue eIetlvamente é canallzada para a Além 'prejulzos caUi~, mos- DelxCJ aqui, pois, estas palavras,
wpúbllm. Rst.amOfl, no Esplrlto San- quitas transmissores impaludis- na. certeza de que aquela população

:D. em momento dra.mátlco. O Go- mo maUgno fazendo vitimas angustiada, agulHe povo dczampara-
'mo rl.l'quele Estado está a braços dlàrJamente, pl'inclpalmente cri' do e sofrido encontrará neste 00-

'l uma sérje 'ele problema.s criados anças, camadas populaçlio me- vl!rno possi!Jl1ldade de socorro ur-
'lllvêxoo Central, como a criação nos favorecldll8. Virtude sltullr- gente, como reclamam Ofl telegramas

''pdJto de Clroulaçã.o de Merca- çAo aflittva. aGI encOI1tramos, que acabo de ler. (lItuUo 'bem).

261 d Qu!nta-f~ 25 . DIÁRIO 00 CQNGRESSO PJACrONt,L (Séção n Maio ele 1967..
o SR. FEU ROS.'l;
(Explicfl,'liO pessoal - Sem fC!J13áIJ

do oraáorJ - Sr. PresHiel1le e se
nhores Doputlldos, queria comunlcar'
à Casa e consignar nos nO~S05 Anais
s. passagEm, no dia de ontem, ele mais
wn aniversál'io [ia colonização do Es
plrito Santo e do trad!clonal nmnlcl
pio de Vila Velha. Todos os ea]:ll:,,:a
llas evultll!am de alegria e de con
tentamento.

Realmente, desde que Vasco Fer
nandes Coutinho, púnelro donatârlo
da Capitania do Espirito Santo,
chantou tm nOS5as terras os marcos
da nossa clvl1lzacão, tém ali se radi
cado populações dos mais varmd08
recantos do pais e das mais diferen
tes ra~as mundiais, criando 11m clima
de respeilo, de ordem, de progre~so e
de desenvolvimento.

Além di'.sté registro, desejo fa~et

minhas as palavras do oradOr que me
anlecedeu, o llustre Deputado MáriO
aurgel, meu q1lerido amigo. que cha
mou a atenção do Gov~rno Federal
para os problemas por que atravE'ssa
atualmente o nosso Estado, ocaslolla-
dos exatamente por lI01á policicl'
errônea, adotada por êst.e meEmo 00.
vêrno. que está na obrlgãção de a:en
der e _de scrcorrer a no·sa gente

Era o qUtl tinha a dizer. (;'.lulto
bem.l

O-llR: JOSl!: SALY.

(Explicaçüo pe880nl - Sem rer/são
do orador) - Sr. Presidente, tenho
em mãos convite do centro Cultoral
de Estudos Jurldlcos do meu Estado,
para as solenidades do Curso de InI
ciação à Cl~ncla do Direito, mlnlstm
do pelo Profe~sor João Luiz Duboc
Finaud. da UniversIdade Federal Flu
minense.
. Não podendo comparecer a essaa

solenidades, quero valer-me dê.~l.~ en
sejo para manifestar os meus aplau
sos clvlcos ao Professor J olio Luiz
Duboc Pinaud. fundador dCJ CerJtro
Oultural. de Estudos Jurld,ieos, pelo
ql1e vem reaJiz.ando em beneflclo da
cultura jurldlca no. Estado do Rif> de
Janeiro, desde a sua. fundação, em
maio rle 1966. •

O sTuDIUM vem atingindo os seus
ltltos ob.let,lvos. cem o aprimoramento
do ensino jurldlco, desenvolvimento
cultural da comunidade e com a crla
çáo do Oentro de Pesquisas Jurjdlcas
e Culturais, além de reallzar cursos
de esneelallznclio· em Direito Const.!
tuclonal. Olvll e penal, em FllosolJa
do Direito, Llteratuta., História e ACl~

mlnistraciio.
A partir dêste ml!.s, IlUrglrá o curso

de Iniciação à Oiêncla do Direito. com
um vasto programa de IncenUvo à
cultura .furidica. social e humana do
Pais, conrcregando os melhores f'Sp~

r.lallstas em cada matéria.
Dal por Ciue, desta alta trIbuna da

Nacão. envio uma oalavra de estimu
lo aos Jlustre.'! e abne!1;ado.'! orienta
dores de tão conceituado centro. para
que os mesmos prossllram em sua Jor
nada de bem servir ao Ol'oln'esso l' aI)
desenvolvimento, consubstanclll<lOs l'm
seus elevados propósitos. (l\1uitl)
bem.)

O SR. GASTONE RIGHr,
(Explicação pessoal - Sem rel'il,ão

da orador) - Sr. presidente, uso da
palavra apenas para. uma breve Ex~
p)jco~iio Pessoal.

Já era tempo de cOrrigir o M1nis
térlo do Trabalho e PrevIdência So
cial II violenta distorção que vem
ocorrendo com" a unli'lcarão dos lUs
Utulos de prevldêncla soclal.

De fatCJ. está sendll a'lt"ntlco d?5
calabro Ildmlnlstratlvo 8qunO que
acontece atualmente 110 INPS. BI~

lhôes e blll'ões de cruz~II'09 estiio sm
do g'astl"s- em dl1aoidacâo do patr:mll
nlo púWJco, com uma organlzl1f'ão que
não t~ve o'llneJaTTlento, algum, nem
fequel' ,eocr/lncla, ncm senlldo al~um

.,.. nrll1ef'1\o naTa o futuro.
. Na verrll\"'''. o nua está sendo feito

6 o pagamento, a.bsolutamente lL~bi-



tolSCURSO DO DEPlJTADO ADY
Uo VIANA. QUE SE I'UBLlCA
l'OR AUTORIZAÇAO DA t\1ESA).
Sr, Pj'E.slrlellle, hoje, 24 de rno.lo, é

o "Dio. do TcleglaJ'lsta", comemorado
em tOtl0 o Prds pelo classe à qual me
orgulho de pel'Lencer.

lnst,ilulao por decreto, ao tempo de
GniúlJo Vnr::':llS na Pre.s!dênrla da Re
publlca rjue, assim, deú mal.s um tes
tml1Jl1!lO do ssu aprêço aos que, atta
vós de !I'U"OS e pontos trabalham e
so esforçam pcLo pl'og!'e&$o da Nllçãa,

tl'ÁrJo, ele difu'Jns ,;al'lsslllHlS: a fiscais
tlue se d:~locam, cora desposas Imen
su" pUlA 11 1'l'íl,'ftO, sem (Juolquer re
sullmlo P(\Slt,JvO c concl'eto,

M~,.s o plor, SI'. Pl'cc:ldE'nte, é o
IÜJanc!QllO o que sc l'elegou o segUl'o
d~, tjUe est:l celn receber suas pen
e6: c, EcllS p' _'Dúlios, sem qualquer ,as
sisti nCla ou ll.tellç1ío.
. ]'Dclll se fê" ~lllnejM!nmepte. Apt'-
JHfS U;llll ULIUagogla baInla e censu
l'úvr,l, flue n{w po:le continuar. ,E'
IJJ'!.'''ü;o cjua o GOY{]l'fiO pc.nba cbhro a
e.:..tn fdl,llf!.r'f:~, Clue 11110 p0de t15!:ilm
Tj;'l wnn~e~'r, .tiDO pCHU (le (]rEtlourUl'
a Uí]r..li11:':h'n~'iio do E'r~ Co:;ta e SUVR.

. T,I f\p:'l1Wi 1~·t!) o que eu (Ju~:rja cli ..
'~c~', 1'm c;,plJcf\cllo p"~~oal, (nl~tito

U1'1'i. J ""

lJela. l1)llior apl'Oxlmação dos nossos cle, qlW se vêm OC01'l'mr~:l r:lm rela-I !Ios e dispersando seus oconhl1clmCn-
patriclos e, p~lo IntercâmJ.,io entre os çno ao Elproveitr-mento e desUnaç!lo' w,," _ _
povos, o "DIa do Tefegralista" foi do pCEsc!f:i e matrtJllj, b~lls m6veis do "rstô é de doer, amigo deputado.
cempl e multo festejado no Rio Gran- ex-SAMDU, nestes últ 'n1ro dlas~ 01'1- E' n~ecssúllo fjUe esta InstjlulçilO l~

de do Sul, especialmente em Simta gJnados pela unlIJCl!t,;.~ Ca Pl'cl'Vlden- ja cOl'rlglda ou que os n'"polUll\\'tl~
MIU'iu, fede da Co~a elo Telegrafista, ela Social, inclusive, com alguns pos- ou~al1l ,os nosOll prot~stos."
enUt~(1r1e bé'lleflecnte, cultural e re- tos elo SAMDU, rechn~os, no interIor. "Até cérto ponto, derCr~Q3 conco:-
crfllli','a.' de. algumas clclndes." ilnl' com o intel'êsse do INPS, ornol-

De 19 ele ubrll d~ lSC4 em diante, "Nenlium s~rvldor, ocullante do ~anl1o os seus serviços 1Isslsteue,ol8
pOI'éh1, tals Itlanlíc;la~óes dz rC;:o'zijo rnnls aU-o cm'go no mais rnode'io, c.rJ sou aposentado), mas vestlr 11 TI
pràtic"m~l1te deS~pllrece"llm, por mo,. mostl'ur-ee-ia eontrúrio,.a uma unlfl- Canto cem as roup~s de outro San,ol
Iivos fiue a reI~1'1I1a data está a mdl- cllr.ão planeJarIa, o Que Infellz.mente E o pior, vestir um Snnto Que mols
cal'. ü::lllá ,tudo se nórmallze e pos- não VWl nCOl:\tccenuÇI, o cue se vê é' cu m('Uo_~ -estava bem com a roupl
taIU. OS telegrafIstas do meu Estado. umo verdadeira cnca'l1r;!l"so do ex- nl,:} Gf outro f:anto, Que 'Já IIn:'l;:',Q
como os de todo o 131usll, novamen- SAMOU lOelettllCla R'~J"Ilnl do Rio r'e tll.n(;:R". Essa, nÍ\ol" '
te, Ee reunil'COl e amenizarem as Grande do SuÍl. com r1f.U llprovelta.- ,"Tlansmlta da sua tribuna; que
C::lfU1i1S' da' vida. mento dos seus Sel'vldcrts e Blluoo I!',..to têm hOnl'lIdo e dll:nlflenelo o

,AO .J:E'f;htrar tão SI!ll1lf1élJ,tlvR data, com' o teu patr!môlÚo lllEnS móveis, P!ote3to de tóda esta fronteira. ~Spt
(111 !~ lbll!1a d~stn (JIIsa do Parlamen- j lns!alnr.õzs, vla.turn~, c~!cinas, ef".), eJa;mente em nome daqUE!l~s 30 mil
ID 1'.[1"I[n:11, "urro l1presentnr a tQ- nqnlsit'dos Irrer,lIlnr e "fnltllmente l1otliollrJos (Jue flcaram mais desHudi-

I
InS::UnLO DO n::CPlJT.'''O MIL- dos os telcgraflstas,braDllelros 0.11 meus pelos dÍl'I~entes do e:>-ll,PI, s')1J~"a- des e'cs ~ovcrnos."

..., votos congratulatorlos e assegurar- nos patrcnos ,em nosso E'tado." "Com a palavra, meu a'l1lgo a-pu-
VJi'~r",g" :L!f.1A, QlJB SE l'UllU- 1!1~S o.meu pm-manente empenho em Tnis fatos como não poj"rja dgj- tudo. lot,.sinndoJ.'! '
CA rO~t .I.ltll'ORIZl1.ÇliO 11;\ MIl- fo\or de was""justas relvlndicações, xal' de ser,' 'vêln oPlls:,,.no.,:ll1 sérias E:quero, Sr. l'resldente, que o 11!0-
811), 1',0 momento, ,por exemplo. aguardo apreensões e tnes",o ml\l-esfg,r AM tC3to que venho de fllzel', com bn,<s
e'-n

'
I"r "'J'r"j'lênlr i l1T;[l !"JJlJO óiJ- clcli1cnto3 por p11m sollcitllllos a· Pôr- abne~r.!los servirl~res c1-l. e'(-SAMDU I'l:Z clll·tns r~cém-lldll9, n5.o calam no

YJd~s 'de f:~e' ~ 'e~-Jj,~úte' Jl.1l1iistro dos t~ Alegre, 11 fml ,de ilUltJ'uir projzto, e tuas. reEp:cflvel;, jl'll1jj'~s, já rjue ~::itO., ;\Incl~ é, tCtnP~, ele l'eme:l.ll~r,
T1'mlt:porlüD, emane]' :MÚ1'io Andrl'nz- d. !ei que llretendo" apresentar, \ps- tuelo 'é Incerfeza. mc!t"l'urlo-se teme" _,~..o ~1'iOlprJJ10s: no t,.acno da 11-.;;1S
ZO, jú. dispEJe iw~ta o'UUla dc elemen- .1H~U~dotPo;:ent~(IOl'la com tempo're-I ros()~ ))<10 !'lcft<uo c:le r" Mun.rlll, t;'l",cb medira, IWlI1tfl"hamos O' que
tos dcmolJ.>tJ'ativos dI> n::ces~idadp, de c1u~\r.o vo s_l'vlr.o para os seguidores com t:1:1~IlP!l$ ~té tio. d:l/lll"sões em ""ll;:'Ill'1;'S, aperfe"'~cn~do, meJho~an:lo,
muior inl'~r.l'rdIO ae todo o sbt~mR dn. arte ,~e enrnnel Morse. Tllls ple- roaml, lá ~ue eao l'crrl:lí's neJa O.L.T., ap~lmo.,an,d?,:. Jamaj~,.~rab~ndo, ,p0ra
ro ifl'·j'-''o d Nordeste ' meDlOS .ao aquêles com Que, por vol- cnrmnnfo o c2rto o flo!'o','p!lnmnnf" rl;> ('1U. n ué.J"_,<,o eb., 1 r li fi '~9

Á- ~;:J[~:'l1[Ú~ Ol'çurrwnlúrill rclarda as ta, de 1~5?, justIfiqueI proposIção por torlos os funclonár!os t'os el':-IA'?á ~,c?~!lle. E 11. lles:lusâo UrlO é boa
:rcIl11~(l~6,i 1]OS [,['t.orcs ~stacJuals f', ~:01,~~r~m;,~~dae aprovada pela AS- por;. tmt:lr:se dg ll"utárotlln~~," C('1b.jh~lra ...
lJtlf b'o, f.:om; levados tt il1:islll' Jlln- ftrlL(1~:~ l:·dlslaU~a ,dOI Esta~o do ,Dln"t~ r,o e:m~1tfl P rl° pcrlas It·- O [no PRESIDENTE:'
lo nu (iD'llJlO rcrlcrnl [1f1f maior in- ~o D':,~n+ ·1 .0 .~u(] 1 tio s,'ent tO, eu bltTlll'fccl~des true aírlrta P'tl'é1 nor VIr,
tE',dlir::,;'Q Lncc~ Ol,)l'SS .fJue l11e sao e __:\ I.:'pu,nr.n ~,\n ua

j
- e que Inha pois muitos já, forrm jn"N;'lA~. cn. ' V.:.nl à.meta e vrto à puLllcr::'lo,

!Ice'"', 11l'1'2-1n 1",1;:0, em ,v ~lll o ~lEomo ob ctlvo, carecemo< a vallo~a ln'"rf~l'~ncln c1~ f'~'::l';1!e9 -'"

t ~ 1'(-10 ,cc 1"';-1"4 ",ryJ "1" h 407 E,lhe (]~ •.1jwrr.entos então Invocll- V, E;;A .. no E'nIJ('Q (lO (!l!~ s?2J1ll'l " P:lOJ:E:TOS"
_ o _"... ,Ü,J ·a ", _.'., ,'u , l'~" 'h', n rl°pn1mento d u mM' o

l'fjj,':'::'.'" "lIL Ilulfl rlUH Wflis slgnmca- {ci'~'"", -"'" - "·1 • e 6 m ll .cd- e~clnrrrlrlos O' frtl's P 1)""'" voll nT PFl,OJl::"'O
j ivC'~ l'L;,JJ';:!"Iw' em llIvor da cOll:'V:I- ,.-_~-,k,.;: o (1~,n , u1l5~ S o,a cer~a o a rejM~r ti pn~ e /lo t~o n"c~"~l"O -
rir,-.;'" d::l W""'cJo, como UlIJa unfaada ~:1S i""},Il:PS obJcrvnço.s, como, al):'l- tranoill1lõnde no .pl" r'~ fU'Tl '11n CZ DECRETO LEalSI.ATIV()
cln' er·'"UI""l',-j'-'.r'iul1f'1. r'~'hun, n...~ ~m autorcs estrangelY!JS', r~rluen~e, cuJo.~,se:·"Vj:lt:we:;, ~~m !l-C· r'.12 '0'1"("7

/I l-."c'" ~r ;,[ 'u tlu -IJR-~,12, ctlJunaI~;,':: ;,',l.a P-:.~~lPlôrlal11_ente que o t,ele- d!.r sllcrlfiri{<~. t:°"'N~ "' r-'" ",..,., ., ll, ,(i.. - ~
I ·,'.r1 -, ~ l' ~ ; E:I' - ""' ... t ' ........ In" e_~e,cendo t30 P!'flosas mis- (l't1furnn!'rl~nfe. nn~' 1"''''n''' rn~ 1~"""'t'O, ~. "' ..., - -'OH_jLI c.c Ir,[10 "."U_U1[1. pe,m\.l~ . I""C' e ~I'íelt~ a horários var1/we!s d . I .. ? - .' _1,_,rO, (1 o texto cio n.Ol'clD~le!?I~ 3J3

lmvrlJo, nf'n pndc ~1'1' r~nu-cjcl~, t;' "11":' - ',~'. t d' ,O~ c))rl'nl' ~s bl':tSllelrn", • "'~' í~· ar 19 de. allTIl ele lfl17 , icm10 prre:.
E-'"'''fl ·'W'" lf'lf" c·~ P I;;-ju t~ ..Jl1 (-.l.1j,O a U!l1tL n.'"1 ...",en n Oiin cetn miUa9. como tnm\)l:'!rrn an <; in11.... ~tl4f''::l r,J- I"h '., I - ...... "" ~, . . _'"s c_. J:\[j,.~, W.. re_, eu -. a t'111110 menor tl.p (Jue ar-u 'le evlg'do' fll t f . .,' c, r L tu, e da C01nL~ao de El-

, clem' Wl 1'1'~ tlll1clllrlnclcs de ordem d ' f-' or' ."" o C'ln ,r o, o rrm ~10 ~ l'. !l,~"I,IPnr"~ T:f''lr:!s.
flnÇ'llCeiil! ao Govêrno Federal; nno c ~u_ ,as prOíl..;ões. nece~sá-lll 110 _seu tp·'n';··"e\"""l"::; , ,
1'ode),; f,PI' relr"e.r'r:s, p()re~Ue cousU- t2~~'~m~ oSd~h~~~ ~;Cnl~~l1Jal'a ~~ nogltly,o. PeT' um Z'T:'O lIe s~.r'i- (Da Comiosf,o rl~ Oo::sl;Hd~~_o
tl1tUl 'liJtHlla vJtal para o de'eJ1vol- ti a ~ ,s , v ,o leo F dores, e JUSlir;~)
'IiDOC"I'":. r':l 'l'""'to"nort!e5tífllt e t.Am- e1':;I CC'~t'l:'lJt:lm, na mlnh~ a~enr'lll~, A curtll em nOj'ê"o ~ t"-~ vp~cl"'J'lro O CDngresso Nacional decreta:
bélJl ,1-, 1.;-l c"lo de PDl1lUmlJuco. se ~,f,"~t,"'n ~'uJa de Cftl~:rcto 1X1: t : libelo. e deve eer n'~djh"~ nO"'[,I1P,""

A EF'-WJ s['1·4 n vln promotora. do ~,~.e ]..- o,. 11 ..0 e~~or a. a ele n e de du'clto. fI~l. ~e \f~nla"cl~~~ 11~ Al't;j;o (mico. É aprovado o tex:o
Ilu.;;o e -IPiJU::D Que allmen,ta"" 11 \'.:-: rle l1J;1111R p"',te ou de opel'Osl- ncu~a~õp~, m'olll(1Pl'r'o" .,.,A~... lr'1<' >1' cio Dnc:elo"lçi n Q 323, de 19 de nb;'U
~ "1 ",", \ o,"· ,'o r ,,(1. rk. H:lcres ela classe Que multo ur~p"t.s l:"" ..""l.m rl.'''"1' ele ··r t:l- de 1'67 que al['la 1 lIa' <A.t.n'R.-;," , ,~0, ';'L< fl~". ~.rv~ 1lS, rE,;IO.,S re f"1m',a1·1 pela sua consecu~ão, mas m~,'i9~' -,,, 1'- - -,.. O"' .'. ',' 11 e:; s c~o .uul'e
IIp, '-;,C'WiJ, i,DS Il~le~tcs pn~a.'bllno e portlue, {Íc,lOI'O~~U1ebte, o Gov!!mo riev~ dl,;ár r Im r'l'. 11 as"I.- "lmpôsto de Rtndlt.
peJlj"lunUCIJ.JJO, e nindo, às ulEllS :lel- nlnrl~ ~~o 0or"en"eu bem o proble'" t. - .. ,1>D m " - - , S" .....b elo 1°07 1V'Z"Vll lI!a '
jnt'L'ntcg 1J UllJiío dos Pl1lmltres. "~ .. ~ ,'" , "," _ • mrll\ l'lre~tl\1a 1J~1o S},MT)U 11"0 s· -'--' .-, -", - 1"· T-

A 231 lllllclonor:í. corno clo de Il~a- ma e, depo1s de tnl!ítas d~longas, en- limitava ao~ contrlbtlll'to~ rIR P!'l!1'I. rir!S - no eX2l'Cle'0i..da. P"csicl~lJCI~
rfin r]ps ER.032 e lOl cm Cnruurti e ,trnde, 1I'\ora, Que 11 Telvlndicação SÓ dêDcla Soc\al.-1Jl""a ""7, rI1'~, flt~nl'h' .,... Djitlma Mari1lho, l'.elntur. -
~t;EF;-110, ti'lIaltura'de-l'a~lo A!on· pogert_scr obj~to fli m:1Ilor t:xame de convênl~~:ern multn~ munjcl1:llo~: MENSAGEi\1 N9 380, DE 1967.
w. Ti\rh umll vasta zona pl'OdutCil'a e e~ sao, qunn "u ma os es verem era p"nnorelonada, tamh\m, ang- na- DO PODER &~ECUTIVO
de ccrcnls, ezlrn!'1l',ulada no momento os e~tlldos sôbre outras classes de ser- eessltadQs em I':eral e, uora" tanto as
pela rJellrlPncla cl"e suas rodovias. se- vI~ores federais. . ' re~per.t.lvps Prpfelt1ltri~, rmntrlb\"am ExccJentJsslmo$ ,Senhores '.Meltt-
rã l:wDcJJeirj1110

0
com I'esulla(]os e .Te- ",cm pretender re1Jrllr o direito des- cem determinada lmpol'tânclll I\nu!\l, lJros do Congresso Nacioufll:

!lfXOS na economia nacional. sas, outra5_ cla~s~s, me permito dizer E' d caso, %1' ext'mnlo, de São Ga- Na forma dó pnJ'il~rot(l nn'co \lo
. _ (Jue considero lnjUsto se exija que os briel. cu,lo convt!nln foi as<lnol'lo ao

As lJR-316 e. 40'1 exerccrao o pa- telt'graflsta, que já têm estudos pron- tempo em oue era Pre-felto_ilall o mê- artlgo 58, da Oonstituição Fednral,
pal de pontes de escoamento da pro- tos, esperem pOl' outl'OS rccém-inlcla- clIco Dl'. J'urncl da Cunha GO,,\:l;WOS tenho a honra de suometer à. delibe
rluçiJo reglolllll. A primeira, ccns.U- dos: Até a mais alta Cõrte de Jus- que teve todo o 1\0010 el()s.ellt~o Pre': raçlio do Congresno Naclonlll, aCOln
tUlllt1D-SV como vJa de acesso ao por- tlçl'l do nosso l'nls já &e manifestou, sldente e Vlce-PreslMnt~ rlA R~m'l[1l1- panhado de Exposição de Mol,lvos do
to do Reclíe, de vastas áreas do Pl- no sentido de que os telegraflstas cà. Drs. Juscelino Kllbl~rbek dc Óll- Senhor MiniStro de- Ests.do da pftr>
flui e Maranllão., A segunda, promo- exercem funçã'o técnica.. \'elra e João aouia"t. lIendll, o texto do Decreto-lei n9 323,
vendo maior circulação d~ produção Mas, quanto mais árdua a lutll, o descalnbro nue all foi Implltnta-. de 19 de abril do corrente ano, PII'
ngro-jllüustl'lal de grnnde parte dp mais saborosa a vlt6r1a· dai o entu- do e"tá retrnts.do na secmlnte carta bltndo no Diário Dlicial de 20 sub
SUD F)'nncJsco., liderada por Petrollna, siasino, crescente com que venho trll- que dali acabamos ele rec~ber' eeqUente. o qual "altera a leglslaçlio

Diante do exposto, vImos formular tando do problema, na expectativa de "Á Prefeitura não tem e~ndlr.ões sóbre Impõsto de Ren':la.". '
!lste ar:~lo ao ilustre titula! da postl! que, afinal, .seja relt~ justIça aos bra· para lnstlàllr um servlco eflclent~ e BrasUla, 25 de abril de 1967, -
elo,,, Tl;,ns[1~l'tes, certos de que !'lua vos telegraflstas bTaSllelrOf;, continuo. comb o que b'a aquI ofere- A. Costa Il Silva.
1',7.a. jn tem eguncloDlldo nos !iev~dos Sr, Presidente: cldo pelo SAMDU," EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nq 3~1.

,termo,; use problema, e que aut0l'12>1.- Sem desconhecer faUlaa que sempre "Atendia em 3 turnos dia e nnlte
l'~ o r~exfln:c do as,~un,to, a fim de que levamos à conta da falta. de apare- com chuva ou frio, E à sua ambl1-' DE 1967, 00 MINISTRO DA
e"snB lO~ovms sejam rncorporadas no Ihamento material e humano, forçoso IAncla corria pela ·cldarle. nara at~n- PAZENDA
Plnno Plefcrencial de_ Obra~ Rodovlá- é testemunhar, que o SAMDU se conll- der chamados nas nossas -Vilas" 17 de abril de 196\
rins, como l1olabol'fil)l\o deCIsiva para t.\tulu em 6rgáo nltamente benemérl- ' " . ', ,
o enr;rnmJcelmento do Nordeste do to que cumpria a sua alta missão' de 1 Eu sou testemu~ha. conheço o sls- ExcelentJssimo Senhor - Pl'ulclente
Bra<.U . 1 ' ;. ema e o pront!dao com quP ateu- Repúbllca

" . CVllr a Ib>Jstêncla médica aos doml- dlam os seus médicos pnra todps os .
clllos proletáriOS. O SAM!)U, real- cantos da cidade" ' Tenho a honra de SUbmeter à es-
mente, sempre mereceu a nossa slm- ,I' clat"" consldel'~r<a-O de Vossa Ex
patla e 11 nossa admiração. A gente que foI llll.fa. um partido <Cl..l"v -

TIo,te, com a unlfleação dos InsUtu. .I~tamente porque sentlll as suas celéncJa o anexo projeto de decreto
tos de Prevldélicla SocIal. a coisa mu- Ideias, seu programa e a 'sul! prega- lei, que Altera. a legislação sõbre Im
dou, dolol'osamente, para pior, como cão de ampla assistência aos menos pôsto de renda, no tocaute à trlbu
se depl'eenrle, tncluslve, da carta que favorecidos ela sorte, exIge que OS seus tação dos renrllmentos do traba1ho
ncnbamos- de receber de POrto Ale- lldere~ se levantem ,~?ntl'a Ul11a in- asslllartado ou autônomo.
gre, elo r.eguhile teor~' justiça de tal monta. 2. O projeto, que elôlo p~utado aal!'

"Valemo-nos do presente para le- '''E por ai andam os doentes pobres, clirwlzes trll.ÇQ.das por Vossa EJ:c&o
vaI' 110 conheclmento de V, Exa., Que se valendo da caridade dos méi:llcos lênc\a para aliviar a carga tribufária
é .para nóp, um. digno l'epréllentante e em _seus consultórios, -qunndo 1\Ji, den- que- neste momento onera a remune
defensor dos tnterês!les do povo jun- tI'O de um casarão, se· encontram 12 ração do trabJlho, contempla maté
to à Oâmara Federal dos D~putad08, médicos dlsp{)fllv~ls e outro~ tantos ria de lnteJ:tsse público relevant.e '
faLcs lamentáveis, e ~e /lertll graVirla- 1unçJe,nárJos, receb~ndo S~UB hOlaorã- slluada no campo dll.s flnancas no.-



DECR'GíO-LEl Nq 323. DE 19 DE
"',llmL DE lOfi7

A'/ErU 11 L<'JjlsIU~'i1o sóIJre 11nJló~lo de
Jil!llt1tJ,

O I'I('LJu:JJj~ t1::I nrpúbllcCl Wl1llclu
Úll IIll'llJlltãO qu~ lhe ~OlJrel'e O arO
go f1H, iÍim n, da Con~tHulçilo Pc
tlt'l'Ii]" d['['~ rlll:

Art, 1" A tJtlrJ.lr ele 19 de julho de
lU67 (/13 rendlmentus do tJl\l1!tlho as
E.UJul·jtl(J(l. 11 que se refere {j artJgu 16
da Lei nlJ 4.WO, de ao t1e novembro
<le 1964, f]c9m sujeIlos 'to desconto
do lmpô.',(o de Itenda nllS fontes, me-

lJllCllS, jUSUtlCllnllO o proce3~O hgls- diante a lllllkaçAo da neg1litlte ta· clahl. corretores ou rcpfes~l1b"n~cs cu- Ise tiverem sitio pallos pelo colltrlbllln-
luLlvo pn'.lsto no art; 58 l1a O,<Dstl- bela: merclals llutúnomos, o llIlPU;;W IllLl-/te, sem Indenização
tUJçilo Federal. ü d dirá sôbre 11 Importãncill cIJIT~sjJOI1- •

3, l1u~üc" de ,duas ordens funda- saft~~~~~I~OO e ren a Ilquilla men- dente 11. '/0% (setenta UI' ce t ti ••....•,'., ...• - •...•••••••••.••.••••. _,
UWlJt."m as llHldldlls propostllS: ra- Entre NOI':> 461 e NCr$ 500 de ren- rendimento bruto; p n 01 o ":s~iLSjú~;' 3(1 'de' ~óvéiribr~' d~ .iii64=
zôes t/'r'n!cns ~ rnzõ:s t.Óclo-.ecúllôml- da líquida m~nsal _ ll% c! nlls demaIs cll.'>OS, o lmpô3to lu- 143V da Independência e ~G9 da tLe~
cus. cJornr> se sabe, II lelnun"laçao Entre l~CJ~ bOi e NCr$ 600 de ren- cldirA sObre 11 IlClpoflilnclll COl'l'ts- públiclI. - H. Castcllo Brando -.
ml'llSul do Lrablilho, as,alarllltlo ou da líquida mensal _ 5% • pondente a 80',,, (oitenta por Cenlo) octávio Gouveia dc Buth(;C8
autônomo, é submetida ao Impôs!" de 'Entre NC1'$ fiOl e NCr$ 800 de' ren- ÚO rendimento brUlU. .
renOIl medlanle desconto nn, fOllt~s dto ll'lulCla men~1 - 8% Art. 16. Scrão cJas.sl1icu:lo~ CU'll1l COMISSAO DE COJ~STITUIÇ.'í.O It
png'Jdfll'!l~, n. titulo de anjeelpaçfio do Entre NCl$ BOI e W'r" 1.000 de rendImentos do tl'uballlO flMalurludo' JUi)'rrçA
trlbulo devjel" Minai de acOrdo com renda IIlJllItla· mensal - lU'", < tMas llS espécies de remul1er!l~1HI 1)',1'
& declnrnçâa de rendimentos llnuulll Acima de NCr$ LODO de renda !l- trabalho _ou servJ~os J1resllldo~ íJlI , PAR1!(;E!I !lo Iil':LArOll
do contrJbulnte: ocorre, porém, que qUldtt mzmlll. - 12%. ,exercJelo dos empregados. _cargos ou 1 .

H' f <. I O I t d fUuço-e- "eferldo" no "1'11,," ~" 'lc) .Je- • A prerrogntlva eonrerlda all Po..cntil se verlflcllndll um fort~ dCLequl- ralll~ra (I un cO. ,mp ,õtll e Ijue ~ , fi U ~u v' • d
t("ta ,.( ti á'" I c"eto-1el n~ 5.844, de ",7 d" setU/!I- er Executivo de balnr decretcs~JeIIJlíblo enlre o Impôst" dEscontal1o men- n eS e nr go ser eo·,w[ o c(lmo ' " " " d

v antecJpll"~N In ~lle fA" "pllr"l1o bro de 1943. e 110 art, i", ,I" 'fil JjU- eve ser exercitada em caráter ex-Blllmcl1te pelas fonles e o lnlpêlstD de- ' '"nv l v v, '" U na u ,. ...0"O.I'~'pol1·'''nte ccl"f""u'O "llual de mero 4.357. "e 1" d" jlll",o d" 19".!., cepclollal. E ,uma prática que não devAvlllo unuulmenle em face (]" dec a- L 'f- u" '" u, u U U ~ U • ,.rCnulnHlJtoH, taIs como: ,ser banalizada, como lmperattvo par~
rll.çllo. por fôrça da dcprrcla';íll) mo- Art" 29 l'ara fins de aplicação da I _ Salár1os. ordenadus, Vel!.clIJlMI- a harmônica convivência entre u 1'0-
llelfirJu que determIJ1a um exagerado tabcln achnd entendé-6~ como rcn- tos! soldos, Mll1ndu. vanlagens sUb- der Executivo e o Poder l,eglslatlvo.
llcscullto do jJ'abalho realmente de- dlmcnto d~ trabalho aSsllJarilltlo t6da slti os, honol6rJ06, dlârJllS de compa- 2. A excepcionalidade du metlldn
villo ao crilrlo. Mas acima d@.jge alio- e Ijl1ll1qucr r~munerllçã(J p~gn pur tra- reclmento: decorre dll pl'óprlo texto éonstltuclu-
peeto de \Irdem técnlco.l. por ai bas- bnlho~ os "l'rvlços pre"ta"ou 110 evu,'. nal qUe so· legitIma a Inlcl"'I"a q'l111l, I I "~ , ~ AO __ 11 - Adlconals, extraodí1ll\rlo9, bU- • ~, • , -
.unte sJgn f cativo, sobrepUjam mo- elelo de empregol!, cargos ou flmcÓcs I t - b Ir do fundada em olnco pressupostos;

Llvos l1e oldclll sóclo-economlcll da que tenhQjjj sofrido deScllnto "'lU'ri ll. P emen açoes, a Qnos. "OU ICl1ÇO~S, relevante 'h d Int· '11
1 I

l.. I I já A I J ' .. gorjetas' ,-, ra~o c er"llse pub co;
mn or l'V eV...,lC a, jJo s n..o tez.a pl'ev denela ~ocltll. assim cOh,ltlétadn' urgência da medida; não lmpllcar em
l1ÍJvJua qUe o exccsslvo ÓllUS trlbutil.- também a contrlbulçãll pal'a o lPASE. Itr - Gratlflcaçlles, partlelpa~Otl!l, aumento de desp~sll' e flnRlmenl!'
rio Incidente Bubre os rentllmenlo~ dI) Ar!. ~g Para determln:lçiio da I'en· Il1ter~sses, perceJ1tagclls, ;lr~mj(JS.t.. versar ILSsunto sõbre' segurança na-:
tl'lllJullJO c,M, jJrovocnUdo Uma Inde- Ida llquidll mensal de II!lP tmta o cotos partes e~ rnllltriS LlU recelWs, Iclonal OU finanças públicas.
scjúvel l'~rJuçllo do poder aqU)qltlvo al·tlg(} 1", SP1'/ÍO permitidas as [lC(JU- IV - Comlssoes e correr.s.gi'l18; 3. Na hipótese em exame, o ele-
dns c"l1l1lbuint~s qUe aufelem pe- ções de en,:argos de famllill; as ronu't" 'cret 1 I dlt d I P d E t.l
queua e média r~mune1'ação de s~u bulçõe., pa"u inbtltutos II calxa8 de V - Ajudas de custo. di1tlrts e ou- 0- ,e e a ° pe o o er 'xecU -
trlllJuJho PSC"RIWI. !l1l0senlndnrllla e" pen~õe.s ou OIl\1'OS tras vDntagens por vlael!1ll ou trllng, vo ,pl eenche, certameute, três .do!!

~,' IllmlDJ rir' b~'nrllccncla; o il1lpti~tll sln. fcréncin do local de traball,o; presotlpostos constitucIonais exigIdos.
4 .. VISllUUO j) !?1'll,"r o t1lb~lo lnJIS dical P olltl'as contribulçÍJeg para o VI _ PllttlllUento de de!Jpa-!ls p • Tra1a·ge de mntnrla-de releVante In-

eql!uullne e, pOl ,Ianto, spe,abonrnte, stndlNlll) de representação da respec- soais do nssálarlado. l\.IlsilIl cti.tendjd:s teréssf publlco, de .natureza urgen·
1l111IS jU,to, o l1línlJno de IsençllO da 1Uva rlll~re, bem como os gastos pre- aquelas cUJI! dedllç!lo oli nbllUmentu te e que, louge de 1l1lpllcllr em aU
rrn9~ liqn:dn Ilu ll'abnlhu aSSll,larlarlU, VHlo~ no letl'R "c" do lleln V e no a leI não tlUiorlt.l1 na dcternllnaçho l1lel'!to de despegas. resulta em re-
que e hoje I]e NCrS 177 mel1S111S, IlC~ I!~m XIII, ambos do ar\!"o 18 du Lei dl1 l'cnda Ilqulda' dtlçQO UO hl111ce tJe receita. '
elevlluu lJillll Nero 400 mem1 ís, Pi!" 11~ 4, 506. de~BO de nOvem'bl'O de 11164, ' 4, Re.larla Indagar se. CUidando de
los m~;,mo;; motlVOg, a Inrnçllo nU'l" Art. 4q Pora flll$ de base du cúku- ,VI! - ~ Aluguel do Imóvel OWradll matél'il1 U'lbutárla - JI1Cldt!nela do
lJ1lJuu a J:emul1eraç!io de ~e1'VJ~"~ lo rml'a RjJllcaçlÍo do disposto 110 al'- pelo empregado e pago pelo emprega- lmpéuto de renda - esta estarltl, 011
pl't",'nrl05 por p~~"ons fJMteos sen, tlgO 12, da Lei Jlg 4.506, de 30 de na- dor a terc~iros, ou a dllelCn~a entr~ não, compreenditla na expressúo "fi_
vinc1110 ~mprp;:ptlClo oom a fonte p'l Ve111Ul'o dr 1964, com vigtndn n par- o llluguel que o empregador onç,a p~la nsn~llS ptíb1JólllI",
g~J:10J'll, qur' ~ rle NCl'$ 17U.92. fJJ til' de 1" de julll0 de 01967, e desdc JOCll""O do l'l'rdio e o que cobtn n me' 5. A tese é cOlltroVtl'tldl1. AdotcdB

nlllJlcnlar!o tarJIuun1 p:u'a N01~ 400 qllP os 1'Eml1l11cnto3 ali prevIsto;; não nos do ~mpreJllldop~la l'~~p~ctivn su- um:l illterjll'eltlçíilJ eJilenslvl<, as mil
mt'nslIln. ne "lljrll~lJl ti r!"OCOI1IM p:lrn a pre- blocnçllo; dld~D trlbullirlllS 1J0del'flo ser col1sl-

5. O,, 110\'OS nlveJr. de Il'lbutaçuu ~Jtlelwlll scdo! nos tt!rmos dêlte De- VIU - paznmento OIJ rpcnlbôlSó dto deruáus Itbrll.rtgldWl como' mnt~l'l.l fl-
el,lnlipJ('t'J[] [11' Jjo jJl'OJ~tO prqàU%h'hJ crpto" lei ton~,dmH-se-á, pal'R o 11- Impõs!o ou contrlbulçlJes (IUS 11 lei nnnce!lll, A luelh'or tccnlca l'eCOln~ll·
cellullll'IJtc um dccré~clmo de arrecr. mJle de lscntdo. pllgall1entoil até NC!'$ preVê como c~e!lrgo do lln~nlar]ad(j; dllrlJl que o dlsposl!lvo col1tldo no
dal'flo no eDrJ'enle exerclclo [mun- 400.00 (qur,I~'!JcPl1tos cruzeiros noVOS) 'uc _ Pr~mlo de seguro 'lnd'll'ldllal p"rag!~fo úlJlco do art. 58 du Cons
c('l~o u,' Dll'l, I'!.tltnndo em 41 mllhi,~:' Bit cadt, 1m':,. , de vida do emJjreglldo PU!l(J pelo en1. Iltu.Jruo !1Jsse dll.clpllnldll t:1ll lei e~
tle (:'l]Cé'jJ O~ nrmls. EI~lIelnnlo. se- Art, o" Ll~ P~cre-to-Icl. que Efll'(L prcgtldor. qutlhdo o empl'cgnr1o é (j p.eJ(lI, em que se especl1J'luem ana
gun./o I'r 1'.'IJem. a nllvlrlarle cru)w' H,bnlOilr1n ú llj)l'ccJa\'i!o do Conlll'e.'- bendlcJnrlo do seguro, oÍl indlea o lltlcamente as,hljJ6tcst!ll em que o Il!O
mil"!1 (lo lJll1H f;~l'n Rcelcr.adll, com " $O Nadoml I10S têrmos dll pal'úlll'n- bcncflci!\rlo deste; dtl. providêl1cia COl1stltucJonal Sd til;,
lJ,U1l1l'n!o ela t'npaCídaue nqu,,'HlV:< fo illllco elo '"rtli;o -58, da ConstituJção. . comenc1::trJá.
dos j,!'alJr,ljlaulJl'ps eJJI, garal, pJ:lJpor- l'e~ügn" n, d!!po,lçõ~s ('m cDlltrú.!o. X ~ VerPlls. _dotnçb~9 ou auxlllllll. 6. Nll hlpóte~e, nllo el:lSllndo leI
c:lt:>lH\'JUU majores ll~gocjOs 111 .;Jl(:· , BI'~",)lIa,' 19 de n1:lrll ôe 1907' 116q parI!. reprcsent~çoe8 ou custeJo ~e des- esptdnl que limite o Poder E:x~cutl
.ílS e JIJ~lhorJa tJ:1~ rendlls IJúlJlíelt" da !ndrJ;leJla,'nela e 799 da RepilbHCu peSl\S llcces~(mlls para I) cxc:-cJclll de vo, eniel1d(J que o lJeOl'etu-Jel potle s~r
Por ollll'Q ,nllu, lW reslHulç(ícJ dL tlll"o o~ ,1, CO"/a e .'iil!'u ~.An!lÍlIlo Del: cargo, funçuo ou empl'êgoj , conslderadll constltuclonal, pois é me-
pO~\!)J nrnlhitl,'B 11 muJor üérflo e:l- fím Ncllo. Xl ~ P~W,ÕES, dvls ou .ullHares d.. Ihor que hllja, coltllJréemão restritiva'
lllinuill'é, ,llD" c:;rJ'~jcl(l~ flltVl'UJ, LEGln t\QA qUlllqller natureza, mejo~os(jldu~. (j ao 11'''10, MaterJa trlbutárla é UItl dos

6. A JJn ua~ m~dilbs ue u.c':'w':1 "'-'o o CITADA tlul1lsquer oUlros provetH(JS recebldo~ lispectos das fllJança~ pUblicas. FI-
cOflHu!JMaJlcJulÍllM no nn~xo projeto 11" LEI N'I 4.:nü - llt ao I»: No'I!JIlDltll ,doantlgll em])regadllr de lnst!lutog, <t~e rlru'o, el1trelnntll, que lal ~nttl1-
decreto-],'l, 'Jlú o MllI!st{'rlo UII ~'u lJE ln64 caixas dI! aposclÍtadorll1~ ·rJl\ de ent\- dUl1cnto pode vir a ser alterado aU'a-
",endf1 P':!IJthmlo a sJmpli1lcnçno o,. D'R ~ \llJ' . (\ t dal1r~ r;overl1ll!l1enlai~, ~tl1 vIrtude dá vés de lei que diselpllne com mais
ntllnl ll'gI3:a<,'iJo bôbl'e Imptisto de rm ' qJue ~' ~~ o 1111)) R ~ _qtJe rec"l 8~- emprél\os. cnrt!os (lU ru!W~en êlWrel- rJgor a m!lt.érla.
du, ~"jJl'1'ilJ1tl(l SIJllll1e[rl' upor'lWl'" b~~,a~! r,;lIfl~s e prol cntns 1e qua.- das no jlan~tltlo cxclulda~ tia MIT(!~- '1" 1"lnll1JJ1e1lte, ressa~to-~e que o ele-
mf'nfD Ú L'if'VPUU nl,,'(>('I"o1\o de VU"'lI q -(t ./l'r.a. pondenles MS mlHl1al1os <fc IlUerlll ereto-I!'I em elCl1me tem alClll1Ce sOei11]
E:;ut'l~nc!a Sf\lg ~sf uclos c()nclm:lvo~ O I'rci<l,dcnfe da Repllbllrlll.: ex-lntellrlll1lCn da. F'or~ll- Jl::qJctI!Jlo- e econômico IndlllcutlveLs.
parl1 ,",','l'H! rrfll'llelos l1o"lnlllmelltu:F' b J1t\rl11 Br'agllell'k. AlLerllndll llS tlUla8 do desconto do
em ICl(lu" lPB~I.~. aço m, "r que o COI1'lresso Nnol,}-, 1'lIrJígrafo l'llllco. S"I"O t,alll"'m Im,pôsto dI! renda, devido 11M fontes

, llal t1l'Ctt'lll, e eu sllnclouo Il seguinte - < .. Ue d I I I 11
'I. A e....p~dl~rlO do dr'rl'rlo-leJ 01'11 Lei; classlficlldos como rendimentos de e pagllJn(!11 o" re at vo I<UIl ren Imcn-

pl'llplJI;lu CLlJlr.IHllil'Ú llm alo \lI' I:tLJI(IW ttllbalho a~sa!llrlado os juras de mo- tOt do trnl1ttlha assalariado, pOtlslbl-
11l1poflúrwJu no cJ1Wtlro da eCOnU1T!JlI Art. 19 , _ ;.,._ • ta e qUaisquer outras lndenlzllç/Jes lItllrá UItl relativo dtaafOgo dlis clllll-
tlltldlell'n, em vh'lu.J~ de neus relle- , pelo atrllso no jlallllmel1ta dllS te- ses operárias qUlllllo li. 'elevaçuo d{j~
JWS lmrtllatou DO, DHrelldos cr>nMU- Art. 12, Finam sujeItas 'lo Jm"ôs- munet'aç/les previstas neste artigo tetos de recolhimento e â diminulçãu
mldoreó. Vo..r:u. E;;cel~nclR, todavIa, to de la';, lelez pOl' cento! m 'C:lâl1W Art. 18. Pnra a determlna.ção· do pl'oput'ctot1al clllg taxas nxadlt!! pllra

tllgllflr-se-á de resolver como julgar descouto 11fl !(mte. como aJ1te~jpuçA(j rendimento llquldo, o b~t1cfldlárll) de as demaJa fa1xlls de s(llilrlu.. '
llltllfl lJredado. do que fúr npurado na declnl'll~flo de rendimentos do trabalho assalarJado 8. A mcdlda vJsa 11 reduzII 11 carga

APJ'UVf'ilu a opoi'/.un1dtlde pal\.. fi' rcnlll!llelllos dC' beJleflclárió as lm- poderÍl dedUzir dos rendimentos bru- tributárIa que Inclr1E1 sObre clJntrl..
no\'!)l' n VD;,Sfl Ellcvl&ntlIl os protes' portâllclns guperlores a Cr$ tos: bulntes. Teve por olJJcUvo, por CLI'l-
lus do n'l'lI mnl" prof'mdo l'e,.peillJ 100.000,00 leem ml1 cruzelJ'osl pngKS I seguinte, liberar podeI' aquisitiVo ,da
_ Al1lollJo Dclflm Nrtto, Mínistro ou C'redJlnl1t1s por pessous 'UtÚlJ,';~ a - ,.,,' pol'UIMáo tributada, e, asslm. dttlll·'

UH F'n".rtldll. pessaQg íWlcllS ela cac!u mis II titulo V - 011 tlllstos pessoalll de llasSll" nuJndo li transferência de recursoS
de cuml.soes,' corretagens, ~ratlfjca- gem, IIHmentaçâo e aloJnmento. bem que se ,opera do setor prlvado parI! o
çfJeB, 1l0l10rllrlus OU rell1UlJel'UrlllS por como os ~~ tl'llnSporte de volumes e setor publ1CCl. Numa palavra: em vls
qualqucr servIços pr~stltd(js (juando o aluguel de Illcals dest!I1ados a mos- ta de mn ~erellllo coulprador em vi
brneJícJilrJo não Ileja dlrlJt<lri Melo ou truúrlos, nos easos de vJllllel15 e es- slvel rrceSSllO. sem alterar grandemeu-
eJ.Jlprejlatlo da fonte pagllrlol'it do rm- tada fora do local de resldéncta: te a. nlvel da receita. o PílllPl' E:xecutl-
dlrncnJo, l'U' o, vl~rlas lIlI aeZtllJll~s re- ) vo procuru, peja redll~r:o do Impôzto ~
grfl~: fi , de renda, prt'servar no poder do as- -

fi' quando f:C lratar dtl rel,dlln~nW , , salarlndo parccla dos !!Cus 5nlárlo~,
de qllulfjlJCl' I1wolanto relaUvo ao c) Independentemente d~e ~OlIlprD' elevando a sUa cgPllclt1Jltlu dc com,·
tramporle tle' carga em \~tcUlo de ~ \>ra.
propl'1edade do beneficiado o InJ1Jlln- vação, até 30% (trinta por cellto) SI. A medida, pois, Ictn élUI}to asp~c-
to li ser antecipado será c'obrndo 1101 do rerlrllmento bruto, no caso de cal· to: reduzir 'a lncld~nclll do Impostll
baee de 2-,;, (d01ll por cento) sôl;re o Kelrll-vlaJante, quando correrem por de renda. s6bre salál'1o e aumentar u
frete recebido, em cada pugllnm,·.o' conta d@lltea, ' " poder aquisItivo do pl:JVO como ÍlItor- .' . xm '- As despesas com &cito jU- pala reanImar a ecoIloll1la do puls.

1J) quando s~ tratar de rendimentos dlclal necessária ao recebimento dos 10. Assim, o nlvel de Isenção do
PliDll a. vendedores, vlajllllws comer- rendimentos, lnclU~lve de advogados reco1hJmetlto na tonte do Impllsto dei
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do disposto .no art. 19 do D~creto-Ieq Ark 39. RevoglUll-se as disposJ,'
n9' 100, de 10 de janeiro de 1967". ções em contrário." .

Brasllia 4 de maio de 1967. _ A Erasllia, 10 de jane}ro de 1967: l46'
Costa e Silva. ' da Independêllcla. e 799 'da Repúbllca

EXPOSIÇAQ, DE MOTIVOS DO '-.N. eas/euo Branco - De/avio Su"
MINISTRO DA FAZENDA Ihocs,.

Excelentissimo Senhor Prcõidenie da COMJ:SSAO DE CONSTl'IUIÇAO
Repúbllca ,.. ' E JUSTIÇA

O Deo, eto-Iei n9 100. de, 10 de ja-
nelro' dêste ano que estabeleceu a PAIlECER DO RELATOR
data de 30 de ab~íl de 19..7 paI8. upll- i. O presente decreto-Iei Iift:lita-sé
cação do disposto no artlbo 53, da LLi ' a sustar a vigenGla do art. 53 da LE:i
n? 4,728. de 14 de julho de 1905, em n9 4.'128, de 14' de julho de. 1G65
relação a deságio decorr~nte de ti' Ir. O ,dispositivo não está revogado
tulos da divida pública dos Estado". r' peJO Decreto-Lei €m examE. Apenus
MuniclplQS,' tem deIop.l"l:,UO r<pucua- a sua vigfulcia está tmllstel'llla. AllllS,'
são negitiva com manilestaçoes re- nesse -sentido. o Decreto-lei alterou.
petll1as dos setores~"mt.eressados. 'lilspOSjjjvo "do recente Decreto-lel de

2. O reexame da matéiJf'. de forma n9 1UlI, de 10 de janeiro de lD67 
a. determinar as conseqUenclas qut> que det.erminava a vIgêncIa' do arG.
acarretou para o mercado de tltUlos, 53 da mencionada lei' n9 4, na-05. a
demonstra, de inlclu, a ''c1Hl vellh,lJ"\i' partir de 30 de abril elo corrente 'hLlJ
d1l ser prorrogada a aplIcação do dls- 3. Trata-se, pois, de U1na mma
posto na norma legal cIlada, em tem- prorrogação, 101 tífúiada pela' necéssl
110 suficiente _8. estudo cpidadoso. daele de exame mais àprcfundado da

3, O anteprojeto anexo, atendendo a matéria e de suas repercur.;ões sóbrIO
;-ei.vlndlcação d~ ponuerâ1id3 pe.o.~ de a politica ecml~micu'íinahceira de
IDconvenlentes ,o reestudo (10 assuu- GO\'êrno da União.
Inconveninetes, o reestúllo do assun- 4. A matéria é de fJÍt::mças púllll. •
to ~ o estabelecimento de uma orkn- _eus.~ E' urgente (se não houvesse ,ido
taçaa definitiva. tlulxado o cll~posltlvo já estaIlo. em

Renovo a Vo~sa Excelêncla. nn op:lr- vigéilcla~. A mnt6ria, é relevante.
tunldade. os protestos do meu pro- Náo regUla' matéria subst:mt.iva.
fundo respeito. - Antônio Delfim Net· 5, ASSim. considero constitucional
to, Ministro da Fazenda. d Decreto·lei.
DECRE'r-O~LEI N9 324 _ DE 21 D!ll E' o meu parecer, s.m.). - Djalma

ABRIL'DE 19D7 1J.lannho, Relator.

Prorroga o prazo de all!lcaçtlo do dls- . PARZCER DJI COMJZSÃO
posto no art. 19 do ,Decreto-Zei nú- A, COmissão de conslituiÇáo e JUs-
~ero IDO, de 1~ ae Jalletr~ de 1967. tlça, em reunião 'realizada em 23-5,67,
o Presidente da Repüblíca, llSando 'opinou, unânlmemente. p'c!l'\ .:onstJtu

da atribuição que lhe confere o ar- clonal1dade do p-rojeto' de Decreto
tlgo 58, item II, da ConstItuição e _LegIslativo n9 430-67, -nos &nnos do
tendo em vista a urgência da 'medida parecer do Eelator.
e o Interêsse pú~llco relevante, dt'- Estlveillm 'presenles os ·Senhores
creta: "Deputados: Wilson ;Marllns no exer-.

Art. 19 Fica prorrogado até 31 de ciclo da presidência....Djalma Marinho
julho, deste ano o prazo a que ~e re· _i Relator. Nogueira. de Rezende Ce
tere o art. 19 do Decreto-lei n9 100 lestlno Filho,' Osni Regis, Gel'ald:>
de 10 de janeiro de lD67. Guedes, Manoel Taveira. José. Meira

Art..29 Este DecrE!lo-lel, que ..erá e José CarloS Guerra •
submetido à apr\lcJaçao do Congresso ,~, "
Nacional nos têrmos do parágrafo únl- Sala da Comissão, em 23 de maio
co do Rrt. 58 da Constituição, entrarã de 1967. - Wilson MartinS, no exer
em vigor na data de SUa IVIblicação, cicio da. Presldência. - Djalma Nla
revogadaE as disposlç.ões em 'contrárIo. rinha, Relatl)r.

BraslJia, 27 de abril de 1957;" 1401' CO~I.lISSAO DE FINANÇAS
da Independência e 799 da RepúbItclt. . ., ,.
_ À. Costa e Silva. _ Fernando Ri- PARECER DO aELAToR ,
beiro ão Va,l. 1 Relat6rl"0

, PROJETO '--I' , - '.
15LATIV LEGISLAÇÃO CITA1:JA. Nos têrmos do disposto no parágra·

DE OE~RETO LEO ,0· fo único do art. 58 da .Constitulçho
"7N9 13, de 19~7 ',' DECRETO-LEI N9 100 - DE 10 DE Federal, devidammte aco:t'panhado

Aprova O texto d
o DelJreto-lei 'nf 324, JA~RO DE 1967 da ExpositUio de MÇltlvos, do EXeelan·

D' I r l' a' "~d' ,- tlssimo Senhor Ministro da Fazenda,
ae- 27 de abrll de 1967; tendo· pare· ISC P ma a ap IC çao u.v 13pt:a", no sua EXcelência o Senhor Presidente

t . Z d ComlsS"- A.. F~ art. 53 da Lei n9 4.7Q8, de 14 julh.ocer' avorave a lW._ - de 1965 da RepUblíca, llubmete ao Congresso
nançtUl. , ' I " . Nacional o texto do Decreto-1m nú-

CDA COMISSAO DE CqNSTITOIÇAO O Presidente da Repúbllca, usandoImero 324, de 27 de abrll do uno em
E JUSTIÇA) - da atrIbuição que lhe confere o artl- curso. que "porrogg. prazo t\e apl:ca

go 99, § 19 da Ato Institucional nu-' ção do disposto no art. 19 do ''oecre- ,
O Congresso Nacional decreta: . Jllero ,4, de 7 de dezembro de 1966, to-lei n9 100, de 10 de ja.neiro de
.Al't1g0 únicO.' E' aprovado o textO decreta: 1967". ~

do Decreto.:tei n9 324, de Z1 de abrtl .Art. 1.9. 'A,t.é 30 de abril dêste 8.no. O Decreto-lei 09 100 de 10 de ja-
el,e 1967, que llrarroga o prazo de apU- nll.(} sera aplic~d~ o disposto no ar· neixo ,de. 1967, - do govêmo . anterIor
ca'çlío do diSposto no art. 19 do IJe- tlgo 53, da. Lei n 4.~28, de 14 de ju- objetIva ~ dlsolpllnar a aplicação. do

O d j Ir 4 1lio de 1965, em relaçao a deságio de- di to t 5Q d 'Lei n 7'28creto-Iei n~; 100, d.e 1 e ane o e corrente de tltulos da ,dIvida. pü"ll-' spos no ar. '" a 'i. 4. •
1967. 'I, cados Estados e Munlciplos, ObseI- de 14, de julho de 1965. ,

Brasfila. ,. de-."..... de 1967. - vadas as seguintes condições:, O atuaI govêrno feder:u nouv!J por
Wilson Martins. no exerciclo da Pre- I '- No caso da substitUição de bem pr0!fogar a apllcaçaó do dISpas-

,PAlIrCER DO RELATOR sidêneta. _ Dja/ma Marinho, Relator. bônus 1'0 latlvos. , deverá ser mantido to no cidado Decreto-lei ~9 100 ate.
i _ Relatório ,montante Id@ntlco ao vérlflcado até 31 de jUlho dêste ano 8. fIm de pro-

MENSAGEM,N9 430. DO PODER 31 de dezembro de 1966' plclar U!lI re-estuda ~o as~unto e o
Nos t~lIDOS do pat;Ítgrafo único do }1:XECUTIVO ~ , , ~ , - estabelecimento de orlcntaçNl defmi·

art, 58 da constlttilção ,Fcneral., Sua 11 - Nos uemalg casos, !lo eOlwa· itva, sóbr,etudo c em vista de reper-
EXcelêneLa o Sr. presIdente da Re- Exmos. Srs. Mcml1ros do congresso ç!\o de titulos no mercado na~.deverll cussões negativas com repetldas-ma-

\ públlca encaminhou, ao Congres~o Nacional: exceder a autorização dada ate a data nifestações de setores Jnteressados.
Nacional, acompanhado de. Exposiçao Na forma. do pÍlrâgrafo l1nico do reterlda no Inciso anterior. '
de Motivos de S. Exa.. o Sr. Minis- art. 58, da Constitulção Federal., te- Art.. 29 O deságJo 8. que se re- . . 11 - parecer ....'-
tro dnFlIzenda, o 'texto do Decret&- nho a honra de submeter & dellbera- fere o § 19 do artigo 53 da Le! no- O açodamento no legislar é sémpre
lei "n? 323 de 19 de abril do ano cor- çll.o do Congresso Nacional, acompa.· mero 4.728. de 14 de julho de 1965, prejudicial à. vide nacional. lli'sim
rente, o ~ual altera a legls1ação so- nhado de Exposição de Motrvos do $e- ,verlflcado na operllçao entre o eml- necessário é o .re-exame de assuntos
bre o Impôsto de 'Rend/l. nhor Ministro de Estado da Fazenda, tente dos tltulos e o com)ll'ador, nAo impo,ttantes com a lndispemá"cl pon-

.A umens Jegis" é allv~ar a carga o texto do Decreto-lei n9 324,., de 27 compreende a diferença de tiptt deração, os impresclndlveis estudos e
tributária que onera a remuneração de abrll de corrente ano. publicadO Igualou infer10r a. 5% (cInco por o pêso prévio de repercussões.
dI) trabalho ,sobretudo considerandO no Dlárlo OficlaZ de 28 subseqüente, cento), .relatlva l!l tltuloS" da divIda Isto pÔsto. sou de parecer qu~ a
que a excessivo Onus" tributário sôbre o qual "prorroga o prazo de aplicação pública. Câmara dos,Depulados deve concecler'

, ' ,
renda sôbre rendimentos do traba·' os rendimentos do trabalho 'está pro
lho assalarIado tica elevada' paro.' .• Ivocando uma indesejável redução do
NCr$ 400,00 (quatrocenws mil cru· poder 'aquisitivo dos contribuintes
zeiros antigos). quando anterlormcn· ,que auferem pequena e' médh remu
te era êsse teto de NCr$ 200,OU (au· ne.ação de seu trabalho pessoal.
zentos mll cruzeiros antigos) . AsSim. o mlnilho, de isençllo de

Esta medida Is.enta do pagamentu re.mla liqUida do trabalho as~'lllarlado

eérea de 63% dos atuais contrlb\l.ll1· que era de NCr$ 177,00 mensais' foi
tes .. Isto é: inais de metade dos que elevado para NCr$ 400 M.
hoje, são obrigados a recolhcr pnrttl Em cons~qUênctl a Fazenda Naclo
de seus salárlos!lcam Imunes, â trio nal estl~a um decré':clmo de arre
bulaçúo. , cl1datUio de 47 milhões, -de cruzeIros

11. ' O acréscimo do rendimento para o corrente exerciclo financeIro.
pessoal assim liberado equivale a um Prejulzo êste que espera compen
acréscImo dn renda ,I;lara o contribu·~ sal'. pelo aceleramento da eçonomla
lnte de oruem de 1,5% (pllre.ellt'~não do-pais com o aumento da capacld·)
transferidu plll'a o Por1zr Publico I> de aquisitiva dos trabalhadores enf

,flue, portanto, fica em poder do con- gera!, e dai, maiores negócios às com
,tribulnte. cujo poge~. !!CjUisitivo llU- pras e melhora de rendas públJeas.
lllen ta,!la pl'oporçao mdlcudaJ . '.

12 Além desta eonseqUencia, per- ,11 - pareccr
lcltn'mento. mensurável., o decreto-lei Andou bem inspIrado o Govêrno &
poeslbllltara, uma senslvel me~h?:i~ Rcpúbllca baixando o Decreto-Iei em
de proclutJVldade do apllrêlho atreua eX3,me de evidente "justiça sacia!. ,
dudor, que allvlado do ~ame de 63% O Decreto-lei eõtá. muito' bem jus
do seu .trabalho, p(;rmltira conocntrat- tificado' e faz jus. ab nosso voto fa
se TIOS contribuintes de rendimento
mnis elevado. Bastaria êste efeito vor~ve!; .
pnrtl justWcar a medida, não 'tilsse- E o meu pare.cer, S.M.J.

~ mos aspectos de justiça tributárIa de Sala das Sessoes ,da. GomL<:são de
que se reveste a medida. F1~anÇ!lS, em 17 de maIo de, 1967.

13. Finalmente, o decreto-lei. clJ- nores Soares, Relator. I
erenlcmcnte. reduz a. taxa de inel- PARECER DA COMISSÃO
d8ncla do impOsto sobre os rendi- . • '. •
mentos a partir de NCr$ 400,00, be· A ComlSSao de Fman~a& em sua 8,
neflciando mais os sallÍrios que se Reunmo Ordinária, reajza~a. em 17
aproxImam dI) teto de Isenção. de maIo de 1967. sob a presIdência do

11\, Por outro lado, a receita I do Senhor Deputa<lQ Pel'eira, Lopes, Pre
corrente exerclolo qUÍlSe náo flca.roe- sidente e' presentes os Senhores Fer
tada. Primeiro, porque o decreto-lei nando Gama, Augusto F1'a~co, 1"10
só terá vigência a partir de ~9 de jU- res Bcares. G~raldo MesqUIta, J~se
lho. Segundo. PQrque a :elevação do Ml:lria ~agalhaes, o.;mar.Dutra. ,wel
teto e a redução ·da. taxa de Incidên- mar Torres, Joel "F errelra, Wllmar
ela importam numa reduçãO' da re- GUImarães. Milton Brandão. Ra.y
ceita estimada em 40 bilhões de cru- mundo Bogéa, Oscar CardosO, Antõ
zelros. , ' nio Neves, ~Antônlo Magalhães, At~iê

15. Em conclusão: o decreto-lei é Coury, Doln Vieira, Matheus Schmldt,
constltucional. Reduz o lmpl)sto de Menoel Rodrigues e MarcOS Kertz
renda recollildo na fonte sôbre lJlj mann, opina. por unanimidade, de
rendimentos do trllbalho' assalariado. aêórdo com o parecer do relator,
ExclUi da tributação 63% dos atuais Deputado Flores Soares, ,pela apro
contribulnte~. Reduz l;ajcas de Inci- vação da Mensagem n9 380-67 - do
dência. libera o poder aquisJtlvo. do poder Executiv:o - que ~SubI!lete A
setor privado. Pouco afeta a receita. apreciação do Congre3so Nacional o
Estimula o mercado para fazer fren· texto do Decreto-lei n9 323,' de 19
te á recessão.. de abril de 1967. que eltera a legis-

". - E' o meu parecer, s. m. j. lação sôbre o Impôsto de Renda".
Sala da Comissão. 23 de maio de ,Sala' das sessões da Comissão. de

lDe7 _ Djalma Marlnho. Hc1&tor. Finanças, em 17 de ,maio de 100'1, -
• , pereira Lope3. Presldentte - Flilres

• PARECER DA COMISSÃo Soares, Relator.
A Comissão de Constituição e Jus

. tiça, 'em reunião realizada em 23 - de
ID[lio de 1967, opinou. contra' os vo
tos dos' Senhores Manoel Taveiro.,
,josé Meira, Wilson Martins e· ~José
01rlos Guerra, pela constituciollali
dnde do projeto de Decreto Legisla
tivo n9 380-67, nos' têrmos do parecer
do Relator.

Estivcram presentes os Senhores
Doputados: Wilson Martins no exer
cicia' da presidência, Djalma Ma.rl
nho :- Relator, Nogueira de Rezen
de Celestino Filho, Osni Regis; Ge
mido Guedes. Manoel Taveirs., Jose
MeIra e José ~rlos Guerra.

Sala da Coml2sãO. em 23 de maio
rle 1967. - Wilson MartIns, no ,exer
cicio da Frcs.ldêncla - Djalma Ma
rinho, Relntor.

COMISSl\O DE :FINANÇAS



Quinta-foír f!

1

AV!EC

Jlelações' Exteriores. Do Poder Exe
outivo, Relatores; Senhores Celesti
no Filho, Raul Brunini e padre 00'
dinho,

5

Discussão única do Projeto ele Re
soluÇão n9 12; de 1967, que cunuede
licença ao' Deputado Cardoso d~ Al
meida para representar o Governo da
República, no exterior; te~do pare'
cer favorável da Mesa.

6

Discussão únlca do PróJeto de Lei
complementar n9 l-A, de j967,- que
complementa. o § 29, do art. 16, da
Constituição Federal, que dispõe so
bre a remuneração de vereadores;
tendo parecer, com substit.utivo, da
Comissão de constituição e Justiça.
Do Sr. Celestino FlIho. Relator: Se·
nhor Djalma Marinho.

7

Discussão única do Projeto de Re
solução n9 186, de 1966, c,ue aprova
118- conclusões da Comissáo Parla
mentar de Inquérito sõbre as medI
das de incentivo à. mecanização
agricola, Relator: Sr. Minoro Mlya
moto.

8

Discussão única do Projeto d~ Re
solução n9 188, de 1966, que aprova
as conclusões da oemissão Parlamen
tar de Inquérito destinada a apurar
fatos relacionados com as atividades
colonizadoras no Estado de Mato
Grosso. Relator: Sr. José Mandelli
Filho.

Segunda discussão do Projeto ml
mero 2. 884-B, de 1961, que altera a
redação dos artigos 619 e 620, do
CódigO de Processo penal (Decreto
lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941).

la

Prinleira discussão do Projeto nú
mero 1.002-A, de 1964, que Inst.iLui o
"Dia dos Comerciá,rlos", Lendo Pare
ceres: da COmissão de constltuiçáo e
Justiça. pela eonst.itucionaJldade e
juridicldade; favorável, da Comisslio
de Legislação Social; e. contrário da
Comissão de Finanças, Do Senhor
Adylio Vianna. Relatores: SenhoNs
João Alves e F1ôres Soares.

Celso Ama ai - ARL,~A .
Edmulluo r.!.:.ntell'o - ARlINA
EwaJao Pinto - MDB
Ferraz EJlf-'a. - ARENA
Israe] rij',e;;, - ARENA
Jüeá R~s"'ue - ARENA
Lzvi 'lava 'es - MDB
Maw'lcio Coulart - J'llDB
OrUz Monteiro - ARENA
Pedro Ml1l'''o - MDB
Sussumu Htrata - ARENA
Ulyss~s c!uimarães - MDB

Mato Grm:so
Saldant>a Derzi - ARENA,

Parnnl\.
Hermcs Macedo - ARENA
Leo Nev~s - MOB
Mala Neto - ARENA

Santa catarina
Joaquim Ramos - ARENA
Lígla-Deutel de .Andr~de - MDB

RIo Grande do sul
Lauro Leitão - ARENA
Zaire Nunes - MDB
VIII - O SR. PRESIDESTE:

Levanto a 'sessão designando para
amanhá a seguinte:

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA
ltessio de 26 de maio de lia7.

(Sexta-feira)
EM URGENOIA

DIscussdo

(Discurso do Deputado Erne6
to Valellte, Ila sessão ve;;
pertilla de 22-5-67, Expllc'!
ção Pessoal)

O SR, ERNESTO VALENTE:

(Explicação pessoal - Sem rcvu'ã"
do orador) - Senhor Presidam". S.1
nhores Deputados, lamentando a c:,i
gilidade do tempo que me é écstn'l
do, quel'o, em primeiro lugar, Inícr
mllr IJ. CaslI que, tendd regl'CS 'j',uo,
na têrça-feira da semana passllcd, da,
viagem que eu e meus companhel os
empreendemos ao Nordeste, em Il1J'~

são desta Câmara, já na quarta-f.l
ra, na quinta, 110. sexta, Inclt'5tvc_'
hoje, usando até de requerimentos do
LideI' do Partido, procuramos usar ria
palavra. Sàmente a esta hora, fal
tando apenas elncQ minutos para o
encenamento desta sessão, e 110051111
mesmo em Explicação Pessoal, me é
posslvel fazer, suscintamente, um r~.

latório daquela viagem, no desempe
nho da'nossa incumbência, em mJts>Ío
oficial da Câmara,

Partimos de Brasllia na sexta·feiril,
dia 12 do corrente. Já no dia 13 Inl
clávamso, por Paulo Afonso, a nos 'a
visita aos Estados atingidos peja ça
Iamdtade pública. Visitamos ligei a·
mente- os Estados de Alagoas, Per
nambuco e Paralba. Visitamos demo
radamente a cidade de Mossol'ó. no
Rlo Grande do Norte, e dali segui~
mos para Fortaleza. tendo S'Jhrl"voll
do a região assolada pelas Inu11I1a
ções do Vale do Jaguaribe. Mantive
mos, na capital cearense. long:! con
tacto com o Governador do Estado,
Plácido castelio, e com o seu sec,'e
tariado. Em seguida, já na segunda
feira, estávamos na. capital piauicm:e,
em Teresina, e tal11bém vOltnlllO~ a.
percorrer a região do Parnaibl\. no
Vale do Gurguéla. VIsitamos a bar
ragem de Boa Esperança e, em se
guida, na segunda-feira à. 'arlle, vi
sitamos todo o Estado do MlIl'aubiio,
a região do Mearlm, percorrendo
principalmente a área asolada de Pe
dreiras. Na capital maranh/)l1se. em
contacto COm o Governador do Esta.
do, Sr, José Sarney. e seus Secl'etâ
rios de Estado, tomamos amplo co
nhecimento do que ali realmen:c es
tava oeorrendo, , '

Nossa excursão ao Nordeste dul'Ou
apenas cinco dias. Intelíz11len te, uüo
pudemos demorar mais. Recebemos
apêlo veemente da liderança fiam
que estivéssemos de volta, Impre~eri

velmente, em Brasllla, na térça-rei"a.
quando matéria Importante iria ~er
deliberada por esta Casa. MM, do
que nos foi posslvel sentir des~a llOSSil.
visita, ela se tornou das maIs pro
veitosas, evidentemente, porque lem
mos àquelas regiões a preSel1çl~ da
Câmara dos Deputados, e podemos
Informar li Casa que esta Pl'csl'nça
sensiblllzou sobremaneira, não sômen
te aos Governadores dos Estaelos vi
sitados, mas às populações dRqueles
Estados-irmãos. do Nordeste.

Sr. Presidente, éramos qUinze os
Deputados designados pela Casa po.l'a..
bres DeputadOS Milton Bmndílo, Te
mistocles TeiXeira, Eurico Rlbell'tl,
Vlngt Rosado e êste que fala à Casa

~. r~imento de emelJdas €m no momento, relatando a eXCllrSÚ'l,
'Plenário Visitamos, como disse, todos os E.tll.-

dos assolados, uns mais demro~da:
mente. outros menos. SI', Presldemp,

DisPõe sôbre Impedimento e conve- encaminharei li Câmara o r~l:lt6ri')'

oação de suplentes. Do Senhor Ma- completo, com sugestões, tão 10;:0 I'f-
galhles Melo. 1.2ª Sessãol. ceba tQdos os informes prf\metlcb~

4 pelos governadores sõbre U! rpspeL tJ.
; Discussão única do projeto n9 116-A, :I vos Estados. '

1e 1967, que dispensa do des",a-· , _. .
h 'on-UJar os documenws para a Revoga a Lei n9 4 555, tle 10 de de· O Sr. M/Uml Brandao - Q ,elO
~nfrada. -no Brasíl, de aermlav.>s das :l:embro de 1964. que co~cede Iseução acre-sc~ntar ao pr~nunr,I!lIl1/~'l'O d~
~mpresas de transporte aéreo, naclo' de direl~ ~e jmportaçao para ma- V; Ex~, cujas ~"I'>~I~s enc;~~oo e com
Ilais e estrangeIras tendo Pareceres terlals. maqull1as e eqwpamenlo pela IL~ quais sou ijolldarlO intei,_f1JmeuUl,
da Comissão de C~nstitulçáo e Jus- Refinaria de Petr61eo de Mangulllhv. \PlJIS, ~omo V. Ex· afirmou, mtpgre1
tiça, peja constitucionlllldade; favo-' S. A., no Estado da GuanSbarll. Du ",.comlssão ql\e V';;,itou parle úas re- _

I ráveis, dM Comissões de 'fI'ansportll6, lPoder ElKecutlvo (l9 Dia). gloes Innnda~lt. do N~r1~ste q.Ull
C<olllUDlcações e 0bl'IS Públ:leM .. .. ~ltta-,e 4 8e88do '" 1I.S{j. aquela sltuaçl10 Q.ue Vijriflcamo~ tliJS·

1
Discussão única do projeto de De

creto Legislativo n9 12, de 1967, que
aprova o texto do Decreto-lei n9 323,
de 19 de abril de 1967; tendo parecer
favorável da Comissão de Finanças.
(Da comissão de constitulçáo e Jus
tiça). Relcbres: Srs. Djalmll. Marl-

. nho e Flôres Soares.
:I

, Discussão única do ProJelo de De
creto LegislAtivo nQ 13, de 1967. que
aprova o texto() do DecI'elo-lel n9 324,
de 27 de abrll de 1967; tendo parecer
favorável da Comissão de Finanças,
(Da Comissão de Constituição e JUs
tiça) , Relatores: Srs. Djalma. Mari-
nho e·Fli'ores E'oUl'es. -

EM PRIORIDADE
Votação_

3 11
votação, em discussão tinlca. do Prinlelra. discussão do Projeto nú-

Projeto nQ l19-A, de 1963, qu~ E.uto- mero 49-A. de 1967. que autera o Item
rille o Poder EXecutivo a abl'1r. peloIXI do artigo 295 do Decreto-lei nú
Ministério da Justiça e Neg,6clos In- mero 3.689, de 3 de outubro de 194'1
teriores, o crédito _especial de Cr$ ',' (Código de Processo Penal); ten~o
10,000 .000,00 (dez milhões de ~ruzel- parecer da Comissão .de constituição
ros). para ocorre! a despesa3 co~ e Justiça. pela constitucionalidade,
Instalação de 6rgaos criados pela Lei Do Sr. Francisco Amaral. Relator:
número 4,048, de 12 de julho de 1962. sr. Pedroso Horta. '
li dá out.ras providências; tendo pa- , ,
receres; da CClnissáo de constituição 12 '
e Justiça, -pela constltucl~nalidade, Discussão prévia do Projet.o nQ 17-A,
com 2 emendas; da Comissao de .or- de 1967, que cria duas novas séries
çamento, favorável com emenda e de sêlos oomemol'atJvos e dá o,utras
adoção d.'lS emendas da Comissip de providências: tendo parecer da Co
Constituição e Justiça: da Com,r.s!lo mlsslí.o de Constituição e Justiça,
de FIscalização Financeira. e Tomada pela inconstitucionalidade. Relator;
tia Contas, favorável .ao pr~jeto e 1G Senhor Paulo Campos.
emendas das Comissoes a';1m:t cita-
dllS; e, da Comissão de Fi11ançll5, fa·
vorável ao projeto com emenda e
adoção das emendas das- Comissões
de Constituição e Justiça e de Or
çamento. Do Poder EXec!1Hvo. Rela·
W'1s: Senhores Djalma 'Milr!lülO,
Mendes de Moraes, Luna Freire e
Osmar Dutra. (Votação secreta).

Discusstiu

SilO Pnulo
Antônio l"ellclal'l" -, '''lEN.1
Brocll Filho - AItENA

DEIXAM DE CO~IP.~RECJ:JR
OS SENHORES:

Floriano Rublm
Acre
Maria LúclR - MDB
Puni

Armando Carneiro - ARENA
Arnlando Corrêa - ARENA

Maranhão
Alberto Abond - AR,ENA /28.8.67)
Jn~É' Bllrnctt - 1\IDB ('9,8.67)
Vieira da Silva - ARENA

PJnul
Fuulo Penü? ~ ARENA
Ccnr~

Furtado Leite - ARENA
Rio Grande do Nortp

Aluizio Alves - ARENA

Paralba
nenato Ribeiro - ARENA
Vital do Rêgo - ARENA

Pernambuco
Adelmar Carvalho - MDB
Alde sampaio - ARENA, 01.9.571
Antônio Neves - MDB
Arruda Câmara - ARENA
Dias Lins - AR,ENJ\ 'ME)
João Roma - ARElIlA
Joslas Leite - ARENA

AIR<lOaS
Dja!l11a Falcão - MDB

,

BaiIla
J'oe.nl1hat Azeved<l - ARENA (:;El
adulfo Domingucs - ARENA

EsplrJto Santo
Flm'J!lno Rubln - ARENA

Rln de Janeiro
Jlmn Stelnbruch - MDB
Revmunclo Padllha - ARENA I

Guanaunra
Cha,"ns Preitas - MDB
Flezll :Rlbrlro - ARENA
Gonzalra da Gallla - "DE
Nelsrm Cal'll~iro - MI:'B

Mln1w G~ra:s
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o seu ~o,o ttlvortLl'eJ ." Decrao-lel
~m e:~:lmc.

SnJa dns St..i~nes dn. Cc.i'n:ssflJ d~
Flnnm;as, ~m 17 de filala' Uc j~!l/'
Deputado }"Iores Soares, n~ a-oro

I'ARI:CER !lA COIIJl~S"O

A ComIssão de Finnnçns e.l1 wa 8~

R.;unlão ord;mirla, real,zacta em 17
de malo de 1967, sob a pres dcnc.a do
Senhor Pereira Lopes, Presjd;l1t~ e
presentes os Senhores Deputados !<Cr·
nanuo Gama, Augusto Franco. FtllreJ
Soares, Geraldo Mesquita, José ~!.I:

ria Magalhães, Osmar eutra, Welma~

TOrres, Joel Ferreira, Wilmar llJ
marães, M!lton Brandão, .:a"mundJ
Bog~a, Osear Cnrdoso, AntônlJ Ma
galhães, Antônio Neves, Athiê COUlY,
Doln Vieira, MaUleus Sehm dt, Ma
nor! Rodrigues e Marcos Kertzmann,
opina, por unanimidade, de acõrdo
com o parecer 10 relator. Depu' adJ
Flõres Eoares, pela aprovação da "den
sllgcm n9 430-67, que "subme ,e ~ de
IIbera,ão do congresso Nac'onal o
texto do Decreto-leI n9 324, de 27 de
IlbrlJ de 1967 que prorroga .J prazo
d. aplicação do disposto no art, 19
do Decreto-lei n9 100, de 10 de Ja
neiro de 1967, sóbre deságIo de cor
rente de títulos da divIda pÚblica".

Sala das Sessões da Comissã~ de'
Finllnças, em 17 de maio de 1957. 
Deputado Pereira Lopes, Presidente,
- Deputado Flóres Soares, RelatO!.

O SR. PRESIDENTE:
Esgotada a hora, vou levantar a

4essiio.
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(Di~curso do Deputado PaêJfó
Maciel, na sessão vespertina
de 22-5-67) ,
o SR. PAULO MACIEL:

Sr. Prcsidente, Senhores Deputados.
Acho 9ue ao homem público nunca. é
e-xceSSlVO o dever de esclar~cer. En
tendi . assim nos diferentes csrgos
execullvos que tenho exercido. E.)n
,'erdnde. sempre foi, para mim uma.
~tjsfl;ção informar. Ouéra. c()isá. ,po
rem, e desperdiçar energia e tempo a.
responder invectivas.

Todos nós, homeus púb icos, já ti
vemos a generosa acolhida da im
lJrensa, que consegue informações e
distribui esclarecimentos. ll:sce. é o
jornalismo verdadeiro. O outro é
muito diferente, e já depremde á que
Illternativa cc'Il,duz; ou à 'Dolêm ca
com o df'snivel de melas de d.vu:ga:
ção, ou à, surpreendente e repentina'
cessaçflo de interésse por determina
dos assuntos. E a improvisação slste
-mãtIC\l de. ataques, é " enchente -de
comentários de polígrafos. mais ou
menos repentinos. O que há de ver.
dade, SI'. Presidente, 81'S. DepUl:oJdos,
ti que nésses casos, a mais das vêzes,
eSSJS improvisações e êsses' .ataques
:representam os mais velldos interês
ses. p1-lvnUvlsslmos, tanto m~1s bem
defendidos quanto não o pareçam. e
mais v?emcrtteme, susten t.~das, en
quato se confunde arrogância com sa
ber e ousadia. com Informação,

lnfellzmenl.e comentários comJ ês
se.'> re,v·" lum rápido no ataqne pessoal
e, hão de convir V. Exas .. que a. bio
grafia de qunlque'r um, mesmo a mal~
simples crmo a minha n(\o é' troféu à
exibição, ll€m eu consentiria cu~ o
fôsse;como taml:Jém, ao povo 1S"l0 não'
Interessa, - mesmo porque a fmpertf
n/!nela dos doestos acaba por .enjoar
à. m'lloria honesta. ' ,

.
,naqueles dias em que chuvas 101'-1 Srs. Deputados, não el'a'm'nhn, in- Exa., ao exemplo da sua atitude de

,'-;;;'0," inundavam várias cida;lt's <lo tençâo trazer a es.a casa considera- bravura pessonl. Sou grato, talnbém,
Nnrdp_,te, ainda continua. ,Agora ções como estas. Entretnnto, a plJ.la~' pela calorOsa solidarledu.de que me
, c.,_~, acabo de receber um .ce:eg,a- vra dlfamante, quando não afoga a trouxe naquele momento.- re::billtan

iln.' Pal'l1aiba, dizendo que várias compostura., ba-eada na tranqülJ1dade do-me de verdadeiro choque psico-f!-
_.-•.••" foram atingidas, balrl'O~ 10"" Interior, vem o exigir, pelq me110s. slco,e evitando uma 'reação de canse-.
LU;""o;;;:~ .inundados, com oer] UlZOS que se d:ga qU~jquer c:lsa aos pares; qüênc~~s externas mais desagradáveis,

":..,,l{,'.-~;~. os quais. desconhecendo os antece-- O sr. RaUL Brunini -<- Um aparte,
Aproveitando o .ensejo das palavras d~ntes, hão de ter fíca:lo surpreen- O SR. PAULO MACIEL - Tem o

:' V. Exa:, deixo também II meu didos com a diferença de compol'ta- aparte V. Exa.
:-"- a tõdas llS autoridades, !tu Go-- mentos. O Sr. Raul Bruninl - Nobre Depu-

v&, ..v Feclcral e principalmente a Le- Sr. Presidente, Srs. Deputados,' fUI, lado, Iam-nto discordar do p3nto de
'-, Bl'llsl1elra de Assistência, pa a em verdade. moralmente agredido na vista do ilustre Deputado Br,t) Velho.

::-- lance suas vistas ás ,POpUlações Comissão Parlam~rit"r de Inquélito l!l;;taYé.uma casa do povo. onde se pede
,'" -:"'0 área do Nordes;~. que estão ,'q f!Ual faço parte. Desconhecia. até sempre Ilberdade. e. port~nto, não se
; :' ::: :~;o ,~s cons~qüênclas das chuva.~ cquele. momento, o depoente, traIr,.. _ode cercear -:l liberdade da ninguém
w'"P""""'O que la caem todos (lS dlllS. fo;mado em ofensor. Conhecia-lhe os ,O Sr. Brito Velho - Mas ofensas,

O Sft -ERNESTO VALENTE - métGdcs e ela e é direito meu não lhe não, perdoe-me nobre Deputado.
1VílJHo ~brigado. Deputado Mílton fat;llllar a cllht,tnuidade, através de O Sr. Raul Brunini - O depoente
Hl'andão, pelo aparte de V. Ex~. Co~· es!lmulos-r~spostas. Dismava.-Jhe das que aqui vem tem o direito. à3 dizer
clülncto, queremo~ agradecer dest~ trI- Intenções. porque me. lembro. sempre o que b~m .entender, pois faz um jU
buna. as providencias já ad~,ndas de Rui Barbosa, que desconfiava dos .am;õnto de dizer a verdade e respon
pl:l" Ministério do Interior, pela SU- qúe (l preiendem zelar pela coma pú- der a tudo o· que lhe f til' perguntado,
,,"'i'i;; e. em partie.ul~r. pelo 8enl1f?r bllca. usando a infãm:a hab:tuaJ. Não quero entrar no mérito do pr~
...residente da Rcpnbhca, no ~tclJm- Ademais, 8rs. D,'pntados, estava blema, pois não . assisti à sessão da
mento às populações flagelada) do nUllla: Comissão Parlcmentar de In- qud participcu V. Exn~ e na qUal
Nordeste. Om crédito. extraordim\ria Quérlto -cuja atividade fio' Is se asse- prestava depolmentd o jornalista Ré
de dois milhões de cruzei~os nOVl'S foi melta'l\ da judiellíUl'R e; por eonse-- llo Fernandes. Quero defender o di
;;.horto e" ~m conseqüênCia, de req~e- guinie. até por dever' elementar de reito que teve· o jornallsta Hélio Fer
'h:,~~],~" Ja formulado aqUl pela CO' educação p~s'oal. --::s Inamist(}sidades IÍandes, cerno o de qua:quer c: epoente,
n"",,~, tenho noticia d~ .!.lue P7:tc deviam ~er sido b3.rradas à sua portl" aqui. naCâmartl .dos Dnputad3s. 'num!\
de,st~a. IInportâI!cla, I)m mIlhao de Cl n- O Que ali se pretenr1'a nrn colhê!' in- comissão de inqUérito, de emitir .0 seu
7.~ ,i ..., novos. Ja foi entregue 11 SU- f - b d t t 1 t t"""""', devendo a parclHa t'fstant'l f.t2' ot'maç~es..era sa er •.e, a os, .qua - concel o. por~nto. cLmo amJgo p~s
:::'::~::m~ proximamente, para M ne- quer que fosse a Susp.lçao da fonte, scal do' jornalista Hélio Fe:nandes,
cessldades de emergência, enqu<lnto p~rque, encarando--se .as ~erspectlvas estou, ta!llbém nesta tríbun!\, defen
::.• aquelas ouél'lls de 'maior profun- cl!Versas, o que se obtem. e a exalta,.. dendo êsse seu direito. Se êle acusou,
~"'o"P. como recuperação de estradas, çao. do just? e do verdadeiro. não o fê? p21as_ costas, mas com. 30
de .açudes e das propriedadell ;J1Iuifl- O Sr. Brtfo V~lho - Antes qu~ V. presença daquele a quem êle dirlgtu
cada.5. scrão, espcramos. atendidas a Exa. desenvolva o seu' pensamento e suas palavt":s; Fê-lo dirigindo-se pes
~empo pelo Govêrno Federal.- em cop- pronuncie um ~lscurso que, cert'\- soalment? a um Deputado. que tinha,
lunto com os governos dos Esta1..s. as mente e pronunCie um dl"curso que, naquela oportunidade, tado o direito
PrP'f"itllrn~ e os demais Interessados. certamente, srfá rico em informações, e o dever de responder à-altura. Se
'São estas S P 'ti t b quero trazer a minha soli~ariedade li não estivesse satisfeito com areS-

ves cOlwlde~açõ~~ q~:Slnen e. aas r~- suapesson, Conheço--Ihe a biograf~a. ,posta, teria todo o "direito' de usar.'
"\lO (IUe nos é concedido ~~~m~~ ~x.- conheço a conduta de V. Ir,..l. Nao como disse muito bem o Depulado
:nular, daud~ à Casa 'conhecime~t~ me interessa. neste memento, se V. Brito Velho, de_todos os outros ele
daquela mInsao de que tomos lnc'um- ~a. cometeu um ou 0':ltro êrro ad- mentos extraordlnãrlc5. portanto
híclos, (Muito bem Palmas 1 ~ mmlst.ratlvo: o que me mteress3, Isto sem querer entrar no mérito, quero,

. . é a dignidade de V, Exa. primeiro, defender a· plnição do jor-
O SR. PAULO MACIEL - Muito nalista Héllo Feman(les dlgr.'l> sob

obrigado a V. 'Exa. todos os aspectos. comjosa, depondo
O Sr. Brito Velh 1 - Quanto. a isto, perante uma Comissão de Tpql'érlto,

eu, pessoalmente, estou cenvencldv. e e não é licito a ninguém impedir a
a Casa intelN nã~ lel1\3' mlnlma dú- manifestação de qua'quer cidadão,
vida, _nem ninguém levanta qu"lquer princlpalmente dentro d'l CfiIn:Ira dos
diflculdade-' à honorabll'dade de V. Srs. Deputados.
Em,. Ma',. nobre colega, nã:> apenas O Sr. Br;tO"Velho '- permite V.
pará lhe trazer a minh' solidariedqde, Exn. um, aparte? O nobre Deputado
vim a éste microfone. m~s. também. Raul Brunin! disse bem que não. as
pari alertar as Com;ssõe~ de Inqué- slstlu à scssllo. porque. houvesse êle
rito desta 'Cam no sentido de que não assistido, teria verlfiC>ldo que. certa,..
seja <permitido. em hipót~se alguma, mente, 'não se tratou da apresenta
que qU'Jlquer depoente qUe lá. campa- ção de documentos, de fatos e inter
reçá dirija invectivit~, doestos e ofen- prelação de fatos, AgOI'l. prolesto. e
sllS aos membros da Com\"são. Pre- protesto solenemente contra os alei
clsa haver respeit.o, nobrê colega, aos ves, contra - as ofensas lançadas a
membros da Comissão. Recordo que, qua.lquer -Depuiado. Saib'l o nobl'e
há alguns anos. estava eu partlci- Deputado Raul Brunini que se algum
p1llão de uma Comissão de rnquérito dia, no seio de uml Com'ssão, algum
e o que depunlJ03, no rnom~nto. de tor- depoente dirigir-lhe 'paiavras como
ma agress!l'a. respondia aos. que o aquelas que foram I~n<:rdas ao nl)
lnterro~avam, Na oca~ião-em qu' Cl)- bre Deput.ado que está na t"16una, e·
mecel eu a inr.ulrl-10, e tentou' êle usar S:' EXIl. silenciar... ,
os métodos que, est!J.va empregando O Sr. Raul Brunin! ;- Respondere!
para c('m os outros-colegas, lembre! à. altura.
à êle'e lembrei à J're,1rlência dn Cl)- - O Sr. Brito Velno::":" ... " minha
missií,o, ,que, se _providêncl,'s imedia,.. voz há 'de se ouvir em sua defesa.
tas nnl) fõssem tomadas, eu daria o. Não estou nqui a defender am'gos,
corretívõ àquele que estava a ofender\ mas, sim. um principio. O nobre
um representante do povo. (Palmas,) Deputado Brunlnl, com' a sua bravura

N(n. Senhor Dep"tarlo. temos o de- reconhecida, talvez diga que dlspens'l
ver de respeitar e de trntar caiu tOdo. meu auxilio. lt bem pD,slv,e1, Mas,
a consideraçãO, ex·-tam~nte porque aind.l hã dois anos alguém, melo
estamos rm nos,a Casa. a tod"s aquê- hora depois de ter declarado que .não
les que rios visitam e Que são sub- precisava da minha colabrração, te
metidos a um interrov,atório. Mas. do ve-o.. e teve-a Integralmente, em seu
mesmo passo, seri" 11m ab'iurdo que próprio beneficio. .
permlfl~semos alguém v'esse afrontar O SR. PAULO MACIE'L - Senhor
a um membr(, "'~.ta Cono:resso. ,I E Deputado Oarlos Alberto. antes de
aqui não fano distincân nobre colega.. dar o ap-lr!e a V. Exa" querIa .dizer
Se o depoente ofender 11m companhel- 'ao Deputaoo Raul Brlmln; qU~, real
1'0 de pnrtido ali um a:1vcrsárlo. 00- mente, v~-se S. Exa. não estêve pTe
virá, imedial?menfe, minha voz de sente à reunião. Não. se Ll'ataVl de
protesto. pornne; oU nos fezemos res-' tema. c,:l Comissão de Inquérito .em
peltnr ou. então, perderemos, de fato" que o jornalista citado tinha tMa li-
o re-neito O!lP n"~ é d-vldo. berdade f)'ra dl:,pr o que qulse$se.

(") "R. PATJI:.c' }'~ACT-rer, - !',enhor Mas coment.ârlcn paralelos, ferlno~, a
'Deputado Porlt.. Volh" ~"'I t17ofunda.- respelto _de ouem não es'avll no as
mento !ira1o à manlfest:lção de V. suto. Nã~ cabiam as inyestivas, can-

tidas em resposta a outro d.ep~ta,do.

Então ·)iria V, Exa., o qua f·nel'?
Responderei agora, m:smo, Oeu'J;Ilo
profunda mágoa o episódio e e5for
cel-me para o domlnlo emocicnal da
situação. V. Exo..; porém, há de con
vir .que. se .outro tíves,e sido o caml
nho, se eutra tivesse sido a minha
reação, se. ao· invés da' 1<ngu.. g.m
parlamentar tivesse uSldo out;o Jln
gunjar. se eu 'sais;e do apropril:do a
nfa insti'uição pa!'J ir ao palavreádo
de certas ruas, onde sé define~ as'
situações por meios nào c:vis, talvez
tiv<'sse desafogado o p~sar, mes agora
V. Exa. pudes,e dizer que me faltara
o decóro p.1rlam-ntár. Saiba V, ~x~.

que, infelizmente, a imprensa não no
ticiou os fatos, totaimente, porque lá
não éstêve presente' a todo o -depoi
mento; No fim da reun'ão eu dis-:e
ao Depoente e aqui repito; não con-.
fundp espirito resentldo com II l lten
tico Impulso criador, em qUJlquer
sentido, reconheçl)-lhe o 1', nçJ da re
volta. De maneira--:llguma aI! vi ex 1
tada a Ira dos bons, mas, simples
mente, o fatelo de,ofensas.e p dl<l.ri
buição de injustiças. Não confundo
maledicênoia com espírito civico, nem
'encenação com CONgem p'ssoal, Ec-
nhor Deputado, (lIfuito bem.) I

O 8r. Carlos Alberto - Nobre
DeputadD,1\lUlo Maciel, 'fui um doo.
que assistlra.m <ao episódio. Quero,
nesta hora, solidarizar-me com V.
Exa. , discordando da opinião do
Deputado Raul Brunlni; Esta é a
Casll. onrle devem,s~r man'idas as li
berdades mão não as lib?rdades ,de
agressão, não ataques pe3'3oals, intri
gas Inverdades. como as que o jorna
list,) Flt'lío Fernandes pronunciou
conlra V. Exa. O que faltou foi co
ragem e bravura ao pres'dente. da
quela Comissão: que devia expu'sar
do reo';lÍo o elemento que naquela
hora "I, ndia a integridade, a mora.~

lidaoe (1') poder -r,erdslnllvo, Tonre
sentado na pessoa de V. Exa, (Muito
bem.1

O, Sr. Elias Carm'l - Em pr'melro"
lugar, quero não tomar conhecimento
das palavras aqui' proferidas pel., ilus
tre aparteante, que me antecedeu na
t!ibun,'. presidia eu a sessão d'quela
Comissão e. !traças a Deus. fiz com
que li ordem fõsse respeilada. Quan1õ,
o depoaIté, ablmdànando o Pl:oa'ss~
que estávamos discutindo. paEsoU--a -di
rigir insultos a V. Exa. e a outros
companheiros ma.is, 'Imedlat.'m2nte
cassei-lhe o. pnlavra e. cnão permiti'
continuasse a faJa~. Devo d'zer p V.
Exa, que o nobre Deputado que me
aniecedC'U na triblIDa nã.o d'sso b'm
ti vl'rd"de. Agi com tMa energia. E
para isso invoco o testem\mh') doS
51's. Deputn.dos ali presentes, pois não
poderia. permitir a qu'm quer que
{ôsse, ali. naquele loca" in-::u1tasc: a um
Deputado, porque êle estaria insul
tando, nêste caso, QlJr6pria <'lima"l.
O' que fiz foi c(}rtar a palavra do de
poente e determInar à taqu'grafia
riscasse as expressões injuriosas atri
bufel-'s a V, Exa. que não o forom a
V. Exa. mas li esta Casa, à d'gnldade
oa Qâmara. (Palma'.);

O SR. PAULO MADIEL - Agora.
deço a V. Exa. Q austera intervençào
que' ~ SUa dignidade I e . exper'êncla
t·rouxerFm a i!ste mell discurso. AI\'Ta
gradeço, também, a atItude de res
pelto 0.0 Parlamento. que V. Fxa ..
naquela ocasião rep\'esentnva, pondo,
realmente,' fim 110 enlrevero que p....
deri.l ter outra conclusão, p~6pt'a de
outro ambiente. . ,

Por outro ladó agradeco ao' DepU
tado Carlo~ Alberto a pa'avra calo
·o,a e jovem, tão rlC(l de impulso vi- ~

tal da stla juventude e que trouxe.a
êste nWJ .díscurso. um apoio de cor
~ell~lnnó.rlo rmir:o e coestaduanfl.

O Sr. Ralmundfl Dlniz - Nob,.~

'leputado Pau'o Mnrlcl. ce~t9mente
V. Exa. n§!> precisará ela minha lIiU-
dtl, para fazer SUa defe:a. No en-

lJRESIDftNCTA DA nEPúBLIC4
.BIBLIOTECA.
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tlUllo, mlnha preselll1n neslol wibuna a de SU]:llJ:·/f'r. 's:!reno, o õnu3 d~ ter I. O Sr. Cid sampaIo - Dô]:lutado Não gostarIa de ter LrhZldo a esta
é mais um testemunho, p:;rt',llIJ, pu)- "lcla um de" r. .•meles , omanel~n ~s do' paulo Mácle!, Vinho trazer, aquI, ml- Casa êsse episódio, de tudo lamen
'curnllor que sou do Instituto do Mú- G07trno aa ,:pal servIU. nha so~ldarlejad~. Conheço-o desde tAvel. InIell21nente, êle aqui se gerou.
cai c do Alecol há 15 anos. tenho O Sr. Gu,;,::rrFrelre _ D:p-J:; da5 o seu, in;lresso l1a vJda públlca. Co- Cumpre que ~e rllga '1aqu'ela fmte
,vlnto passar por aquela Cllsn um sem paJaVjl:s til! lJ.')Ju:ado Dan,eJ };J.r:lCO, nheço SU1S vir!u:l~s de homem pú- de provocação me dlshlJlclel, porque,
número de PresIdentes.. E todes nO'l; (Jua!qu:r cuü'ã cOl~a qm s~ d iln à blico,- 11 sua projbJ:lade e honrade'.&. na v.ermde. nada me propiciou à ln~
que n crmpomos, conhecemos bem d~ {,;a~a. p::àe o s"ntJdo V. E'xJ. cn, Venho, tam'Jún. nilste memento, ddi-- tellgencla ,e à, s~slbmda~e. Certas
perto 00 homens que por lá pnssam. bem ract.1. E:!!'ln () llaso d~ a;:rad&- corear do conceito nqul (m:t:dJ p~lo lelturns n.:o c:·nstró"J'!l. E vale l]ue eu
1'018 bem. V. Exa. n(l(juela C,S] fJl cer ,3 c,U:I,J o zcuzadu por ter p:cp:>r- Deputado nau! B:unJnI. Dznfl'o desta ajunle que nao preCleo de alJ:nnnta
um eJCemplo de prolbJdnde.e de d'gnl- clcntdit (j:.Je IXn:el Fllraco-d sesse o Cn,.a, com!) rm 10[11 dC1?:crll~ia, deve ~C:;;?~~sde i~v~~JaJ~rajt~~~r~
dnde. r::ste. o testemunho nno do que dbzg a ~:u re.pelto e- a respelt? existir lJ~erdad~, ll.t!l.S na, a I:berdade fonte c'ómo dlshmte.' "~~tendo man
Deput.ado. m9S de um func,ondrJo do do Dt. Lr.·ll_~as Bórlo. Tcdo o Br!l3ll de calun,ar. N"ma C~mls.ã) p.;rlllo-Itê-Ia !l.Sslm. Para 'lÚll. ~~r... MS'mto
IAA. E dIgo maln, no desenrolar do o~nh"ce, d es~1lra. o D~puta:llJ DanIel mentar de Jnqllé~lto sao le\'l~d"; fa- nl]ui s" encerrou de vez
!rã buscar ns causas. dal]ueles aLaquzs Faraco: e [~"be que S. li:;'{a. nib 1rl# tos, são lrazltks testemunhos, mas -' .
IreU dJscursD V. Em.', nat.urnJm~nte. esco~hcr fl~l:':ilJal'es que nib fôs:em n1ío se dó., nem se deve dar o dIreito Srs. Daputados. JOlto-me, lIgora, ao
e d"l]uelas campanhas. E eslM esLn- d':nos. M~s 'l defesa que velo aquI de. dentro de~!a mesml Comissão de Parlamento e já que ~5tjWll em C~S(l,
:rfi(l bem previstas no embat~ entre tno valcsll, t1!:J p!'cfundlJ e Ub ntbl'e Inquérito, <e b'a 'ar de assuntlJ que. ainda que ,lJnpropri.nm]t~ a refe~en·
/lU! e norte, no problema do açncar.. fazer -de V. P"J. é qualquel' coisa do não se 'atenh.l ao qUll..é exam'nado'lcla à ~olJt.ca do Ills,ltl1W do Açucar

V. Exn .• conhect'dor que é. sn~~ flue b!l~:a\13 pJra ct.~sa~vlt~lo de tô-I com ~ obJ~tlvo de detratQr ll'll11él1}. e do Acool. é par.a Isso qut' ~~'Il VIm;
qUH IJUfa os Nordesilnos o acúcar. n~J !las as Of~:lS9S; Estou aquI. ap~nas, Adjetivo nao é sub'ldlo de Ccmls~ao EvJdentemente. nao vIm ~~a Isar ~e
é. apenas problema econOmlc) e fI- po:ra dar-lhe, também, m,nha s~mpa.- Pal'Jamentrr de InquérIto .nJgum9 , A: talhes rle conjuntura, Im tra.cr,
nancelro, é socinl t.ambém, E V. Ex" .• tia per.,"'~l. rue ê a de tOda~a ARENA, verdade. sim. deve s?r dita, doa a If~~{;J~~~~~m~;:~~Sf~~ã~~I:1~~~r~r~f~
r.egnlndo a prlltlc.l que adotou,' agiu de que t.a'!1ho a hon!a. de ~cr "Clc&- quem doer. mas nlns;uém. acredito. nar,lio pesSoal que nao me deseje: rl!
correiamente. Fsta a eontrlb~l~jo"(jlle Llder. v, Ylill. é um companheiro dos pode def:nder. em uJ?a demo;ra~la. 'enearnar nos' cargo, que ,1Ó. as~ulUl.
querl" rlnr e o meu testemunh" l'rb~e melho!es, dos m:lh atllanles e dos 9. lIlJferd·_de de lnsu) a, a Ilb-"rd, de como 1I0S encargos q que me compro
11 dJgnfdade p~ssoal de V. Exa. maIs d''ltloS e merece nosso re:pelto, de calúnia, dentro de um parJament~. meti. Mas. na verdade já l]ue certos
0!fltt~' bem.' Orar"s a D~us êsse respeit:> rstá,. Portanto. b'R-~~ndo mInha sulldarle- tópicos fornm aludil1o" eu vou r..te

o sn PAULO MACIEL A a"OJ'll td.9'nl"nte conv,'lldado se jll. dade, quero ey.te~ar o meu ponto de lHes, para sanar a mpaciêneJa lle nl·
. - gm- não frs"e p~la sua simples pessca, vista. porque acho qUe I'sse pr;n"l~ Iluns de boa. vontnde e destacar as

deço, sellsibill2ado, o aparte de V. agOl'a o?lo f?"t~munh[\ de Daniel Fa- 0105 s?io fll11d'm~'Jtals. oal'o'l [<ue possa Intenções de outros, quP dri:;o à Casa
:ExIl. a dêla me aproveito p-:u home- Taco F-t'MoS todos jubilosoS' com sua exbtlr a vercl'- MI!a llbrrd9de Multo o d!lS"!nzer de Interpretar
m!l~ear n clas~e dos procundo~cs do . n' t ib I"t b I d . _. . •
Iflstltulo do Açúca.r e do A cool, (13 preseI! _~ .n'l . r una,,,, e ~qU e~ ou o r ga o. Sr. PresIdente, l!In r~9Jltlade cC'me~
(juul 1'peebl ampla colaborarão pela '1arll ~ ... r·" nhar, profun ...am_nte. c~mo O sn. P.~VO MAeTEL - Eu 11 que ço, já que nllqcula Com!s:ão foi Isto
sua maiorIa. O tJtular-clJef? CN o V. F...a. e· ~ nfbre D.putad) ~rlto al\'nrde~o a V. Ev.a., meu GOve'l1ador, cltadó. com o nroblema da economia
11ustr Dr paulo Belo E ~le Dou- Velho, (lue a tj'u.m possa apro.ve,tar- porque foI com V. Ella. qu me inl· lntel'f1nclonal do llRÚP.4r

..e. . . .. o se da condi'ao de testemunha, para clel na Vleo1. públira. como Secretá- .
t<lr Ftancls:o OJUclra eN! ,~esm?, ofen:'!0r cutra pe"s~1 _ Sabemos Que. rio da Fazenda, no E'stado do Pe"nn.'Yl- O Sr. 1"etr6nlo Figueiredo - Nobre
fomos os. n:ll~res- ~h ~t ~p, 0 ;la (.0 nelo F!c"!mf'!lt'l da Casa. o, próprIos bUCOJ E. nesta h'ora, com a partlcl- I:!.eõ)utndo, é ráuldn a mJnha lnterven
qual se Ollgm,;u a lei p"ln C1HI nos Dell\lt3do~ ertão ímp2dldos de f.'zê-lo, paçlío de V. m::a .. muito 111P auraz cao no brilhante dIscurso que Vossa.
deu. e l]l!e. almaI de contas, acertou e ri Pr~"':Imte determlnarã, reglm"n- gaber que a.Jnda estou err c~m",!.,l]la Exa. faz nesta Cll.'Ja. Conllecendo
mut~a CO!l;l e pod~r curar muitos 'alment", splam cancelatlns as pnJa- dos mesmos h'mE:l1l' D~"t'J, 'ros. com a. V. Exa., q~ero. aoenas, trazer o lfIeu
lualts. vrn~ l!'lurJr~~s. Além do ma's. pe'o mesma formlÍ"ão Moral e eo'll os mes· testemunho pessoal lt sUa lntegr.l:Ja-

O fir ~ .DailLeI I,'araeo _ Dou l!':te- nosso slsfema de proccs<o s. testemu- mos Jnterêsses nl'Jbllcos. AflUi eotao, de, da sua ,honeslldade ~Ir tod(j trato
e.PaJ:tc lJor um estrJto dever de ecns- riba 11 ~';emnda " depor 'fattn e não nesta casa •. para trazer- persoecttvas Ida coisa publica Rec,eb~ a se:lldarle
clêncla e de jUstl~. Coloro a conll- para emit.Jr onlnlões Pellzmcnl' ou- eventllalm~l1te contrárIas verdadp dade de um conJ.err,meo do Nort·e,
ej~ncla e a justlr,a acima da amizade vImos. tRm"~m. a' paIawa brava. mna

nh
t.elntantdo organl''lr a l~rma de ~~e;te c~~hi~li~ r~~e:tt~Yl:~:por~

"'na estabelecer aquJ a dlferen~a que pnér""ca. e il!<ma do Deputado Elll1s' co ec men o, fl'l!! em u?1 Parla...,~n- ta t t d G' Cid co ..
.. ',... . to 11 feita na controvérs'a. H.a. nun-I n e se ar o ov.,rno ~l m-
exJste entre n atitude de pura e slm- ~armn. S. Jl:xa. soube d· r o, trOco caL UBrn eonflln'11r llberc1l1de com 11. paIo, em Pernambuco. conh~c~, de
ples dJramllr;1I0 assumida pelo ar;res- "lo.ere"cl~o. ~a. hora proplc'a. NlIo quero beralldnde. e. m"lto m '1l0S. 'Inda. In. Pérto, os passos u( V fi:l!a. O nobre
ror de V. Ex!!. e a atitude dl! hom~m lon li -m" V. Fxa. conta com ncSSlJ form'l"ão com pn111vra l"vlanll. dnfa. colega é homem que pode ft(1ar e
de bem quo V. Ex«. I!... "lmu9!lq e nl'SSO re:lp~lto. SenhOT mação - ~. andar nesta. C'J'~ de 'lRbeca ~ergulda,

O SR. PAULO MACIEL _ Obri- TI,,,,,'"'l!>. os;. JO.'é Carlos Guerra _ Nobre noroue,sempré foi e é um homeM In-
gado a V. Exa. O SR. PAULO MAClEL - Rec()... Deput·Jdo Pnulo Marlel. o que me Itegro. . . '

lho. evIdentemente senslblllzado, a ptl... traz àtrlbuna, n"sfiJ Instante, não é a O SR. PAULO MACIEL - Agrn-
O Sr. Danle/ Furuco ...:. ••• e r1l13 lavra de V •Exa .. e sou muito -gl\lto solidariedade de um co;ega. nem o deço, senslblllzndo. ,1 "alavras ae

coni1.J no vEllor do argumento. '':-:ve peJo que ela sIgnifica. de ratlflcaçlio auolo de um co.estadua... ·• uo reure- V. E'xa., que Importam não sbmenle
a. IJonra de ter V. Exa. no Mlnlsterlo do vaJo~'Jso jUizo moral e Jntelectual ~.nta a m"Oma lJancadB que VO.Sd IPelo SeU vaJor pessoal. mas pelo valor
da IndÚStria e ComércIo. entre meus do Dopartado DanJc.~ Fa.raco, c pelo Exa. ne~te Parlamento mas um de- de tradielio moral e polJtlca do noma
m<Jls dIretos RuxJ!lllr!"s. Conv;vl com Que traz como a.lento de eompanhel- ver de lusUr.a dl\Que' ,,,.1\ [' eonhe- de V. Exa., que rodo o NOl'rlcste eo
V. ExB. quase dlài'iamente. Com V. I'ismo a qUem vem de lnlcl·3f-se nêste ceu como nrofessor, ~ue o admirou nhece.
Exll. testcmWlheJ o que é enflent.ar CongreS"JO. com as hesItações natural. como eot.uc1ant.e. (lue ...Il' a Rua IJTese"-1 O SR. PADRE GONDIM _ Nobre
lllter!'&,es contrarIados, Interêss?s que e disposto a aprnder lições com ho- ca _odmmlst'"!ltlvll honrada. decêIlte, Deputlldo ao lado das palavras tle
procuram vasão por tódas GS form!l.S. mens como V, Exa. Multo obrigado, à frente da 8enrp.tllrlll d~ Fa~enrla cP IPetrõnlo FigueJredo, qU~ "em poderla
11: com 11 maJs segUIU conseJêncla. re- O Sr, J~s6 LíndOso, - Eminente pp.rnambllc~. (lue. de~?ls. a~lllstlu a faJar pelo m!U L:stado. 9 Pnmlba. nes
pito. dlnnle de Thms, dou à C'sa e A colega, antes que' V. ExiI. npresentar sua asc,enrso no "rn., .111.0 ilCJ.o Ar,úIlBr ta Casa. digo. também, da satisfação
NnçJ!o o testcmunho de que V. Exs.. à Casa. uma. justlflcatiV'l sôbre a mo- e,.do. A cool e. 1I~"ra, à "(', mara. Fe- quI' regIstro ao 'lenl.lr que V. Exa.
foI, no meu entender, um d03 homens tlvaçlio da agressão que sofreu. quero d_ral. e vIu pm todo. I!st s ml1menlos, provl1cOu a Casa t1ar'l u.,," v"rrlnnelrl!
de mnJor Integridade com que cOn- dar o meu t.rstel1munho de so Idarl&-- em tMns /lsta. ouol'tl'n!t1nrlps. o sinal, eoletânea de depoimentos a r"s~ello
vIvI... dlld_e e de admIração a V. Exa; 'Te- a marca de um.hl1mem hones~o e d&- da sua conduta. Ali. na I'~rlllbn, mul-

aSR. PAULO MACIEL ....; Multo nho elementos convincentes, alnolu- certe. Era ªste o denolrnf'T1to ue qlll'· to Intimo de sua polltlca e ele su'a vl-
obl'lgado a V. Ex!!, fomente se>ruros, da Imagem posítJlIJ rIa. trM:er, Pllr·1 NUe. anuêles que aln- da. at.rav~s da Imuri!t'.e • dos lleSI(1S

que V. EZm, tem, no Recife, e em da nAo o cl1nh"r!"ll1. para a~le a!lu~lel diretos, tl'ago, tamblim, meu depol-
O Sr. IJil1ifeJ FU,lOCO - • "' hOJnfln nue ne..c;t.a convi"'~("ja qup tran tPf com I h a'r

thdo --I" Pa.ls. de hom"m '"ta_gro de." mento e a m n a solld ll'dade. Achodo rnnlnr p.>plrJto púbI:co. E dIgo c' = o ..... V. -Exl'l. durante I'Illl1.'rO anos nest" V E h tr! h j -
~Jnb. V. r.o ..". e o Dr. Le:'n·,d"a Bo- técnico Cllnaz de crlar' e com 11m po- C""I'I no••'- f~rmnr "e"rl~ I,,' "om I' que . >::a. usou a na De. era.
~.~- """~ - , .U~. ,_n, ~," ,._ .. , , (lue é a~tr:lbuna dn Onsn. e USDU as
rIo, lambL'm ntingido naquela agres- der de crJar capaz de contrarIar. V. dentl!ment{l de todos 1'18 Dpf'tlta1,,~ - boas !H'mllS as a"mas tia IntellglÍncia e
.fio.. SIlO pessra. que me hoo.ro de F'xn .. cheflando o Instituto do Aç'Í- 'lo11e t'stou c~rto, ti1tlos :' n""lltadl'· as armas 1'10 bom "7lnelolo U1<'\ral pa
r(.nLr ~p" c' li< rrH'Il~ f,mJ!F"S, brn<llel- cnr e rio Alrool. procurou servir à r,a- de PernJUllbllCo anui atestariam um Ta dar a resl'osta ooortUllll.' qlle
!"m 'til? PJlf!1tPtf't!l ~sla :n~~"o. O'jl~ r~o. 7l',bc.ro ls!.o hoJe custc, ou on- J"fzo dI> ho~ra!1P~. :!:' ,~ecl'l1rll\, da merEceu o seu calunlndnr. R~
Sf!Jf~ Ddl~ que em (flaa ~-I'te, lnclu- t{'m tenh'l cu.t..adc ~ V. Exa. li: mâ- l<mldnde OI P P !!la•. h'. ~o todo re- eabn também. li mlJlltl\ ."ll'h'J0c.lIdc.
glvc l1Ntr p;!I1c:m:n1o, a dlgn'd1de sa "'ra de umn Inlu~tlça e de--uma eal11- conhrre em V. EX.. b sg. PAVO MAcrF.T. _ Gmto n
me;]j",' 1,C l ,! rllfl;lldnde ele V. EXIl. e nin. e hoje tcnha sido como um ralar O SR. p ....ur.O U.'\CIEL _ Clralls. V. Pl/a .. DelJutado p~[lro Gondlm
élo D:, !f"ll':'", BO'jo, 1p 801 ~a ~rcnJnma~íl.o dos seus mé- simo a V.- E7.1L TI" ªsse estlmut.J~(llle v:ill1n cr'm-nnhriTn d~ ]id~5. oolltlcn e

o ,,'11. f' ~ULO l\1 ..',CII:L _ "eIlhor "j'[)~, llU<11'e3 da. plllavra de um )lo- me traz com ~ua mOCIdade e que In- do Nortlc·ste. como "ll';trt' ,3,,·;em~·
"MJrll,li.fll f))ltll'l 1'llrW'D, clI, vo-mll co- mpm r:·m'l D n 1") Faraco, através da tellra às rontrlldl~ões d~sga hora. doI' ffue V. Exa' ~ra d!l Pflrn!~a Sei
- - - - n~I~V\"'l rlr todo~ 00 'seus colegas, que TrouT-e-me tpcoworões rll, 1Ti1""1I vi. rttle I'n!ü7'l,le V Exa. qual o se:JtlU"
llJ[)v1do anla U :luJ,'le de V. '.-::l. Quu- 'lgul vi~rnm l~~temll'flhar a sollda.rJe- da de esturl~nte. de professor. Em do v?rdnuelro "OmhBr~ llo1itlrl" dur~.
Sé (jUP ~,,~,1- Li to "Ma e qUl!fjUer m-á- 'lade. li. ~m!~ade contM a ca'únla na ôllalquer ear!'o aue retine. o que SOIl áS\1"l'o até, mas 'em!:re estrlln..
goa nn'ur--!l !1() r€c~ber, dlr!gldo por "firmllr,lio de que 11 verd~de e a djg- l"ni!n.,.,""t."n~nle. ~ llnlv~rs1i1-10. ment~ rlenh'n da oom.,n"hm, mnl'l\l.
"V. lJ.:;iU., t::.,e aparte, porqu~ de um nlda1e nrel'alecf'-!Il sObre a escurldâo Por conserllllnte. homem cana2 de Snnhores Deoutad~ comeco, de
hnmem (!'1 sua d'gnldaàe mClal ~ do e a JnfAm1n para logro de todos AQUI!- c()m'w~nrlpr dl=tlnclM, de v~rlflmtl' I'ro'1óslt.1'I pt'lo setor ln!~m"clonaI.
Eel! nlvel nlvel de lntellgí!nri~ M nJs. le qu; se insurgem contra esta ver- coerêncills; tanto tlllanto unlverslda- 'Enfrentel o merclldr livre mundial
1.1"0 Dan1el FBraco, é e:;cu;:aJo dizer ~ "de 1 eat 'Injilstl"9. - de l1uer ilIz"r rllverslflade C" olllnlões. maIs rl~teJ'lorado de- 1930 uar!" cã, As
qllflO ratlslnllo ocolho suas Illl. avras. a a Y • voltJldo Oll"A nma 'olsa só. 11 vf'1't'lnd" clâuoulas econOmlD-!1 tio Acordo In-
e [IllrtE9 cnovJrla 'encerrar qUlIjquer rê- O SR. PAULO MACIEL - Sou "'''''1'1, nO Pnrtllmento. eria a dl<ml- lemllclona:i do Acúcar. estavam que- _
pJkJ1, V. F~m'. « umo. pesSQII tOda a muito grato a? generoso .aporte de dade nacIonal. viTl'l com ri estudo <te bradaa. Convocou o IA os rllrlc:ent ;
Nnrfto c..()nMr•. " 1119'5 ~in1a cre<ce V. Exa .. que mcorporo. nao sôme,nte seus problpmas malore.~ Nem de lon- a~ucarelros latlnO'am~ncanOll, compa
na' minha a~m"'J°.'io, pe11 at:tuds "0 mru df'"rurso, como ao meu pari- p;e se confnndem f'l','9~ I'reocullaçõCs teceu 11. Genebra e a Londre.'l. com Nl
brava, õlgna e de alto valO: morol, ml\nlo sentimental, de agora pçr dt~ COIIiI II.gressões Infundadas e com o Quernas e estudos, pl1l'ém nla logrou
Que moral, que tem sempre aesumJdo, Mlte.~ lISO JaalHtual da m.1li"l.la, A~, Restou, "omo UltIma --



a próprll1 c1cgrcrlp.çlio do mercado, de-l ouLro lado, como h~Yia que aumentar I trctnnlo. Perniuobucó per(lers as con- dtncla é de vir li ser emprê.$a slm
scutlmuJlll1do plallOs e5~r1.ngeiros de salários e conlglr custos, para. um- dlções concorrências I1lJ p:óprlo NL-~'- plesms)1te ca:nerclal, O ijue cu ntio
l1~jJllmão ou pela expectativa de um, ÚOVél'IlO .que pretendia rever expecta- 'deste. Qual seria a soluCÍ\!I, além de podia. porém, e ncm devia, era ven
j1OlfcO I'\(ils de V"!,GRS, c'csde qlle o Uvas, deu-se o contraste do custb alto medidas tl'ansltórlas? A molhorla de dê-la às pressas. Tlnlul dt, lI11ullsar
açuc(l.l· tEm baixa elastcldade. F01"a cem li e'Jund?11c:a. Mas. qual em a produtividade. sendo a mMl0 prazo, o quanto slgnlflcJl~a 11 fUnga0' ~u
Ú15w, fl l'ecnp~rnção teria de vir. solução? Voltar (lO contlngentamcntQ;c -acarreta o deselJlPrêgo tecnológico, 1l1ctlva de p.bastecar. (JullIpriA obe
C~JlJo se est:i efC>!Ullndo, pelos fatõ- qUe não é medida r'ue se I:Yme hoje, Resta uma soluça0 rrmls. profunda, a ctrc~r lU rcgrllS de aliennciio do Ilattl
1'1$ l1!ltUl'o.ls. Ape~Rr. porém. d?ssa lJãra se ter êxito âmanhã, mas que reforma, IIgl'árla. A linha da mallcia mélnio público. Por fim, vlnculol a
crIse, o IAA 1!(II'ldO.)- IIS' suas expor- qeir.el à Crisa e, llgorí!. começa a pro: nunca lilsse uma palavrll fnl"orável Q,O ~ anela li. uma ch'iusuln Cj'le B&i àoloTo
taçoEs fi um apr~rli;veJ prcço médiO, liuzlr os resultados fo.vrtlÍvels, Inclu" GERA.N. Instituldo em decreto graças ta aos mterênses de mUlloll - 11 da
,(1!'not,'Uldo o ~em;l~nj,O <;los seus e~pe- sive no Estado de SlI{) Paulo. Entre- ~o ilustre e bravo 'Mh,!istro Daniel d8mocrnllY.ll~ão de ~allltnl. E' ~ue
ma1l5dls, No que dl~ rrspeHo fi, quota tanto,. a tal Iillha da mllllcla nunca .l'arllco. Tratava-se de d,str~bulr ter:. penso e -cllda vez mais dls~o lue cun
e.1LaL\I~9.riB 8mrrlcana. houve II de~- dll1se uma, só pa~lvra. Também. lhe ras, Primelm, través do moduliJ fa. Vlm~o. que se devt- ter todo o cuidado
e\ll1ljJl'lIllento qunse Itré o primeiro se- erl! incômoda def,nder & liberação nlllillrl na próprlIJ. agrJcullura da ca- ';ara que o setor dr réflnaf}lio, C,UEl- é
meBtl'8 e. como _o Govêrno amerlca· transferindo. 11 llefasa do !ll:(Icar à cp- na e. d.epols, através da pollculturll e um ollgopóllo. nno se venho. trans
no deu pond~"llcao dupla, Para efeito munldade nacional. alNVé~ de medi- pecuana Intens!vQ em t-erras lIbenJ- iarmar em monopó!lo. Em relllf}lio ao
de quotas, a êsse fornllcimento, tive da'1 fiscais, Parece-me razoável pen- das. A plll,ntaçllo .de L'(lua precisa de 6.lcool, q\lalldo o IAA l'esolveu .del1'ar
cn?nne traba,ho para defendd uma sar que estava a serviço de grupos ser extensa! mas Imo não quer dlller cana em pé para comcqar a msta
)Jo,,lçfio _suficiente nara. 0_ Blasll. /l. empresarlllla que, tendo rrallzado a q?e a conhguldllde si>jIÍ de Um .pro- be9Jcer o contlngentamento. jlt, então,
PeJ~1':ao,ao que chefiei em Washington, superprodução 1I~l1cl\relra. pretendiam plr~tàrlo só. ~om a nova lei. ineentlvou a produ
:~V~,;~to'd~oif8toi aum:~illd~la~os: coloollr o êxito tios sc:us ncg6Ci~s a,cl- O SR. PRESIDENTE (Bali&Ul Ra- ;;:1io do àlcool hidratado. sen:desprp
lntl!is .~evo isso ~~r~Sfijrçomcoere~k m~ da l1congmla 111lC1Onal. :MtltlS am- 1/WSI - A Mesa .emhnl, ao nobre OCUlll1.l'-Se .do allldl'O parll 1.lstllra ál
do Mini tê'l d I ti' 1'1 . C ,_ da. como nllo 11ll.vla contll.ig"l! l\I!len- Deputado que a. El<a. Já. esgotou o \1001 gnsolIna. Em Pcmnm!:luc;o o

s I o _!!- ~ .USI', ~ e orne. to, 110m quota ue comllrClJahUlçaO, nem 6llU prazo' 1/l.A pl'tlCUl'OU sempre entenóer o plO-
010. sob o. dlreçno uo M,nstro DlIJ\lel contrôle das transfer{'ncllUl reglollllls' l:il-ma d cop~nBO QlI d e! -
li'ltnl.CO e aO empenho d~n<)dad~ e il. coube ao Ministro· - FarllCo e a. mim o SR, PAULO MAC1IDL - Irei ter. megou -aa produ~lr em vlrt~d~ d: ~~:

dCDmnbatlvllldade L'~tO dl'ntãUo IdEmbas!xadhor restabelecê-los em lei - tudo estava. minar, 81'. Presidente, tlndio dos perlod~s de carêncIa· e da
o ras nos = a os IJ os. en 01' quebr!1-dO a grande -obr~ de Leonatdo ',-. • ft' In~ . j I t'Juracy Magalhães Qnero a êste pro- A. - 'n .. - I LI t to O Sr. Mzlllerncs Lima - Nobre mcnor e;lC.,..a austl' a , - en rou em

póslto ir mais adiante. E' $Ôhre o Tl1I...... . ar_"osn, mae .an s Deputado P~?lll Maciel. I'ecelja a 1J11-lcr:se. Pensou-se, entá?, em uma p~-
sistema de exportações no aspecto' ad. ~:;';1~~ aep.Ql~~o ~~~O:est~b;re~j~:n~ nha IncondlClllllal COUdal·led,ade. E. Utlca cJemelaço, que at nd"rla !lo Um
mlnlstrlltivo. Dizer a V. EXlIs. que· • aluda, lamenl<r profundamente a in. estimulo naclonll,I, 110 mesmo temjJo
cumpri o que Leandro Maciel. que não ~i~antot ao priço, se dllllWIIL cu~oa felicidade do. aparte do Sr. Deputado Ique à borracna sintética. p1\qllllla'
é meu; parente, dlgno bra~llelro, fI!. pa;:e~;rs ~r~gB P~é~~~s r:1ri~ar:. Raul Brunlul, . ocaslno, Enlrelanlll. como a qUellt~o
lrndllzlll no IAA" no Govel11o Jâmo então 11 slstllmllo era " preço mMio O SR. PAULO MACIEL _ Sou era urgente, estudou,sll um ,subsidiO
Q~ndros, o principio da conccrrênc\j!, Unitário comoellslltórlo pera não as. grato a-intervençlío precisa.e genero- tr!ll1slt4rlo de álcool e combustlvel, e
l11}bllca. Poderio V. EXlls dizer que flxlar o Nordeste. o que não delxal'la sa de V. ElIa. a Companhia põde trabalhar~ AgO";l.
llHD é ~olllerclal, mllS nUl}la entidade sucedel' WIll a minha cumpllcidade., " problcma parece sUP'rlldo com a
de governl) ainda e o ,prmclplo ade- A tal -lb1ha da inalicia. para não se Sr. Preslde:pte. Srs. Deputados. evi. exportac;ão do melaçu, permitindo a
qUlldo.. E cpmo era". mercedo de engltlar no combate elo contingentlV del;t.e~ente haveria. outros temas ~ue substitulclÍll do buta!:lleno e com a
!lomprador" um mercado frouxo, usa- menta Questlonl1Vll: Jl sistema de pre. apleclar. Era o tema da desaproprla- melhor comerclallzaçau, Isto será aS
mos, t!}mbém a re~ol:lçáo da COIulssã, co. Cómo pão odla. ne~ar o preço ç~o de uslilas, dlls u!llnas novas, da aunlo pa.ra. outra apreciação, l'lncon
Executiva, "ue perml~e 8' v"n(\~ em unitário, Instlgals: a rllbellão das usi. ~Ia._'C!slnas Nacio~als. dll politlca. al- trei no lAA álcool e açÚC01T li estlmulei
prllpoBlns fIrmei!.. Ainda mals. para 11I1S \'VIra diminuir a arrecadação eooleha. da. sucro qu1mlca, da lei e a sucro-qulmica.. Estudou-se econp-
compoT a sltuaçao. qUe era dlflcil. de ,.'" _. Ulda uma série de n:;sunto~ que me . '
iiJ'flllo de govêrno e, também. centro !l!. p~ 'um lado, nl1o. llcellí3va a tllXl\. cabia esclllrccer Mlls o Sr. Presidente 111lca~ent(l. o pctanol e começou-se. o
cXlJortnc1or. operamOs em futuro. com cC!rret1Va, qUe nllO fOI proposta .'!rlgl. já me advertiu sllbre o tempo e -pas- levanLamento ~e dndos e mrelação ao
lôd'1S as suas mod'llldades: ao dia, a pal'lamente por mim. !UM se nao me se as minhas notas para -que a TIL- bilr:~ço prensado. EstULlou'E,'•.leCnl
preço ,médio, a preço terminal, por equivoco pelo Ministério_elo S~. CaT-, qulgrafia insira no meu dICCIor50. a cnm_nte. o mel nrotelnudo. _FOI Ins
opÇn,p p demais. Fêz.·ee Il que era oos- valho Pinto: do'outro )1ao aceItava o partir dêsse momento. Previa a ,exl. talada a ~lÍbrlca de proteLIlRll de Ala-"
alvAI. ,Eu!rpt:mto, R linha da mllllcla diferenciaI de preço sObre agricultura, güldllde para contlUl'lr em uma ex- gORS e deIxou-se a de Pernambuco a
pCUSI1 que houve prejuhQ na exporia- 1'11tldamente diferente. entre as dUas poslCão sem texto e por isso escrevi melo cal)1inho. Estabeleeeu-se o Môr
qíio e pe refere a UllIa concorrllnClI\ regl6es. _,Evidentemente. tinham de algumlls linhas sôbre l1queles outros d? com a. F1ves LlIle. PII~ instala
nllulndn. Anotem bem Srs, Depu. propor IIllluma coisa. E qual foi a assunto., çao de um!\. oficina d4! mecânica pe
j,u<10jl: o Cjue houve mMe caso foi sugsstãO? Também um preço unitário, E 'o caso da Usina Cazangá? Tam. r~a no Nordeste. ora em imphnta
llmo. concorrência teste de' seis -'111 mas partindo do pre~o formad9 na bélll foi assunto. CUlllPI'e QUe se es. çao. Elaborou-se o envmdlmento fI
tDllell1I!ns, qllando o Jotll nadrão é de Rede de um nJlmlclplo Paulista (10 clal'eça que· várlas fó,mulas foram TIancelro externo com o B!\p'co ll'rlln·
rle70 mU toneladas.' porque an'llel-a? qual 6ll'acrosc~ntava um dlferencllll tentadllS antes da desapl'Opl'iacâo, )!lm- cês d~s Palses Baixos. HeOlo:lu·se, o
PorCI'Ip. f\ cotação fo' t preço .inferior do frete. Entao. o, sistema era mais virtudedllo InvIolabilidade, era InjUsto 1?1'lmelr6 esludo para flO!!.nelamento
no "fiPPV' !lo (l!1l. antp,rior r em moe,. IIrbRrárlo, mais vll1'lável. pois confor- O IAA Intervir para reCuperar li- em. mterli~clonalde e~toques, destlnlldos
(1" convênjo. Cpmo V, mllas. - sabem, me a variação ~o frete. e o que é prêsa e depoj$ rcstltui-la t. mesma di. ao cumprimento da quota estatutlÍl'la
1I10r-dll-convênio Rdmlte deságio e. por pior, calcava sôbre D consumidor mais Tecao O que há de ~rro neSsl1 flXpe. r.merlca.na. l"êz-se o-estudo tt<cnicn
CDns~gulnte. lJ,lldlênc!a do Banco do fraco'. De nenhuma manclra IlllIo era rlência de Caxangá é. ~.C "certo tcnl. econÔmico do. tel'mlnlLl (l{lucarelro do

- 13rflfl)l. cllj!l diretoria eu ainda não aceitAvel. a n~ ser aue fÔlfse r.van. cismo está retnrdan , " caminho da pôrto de ReCife, Cjue está agora em
rO}lllocla, nlém "e encolltrar.me em chismo Ilquela sltUll':lío que o nobre reforma, convindo relllizar com. IUlliS fllse final de coneorrêncla. Flnnlmell
He~lfe, Mas, pasmem V. l!o'xas .• es· Dep~tlldo Ole~. Marques bâ pouco pressa a U~l!1a cooperativa de Hetor- te, dclJ!oll-S(l uma lei qUe consolidou
11";' seis mil tonel~das foram pel/lo,qut. refella deslll-tllbuna. do. proveito quO forma Agrarla. Quanto.lIo pro$rama um sl.stemll. Contém prínciploÍl esscn
mie!!. ele Uma Cf -a re 1~lio tran!i:fo~. teve o sul_ em certa época com as de montagem - de uSinlll'. no.vas, erl- c:ais; cllntlnp;entamellto _ qúota te
1l1udps em cento e dez ml! ." eJ!Qtim- quolas de Sll.CI'1flc!o do Nordeste e o contrel-o com aS concorrcnCl8s aber. eomerclalizRf'ão contrllle de trans
ramente confundido o açúcar demara. lucro da venda à porta. Mas, de' ma. tas e com o trabalho iniciado da. Co- fer!'nclas reglolll1is _ levantllmento
rll 00111 o cr~s!t\I, cotado ao preco (ÜL. nelro. o.Jgumo., nordest,l~o dos mais mlsfllío Especial de Estudos. Pal'a. en- de iunoÕes cllstO _ sistema' de Pil--
quel" B.null\1lao li apresentftdo um ore- fiéis, nunca me paseou pel,," cab,er,a frenlar com critério a quellllio e .e· t" d .
tenso prejulzo. Entretanto, IIlIlbam V. esta làéla.. Então, deixo li. V, l!bms, cldl.la. era preciso substãncla técnl. gnmen o e cana - ol1~uca de prego
ERas. que cento e dl$ ll'.lI toneladas uma InterrOi>.Ile,lIo: náo' fUltranllO ca e paciência -polltlca () simples re. - iifôr:O, às C(JdOPt~lvIIS ~ Illl/lCa.G
101 o que nó" encontral11oa, com o que hnJa gente Que prol"!'ul... 8/lt' mais pioar contra- o programa., sem os pro-' no or Il Nor es e as cotas de llX
{le~;cllmprlmellto da 1110Ia americana reallsta que o pr6rlo rel7 jetos e os que fi, êles se o'lmhllm El"J, PtjtRÇ/íO pl1-r~ °t llerlla~t1S pr1feren-

l
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-u cassl\dclllOI' de operar no tmércado • Brs, Deputados à resjllllto do Nor~ preclso realiZRr novas -prõJe~óes ere· ~:AS ::: furi'do e~e~\1o~cent~~~;rar~a~~
V1'C mUll a. pelo meu au ecessor. 1 "ta • I I • t d PJlrnambuco formUlar a orlentacno sObre o comêl" - - - ,--

Eutrllmos na quota amerlcena li!!!me- H'o , IlRp,C a m,cn e li. , cio fnlernaclonal; doutra parte Clum- os funclonâl'los, l'Irs. Deputaélos.
flIato, aproveltamOl dll melhor manel. alndf'\ tenho ll-llUmllll curiosidallfil. jlrla ru!lzllr o l!lItudo da capacldl14e Erros houve e multos, mas, talVez
I'IJ, o IlIe1'cRdo mundial. E digo, e pro- AJegltV'hB~ QUe havia um, eS~tae Inataladll lllBse 'trabalhQ .- nfitltuiu-se maior 'foi o esfôrço por acertar e,
VO. flue concluI aquelllll parcelas -com llç(war cf1stal fn'l; Pemaml)uco. "'.. r".. " I! . In dlst ih I." d francamente, é muitas ' vl\zes melhor
tl lucro ~e mais de três bllt.ões dl1 antl!, nUnett ouvlmps da linha da ma- emp,e. m ar l?ara a ...r u ""o e o legrulo deixado, do que o legado re-
cruzeiros. 81'S, Deputados. 'lsslm é \lcia, dá Inaledlcência. UIDtt IlÓ llatc.vre, ~uotasl mdf~trlals le ~gd!~-;'~ls. 6õmeJ1o;, cebldo. Aceitei com prazer a erltlca.
!lIlsldade demais, ell qUl\se diria: pc. a I'ilferlr -que o Mlnls~o Ftlraco I eq f~t:: ~ r~esf~v~o ~r'::g;ll~;aCO~ construtlva e em entrevistas e cartas
)lUJarmellte. que assim também é de. cortamos o subsidio InjUsto ts refl- um mllllmo de atrito ApellilS no '11m, multlls vêzes àlmpl'ensa. A-
Inals também. AlIátl, lustamente • a I1l1rias ':" em proveito do consumidor extremo 110 te e GoiÁs centró de acusa~fi.o sistemRtica é que não mere-
1'espeito dasse assunto, dos primelr"~ mais rliJo - e t,rll.I1Sferlmo.s l'!lCUrIl;OI IIbll~ieclmen'to mais prechrloh, foi re- ceu minha aten~Ao. Estll. aliá•• Pll
uludldos pela linHa da mRllrla l? repe- para escoá-lo, DISliO nunca se falou. c,Qllheclda li· validade do j' '"ámento ;:ecemlo veemente, por Is~o mesma
tido no epIsódio li(' que me 00'100, O Que se pretendia era confundir '. , - ~ , qu~ ee prende a Interêsses. a con
!louve uma clu'fa do Diretor da DI. 1.500 sacos de açt'iqru arlltal, com t'l~- parll Ilfeito de m!>ntllllem ~. f~.brlcaa, Lmdlt6rla flll "ubs/lI.ncJII. ,
vlHlio . de Ellu(ll'tac;ão dlrhdda ao de. merara, que ae cotava a.o preço da outro tema de combate fOI Il !J~I\.... .
lJD17ulll ofensor e. (~'e não foi pelo concorrêncIa ,anUlada. 11&ra a.V-.JIBI U~lnas HllClonale. AcabeI c slll:!sHlIos p "r, Batll Bmnml - UUI a\llute..
mesmo conslder :<la, Desde ai eu eUa~ um tal e nretenllll Pl'e,lull!O, como se pam refinação - nenbu~ apolp. O O SR, PAULO MACIEl, - Tem o
Vll. desobrlr,ado dr q"slquer outro es. fôssé vlAvel· expOl'tar tudo de u.na VI!ll, projlóelto era, responsalllllzar o IAA apnl'le V.' Exa,
pllll'er,lmento. Comp,'eendl que "lio Isso é uma levl!mdF.dl - De m&ls a pela. concessáo de. pre,tens,,~ privllé- O ",,, PRT>8'D""-TTE 18 /' t .. '
d~sejn.vll fesse negado no eamlnho da malt. Srl, Depnf.edos, fapareceram os glos à COI}l)lallbla, pOl cOIl:Jcqiiêncla. "..,. ,',. "'.. a 18 IL ..a-
IHV81'dllde. Quanto M sistema Inter- interessados. melhor dlrja, porque os a orlentaçao que eatava 1111,'llcita "\ mos) - A Mesa nlio pem,lte mais
no, lmconLrelo.o ccmpletamente deIP.- fatos cOOlprovlil'a.m. os Interesseiros do conslderá;la emprêsa livre, Q11ando a ~ft~l't::gOg,dt:~!1~t~' e~g~d'fd~l'ador jã.
l'lol'ado. porqúe quebrada a sua t<\e. social em Pernambueo. A Zonft da Companhia. porém, agi,. comcrclal-
lilce. c;'-"/'11c!al. que é o cont\nllenta.- Ma,la , uma zona de te'fltI.o. I11.e31- mente, um mueado 'frOUl<Oi vinha Q _ O· SR, P;\Uu:> MACIEl, - vou
menro,- Produzlu.ee o que se quis, bfi,- velmmte, melho!'P! saJál"i08 Incet'lt!y&- &CIlSIlÇ!io. Para -- an&Usar a Compa- conchJÍl', SI'. Presidente, Pcço deM.'
srsoo &M cartas de l\Bu~nela. e o n- rIm o _merc!ldo interno e hoUve I:: nhla, é preelso ~ rápido histórico, culpas M n.Pbl's Deputado RAUl :Bru-
milta"o fot Q eKUMe de açflCS!I". Por mentâtleA lei'lsaçlíe cle df.aaf6tlc. - que nlio é ~no fazê-lo. A ten- ninj; A solução V~lo da Mesa.
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abrj}): ,José Llndoso, José Penzclo, Jo- Lo. 41 P,'cc,~;st: ns. 1.475 -' :1.00'7
sé Santllli Sobrinho, Justlno PCIeLra, - 2.UOB - .:J,Q!6-CS e 701-U7 - aqul
Lau,ro Lelt.'io. Ligia DOUrei de Alldra- d~a(j dJ Jmpl'e~~us - Pejo clHerhncn
d~. Lopo Coelho e Maill Neto (abrilJ; to nos t"nn:>s r):IS lnf0L'f1ltlÇÚ2S. Pros
Marâo Fillio (mal'ço e abrill; Mar!:!. /ief\ulnêll, o Senhor 1.9 S9cletlÍ.rio faz
Lúcia Araujo (março I ; lIlal'io d~ eXjJosj~ll() sobre o Ptojeto n.Y lfl4-ti6,
Abreu (abrIlJ; Miguel Couto Irnal'r,o dlzen~o q:le llâ Iperfeita cDrrelação no
e abrJll; Ney M'lI'anhão e Odulfo trabo.lllo anteriormente ,aJ:l1 es,enlado
Dcmiugucs (abril); PereIra Loll~s sóbre a elevação do Plldli!O dos Mé
(março): Renato Celldúnlo e Reynal- dicos em I!ln llJvei. Conclul)"la acel
elo Snnt'Anna (abril); Ru:\, de Al- tação do sClbsUtutlvo Ilpl'tnci1tnü':' pe
meloa Barbo~s. Ilnarr.o I; SJssumu lo Senhor 1.9 Vlce-• .'dld~"te co:n ai.
Hlrata (março e abril); Teo:lorlco gumas. cm~nilns ofercchlns em Pie
Bezerra labrlll; Veiga BrIto (rna1"ÇO nário e sul:lemenda9 de SUL lt".:lol'la.
e abl'jJ) e Zaire Nunes (,olbl'ilJ: - P~- Dl:bafJdo o assunto, a Mesa resolve,
lo deferimento, nos ,êrmos do D~cre- eontra o voLo do Se.lhor 1,? Vlc3-Pre
to Legislativo n.9 70-(3; b,· Llcellca sidente, adiar a m:1téria a 11m ele Que
vara Tratamento de SalÍde: Depu- o Senhor 1.9 Secretá.rio consubstan
tados Chagas Freitas (30 dias a pár- cle o seu ponlo de tlsta em um su:Js
til' de 6.5.671: Hermes Macc(10 It:e tJtuth'o, para dlstribClI;," entre os
25.2 a. 11.4.67): nalo P1típaldi (de membros do. MW1, dcvend:) [linda.,
4 a 12.4.671; José Gadelha (de 1 a nes.>l1 oponunidade, O Senhor Dlre·
23.4.671; Lauro Cru~ (de 17.3 a 16 tor-Geral apresentar i";p{)~lr;âo sofore
de abril de 1967]; Maria Lucia AraUJO a rcpereus~i\o Iinancelra da proposta
(45 dias a partir de 2.5,67) e Gos- apresentada. VI - Pau:'! do Senhor
tão pedreIra (125 dillS) - Pelo dcfe- 39 Secretário. Sua ExcelêncJa relals.
rlmertio. nos têrmo~ das lnf<>rmaçôes. os segulnt~s proclllSOS: a I Requerl
Em seguida, o Senhor 29 Secretário, mento do Deputado João Lyra FlIhl)
por motivo de fôrça major, retira-se sollcllando reembôlo de passagens
da reunião. m - Pauta do Senhor emitidas em janeiro de 196'1, a favor
1.9 Vice-Presidente: Sua Excelência de sua eSllôsa. - O prc~ente reque
opina pelo deferimento do pedido de rlmento d2ve ser indeferido pela Me~
Amaro Mlguel Leite e outros, prorro- sa embora as passagens tenha.m sido
gan, por um l!110. o prazo de vallda- extralda quando aInda vigorava o
dc do concurso de Armazenlsta. A sistema de rcqulsl:,io seja plllush'el
Mesa aprova o parecer. IV - Pa,;,a o argumento ":0 nobr. Deputado Jofi[}ll'
do Senhor 2.9 Vice-Presidente. A Me- Lyra Filho. E' que. àquele tempo. ls
sa acolhe os seguintes pal'eceres eml- to é, em 25 de Janeiro. ainda podia
tidos por Sua Exeelêncla: a) Um-Jor- usar cle franquia _ I'arJamentar da.
nal (reajustamento dos preços das Législat.urn anterior, ,'eeleito ou não,
assinaturas do Lux-,lorna]) - Pclo mas não o que foi eleito para esta.
segundo semestre de 1966 pago:. A CIl- Legislatura e \>IISSOU a integrar esta.
mara ]leIa assinatura, NOr$ 40.00000. Casa somente. a ~Ir da posse. em
Em mlll"~O dêste ano, sollcitou rere- 1.9 de fevereiro do corrente. A Mesa.
'rIdo ,órgão da imprensa um reajusta- acolhe o parecer; b) Pro~esso numero
menta da ordclI\ de 25%. ll',rn rece- 672-ü'l _ aqUisição de matel'lal.
ber na base de NOr$ 25.000,00 por tri- O presente proew;o, para Jfi,ll',ic_1 de
mestre. a partir de abril. O primei- 2 (dois) a!Jll.rellJos ll'ravl1dol'es "Ges
ro t!mestre já estava pallo, à razão tela:!". modo 451 e de 2 (dois) du~
de NCrS 20.onO.oo. Informa a Dlre- plJc!ldor~s-"Ecstetner", modo 366, es
toria-Geral que a dotação orçamcn- tã Ins[,ruJdo ilOm todos os requisitos
tárla. para o corrente exmclclo é de qUP a CaSi\ exIge. A sollcltaçli:l da
NCr!\ 100.000,00. Atendlao 'o rcrtjUsla- Sc~ão ~e :M~cnnografta sCmJlu-se a
menta pleiteado, restará um saldo L' tom~da de preços, verHlcnn::1o.se tra
NOr$ 5.000.00. suílclente para a. com· tl1r ele materlal le dista,bulçiio exclu
prlt de jornais. e revistas. c(lI!I~rme slva, no Bradl', pela R~mln:itnn. Há
consta de Informacão a. ns, 2. Con-
sIderando que o Lux Jornal serve á nece~~idnde iml1erlosl de nue a r~~··
Cn~.a hã 33 anos e. leVdlld[)-se em rlda Srrão seJli equipada éom o ma
conIn o Inobscureclvel aumento do teriaI objeto do prrsenle proresso, 11
eusto de producno ~ de, mão de oOta filn de continuar ;J1'e~tand relevau
verlrlcndo de julho de 19G5 nt~ esta tes s~l'vl~oS na mnrt!!!pl\o de trabalho
data. somos de parecp: sela eonceM.. do~ S~nhrn P5 Pnrlament~:'c·. Nesta.
do o realustamento solIcitado: li) conformitl~de, somol 'Por Que deva. ser
Proceo:'so s6bre 11. renovação da trota nprovi\r10 o parecer da Dirclorln-'Cie
de automóvel da Casa. ~ O Senhor ral, fp vor,h'~1 à ""l1lslriio do mn.teria!
Diretor-Geral, em exposição fel\a, re- PIl1 Ilpr€co. A Mesa lrova o pll.1'ecer.
laclona as vIaturas que e:ltende de- 'E-'m sr,,:ulde, Sua ElI:celencla sugera
vam ser adqulrldns pela ClJ1,mnra. e que a impressão dos tlmbres nos pa.-

I t t 1'- NO ~ fl33 177 ~~ n{-I~ \ltiJl~·d"; !l.ln camara dos Depu-
cUJos ClJ~ OS o l1"",am r., , ,. tndoi1. sela felt~ nO'a 1p"~1n!'.1'.fl~._
A dot<'ll;ão orrsmmtárh" pat.) 'O pre- ~." ~" ~
sente ano, destinada à eompra de em m~Cfulna ali exlatente para tal
veiculas, é de NCr$ :!oO.~OO,OO; o sal- fim. A Mesa deu-rm;na -10 Son'lor DI
do do exercício de 1935. N('l'$ .•.•.• reto-Oeral que e~mmlne o .',nnnLo, In
178.26B,67: a estlmatlvn do produto ell'"!ve sob o astleeto fhnllCrlro. FI
da vendf1 dos carros usados. NCr$' •• nallmmdo, o Sen,hor ,;8,9 Secretárlo,
162.000,00. Tll,Í9 pnreelns ,somam N"lrS t~ncn em vista a al'ro'l','~!ia do pare
540,:mr.,67. OpInamos, ,col1cluslvamen- cer do Silnhor :&.9 Vlce-Pre-I:jente,
te, no prer.cnte ClIsO, pels ar1UIsJ~lo ~m!t'rJo no procc!'so 1"l!fõl'Pllte li aqul
de viaturas até o montante meneIo- 51-ao de ve!culos 1:1111'& a ::;nmnra, pro
nado de NCrS 540.200,67, dlspoulvel pile que se fanD. e:merUncla no úso
para essa flnalldad~ deixando-se pa- de novos tloos de Veículos, lima tez
ra oPort.11U1dade ruals onvenlente .- I'jt'e os que servem aWlllmepc c a Ca
comprl1o das que possam a!'.uardar, sa, têm poucu duro-ão c UT' nlto in
sem prejulZo do bo·" andamento dos dlce de con!'umo de ,nneus. A Eesa
servigos do Setor - V - Pauta '10 acolhe a S'J~E'Stiio. 1tII - P~\lta do
Senhor 1.9 Secretário. A Mesa :.~- Senhor 4.Q Secrel"rlo." 911a j]~:c~lêll
va os pareceres de Sua Excelêncla ela relata o processo admlnbtratlvc
emitidos nos scrmlntes proeessos: /1) a aue responde 1'1nsn Ce,~1rlo 'le Cay.~

Gratlflcal)ão AdicIonal - n Arnn!u~ \'I11ho, do qual sollclta.va vl~ta. O Se·
dos SRntos. Celso Rlhelro Dades e nhor Prpslclrnte a'tlca o ._~ OCe::SCl.
Elka 'Cavalcante - Pelo deferlmenool Em ser,ulda, Sua ~êncla lê o "',<
bl L\cen~a-Prêmio,- Francisco de l'lUerlm~ntn tlo D-'Jullldo Banoel No·
Assis Dorea. de ArauJo Bastos; cl vnes solkHl1ndo nM'amento de hospe
Aqulsldio de Material: 1] Concorrên- da~em no Hot~l Naclonal. nébatlda
ela pública n.9 li - Pelo (l(-ferlmento, .. mntt'"rla, a Mena resolve não aco
ncs tl'rmcs dn~ Informaclles. 21 pro- lher o rerllôo. Nadp ~nl( havendo
cesso n.9 533-07 - aCJulsi~ão de oa- a tratar, o Senhor Prtstdentll, às 1:>
deJrM tipo Pr~s!r:1~nte e Vlee-Pre!'J- beras encerm os t;raha'hos r ell. PIlU:
dentes para AS Comissões no f\1Qw1 11' Affons(J Mnrtinq de OJJvelra, Se
Anexo - Pelo deferlml'!lto. 3) Pro- cretârto-Gernl da '!'res1d~'lcln. lavrei
cessos ns. 508 a 511-57 - I\(j\\!sl~il.o a. presente ata que .prnvada vai à
de pa,péls e oastu para ltJ~nulenello !'Ublleaçllo - Baptista Ramos, Pre-<
do A1moxarl!aã - Pelo de!erlmen- aldente.

MESA

81'S. Depul.utlos, as marionetes ,fio to com as aptl<1;'es exigidas ]:Lua o
te-'''l're assim. EntrtLm em Cênu 013- concu.so a se realizar; gJ Aprovar os
]:,ostllS, parecem dizer alguma co15.', resultados parciais global e classltl
mas, são besltantes; por trás o que cação final do concurso para Taqul
cntil é o j0gn (los cordéis, E mais grafo de mbales. h) To.nar sem
o'nua. Sc formos ao nosso Nordeste efeito, por não ter tomado posse 110

cc·m Cjue vamos comparar? Com 05 prazo legal, a nomeação de Né!ia da
rnamuleng~s, onde os bonevos sü,o Frotn. Mme1.rs, 'Flpbouças, paJlll. o cal'-
llIull o !lgref.sivos, parece Cjue IJo.tll.n d Of!' I L !sI 'I iJ .. I
fl, flltll-UCCJcf1o; mas, na sombra, va- go e. cm eg Ih vo, 5 nuo o
mC'3 enCl')1t:ra as venlauelrlls mãos PL·6. nuLorlzanuo a nomeaçílo cio
(jue Lmualhv"ram. próximo candidato nabilltado em

Bl'~. Dfpulnrl05, sou multo grnLo li concurso públlco. obedecIda ril:orosa
lluJJénr'fJ. de V. E,;as . .ionralam-me ml'nte a lIsLa de ·classiflcação publl
mulln OH presente's. Curvo-me sensl- cllda no Dlúrlo do Congresso NaclC'i;a!
blllulI:lo llr'il apartes. Recebo uns co- de 1.7,61, plÍcinn 5.812; í) Apfll\'ar o
mo estimulo da amlZllde; ouhos co- requerimento de Orlando Ribeiro de
um generoso apolo; principalmente Moraes. prorroc',ando. até 3 de junho
:rccolho-os como incentivo a um Depu- de 1967. o prnzo de sua poss~ no
indo alnua Jovcm, que aqui se Inl- cargo dc Auxiliar Legislativo, simbolo
<eitt, ncste momento, uma das poucas PL-10: ;] Aprovar o pedido do 00
oportunidades que teve de se manJ- vel'l1ador de S:1o Paulo (Otlcio núm~
reslar. Agrndcço também aos jorna- 1'0 114-67). colocando à dlsposl~ão do
11;;llIs que, infelizIDl'nte, niío' puderam Govêrno di'sse Eslado, em caráter
ter, naquela ocoslão. por não terem excepcional, a Diretora Ledn Laboriou,
j'icado até o fim, a noção do eplsodlo.
Mns, llfwm. t'HJJl'ro e~tcjam esclarccl- pelo prazo de spls (6] meses, com JS
dos. Estarei sempre ao dispor, romo vcrclmento5 e vantagens l'!Q seu car
('sUt fjlla]ejUer homem púb]Jco. Desm gOJ exceto as. diárias de Brasilia; 1)

i I t - é To" Anrovar a prorrogação de prazo de
mprm"'!L, po ~ n ou ,r' nao o . 'nél'manênelll, ,oor mais seis (6) meses.

uma colheita de leviandades, é o :eco-
lhJmenlo de resJduos, eVld~l1tem2nte das lunclonflrias EvelJne Didier, á
purll dar-lhes côres dlfel'entes e, de-. dísposl')ão d'o Oovêmo do Estado do
pois, rlj..ulgt,-las ambiguamente, para Haranhão, Eslher de Moraes Cordcl
'lelxar, ao público o trabalho de apu- ro. à disposição do Govê, no do E'tado
rur !l3 lU'sel'Hvas. Infelizmente, aillJa de Minas Gerais. Yvonne Haura Fen
pxl;;feJY i"~2S Jllescl'Ouulooss no DI·asll. zeca, à clls!,osir;ão- elo Mlnlslério ela
Qlll'ro JernbrM, ao final, entre ar,ra- Saúde, E:lmo Frosard Paixão, à dls
c1ecldo e l'J'l'lOCiOlllltlo, o sempre "atu.! poslçào do Mlnlstéllo da Aeronáutica;
RUI Enrbocl! que, !l respello do ne- m) Aproval' a ":equlslcão de Ozlres
~óclo da pnlavra. nos balcões, dIzIa Bulliões de Amorlm solicitada pelo
o nue se pratica: é o leJlocinlo .lu Governudor do Estado do Pirw l , pelo
pcna e n. pror.!itlllç'to da Imprensa. prazo de seis (61 meses, com os ven
(lllui/II t;,';n. Muito, bem, p(JlmQ"~ 11m- clrr"entns e, vantagens "do seu cargo.
lmu'udus. O (11<1[10r é Ci'1l!prllfl r n- n:lcelo M diárt~~ de BrnalHa; n)

tado.' Aprovar 11 l'üljulsirlio do Assessor-
Técnico Goyl!. Tetrelra, da Secreta
ria de S'~\JJ':l.l~a Pública, do Estaelo
,1e GOl{IS. pm'8 prestar servlçc na Co-

ATA D'l 1/". RZlJ"llAO D!. M3SA, ,mIssão dn TIer!a do SilO Frane.icco;
r:.3.'UilZADA EM 17.5.0'/ O) Autorlrar a prestação de servlç~

p~dCl'nD, doS s~glllntes funcionários.
l.fi nl1~'~'i1() L('f!h:J[Jtü~a lia ti.\\ 1 t ftn~rnjo~ F~!nnnr'o Pinto 1\1a.rtn1

IJ"[jlulalllri' _ via!,em lt Farmosll. a s~rviço do
. Ac", 1'1 tHw, (]" mi:J d~ lllulo de lUín, Verutndo Manoel de Almeida, dIa 11

às 11l,UI 'J,,)];''], nl'llC-Be a ~!esn. da de ma'a de 1DC6~ 21 Dr. Vclérlo Mar
Câllll':'u ~ob a Fl'e~id~ncia. do Depu- tins Costa - viagem ao Rio a. flm
lado [':I':)\lrloJ. nnmos, prrson\~s us de l'rnr,m1r l' ·"rlc!a médLca, autorbllo
D"nln.:·, J JLe Lonl1lÍcio. GflúJJo da pelo Senlcol' Diretor-Geral; 3)
Mau" "o, J1 Çm,[ll1C ele La nLc.J '~, M11- HeTlilfjueta paula .a serviço do Se
tnn l~l"lf~. !md,:o Cur"alho e Ary Al- nhor 4. Stcretário. "leio prazo de 18
ctinlf!'.1, l.~. 2,Q, 3.(' e ~,Q S"cl'cUrJ:x). dias; p) A\H()r'~~. a Ida de um Oni
Hn.'I[[]dÍl nl"lI"rl Jc:,.nl o S.nbJr Pl'~- bus ih\ Cám1rll à Formosa (GO), no
lllr1I'flll' ll~,·1!lrn nurr!'!3 os Jrahnllws. dia ~B do CDrl'pnte, nos têrmos da.so
E' nWCI\'uun rt Itf'l • reunião ant~- liellrt11io do S?nhor Dlretor-Gei'a.l:
l'Jor." I ~ Pauta do ó:I~lll1pr Pr~sl~3n- q nzcom:r::l.r ao S~phor Diretor·
"te. A Mf'ffL n';ml'le: aI A ~ 'mar o Geral que fUMl mandar publicar, logo
p"'OI~!D c1? Dr'Eoluc,'o "., ('('flt'Oua 'Jl- a~ê" a llecl~Ílo tln Mesa, os atos dI'
reUf'l1 no DCj,nlnuo C"nriloso de Al- ~.
lllcl~R t'ara l'['11J'eaeJltlll' o Govémo, rln auosentmlorin dns scr\'ldores rla Câ
nr!11ibl!c,.. 110 F:':tcl'!or; bl Aprovar o mn.ra. Em rela'qão aos atos ainda não
rcquPIÚ,JEllh> ele ouriio de su"!Jdlo do nubllcnc!(')s q'Je Sna Senhoria consul
D"plllndo Heitor Dhs enquanto per- te os Intere~tllt1os se t1r~15tcm da apo
melll"c:r nO cnt'í!O d~ Secrel~.,r·o de senl"dar!<t concl!''::élda. cusô contrárIo,
Jusll,'n, do E':tado da llohia; o) Pro- fazê-los pubUcllr Imediatamente. ( )
mo" n, ]l', ""ffO]l'n rle Onclal L~,'blll- a plllnvra o S~nhor 2.9 Secretário 80
livo, UJ slrulJolo PL-5 ao- slmbDlo licita a OtlOrtllnltlade de relataT, por
prJ-~, Icndo em vir.la o critério de em- ~ntce!nae1io de seus COlel1'M, a maté
IJr,lli~nde. Jo,(' Maria Valdetaro VJrm- rIa con~lante rle l!Ua pauta, o que é
nil e tio "·11\".Jo.10 PL·G 110 shnbrln apro,nao. n _ Pnuta 10 Senhor 2,~
1"l1-5, da m~.mlJ, carreira, tendo em
vlnln o edfrrJo d~ mcreClrntrllo, M;t- S"o~tárlo. A i.tUlII acolhe os pare
l'ln A"n'·c·"j'lu E'\velra dos Sant~l'\ e ceres de Slll!.'Jo'tcelêncla, emitidos os
pel úll',lo ele llntlr:ulc1ud~, CUl"me.l zer,ulntr$ e:t!lMlentcs: a) p:-equerl
Cn1nm; cll Promover, ~a c:trlclrn 4le mentos de Justillcação de 1"al
TllCjulgrlllo de Deblltes, do 'dmbolo tas: - neplllados Adal1)erto Camar
PL-4 ao slmbol0 PL-3. tendo em 15- 1':0 (ab~l1l; Ad"!~ CllrVlIlho (mnr')"
ta n crlt"rlo de merecimento, apurado ti abri]): J\l~~(!\mlre Costa (março]:
mcilllJflle ec'ncurw '. provM llr~"',te ~- Ab,31o Alws (ttlll.T~O e IIbrlll; Alul
In,l~~r~.;;.:~s, i1. clus~e, os servldore~ ~Io Il~zerta JlIbrin: Anll'l Badrl'
Hrlw ,J. mk, G DmEb e Almlr GOJ11e~ _(nhrll1' Antnnlo 1"ellclano labrlll;
do p''''lr'''; cl lIomolü[lllr os nomes A;'tnnl~ U~no (abril)' Aquiles DInL"
dos C'''''\1Inur'tore5 que corts:ltulrll.o a (marco)' Armando Con'~!\ (nbrnl ~
B[~]rfl, B:wmJnnrlol'l'l do CO?C"1"~O ,Ptl- J\lIstre"é~\10 r12 Mendonça (abrlll :
[,11to de O)1erndor Iladlofonlco, con- Elvn.r 'c)j;nto rmarco r "brli1: Co'~r
1Cl'f'U18 Pi'Oiln.:"'.tn np.ln. Cnor!1pnl ufrJ. dos -
Conc11100S' cJ!I Câmara (011cle número Ar.\ltral. E,ll11U1lCIO Monteiro, E:dvaldo
~4"67-C); Il Determinar ellle :alÚlCllS Flõtps (nhr!n: Amaral Peixoto (mar
BxnmtnadOl'as de concursos pl1bUcos co': Ferraz E'lre,la (abril1: Flc~la m·
selum Inlp'U'adns por pessoas p~rt~n- bpiro e Glll1prto Faria (março e
cpntes 11 Cl\mara dos Deputnclos. sO 1\01'11): Grhnn1rll Ribeiro. H~110 Gar
d"v~l1(lo ser admitida pessoa estranha. ela. J:lDaryNunes e Jessé Freire
quando não exIstir na Casa elemen- (l\brUl; Jo/ío PaulIno (março e
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REUNIOES

.Turma A - T~rCas·relrll8. às llí noras e 30 minutos.
Turma B - QUintas-feIras, às 15 hOI'as e 30 minutos. -
Reunlôes plenárias: QU!l!tas· feiras•.às 15 horllll e 30 minutos.:,
Locol: Anelto Il - Sala 18.
Se~retário: E'aulo Rocha - Ramal 133•

REUNIOE8

TllrJlla A - QUartas-feiras. às 14 horas.
Turma "B" --: Quintas. feiras, às J4 horas.
'Lo~al' "'nexo U - Sala 4 _
SecretárIo: Newton Chlla!rl - Ramais 239 e 201l.

Martln4

MDB

MOB

Renato ~lId(\nl0

DIllS Menezes

JoAo Hercullno

José-Maria Magalhl'"

Mauricio Goulan

Paulp MacarlD1

Pedro Faria

Reinaldo Sant'Anna

Doin neira

Ewllldo Pinta

Franco Montoro

Mariano Beck

Nelson Carneira

Ney Ferreira.

r-aUlo ClImpos

Paulo MtwarlDl

Aldo Fag1ll1c1es

Caruso la Rocha

Cid' Carvalho

Ewe.ldo Pinto'

\
José Meira
Lenoir Vargas
Montenegro Duart6
Raimundo Brito
Rubem NOgUeira
Tabosa de Almêlda
Yuklshigue TllJ1lura

MDB

I
CletG Marques
HenrIque BenklD
Mata-Machado
Pedroso Horta

SUPLENTES

COMISSÃO DE ECONOMIA
Presldent:: 01111'10 Machado - MOB

TITULARES
TURMA "A" TURMA "B"

Vlce-Presltlente: Paulo Uadal - Vlce-Presldente: Glêlllo
ARENA. MDB.

ARENA

Aorahao Sabbâ ,
Alberto Hoffmann
Cardoso Alves
Cunhs-Bueno
DIas Macedo
Israel Pinheiro ll'llho
José-Carlos Guerra
Luiz Viana Neto
Milton Brandllo
Moacir Stlvestre

MOB
Padre Vieira

I
Rubem Medina
Santllll Sobrinho
TlIncredo Nevea

SUPLENTES

Amaral Neto
Cid -Carvalho
José lRlcha
Mário P1Vll

Aluizio Alves
Genésio Lins

Jorge LlIvocat
José Marãc l"llho.
José Penpdo
Mauricio de Andradé
SeglsmundCl Andrade
Sussumu Hlrata j
Zacarlas Seleme

Vago

ARENA
Aluizio Bezerra
AJnérico de Souza
Antônio Oimo
Batista MIranda
Bento Gonçalves
araz Nogueira
Oardoso de -Almeida
Elias Carmo
Ferraz Egreja
FlOres Soares
Hermes Macedo
Humberto Bezerra
"João Paullno
José-Carlos Leprevos~
,JosJas Gomes
Murtins JúnIor
Mendes de Morae!
Osmar Dutra
Raymundu d~ Andrade
Raymundo Padllna
Romano MasslgmlD

ARElNA
Adhemar Ghlsl
Amaral de Sousa
A.ntônio FellcltlDo
Day/ Almeida
Onal Mendes
Ernanl Sátiro
Flavlano Ribeiro
FlávIo Marcllio
Grlmatdl RIbeiro
Joaquim Ramos
José-Carlos UU!!1T&
José Llndasa
Manoel rllve~ra
Nicolau ruma
Nogueira de Rezende
Norberto Schmldt
Osnl Régis
pedro VJdígal
Pires l';ubÓlo.

Vital do R@go
Walter Passos

Geraldo !"reJre
José Saly
Luiz Athayde ,
Murilo Badaró
Raimundo Dinis
Vicente Augusto-

SUPLENTES

América de Souza. ,
Daniel Faraco
Flávio Marcfllo
Leoo Peres ,
Luiz 'jarcia
Rafael MagalhAes

MOVIMENTO DEMOO1\A'1IIOO ~lestino Filho
BRASILEIRO , Ohagas Rodrigues

Llder Erasmo pedro
" Petrõnio Figueiredo

\Vilson Martins
MArio Covas

VICE-LIDEfilÉS
João HercuJino
Afonso CelSo
Humberto Lucena-
Paulo Maca.rlni
Ewaldo Pinto
Márl(" {,iva
chagas Rotlrlgues
Oswaldo Lima Filho

-Matheus Sctunidt
Jairo Bl'um
Nelson Carnelro
João Meneze.,
Bernardu Cabral
Gonzaga da GBma
Figueired(, Correis.
Cid CarvaUIO
Adolfo de OUvelra <

José Carlos Teixeira'
'Dias Menezes

Wilson Martins

MESA

TITULAREI

Armlndo Mastroco1lll
Arnaldo Cerdeira
Aureliano Ohaves
Benedito FerreJra
Bruca Filho ,
FlílVlo Marclllo
Manoel ,ravelra
Manuel Rodrigues
Marcllio Lima
Milton Brandão
Ozanan Coelho
Paulo Abreu
Rozendo de sousa
51nval Boaventura
Sousa Santos ' ,
Wnlter Sá'

MDa
Allllcleto campanella.
Ewaldp PÍI)to
Humberto Lucena
Lurt2 Sablé
Paulp Mácllrlnl
Prest'!s ele Barros
Simão da CUll:ha.

REUNIôES

'HrcllJI·felras M 15 horas e 30 mInutos.
Local' Anrxo n - SaIs 12.
Secretúrla: Mur!a José de Olheira Leobons- Ramal 2511.'

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

PresIdente: Djl!lmll Marinho ARENA

TITULARES

COMISSõES PERMANENTES, DE INQUÉRITO
ESPECIAIS, MISTAS E EXTERNAS

OlRETORf JOS~ DE 'JAintALHO FRANÇA

Local: lS" andar do Anexo - Telefones: 2-5851 e 5·8233 - Ramal J'J&

.Comissões Permanen'tes
CHEFE; GEN~ XAVIER MARQUES

I,ocal: 12· andar do Anexo - Ramal: 184

COMISSÃO DE AGRICUL-r:URA E POLlTICA, RURAL;
Presidente: Renato celldOnlo - MDB•.

\'lce~Presldente:-Paute Biar - ARENA

Vice-Presidente: Dias Menezes - MDB,

ARENA

fI('('!Oly FlIllO
Arruda Câmara
F:'anc2Jlllo pereira

TURMA " A" Tt3"&\1A "BOI,

Vic(··PfP"JMnte: -Lauro Leitão '- .1 \-lce-l'resldente: Ulysses auimarAes
ARENA - MDB

, ARE'NA

-I Aurino V,SIOIS
Eurico Ribeiro
aeraldo Guedes

José Glldélhl;l
.Tosé Mandelll
Nnàyr fl.oS'Jettl
PunIa Campos
RUy Uno

Antllnlo creno
Arnaldo Uarcez
Brm Nugu'eirl1'
Oardus!! de AlmeJda
Old Rucha
EdglU MartinS ?erelra
Edwaldo !<'Itlres
Fcrnundl Magalb!\es
l"crra2 (i:greja-
Her/lcllo Rego
JOó,o PauJlno
LuIz de Paula.
Nunes F'relre
Perrlrn LúcIo
Vasco Amaro

~resldente - Baptista Ramos_
i.9 Vice-Presidente - José BonífAc1o
2.9. Vice-Presidente - Get1llio Moura
1.9 Secretário - Henrique de La Roque
2.9 Secretàrio - Milton Reis
3.9 Secretário - ArOldo Carvalho
4.9 Secretário - Ars Alc~ntara
1.9 Suplente - LacOrte VitllJe
2" Suplente - Minoro 3Iltyamoto
3.9 Suplente' - Dirceu Cardoso
4.9 Suplente '"'" Florl~o RublD

LtDER DA MAIORIA

ErnanJ Satiro

LtDl!.'R 01\ MINORIA
Màrio Covas

ALIANÇA RENOVADORA
NAClONAL

Líder
ErnnW Satlro

VlCE-LtÍJERES,
Geraldo Freire
RUy Santos--
último de Carvalho
QS\;;nldo ZanelJo .
'l'abuSll. ele Almcldà,
aeraldp Guedes
NO",l'~lr" de Rezende
Ulysses Gulmaráes
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ATAS DAS COMISSõES çií~ de ComLssões Permanentes. 6)
Projeto nq 2.232-60. Que "autoriza. o
Poder EJlecutlvo o. n1Jrlr, polo l\Ilnls
térlo da VIMÍlo e Obras Públicas, o
crédJto enpeolal do CrS 1. 200.000, QUO,CO
destinado ii execuçdo de senlços d.
resta,uraçlío do açude de Orós, 110 Es
tado dó CCtlll1", Autor - Púllcr t::trt·
cutivo - Rclatvr - Depute,do O~ll1ar
Dutra. Audlencla do Pod~r Y.Kcoutl
vo, aprovadn por unanJmldfld~, 1\
Projeto nY 4. 2~H-02. qUe "aulorlz],
abertura, p:llo l\lInlstérlo da V ia'llo e
Obras Publicas, c:lnslgnado à Adrol·
niBtraçi\o do Pô:rlo do Rio dc Janel·
1'0, do crédito especial de Cr$ .".,.
750.000.000,00, para pagamento dc el
ferénçlL do s:J.lál'lo-horll clllrllordlná
1'10 aos servidores dll.quelA autarquln".
Autor: Comelho de Ministres - Re·
lator - Deput:tcto Osmal' Dutra. Pa
recer favorável com à adoçii.o da
emenda da Comicsii.o de Orçamento,
aprovado por ll11aJ1lmldado, ll) Pro
jeto nY154-67, que "dispõe sôbre o re
colhJmentõ - d!l ta..''l:a de Flscaliw ~li:l

criada pela Lei n9 5.070. de 7 dt! Ju
lho de 1066". Autor: Poder E':CCllLi
vo. - Relator' - Deputado Osmar
Dutra, Parecer tavorâvel, apI'ovada
por unanimidade. Vai ~ Seção d6
Comissões. 9) Projeto nY la.013-60.
que "autoriza o poder ExeeuUvo a
abrir, pelo Ministério ctlL EdUta~átl e
CulLurll, o crédito especial de Ct'S ._
5.000.000,00 em favor da UnUío Na
cional dos Estudantes, para ocorrer
IIS despesl:S com o seu XXIII Oon
greSllo Nacional a reallzar-se em :Belo
Horizonte". Autor - Poder Execut.ívo
- RelatOr - Deputado Augusto Fran
co. Parecer pelo arquivamento, apro
vado por unanimidade. Vai à Seção
de Comissóes. 10) Mensagem núme
ro 2-66, que "encaminha. anteprojeto
de lei que abre ao Poder Judlchirlo 
Justl~1L do 'l'rabalho - Tribunal Su
perior do Trabalho, o crédito especIal
de Cr$ 819.892.000, para atender às
despesas com ti pagamento' de venci·
mentos a funcldnãrJos do mesmo Tri
bunal". Autor - Tribunal Superior
do TrlLbl1lho - Relator - Deputado
Marcos Kertzmann - Parecer favo
ró:vel, nos têrmos do SUbstitutivo da
Comissão de Fwcalizaçâo Flnanf\cirn
c Tomada de contas, aprovaclo PO't
unanimidade. Vai à Seção de Comis
sões. 11) Projeto n9 2,479-60, quo
"organiza a. Policia Metropcl1ltlÚla do
Distrito Federal e dá outras provi
dênclas". Autor - Poder Executlyo
- Relator - Deputado Marcos Kertz-,
mano - Parecer pelo arquivamento,
aprovado por unanlmidacle, Vai à Se·
ção de Comissões. Encerramento 
As dezessete horas, nada. mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a presen te reu·
nlão, convocando os Senhores Depu
tados para a ordinária de amanhã, do
que, para constar, eu, Antônio DIas
Ribeiro, sécretárjo, lavrei a presente
ala; que, lida e achada conforme, será
assinada pelo Senhor Presldent~. ~
Deputado pereira Lopes, Presidente,

"
COMrSSÃO DE LEGISLA9ÁO

SOCIAL
O SENHOR DEPUTADO FRANCIS·

CO AMARAL, PRESIDENTE DA
COMISSAO DE LEGISLAQAO SO
OIAL, :FAZ A S'EGULNTE DISTRI
BUlÇAO: .

Em 22 de maio de 1967

Ao Sr. Deputado Reinaldo Sant'
Anna:

Projcto nY 3.339-65 - que f'lnclul
na categoria de trabalhadores autô
nomos, para fins de previdência so
cial, os guardas-noturnos mantldOl
por Instituições particulares".

ÁutOr: Sr. Florloeno Palltão.

plementar de Cr! 53.000,000,00 (cin
qüenta e três milhões de cruzeiros),
})ara lltender a despesas COm peMOal
íle sua Secretaria".

Ifre a natureza jurídica dos mandatos
de membros dos órgãos colegiados e
das sociedades de economia mista,

Ao Deputado Rubem Npguelr..:
Projeto n9 1.652-C-60 - Emendas

de Senado ao Projeto n 9 1.652-B-60,
da ,Cll.mllJ'a dos Deputados, que modi
fIca os arts. 19 e 13 do Decreto-let
nY 7.729-45. que dispõe. sôbre aperfei
çoamento, esptcla.1l2:a~ão, viagens de
estudo de missões de trabalho de ser·
vldores públicos civis e autàrqulcllS
fwlerals no estrahgelro,

Ao Deputado Ulysses Guimarães:
Consulta s/11/65, do Sr. AmaMo

Cel'deira, sôbre' a incompAtibilidAde
regimental.

Recureo s/n/66, do Senhor Laerte
Vieira, à. Comissão de CJonstltulção e
Just.lça, da dcclsão proferida pela
Presidência da Câmara, na QUClItão
de Ordem formulada, C()tIl rclaçito $
lntérpretllção do disposto no I '9, do
art, 67 d.'t Constituição Federal.

Oficio CFF-3.136-65. da Comltisl\o
de Fiscalização F.lnancelra e Tomada
de Contas, pedindo audiência à Co·
missão de Constituição e Justiça sO·
bre a abertura de créditos suplemlm~
tares, ou especl!lls, em fMe do Ato
Insthucional nY 2.

Ao Deputado Vicente Auguto:
Projeto n' 4.014-62, do Conselho de

Ministros. criando recebedorlall no
DIstrito Federal, nns capitais dos 1lI
lados do Ceará. Pernambuco. Rio de
Janeiro. Paran/i e Rio Orando do SUi.

Brnsllla, 19 de mala é!e 1967.

C-oMl-6SÃQ DE EDUCAÇIoO
E CULTURA

ERRATA
Ata da _3" Reuilfélo Ordinária.

waa em 19 de abril·de 1967,

No D.e.N. de 12 de maio de 1967
(l'lrç1i.lJ n, a nA, 2.185, l' coluna,

Onde se lê: .
"ATA: abertos os trabalhos sob a

presld~ncla ~o.!'Ir. Lauro Cruz, A Se~
cretárla ... ,

Leia-se:
~TA: abertoS' os trabalhos sob a

presidência do Sr. Cardoso de Melle
lIes, Vlce-Prc-sldente, li Secretárin , .•

DISTRIBUIÇAo
1Im :i4 de maio de 11167 _

Ao Deput€ldo Fernando Gama.
Oficio nY.859-63 - Do Tribunal Su

-perlor Eleitoral - "Autorl::a o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciá
rio - Justiça Eleitoral - Tribunal
Superior Eleitoral - o créclito espe
cial de Cr$ 2.372.954.00 (dois milhões.
trezento~ c setenta c dois mil. nove
oentos e cinqüenta e quatro crUZeiros)
para. atender a. despesas correspon
dentes a excrclelos findos".
ATA DA C. REUNLAO ORlJZNARIA,

ltE.o\L!2ADA EM 17 DE MAlO
DE 1967

TuRJllA ,IA"
Ddta - Dezenove de maio de mil

novecentos e sessenta e sete. 110ra 
Quinze horas e quarenta e cinco mi
nutos. LocaZ - Comissão de Finan
gas, Câmnra. dos Deputados, llrllsllla.,
DIstrito Federal. Prescrltcs - Os Se
nhores Deputados Pereira Lop['S, Prc
sldente, Fernando Gama, Vice-Presi
dente da Turma "ll", Augusto F'rah
00, Flores Soares, Geraldo MesqUIta,
José MarilL MlIglllhães, OSmar Dutra,
Welmllr 'l'ôrresl Joel Ferreira, Wilmar
Guimarães, MiJto1\ llrandão, Ralmun·
do - Bogéa, Oscar Cardoso, Antônio
Magalhães, Antônio Neves, Athlê Cou
l'f, DOOn Vieira, Matheus Schmldt,
),(anoel Rodrigues e Marcos Kertz
..no. Expediente - O Senhor l'1'esl~

dente deu conhecimento ao plenário
elos relatório~ desta Comissão relat!
Vpll i convocação extraordinária de
~. de dezembro de 1066 li. 24 de ja
Miro ckI 11167 e aos m~ de março

feali- e abril findos. ordtJ1ll do Dia. - 1)
ld:ensagem nQ 430-67, que "submete ã
apreciação do Congresso l'acJonal o
texto do Decreto-lei nY 323, de 19- deI
abr~i.de 1967, que altera a leglslaçúa
sdbre o impôsto de renda", Autor -
Poder Executivo - Relator - Depu
tado Flores SottreS - Pllrecerfavo~
rável. Falaram, em considerações os
Deputados Weimar Tórres, Dom Viei·
ra e Joei Ferreíra. Parecer aproYado
por unanimidade. VaI à. SeçãO de Co·
missões. 2) Projcto n~ 4.081--0-67 ~
Jlmenda do Senado ao Projeto náme~

COMISSÃO DE FINANÇAS 1'0 4.081-067 que "corrige desigual
dade de IIltuaçíío entre servidores do

DISTRIBmçAO Ministério da Fazendll.". llelator -
E 24 d I Deputado Athiê Coury. Parecer favo-

m e ma o de 1967 rllvei, aprovado por unanlmldlldll, :n
Ao Deputado Osma,r putra: Mensagem n9 380-67 quéi "submete 11

Projeto nY 2.142-e4 - Do Sr. An~ dellberação do COngresso Naclonlll o
Mnlo .Bresolln - "Modifica o art. lY texto do Decreto-lei n9 324, de 27 de
do Decreto nY 35.731. de 25 de junho abril de 1967, que prorroga o prazo de
de 1954 (que define a linha dI! fundo aplicação do disposto no art. 19 do
da faixa ao loni/o da fronteira) e dá Decreto-lei n9 100. de 10 de janeiro
olteras provldêncJll.!l". Iie 1967. sObre deságio decorrente de

Ao Deputado Affonso Celso: tltulos da divida pública.". Autor -
Projeto n9 1.49-67 _ Do Senndo Fo- Poder Executivo. Relator - Depu

il'~ral _ "Declera de IIlmrl!ldp. 00- tado Flores Soares. Parecer favorá·
bUca o Jl1st.ituto Social OrlsH\o de Ke- vel. aprovado por unanImIdade. VaI
forma de Estrutura", A. seção de Comissões. 4) Mensagem
, Ao Deputado Auguslo Franco: a9 434-67, que "submete á delibera

ção do COngresso NacIonal o texto dó
Pro,jeto nY 80-67 - Do Sr. .1amU Decreto-lei n9 325, de 3 de maio do

Ámldem - IAltera a redllr.ão do pe.- corrente ano. que dispõe sôbre os re
rágrllfo IÍnico do art. ~Il da Lei nú- cursos da arrecadação da Taxa de
mero 3.765, de 4 de' mlllo de lOBO. llenovaçáo de Marinha Mercante e
au~, di.~põe sôbre as pensões millta- do Fundo de Marinha Mercant,e".
:res. . Autor: Poder Executivo - Relator -

Ao Deputado Matheus Schmidt: ,!>eputado Flores Soeres - - Parecer
Projeto n9 1.959-64 _ Do Sr. ao.' favorável, aprovado por unanlml(Ja

remIas Fontes - "Dispõe sôbre a or-, de, Vai à Seção de Comissões, 51
gnnizacão do Conselho Nacional de Projeto n9 3.586-A-60 - Emendas de
contrôle da Policia do Ar e das Á[l1l9Jl Plenário ao Projeto n9 3,586-A-60
Póbllcas, e dá. outrll9 provlrlPnclas". que "prorroga o pl'llZO de vig~nc!a e

REDISTRIBm....Aa dá nova redação aos arts, 59 e ay ri::
y. l.ei nQ 3.9'12, de 13 de outubro de 1961,

Em 2-1 de maio de 1967 • prorroga. o prazo de vigência da. Lei

A
aa9 4.692, de 22 de Junho de 1965 que

o Deputtl.ll0 Oscar Cardoso: concect.e 1ILvores fiscais a "Aços Frnos
Mensagem n9 4-04 - Do Tribunal P1ra.tlnl S.' A,". Relator - Deputado

Regional do TrabAlho à& 3. RPglllo J'iores Soares. Parecer contrário,
- "Solicita abértuH do er4dito w· &pOvado por \Utal'Ilmldllde. Vai à Se-

OOM~88ÃO Di: CONS1TfUIÇAO
E 'JUSTIÇA

O PRESIDENTE DA COMISSAo Dil
JUSTIÇAf Dlt.PUTADO DJ ALJlA
:t.I.ARINHO, nz .A SE G U I}( '1' E
nEDIS'l'RmUIçAO DE PROPOSl
OOES: EM 19 DE MAIO DE 1967.

Ao Deputado Celestino 1"11110:

Mensagem nY 1-64, do Tribunal Re
lllonal do Trabalho da 4~ ReRlão que

- lollclta a abertura. do crédito suple
mentar de Cr$ 358.699.638.49. desti
nado a atender ao pagamento de ven
olmentDs e vantagens devidos aos sells
juízes e funcloná.rlos.

Mensagem n Y2~5, do' Tribunal
l?eL{ionnl do Trabalho da 3~ Reglilo 
Dela Ror12011te (MGI que sollelta au·
torl211p,lío para abertura do crédito su"
Jll~menlllr de Cr$ 7116.000.000 destl·
mulo li nl<!nder a dotações InIJuflclcn-

- teB rc111l.lvo" no corrente ell'crclclo.
M«!1sl1r.~m n' 3-65, do Tribunal Re

glonnJ do 'L'raballlo da 1~ Região, que
Bolleltn a abertura do crédJlo suple
mrntnr éle CrS 60.000.000. para aten
der ao pneamento das cll!llpeells com
8ubstitll !çõ~s de funções gratificadas
no corrente e::erclclo.

Menrarlem n9 OP-172-Il4, do Tribu
nal superior do Trabalho. ttue enca
minha proposta de criação de nôvo
quadro de pessoal para. a Srcretarla
do Trlh"nRl Regl~nal do Trabalho da
6" R~ião. -

Pmjel0 nY 106-63. do Senada Fe
deral, qu'! declara de utllldilde pú
blica a "Maternlda'ls 110 Povo", de
Bplém, EiJ!n:ln do Pará,

Pl'Ojeto nY 489-C-49 - Emendas do
Senado olle dispõem sôbre a medlclio,
dM'Onrcnoão e rerdstro de propriedade
dI' tcrrns ocupadas pelos sllvicôlas.

Projelo nO 1.1 aO-A-59, do Sr. Ar
mundo Monteiro. que !senil!. do pa
gamento de foros, taxas de ocupa~ão

t! alu~uel os terrenos de Marinha,
a~r~scldos ou próprios nacionais, afo
rados ou ocupados pelas Santas Casas
de MiserIcórdia.

Projeto n 9 4,052-0-62 - lllmentllUl
!'lo S~l1ndo ao Projeto n9 4.052-n-52,
/1a Câmara dos Deputados, que fixa
o gml1 mlnbno para anrova"ão de
Il1ndldalo ao serviço público federal.

Ao Deputado F'lavlano Rib'elro:

Ofjelo n9 30-67, do Trlbune.l Regio
nal do Trebalho da 8; Reglilo, que
encnmlnha anteprojeto de lei que fixa
novos val6res para os Rímbolos dos
carg"" P dM funções gratificadas do
Ql1ndro de PClISoal da. SecretarIa do
Tribunal Regional do Trabalho da 8.
Jteglâo.

Ao Deputado Luiz Alayde:
Projeto n9 4.8{j9-62, do Presldenle

do Conselho. de Ministros, lJ!le auto
l'lza. o poder .F.xecut!yo a abrir. pelo
:M:lnlstérlo da Viação e Obras Públ1-
cal;. o crMlt<l especial de ..
CrS 17.000.000 para o fim que espe
e1flca.

Ao Deputado Nelson Oarnelro:
Oficio n9 1. 153-P-64, do Supremo

Tribunal Federal, que encaminha do·
çument.os referentes !lO Mandado de
ol!Iegurança nY 8.467, em que figura
como requerente Nalb Mnrmud Zeine.

Ao Deputado Paulo Macarlnl:
Mensagem n~ 1·60,. do Poder Judl·

DIário - Tribunal de Justiça do Dls~
trilo Federal -, que Rollella restabe~

leclmento dll vigência do concurso
1JIl.1'a pl'Ovlnlellto de car(los de Jltlz
~bstltuto da ,Jllsfio.a do Distrito, P'e
deral, realizado em 1961,

Ao Deputado Raimundo d'e BrIto:
Projeto nQ 2.618-61, do Senado Fe

iteraI, qUe regula o plano de Valori
zação EOOnômiollo do VI~e 10 PIl'a
queaçu e do Aproveitamento do F6rto
(la santa cruz, no EStado do Espirlto
Ilnnto.

Projelo -n9 3.006-A-61, do Sr, Hum
bCrt~ LUMna. Eillendll.ll do sec~do ao
hfeto nq 3.000-J\-M., _ tlltp6t at-
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COMI5&Ao dE, ORÇAMENTO 'Uel1sngem número 6 de 1966 - do W'I F I • 9 M Cofrií:lUllA1 Regional elo '1'rabAiho da. l' . I son a cao .'. o... ... anso "h;nl ..
:&ELA'l "'IUO DOS TRABALHQa Região _ que "llo1lalta abertUIa do Aició Cunha • •••.•.•••••••.• 8 \ Mnurida Gaulart· '.,: •.• o ••••••

REALIZADOS 'DNEO ,g,MS9
S7

DE AB~ crédito suplementar de Cr$ /j7.000.000 Mllvernes Lima- ~ li Minoro Mir~molD ..
• para atender a despesas com o paga- Virgílio Távora • •.•••••••••• 78 Oceano Carlei~~ ,.

Reuniões Ordlnãrlas previstas •• ,13 m_ento a que fazem jus os inattv08 do -Armando Corrêa -•• ; •• : •• •• •• .• \ Oscar Cardo'o
Reunido de Organização. das 'I'Ur- QUwo de pessoal do Tribunal Rio" Emival Cáíado :.............. 7 Paulo Biar .-, .• :: :':: :: :: : :: : : :

maS J , ,'•• ,........... 1 nal do Trabalho da 1. _:Região". Re- ~uclldeGTriches i .7 Paulo Macarllli :.. , .
-Reuniões Orilinilrias :....... 11 1l1tor: Virgllio Távora, Parecer: I;';lo Mento 1 °No,alves :.. b ITeodorlco Dezt'rra ••••••••••, ..
Reunlórs Plrnúrlas Extraordlná- arquivamento, nos tênnos do arwgo anoe pvaes •••••• ; • . • . • '56 Vingt .FIosado - ...". , .•••. , ••.•.

-,'ill5 . 2 m do Regimento Inte-1'11o,_ aprovado Aderbal Jurema ,.; • .'.... . Yukish,~U- Tamu .
Termo de Reunião 1 por unanimidade. 6) _ Projeto-. nú- Amaral ~eixoto 5 \ v " 'a .. , .......•
:Número ele proposições recebidas 12 mero 1. 682 de 1954 - do poder Exe- Carneiro de LoyoJa :....... 5 Com!"""o cl~ ü"nmento, 23 d~ maIO
Numero de proposições dlstribul- eutlvq, - que Autol'iza o poder Exe- Manocl de Aimeida ..•••.••••• 5 de_ 1~6!, ~T,1'!:l.i!'!I, C,nneiro. (No

elas e reillstrlbuldas ._. .-......... 40 cutlvo a a15rlr, atrav.és do Ministério Mário Tamborindeguy ••.•••.• '. 5 exerClClO da P:eo tkacm).. '
Proposições aprovadns .........•. 1 das ReJiições EXteriores. o crédtto es- Raphael MaNalh""s! . 5
:Proposições aprovadas com Emen- peeial dé Cr$ 2.874.166,720.00. para v "" •••••••••••

ún • , , ',......... 1 cancfusão das obrns de construção da ~~nato Azeredo , ..'•• ~... 5 COMlS-'O DO POLI O'"
Propos!ções aprovadas com Subs- estrada de Jerro corumbá~santncruz uy Santos ....•••.•-•••-...... 5 i::JIA, Ci ,_,O
• ,t.ltutivo ••.. , ..•... ,........... 3 de La S;erra e liquidação de compro- Saldanha Derzi ••.... o •••••• o. ~ [).(\E; S~CAS
Proposições rejeitadas ..........• 9 misses pendentes da Comissão Mista Aloysio NonO .-.;............. .
Projetos orlundQs do Poder Exe. Ferrovlárla Braslleiro-BoHvla Re- Edgard_Pereira 4[ ATA DA l~ REUNiAO ORDlNARIA

cutlvo : ,'1....... 24 iator: Aécio Cunha. parecer: Por Furtado Leite : .. :....... 4
1

REALIZADA> EM:' 26 DE ABRIL '
Proposlçõc.s enviadas à:Mesa por diligência. ao Poder <Executivo, apro- G'lrcia Ncto .:...... : .. : - 4 DE 1967

terem sido já. aprovadas em vado poruna.nimldade. 7) - Projeto Jessé Freire. :....... 4( A
Plenrlrio , o •••• .'............... 1 ú 1 419 .1 1M3 . do poder J '. M ' R'b' ., oS vinte e seis dias -do mês de abriln mero. ...e ov - osc arIa 'elro .. , . o • • •• • • • '1 d

Redações Finais ••••• , ••••• ;.... Executivo _ que "Autori~ o pêiaer Elias Canno , ... :.,........... 3 e mil novecenlos e ses..enta e sete, ps'
onclos expedidos' .'.............. 5 Executivo a abrir, pelo M~nistérlo das Joaquitn Parente :3 16 horas. reulliu·se lia Sala ~A" das
OIlclOs recebidos •• '............. - 1 Relações Exteriores, o crédito espe- José -Carlos Tcixeira ..•.••••.• :3 Comissões Especiais. a Comissão do Po-
Pedidos de audiênela .•••'....... 4 clal de cr$ 39,000.000,00 p,ara aten- Machado Rollembcrg ..•••• o ••• :3 IJgono das S.'cus sob a presidência do
Total de proposições relatadas .. 19 der às clespesas eomplementares das M" N t 3 Depu",do Francellno Pereira e com a

. Total de proposições aprovadas. 5 scglll..jll.S reuniões - anuais. ordlnál'ias D ~13 Me o, ,........ 2 !,r~"ença dos Deputados Odulfo Da-
"ntn.l de proposições rejeitadas. 9 do oonselho' Interamericano Ecohô;.· mu eu' e< .,............... -

mICo e SoCial' <elES) das organlza- Joaquim R;mios •.. -. , : . .• •• . . . • 2 mingucs. Cleto Marques, Arnaldo Gar-
""U"'''' "E" 6" ,.,,,,.,.n.TIAO LyrJ'o Bcrtolli 2 cez. Pe'trõnJo Figueiredo, Ernesto Vnleú',-"" ,.""'..... -, """"v., ções. dos' Estados Americanos". Rela- •.•..•..••..•••.•

ORDINARIA 101': Aécio CUnha. Pa.recer: Por dlli" Victor Isslcr ... , ..•-............ 2 te- e Edgar I\lmtins Pereira: Dc.ixaram.
d Wnlçllr Simões - - 2 de compnrecer. os Deputados ~ lulzio

• Aus dezessete dias do :n:ês de maio gêllcla ao poder Executivo, aprova o' ••• . . . . .• •.•.• -, B ...
<le mil novecentos e sessenta. e sete por unan~mldade, 8) - Projeto nú- Amaral FurJan .' .•••••.•.•_•.•• ' "' 1 ezerrn, Aurino Valoi~, lo~ias Gomes,
às quinze heras em sala própl'ia/ sob.' meTO 2.592 de 1961 - do Poder Exe- Antõ1110 Fdicinuo ; ......•••. ,. 1 Ney Maranhão, Antonio Neves e losê

-a preslilência do Vice-Presidente da cutivo - que "Cria coletorli' ~edera.1 Armando Carneiro .. o • • • •• • • • • 1 Carlos Tcixeira. Dando Inicio aos tra·
Turma, Depulado Jamluhy \ Cllmeir[), no Municlplo de Nova. Londrma, no Alexandre Costà ;............. 1 balhos, o S'enhor Presidcnte determinou
reuniu-se II Turma ."B·' da comissão Estado do Paraná, e dá outras pro- Ossian Arnripi--...•. -0 •••• ; ••• '. '1 a Jelhtra da "ta da reunião anterior. a
de 'Orçamento. presentes os Senhores vidênclas". R~ltor: .Aéclo CUnha. - AntOnio Bresolih •••..•..••••.• O qual foi "provada. sem rcstrlçõe", A se·
Deputados: Aécio Cunha _ Arman- Pllrece~~ Por -. dlJ1g,cnc!a ao ,p~der Alvaro, Lins ..-................ O -\U11r, foi lido pl'lo Senhor- Presidente o
do Corrêa _ Jairo' Brum _ RU1 Execu!1VO, aprovado por unamnllda- CJõvis Peslaha ', .... ;......... O -oficiei de convocação do Senhor Minis~
Santos _ "MlIvemes Lima _ Mendes de. 9) - projeto número, 4.741 de Gastão Pedreira O tro do Interior. dirigido 'nos t~rmos do
de Moraes - -F'urt-~do Leite _ José 1962 - do poder Exf'CU,LIVO ~ quoe J' ' :......... R• ~ , t i pod E t li h bnr alro Brum ,,:........... O - eglJpehto. á I' Secretad" da Casa e
Maria Ribeiro - Virgillo Tãvora - 'AU 01' za o,, ar xecu ~ o G a 'J' F ' N -j 't [' 'd' d la
S

n.h1u.nhl1 Derzi _ Wilson .Falcão _ pelo M.ni~teno das R1H!lÇaes Exterlo- - osc rem" ,.,.,,', ...• o.;..... -v Cll os I en~ ,av,am SI o aprovn os _pe
OSCar Cardoso _ ViRldir Simões _ res, o crédito especial de Cr$ •••••• Osw"ldo 1,11"" Filho .. , ••. ; o , • O Comissão, em reunião anterior. Como
Mula Nelo' _ Renato AZeredo _ Ma- 25.000.<lOOO"OO para. atender àS· des- O~waldo 'Zi:Jnello .,: ..•.••~.... O nada mais houvesse a tralar no mOlnCll-
lioel de Almeida. _ Dnllr.' Mendes e pesas ~om a presença do c~!.?llclsmo Paes de Aridradé ...,.. ,....... O to. foi encerrada a reunião, E. para conSo>
Milton Brandão. Lida.' lliLprovada a brasileiro no Conclllo Ecwnemco Va- SUPI.ENrl;S tar. eu. Luiza Abigail de Fariss. Secre-
Am do. reunião nnterlo~ 'fol'am apre- tlcano lI". Rçlator: Joroé Carlos Tel- p" tária, , lavrei, a presente "ta que -depois
C.lUd1l5 as seguintes propos~ções: 1) _ xeira. - Parecer:' Por dlligêncla. ao Nome -\ reseuca de Ilda (' l'Il'rovnda. será nssinada pelo
Projeto' número 4..914 de 1954 ~do po~er Executivo. aprOVado por, una- Alberto Costa .,.,., .•..• ,.... 5 Senhor Presidente. --
Senhor João crlSóstom05 - que "De- nmldnde, 10) projeto numero Mendes de Moraes .•.. ;...... 5
te',;mina a remessa, -até o dia 15 de .! :636 de 1964 - do. poder Executivo Padre Vieira :..... 3 --- ' "
maio de cada ano, pelo presidente da - qU,e "Autoriza o !"ode: Execut.vo RégiS Pacheco .,., ••.. ,....... 3 ATA DA 3' REUNIAO lJRDiNARJA,
República, à Camara dos Deputados, a. abrir, atr~vés 'do Ml~jslerlo da J~- Z' N 3 REALIZADA EM 17 DE MAIO
ela proposta de Orçamento da União tlça e NegoclOjõ '-_1:nl21'lOres o crédIto alre unes .~ ,. o.... 2 DE' 1967
pura o a110 seguinte". Relator: Men~ especial de crs 226,766,000.00, paEa Ernesto V"lente -..
des de Moraes. Parecer: Pela 'rejei- atende~ a pagamento de g~atl,~'caçao Fh'Viano R'hci 'o -,.......... 2 Aos dczessete dias do mês.>le maio de
ção. aprovado por unanimidade. 2)- dos oficiais do Regls!.ro,' Civil • Re- Floriceno Paixão ;............ 2 mil novecentos e sessenta; c sete. às 16
_ JVlel15n"em número 386 de 1961 _ Jator: José Carlos _Tellle.ra. Parecer: Joel Ferreita . o • , • " •••• •• •••• • 2 '"tDr:l~' reuniu-se na ·Sala' <Ao» das Co-
do TribW1!l1 Reg'lonái Eieitoral do RIo' Por diligência ao 'Poder Exeeutivo, Milton Brandão •.. :.........." 2. missões Especiais, a Comissão do Pol!.
Grand'l do Sul c:.. que "Solicita aber- aprovado ,por unanimidade. 11) - Abr"ão Sabbá ., ••..••••.-..... 'I 'lono das Sécas. sob a presidência do
tum de 'orédito especial de NCrs ...• projeto numero 2.657. de 1961 - do Afonso Matos·"............... 1 Deputado Francelino Pereira, e COtn a
20, 9Sll 2lJ para atender a desp.esas Conselho de Ministros - .que "mS-Albino Zeni •. ,............... I presença dos D-pul-dos Od If D i
:reallz~das nos exerciclos - de 1958 ,e tltui o "Fund-o Fe~era.I.AgrOpecuãrlo" Alceu de, Cürvalho ~; ,'u U o om 0-

'1950. com gratificação de serviço elel~ e .dá outras provldênclas". Relato~: Lauro Leitllo .... , o :. 1 ~~í~!o~~:so~oE~:;es~~I~nteG:~V;~
j,;>~:~~'ér:R~:o~hl~~~i:r~i~oR~i~~: ~~~e~~:V~~ailO~a.ri~~i~~~:,~j~; ~u1: Lind 'Ái "',j : i ..~ ~.... I _enVI Augusto. Deixaram de comparece,
nnl auto, da Mensagem, aprovadO dezessels horas" nadl\ mais hll.vendo a osa e mei a ••..••• i.. • I os Deputndos José Carlõs Teixeira, An-
por unanimidade. ,n _ PI'ojetá nú- a tratar. o SenhoE Presidente d1\ por Adolfo de Oliveira O tonio Neves. 'Cleto Marques. Petrõnio
mero' 13/j de 1967 .,.- do Poder Exe- encerrada a relllllao. d?" gue,' para Alberto HoHmanu_ •.•• ; .• •1... O Figueiredo. Aluizio Bezerra. Audoo Va-
"utivo ~ que '''Autoriza. o POder Exe-- para cons~ar'l eu. Olmermilo Ruy Ca.- Aluisio, Alves ... :............. O lols. Edgor Martins Pereira' e Ney Mam-
cut-ivo ,a abrir. pe1[) M.nistério das poral 8ecretiliio. lavrei a. presente Ata Antônio Ueno ••.•.•••.••••••• O nhão. Di<pensada a' leitnra da ata da
Relu~õe~ Exteriores, o crédito espe-, que. depois de lida e 8provad&1 será Arnaldo Prieto ••• , .••...••• '.. O se$slio anterior, foi li mesma aprov"dn é
cial de NOr$ 9/j.02/j,00. para atender assinada por S. EX', e Ary Valadão .."..~ .- _.. '- O "ssnlnda. O Senhor- Presidenle concedeu
ao pagn.menlo da contribuição bra- Aurino Valois- O 11 pnlavra ao Deputado Josias Gomes,
silelra ao Tundo ,Especial Voluntãrlo FREQMNCIA DOS SENHORES Bezerra de Melo •••••••.:",. •.• • O relator do Projeto nO 156"67 que 4:modifl_
PcRra cUds~eulo Irdlo d lundc!cnF!lÕmep101 tdO MEMBROS DA COMISSÃO DE Cclestlno Filho O C;l o Decreto·lei nO 2'18. de 28 de feve-

omn.n o n ca o a rçlf n e- Chagas Rodríçfoes o. reiro de 1967. que ins/itui a Política
rnm~rjcana de Paz";. Relator: Vlrgi- ORÇAMENTÓ - l'Ims .DE Cid Sampaio ...•••••••••.•••• O Nadonal· de Saneamento Básico, cna' o
'llo Távorll. Parecer: por dll:t;énela ABRIL - 1967 J?írceu' Cardoso ........ ..... . O ~l'\p.lho Nacion~1 de Saneamento Bási-
no PorIer Exeeutlvo; aprovado por E -I' G - O d dunanimidade. 4) _ 'Projeto númerO EPETlVOS m, 10 ornes. , ••••••••••••••-- co e á' outras provi ênclas:!>. Depois de
1,760 de 1984 _ do Poder Executivo No~c __ Pre!e",s Ezequlas Costa -.•.•• ; •• " • •• •• O lido ~ discutido o pnrec~ de Sun Ex--
_ que "Autoriza. o Poder Executivo Figueiredo Corrêa O celência,- favorável à proposiçan. fOi- o

- o. abrir. através do Ministério da Jus- Guilbermino "de Oliveira - Presl- Heitor Cavalcanti .. ,.......... O mesmo aprovadn. contra 0- voto da'
tlça e Negócios Interiores. o credito -dente • • .• , ...••••. , .. .'... 5 Israel Pinheiro Filho •••••• ,... O p~plltado Vicente Aug'l~to.E1T1 seguida"
especíal de Cr$ -040,OOO·,COO,<JO. plU'a SOl1to Maior - Vice-Presidente João Menezes O " Deputodo Ernesto Valente solieltali a
urender a despesas com a trnnsferên- Turma <'A:l' ... , ....... ,.... 7 Jorge Lavocat :............... O V'.Ibvra pam fazer um breve rclntõrio
0]0. de ex:servl<Jores do ant'go Dlstrl- J,,"dnby Carneiro - VlCe~Presl- Tos~ Colngrossi :.. O da vIagem que membros -desta Comissão'
1-0 Federal: lloie ESta<Jo da Guauaba- dente - Turma «Bl> .... ,... 9) TO,Sé Reseglle "................. {J e. representantes do Norte" Nord"ste fl~
rn", Rela.tor: Virgjllo Távora, Pare- },,"nl'" Nunes ...- Vice-Pr~sidente Lenolr Vargas ,....... (J zéram às regiões assoaldas'pelas fnun-
cer: Por dillgência ao poder Execull- _ Turma «e» ::. 9 Lauro Leitão o dações. Finalizou seu depoimento enea-
vo. aprovado por unanimidade. /j) Vital do Rêllo •••••••• , •••• ;... 10 Matheus Schmidt. • ••••••••• ;.. O recen'do providências da Presidência da



reuniu a Comlss:lo de Serviço Publico,
por lalta de matéria em plluta. Compa.
receram os Senhores Depulados Mendea
de Moraes - Prel'oÍdente, Francisco
Amaral. DasCl CoÍmbra, Armando Cor.
rêa. Necy Novaes, Jonas Cl1Ilos. A&<;.
Iío Vianna, Nysia Carone, Mário Abrett,
Hugo Aguiar, Adhémar de Ba'rros PI.
lho e Vieira da Silva. Deixaram de
comparecer os Senhores Deputados Jamil
Amiden. Adelmar Carvalho. ChaU.1s
Ereltas. Amérlco de Souza, Ezequióla
Costll, José Lindozo. Oséas Cólrdoso. Pat~

lo Ferraz e Pedro VJdigal. B, para cons.
lar. eu. Maria da' Glória Pl!res Torell!"
Secretária. lavrei apresente tênno d.
rcuniao.

SECRETARIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
A Mesa da Câmara dos Deputados. usãnd~ das alribuições que lhe conferi

o artígo 16. ítem V. do Regimento Interno, combinado com o artigo 102 da
Resolu,ao nO' 67, de 9 je mala de 1962, resolve exonerar, a pedIdo. de acôrdo
com o" 1·, lIem I. do artigo 137 da citada Resoluçllo. Maria Carmen Heml:
ques Ribeiro de OliveIra, do cargo de Taqulgrafo de Debates, simbolo PIr3,
do Quadro Eermanente da Secrctari[l da mesma Câmllra, a partir de 3 de abrU
de 1967. por haver tomado posse em oulro cargo público.

Climara dos Depu/tidos, 10 de Dl/lio de 1967. - Bflptista R<IIos

COMISSÃO DE SERViÇO
PÚBLICO

TeRMO DE REUNlAO

Aos dezessete dias do mes, de maio de
mil novecentos e sessenta e sete. não se

Teixeira. Iüla. "proYllda • l1o;sinada a
ata d" reunlilo 1mlerior. o Senhor Presi
dente concedeu a palávr" :lO Deputado
Vicenle AU{lusto. relator do 'projeto n <
72-67 que «revI gora o art. 26 da Lei n"
4.869, de 1··12·65 que aproVa o ,Plano
Diretor do Desenvolvimento do ~ordes

te para os anos de 1966. 1967 e 1968. e
dá outras providências». Depois de lído
e dIscutido. Ioi o pnrecer do relator. fa
vorável no projeto. aprovado. por una
nimidade. Nada mais havendo a tratar,
foi a ITunlão encerrada. às 17 horas e
30 minulos. E. para comtllr eu'. Luiza
Abigail de Farias. Secretária. lavrei a
presente ala que depois de lidll e apro·
vada, será assinada prlo Senhor Presi
dente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACJONAL

CONVOCAÇJ\O

De ordem do Senhor Presidente em
exercicio da' Comissilo de Segurança Na
cional. Depulado Caruso da Rocha, fi
cam convocados os Senhores Deputados
membros desta Comissão. para uma reu·
filão extraordinária. a rCllll.ar·se na .ua
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Comislio lunto aOll órgiíos competentes,
no BcnUúo de debelar os males causados
I'cJ<lS mesmas, no que foi, seguido pelo
Deputada Mlltoo Brandilo. Integrante da
t01!lilJva e J're~(;ule à reunião. Nadá mais
havrndo a tralar. foi encerrada n TeUn1:iO
ful 17 horas. E, para C'ln~t<1r. eu. Luiza
Alilgail de f'arias. Secretaria. lavreI a
presente ai" que. çlçpois de Iicl" Co "pro
vnrln. srrri DSsínaclá peJo Senhor Pres;.
de·ule.

ATA DA 2~ REUNIÃO EXTRAOR
D NARIA. REALIZ\iJA EM 27 DE

.(\BRIL DE 1967
Ao,. vJllte c scte dias do mêS de abril

u.:' 1I1il novcc('nto~ e sesscnta e 5rtCl rl.'l
16 haras, reuniu-se na Sala 4:A, das Co
l!li!;"ôco E&pe(jajs. a Comissão do PaU·
UlltlO da. Secas. sob L presidência do
Deputado Francclillo Pereira e corIl ..
pr"senr,~ dos Deputados Edg'lf MarUII5
Percrr~. Odullo Domillgues. Vicente Au·
llU'!o. Pclr611io Flguclredo. Raimundo de
Brito e Cleto Marques. Deixaram de
comporcccr o. Deputnç1t,s Alultlo Bezer
ra. Arnr.ldo G1!'crz. Aurino Valols. Er
"",to \'Ilknle, JLl"I~~ Comes. Ney Ma
"clllhjo Anl()I)lo N"vrs e José Carlos
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