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Senadol'es

COMPOSrçAO.. ~

Presidente:. Senador Wilson campOl\~
Vice-Presidente: Deputado Alceu

Collares. . , f
Relator: Deputado Rafael Fara\Jo~}

ARElN<\-~
... -_J

1. Ruy Santos
2. Mattos Leão
3. Cattete Pinheiro ''\
4. Guido Mondin"l
5. Waldemar Alcãntara.,
6. Heitor Dias I

'1. José Lindoso \ i
8. Luiz Cavalcantee '
9. Totônio Villela

la. Wilson Campos
Deputados I

1. Dolson SCarano I

2. Gastão Müller
3. Sussumu Hirata
4. Mala Noto \
5. José Hadad
6.L9manto Júnior \
'1. Jonas Carlos •
8. Rafael Faraco

;MOB
Senador

1. Franco Mont1>rO
Deputados

1. Alencar Furtada
2. Laerte Vieira
3. Alceu Collares ...,

OALENDARIO
Dia 19-10 '- lí: lido o projeto, ;ffi\

Sessão Conjunta; ,
Dia. 20-10 - Instalação da Com1s~

são, escolha do Presidente, Vice-Presio.
dente e designação do Rela.tor;

Dias 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28·10
- Apresentação de emendas, perante
a Comissão;

Dia 4-11 - Reunião da. Comissãci
para apreciação do pareror do Relator,
às 10:00 Horas, na Sala de Reuniões da
Comissão de Finanças do Senado Fe..
deral' . ,

Diá 8·11 ~ Apresentação do pare"
cer,pela Comissão;

Discllssão do projeto, em SeMâô'
conjunta a ser convocada. tão logo se" :
ia publicado o parecer, .

Inicio, !lia 20-10; e, tél'mlno !i1lt)
28-11., . . <I '

AVI$O I
1 A Comissão receberá. emendas nos

dias 21 (vinte e um), 22 (\inte e doíB)1
23 (vinte e tl'l!s), 24 (vinte e quatro!j
25 (vinte e cinco, 26 (vinte e seis), ;11/,
(vinte e~ete) • 28 (vin:Pt! e oito), de ou
tubro.

2 - As emendas deverão ser enca
minhadas ao 119 andar do Anexo do

- aenadll Federal, nos horários das 9:0li.
,,-, .(noX6)_ à8 1l!IQO !!1ezenoX61 horaa ".-

NACIONALCONGRE;SSOCOMISSõES MISTAS
i,COMISSãO MISTA INCUMBIDA DE

, ESTUDO E PARECER SOBRE: o 3. Renato Franco I ,,'Waldemar Alcãntal'a, Heitor Dias, Jo-
PROJETO DE LEI N9 24, DE 1971 4. Helvidio Nunes !J sé -Lindoso, Luiz Cavalcante, Teotônio
-, <eN), QUE "DA NOVA REDA- 6. Paulo Guerra i Villela, Wilson Campos, Franco Mon-
ÇãO A DISPOSITIVOS DO, DE- 6. Leandro Maciel "toro e Deputados Delson Sca.rano,
PREI'O-LEI N9 1.040, DE 2<1 DE 7. Vasconcelos Tôrrés] 'Sussumu Hirata, Lomanto Júnior, Jo-
~UTU:BRO DE 19<19". 8. Gustavo CapanemwJ ' nas Cados, José Hadad e Rafael Fa-

, 2~ Reunião, realizada em !?tI" tLe. 9. Emival Caiado 'J . raco, reúne-se a Comissão MIsta para
, outubro de 1971 -, 10. Mattos Leão estudo e pá.recer sôbre o Projeto de

Lei n9 2&, de 1971 (CN) - que "dis.
:As dezesseis horas do dia vinte e um

to
Deputados '>j põe llôbre a proteção do financiamen.

(le outubro do ano de mil novecen S 1. Rezende Monteiro to de bens imóveis Vinculados ao SíB.
e setenta e um, na Sala da. Domissão 2. Flávio Giovine tema. Financeiro da Habitação".de Relações Exteriores do Senado Fe·
deral, sob a presidência do Senhor Se· 8. Heitor Cavalcante Deixam de comparecer, por motivo
nador Renato Franco, presentes os Se. 4. João Guido J 'justificado, os Deputados GastãoMül.
nhores Senadores José L1ndoso, José 5. José Alves le1', Maia Neto, .Alencar Furtado, Lael'-
Guiomard, Holvidio Nunes, Leandro 6. Jooé Penedo te Vieira e Alceu Co11ares.
Maciel, Mattos Leão eDanton Jobim ~: ~fr~~l~~t~oll! De conformidade com o parágrafo
e os Senhores Deputados João Guido'segUndo do artigo dez do Regimcnto
José Alves, José Penedo, Silvio Ven- MDB Comum, o Senador Ruy Santos as-
tomolli, Amaury Müller e José Ca- Sena.dor sume a presidência e declara instala-
~:i~â.m de compll.l'ecer, por motivo 1. Danton Jobim , da a ComiBsão, determinando, em obe-

- ~ustificado, os Senhares Senadores diência a preceito regimental, as pro-
• Deputado ~ \ vldências necessárias para se proceder:Paul!) Guerra, Vasconcelos Tôrres, -" à eleição do Presidente e do Vice-Pre-
Gustavo Capanema, Emival Caiado e 1. Amaury Müllel' I side~te. Após a distribuição das cédu-
o,s Senhores Deputados' Re~nde Mon- 2. José Camargo t las, são convidados pllXa escrutinado-
feiro, Flávio Giovane, Heitor CavaI- 3. Severo Eulállo " '---< res os Deputados Delson Scaram) e
cante, Juvênio Dias e Severo Eulãlio. CALENDAnO Rafael Faraco.

É lida e aprovada a Ata da reunião
ante:ior. Dia 7-10 - É lido o Projeto, ém ses- Encerr.ada a votação e feita a a.p'l1'

Imclando os trabalhos o,Sr. Preai- são COnjunta; ração, Q Senhor Presidente declara
(Ien~_ diz da finalidade ,da presente' Dia 7-10 _ Instalação da. Comissiio, eleitos o Senador Wilson campos e
reumao e concede a -palavra ao Se- escolha do presidente, Vice-Presidente Deputado Alceu Collare.s, para Presi
nhor Relator Deputado José Camargo, e designação do Relator; dente e Vice-presidente, respectiva-
que se pronuncia favorAvelmente ao Dias 8, 9, lO, 11, 12, 13, 1~ e 15-10 _ mente.
Projeto, apresentando três emendas. Apresentação de emendas, perante a' O eonador W'lson C '

Concluida a leitura do parecer, o ComISsão" " . ,I ampos as:sume
Senhor Presidente põe o mesmo em .-, _ . _ '!!' presldencla e, agradece. a confiança
dl!Jcussão e usam' da palavra os Se- Dia 21-10 -:' Reuniao da; COlíllSS110 doo seus, pares. elegendo-o para a dire-
nhores Senadores José Lindoso eDan- para apreclaçao do parecer do Rela- ção dê~te órgao.
ton Jobim. tolj às 16:00 ho!as, na. Sala de Reu- De acôrdo com o plÍrágrafo terceiro

Não, havendo mais quem desejasse nioes da. com.t~sao de Finanças ªo S-e· do artigo dez do Regimento Comum: o
discutir o parecer, foi o mesmo põsto nado Federal, Sr. Presidente designa Relator da ma
em v.o~ção, tendo sido -aprovado, por Dia 27-10 - Apresentação do pare-o téria. o Deputado Rafael Faraco e pas.
unanImidade, o parecer e, as três cer, pela Comissão; sa a ler o artigo onze e seus parágra-
emendas. . fos, do citado Regimento, que regerão

Finalmente, o Senhor Presidente D~ussão do projel;Q, ltm ses~ão os traoalhos da Comi'5São.
ressalta o trabalho' do Senhor Relator Conjunta a ser convocada tão logo ..c-
e agradece a participação de todos os ja. publicado O. parecer. O S~nhor Relator pede a palavra e
membras da Comissão. ' PRAZO comUlllca. que apresentará o seu pare-

Nada mais havendo a tratar encero cer no dia 4 de novembro, às 10 -ho-,
ra-se a' reunião, lavrando eú, Lêda. Início, dia. 8-10; e, término dia 16-11. ras, f~cando a. próxima. reunião J;5ara
Ferreira da Rocha, Secretária da Co. êste dia.
missão, a. present;.; Ata que, lida e PARA ESTUDO E PARECER SOBRE Nada mais havendo a tratar ,encero
aproyada, será assmada pelo Senhor O PROJETO DE LEI N9 25, DE 1971 ra-se a reunião lavrando eJ Maria
rl'esldente. CN) - QUE "DISPõE SOBRE A Helena Bueno Brandão, Secreiárta, a.

COMPOSIÇAO PROTEÇAO DO FINANCIAMEN'l'O presente ata que, lida e aprovada, se-
. DE BENS IMóVEIS VINCULADOS rá assinada pelo Senhor Presidente e

P~esldent~: Senador Renato Frll.llCO. AO SISTEMA. FINANCEIRO DA demais Membros, _ Ruy' Santos, _
VlCe-Pl'esldente: Deputado Silvio HABITAÇAO". Mattos Leão. _ Cattete Pinheiro. _

;V'enturolll. l~ Reunião, (Insta'laf!(lO), realizada em Guido Mondin. - Waldemar Alclinta-
Relator: Deputado José Oamal'go 20 ,de outubro ,dé.1971 ra. - Heitor Dias. - Jos~ Ltndoso.

" -~~. '. - Luiz Cavalcante. - Teotônio Vil.
, ARENA J As 16 horas do dia 20 de- outubro de leia. - Wilson Campos. _ Franco

Senadores ' 1971, na Sala da. Comissão de Relações Montaro: - Delson Scarano. -:- SUB-
Exteriores do Senado Federal, presen. sumu Htrata. - Lomanto JÚmor.

1. José Lindoso tes os Senadores Ruy Santos, Mattos Jonas Carlos. _ Rafael Faruco.
A. José GUlomar<l :Leão Catete Pinheiro, Guido Mongin,., J.osé Ha!iaCZ., '
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e não ,atendidas pelo' Orçamento
Anual.

O artigo 69, da Constituição, não
transcrito no avulso, diz o seguinte:

"Aa operações de resgate e de
colocação de titulos 'do, Tesouro
Nacional, reJat!vlIl; à amortização
tle ~lflwéstiI'lW.a \nt~rno~h não
1I1eml!ç1all, pelo N'{IlIrnento anual,
serã" TeRuladas em lei comple- ,
mentar."

Q qll@ li, QUMt1tlliçãll Pl'esereve. no
ca~. l!flmll eugereçaQlM\!\ 1!l1 ,com
pleml'lllíl\', llii.Q lI~nllB ~ ClI§OS de
Operi\~ fll! l'll5g11\l! 11 (llllallllÇâo de
títl1!QS\ ql!l\nçlQ nãq t\Q\1Vllr '(~ha 01'
!.'arnllmÍlrill, I\ul1l1c!o () ri!!lglltl!' não 58
faça com a dotação Incluída no Or
çamento da Repúbllca, E' feita a
emissão de títulos, vendIda e sucessi
vamente resgatada. à. conta ,de emis
são s\)bsequente.

(Lendo!.

CHe.P'B DA SEÇÃO DE Re:OAçX,a

FL.ORIANO mJIMARA~s

DIRpgTOA·GIii~AL .

-EX'PEDIE-NTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACiONAL

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONt\L.
arr;<::Ao I'

Impre&so nae oficinas do. Dal!a~tamentg' cH hltll!enea Nacional - HRASILIA

CHEFE DO SERVIÇ'p~ QII PUBLICA~ç61E••

J. S. DI;. AL..MEIDA CARNe:1RO

Sel1!1\lül'ea

,. lêul'jcn Rezende
~, ,Inf", çl~ula~
;1 1',1\11(1 Uuerla
4. Call'alllo Pinto.

durante a noite, qua.l1C!O houver sess~o
em qualquel' dos duas Cosas do Coo- 'i
grc$so Nacional; ,

3 - Térm~no do prazo para lIpre
sentação de emendas na Comissão:

Dia 28, às 19: 00 horas;
4 - As emenda,<; s6 serão recebidas

quando o original vier 'acompanhado
de tl'ês cópias;

5 ~ Ao téímll\\) dl10 lU'!'~ de reçe'.
blmento de emendas, será abertu °
prazo de 24 horas (vinte e quatro ho
ras) constalltes do § 2~ do l1<rtillo 11
do ICfllinmJta COl\ll\m, ~r!' reC~Q(-
menta de "fcllfólllli: '

6 - DIU'l\nt& Q deoof{er dCl citado
pel'lodll" hl\verll. na: 8eilt'&tl\rill «li QQ~
mll;Sáa, planlàQ Ininterrupto. Pl'1'lI J'ç.
cellê-los; e

7 - A apresentação ào parecer do
l'p]ator perante a Comissão dar-se-a
no du!. 4 (quatro), de novembl'o, àS
10:00 horas, na Sala de Reuniões da
C(lml~sào Ull li Jnaul,'as do Senado Fe·
cll'l'u!. Rl:I'ARTICÕES E PARTIQm:..\l\U FuNCIONÁRIOS,

O preceito acode às necessidades 1'&0
Congresso Nacional, 20' de outubro C«pit(tl. C! 11lt(1rlQr Capital I lntcrlgr II\O!()XUitlllI4 ,«Im Q eutl!v!tlamel'lte \1ú-

da llHl. ~ Se1l8dlll' Wil&oll Call1Jl(l!l bllco, prevendo a existência regular de
PI'Psidente. Semestre .... ',U,',',',',',' CrI 0.50 Semestre '_.0.'..'....... ; Cr', 0,45 recursos adicionais eKtra-orçamentl\-
11lcubldn (/11 lil••ll«lI e parecer Stiblll (j , ri0ll.J «~~illll.d~ " finl\lWil\r a.. reall-
Pro'eto de Lei Comple1llent(lr nO Z;'dC AliO <;oj ar$ J,OQ AnQ "" .oc," ,'........ Cr$ O,iO zaçao de serviços e atIvidades gover-

1911 WNI. Qlle ",ReguW o Art. 69 da nllmll1\talll.
VrJJlbIJ!U'l'llO, e ali 01l1r"8 provldMlCl(lS" .....t~rtar };"'tlllÍgr .' ifê. Il(!jlcl@ a lllnQlIlllenl<l, em 19114. das

....' • lO Qlwillaçiies ~~j\latl\velll "a \I'il$Ouro
2',Rellillo, realizada ell~ 19 de outltllrc. AIIQ •••••••,......... u~.... Cr" 4,110 IAno .-, .,,'u,.,> .,._~'u-.. .-,•• '<;rl 3,~O NI\I'!ol1111, II política de ctédltQ d(1 Pais

clJ 10'11 vem exnerlme111llmJo Um pr{lllr~lvo

Ás deze'-SElls h(ll'a~ do dia dezenove de DnR.m.. A.tREO (1(!jllmV'llvlmenlo nn aentl(\Q tle' ven-
U ,tubl'O ae mil noveçentQS li &eteTJl.1l: e .'.... ,.. R cer, com Qll melhl1res 'I'(llIllltados as
lLll. na Sala rie Reul1lóes da ComJ.s,>au 'I MltlllllS rotinu financ~i;:l\li lIi1strltas
elc' l'jnnnças do Sellada FellIJral, pre., SelUl;!atr, .'........ " Cr#. 10a.00 A.no .o:.·...-.-....-.-..'.·Ií.., "Cr" 21l4,aO Il. utillzaçi\g llpllnªª g(li recursos com-
sent€-5 os SenhO\'ell Benadores Rel\a- pulsõrlamente apropriados à. ~oupança:
to Frn.ncq; João -OIOOfIlS, !.Iul\! OllVl1l- ·IlIÍIlUea. ()$ vlIlílrllll dI! relllllta llPU"
c,nte. Calva.'\) Pinto, Wl\ldll!l1aJ' ~I- - &JJ(letlUlclall (li para. o' e~erlor, que sempre ~er4g a~uats, ~ rllf1n~ (1'url'nte /lS Clil!ldolollue se ee-
cilnta.m, 'rIUiiO Dutl'lI, MllttO$ t,.eão, (laaln(ltlll"((B ~(j«(lr«o 8~r tg11ladas em qualquer ~POC(l, fiar ,e,. lllllrlllll 4 (lXeouoão 111\ Lei n.· 4.11:;7;
Eelvldio NUnes, CaUElte fllnhll!l'o, !ln- me.,eB op. um ano, (ISQUelll silo, podem ,exPl'~l' quallto
MnJo Fernandes e o'\dalbc\'to SElPll e ,_" t"I""8.... ele .,n/Ar"•• G"'lt>'f<re a favor do TesouM "'0 n/l"jl';. ,(te confiança a' SU\lSlll'lçáll volUlltârJa,
OJ Senhol'es Depulll{tll9 .!'!lIti~ta M\~ R" .... ,~.. .... "" " ..". ..... ." I" , allllOolal\ll lJQ t1.trllUvo da oh\usula Ti!a-
mntJa, PI'esJdente, QllIl~l\!ll\' Vascon' tat»tlfltg da ,lmllrena4 lV{{g anal, deverá ser acomllllnhada de lustável e à pontull!!datle no ll11ga,.o
c"lJOS, Claurllo Leite, José'.BonlfilQ!o eSC1larc(limentQ/I quanto. alia aplicação. ml'nl(l (le juros e ll(\ nsgllte, foi ça-
1',,10 e MaJ'Condes QlIíl{'llla. 'reune.se _ 0$ !lupleml1nfQ3 4a ftffÇ(iU dos 6rgo.oB offclai. aó amio filme. pa.a de Inserir nos titulos <lI! re8PQn-
11 Com'ss!\o Mista do Congl'esllO Nl1cl()' t/doa "oa asslnantl1a ctMO Q aollcitarem no ato da asS'lnatura. sablllllalll! I.l(l Te!;oqro Naniçmal, - ,
I1UJ incllmlJ!da de o,!\\(\o e parec~\' sil- Qrorre Ollll (1!! estatlJto~ é>m!ltltu-
b~e o Projeto ctll Le1 OllmplemeJ1tll1' .:... Q pl'llÇO (lo eX\lmplar atraalldO serd acrescido de Cr$ 0\(11 u alanals lInteriores (1946 e 1911'l'1 não
J1" 2, de 1971 WN}. dO lnl:8mo. "TIO. ti de Cri Q,01 por ano, se de anO$ antenorea. coqsentiam no g!ro da (llv!da T!\Í\lIica.

D'e_l'am de campar-a.., """ ......ot',,~ Interna, q\!e a~l!gllra~se 'a pE!1'mlln~!I-
" ","v, ...... '" ".. (l!lJ. de re\lur~08 moblll~rlo~ eenc!! el1l

justIficaM, os 8enl1w'e!l Ocplltaclos. 5 "'lI. O'''''" I ~u _ Dis<iussâo do projeto, em SeSS!iQ ol)nt-lnu9, p!Nl\1ll1AA a,., º_ ....N_~dl!tQ ç1a.
AJ'Jerto Halfman, TIlsso de Anclra\le, ., ...00. "",~lhV"", ~- .. , -
Antonio Ueno, F1'anel!wa 011110. '\11" li. 'rRl'lll1 !JuIH' Conjunta, a ser oonvooadi\ tão logo SI!. ll(lj{lollçiíq (le J!gVil!l tlt\llll.!l. qUI! Q moe...

'1. Mattos. t,.ello ja publicado ,CI PllrOOIl!'. ' (leito ln§~rltoqll IIrt. 119 (io tllXto
t"Jnlo .fIOrtllCla e ~rancisco. Pinto. li. Hll!Vld\Q NIln(\'! PRAZO llAlilçg noll1 ll<!m!tll OOmll çol\~Tl\1l3r-

A seguir, a Senhor PresIdente decla- 9. Cattete Pinheiro . ·tillll d!reti\ de r\lSgllte p~ra IU\ sub~
Til que, lHl.venrl{l númerQ l·elll.memlll, 'lO. Celso Ramos Inicio, dIa l-lO; e, término dia 9 gll ol'loões venoidas, não alcançíl"lll uI.... '
croL,:o abertos os trabalhos da COll\ts, ,Dpn\\tlldos nOVembl'<l-de 19'11. trllPRS!'ílr,n{l, QrlllllTl oon~Ut\1(llorlal
8.\0 c pl\~sa a palavra 1I11 SentllU' Sella, ..... ANlrXO 1M ATA PA ~.' nr:UNIAO. reYQ!llld!!. a \mrr~lTl\ dl!~ lIl\tll~a!" 01'-
dor Tlll'SO Dlltl'q QUI! tI! O seU pareçel 1. Alberto Hot!tllan RRAl',12All.4 Na niA 10 ns QU; çamentârlllll filIllS, r.<lma Op&l'lI00ll$, de
C,o projeto e R llmílntia lUlrelentaltll, 11. lJatiita Mlrandli TUBRO D~ 1011 )la WOo nOlMa t'r6lUta 111!!láIlt,lclI§ II lmlltl\1/els, llullU-
coaelmc!a pela al1ríl\'Il~1I0 <la prQ1eto, a. 'l'IWo de Antirade ' • , ' • to ª (!§~Itmltl~l\ (\oa l'(!Q\lrS\!l! li ao
da cm~nda 11 ele Olereclda durante o 4. Oonznga, Vascol1celos ~ll!lllc(lção dfl/'/dmIHmle flulor/zaqu p1·fl.!!l! IH!l!1ll1.s IInuo dll lI!llê,no!Il,
jll'U20 rcgjmenlal a mais de emenúlI li. -AntoniQ Uel10 pBló Senhor PrBl1dBnte 4a Cami"ijQ ~m fllca dessas Obsel~Yações n!i6
5upmsivlI aJlrí!!\ciltarla polQ 1\\111\\01'.' 6, C!Ill\~I\l t.\llte P;:esldellte _ tleputal'to Ill!l!tis~a lIl'1. lIfÍllllra JIll§sf'IJel dll díS(lu~sãg a

Finda 11 leitura, o 8eI\l1lll' Pres1dep- 7; FrIU1(lI~cQ QrlUll Mh'a.mlll., . llVll1enle llI'0(3amlnlll\llfll, nOll asptl(ltOl
10 coloca em dl'lNlSSÍlO 11 prQjero e o 8. Antônio Flor@nelQ , fnl~ IlQdllm tl'adua!l' o intllrê§Se pÚol

llUl'OOOI'. ~1If\ havendo quem queltll. ~B VICe·P.ealtllllltl! '= Senlltlor Dant<lp bllco e a nova. polltlc(l.· ç\!! eréqiw dô
diRr\lt\.jM, o S?ntilll' ~reslclente 1lO\11' Sel'ilulor Jablm, , i!lIfa I'\as d!spol!iQÕea leglll~ Qrllo pr~
Cf\-QS lllfl "Qtacao, ,flue em seguida s~(1 I J hi Rlllator - Senador TarsoDutra_ j:I(I§lilIa ao, llllamll do QoI!IlJesSQ N~
III\W\'íHlll.'l Plll' unanImidade dl1ll me.ql· 1. Dan OU O.. ll1 ~'l'EGnA DO Al'lANfB,l\tENT0 TA- ~Ian!\l: A Ilxeoução doª tmpgrt!\.nt:ei
broa da Comissão. :penuhu:los QUl:aRAFICO :REFi' ino NA. ATA se1'VJCOS e. emp~ndlmentos " Cl\tll'o

, . • da admlnlstraça,o fede;!l! ~Ii Vllderi
1'l(lrll'\ 111~1~ hllven(\Q 1\ tl·Ml\r. $MeP- 1. José :BooitÍlclq Neto O .SFt. PRlj:SIDEN'jE (Deplllq4a ll~lOtllr, de Qra em dll!nte, CQm uma.

(l1'l'l'llflll!i (\fi t1'aDlIlI:lllS 01\ re1UI!li.o, til- 2, Marcondes Eladelha. Bapllsta Mir(jnda~ - U'avendg nt\~ mala ampla QQmOO§içãq ge récnraos
\"'811(ID 611. CllllUlio 'C81'tos. Rotl\'l~Ues a. Fl'allCis(lQ P\lltu . mero regimental, vamos l1ar lnlojo dlsllOnlvels. i\ntel!, O regime ·:t'lt\lIp....
Co~Ln: Selll'P!mlo da Comissllo ª p\'e~ O~g.uuQ aos traba!hOll rllhltiVllmente é. Mensl\- celro e Iflonetárlo nã\! llllrmltf~ Q Tea...
lll'nt~ pta qlle. \\lua vez lIíla, 1I1W\W1I(\a .. ~ gem Preslélenc~al que se p:ropõe a. dl~- TJI'{I\'eUall'1lmkl s\lce~glvQ, nós emt1r~a-
e ns~IIJnda pelo 1'1" .fI\'B.'IC\el1tll ,,(le. ~\a 30.Q ~ "!"- lida o PI'OjlltO, em i\e.t- olpllnal' o artigo' 69 da. OOl1stltulçã(), HmQ~ púlJI!C<JS, c1M tllIrf1l!la~ nil\{lll
.mllls l1wml:!l'~, \'111 à publlN\Il"II. são conjunta, ' ' atravé,s do PrQjelo de leI Coml'le- amQrtt~l\das. 1'revlI!e"lll. enlll,a, (l(llTlO

COMPQSIQAQ Dia 30·Q _ Jl'lsllllação da Ooml~sl\~' meot~r 11;1 li, d~ ml. ' lIm MrM<l, O çrlhírlo Tl~ld(l tla uol-
'l1l'esltiento\ ....~llI't~ ...~ Bn"cla Uj_ I'!<CIl\lla (Ifl i"reJllUenL~. \·lce-flr6S\(ll;Jl1t,· tletl\f1, p~\~', a ps,lal'!'a a. a. Exa,. ver~alldade orçamentll.rla.

rl
l.II"II'. ~,...."'" .....~ ",'" e ueslgnll\OlÍo dO .Relatlll'l o Bel1lhll'l IUlHO Dlltra , &Ç!Il!OI',. E certo que o end)vldamento pd.

u ' ." '.. l,wl'fI' n ('" d' bllco t.erA de sujeltu,se às necessá.-
Vice-I'J'esiclNl1Bl Senador DaI1t\\\1 tUas 1 ~ a= 4 - li - G_ '1 e a fI~ 1411, 1<1" ,,,,,(:h. ...1Ii/fI lIr 'l'arso rl~· IIm!tll"iíeª Q\111ntltEltivaa Não 6

JObim. "'\Ih·I'''; "'ll '9~1 ."',,,•• t l\O~- rl, Pl(Hal ~r· rl'll$,allmw. nllbr~ Ií J ,. . "- • - d
, De"'"'' ',' II - ,"o..II""Yl1,ª1I '" ,.~ Colegas, 1:11'1 Mensagem l1.q 376: de ã7 ~l!n o .§&g Q que j1mNe l\ I l,a o

f!l'latllr! eNla(\Q~' TanQ Pilha. \1lQn«I\~,,\lerant 11 (.;, m ~ijllOI ele setembl "O corrente ~110 ft b,,_ art, 1. do proJeto em estudo. abrlln-
A illít 10·t\1 -.. R~\1t1il\o íll\ qQl\1!a~lIü 't?'" '" I '" *" genda OS valõres: '

RlilNA ')lIl'a lI)1HlClaçllo lia 111l1'eCel' da,Rell\tf,1r dev, Jibíllf'll IVO prop/ls 80 OongresllO' . '
às . ~tiHl0 110fl\S, nl\ 611111, dll fiel\nlães .NaCional o Inolu80 !\1'<Jjelo de Lei. 1) dos ti~ulós do Tesouro Nacl0n..llt
rll\ COl1lissi!Q ílll -!i'lniúlílMl da f;!fHllHla v!samlg a compl11mllntlll' O artiBo llll em cl:rculaçllQ na data da J publlcuçao
l\çrjçral' !\l!o 9fll'!&t!t~il1io. Ij\lll II~ r.. eter..l! âll lIge- da leI. acrescidos dos vlll~res COrres-

. , . rllllo~ lIe Tl!IiIlI1W e ÇQ\ocll4ll1fl dI! ti' pondentes às operações de çrédlto au·
,P\jl. 2(I-1Ó .:.. ~l)reselltl\ç!i.lI do P!We. lulas lfa 'fe4aI1Tfl NlIlllf1nlll, flllRtlvlIII 11 torlzadas em leI para eqnll1llrlo !Ia

cel', pela (;'ol11l.sao: o.' l\lllgrtl~lI~iiQ ~l! llmpréMlmllll ~lltl!mQII execução orçamentlirla anual I
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Se~acio~:'

- 1. Ruy Oarne1rd
;Deputados:

l Freitas Dlniz -
, ; Lauro Rodrjgnéj'

, __ .' JpJ;~e F.e,l'rall ' ,

2) dos titulos do Tesouro Nacinal que juros e comissões, são exatamen- trabalho, ~d~ve algo f!lZer, , ,parnkla. tados Roberto Gebara, Souza Santos;
para. execução da politlca monetárIa, te encargos da operaçíl.o de lançamen-' ou complementarmente, para qtle VJngt Rosa.do" Nayarrp VIeira e Jor~
IJ,té o.l1mIte autorlzadppelo 9onselho to de titulos. ' ta~bém o· sistema financeiro esta- ge Ferraz,' _
Monetário Nacional; e- , . . No § Z.9, por exemplo, está assim dual seja fortalecido com' emissões de Com base 110 parágrilfo segundo
'3) da correção monetária dos titulos dito: titulas, no mínimo com cláusu!Jõ~ de do artigo dez do Regimento Comum,

quando a elas sujeit"-S. , . "As despesas com jUl'OS, des- reajus~mentO qtie' permita melhor assume, a presidência o Sennor 13e-
, Os ~inistros da Fazenda e Plane· contos e oomIssões ref>Ultalltes das aceitação. ' nador Ruy Santos e determina prol/;'-
, jàmento explicam, na Exposição de operações..... . Por essas razões. acolho a únIca dênclas para- ll.' eleição do Presidente

MotIvos anexa ab projeto, que, em Portanto o projeto mesmtJse encar~ emenda. oferecida a êste projeto, parll. e Vice-Presidente, convldnndo, o [,c·
'caso de, eventualmente, as despesas rega de vincular êsse tipo de despesa. permitir que eis Estados pos!i.am uni- nhor, Deputado SlIvlo Lopes para-,
com' o giro-da -divida públ1ca exce· com a própria operação, que não pode f1~r a sua divida. relacionada com o escrutinador, "Procedida -a vota..'áo;
derem a respectiva.. receita., as Uauto_ ser atendida à conta ue recursos or- crédito público e contéml0 a ch\u~u- apura-se o seguinte res~ltado:
rldades mQi1etãrias" atuando·no pró- çamentários, na. forma'do artigo 69. ia ele correção monetária. Para Presidente: •
Prio mercado monetã:rio e 'de capitais; o §,' 3,9 do mesmo projeto cogita': de Na'o há nada de exoe,'lsivo nessa

to dI' d dê de ma ,Deputado Geraldo Guedespoderão promover o nlvelámen das e egaçao e po res no cuérso ~ providência, porque, afinal d'3'C011fas, WltoS.
cnntas do TalOuro que registram tais téria, legislativa. em ,que expressa· tudo o .que está tio texto da emenda
~erações":' , , mente vedada, nos têrmos em que o termina com uma ,sujelç:í() fÜ1al ~a Deputado Stélio Mar,)ja

l!l é, entft.o, eertamente por isso que faz o artigo 52, parágrafo únir-O, nú· matéria áo Banco Centr:~1 da' Repu- tos,
o projeto em exame dispõe, em seu mero;III, da.'Emenda. Constitucional bllca. De sorte que .~ó se '" Banco Para Vice-Presidente:"
àrt. 3,°, que não apenas o Ministro n,9 1. Central da República. ,tprdl/Bi' a unl- ',Deputado Lauro Ro1rJgues _ 111'
C1a Fazenda fica, no-caso em espécie, lllsse § 3,9 do artigo 1,9 diz que [lcação é que ela terá I/igênr.lll" p votos. '
autorizado a promover a utilização "A consignação de dotações 01'- Banco Central é o um órg:1o do slslp-
'das disponibilidades do Tesouro Na- ' çamentárias 'O!U'a, atendimento elas ma' financeiro da União~\Vn.le elizpr, ,Senador José, Gulom'll."d - 1 voto. I

despesas, de que trata o liarÍlgraf()'ciona.l junto ap Banco Central, mas anterior; póderá ser dlspensarta. 'a o 'Govêmo Federal-será ouvido sôbrc O Senhor Presidente em exerelcio.
que ainda o Conselho Monetário pos- 'critério do Consel':1o ,Mon~tário êsse assunto, Se entender ele nâõ declara eleitos respectivamen~e, Pre-
!la autorizar o referido Banco a,subs- NàiJional permitida, neste caso, a. aprovar essa ou' aq!It'la proposta, .sldente e Vlce·Presldente os S~mno·

.érever diretamente 'tltulos do Tesourõ, inclusão de seu Valor no Biro da pode fazê-lo.. Se a ,\provar, milito res DeItlltados Geraldo. Guedes e
em importância equivalente ao saldo d1l/ida." , bem, há o.suporte cda' lei para fazê- Lauro Rt'drlgues,
deficitário de suas respectivas contas. A inclusão ou não d~-vertia !lO ar- lo. ' . o ~enhor', Presidente, usando de

Se a proposição governamental vai, çamento da Repúbllci é matéria da E', uma contribuição' que daremos sl{as atribuições, designa o .Senhor
assim, encontrando uma franca re- tê' d P d Leg1s1 ti E t ... nenllum pre··ju!wQ Senador M1lto "Trindade' p'·a r~la-coptlvldade quant{) à justeza ,e a con-, oompe nOla. o {) er a vo. aos 5 auos e ,sem L ~ ~
veniência de suas preceituações, já Nos' sabemos que' o Govêrno ronie- para a poUtlca financeira do Gi>vêr- tal' a matéria e acata, a Jndicaçãl> do .

te a tl!,oposta orçame~tári:1o !lue pode no, porque êle ficará. sempre com, a tuneion/irio Wlllter Manoel Germano
não parece, entretanto, que os pará.- eventualmente' ser emendada pelo última palavra !la solução desta ma-, de Oliveira, do Quadro da. Secretaria:
grafos,2,o e 3,0'do art. 1.0 possam C'ongresso; Mesmo que não o .seja, a téria. elo Senado Federal, para, secretariar
comportar-se rigorosamente dentro verba só vale a propoat.'1. só, se trans- os trabalhas dai Comissão, '
'dos limites fixados pelas' cláusulas, forma em lei, depois de aprovaqa pelo O meu parecer, é, assim, flworúvol Em seguida, o Senhor Presidente
cOlliltitueionals vigenté.s. E, qUe, mes- Congresso Nacional. . à emenda, e, também, ao projeto de que d Parecer da Comissão· deverá
!no sem se coru;lderar a imprescindi- A matéria orçament.\ria éo 'portanto, lei, com mais ~ em;nda sl1pre~siva ser proferido;' respeitando-se o artigo
bilidade da avaliação dos valOres má- e.ssencialmente leglslatl'/a. Só o Con. dos parágrafos 2 e.3 tio Art, .1 • de, 110 do Regimento Comum, ' '
ximos do endividamento 'a ser permi- selho Monetário fica. autorizado a, acôrdo com as razoes já êxpressM, 'Nada ,mais hal/endo que

,tido pela'lei, sem evasão de qualquer dispensar consignações que devl'm, ser (M!l:ito bem). -. eneerrn-se a reunião, tratar•
.dos componentes de custo da opera- IllSC1'itas no Orçamento da ~epública, O SR. PRESIDENTE (Deputado .
ção, o -art.' 69 da Constituição não, está recebendo uma delegaçao, do le- Batista Miranaa) _' Em diseussão'o Para -consta, cu, Walter Manoel'
.daboelnael co.amipiClietmudeen'taerm,detênrmoro;,'sestesJ:ipeto~ lfislador, para substituir o próprio le- parecer do Sr. ,Relator, Senador 'flli- ~ree~~ano de tePUAv7!ra, Se(ll'l~detârio, la.. ,

4~ ItIslador. ' ' 50 Dutra. (Pausa). ,1 a presen "" que, a e apro-
cificnmente' ,relacionadas com o res- Om a Constituisão é expressa. Não ' o , ,vada, ~ assinada pelo Senhor Prfi!f/-
gate de titulas à conta 'de recursó~ permite a. delegaçao em matéria .mo- Ninguém desejando dIscutir opa- depte e demais membros e '/!tl à pu-

o orçamentários., ' netária, exatamente -a de que tratl1i ,recer, passa-se à. votação do projeto, bllcação . ...!. Deputado Gera/àQ Oue-
êste projeto. e espC!llalmente êste ar- sall/o as emendn.s; (PIIUSIl), 12ea, Presidente - Senarl!)r ,10sê Un.

,,(lntel'rompelUlo a 1eitu,:ct) , tlgo. Tanto é matAria. monetàrla, Apl'ovadtJ.o proJeto, ,doso - 'Senador Fldvio' Brito _ Se.
A Constituição fala em lei romplc- que essa. ,delegacão ê feita ao COlljle- Em votaçao o parecer do, SenHor nadar Wilson \ Campos ~ SClUtrIor"

mentar para reçular a~ pperações de lho MOÍ1etário'Nacion~I, qUe, por seu Relator sôbre as emend.lIs. '. Ruy'Sa,ntos - senador Antonio Fer-
i'esgate e de colooa:;lio, à conta de re- próprio no~e, :ní\o ,deve ter seniío Os Srs. ,M~mbros da qomisEl1\o l]ue nandes -, Senador Leandro !Jaciel
cursos não orçamentirlos. Tôda vez atribuições monetáJ:1a:s. ' o aprovam, queiram permanecer sen- - Senador Milton Oabral _ Senador
que os recursos sejam orçamentários, A Constituição," repito, artigo 62, tados.' (Pausal. " MilfeJ1t Tri)rdade '- Senador .Jo,.(j
Íl. emI~ão pode Ser feita. normalmen· diz' tá Guwmard _. Senador Ruy Oarneiro
te, dentro, doexerciclo, e resgatada • Art. 52;' As leis deleg~llll serão ~ aprovado. " - Deputado Silvia Lopes _ Dé1Ju-
'com aquêles recursos inclufdos no ore elaboradas pelo1?res1dente da. Re- Nada mais havendo que tratar, t41Ül Btélia Mal'ofa - Deputado Jo-
çamentofederal: ·Se. entretanto, as pública, comissão' do Conll'l'esso declaro encerrada a ~e\lnlão. MS Leite - Deputai/o FreitasDfn~
emJssões forem sucessivas, uma subs- .iNc!<"U!~n.ai ou d.e qualque~ de suas (Levanta-se' a reultl',io Deputado Laúro Rodrigues. 'iI;1tulndo a outra. através de resgate e ~~ às 16
pela reoolocaçáo de tmu~ nova emissão, Parágrafo' único. Não 8e1;.1\0 hOJ'a~ e 25 ,minutos). CO:MPOSIQlI.O,
àf a matéria já passa Il. ser ,pertinen- objeto de dele!l'~ão os atos da INCUMBIDA DE' ESTUDO E PA-
te Il. lei complementar. competência llX-Jluslva'do COngreg- RECER SOBRE A MENSAGEM: G::~~~ente: Deputado Gel.'aldó
osNft.r~~s~;.erÍ1~:G~,P'?:eseq~~,q~~t .sal Nacl~ns.1t1' ,nemd"-S dac;ompet~D:- N°- 87, DE 1971 WN), QUE SUB- . Vice-Presidente: Deput~ !LaUTO

.... c a p1'lva, va II ",marílo "S METE ,A CONSIDERAÇAO !;O Rodrím""s' ~
das parcelas desta ope~açlw sejam ob- Deputados oU do Senado Federal, CONGRESSO NACIONAL O TEX-' Relâ~~: S n d 'Milto
jeto de consignação orçs.n:entáriaSc nem a l~gislàçfto sôbre:, TO DO DECRETO-T.EI N0 1.1~O, ' e a or n Trindade.
lle"tratar de recurso orçamentário, en· __ .!lI _. O sistema monetªrfo., DE 14 DE OUTUBRO DE 1971 ARENA
tão não é aJei complementar que de- E' exatamente o inclSo const1íu- QUE' "PRORROGA O PRAZO À Senadores"rã ~~:fe~:ngfrera.;~âde aC:;~:'d~ clonal proibitivo de delegtlÇl(O de pc- QUE SE'REFERE O ART. 1o'DO, .
operações não atendidas pelo orça~ dêres e atribuições, nesta, matéria: a DECRETO-LEI N° 6il9, DE 7':oE !, José Lindoso
mento anual. " , qualquer órgão que não sllja o com~ MAIO DE 1969", " ~. Accloly _Filho
" Acon.tece qUI: o projeto, no § 2,9 petente para Praticar o at.o legis!atl-, Primeira Reunião (Instalaç(lO) , :' ~~Vio Brito-
do ar~!go 1.9, procura ,descarregar, vo ou o ato de qu~ trata.o I ,3 do realizada -em 22 de outubro, de 1071 5' R SOa0 Ctamvos
exatamente no orçamento da'Repúbll~ Art. I" elo ,projeto. I • Uy an os ,

'ca, parte da operar;ã.o de colocação 'de Foi oferecida ao projeto uma Aos vln~e e ,dois dias do mês de 6. Antçnio Fernande!!
titulos e de resgate.' Paz 'desta 'farma emenda, ll, única, de aútorla dos outubro .do ano de mil'novecentos e '1. Leandro Maciel

..indevidamente' violando ,abertameufe Deputado~ Garcia .Netto e Edgar Pe- setenta e um, às dezesseis hw'llS, na 8, M!lton Cabral
11\ regra constltllcion'll, aléll;l de outres reira. procurandopermitfr que ('s Sala de Reuniões das COmiSSões do ,9. MIlton Trindade
Inconvenientes que. nós poderiam(ls Estados unifiquem. através de n~va Senl).do Federal" presentes os Senho- 10. José Guiomard
!lpontal'~ como. seria. por exen1pl!?, a emissão 'de titulas, devldament,e re~ Senadores José ,Lindos'J, Ii'!ávlo . Deputados:'
ngTn.vnçao do processo "jnflacioná1'1o, aprovada pelo Banco Cenl.ral. do Bnto, Wilson Campol;, Ruy Sanhl, .

E' certo que, a ConstituIção não Brasil, contene:to cláusula de corre- Antônio Fernandes" Leanqro Maci€I, 1. RoberLo, Gebará
:permIte se trate de qUalque~ assunto çúo monetária, para' snbst,ltulr os ti- Milton Cábral, Milton Trindade, Jost 2. Silvio Lopes
;rclnolonado ,com o ar~i!l,O 69 à ~nta tulos, apólices e ,outras obrlgaçõE's de~ Gulomard ,e Ruy, Carneiro e os Se-- 3, Souza. Santos
dll recursos. ol'çame~tá:rios. Não pc. ,responsabilidade dos Eshdos, etn cit. nhores Deputados Sill/io 'Lopes, Ge. 4. Geraldo Guede'
ella, portantç, o proJeto ter mandado eulação na data da Resolução nO 92 raldo, GU~des, Stélio HaroJa, ,Jo.Jas ,5. Vln~ Rosado,
,Çluo " . do Senado, isto é; 27 de novembro Leite, FreItas Dlniz e Lauro Rodrl- f. Stéllq ,Maroja '

"A.~ dlj8Pesas .. com juros"des- de 1970, !lues, reune·Se a Comissão "Mista 111- ',. Navarro VJeira:
contos _\COmisSOeS resultantes dos O que esta emenda que!' é forba- cumbidn. de estudo' e pare~er s5bre ~. Joslas Leite
op~raç~ de que trata' LIste artigo, lecer os titulos da divida pública es- a Mensagem nO 87, de 1971 (CNJ, que :MDB _
(1,) seJ~m Incl!-!Id,~ no..prçamen- tadual. ~ , submete fi, consideração rio Congresso

to anu::il, da Umao \ : Entendo' que não deve ser orienta.- Nacional o texto do "ecreto-Iei nft.
~xatnmente 'Q!ln.ndo o preceito cons- ção do legislador, nem do Rxccutt· mero L 190, de 14 de óutllb"o d.e 1971,
tltueional s6 Cuida, neste tipo de-lei, vo enfraquecer o sistema financeiro que '''prorroga o prazo a que se, rere
de'encargos 'não atendidos pol' inseri- estadual. Ao mesmo tEllttpó em qua re o art. 1° do Decreto-U,I nO 569.
çlles orçamentá.rias, , esta lei procura dar' ao Govl!rno Fc- de '1 de maio de 1960".-

O próprio" projeto, no ll:rtigo 1}1 e deral'.l'eCUr5OS adicionais de investJ· Ausentes os' Senhores Senador
~mbéll1 n~.-seus,parágrnfos, ll106tl'a.tJlentos' para os seus :crogramas .!!fl Acclolp l'ilho' e o. Senhores :Oe».\lol'~
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Minas Gerais:

Bahia:

São 1'aulo:

Rio de Janeiro:

Lamanto Jt1nlor - Atum.-\
Prisoo Viana - ARENA

Mame10 Sánlos - !\ttENA
Jorge Vargas - ARan~A
Nogueira de Rezende - ARElNA

Daso Coimbra - ARENA
. Josô Sally - ARENA

Luiz B1'lIz - ARl1:NA
Pelxolo Filho - MDB

Guanabarl1:
Alclr Pimenta. .... MDB
José 'l!ontráoio Neto - 1\fD15

, Alfeu Ga.1;1arlnl - ARENA
Oll-nt1dlo Sampato ~ A'RJilHA
Paulo Abreu - ARENA

Goiás:

Slquaira. Campos - ,ARENA
Mato Grosso:

Emllnuel !:'inhéiro - Atl.ENA
Gástáa Müller - AR8MA

'Marellio time ~ AR.EN Ao
tJbaldo Barém - An.-mNA

Paraná:'"

4JebCllr Fuxtvló - MDS
Ary de Lima - ARENA
Eml1lo Gomes - ARElNA
Márto Stamm - AREM:!

SRuta Catarlnn:
f.)ib bherem- ARENA
1<'rancisoo Llbal'dolll - .\rOlll

Rio Grande do Sul: ,
AntOnio 13resolln -' MDq..
tiéilo :Mllrques' F'ermt,'dell

4REN~ ,
Cid Furtado - AR€fo:tA'

AmJNA

Mis'

Até dia 13.4 .'12 no Congresso Na·
clonal.

Com1ssito, de acôrdo com o II.rt., 110,
do Regimento Comum"

!'RAiIO

Atê dia 11.11.71 na Comissão
.ta=

CÂM.ARA COS DEPUTADOS
SUMARIO

;1 -:. 137' ,SESSÃO DA :1' SESSAO LEOISlATIVA DA 7"
(, lEOISlAiURA EM 25 O'E OUTl:'BRO DI:: ~1g71· .-

I - Abertura. da Sessão

, 11 - Leitura. e a.ssm;tura. da ala da SeEslio anlerior.
lU - Leitura do ~XIJedieJ1te ~ . f

PkOJETO A IMPR1MI1t·

IV - Peq"~l1o Expeiliént4i

ANTONIO BRESOLIN - Rccursós para as cooperativAS de cI'édito
Ilgricola.

. JOSlll FINH&:IRO MACHADO :.... DIa. do Piam. Inaulluraçlio eIlI. est9.01lo
de passageiroS do aeroporto. CaIl'lpO de pou.oo para 130m Jesus, E'lau1.

EH.ALDO .Lll:Mos -:. Túl'lsmr, em Ala.cajU, Sergll'e. Criação da ....
1'1MSETO'R ~ Emprêsa Scrglpana de Turismo. '

,. PAULO ABREU - Reformu1A~ãú das leis bancárias. -;-
i J(rLlO VIVEIROS ,- 'Homenllgem do Deputado Estadual Pauto Lisboa,
do l'llrá, 6. memória do Deputado Aroldo Velo$O, Escoamento do minério da
Serra dos Carnjá.s por pOrto do ~tado do Pará.

:r.tARCtLIO LIMA - lt(Jmena~em póstuma a GllIucc Rocha.
PEDRO LUCENA - Extensi\o dos beneficios da Leí nq 6.316 aos cx-

combatentes lia AClOnúutlca. '
OltLIO MARQUES FERNANDRS - Inovação no !'1anD .HabltlÚllonaL
JERôNIMO SANTANA - I::::patlsão dA rede !!9110lal' em .lW.ndôntll.
1"RJ\!'{CISOO ROLLEMBERG - Aproveitamento dos Técnicos Agrlco-

las nOi! quadros funcionais do 'Ministério dll. Agrit1ulturll.
ALENCAR FUR·l'ADO - IntcTvenção no Sindicato dos 1311ncários de

curitibn, Pfil'anll,
PRISCO VIANA':'" Artlg(l do "Jornal do Brasll": uA PETROBRÁS

tle 11Oje". Inauguraçi\o do Coôjttnto PetroquImlco da Bll.hl/!.. Homenagem
no .Pror. Manoel Pinto d~ Aguiar. '

LUIZ BRAZ - lB~ amvel'sãrio de emaIlolpaçlio .\lolltlca ele Miguel
pereira, EstltdIJ do RJo dihJnnciro.

LISANEAS MACIEL ~- Situação dos economlát1ns.
FRANCISCO LIBARDONI - Remuneração dos Vereadores. ~
DASO COIMBRA - "Op(?l'll.ção .Reencontro" do Governador 'ltaymuncio

Pndilhe . " ,
LOMANTO JúNIOR - Aniversário da emanclpaçlld polltlca do Muni-

clpio de Jcqu!é. BahIa.' .
MAIA NETO - AdministraçãO Haroldo Lolll1 Peres.
WILSON BRAGA - 189 aniversãrlO do Jornal uo Norte". da. Parafua.
ALcm PIMENTA - Pr<lblf-mns de Màlralhlíos Bastos, GuanabAra,
ALFEU GA.SPARINI - Barateamento do CUBro dos produtos, fárma-

cêutlcos. I:'roposiçútl sObro o melhllr aproveitamento dos 11Ilperelotados.
'PEllCOTO FILHO - ExeeuçM do ne,vo Plano de Abast.eclmcnto de

Agua paro. a Baixada l"lumlnense. . '
ARNALDO BUSATO ~ ExpcclJente da A&;oelaçâo tjos Munlcipios do

Ve.te do Ival sObte relnlcio dos flnancia:mentos, pelo PASEP, para a aqui-
siÇM de patrulhns 1l1ecanlzlldiUl. " .

JOSI!: BONIFACI0 NETO -- Problema da memUc/lnda..
oro CHEREM - 'ViSl\a tIo Cc!. pernoohi Baroelos ao Rio Gra.nde do

BUl. InstalEl<;lio de agência do BllllCO do '9ras11 em Santa Cecilla.. ,
. FRANCISCO AMARAL - Sindicüncla sObre o afastamento do ex-Suo

perintendente Regional do INPa.
CLAUDIO LElTlll - CriAÇão de :a.oco para financIar o ensino no

Brasil., " -
JOSll: SALLY - Oficio do Oiretor do DNOa IlÔbre drallllgem noo :rios

81l.o José do Rlbeirlío e Santo AntOnio,' Bom Jardim. Estado do Rio de
,Janeiro. -, '

:v - Grande ESJleill~t!! . '~. :: ~
MAGALHAEà MELO -, Visita do ex:Seoretãrlo Pin{Jlí , Amêrlca LI/olI

tlná. • '. j

JOSlil ALVES (P. A •• :r,eMrlldo pelo orador) - :Blxaníe, pela O<JmJssão dlIi
ScrvIco J:lúbllco da Cl\lnlira. da politlCil estabelooido. para o pessoal do S&r.. ·
Viço Cívil da União. . .....

JOAO CASTELLO ...:. ,Porto de Itaqul. MaráfiMo•.
FRANCISCO 'AMARAL - Ii'xoeeSflo Leglslll.t!vo•. i

VI - Ordem do ))Ia '.
ALPEU GASPARINI, SíLVIO 13ARROS Apresentação de piooposl..

çlle.!l. .
ARLlNDO KONZLIDt, lJAN1EL :FARACO - Discusslio do Projeto tW

Decreto Legislatlvo n9 18, de 1971. "
MARCOS FREIRE; DANIEL :FARACO. LAER'l'lil VIEIRA - Encami"

nhamento d(l votaçÍ\o de emenda da Comisslío de Constituição e Justlgai
ao projeto de Decreto Legíslll.!Jvo n9 18, de 1971,

MARCOS FRI!:IRE - Declam!ioo de voto do MDB à emenda da Co"'
missll.o de constl,tulção e Just1ta ao Projeto de Decreto Legislativo 0 9 u.!
de 1971. ' ,

PIWJET0 bE DECRETO LEGISLATIVO N9 18, DE 1071 - Aprl'lvRdo..
PROJETO li9 46-A, DE 19'71 - R!Jéitado. ."
PEDRO COLIN (Como Llder) - Repercuss{Ses da nova pol!tIca écon6-l

!Il1cil nClrtJ-ll.lilerlca1111. no desenvolvimento' dll. Amétlea LatIna.
SíLVIO BARROS (Como LltIl'r) - Decisão do TrIbunal de Justiça do

Paraná SÚbl'l! lilílJldado dI! segurança impetrado pela Minoria dílo Assem"',
,Pl'o~et" de Decreto Legislativo nQ 43, de 19'71 (Da Comissão de PiscaR. biela. Legisldiva dlJ Paraliá.

ZIlÇUQ l'·lulI.ncelrll. e Tomada de Contas) que aprova illl contas de Petróleo vu _: 'õ'~pUcac..ão PeSsoal
Brup,lleiro s. A. - PETRO'BRAS - l'elallvllll ao exercicio de 1965. ~ "'~ /

Projeto de Decreto LegIslativo n9 49, de 1071 (Da Comissão de Relações' d .... dA
l';xLe~lOl:esl Mensagem n9 387.'71 que aprova o texto da' Convenção sôbrc ROMEn.O SANTOS -oEdllcaçán no errlt.ório e non unla..,
COmermo de 'l'rlgo, 1971, conc1ulda em Genebra, em Janel1'O e féverel1'o de VIU.....; Deslg1l.~!lo da Ordem do Dia. ,
1911. (As Comissões de Constituição e JUstiça e de Economia)

M\nMlf(Cln n? 405, dé 19~1 (Do Poder l!.'Xecutlvo) qUe SUbmete ã.. de- IX .....-Encerran\~nto
llbcrllçao lIo Congresso NacIonal o texto da; Convençl\o pal'lI. evits.r s. dupla 2 -'- MEtiA (Relação dos membrOS)
Tributaçáo, e prevenl1lll. evasáo ilgcal cm matéria de impostos sObre o ren- 3 .:.. LIDERES' E VIOE-UD:E:tlES DE PART1DOS (Relll~lío dos 111Pnt.. '
dJmento, flrnlndo êlítre o 13ras11 e a República FrancCSll em 10 de /l". bl'os). '. I
~t~l~~~ :ed;Il~~·llll~~~~mi$S/les de Relações Extel'iores, dá Constilul~ão'e 4 _ COMISSOES '(Relação dos membros das Comissões permElnentell'l!

Projeto n9' 4.08. de 10'71 (Do Senado Federa)) que revoga o uB.'illIl1C Especlals,' Mistas c de 1llquél'ito) • \I
(\e Ordem" ínslltuldo pcla. Lei n9 4.~6, de 27 do -abril de 1963, qUe dispõe
",obre o Eetll.tuto_lIa. Ordem dos Advogados do 13rasl1, e dá. outras proV1tll!n- ATA DA 137lil SESSÃO EM 25 DE OUTUBRO bE 1971 ,. !
C1aS. (A Coml.ssao de ConstltulçãD e Justiça) . '

Projcto n9 410, de 1lJ71 mo POder Exooutlvo - Mensagem n9 402, úe PRESIDii:NVlA DOS sas. JOst HADDAD, SUPLENTE' DE SEClmTÁ-J
1971), q~ nlltOriza. dOllÇão de IlrÓrno naciolllll Il. PreteitUl'a MunicIpal de ANT"NIO l'ON'tES SUPLENTE DE SECRETARIO E ELIAS
Juiz de ."ora, no ll:stado. de :Mina~ GerlllB e dá outras llrovid~clas. (Ás RIO, u .,

Comlllllôllll de ConstHuiçllO e Just'ça, de Segurança NlI.eiollàl e de Fi. ,CARMO, 19 BEORRTABJO
llllMas) •

I - As 13,30 nORAS OOJ'\'WARF.l-
CEM os SENIJORE8:

Luiz Bra~a
Ellas darmo
Paes de Andrade
Aml1rltl de SOllS1lo
José Haddad
Anlônlo Pontes

Acre:

.RUY 1:.1110 - MDa

ParA:
Jt1110 Viveiros - MDB
Pedro ~a:rnelro - AREN4

Maranl1ão:

Freitas Dlniz - ,MDD
lIenrll1lhl Cie La. Rocq,ue - ARm~A
Pires Sabóia - AlUtNA

PlaU!:

José Pinheiro Macha.do
Severo Blllállo - M.t!B

Oearâ:
Fl4vlo Mnreilio - Afib:NA
Jalluárlo Feltosll. - An.Kl'II ~

,Marcelo Llnhares - Al'Ji:NA
, Oslan~A.rari~ - ARfllNA,

Rio aranele tia Notw:.'
Peelro Lucena - Mpn ~

1?arnlba:

Alvaro Gaudênolo - ARrmA
CItÍ.ndlS! Leil... ~ ARENA
Wilson Dtagil. - ÀRii:NÀ

Perullmbüco:

Gonzaga Vasconcerós - ARENA
Marcos Freire - M.DB

Alagoas:

Geraldo Bllllloes - <\tIENA
José Alves ,- l\tmNA .

Sl!rgipe:

Il:rll1do LlmlOS ~ ARE"'A
.l''randsco túlíletnbcl'g - ARENA

'V' " CALEND.wO·

, 'olá 22.10.71 - E' lida a Me'1Sa.·
iem, em Sessão Conjunta;

Dia 3.11. 71 - Reunião llllra apre
ciar o Parecêr cio Rolato1', As 16: (lO
horas, na. !'laIa da Comlssao de Fi·
vanças do Senado FederAl.

- Allresentaçl10 do llarecê:l', tlela
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111 ~ EXPEDIENTE

MDB
Rondllnla:

1erônimo 'santana

- Dalilel Faraco ~ AR,ENIi
José Mandelli - MDB
VlISOO Amaro - <\RJi:NA ,
Victor !ssler - MDB

I

o SR, PRESIDENTE:
(JoSé ti<tciélá'd) -PM:;a.-'Se à teltu-

ira do expediente. '

n -= O SR. LOMAN'l'O J(JNIOR:
Servindo tlomo 2° Secretário, pr.,·

t:ede 11 leItura lia. atl!- da. sessão ~tl1
tecedente, ll. qual é, Seln lIbseI'-'a!:ões,
nssi\1:Yda.

'O 'SR. I'RESIDENi'E:
\JosíÍ HalZdri.d) - A lista. \le pre

scnça acusa o comparecimento de 61
,senhores :Deputados. -

EStã ll.ber1;a ll. sessão.
Sob a proteção de Deus

.nossos trabalhos.
O Sr. Secretário proce>lerà. à leI

tura da ata da sessão 'anterior.

apÓS o exame e ju1gamento do J:espec- II - PAMcn DA COMISSÃO 11: de -'acôrdo com nosso lJrol';esSO
tivo ConseIho Fiscal; ',A OÓmissão de l"iscalizacão l!'ína'n- consl;itucionat,' para. qUe o BtMlí }lOs-
•c} Congresso Nacional, em come- celra e T{)mada de OOntás em sua sa ratificar a convefi!:ão, mlsrét Sê

qüen~la «o q\le estabelece e preceitua 23. lteül:11ão Ordinária reallzà'da ilm faz a prévia a);lro\'ai;ã'o 'do CO~esso
a Lei nQ ;2.~04-~ em -seu art. 32, pa- '1'3 de 'outubro 'de 19~1, ~bb -'a }lresidên- Nacional.
;rágr.afo umco. , . cla. do Senhor Gabriel Rermes, PIe- ObjetiVOS:

N<;o ,se 'pod~ negar pela det'll~,apre. sldente e presentes 'Os Senhores Theó- Os oojetivos da presente 'Cbli.ven-
claçao, que fizemos ao, pr~enpro: dulo de Albuquerque, José Bonifácio 1;;1\.0 sáo os seguintes:
ce~so, ante <J que se 110S âOi apres~ N'eto, Joel Ferreira,lÍenrique 1"a11s- .1) FavorC\Jfr a cooperaçao interna
ta o, q!1e as atividades 'l EmP\ta~ tone, ~icardo Fiú~a, Arlind<' Kunzler, donal no que se refere aos probIc-'
Petrob~, -no ano de 1965. oram a N'ossef Almeida, Dayl - de A1meilia, mas mUncliai.~ do trigo, rC\Jonhecendo
mente mteressall!es.~ultl1to ao as- Wilson :Falcáo, Bento Gon~a1ves, ltei-' ".
pecto contábil, nao eXistem reparos a tor Cavalcanti Marcelo Metl~lJ:l>!f .io~ a relação 'eXIstente en,re ('l c.nnl...rc!o
apl'esenmr. _ sia Leite, Sln~ar GuazzeHi\ Athds de de trigo e a estabilidade econômica.

i!\lêm do mais, é nec~sárlo reg;S- Andrade, lJ:urico Ribeiro e JoaqUim ~;a~ercados de outroS produtcs ngrl'"
In!clm'os trar qUe a citada empresa mantém Mlliletlo, oplllll., pôr unàhimlàade, de ll) Promover o desenvolv,menlo do

uma. a;,lldltoria per~anente, uma fis- al:ôrdo 'com b par'ecer ~ relator, comércio internáclonal 'do tdgo e as'"
callzaçao ~e controle interno e qU,e, Deputado Ricardo FiÚZll, pelall.};li'o\'a. segurar sUa inalor )l'Derdad! passiVel;,
a .-contabilidade da -citada com~anhla ção do Oficio n9 116 P-69, do Tríbu- no inrerêSse dos membro..~ e.:portado-
f()l lievida.'lnente exami~da pOl .ser· nilt \le 'Conta;;; -da Uhião, que "!m~a- I:es e Importadores; -
ViÇOS altamente -especilülzados de au- minha a prestação_ de con1;~ ê1a :... 3) -Contribuir o má.xim() pOsSlvel
illt~ (!xte;~~ ,conform~, poden:~ Petrobrás .s.cA" relativas ao exercítlio para -a estabilidade do meréado in
veriftcar il'lo DiáriO Oí1C~l da Umao de 1965", nOs -'têrmos do Pr.:>lcto 'da ternacional do trigo, no lnlerêsse do!!
tlê," tte ~~~o ~~ 196~1 e~ que é ex· Decreto Legislátivo ane'l:o, membros ImjlOrta,dores e, exportaJo
pelUdo o Certllicado anexo ao pa,- Bala. 'Clas Sessões da CJlnissão de res' e
reCêr do Gon.têlno Fiscal ":,pr.esentad FlíSlla.11zação FinnaCêira e :l'Omadá. 'de 4i ,Propiciar oS. estrutura, -- artigo
à AssembléIa. ~ral de Mlomstas. Contas, em 13 de óuh\lbró di' 19~1. _ lU _ àa presente ~nvençâll. para a.

O Egrégio 'rtibunal. de Contas da Deputado Gabriel Herm8S I.'tesià~nt.... negociação de dispositivos referentes
IDUão, também se hOUve por bem, _ Deputado Bieatdo F<lí.za,' Re1atol" aos preços do trigo c os direitos e
atraves suas Diretorias de Fiscaliza- "" . ,_ _ • obrlgaçôes -dos membros em matérlá.
ção Finlll.l'ceira II de Tomatla. de 'Con- Á'\7IsO N'Q 116, P-M, DO "tRtstmAt. tle ooméreto lnternaclonlÜ ('!e,trigo.
tas, em manifestar-se sôbre o, presente DE COMTAS DÁ 'OMIAtl ~omo se vi! por a-I, a .pres~nle I)on-
Processo, 'e o fM de maneirA alta· 'Senhor PrêS'Jilehte' vençãe difere, em parte, da I1-nterlor,
nllmte .satisfatória à Pett'obrás, '(\01\,. - • , que <l 'Brasil asSinara em 1'962 e qUe

SãO LIDOS E VAO A ,DlPRIMIR sidctantlo_ 'a ,farta documentação I>ra. Tenho a honra'-de transmitir a Vos- v'gGrou até:ai de julho de H/li5, atrll.-
OS SEGUINrES PltOn:Tos 'a»resentalla, que 'evidenciA, a 11= Sa. Exc~1l!ncla o processo dI:' lirestação ves àa qual -assumira nosso País obrl

ver, ISenl \iúvlda alguma, a excelenoo de contas. da PetróleO Br~í1eirO S, A, ggçóes de {la,rater 'econômlw relativa:-
Jf'ROJ~TO posição ecimôlnloo·nnaltcelr« ã9. cita." - .PETROBRAS. relativas -ao exerci- mente a lIuantidade de U:I~O a ser

D.,. biE"""ETO- lEOISl-A""'V'O 11& C'lllnpanhia. l'ef;rollfera.' ,cio lie 1'geS. em 'que "Sé integrou ti pa- adquirido doS patses membro~ expor-
Iõ'. \01'\ ,11 Á" d " 'eielnen'tos ue 'se rec,.- ti tlue &1ude o artigo 32; tia Lê! tadores, mediante p;eáo J>1'e-estabe)e-

N0 43 de 1971 o eOllSi elaImOS ., ,q. nQ 2.004, de 3 lie 'Outubro de 19113, cido,.
, • I, nos apresentaram para: exame - Ba- unãnlmemente aprovado par esta. cOr- Na -forma atual, a Convenção não
~DA C9M1SSAO DE nSCALlzAt>1l.0 ll!nço Ge~a1 e respectiva, demonstra- te. -conforme - 'decisão profel'ida em Inclui clausulas â~ llaturc!Zll. eeohõ-,

FINi\NCEIIIA li: TOMADA ' Ç'íUl tie Lucros, e 1'e1'4as, podemos pí:e-.lI8I!lIi0 'do dia 13 de dezembro 'lie 1968. mica - como alJOntece1! na antenot
DE 'Ctl~A'S) Julgar trallqUllamente, que_ a .•• ,.. ~ ~jo allt'essnto Q. VOS$« l!:xce - 'rMeren'tes a obrigaçoM l'!uantltll.-

" Petrçbrás encontra-se\ sob o aspeo 1M I me\'lS' .~ d ~' • tlvas, nl'Vels minilnos e má.xlmos de
Aprova as cDntas ite PetróZeo pat11monia1, em J:lOa SItuação e os re·, c li. .- protes:"s ,~es.i:na e preços e outras mais. _- .

Brasileiro S./Íl, - l'íiT~b:B~AS sultados econômicb-l'inalll'*lros apta- consllieraçao. - Jose l'er.l!ira Ura - 'O 'Cónlrell1o :rn'tern9.clona~ do 'rrigOl
- rdattvas ao exerclc!o ile '111115. sentados permltem-nos eonsiderá·los Pil'esliiente. crlado pelo Àcl">l'do intern..cíonal do

. .,.. promissores. PROJETO '!'r~o \le 1'94\), é b 'organismo lncum-
O úongl'essa Nacional decreta.. . . bido de ilpl!car a preM'n\e Con'ven'çã:o.

, ,- • Observando o ãngulo da rentabill· D'E b'ECRETO lE'aISL'''TIVO .. .. 'cl ........ "'b I •Ai't. ~9 São aPFovadas as contQg dlI.'dê, por !;i~1 Um 'Cios mais impor. M oUll ~e.e é ,,:OPUles, Suas ~">1 \l çoes
prestaàas,peia Petroieo Brasileiro S,~ tantes verlfi'C!I.ll'J'OS nnte \) 'qUe nos foi N.'O 49, de 1971 ' e\ fun~es.est1;ã? pe{telt~r'·rtel d,en- -
- :PETROBRáS, :relativas ao exerci· a.presentlldo. que fi. mesm't é da -or- . (DA 'COMISSAO bl!i ltEJ:,,\~õ~S b~ nos úf!o'r ág'tSI~ I'~!l '~rf ~l\'&~
cio iJ.d~ líl6~, Ide C~fonrid~~e dcom~ dem pe 128,4; %, eln relação aocapi· EXTERIORES _ MENSAGEM t1l'lll.l' ~l1lS&lnitl ~;cúílvo: 'que lhe
p~r2g:rOOu4{JàUl~c~ .~ • d ''n~'" ta1 da empresa, ll<1-auO de 1965, -con- N9 -381 DE l!lUI é l;u'bo'idinll.do.
n ) ! e" <Ie oo.u",ro ,e ~.uv.. tra. uma, taxa da orà~m de ~oo % ' , _'"
A~t. I:i.Q !JlSte decreto leg1.S1a'tivo iln- do exer{lwio. anterior. E' notório 1! '1'1;n<&I1a 'o. ie:rto 'lfa 'Col'lve1!Ç(io :Sóbre . E t> çoínt~.l!:Xé'altU:Vo, ~r ilIla 'Vez

traEá. -:m Vigor na data ~e osua.~ pulJtt- sem explicação alguma encontraà"" C.omércto'de 'I'ffgo, 1'971; concll/lda e!;tã il.'lCU~bitlo, tan'!'bem, 1e tlrla!.' um
caça0, ;revogailas àS disposlçoes em pefcebe-se, que apesar da rentabl1i- em Çol1nebra., 'llm 1aneiro '6 fevereiro s.ubcomlte ConsultIVO sô~re Condi-
oontrário. '. _ dade em J.965 ter oSido apreciável, loi de :L9'71. _ çoes de Mercado. I

Sala àasSossoes da Comts.são de a. mesma. bem menor que a de J.tJ64. ' ls _ , .• " mste Bú'bcomltê -ConsuWlvo sôbre
F1sclliização Fina1lcetfa e 'tom,ada de A Justificativa. des.seexpres.slvo <te- (ts CO~ soes de Constltul~ao e 'Condlçôes 'de JlJIércã'do 'é coml)'~tle
contas, em '1'3 ~e ou'tubro de 19111., - ctêsclmo 'nos lucros, entre os exerci- Jus Iça e e Economia). l'~pr~en1;l!-ntê's tMfltcos ~e . l'ü~er~
beputado _~ab~el Her~ PresMente, ~iM ai! 19í14 e ítl~l;, da oNiem âe •• ;, O Oohl:re~so Nacional decreta: nao, mfermr a 5 mettlbrosêxptlrt!ltlo-
- :Deputado d?lca,rão ~m2Q, Re1ator. íll19 "íl hão :tol apresentada, 'O -que ~. ~..... _, - -.. 'ré!; e"5 membros lmportado!.'cs1 e 'tem

, di 'i1t hl a "'tr hm IUt. ,o '" aprovauo o texto da }J'b'/' !l'inàlldade .p1'tnclpalmJ1l'1,er sob
PARECER DAt'OMts~~O D~ ÁC~ ~....,.~ ~,~ 9.,;\:. a os~ ,,; L Convencão sôbre Comércio Qe 'rr'lgo, cónUl'1'1io c'X:able à:S ~ontlitlões corren-
F1SCALIIZAC/íO Fl?"AN~E1U "m,""ao ,;,e melllOfeg, ua!:,os ,m- 1971, conclufdA 'Cm tlel'lébr.a, .MI'I ja. t'ê's 'do 'l'nêrca'do '!lõbre l> !lue info'rn'la-

É ,T'OMiÍ!.tlA lJE co'N!J'iÀS to':t'm!l.llV'O'S, e!;pe~ialmen'te :no q1!e 0011- nelro e fe~erelro de 1911. rà "O Oomitê ~eé:UUvo :nos têrmos 'do
_ '.' 'C'M'n'ê 'à "'is~hçôes fiSCaiS". a'tl'l'búidas A'th. ~o, I ~e 'DeCl'ê'to Legtslà'ttvo 'artigo ~o. '

!l: ~ -REL~~ól\'ro ~ 'Või"ó Dl) 1l\;UTOlI à Companhia,. e1emefll;0 lI1'terl>ssaul:e \mtrarã 'én'l 't'igor :n'll. 'data.. de Wà :p'ü_. ,. il" .n~~ ~ tlô1ftPa.l"ll~õ ~m ~s \1- b}jc~o tll\>'O'''''''das 'as t'ii-'"Í"ões 'elll. A Convcnç.'i·o 'classifica. '1\5 tt'a.nsa.~o. l'resente Pl'OOesso trata. ,tia P.ro-r croll' Weridos ~êla \hesll111 ~\O ~xer--, ~r t\'ái'iO' "'- "....." .. ç(íeS eht:' "conlel'clros" e ",jSPe'cials",
taçall tIe Contas da Pet~ólco ,BJ.'MlléI· ctNo, m'lpede-\1\i9 'de 'uma ~ita\s 'à~- on _, . _' . definidas no artigo ~o" As trlll'lSàçõCl&
ro S. IA, - PETRO:BRAS, referente tuada e justa;-~~teClal;;â'o 'lià\! \)te'Sl!l:'l~ . 13r~sílla" 20 ~e t)utu~ro de 1971. - "especiais" são s\lbíiivldldas 'em, li ca
!lO EXerclc!,? de ~&Gã, -AlWt'sentã .. 'clt" .lie.§ cootas. . .Flámo MarelltO, Presidente - ,Aldo t~gorias, que a. nosso ver mais ,fa~
.ta.d~ Empl'êS'a, no bô~ dêste t'roter Cçnc111imos 'dieendo que, eXâm1na\t'o Fagundes, Relator. ' , vo~ecelU ~o pais 'tD.clnbro ll1\portai'lôr,
so, as segUintes pcça~" do dentro de ll9SSivcl 'O presente Pro. PiARECER DA. OOMISS,lO .DE que é (l Ilaso do Brasil•
• 1) BlIJanç0 Geral, l:datlvo às atlvr- cesso, por .sinal, anteriormente lUa. - RE.tAçÔES EiKTERIGiRJES Preçlsa~ent~ pelo fato de :In~ls·
uaücs \ic 1116S \l 1>1allorMlo eih iL de U8ado peJ.o Tdbunal de Oonta& da; ' ..', .. tirem' obri~ac0.!l,s sôbr~ quantlta.tiv~S
dlw.embl'O tle 1965; _ ~iã9 através órgãos téchloosda" 1: " n ~ \U;tLÀronó ICVÔ'rO l1l:l t\ELA'l'Oa a Con'Vençao 'nãO Impede Acôt:dos 131-

2) Dem'6hl;tl"aç\\o 'da t":0IlU ~:tú ... quela 'bôrte, altamente especlallzadQII, () "ácÔrdo Internacional do Trigo later~~oscm 'Sef~at~ p*a~:l:~:~~g
ti'os 'e -Peruas'" esetal'ell'entlo WDa. ~ encontrei o Balanço Geral e Demons- 1117i", compreende dois InstrumeiltoS :;:outro~uú:~io seja relRlI~'amelí"
~ll'ovhl\'el1tl\'ç,ãO ; reoonllmt<:o-íl'l1an:C'eI1'Il, tração da. Con~a de, ~ucros c Perdas, jurldlcos ~parados - como _ac~ntua te:à. cllmpr~ e venda de írigo ou 'de
Qr"se;wQt'llda n'O retctido pe'riodo lk\ referentes ao exet'CtCIO encerrado em '& ,lJJ:tpos~ao tie Motivos e que sao 'Os farinba.,de trigo, desde qUe l'êspeltà"
tuSS, .. 31 de d,!!zembro de 196~, I!~ crd~~. ,tqUl~tes.. ,_. , das as normas estabelecidas na Con.

" , _ t de acordo com as, apllcaçoes legaIS, ft) Oon\'e~ao ~obre Corflerelo 'de vençã'O pelos I,aises membr\ls, '
'3) Ata tla Asscmblêia-a~l'1!Il I()jodl.~ bem como, em perfetl:llS 'llondlções 'l't!go'\ e . , ' .

fiàrla 'dos sClll101'es a'cionlslns, filie tôda a escrltura'Ção. Sou pbrt&llto 'dê .Jl) ",AjUda. AlIft1entar~ 19n'\ A, comprovação dessa interpretação
aprovou <I BalanÇo meliclonar;'o; nll. parecer que o referldQ' Processo de ·De-SSllE l:lUàS Convenções o Brasil, reside no titode que a CO'll\lssãõ
Unta. \ie lS-'g-\l6. ~taçã0 de Contas seja submetlde 1IIIn janeiro tl feVerel1'<l íiÜ'" .J"()rrente EsPe.cial BrMlt-Argentlna !lc Ooope.,

. ,. - ' ',' à $rovaçAo ,dos eminentes Senhores ano, 'ettl Gêl1êbra, aderiU >apenas 6 -rnCl\0 '('Çt;)SAC) firmou ,AcOrdo - n'O
De, confNnudllde 'COm a. 1e&ll!.111l'aÚ Par~amentares que oomp5em 'Csta Co- "Convenção $ôbre Comércio' Ue Tri. diá. '9 'do cottente mês - \ttl:aVês 'dI)

om vlgor, na da~ da epresetltaça~d&missãe:, ' go", atrali'éS da Declaração l'le .ApliCo'!. qUal li Argentina 'se C'onlptomete a.
presente prestaçao de cont1Õs, a >}nen _ c : ção Provisória nos 'precisos têrmos lio vende!.' ao Btalln e quantidade <le um
tação e fiscall2ac-áo da 'Clta\ia. i!n1pt'ê- l:slle f'b hoSSó \larecer, hos ~1'l1tQ$ seu artigo 24: . . lnltháo 'de toneladas 'de trigo }lo1' anó
S11 encontrava-se a -CMgo da~ seguiu· do Projet'o 'de 'Decreto lIe/tif,)atlvtl De-.coPofl'm1ldade éom o q.iie estatút a'd preco 'de USS 117,'00 Q. tbYlblal:la;
tes entidades: Wt\'X6> .,.0 artigo 28 da Cónvenç!iG deverá a. preço que pOliera varlár 'dê ucôr(tO

<t) Conselho Naci<Jna1 -do Petróleo, . 13a1a liàs Sessões tia. 'úc1111ssão 'de blésma ser ratificaCla., 1)0:: parte de com as medidas de vehàa. 'do 'niét'ca.l
b) :Assembléia Geral dos A(l\onis~ Fi~allza:!iãO' FInanceira. \! 'rolnâ.da. ,'I):e 'cà'da um dos ;'go'vernbs signatários, do Internacional. Ora, O flIl!t'1Jado in~'

tas, na parte referente illO julgamento OOntas, em aS·'lo-l7l• .,- Ricardo FI)).> 'em 'eon'f'ormidade. 'com seus 'respec'tivos ternac10nal de 'rrigo é cObtrolad? -pelo
e aprovação 'das contas 'da; ilmprlisa, 2a, Deputado Federal. 'prócessos 'constitucionais". . Conselh~ lntem'acional do l.'tlgO, 'ql:l6
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m - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Reiações Exteriores
em reunião ordinária, reallzada nó
dIa 20 de outubro ,de 1971, ~provou,

por unanimidade, o oarecer do Re
lator, Deputado Aldo ,Fag:m'les, fa
vorávei ao objeto da Mensagem na
forma do Projeto de Decr.Jto Legis
lativo. anexo.

Estiveram presentes os Senhores
Deputados, Flávio Marcilio Presiden
te - Getúlio Dias - Ary Valadã6 _
Alencar Furtado - Aroldo Ca'rvalho
-:- Lins e Silva - José :::arlos Le
prevost - Henrique Turner - Cláu
dio Leite - Padre Nobre - Joaquim
Coutinho - Marcelo Linho.res _
WlImar Guimarães - Leão SamPIÚo
. Raymundo Diniz - Ald'l 'r.'agun
des - Passos Pôrto - Adhemar
Ghisl - Alfeu Gasparini- Petrõnlo
Figueiredo - Célío Marques Fernan-

como vimos anteriormente. é também Ides - GemIdo Guedo:s - Teotonio segurando-lhe a maior estabilidade (d) Por "membro Importador" en
o organismo encarregado de aplicar a Neto - Norberto Schmidt·~ .Manoel 'possivel. Dela fazem parte os prin- tende-se - um pai~ enumeraao no
presente Convenção. Taveira - Rogério Rêgo - Uiysses cipais pa.1Se: produtores, exportado- Anexo B;

E t d " Guimarães e João Menezes. res e Importaaore.. (e) For "território", com relação a
n ra a em vigor. Brasilla, 20 de outubro ele 1971. 5. Em sua forma presente, a COn- um memoro exportaaor ou a um mem-

A presente Convenção entrará em - Flavio MarCJÍlio, Presidente - Aldo vençã(J não indui cláusulas de na- bro importador, entende-se todo ter-
vigor para os Governos :la'! lenham Fagundes, Relator. ture2a econõmic:d, taJs, como obrlga- ritório 'lO qual, conforme o disposto
d~posita?o instrumentos_de ~ atific:.a- MENSAGEM N~ 387 DE 1971 ções quantitativas, nivels mínimos e no artigo 28, se apliquem os direitos
/;ao, aceltaçao, e aprovaçao ou adesao, 'máximos de preços, etc. Ante sérto e as obrigaçóes dêsse membro em vír~
da seguinte maneira: Submete à consideração do~Cong~es- Impasse ocorrjd~ entre os princlpr.:. tude da presente Uonvençllo;

a I em 18 de julho de 1911., tlm Ie- so Nacional Texto da Convenção iJalSes exportadores, foram negocia- (f) Por "ComJt~ Executivo" en-
laça0 a tôdas as disposições. que nJ.o 8ôbre ComérCÍl, de Trigo, 1971, con- das- apenas administrativas" as quais tende-se o Comitê estabelecido no.
scjatI! as do artigo 3 a 9, Ulcluslve, cluida eTn Genebra. em ianeiro e criam. entre o';ltros pontos, u!Il" Sub- têrmos do artigo 1:;'
e artigo 21; fevere;ra de 1971. {'omltê Consult1VC sôbre Condlçoes dto j F .. ' h 'tê

b I em I" de julho de 1971. em Ie- >\fercado no Qual se lançarão 'opor-l (g o~.Su~coml Consultivo sô-
laç~o aos artigos 3 a 9 e '!rti!w 21 ~e . (DO PODER EXECUl:IVO) mnamen'te. as !lases de futuras cláu- bre Condlçoes de Mercado" entenac-
~s !nstrumento!\ de ratiflc~çao, acel- (Às Comissões de Relações Exte-j sulas econômic!ls. se o Subcomltê estabelecido nos ter-
~açao,. aprovaç9;0 o.u adesa) .c,u de- rlores, d~ Constl!,uição e Justiça e de 6. Fact! á cre~cente importã,ncla do mos do artigo 11l;
claraçao de aphca.çao provlS'.na I:-ou- Economia) setor trtt.icol" na. economia brasilei- (hJ Por "cereais" entendem-se trl-
verem sido depoSitados. o ';1a1S tar- . • ra, por seus reflexos sObre o descm- go, centeio, cevada, aveia, milho e
dar até 17 de julho, pelos Governos Exmos. Sr",. Membros do Conlltes- penha da agricultura, sõbre as 1m- sorgo;
de palses·membros exporta'leres que 50 Nacional: portações e sóbre os niveis de cesto (iJ Por "trJgo" entende-se o trJgo
det~nham pelo menos 60% dos votos De conformidadl' com o disposto de vida, consideraram os dIversos se· em grão, quaisquer que sejam suns e5-
indICados no Anexo A e de palses- I' d tit' lores competentes ser par~!cularmen- irl - I Imembros Impo~adores que ~ete.nham. no Artigo 44, nClso I, a Cons UI- te relevante "m" presen~a atuante pec caçoes, c asse, t po. grau -de (jua-
pIe s 50'" dos to d nd ção Federal, tenho a honra de sub- ~ ~ .. lidade, e, exoeto quando o contexto

• E' o m no. 'o vo s Ir. 10 Q,S mE:ter à elevad~ apreciação de Vos- do Brasil na COnvenção. exigir de outro modo, farinha de trluo,'
no anexo B, 7 P B ""1 • tifl bcJ A presente Convenção entrará sas Excelênelas. acompanhada de Ex- . ara que. () r_I pos~a .~J.. - - (i~ For "ano-safra" entende-se o
em vigor, para qualquer Go,érno que tlosição de Motivos do Sr. Ministro ca~ a Convençae sõbre o Cm,ll:lCll de periodo entre 1.' de julho e 30 de ju
depositar um instrumento de ratifi- 'de Estado das Relações Exteriores, a Tr!g<;>. 1971, "ecessárla se torna anho;
cação, aceitação, aprovação ou ~de- Convenção sóbrE Comércio de TrIgo, p:revla apr~vaçao do conil,resso Na- (kJ PClr "hu~hel" entenae-se, no
são depois de 18 de junho de 1971, 1971, conclulda en' Genebra, em ja- clonal, .cO!hOrme os têrmob ..d~ artl- caso do trigo. 60 libras avoirdupois ou
em conformidade com as disposições neiro e fevereirc de 1971. go 44, Inciso I, da Const;itulçao Fe- 27.2155 quilogramas;
pertmentes da' presente Convenção, deral._
1W (lata do referido depósito, fillando Brasílía, en. ' do outubro de 1971. 8. Nessas condlçoes, cumpre-me (lI Por "tonelada métrica" ou seja,
entendido que nenhuma parte da Emllio G. Médici. s,ubmeter. um projeto de Mensagem 1.000 quilogramas, entende-se, no Cl\SO
tnesmá entrará em vigor para o refe- Em 5 de outubro de 1971 j res.ldencla!, . para que Vossa Exce- do trigo, 36.74371 "bushels";
tido Govêrno até que essa parte en- lêncla, se assim houver por pem, en- (m) (i) Por "compra" eutende-se
tre em vigor para os demaIS Gover- Of. n." 1.431-SAPI71. caminhe o. texto da Convençao anexa a compra, para fins de importação, aa
nos nos termos dos parágrafos (1) ou Exmo. Sr. Primeiro Secretário: A aprova,çao do Poder Legislativo. trigo exportado ou a ser exportado, a
{3J do artigo 26. • Aproveito a oportunidade para re- um membro exportador ou a membto

• . Tenho a hom&. de encaminhar a novar a V. Exa., Senhor Presidente, qüe não seja exportador, conforme o
VJgenCla: essa. Secretaria a Mensagem do Ex- os protestos do meu mais profundo caso, ou, dependendo do contexto, a

A presente Convenção pe1"mane~e- celentissimo Senhor Presidente, da t"espcito. quantidade de trigo assim comprada;
rá em vigor até 30 de junho de 1974. República, acompanhada de Exposl- CONVENCAO SõBRE COM11:RCI0 (il) Por "venda" entende-se a ven":

TOl.!avia. case se negocie llÕVO Acõr· ção de Motivos do Senhor Ministro DE TRIGO 1971 da, para exportação, de trigo impor"
do sobre Trigo. nos fermos de' artigo de Estado das Relações Exteriores, ' tado ou a ser Importado por um mem-
21, e esse Acõrdo entra em vigor !ln- relativa ao texto da Convenção 50- PARTE 1 bro importador ou por um membro
tes de 30 de .iunho de 1974, a presen- ore COmércio de Trigo, 1971. conclul- Disposições gerais que não seja Importador. conforme o
te Convenção s6 permanecerá em vi- da em Genebra em janeiro e feverel- caso, ou, dependendo do contexto. a.
S"0r até a data da entrada em vigor ro de 1971. Artigo 1 quantidade de trigo assim vendida:
do nõvo Acôrdo. Aproveito a oportunidade para re- Objetivos (!iH Quando, na presente Conven-

Os palscs-membros têm direito a novar a V. Era. protestos de elevada _ ção, se fizer referência a ·uma com-
apresentar emendas. estima e consideração. _ João' Lei. Sao os seguintes os objetivos da pra ou a uma venda, entende-se que a

Além disso, um pais-membro se tão de Abr61 _ Ministro Extraordl- presente Convenção: referência é feita não só às compra!!
~uJ~ar que seus inter~sses são pre- aario para os Assuntos do Gabinete a) Favorecer a coperação internaclo- ou vendas concluldas entre os Go
JudICado~ pela al'ltcaçao da l'fese~te Civil. 'nal no que se refere aos problemas vernos interessados, mas também às
Convenyao podera retirar-se do Acor- EXPOSIQAO DE MOTI-VOS mundiais do trigo reconhecendo a Ie. compras ou vendas concluldas entre
cio ao fmal de qualquer ano-safra. I • ' . comerciantes t' I i d 'Cerca de 61 palses aderlrnm à Con- DO MINISTI!:RIO. DAS RELAÇOE8 açao existente. entre o comé~clo de pardlcu ares leu/.da n a, tas
vcn~ão, sendo 13 cXporta:iore~. e 43 EXTERIORES trigo e a. estabilidade eCOnÕml(la. dos compras ou ven as cone as en te

, mercados de outros prod t i um comerciante partIcular ê o Go-
importadores. Em 22 de setembro de 1971 colas; u os ..gr - vêrno Interessado. Nesta. definição
o~ membros exportadores terão em b) Promover o desenvolvimento do entender-se-é, também por "Govêrno'~

~(ll1Junto 1.000 v~tos e os membros DPB/DAII315/661.311(00) comércio Internacional de trigo e de o Govêrno de qualquer território aa
lmportadores terao em conjunto, A Sua Exa. o Senhor farinha de trigo e assegurar que êsse qual se apliquem, nos têrmos do ar-
também, 1. 000 votos. comércio seja o mais livre possivel tigo 28, os direitos e as obrtgaçlSes de

por. o~tro ladp. além dessas con~l- General-de-Exército Emmo QJl.r- no interesse tanto dos membros ex: qualquer Govêrno que ratifique, acel-
deraçoes dos ter~os da Convençao, rastazu Médici, Presidente da. Re- portadores quanto dos membros i • te, aprove a. presente Convenção. ou
é de se lembrar amda. que é da tra- públIca. t d . m 11. ela venha a aderir. '
cll<:ão da politica brasileira apoiar as por a ores, para contrIbuir, assim,
iniciativas internacionais que favore- Senhor Presidente: para o des~nvolvlmento dos paise.s (n) ,Tôda referência, na '\ presente
çam a estabilização dos mercados de COmo é do conheelmento de Vossa cuja economia dependa da venda co- Convenção, a um "Govêrnorepresen"
produtos de base pela. cooperação en-Exeelêncla, da COnferência. da '".... mercial de trIgo; tado na Conferência das Naçóes Unl
tre produtores e consumidores. UNTAD para a RJnegoclação do o) Contribuir o mais possível para das sObre o Trigo, 1971", deverfl ser

Face ao exposto sou fa.vorável a Ajuste Internacional sObre Cereais de a estabilidade do mercado interna- entendIda como abrangendo a Comu
ratificação ~ pelo Congresw Nacional 1967, realizada em Genebra, em ja- cional de trigo, no interêsse tanto dos nldade Econômica Européia (dora
- da Convenção Sôbre Comércio de nelro e fevereiro de 1971, resultou a membros exportadores; e vante designada por CEEI., Por con"
Trigo, 1971. _ conclusão dJ Acõrdo Internacional d) .Propiciar a estrutura, confolme seguInte, conslderar-se-á que tôda re-

Sala das Sessoes, 19 de ontubro de do Trigo, 1971, o artigo 21 d!J.· presente Convençào, feIêncla, na presente Convencllo. a
~~1~tor-:- Deputado Aldo Fagundes, 2. O Acõrdo Internacional do para. a negociação de disposições re- "assInatura", "dep6slto de in5tru~

Trigo, 1971, compreende dois instru- ferentes aos preços do trIgo e aos di. mentos de ratlficaçlío, aceitação ou
mentos juridlcóe se»arados: a COn- reitos e obrigações dos membros em nprovação", "Instrumento de adesão";

- Ob C é - I I matéria de comércio internacional d- ou "declaração de apllcaçllo provisó-vençao s re om rc o de Tr go, trigo, v ria" por um Govêrno, Inclui, no caso
1971 e a Convenção sôbre Ajuda Ali- da CEE, a assinatura ou -declaracão
mental, 1971. Artigo 2 de aplicaç!Io provis6rla em nome da

~. Dessas duas Convenqões, é ill- DqinfçOes CEE, por sua autoridade competente,
terêss~ do Brasil aderir, no momento, Para os propósitos da presente e o depósito do instrumentó que. em
apenas à. Convenção sõbre Comér- conformidade com os 'procedimentos
elo de TrigrL 1971, e, nesse sentido. Convenção: Institucionais da CEE. deve .,ser depo~

por sugestão da Delegação brasllelra 1) (a) Por "Conselho" entende-se sltado para a conclusllo de 'uma con·
que compareceu à Conferência tia venção internacional.
UNCTAD, e ouvidos o Ministério do o Conselho Internacional do Trigo, 2) Todos os cálculos sõbr~ o equillJ
Planejamento e COordenação Geral I estabelecido pelo Acõrdo Internaclo· valente, em trigo, ~s compras de fa. ,
a Junta Deliberativa do Trigo da nal do Trigo de 1949 e conservado rlnha de trigo serão baseados na per-como tal pejo artigo 10; . ' ta
SUNAB, foi Iniciado, em 1971, o pro- (b) Por "membro" entende-se uma cen gem de extraç.tt.o indicada no
cesso de adesão à Convenção, atra- Parte Convenção ou um territ6rlo ou contrato entre o comprador ~ o vende~
vés de Declaração de Aplicação Pro- grupo de territórios, a CUjo respeito dor. Se n!io fôr Indi~ada tal percen~
visória, nos têrmos âo seu artigo 24. tenha 'sido feita uma notlficaç!Io nos tagem, considerar-se-á que. para os

4. A Convenção em aprêço tem têrmos do parágrafo (3) do artigo 28' efeitos dos ditos câlculos. ~. ameno!!
por objetivo básico promover o de- (o) Por "membro exportador" en~ que o Conselho decida de ôutra tor
senvolvimento :lu produção, consumo tende-se um pais enumerado no ma. setenta e duas unidad!1s de neso
e comércio Internacional de trigo, aa- Anexo A; de. fa.rlnha de trigo equtval!1m a cem

umdades de pêso de trigo "em gr50"
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Artigo S
-Compras comerciais e transaç/jes

especial'

· 1) Para os fins da presente:Conven
ção, compra comefclal é uma compra
,tal corno definida' no artigo' 2, eie
tuada em conformidade com os proce
dimentos comerciais usuais do comér
010 internacional, excluldas as transa
{;ões a que se refere o parágrafo (2)
dêste artigo.

2) Para os fins da presente Conven
ç/io, transação especiál é aquela que
contém caracterlsticas IntroduzidM
pelo Clovêrno de um membro Interes
sado que não estejam de acOrdo com
as prilticas comerciais correntes. As
tmnsaçl\cs especiais compreendem:

a) As vendas a crédito em que, como
resultado de intervenção oficial, a
taxa de juros, o prazo de' pagamento
ou outras condições correlatas não es
tejam de acôrdo com as taxas, os
prazos ou as condições usuais para o
comércio no mercado mundial;

bl As' vendas em que os recursos
necessários para a compra de trigo são
obtidos do Govêrno do pais exportador
meidante uin empréstimo ligado à
compra de trigo;
· c) As vendas em moeda do pal8

- lmpol'tador qu,! não seja tl"ansferJvel
nem conversivel -em numerárlo , ou
em mercadorias disponíveis no pais
exportador;

li) As vendas efetuadas dentro de
acõrdos comerciais com ajustes espe
oiais de pagamento que' compreendam
a compensação bilateral doa. saldos
credores mecliante interCâmbio de
mercadorias, exoeto quando (} paIS ex
portador e o pais lmportador mt{lres
sados concordem em que a 'lenda seja
considerada como comercial;

e) As operações de troca:
(i) resultantes da intervenção de

Governos, nas quais o trigo é .Iocado
a preços diferentes dos que prevale
cem no mercado mundial, ou

(il) sob patrooinio de um progra
ma oficial de compras, salvo quando
a, compra de trigo resulte de uma
operação de tl'Oca em que o pais de
destino final não ~bteja mencionado
110 contrato de troca. original,

/) Os'donativos de tl'igo ou as com
pras de ;', trigo reallzaallS com fundos

'de 'um donativo P.lll numerário con
cedido especificamente para êsse fim
pelo pais exportador.

fl) • Quaisquer Il'lf"aS categorias de
transàções conforme dt'termillação do
Conselho, que colltel1ilam c~I'acteri~.
ticas introduzidas peio Governo de
um pais i interessado 7 qUe não fste
jam de acôrdo com as práticas co
merciais ,correntes.

3) Qualquer questão levantada
pelo Secretário Executivo ,1U por qual
quer membro exportador ou im\JOrta'
dor sõbre se uma transação constitui
uma' compra comercial, tal como de
finida no parágrafo il) dêste artigo,
ou uma Itransação especial, tal como
definida Ino parágrafo (2)' dêste ar
tigo, ser:!. decidida pelo ConsOllto.

Artigo 4
(

Q,egistro e notijtcao;ões
1) d' Conselho manterá registros

separados correspondentes a cada nno-
safl'a: ' ~..

(a) I)ara os fins da apllc9,çáo da
presente -Convenção, de tõdas as com
pras comerciais feitas por palSes
membr5' a outros paises-memtJrns e
a países .'não-membros, e ;le tôdas as
Importações de palses-membros pro-
·cedentesede outros paises-membros e
de palses não-membros, feItas em
condiçõe!l que as caracterizem como
transaçõlls especiais, e _

(b) ete todas as vendas comerciais
realizadâ1l por. palses-m~mbros a pai
ses' não-membros, assim como de
tlldas as exportaçães de ll!'Jses-mem
bros para palses não-membros reali-

zadas em condições que lhes empres
tem o caráter de transações . eJpe-
clais. -

2) Os regIstros men.::lonados nu
parágrafo precedente serão organiza
dos de modo que os registros das tran
sarões especiais fiquem separados dos
registros das transações comerciais.

3) A, fim de facilitar o funcio-
namento do Subcomltê COns\llt~vo aO
bre Condições de Mercado, nos têr
mos do artigo 16, o Conselho man
terá registros dos preços do mercado
Internacional de trigo' e de farinha
de trigo, assim como dos custos de
tl'ansporte.

4) Em se tratando de trigo que
chegue ao pais de destino final de
pois de ter sido revendido em um
país que não' seja o de origem, ou
de haver passado através dêste, ou de
ter sido reembarcado em seus portos,
os palses-membros fornecer'w, na
medida do possivel, as informll.Ções
que perll:1w.m Incluir a compra ou a
transação nos registros mencionados
nos parágrafos (1) e (2) dêste artigo,
como compra ou transação realizada
entre o pais de origem e o pais de
destino ftn..Il. No caso de l'ev~nda o
disposto neste , parágrafo se~ apli
cado únicamente se o trigo tiver sido
produzido no pais de origem durante
o mesmo ano-safra. '

51 O Conselho poderá autorizar o
registro das compras para um ano-
§~fra: .

(a) se o embarque se efetuar den
tro de um prazo razoável, de até um
mês, fixado pelo Conselho antes do
Inicio ou depois do término do re
ferido ano-safra; e

(b) se os dois membros Interes
sados assim acordarem.

6) Para os fins dêste, artigo: '
(a) os paÍJles-membros I'emeterll<>

110 Secretário Executivo as informa
çoes sõbre as quantidades de trigo que
tenham sido objeto de comprllS e ven
das comerciais e de transações espe
ciais, qUe o Conselho, nos limites de
sua competência, venha a solicitar, UI
clusive:

(i) com relação às transações es
peciais, os pormenores das referidas
tran.sações que permitam classificá-las
em conformidade com o artigo ~;

(li) com relação ao trigo, as in
formações disponiveis sôbr" tipo,
classe, grau e qualJdade e sbbre as
quantidades col'I'espondentes~

UíD com l'elação à farinha, as
IIiformações disponivels que permitam
IdentifiCar a qualidade da, farinha e
as quantidades corl'esponàen.:es a.
cada uma das diversas qua.,clades; ,

(b) os inembros, quando efetull,-
rem exportações de fOl'ma -egular e
os demais membros, conforme decisao
do Conselho, I'emeterão ao Secretá
rio Executivo as infOl'mações sôbre os
preços nas transações comercf,l.is .e.
quando dlsponlveis, nas transações
especiais, bem como dados referentes
a.~ especificações, classes; tipos, graus
e qualidades de' trigo e de fa.:·lnha
de trigo solicitados pelo Conselho;

(c) o Conselho coletH.rá regular
mente Informações sõbre aS ilt,,'lIS de
frete correntes, e os membros comu
nicarão, na medida· do ",osslvel, AS
Informações complementares que pos
sam ser solicItadas pelo Conselho.

'1) O COnselho elaborará um re
gulamento para os relatõrios e regis
tros menci~lados neste artigo. tsse
-regulamento determinará a frequên
ela e a m..><elra segundo a qual de
verão ser ez'41lados tais relatórios, llS
sim como di obrigações dos; palses
membros a êsse respeito. O' Conselho
elaborará também dispoSltlVNl sõbre o
pl-ocesso de emenda do~ regl~ ou
declarações em seu pOde:, inclusive
dispositivos para a solução de qual
quer controvérsia surgida com re
lação a êsses. No caso de qualquer
pais-membro. repetida e Inlustlflell.vel
mente, deixar' de fazer os relatórios

previstos neste artigo, o Comitê Exe-, Artigo 8
cutivo providenciará consultas com ' . -
o retendo pais, com vistas a reme- Exame anual da s,ltuaçao mundial
diar essa situação. ' do tngo '

Artigo 5 1) a) Com o prop6sito de alcançar
os objetivos da presente Convenção,

Estimativa das necessidades e dispo- ,enunCIados no artigo '19, o Conselho
71ibilidades de trigO examinara anualmente a situaçào

1) O mais tardar até 19 de outu- mundial do trigo e informará os );Il1.I
bro, no caso de paises do Heml,~fério ses-mem~ros das repercussoes que
Norte, e até 19 de fevereiro no caso possam ocr no co~érclo lnternaclO
de países do Hemisfério Sul, cada. nal os fat?s que surJa~ dêsse exame,
pais Importador, comunicará aoo Con. a fim de que os refendos países te
selho a estimativa das qU{lntldactes ele nham em mente essas repercus~ões
trigo' que necessitará importaI', em ao fixareI!! e e,!,ecutal'em suas resllec
condições eomeI'clals nesse anO-5a-, tivas politicas mternas, tanto agrlco
fra. Posteriormente. cada pais im- la quanto de preços;
portador poderá comunicar ao Consa- b) O exame será: baseado nas In
~o _quaisquer modificaçõ,es que dese' formações disponiveis sôbre a produ~
Je introduzir em sua estimativa. ção nacional de cada pais, os esto-

2) O mais tardar até 19 de outu- ques. o consumo, os preços e o co
bro, no caso de palses ,ia Hemisfério mérclo de trigo, Incluindo tanto as
Norte, e até 19 de fevereiro no caso transações comerciais quanto as es
de palses do 1:IemisférJo Sul, cada pecíais.
pais exportador comUlllcara !lO Con-
selho a estimativa r:a.~ ,~uantldades, c) Cada membro. IJ!lderá fornecer
de trigo de que dlsoori nara exporta- ao Conselho d:"dos.utels para o ex~
ção no 'referido allo-sJ.fra. POSlel'lor- mJ anual da sltuaçao mundIal do tl'l
mente, cada pais exportador poderá go, aos. quais o Conselho a!nda. não
comunicar ao Conselho as modifica~ tenha tld' acesso, ou por via dIreta,
ções que deseje introduzir em sua. ca- ou . P?r intermédio .do organis'llo
tlmativa . apl'opnado dentro.do sistema das Nlt-

31 T6das as estimativas comíÍlu- ções Un~das,: inclusiv~ a Conf~rê!lcia
cadas ao Conselho sento utilizadas das lIIaço~ Unidas sobre ComercIo e
para fins da aplJcação da presente Des~nvoivlmcnto (~NCTAD) e a Or
Convenção e somente poder!ío ser da gamzação das Naçoes pnl~as para ..
das ,a conhecer aos países exporta- Agrl:-lltura e a Allmentaça<- (FAO).I
dores e Importqdores nas condições 21 ao levar a cabO o exame ailual,
estabelecidas pelo Conselho. As esti- o p~n~elho estudará os meios .:jue per
mativas apresentadas em conforml- nut1r mcrementar ° consumo de trJgo,
dade com o disposto neste artigo não e poderá emprender, em c'JOperaçíio
tel'ão. de modo algum carater VIU- com os paises-membros, estudos sô-
culat6r10.." bre os temas tais como:

A1'tlgo 6 a) os fatõres que afetam o COnsll-
mo de trigo em diversos países; e

Consultas sóbre condiçóes do 1/~c!r- b)' os meios para Incrementar o
cat!o consumo,' especialmente nos paises

1) Se <> SUb~mitê ConsultiVO so, em que se verifique existir POSSlb1~
bl'e Condições de Mercado, no decor- lidade de maior consumo. ,
rer de seu continuo exame ao- merca- 3) Para os propositos dêste artigo,
do, nos têrmos do parágrafo (2) do o Conselho levará em conta trab,,
Il.rtigo 16, entender que surgiu, ou lhos sllbre cereais realizadoE pela.
é Iminente, uma _situal'ão de insta- UNÇ'J.'A,D, pela FAO e por outras -01'
bilidade do mercada, ou se -tal sl- ganiZações no intuito de 'lVit'll' au
tuação fôr levada ao conhecimento pllcaçào de atividadeS, e podera, se
do Subcomitê Consultivo DOlo Secrc- achar'conveniente, e sem prejulzo da.
tàrio Exqcutlvo, por iniciativa pró- generalidade do disposto no pl1r9.~(ra
pria ou !l pedido de'qualquer membro fo O) do artigo 20, concluir a;ustes
exportador ou importador' o Subco- de cooperação para realizar qualquer
mltê Consultivo coníunlcar:í imed~a- de suas atividades com orgal1lMçócs
tamente os fatos referidos ao Comitê lntergovernamentais, e também com
Executivo Ao Informá-lo o Subcu- os Governos de quaisquer &ta,lQs
mitê Consultivo atentará particular- membros d.as Naç~es. Unidas ou· de
mente para aquelas circunstâncias que suas agênCIas espeCializadas, que nao
tenham provocado ou <l.nleaçem provo. sejam parte na presente Conv'3nçao.e
car a situação de instabilidade do que tenham um Interêsse primo,'dlai
mercado, Inclusive as flutuações de no comércio internacional de cel'cals.
preços. O Comitê Exeeultvo se reunl- 41 Nada do, disposto nes..e artigo
rá dentro de cinco dias para, ellaml- prejudicara a completa liberdade de'
n,ar a situação e considerar a posslbi- ação dos países-membros de fixar 8
lidade de se chegar a soluções mii- orientar suas politicas internas tan-
tUamente aceitàveis. . to agricola quanto de preços. '

2) Se con.slderar convel;liente. o Artigo 9
Comitê Executivo informara o Pre-' .
sidente do Conselho, () qual pOderã! Diretrizes' referentes às tra7lsaç(j~'
convocar uma reunião do CO!lSeJho concessionárias
para examinar a sitUação. .1) Os países-membros comprome-

Artigo '1 tem-se a realizar qualquer ~ransaçfio.

C t é si I,' concessional de trigo de .forma a não
on rov r as e rec af!laçv('-8 ca'lsar prejuízo as estruturas norma!.

1) Qualquer controvérsia referente da produção e a comércio internaclo
11 Interpretação ou à aplicação da na!.

presente Convenção, _que não seja re- 2/ Para. êsse fim. os países-mcm
solvida ,?O! negooiaçao, será, !ubll1etl- bras tvmarão ás medidas apropriada.
da à declsao do Conselho, a pedlao de para. fazer com çue as tr..nsa~õcs
qualquer pais que seja parte da cou-I concessionais sejam ad,icionam às
trovérsia. . vendas comerciais que, na falta das

2) Todo membro que considere seusIreferidas transações, poderiam' ter si
lnterêsses, como parte na. presen10e do razoàyelmente previstas. Essots me
Convenção, gravemente pr-ejudicados didas serao .to~adas em conformidade
por medidas, de um ou mais mem- coI!! os PpnClpios e Diretrizes sblJre.
bros. que afetem a execuçãoO da pre. la Dlsposiçao de Excedentes, rec?mcn
sente Convenção. poderi\ submeter aldados pela: FAO, e poderão estIpular
questão ao Conselho. Nesse caso, o que. um D1v~l determinado de impor
Conselho eonsultará. imediatamente ,OS taçao de tngo, acordado com o !la!,
membros Interessados, a fim de re-, beneficiário, seja mantido em ,ter
solvê-la. Se a questão não fOr re-,' mos globais, por êste. Ao se estalie
solvida através dessas consultas o lecer ou adaptar o referido nlvel, se
Q:}nselho a estudará mais detlda.nÍen rão levados em conta o volume dai
.te e poderá fazer ~ecolllendações aosl importações comerciais em um ~'erlo
membros InteressaGos. . do representativo e as condições eco-
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lIômicas dO pais beneficiário, eSlle~Iinformações necc&S!trias,' e os I;latsca-I Artign 14 ~~~~n:r~~lo a~~:O~fraci~~o f:i° Ite~~:
clall1lenlc 11 ~Jtua~ão de sua balan~a mombros se coml'xometera a Lornll- Conutl:, Executivo sárlo para os trabalhos do Conselho
~e pagamentos. cC-las. Artigo 12 1) O COJlsel,llo con.stltulrâ um Co- e seus Comitês.

3), l.w l'alscs'U1em.b~s" 00 tenl:~a' IllItl! b:XilCUllVO, que sera QOm.,Dosto de 2), O C<u1Selho, Uomearâ Q S,ecretti.-
QPenWQ~,s Clt! e"llo1~çh em oond.l.ço~~I Vutos no. l11!l1(lmO, qUIÜIO membroa e~olf!- rl.o-E1l;ecutll1o" que serd. responsável
O\:H\\:í;s,,<;Jonals, ~~aqel~rfwl 'lonsul· 1) Os memb.ros e';.po.rtadores terão dores, <,lpl'us 811lllUmente p.elos mew.- p.elo cumprimento, por parte do Se-
"9" ÇO~l ~ ]J.alse~1I1e'l1~r?s; elIPo;ta~ em conJunto L 000 ~ôtoll e .os mem- brOll E'XJJurcaool'cs, e de no milximo cretarlado, das oprlgaçôes que lhe ca.
do.es. CIU~.S '1el1. as, oonUU~latS pOSi><lm J:;JQS impu ta""re' t'l'ao em conjunto oi..:!> mem!lMi l.n\p&ttati'V:es. eleItos bem na execução da' presente eon-
iCl' at'I,ll..·iloS PlllaS reiendas uauu- 000 t 1 ~. " ., lluualwa.ate ve!\lS. mem.hr. UIuIotQ- venção, bem como pelo cUlnprlmento
f'oes na. wií~ U\eQldil POliii1Vll\ 8U\~S l, Y\) cs, "-"es. O C~,,·.lho nomeará ~ l'rcsb d I b I õ Ih f
'lo ~pit'(m. ~Ill, tais ll'lQrdl!l! Cl11l1 QS 2J 08, v6t<tS a que ter~o direIta nb ;;;nte tto (.~t'" SXeeUUlQ • pOdll- das ema li o r gaç es que e orem
pªl$es. Qenelil\l~,1'Í~.· Gon.sel.tto as Clflc!;3\:tlCS nos mem!lr<l.ll lá designaI lUl.l 'llce-.l?l1esideuíe. conferidas pelo Conselho e seus co-

, ., -, . . _ ~XlJuJ't~QQrt''' sa110 Oll lleteJ:lmllades mltêa,
4) O t;:Ql'IJ,te ExecutiVQ a.lltesenta,â !lO Anello A, 2-) O Comlle E'Y.oouaivq sel'Q resV0n- 3J o. pessoi!.l lIerá nomeada pelo

anual!lleJ:t~ a? CO;lli.elM um 1't'J~t,(:'. ':U Qs VQ(Q5 a q,Li! te~il.<l, dJ.reito no ~àvel per&l1te o Conselho e atuara sob SetlNtll.ria-l!lxecutl,'. em eonformlda~
rio 5110n ,,I P.~OtU~~q tll~a tCfll;su,l t:S Ltlusefuq as ddl'gUÇQPS, uOS, membn SU{\ ol'iel1tar,uo geral. Terá as atrlauj- cli com ~ regulamento qUE! o cansa-
conce.sslOualS de tngo. Ill1"".'ta"o:'e~ seril,(]. os lleteu:~inado;; ~lles e tl'nç"<ls que lhe f0l:em desijpla- 100 elaboXllr.

<'Alm' J:I 'o"'ÃnC80 .8. das expressal,lente' pela p:c~en~e 4) Ser!!. condição de emp,rêg<l 00
C'OUVe,) 'r. \) e as que' o. C'onselho il'tt, '" tA i"'" ti A 3M 1 _~_.) Q",a'''ll"'' ~m',-o --"".L-ao-' 'á "ecre ..r o~=>ecu YO e "o. pe ...80' •...."

Arll1{ nwtn I9(/.Q; - ~~" " lJA ~"'. jJOSS2. delega. nc.s iê.rmc.s do par ,:a.-, êl int • 8a flnanca"o ou "e'" po"erh all \0': i,2111' .,utJ:o.'~mQro ex- t' , 1 .erem es er~s ~ .... ,. -
'Artlgo 'o L< .. _h. ._ o fo (fi) ti" ai' Ig() ~ . Ul,nclli.~~m a qualquer inte.rê.sse fi-

.. portacto;; e ql.:J.tcl"e:' me""wJ,o ",li!~' 8) as membros el(ll('ttaa.o~ea reprr- nanceiro no comércio dI:', trigo, e não
C())ls.,'.1!,; "',,0. 'la Ccmselho. taclor poete: a ~,t'to;:,al' outro membro t t ''''''It'' .""~U""O te-áo (I 1, ' .._ A_.•- , , !JíJ'2-0I'tll.Qor i,l j'ep!'~~ntllI .'l.eu&. in~- Scen aU,lll no .;,v~.. ~ ""'''v.... • sQlll.utJJl':'l:e.. nem te.ce"".rem...... na..

1) O .Cons~lho InternaClOllal do ::ê,S;,es e txe.C?I' SEU dh:eltc \l. 'loto mesmo numero tota! de vQtos q,ue OJl nhum Govê;:nQ, e de. nenhuma auta
T1'igo, C.j!ll;<.J pl:'l() Aeoxdo LI" "!l-a, ~I.l. qL.alquer ~esêã,0 (\11 sessões !lo meml.!rQs, 1uJJ;WltaUQres, OS \lotos d~ rldade, Imo particlpaote do Conselha.
cl<lllal (lO. l'rl,,'U d~ 1949', coutlll!l'\lll. C.omelho. n~v't'!l ~?r aJJrt'sentada. ac membros cx"orta,(jQr~S nQ. COtnl':C' tnstru~úes em l'e!açã.o. àS funções que
em tUI1lCQolllm~lllu pa] a a aplieaçao (:onse!/)ll pro~a. satisfat6rla, ds. re~e. E:sL'CU.tvo serllo. divLtlidQS entre ~les exerçam nos têrmos da. presente
da p;:ef'fllteI:IJllvençoo; lIUa .cl'm~'tlo- tida auwrizaçlw. confotuw acm:drm entre si.. el~.sde 'ltl~ I~on"'~!lçli(').
slçao, lltrJOllÍc,je,. e :funções Jerilo as _ d oelltl\Ull membrQ e~l"tador teu.l:a • ArtIgo. UI
eiJullcJ'l(h:S v-a pr~seute C%>nvençáu, 5) Se em 1I11U\ sessao qualquer o OlAls de ~O'X da t<ttllUdade dos votuii

, , Conseli1o, UI!, paIs exportador ou um (1~\F membJo.s ellilJQl'tllodo.t'es. Os vo~oa PrlviléYios li lmunídadH
21. \.:(l(llJ, ll'.embro, exportador ou ml- pa1t> importador nuo estiver, rcpl'e- t'as l;Uelllbxos ím,portadores do, CO.nite 'I .

I;hJ! Itl.utH' sem membro do .. C?~Si'H~1;, sentalio I-'<lr (MtgaLk jWl'llditado e J!:xecutlvo sel'ào clJ.vtdidos" el1tJ:e. êies 1) O Conselho terá. j,lersonalldade
com ellleltu a \010 e poclelll Ja~p._ '", nã, tnvel' autorizado llutro pais, em oonLOrme acordem entre si desde qu~ turidlca. TerA, em partloular, capa.
repre~elltal'_por um cteleg'lClo, suplen· conIo"lllhiade COJU C> pal'ág\'afo (4) llellhum membro Im.portàdor tenha cidade. para oontratl~r, .aúClulrlr e dilf
te e m>5l'ESC, tS, . :iéste' attlgn e exercer SPl! dileito de mais de 4U'o{; da totalidade dc.s votus tiO.r de bens móveis e Iml1V6lS e para

~) As mgnnJ2açôes illtergovenJa.. vQto, e se na data de ,Ima sessào um dor. membros Importadores. Itlemnndal' em juizo.
mell!;>llB qUI< v Cüngelho decIdi!' cor<· pala tiv~r \!er, i(IU 5~US votos. tive~ 4), o. CQt),<;rlll" elat:oxará 0l rt'wulll.' r 2), â condlçl!.Q. ,1urldlclll, l1ll prlvUé
VÜHJl' pam ql.alqllsr de aUas ,~uU!O"s 'I(itl l}!Iva",j :IpI"" 011 08 tivel' reeupe- 1l1€11to para.. a yotaçã(, no, COJUltê golas e as imunidadeS' dO; ,Conselho no
PV(lOl'Ol) (leslgnar Ulr repl'('si!ntanLf' ra(fo IlOS te. mo~ UI.' quaIsquer cli~pO- Expc~ IIívo i! p(J~e. a elaborar qualquer t,e:trlt6rla da. B.e11lQ UmdQ, cou,tlnua
aem d!l'Plto a VO~l>, pata assí.tir li "~ôes da 1!"e~~llle crin~en,ão, o to- oWrll/ d 1ll.'$ICaO referente a regula- mo. a. b.aseU-lIe no Acól'da relativo
cs;,as rel'mÕes. \111 dos votos <jue pOEl'am seI' ernlti<.los mento de ComitiJ !:Jl~cuti~a que !!U"i9' ~ Se~ assl.nadO "10 L.o,U(lres em as

, O Con"elno elegerá um Preslcien- oelos palses e?,porlac1ores sera l'ean:.. lI!lro,lJrlmls", para IIS. dE:e\sões de Co- r1e' llo.yetnbl:o, de 196a. ent:ce Q, €lo,ve
te e um Vlce-P.esidellte. c.ujq IUall:ln: ta<jo a um IlUllle"o, igual ao total aos mlté Exec,tttiill, lim Ile.c.essárta a '10, do, P02mo Unido da. Grã-l3:rl.'tanb.'l
to dUl'ara um llno-satra. O PI'C31' votos que oS países lmp.ortadllteS 11<IS- mesjllll me.íOl'ia de votos prevista ttl\ ~ I:rlanda do Norte e a Cons.elllQ In
dente llâo terá direit<l a voto" Ilem ,aUl elllltlr neSHI, sessão, S€lldo aquI!- presente, eouve.ue~ PaJ:a. as, dect'l.ões ternaclona~ do Trigo"
tampouC<) - o Více-:t"N$.ldeute q,U~I1IÚ() !e redístrlbuítlo ellt~e os países expor- dq Conselh<> stllll'~ asS.uutos ela lllCS- 3) O AC:Ô.rdo a. que 'se refe.::e o, pa..
no exercícJo da Presidência. tad<ll:es na, \,uolJ:O.I'~ao, de s~ua votos. 'ma. MtUl'era, ,rágrafo (2) dêstc 'artigo, será Indc-

lu~ 11 6) Caua vez. que lJlll PllIS se to.rue 5.), Q,uaJqIlllJ. me01Pto, exPQl tador pendente da. presente €onvençi\o. mEl
.' o. pro:,_ na l>rcS€ute eonnml(ito ou que QlI, UlJ.ll;O..l'tado.t' que não. haja l:I:leml:ll:o 'se dará por te~mll1l1do, pllrém:

J.tr!bulções li junções do. e'lJ1lselllo, um mcmbl'o, ue~e de si!~lo, o E:onse- do, ~<ltl11t, Executivo. lJQ.detá pID'tiCll~ ,
1) Q. Gc.sclllo. elabol'axá JA ~e!l Se· frIO J'cill8triuil'á c.s votoo derel'minllo- .pa;:; sem dlxeltQ, a. 1l0,to•. do debate dc (aI em, \urt\)da de:, acõxda e.pt: ~

llulamellt.u. ' ", Cios !lO Anexo,.A ou 110, Anexo. B. con· qualqul':r a&sw~to, elliamlna..dO; :p.eto Go,\!êrno.. da Relllo. unido da. Gra,- ire
- 2) O, (;OIl,J;e!bQ, manter. QS, tegi,s- rOIme o. ca-~o, pro!JOI\JJollalment;,. ao, comité Executivo, sempre que eatl'! tanha. e, IJ:landa da Norte" e o Conse-

-1;1'01' 1:~tJllel'l\lns eeJas dis~ções da. UUlllel'(). d~ vot-os atribuidlJ, li! cada ~<!llSlde.l'at que estão. em. jélfl'q os In- lho., Qll
J.JTC~cJJ.tc' COll~eUçal!r e. os, clemais ~e-· membrQ. <lU,'· tlgurG no .(\nexo. mêsses. do. ..etclidn me.mht:o. (h)) no, CltllOJ dI': li; sede do COJ:Jlle1hO
lllstmóos que julg3\" <:Qn:l\elüentes, 7J Q,ualqlHotf .membro, exp<u'ta.dor QU ' ,Al'ti~G 18: _seI: trans!eridll do &clno, Unido, ou

imp0l'taclot. tera. peJ.(l. menqa um vQt:j), " (c) no caso de o Conselho, deixa:
3) ,Q eOJlSeli1ol >,ubhcll.\'a um l'ela, 1:' UM haveta. ~otos txllcinulldos., SI Qcfl'Jl~itll GOJl,sultiVQ, It"'b~ de eltis.t.lr. 'tÓIlo ll.lJllaJ, e podel'll publicai'; tatn- C ti· d M CllZo

IJém, quI. Ljl!er outra mforruaçilo_(enl ' Al:tigo 13: Q11 IÇQftS, e <1TC, 41 No caso dea sede do Conselho'
pllrticu]ar"lleu exame anual ou 'q:JI\J· . 1} 0 Comlt/l Executivo consLitulra set transferida do território, do "Rei'-
quel" pl1llr, (lU I'esumo dêste) l'elatJ\la. ,sede" l'e~llJõJ18 e. (lu,orum. um SubcomltiJ. eommltivo sõbre Ccm- 00 lJ'nldo, o Governu do pals-mem-

,às quc,.toc~.que sáo Objeto, <Ia praaen-' 1). A seCle elo, (.ê.'ollg~lho ser!\; em dlções der Mercad", comlJ08to do, re-_ bro em qile se situe a sedE!] do, Con
'-te cO'}vmç~o. J!nllldres. a mel10ll que' O, Conselho de- pl'esentantes técnicos, de .1lbnero náo selho concluirá cOm êst.J um acô.rdo

4.) - Mém \tilS atribuições e funçilj:s. cida de out,a jorma. ,supel'lol' !li clnc.... membros ~xporta. I~ter!laclonal' re.iativo à condição ,lu-
expostas .lU plCsenle Conve1lção, {)" 2J O COllselho rellnlr-s.e-á. peln me.- dores er ClnCQ membros ~mpo~tado~7s rldlca, !los prlvtJéglll6 e As' lmunlda
C'onselllO ter,. tôdas as demais atrl- nos uma vez em cada lllt\tittló: dlJ' O ~'esidente do SUbcol11ltê eowuJ.rvo des do Conselho, de seu Secretârlo

'blllçijcs e fj('scIJlpeuhará. tôdas as de- ano-safra e em outrall ooasiôell C\.ue será. llDllli'adO' p~lo, C'lmltê Executtvo. Executivo, de seu pessoal e dos re
mais lUIJÇOI~.'; que sejam necess,mas Q: J;'1'eaidente decldit Oli. f!ÍIlda.. em,: 2) O SubJ:<Jmitê QQmlultivo ". ,.t~- p:esentantes dos membros nas seB
ao cumjJllIuent" do disposto na !Ire- qualquer outra cIrcunstâncIa prc.yts-ru. sob, COlltlOUQ exame a.s: c.onciiçQe.s s.oe~ convocadas pelo Conselho,
sente CnJ1I'Cl:çao. ta na pl'esente Convengão., correntes do melcadQ e ln!l:!nnllJ.'á b, - \rtlJN 19,

5) O Cousólho, poderá. delegar .1I: 3).0 Pte~ldeut" c<illv<K;ará' uma Comlte' ~ecutJ.vo em. co.nform.idaete DI."os.i f1e8 - Jillancefra/t,
quaJqller de 5P\lS Comitês ou, ao Se- reuUlilo do ....ome~, se assun f.Ôl: 80.•.com o dISPOsto IlQ, utigQ 6:. a Sllq.. ~ ~

creta'rio I<;):rcoll1'Q o - exerclClo de. licitado: li) por crncQ, memb.ros; IV ,com.i!C Qll.S.uJtil/Q, tIll. e.xerclciQ, de SUJlS 1) 0s gastos Cúm as delegações ao
CjuaJ<!u~r de SUIIS aLrlbuições ou fuu' por um 04 IIJll1s rneml:lrc.s, que de.te- ,t'Unçoes. j.ll~f!ra eli\! OOXllll.detaçí!o ijb Conselho E com c.s representantes em
çõrs, Hl H as I'rlativas ao. ol'çamell- nham pelo menos 10% da tl?taUdade reperscntllçoes feJI.as, ~ qualquer Sf us eomltêS e SubcomU1!s serito
1:0 c l\ cJvt~l'mln2.çíi(). das clmtrHmJ- dos, votos; ou c) pelo Comitê Exe- membxo, expol'tadot QU, unpoctador, ousteados por naus l'espectivos Ooverw
ções COlJsttlllt".'l dll8 p&rágl'afos (2) cutl'vo. , ' 3) Qualquer membro l1.ue não faça nos. Os demais jtnStos que 1mem, ne
fio (31 . (li, !lrilgV 19, 1'01' maioria de 4) Para haver quorum em qualquel 'parte do ~ulJeomjtê C%>nsu!tl\!o pode· cp'ssárlos para a execução da presen
doL.~ t1!l,lm (jef' votos emitidos peJos' sessão do Conselho, serà necessátla ril part,!clllllr, elo. debate de. qunlCl~er te. Conv,ençãQ ser~o p.IlHteados pelas
pal~cs cxportadore- e dois terços d<>8i& presellÇa de' delegados que dete-- questão l>ullmellda ao Subcolmtê' contrlblllções anual9 do. membros ex-

~votQs e.m'.tlclocl ne[os paJ;les Importa-. miam, antes de qualquer ajus.te de, C(lns.ulU~Q, selllpre qqe l!lltll ,iulgar pOrtadores e dos membros impo~ta
" l1orei!, Q €:oJ,l8el.bll. poderá., a qualquer vetos efctuadQ nos têrmos. do, artigo, 'que 'QS intet&i;fcs cláqueLe membro dores, A contribuição de cada mem~

temJ)Qo, xevoga1' W dclcgaçl\O pro: 12, a maioria de votoa doa membros, PEtão diretamente afetados. bro para cada ano-sllfrn será pl"Opor-
ll1l11oJ,·la. dl'S /0/,00. QUi!.lquer declsãQ Importadores. . ' 41 I:) S'Ubcomitl! eonsultlvo prestará clonal no mímem de seuil votos em
adut~!:J em virt1lde ele atrlbuiçêles nu, Artigo 14 'assesso,llIo em conforlllicladé com os. 'r.~,açilo .ao, totaL do.q votos dos IJtem-
XunÇQ';I' .?elegatlall Pelo Conselho, elO" Dec:;sões 'artigos perLt"0'ltes da prElSente' CvJl- bi:o..s expo);tado~es e dos tnembi:oll Im-
cOllfQ] li la.de COIIll o. d1s~to neste . - 'ven<:ilo e tarnl)1!m com. ~e18ç,ão àau~19s po,ta!lQres 00, húclo, do, aoo-$fra.
pllJ:ágraIt'1 pocJelll> seI" te'lJsta. pelo., 1) Sa.1vo qUandOl dil>ponhs. em, con- 'Qutras ctu.estl:les qUe (')!.ClOSelho oU o: 2). Na. _JJ;lmelt:lJ" reunlãQ, aPAs 11 en..
COll8elho, a pedl:do ~- qualquer pai,;;: t:rá.rio à. p.resmte CQn,vep,ção, o, Cort.~ 'Comitê Bxecutlvo lhe ubmeter, In- ,~acla. em. \ligar da presente COnven.
importadol' ou exportadol' .feito tIcnl~ selhOi adotal'á. suas deci50es POJ; maio-. ClllSi\'e BC; que' o Cl'Il,;e o lh.~ sub."!',, çaQ, o ~,)11sflho, apro~ará. seu orça
tro de, prazo. a. seI! derermma.do, pe o, rl14 de votos em.itldi:m peJos membros':t . '-, ., tilrmós ek á.i:tiSN 21. da. Dre. illlento, para "" Ol!rlodo, Q)Je,'l tetmlna.-
COll.'lelbD, ~lley. deoisito, !lm I'ellj,~ eXPlU'taclo.reu, e por maioria. 4e votsxl; i ec nos . - ' - ré, em 30. d& lunho (le ],!!.72. e :(Ix:uâ
çiio à quaJ !li\(} se tillllJ:' pe~o, r~wl~ 'emJ:tit1os pelos membros importadores. ,&é!nte Con\!enJ;lMl, a cont.rlbuição a MV' l)aJl'8. \lo, re(e~i,-
são li(), I'l.'G.ZO. 4eternlinacloi vmewarl\ 'comp.utac!os sepatadll.lllente. 1 , Arble:o 1'l" ,qo, aml-sa~a. PJ:'J' ca.dl,l, me1llbro ex-
rodos: os; lla.Jses~membl'Oll. : 2} Cada ml:'m~ro ~e. comp. ,me.te: lIi : o. !;>fJcre.tariaJ:loJ ,pOxtadQl: e. t:a<la. 1Il,ellJl:u:o," t.ro.jljlr,ta-~

O) t>aJ:fl" o deIie.~1Ü)Q d~ S~ llc&iiao.,~ obrJ,gl\tQ.tlll ClUa:,l.U~ rle~ , '. ,tlPr.. .,'
!uu.ções nQ5 tl!.rmOs: da PIesente,-ao.l.l- ,eisâ<! Cl,llll Q ~onselh<! apr<!\'Et W$, tê.I~ ~ tI. O, C<lIlsethQ. l:QIlJará QQUllU!l~' 4.), A.. cont-ibu.lJ;ao,itll,l::ta.t'lc;le q,ual-
VElnç,ió" o. Conselho 1JOlÜU'ã. pllàlJ: q).lt 'mos .dllS dlsposiç,õel! dIJ. l?.rese.\).~. Qon~ ,Ill:~i.lldo ,CQ01IlQStQ po,t tun. S~tetA· ,Q.ue~ membtQ, lWJQrt~r]"t ou; t.tnPQtta
lhe sejllm tornecldos as estatlstlcas e vellçao. rio-ExecutIVO, que será o mais alto dor que venha a aderir ã;J presento
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Convenção, nos têrmos do parágrafo Jutlgo 23 '" 2)' A presente Convenção entrarli contraídas - em virtude ',da presente
• do artigo. 25. será determlnaga. pe- Báti/icà"ao; aceit,ação fi aprQvaç4Q em vigor. para qualquer GovêrnQ que Convenção e .'qua nlu tenha cumpri-
lo Conselho com base no número de •. depositar um Instrumento de ratlll- do ao se encerrar o ano-safra. '
:votos que lhe serão oonferldos e no A presente Con'lençllo seré. sujeita cação. aceitação, aprovação ou ade- ." "'odo '" emb"" "'uft .n +~rnar Es-
perlOdQ que l'estar do ano-safra em à ratificação, aceltll';ão ou aprovação si',o depola de, la de junho de lllH, tado.~emb~~ da+ãEm~ d';;'ra';;te a vi..
curso:mas llão se modificarão as col1- por parte de eade um dOs OavernOlJ tlm. conformidade com as dlsposlçOell
trlbulções dos demais membros ex- signatários, em conformidade, com pertlneIltell da presente Convenção, Il'êncla 'da presentE! ConveÍlçl\o Infor·
lJIlrtadores. e Importadores já fixadas seU8 respectivos processos constltuclo- na data po referido depósIto, fIcando mará o COnselho a res~to, ti I!ste
para o referido ~no.safra. naja. Os Instrumentos do tatiflcação. entendido que nenhuma parte da ,examinarã, a quélltãQ, 4entro de trinta.

5) As conlrlb\llções. serão exlglvéla llceltação OU aprqvllÇio serão deposl. mesma, entrará em vigor para o re. dias, com vistas a negocla.r com ·êsse
lJ, partir do momento em que fQrfim lados junta ao Govêrno dos _Estados Cerido Govêrno até que essa parte ,membro e I. OEE um ajuste adequa
:'fIxadas. ,Qualquer membro exporta- Unidos da América, o mais tardar até entre em vigor para oz demais Go- .do stlbre seus rellllectlvos direlljos ~
dqr ou Importador 'que não pagar sua 17 .de junho de 1971, ficando cnten- vernos nos têrmos dos parágrafo (1) obrlgaclles nos 'têTmos ela presente
contribuIção ao término de um Il,no dldo que' o Conselho poderá conceder ou (3) dêst, artigo'"; , Canvenell.o. Nessllll condições, O Con-
n partir da data' estabelecida pera' Q uma ou vArias prorrogações. a qltlü· 3) Se a presente éonven~ão não eu. selha tcrã ó direito de recomendar

to á .fi lta d ,., A I tá i - t t ~ uma emenda em conformldate com plmgamel1 perder seu" re e vo- quer >Jouv"rno s gna r o que nao e· rar em. vigor em eonforlnldadll com ~l1ràgrafo (2) aestíl artigo., .
t até quo) pague a oontribulç'lo, ml\.ll nha cleposltado seus Inst)'uinelltos de o ,parágrafo (1) dêste artigo, ~ os Go·
não se eximirá das obrigações qUe Ihll ratlflcaÇ.ão. aceltaçl!o ou aprovação vernos que tenhe.m dePQsltado Instru- , Artigo 29
cabem i;>or fôrça da presente Con- até 1\, data Indicada. mentos de ratifiCação, aceitação,
vtlnç!lo, nem será. privado de'_nenhum . Artlga 24, aprovação ou adesão, ou' declarações Aplicação territorla~
dos direitos que lhb são reconhecldoa I ri de -aPlicação p.\"ovlsórill, poderão de· 1) "'uaiquer Oovêrno,' no momento
pela presente Convenção, a menos que ilpltcação pravill4 G cldlr de comum acOrdo que a mesma de !IS;lnara presente Com1e\1<;ão, de
Ó Conselho assim o decida. A I tA.' d" entrar~ em vigor para os GQveff1Q11

6)' o Conselho publIcarA. em ca"n TQdq Oov"rno - s gna ..rio llo er.. t h d nA.'t d I t • rf.tlflrá.la, aceitá-Ill f,plícá.la provi·
nuo-safl'a um balancete autentlcad~ dePQsitar Junto ao Govêrno dos Es- que en am e....... a o ns rumeu,os sl)riamento. <lU aderir à. mesma. pode- .
lie sua. receita e despesa no ano-w~ tados Vnl oa da Am~rlca. uma deela. ~â:sã~:icaCiíO, 8?eltação, apróvaçâQ qu rá, declarllr' qUO seua' direitos e obrl-
fra anterior. ração de apllcaeãopr<lvis6rla da pre· Art'go 27'- $'aeôe&, ,UOO têrmos' dá presente con-

sente Convenção. Qualquer outro 00- , vencão, não seTão ap"lica,vels a. um ou,
7) O' Conselho, antes de s\la, dlsso- vêrno que possa. assinar a presente DmuçliQ, emendai -. TEltlralill mais de um dos lerrltOrios cUja:, re;·

.Iução, tomarlÍ llS medJdas necessárias Convenção, ou lluJo pe4i<lo de adesão . -- presentação Internacional exerça.
pata a llquldação do Pallstvo e para ter ha sido aprovado pelo Çot1.!\elho 1) A presente Convenção permane-
Il. disposição de seu ativo e arqul· poderá também depositar JuntO a~ cerá em vigor até 30 d~ Junho de, 2) com el(ceção dOS território!; em.
'vos. . - (l(lI'êrno dos Estádos Unidos da Amé. 11)74: Elltretanto, callQ lIlI tIlllIOllie um r~laçã,O ao.~ Q,uals se tenha. feito uma.

J\rtlttO 20 rIca uma declaração de apllcâçAl)"ro- nõvo Acôrdo sôbre trigo, nos «lrmos deoll1ração em ·couformldade com Q

vls6l.'Ia. Qualquer Oovêrllo qUe ele. dos. artigos 21, e êsse Acôrdo en tre parágra!o (ll dí,'ste artigo, os direitoa
Coop~raçl!o com olltma organlzacões posltar tlll declaração 11llllcará proVI- em vIgor antes de 36 de jl,lnha de o obrillacões de-qualquer Govêrno, noa

tntcTIJovernamentals sOrlamente, J)llrte na mesma. 1974, a presente Convenção so PCI" tt-rl'\)os. da presente Convenção, serllQ
1) O Conselho poderA. concluir os. manecerá em vigor alt: a data da en- aplicados li tO\los os tertltórios cuja

~justes que sejam necessátlOll para Artigo 2~ t~ada em vigor da nllvo AcOrdo. rOllresentaçüo; Intermwlonal o referi-
estabelecer consultas ou cooperaçlo ,Ades~a :l,) O Conselho ilOclerá reCOmendar cio GovCroo e.o:erça.. ,
com as 1'l!lçôes Unidas 11 seus 6rgãos. 1) Qualquer Govêrno representado aos me!I1brog, uma emenda A presen. ~) QU<1Jquer mambro. a qualquer
em particular com a UNCTAD e com na Confordn~a_d&Il Nações Unl.das te ConveI',ção, 'momento depois de ratificar, aceitar,
a F,.\O, bem como com QutNs or- sObre o 'frlgo, 1971, ou aQvêrnq de 3l O Conselho podlJrá fixar o pra:oo aprovar,- llpllear. provlsõriamentt· a.'
ganlsmos especializados das Nações qualq!ler pais parte na Convenção SÔo dentro do qual cada. membro deverá mesente Convenção ou aderir A mes~ :

'Unidas e organIzaçtles Intergoverna- bre Comércio de ·Trlgo, 190.7, poderá notificAr ,ao Gll''1êrno dos Estados ma poderá declarar. mediante notl-
mentais, conforme fOr apropriado. aderir à presontll Convenção até 17 Unido&. 'da. Amérlcfl, lIe .aceita: QU nllo flcação ao Góvêrno dos Estados Uni·

21 O Conselho, tendo em mente a de Junho de 1971, InClusIve, flcando l!o emenda.· A emenda. entrará em vl- dos da Arnérlca,que -seus dIreitos e.
tunção. espeGI~' da UNCTj\D no cp- entendIdo que o Conselho poderá ior uma. lIez. aceita. po~.. membroll el(· obrlgaçiléa. n911 U!rmll8 da presente.
mérC\lo Internacional de, prOdutos de conceder uma ou vArlrul prorroga- portadores que reúnam' dol.~ terços Q{)nvençâo, serão 'apJJcados a um ou
b\lse, deverá Informá-la; quando Jul. ções_ a qualquer GOvêrno que não dos votos dos membros exportadores mais· terrnórios em' relação aoa qual!>

_BlLr t;onllenlente, sObre suas 'ltlvlda- tenha depositado seu Instrumento até e por membros ImportaC\orea IlU& refi- "'er feIto uma declaraçllo em con·
ilcs e, programas de trabalho. essa data.. nam qOls terços dos votos dos mem- tfJrmldade com o parágrafo, (lI dilato

2) Após' 17 de junho de lilU, toda bras importadores.. , artigo. '" .,' , .
,,;:; Sda~ cg::poel~~,,~lg~aqUp~e~:i; GovêrnQ convidará à CQnferência das 4) QualqUer membro. que não te; 4) Quadquer mem1:'ro, madlante na:'
,. "" ~açõelj Unidas. sôbre o Trigo, 19'11, nha notificado ao -Govêrno dos Es- líficação ao, GOl/A-no AM, "'-tftA,n.
Convenção materialmente é InooItlPa.- pederá. aderir a. preseqte COnvençIia tados Unidos da Am6rlca a aeeltação O 'd A. I'" ...... "'" .........

c tlvel com as condIções que as Nações nss condlçOes que o Conselho julgar de uma emenda. ná. data tlm que a ' m os <UI Amor <:a, poder' retlra.r da.
Unld!lS, SEtUS órgãos competentes e apropriadas. por maioriA. de dois ter~ referIda emenda entrar em vigor, po- presente. Convenção. sepàl'adamente,
organls.mOs especializados possam es· ços dos votos emitidos pelos mem- derá, àpós transmltlr pór escrito ao um ou mais' de um dos terrttórlQ$
labelccer para -qa oonvllnlos Intergo- broa exportadores e de dOis. -terÇQs dos Oovêrno dos EstlldQà Unldoa dll Amé- cujd· represento.çl1o ,InternacionaL
vernamentals sObre produtos' t;le base, votllll tlmltldQs peloa m.embros lmIlór- rica a notlflcaç/lo de .retltada qUe o exerça.
essa llicompatlbllldade será consjde- tadores.· 'Conselho exigir em cada callO,' retl~ 5) Quando um territÓrio, ao qual a.

_rada com" uma circunstância. que lie 3) A adesão s.erâ formallzada me- rar·se da presente Convenção ao têr· presente _Conven~o se aplique, noa
~plle ê, execuçlí.o da prellente COnven· diante o depOsito de um instrumento mino da ano.safra &In QUTliO. ma.s t~rrrios da~' pará.grafo (2) e (3) d/lslll
~o, devendo então lev.s.r a. cabo o d.. adesllo junto !lO Govêrno dos EB. nem por isso ficará lsentq ~1I quai- artigo, a.'ca.n~ar ""s,ter,lorme.nte & In.

-procedimento estabelecido nos pará.· C(U r d b i - t Id d ~ ..-tados. Unidos da Am,érlca. ~ e • as o r ga~oeS ecn la !lS nos ependêl}!Jia,. 9 ,Govêrn,o .dêssfL teu!..- Ill'afos (2), (3) e (4) do artigo 27. êrm~" d p n C 11 . '6 ' d4) Quando. para os· efeitoS de exe- ~ li, I'llse e onvenç o, 11 que "rIO po erá, dentro dos noventa dIas
Artill'a"21 cução da,' presente convenção, \se fi. lIo ten~a cumprIdo ao se eneerrtll' o após a, o~timxà,Q"da Ind~pendenc!ll,

.\';er referência li membros cujos Go- ar.o-safrll.. Qualquer membro etlle se declarar, meq1ante notlflcação ao Oi)-
'preçQr, 11 dir~ltos fi QlJrl(/aç/les vernos. tenham aderldQ à presente retirar· nessas condições não 8Iltará, vêrno dos, Estados. Ün1qOS da Amá-

conexas _ I convençll.o nas conellç6es_estabeleci. vinculado ao disposto .na emenJa que rica., que assume OS direitos e obrl-
, d!lS pelo Consellla em conformidade Qcasiona a aua retiraM. Se qualquer gações inerentes -ll. uma Po.rtll na.

A fim de assegurar suprlnúmto (til oom o disposto nestlJ artigo, f1"uram membro ,prolllu, qatlst:atõrlamentll. ao presente 'Convençao.
~rlgo e de' farinha de trigo· aos mem· " Conselho, em sua primeira sessão . , ~
broll Impo~tadores, e mllrcados para no Anexo corresPQndente. . s,'p6s. a entrada em vl~or da emeoda. -8) Para os efeitos da l'edí&trlbulçã.o
trigo e farinha de trigo AOS membros Artigo 26 que não .fol posslvel aceitar a refe- db votos nos termos qO ,artigo :ta;
uportlldore.s, -a Preços equltatlvQs e Entrada tmt vtgiJt rlda emenda dentro do J;lrll.zo- previa- ·cJualquermodiflcação na apllcaçâo (la.-
.s.tá.veis. o Oonselho examinarA., no to .d.evldo a dificuldades de carllter presente Convençlo, em conformldll.-,
momento oportuno, Qll questões rela.· 1) A presente ConvençAo ·entra.rfl constitucional ou Institucional, e de·' de com êste artIgo, strfl encarada CO-'
tlvns a pr~ços e a d,ireltos e obrlga,- em iiigor para. (Js GOvernos que te· clanr sue. Intenção de aplicar a mo uma modlfleaçllo da partleipa.'
ções COn88I\S. Quando se julgar que nham depositado Instrument04 de ra- emenda provisõrla"lente at~:a eufl Cão na presentll Convenç!lo, da ma.
e.'\Snl' que~tõe5 podem ser negociadas tlflca.cão, aceitação, aprQvação ou aCllltaçãa. o .Conselho podera prorro- fieira que far a,;>roprlllda· /l.s Clrcuns...
com êxitQ, com o objetivo de serem adesao, da seguInte maneira: gar, para ~SSll me'llbro, o perllldo.n- .ancias.· .
npllcadas durante a. ·rlgência. da pre· ." , xado pará a, ac(ljtaçã\l até que sejam . A 'I "
sente Oon,venção, o ConselhO\pedlrà ct) em 18 de jun'ho de 197Vem t~· superadas tais dif' .uldades. _ ' , ., r, ~ç :.19,
ao Secretárlo.-GeraJ da UNCTAD que laça0 á tOdas 8S disposições que nao -. 5) Se, Um mellli!ro j\~lgllr que ~eus Not'!"cctÇ{td do G v(frn d itdrl
çonvoque [umaconferênola. de nego- sejam ?S artigos :$ a 9. Inclusive, a Interêsses &lIo l?tll.Íudicados pllla a.pll-. I I , " o o ep?s o
ciaçfi.o. 'f e o artigo 21; e ~-, cl\Cão da presente çonvençí!,o, poderá O GovêrlW d(lS Estados 'Unidos da

< b) em 1° de julho de· 1971, em re." "Submeter o ,casa ao COJ;lsellw.· o qual América, 'em ,sua qualidade de ao.
~ 1 Artigo 2l! IaçÍl.O aos artigos 3 a. 9. Inclusive, ar- examinará a questão dentro de trln- vêrno depositário, 'nótlflcarl\, a.. todos

, Assi/latura tlgo 21 s.e os Instrumentos de ratl-. ta. dias. SI!, apesar 'da IntllTvençllQ -do os GovernOE slgnatarloa de. presente
" tlcaç!lo, ace1t(lçlo, a.provllção ou a:de- Conselho. a memhro Interessado con. Convenção li a tados OS; Governos que

11. presente Convenção ficará aber- silo ou declaraçãô de a.plicaçiLo pro- slde~lU'. que seus,lnte;êiises. continuam a ela tenham aderido, qualqu~r, assi
til, em Was111ngton. de 29 de marÇO vlsórla houverem' si(1o depositados; o preJudicados, podera retirar-se da natura,· -l'lltlflcação. aceitação apro
de 19'11 a-.3 de maio de 19'11 incltiSl· mais tntdar, até 17 de junho de 1971. presente Convenção no final de qual. vação ou aplicação PrOvisóriA da pr~
ve, à as$tatura "dos Governos dos. pelos GOvernos· d~ palses-membra! quer ano.safra, notlttcnndo por escr:. Bente Convenção e,' qualquel' adesão
palses que sãõ Partes na Conven· exportadores que detenham ·pelo me· to IIUa. retl~rada. ao Oovêmo dos Esta· '" mesma. assim, ·como Qualquel' no.
ell.osôbre Comérolo de Trigo. 1967, nas 6Q% dos votO$ Indicados no Ana· do~ Unidos da AmérIca. pelO m/mo! tlf:cação e aviso que receba nOll têr
e dos. Governos representad06 na xo A e de Ilalses,·membros Importa.- noventa dias antes do término dêssl'l mos do artigo 2.7 e. qualquer decla.
Conferência dM Naçges Unida. s6- dores que detenham !leio JIlenos 50% ano-safra, mas nem por Isso ficará ração e notificação Que receba nog
bro o TrIgo; 1971. dos voto~ Indicados no ~nexo B. ISento de qualquer dM obrlgaçlles têrl11os. do artigo 28.
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MENSAGEM
N.o 405, de 1911

cional, .nos têrmos do artigo 44', .in· Artigo' lI!
ciso I, da Constituição Federal. Dejínígõe;; Gerai;; ..'

AprOVeito a oportumdade' para le- 1: 'Na presente Conve:tlção:
novar a Vossa Excelêncm; Senhor
PreSidente, os protestos do meu· mais a) O termo', "B~asll" designa a
profundo respeito. - lIlál'io, Gzbson República. Federativ:a Brasil;
Bm:boza, ( . -, b) O Têrmo "França" designa os
DO MINISTRO PARA OS ASSUN- Depm'tamentos europeus e de' Ultra"~

TOS DO, GABINETE CIVIL mal' (Guadalupe, GUiana., :vrartll1iCa
OficIO nO l,526-SAP-71 e Reumão) da RepÚb1J.ca Francesa e·

Em '19' de outubro de 1971. as zonas àdJacentes às águas territo-
riais da França sôbre as qua1s,' eme

Excelentissnno Senhor Prllnelro coníormidade com' o Dir61to Interna-
Secret.ãrlD· 'clonal, a Françã pode exerce~' os ãi.-'c

'renho 8~ honra de encammhar a reltos relatlVos ao'fundo do mal', ao
~ssa Secretarra, Mensagem do, Exce- subsolo marmho e aós ~seus reem'sos
lentissl'110 Senhor 'Presidení3 da Re-' naturais; . .
llHblica, 'acompanhada de Exposiçito a) As expressões "um Estado Con
de Motivos do Senhor MUl1stro de 't1'atante" e "o outi'o E-stado Contra-

(DO P?~ER EX~ÇUTIVO) Estado das Relações Exteriores, rela- tante" -deSignam, segundo o contexto,
tiva ao texto. da Convençilo para o Brasil' e a França; , .

Submete à delilJmação do Conqtesso Evitar a Dupla Tributação c Prevenir d) O têrmo "pessoa" compreende
Naczonal o texto da Convcnçiíó TJara, a Evasão Flscal em Matérlit qe Im- lima pessoa fíSICa, uma soé:ledade ou
Evitar a Dupla Trzbutàção o Pte- postos sôbre o Rendimento, firmada qualql',lel', outro agl:upamento de "peso:
venzr a Evasiío FiScal em Matéria
de' Impostos Sõble. o' Re1'.dllll.~nto, entre o BraSil e a República France- soas;

, jÚ'mf{do entre o Bmszl (1 a Re'pÚ- sa, em 10 .de setembro de 19'11. e) O tênno "sociedade" designa
( ,bl1Ca Francesa, em 10 de setembro . Apl'OVelto a oportunidade para re,_ qualquer pessoa JUl'idICa ou qualqUel'

<- entlda'de que é conSiderada como uma
à:e '1971. . '. - , novar a Vossa ExcelênCIa nrotestos de pessoa Jurídica para fins tributários;

, ' . elevada estllÍla e consúleraçào,,-
, (As Comissões. de Relações Exterio- João LeItão de Abreu, Ministro Ex- f) As expressões. "empresa de um
res,- tle Constituição e Justiça e de tra6rdmário para os Assuntos flo'Ga, Estado Cilntratante" e "emprêsa do
l'!lcQnomia) . ~, binete ÇfVIJ. outro Estado 'Contratante" designam

respectlvamente uma emp,'êsa .!'xplo-
Exoelentíssimos Senhores ,Membros CONVENÇAO' ENTRE A REPúBLI- rada por um residente de um Estado

'do Congresso Naclilnal: CA, FEDERATIVA DO BThASU" E Contratante ,e- uma emprêsa expIo
- Em conformídade éo~ o dlSPOstô . A REPUBLICA FRANCESA PARA rada por um residente do outl·o Esta-
no artigo 44, incJso T, da Constltui- EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇ1j,O do Contratante; ,
"ão Federal, tenho a honia de sub- E PREVENIAR a EVASAO FISCAL g) A, expressa0 "autoridade 'oom-
meter,á elevada consldera:;.ão de V9S~ EM MATÉRIA- DE lMPOS'rOS petente" designa:

ANEXQ A s~ Excelências, acompanhado de Ex- SOBRE O RENDIMENTO. ,(1) no Bmsll: o Ministro da Fa-
. VOTOS. DOS' l\lEMBRilS EXPORTADOll= pOSição de MotiVOS do Senho,' Mims-, O, Presidente da 'República Fe- zlmda o Secretário da Receita Fe-

~ , . , , tro de Estado das .Relacões Exterio- der§-tl.va do Brasll'e derai 'ou seus representantes autori-
Argentina. ',.................. l,PL:. 1'es, o texto da Convençiío para Evi- ~ados;'
Austrália - ;i '. 109 tal' a Dupla.Tributação e Pl:evenir a O PreSidente da República Francesa Gil na França: o MinÍstrn ela-
Bu1gárra ~ -./ II Evasão FIscal em Matéria de'Impastos ,Desejosos de evitar na medida do EconomIa e das Finanças ou seu .l'e-
Canadá , , . .•• . ..• . . .. • . ..• .• 28h sôbre o RendImento, firmada entre o possivel a dupla tnbutação e dt' pre- presentante deVidamente' autorIzado.
Ccnumdade Econômica Euro- Brasil"e a R,epúbllca FranCe~'1, em 10 vemr a evasão fiscal em~matér!it de 2. Para apl1cação da Convençáo

_péía ......... ; .'........ ,_ 100 de setembro dt' 1971., '-- impostos sôbre O' rendimento, deslg- por um Estadó Contratante; Qualquer
!jlstados Unidos àa Amérioa ".}; 280 Brasília, 19 de outubro de 1971. - llaram para êsse fim como Pl~mpo- expressão ,náo definIda de outro modõ
~Espanha ,. :,' ..;ry 51 El1!Í119 MédlOi. ,- --tel1cil1rios' . terá, a não ser que o contexto eXiJEt
Ctrécia "'.-.õ:.- ::!l!I ~ EXPOSIÇãO DE MOTIVQS " bO O Presidente da' República Fe~ interpretação diferente, o ~ signiflCado,
MéxICo- •.-.' - -' l~ 1.: "MINISTRO DAS RELAgôES . ,derativa.do Brasil: que lhe é atrIbuído pela legIslação,
Quêllla .-•• , '1 1"0" I - EXTERIORE,S . , O 8enh01' Máno Gibson Barboza, dêsse Estado Contratante relativa aos
Suécia ; ~ b - Impostos que são obJeto d da o.on-
Únião das Repúblieas, Sooialis- Em 13 de outubro de 1971.. 'Em alxador do BraSil, Mil1Istro ele venção.

tas Soviéticas .. ~.... i',--~.;,· lÓjl N0 DPF-DECC-DAI-330-5Sl.S<8ú)' Estado das Rela~ões ExterlOfes,· Artigo' IV
U'rugual' •.........•••• .-........ .5..\ Súa Êxcelência o' Senhor O. Pl'esidente da Repúblicá ],'ran.. Domwílzo' Fiscl,l!

ANEXO B 'Beneral-de-Exército 'Emllio' Garra~- cesa; " - .
.tazu MédICI, PreSidente da RepÚbl1ca.· O senhor Valéry Giscard D'Estalng, 1. PaTa os eíeitos da, presente,

VO'l'OS DoS MEMBROS' IMPORTNJORES Ministro da Economia 'e das )'man- convenção, a expl'es'sáo "l'esiàeme d,e
10

Senh.or Presidente, ças,;" ' " um Estado 'Cpntratante''é 'designa
ÁfrICa. do Sul • .. .. ..... qualquer pessoa que, em VIrtude da_
ArábIa Sau.aita ' '.·,;·.·i.'i'.. 10 Tenho' a honra de submeter à alta 'Os \ quaIS', após . haverem exibido legislação dêsse Estado, está sUJeita'
ArgélIa', ; .. .-•.:::':, 14 allreclação .de vossa ExcB,lenola o seus Plenos Podêres, achados em boa a lmpôsto 11esse Estado, devido ao
Áustria . . .-•.i-..:" 1 te?tõ.da Converlção entre o Bl'8.síl e, e deVIda iorma se damIClho, á' sim resIdênCla, tt óua
Barbados' •.•..•.••••';;........,.... 11 li França, firmado em Brasllla no dia " .sede ,de direção' ou a qualqu61' outro

'BOJíVl~" .. ; '.;.'i~·'-i·.-!l, 5.10 de setembro do corrente m;lO, para_ ConVlBram' nas~seguintes dispos!- cl'lténo de natlueza 'análoga.
BraSil _ -.. '; -.. .- .....7.... 71 evitar a dupla trlbu.taçãp e~prevenir ções: . - 2, Quando, segundo a,dispoS1QàO
Cel1ão ~"""", 17 .ao eV!l:,são f1scal e!n matéria de impcs- Artigo 1 do parág.,iífo 10, um~ pessoa fJSica
Chm!> o;' 19 tos sobre o Tendlmento. Pessoas Vúadas róI' conSIderada :nomo ~re~idellte de-

.Colômbia' '.......... " 8 2. A~ nego~lar, a' convenç!i~; a A presente óo~'venção ~e -:tfllica às ambos os Estados Contratantes, a Sl-
Comumdade Econômica: Euro- I Delega:21!,o brasl1eua levou em !3<!.llLf1 a pessoas reSIdentes ele um ou nos dois. tuação será resolVida segul).do âs se-

péia ., , .. , -, 152 orientaçao contida na Exposlçao de 'Estados Contratantes gumtes regras: ,
Costa Rica . - 3 Motivos DPF-DECc-127-551.3(85J, en~ , . , a) Será considerada como·reside!!-·
Corém (Repúbilca da) ...• ;' , 16 caminhada a Vossa Excelência em 26 Artigo II te, do Estado Coiltratante -em que da.
Covelte ; '3 de' abul do corrente ano. Impostos, Vzsados disponha .de uma habitação perma-
Cuba '....... 2,~ 3. Com efeIto;- 'foram estnbelecl".. .. ', nente. Quando dispuser de uma
Dina.marca , 7, 1 das clá'usulas, ao longo da Conven- .1. Os Impostos atJaliJ_ a-~s' quais habitação perman~!,1te elll,: ambos os'
'E' S I d ' .' 2 .ção, que, através de um alivio fiscal, se aplICam a Convençao 611,0: -/. Estados contrs,tantes, será; eOl1slde-,

, a va 01' >0; .. • ·'i' "t' . , rada como t'esldente do Estado Con-
EOllador "es Imulam as transferências. recIpro- a) No ,-ca'So do Brasl1: tratante cc>m o qual suas ligações pes-
Fl~1iándla- ·i .'.' 2 cas de dividendos, ,luros e "royaltles",. , _. . .-
Guatemala , 3 criando'um.'cUma maIS favor!l.vel aos - o,lmposto feaeral sôbre--a renda soais e econômIcas seJam mais estr'el-
Grã. Bretanha ,' ....•.." 183 investimentos nos territórios de am- e - proventos de, qualquer natureza, tas (ce!1tro de mterêsses JVi.tais):
1nd1~ , 34 bos,os palses, " _ com exclusâo das lllCldel).cias c sôbre b) Se o Estado Conttatante' em

41 A, A Convenção, virá proporClonar rem?s'ns excJl?en~es e atwldàdes de que tem o centro de seus thtel'êsses-
Inàonésla 'i, • 2 Igualmente, condIções mais favor~o•.m~nG. ,'''o:·tanma; -v1tais não puder ser, deterlnlnado, ou'
Ir;; ,...... d l'm t d se não dISpuser ne uma o, halntaç'ío
Irlanda ., , .. " "·~""'T . 7 V~lS ao .t~senvo VI, en o a navega- b) ·No caso da França' "ermanente' em nenhum dos Estados
I I . 5 çao marl lma e aerea; ao mtercãm- _ I a-' t ' o'b'" . d' " "
srae ; õ· blo de (serviços de prafisslOnals 111le- ' mp s os, 1e 11 !en a Contratantes, 'será cOl1S1d~rada como

Japão •.....•..••..•• , .•.•• ' 17~ rais e de atividades de artistas e des- -:- impõsto sôbre socieàade.s, in- l'esdiente do Estado CQlltrata~lte em
Libano v •••••• 5 portistas; à expansão das atlvid§.des CIUl!,1do Qualquer retenção na fonte, que permanecer habltuall1).ente; .

,,:;:~{~, ," :: :::::~:::::::~::::. 2 cultura~s attavés do interc~mbjo de o ~pI'écompte",. ou qualquer paga- c) Se p'ermanecer .,haqltuaimente
io professares e es~udante~; mento antempado 'l'eferente aos lm- em ambos os Estados Contratantes

M~rl'{)éas 5, Pelas razoes aCIma' expastas, postos visados acima (doravante de- ou se não permanecer halbituaim<"lte
M2.uriClo ' , 1 ••• ••• ••• ,2 8enh_or Pres1del}te, cr610 que a Cem- nomll1adOS" "impôsto,' fl'àncês"). . em nenhum dêles, sel'a considel'l1dl1.
NIgél'la' 1

1

vençl1.o em apreço merece a aprova- - . " como residente -do Estaào Oontrlt-
Noruega ,.. , l4 9~0 do Poder LegislatlvQ e, para esse, ;2.' A CO~1Venção será também apIi- tante de que fôr,naClonaI;
P0,1S0P' BaiXOS (;I) • .-••••• ,.. 1 fim, junta á presente um projeto de cavei aos 'Impostos futuros de' Ill1tu- , d) Se fôr naCIOnal deJ ambos 'os'
panama' .,: .. ,. ..•..•.•••.• ,I 2 Mensagem, a 'fim de que VOSS'l Exce- l'!'za .idêntlca Dl! apáloga que "enham Estadas Cl>ntratantes oll '13e 'lão fól'
P~C1L1istão .. , '.,......... 16 lênci~, se assim houvel' Por bem, se 8, ac~escer aos -impostos atllal~ Oll a nacional de nenhum dillésl as '~llt(>rl-
Pel'u ~.!,.,•..!..~.3 251 d1gne el1c~,mlnhá-Ia e.o COlllll'esso NlI- f>ubstítul-los. dades competentes dos Estados'Co:o.-

Artigo 31 '

i~e",v"'o entre o PreâmIJuto " "
, Convenção

A~ presente Convenção eompreende
o Preâmbulo do Acôrdo Internacionál

, do 'l'ngo, 1971. ...

Em fé do que, os 'abaixo assinad6s,
d~VldftB)ente autorizados para tal fim
por seus' respeotivQs Governos assi
naram- a presente Convenção~119S da
tas.que aparecem ao lado dE\ suas as
s:natüras

Os textos da presente Convençlto,
·nos. ldlOmas mglês, francês, TUSSO e
'espanhol' serão Igualmente autênticos,
fIcando os ,originais depositados Jun··
to ao Govêrno dos Estados Unidos da
Ame"Ica, qL1e remeterá cópia autên
tIca dos mesmos ~ cada um dos Go
vernos Signatários e dos Governos que
Venham a. adel'lr á mesma e ao Se:
cretárlO Executivo 'do Conselho.

Artig~ BU -Poxtugal : "1
C·Opir}. autêntwa da Convençatl 'República Árabe Unid~ •••-.'.1

Tão iogo seja 'possivel após a en- Repúblíc~, Donunicana -.]
trada -definitiva em vigor da pr.~sen- s~1'!-ta S~ ··-··1, SIrIa : ;]

. te ,co,:ven,çã;o, o ~vêrno (?ep?~tário SUÍça ............••••••.•••1

e~! Iara c.oJ?la a~ent:ca d," ~~onven- Trmidad e Tobago •••••••• "'1
çao l nos 19-1Omas :ngles~ ~ran~'"Ss, rus",- Tunísia- ' ;- .•... -. ~1 r

59, ~spanhol, Secretario-Geral: das TurqUia .......•..••..•.••~1
:Nacoes l:!:mdas par~ que ,êilte a re- Venezuela -.•, , .-.
gistre. em conformidade com o art'\-
,gD 102 da-:Carta das Nações Unidas,
Tôda emenda à presente Convenção I _
será comunIcada da mesma) form". (

(1) eom relação aos.--interesses das
i AntIlhas !jofandesas e Suriname.
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i%1'a.te.ntes resolverIa til questlio de por si, 'bastante para fazer <la. ll."~ n. Se a sede da direção efetiva da b)' São igualmente considerados
Jomumacôrdo. quer· dessas socieclades est111féleol"" emprêBa de navegação marltima se como dividendos pagos por uma so-

3. Quando, em vir~ude das dispo- mento permanente da ,outra.; \Situar a bordo de um Illtvio, csta sede ciedade residente da l!'rança, o paga-
flições do parágrafo 19, uma, 'pessoa ' - ArUVI . I será. considerada situada no Es~ado mento bruto representativo do "avoir,
'que não seja uma pessoa física fôr go, 1 'Contratante em que se encontre o fiscal" regulado pelo parágrafo 39, e
;Considerada residente de ambos os Rendimentos dos Ben« 'pôrto de registro desse navIo ou, na as somas restituldas a titulo do
'Estados Contratantes, será, conslde- - Imoblltãrlo~ ausência de pOrto de registro, no Es- "précompte" reguladas pelo parúgra-
~ada residente do EstadO) .9ontratan- tado Contratante em que reside a to 4 referentes aos dividendos pagos
:te em que estiver situada a $ua scde 1.,Os ren~imentos _ proyel1fentes pessoa. que explora õ navio, por essa sociedade. .
A ti de bens imobIliários Sil.O trlbutávelS - ~ li. O cUsposto no parâgra!o 29 não
/,'c direção efe Vil.. no Estado Contratante em que ~"ses Artigo IX f t· t but - d d"" ; a e ara a ri açao a socle ade

Artigo V bens estiverem situ.!tdos. E1npr{Jsall A88OClCUfag. com referência aos lucros que derem
2. a) a expressa0 "bens imo~· _ . . origem aos dividendos pagos.

Estabelecimento Permanente lIários" é definida segundo a leglsllt- Quando: 7. O cUsposto nos parágrafos 19 e
1. Para efeitos da presente Con- ção fiscal do Estado COntratante em a) uma emprêsa de um _Estado 29 não se aplicará quando o bene..

[yenção, a expressão Itestab~lecimenj:o que ta~ bens e~tive1'em' situad~s; Contratante participar direta. ou ficiá,rlo dos dividendos, residente da
permallcnte" significa uma IllStalaçao, õ) a expressa0 "bells imob!llál'iOS" Indiretamente da direção, contrOle ou um Estado Contratante, tiver, no
fixli de negócioll em que a emprêsa compreende sempre os acessarias, o capital de uma empl'êsa do outro' outro _, Estado Contratante de que t1
exerça toda ou parte de sua atlvi- gado e o equipamento de exploraç!les Estado Contrattante, ou residente a sociedade que paga Ol!
dade: ' agricolas e florestais, os cUteltos a cUvidendos, um estabelecimento per..
. 2. A expressão "estabeleciment.o que se apliquem as' cUsposlções. do õ) as mesmas pessotas p~rtlcdlrar~m manente a que estiver efetivamente!
permanente" compreende7 especial- direito privado relativas à proprieda- cUreta ou indlretamen e a reç"o, ligada a· participação que dá origem
mente: , de territorial, rural ou . urbana, o ~ontrôle ou capital dte ~ma ~mprêsa aos dividendos. Neste caso, são apli..

a) "Uma sede de direção{ usufruto de bens imobillários e os dl- e u~ Esdado c~ntra:t de ce-~ma cáveis as disposições do artigo vn.,
11) uma sucurs\l.l; reitos a retribuições 'variáveis ou ~myr sa o ou 1'0 a o on m- 8. ct) Quando uma sociedade l'S••
cl um escritório; fixas decorrentes da exploração ou e, ne~ ambos- os casos, as (luas c-m- s!dente do Brasil tiver um cstabele..
cl) uma fábrica; conces~ão da exploração çie jazidas presas estiverem -Ugadas, nas suas cimento permanente na França po-
e) uma oficina; mineraIS, fontes e outros recursos Ia ~ i is f' . derá ai estar sujeita 'a um llnpOl>tG
t) uma mina, uma pedreira. ou naturaIs; os navios, barcos e aerona- re çoesdic~merc ~t ou , m8.~Ce1l'lt3, retido na fonte conforme a"legisLa-

"gualquer outt'o local de extração de ves não são considerados bens imo- PdOifl'i oon dçoes aoe asi ou lmtapobs rs .~u~ ção francesa, mas ~sse impôsto sera
recursos naturais; blllários. ram as que ser am es e eCI as calculado à taxa prevista no parúgra..

, _ 3. As disposicões do parágrafo l' entre empr~sas independentes, os fo 2Q do artigo X. num abase corres.
, 'g) um canteiro de cOJ..!Struçao ou aplicam-se aos - rendimentos prove- lucros que. sem essas condições, te- pondente a 2/3 do montante <lo~
de montagem cuja duraçao exccda. nientes da exploração cUreta, da lo- riam sido obtidos por uma das em- lucros do estabelecimento perm!1neme
seis meses. cação ou arrendamento, assim como prêsas, mas não o foram' por causa determinado depois do pagamento CiO

3 Um estabelecimento não se!á de qualquer forma de exploração de dessas condições, podel'áo ser inclul- Impõsto sõbre as sociedades, referen-
con'siderado permanente se'. bens imobiliário.s._ dos nos lucros dessa emprêBa e coh- t - I4 dis - ~ seouentemente tributados. e a esses ucro!' .

ct) as instalações torem utilizadas o' As .poslçoes dos par"grafos b) Quando uma sociedade resl~
Unicamente para fins de armazena- 1. e. 3Q aplicam-se. igualmente aos Artigo X dente na França tiv\lr um estabelecl~
gem, exposição ou entrega de mer- rendIme~tos provementes .dos bens Dividendos mento permanente no Brasil poctCl'{f
cadorias"pertencentes à empl'êsa' ImobiliárIOS de uma empresa e aos aí estar sujeita a um lmpôsto retido
._ õ) as mercadorias pertencentes à r~ndimentos de bens i,mobiliário~ u}i- '1:. Os dividendos pagos por uma na fonte con:!ol'me a legislação bra.
empresa forem armazenadas unica- lizad"!l para _o exercicIO de proflssoes sociedade residente de um Estado S\lelra, mas êste ImpOsto pão poderá,
mente para fins de depósito, cxposl- liberaIS. Contratante a um residente do outro exceder a 15% do montante bruto do
ção ou entrega; , Artigo' VII )!lstado contratante serão tributados Jucro do .estabeeclmento permanente,

c) as mercadorias pertencentes à Lucro elas E1nprêsas nesse outro Estado. determinado depois do pagamento do
emprêsa torem armazenadas unlca- 2. Todavfa, os dlvidendOlS podem Impõsto sôbre as sociedades, rcterell-
mente para fins de transformr.u;"ão 1. Os lucr<1S de uma empl'êSlt de ser tributados no Estado em cujo te a êsses 1lIcros.
1101' um -aoutra emprêsaj um Estad(} Contratante só podem ser território a sociedade que paga. os 9. As limitações da taxa de im~

à) uma instalação fixa de negó- tl'ibutados nesse Estado, a. não ser dividendos tem seu domicílio fiscal e pOsto, previstas no parágrafo :I e na
dOIS fôr utlllzada Wúcamente para que a emprêsa exerça sua atividade em conformidade com a legislação alínea õ do parágrafo 8 acima, nao
fins de _comprar mercadorias ou de no outro Estado Contratante por meio dêsse Estado, mas o impõsto 'estabe- se aplicarão aos rendimentos que se
reunir informações para a emprêBa; de um estabelecimento permanente lecido não pode exceder 15% do mon- rão pagos ou transferidos até a expl~

e) uma instalação fixa de negO- ai situado. Se a emprêsa exercer sua tante bruto dos dividendos. l'a!}ão do terceiro ano civil seguinte
elos fôr utilizada pela emprêsa Wúca- atividade dêsse modo, seus lucros 3. ct) Os dividendoS pagos por ao anb em que ocorrer a assinatura
mente para nns .de publicidade, de poderão ser tributados no' outro Es- uma sociedade com domicilio fiscal da presente Convenção.
fornecimento de informações,' de pes- tado, mas unicamente na medida em na Fl'll.nça. que dariam direito 11 ,um
quisas cientificas ou de atividades que fomm imputáveis a êsse estabe- "avolr fiscal" se fôssem recebidos por Artigo XI
anl\logas que tenham um car{lter lecimento permanente. . uma pessoa com' domicilio real ou Juros'
preparatório ou auxiliar. 2, Quando uma emorêsa de um ~ede social na Frauça, dão, direito,

4, Uma pessoa que atue num Es- Estado Contratante exercer sua ati- quando são pagos 11 beneficiários re- 1. Os juros provenientes de ulh
tado Contratante por conta de uma vldade no outro Estado Cont'l'!ltante sidentes, no Brasil, a um pagamento Es~ado Contratante e pagos a ,um
emprêsa. ·do outro Estado Contratan- por meio de um estabelecimento per- bruto, pelo Tesouro francês, de um I'esldente do outro Estado Contra
te - desde que não seja. um agmte manente ai situado, serão imput!ldos, montante igual a êsse "avolr fiscal", tante são tributáveis nesse outro Es~
que goze1de um status independente, em 'cada Estado Contratante, a êsse com ressalva da dedução prcvtsi;a no tado. '
contempládo no parágrafo 59 - é estabelecimento permanente os lucroJ parágrafo 29 supra. 2. No llntanto, êsSes juros ponem
considerada como ;'estabelecimento que áste obtel'ia se constltulSse uma b) As disposições da alinea a) se- ser tributados no Estado Contratante
permanente" no primeiro Estado, SI! cmprêsa distinta e separada que exel'~ rão aplicadas aos seguintes beneCieill.- de que· provêm e em conformid'lde
tiver nesse Estado podêres que a! cesse atividades idênticas ou ,;iniila- rios residente do Brasil: com, a legislação dêste Estado,· mas
exerça hàbitualmente e que lhe per; res, em condições idênticas ou slml- i) As pessoas flsicas sujeitas ao ó impOsto assim estabelecido não,
mitam concluir contratos em nome da lares, e trnnsacionasse com nbsvluta Impôsto brasileiro na l'azão do mon- poderá. exceder a 15% do montante
emprêBa, ;a não ser que a 'l,tividade independência com, a emprêsa da tante total dos dividendos distribui- bruto.
õessa pessoa seja limitada 11. compra qual é um estabelecimento perma- dos por-sociedade residente da Frnu"a 3. Não o1?stante as disposições do
~e mercadorias para a emprêstl. nente. e do pagamento _bruto regulado pela parágrafo 2:

5 Uma empresa d guros de 3. No eálculo' dos lucros de um a) Os juros dos empréstimo· e. e se alinea al; •
11m Estado Contratante é cOllSld:lrada estabelecimento permanente, é per- li)- As sociedades sUJ'eitas ao im- créditos concedidos pelo GóV'êrno de
como tendo um estabelecimento per- mitido deduzir as despesas que tive- pOsto brasileiro lla razão do montan. um Estado Contratante não· serãa
manente 'no outro Estado Contratan- rem sido feitas para a realização dos te total dos dividendos cUstrlbuidos tributados no Estado de que provêm~ ,
te desde o momento que, por iuter- fins perseguidos por esse estabeleci· por sociedade residente da França e - õ) A taxa de impOsto não pOde'
médio' de U111 .representante, ela re'lC- menta permanente, Incluindo as des- do pagamento bruto regulado pela exceder 11 10% no que se refere aos
ba prêmios no tel'l'itório desse último pesas de direção e os gastos gel'ais de alínea a). ' juros dos empréstimos e crécUtos clln
Estado ou segure riscos situados ne.- administração igUalmente realizados. 4. A não ser (IUe se beneficie do cedidns, por um periodo minlmo de
tie território. ' 4. Nenhum lucro será imputaüo a 7 anos, pelos estabelecimentos ban-

li. Não se considera que uma em- um estabeleclmento permanente pela pagamento previsto -no parãgrafo 3. ctirios com participação de um orga
:prêsa. de! um Estado Contl'atance simples iatode êBse estabelecimento uma pessoa residente do Brasil que nismo público de financiamento es';
t h t b I ·, permanente comprar mercadorias recebe dividendos distribuldos por peciail'zado e ligados à vend d b fien a um es a e CClmen.o jJermimcn- uma sociedade residente da França a e en
te no outro Estudo Contrata!1te Pflo para a emprsêa. de equipamento u !la estudo, 11. insta-
simples fato de exerce~ a sua atlvi- '5. Quando os lucros comprecnde- pode requel'er o reembOlso do "pré- lação ou ao fornecimento de com
dade nesse outro Estado por Intel'- rem elementos de rendimentos trata- compte" referente a êsses cUvidendos, plexos' industriais ou clentificos assim
médio deIlaum corretor, de um comi';- dos separadamente nos outros artigos pago. em tal circunstlincia, pela 50- como de obras públicas.

d i 1 d t da- presente Conven'"o, as disl)O!'!cõOS c1edade que os distribui.
'13 r o ,ge ou e Cjl1iuquer cu ,ro ..... 5. a) O têrmo "idvidendo", usa- 4. O têrmo "juros" usado neste
agente independente, desde :tue essas dêsses artigos não serão afetadas pa- do neste artigo, significa - os rendi- artigo significa os rendimentos de
pessoas átuem no limblto normal de las disposições dêste artigo. mentos provenientes de ações, ações fundos públicos, de obrigações de
suau~lvi~ade. Artigo VIII 'ou direitos de fruição, ações de em- empréstimos, acompanhados o unll.o

7. O f,ato de uma sociedade rest- Navegação Marltima e Aérea; prêsas mineradoras, Pllrte.!1. de funda- de garantias hipotecál'ias /ou de uma ,
denta de 11m Estado Contrata:lte con- dor ou outras partes beneficiárias, 'fláusula de participação nos lucros e-
trolar 'o :Jlser . controlada por uma 1. Os lucros provenient-es da com exceção dos crécUtos, assim CDmo de érécUtos de llualquer natureza, beni .
sooledade],-residente do outro Estadtr exploração, no tráfego internacional, os rendimentos derivados de outras como outros rendimentos que pela
Contra'tal1te ,ou que exerce a sua att- de navios ou aeronaves só podem ser participações de capital assimilados I~gislação tributá.rla do Estado <le

_vidade"nesse outro Estado (quer seja tributados no Estado Contratante em aos rendimentos de ações pela lfigis- que provenham sejam assemelhados
atravéS d,e. um. estabelecimento' per> que estiver situada a sede da direção lação fiscal do Estado de que é resi- aos rendimentos de importâncias em-
Inan....-\te, ijuer de outro modo) não é, efetiva da emprêsa, dente a sociedade que os distripui.. prestadas.
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áOOUO 0'0 CONGRESSO NACIONAL' (Seção i) ~ ~ outubro de~1971 ---5. AS efu,po.s!çóell dos parágrafos 1 d&. obrigaet4 de (lIl:J&l os t'OlIalties outro Ests.do Contratante. iJe o em.
e 2 não se àPUtal:t1 quando () bene- e caLba a ht:e t".stsbelt'í'lmento per- p~o fôr aí exereldo, as 'relnUn~lW"
'Ilciário dos- júras, residente de um 1tl8l1en\e (J lJII&h,Ir.mto~ TOJ/lÚuei, ções correspondentes !eríio tributadas
Estltdo Contratante, tiver no outto seroo' éles oolléióerado& lImvelÚente& nesse outrO' Estado.
Estado COntratante de onde provêDt do Estado Gct.tu.tante eAl que o es- 2, Nilo obstanre as disposições do
os jureIS, um estabelecimento perma- tabvkcimeDw permane.tte -estiver 1\ parágrafo 1, as remunel'aciies que um
!iento a.o qual ettlver efetivamente tuado; residente dt 'Wll Estado Contl'atante
11g"3.do o crédJto IlUé dá origem aos 5. 1\.8 d1ipoj;;ições dos parágrafos 1 recebe l!ln função de um emprêgo re·
:luros, ,;t.Testt caso, ú.o aplicá.vêis 111 e 2 núo Se aplicarão qWU1ào o bene- munerado exelddo no outta Estado
dispCslQÕe!l do arUgo VII. _ - ,flciárlo 'uos rovaUies. l'{'.slclente de um C\'lntta.tant" serão tr:but!.veis sómcn·

6. A limita{'.ão estabe!ecldlL nos pa- Estado contratãnte, tiver no outro te no prtme~" E,talio '3~:
rágrafOl ! t 3 náo te aplica aos ju- EstfldO C:ont:1'atante de qUe provêm - a)' o bpnef!dáe:o permanecer no
-ror; prove~ntes de um iéstado con.. os rO.FI1t!es um estabelecimento per· oUtro .Estsdo durante um penudo 'ou
trataute e pagos a um estsbeleclmen- manente ao qual estflo ligaaos eí'l· períodos que náo eJ:CeGam. no total.
to llermanputr. de uma empresa do tivamente o (Preito ou o bem que deu' 163 dias n<J curso do ano fltcal oon-
outro Estado centr1ltante, situado em origem aos royr::lties. Nêsse caso, se· slderadD;' "
um terceÍl'o ~taoo. rão, alllícávels as .dlsposlções do ar- b) as remunerações forem pagaH

7. Os '!Iras serão considerados COIDO . t!go VII. por um elllpregador ou em nome de
provenienteb de um Estado COntra- ti. Se, em tol\i;equl!ncla de relaÇÕeS um empregador que MO é . residente
tante quanào o devedor fôr êsse pró- especiais e,p~t,entes entre o ~evl!dor do outro Estado; e -
pIlo Estac:o, 111.11& 3ubdívisão po.líU· t! o credor. ou entre ambos e terceJ- c) o encargo das J'emuneraçõcs na.o
Cli. uma C'c(Jll1unldade local ou um re- rOl;, o montante dos rD1Jaltú!s pap, couber -& um estabeledl1Wnto perma
&idenr.e cifE.i.e E;; lado. No entanto. tendtl t!m conta a prestação pela qual nente ou uma instalaçãD fixa. que o
quando o devedor dos juros, residen- fliio pagvs, ex~der lquele que aeria empregador tiver -110 outro Estado.
te ou não de um Estado Contratan- acor<lad() entr~ o devedor e o credor li. N:í.o obstante as dlsposlções pre
te. tiver n.lm Estado Contratante um lia'aysêllcia de tal,s relações. as dIs- cedentes déslie IIrtigo. as remunera
l$f;abelecilU~nto permanente pelo qual postçoes cllt<õ1,e art.go são apUeâveis ções relatl.ras a um emprêgo remu
hala sido contraida a: obrigação que ll.penar .. éStp óltlmo montante. :Nea- nerado exercido a bordo de um navio
dá. origem aos juros e a quem cabe se Cál,O, a parte excl!dente aos paga- ou de uma aeronave em tráfego In
o paRamento dêsses juros. tais jurós mentes UI; tributada conforme a Je_ ternaclonal serão trlbutávels no };;s.
serão c,Joslderados prôvenientes do g1s12.Çáo de ead1L Estado Contratante tado Contr:ltnnle em qUe estiver .sl
Estado COlltratante em que o esta· e tendü em conta as outras disposto tuada a seóe de direção efetiva -da
bf'Jeclmento permãnente estiver si- ç6es da prellt"nte Convenção. eJ11présll. '
tuado. ' 'Artigo XIII Artigo XVI

8. Se, em conseqllêncla de l'elaçóes J. DI _"n
especla1S'eJQstenles entre o devedor e Ganhol de Capital Remune':'llçôes..., r~
<J cre.Id' ou ent~e ambos e terceiros, 1', Os g'mbos provenientes da alie~ As rem:merações'de direção, os je.
~ montant~ dos Juros pagos, tendo em nação de bens Imobiliários confor!l!e tOIlS de presença e outras remunera·
oo.~ta (\ er'Mlto pelo qual são llagos, sã~ detmlà<ls no parágrafo 2 do ar. .I;l\es ~mnares qUe um residente de
exceder àquele que serla acordado en- tigo VI. ou da alienaçãó de partes ou um Estado contratante re~be nEl
trJ! o deve~or e o .credor na auséncla de direitos análogos. numa sociedade qualidade de membro do conselho de
de tais !eilll;ÔeS, ~ dl.~posll;Ôea dt'ste cuJo ativo p compo.sto prlnclpalmen- administração ou fiscal de uma 80.
artigo &aO, aplicáveis apenas a êste te de Dens Imoblliârios, são tributá- ciedade rcslãente do, outro Estado
úlUmo montatlte. Neste caso, a par- veis no Estado Contratante em que Contrlltl!.nte serão trlbutá'ilels nesse
te excedentE' dos pagamentos será trI- éss<!8 bens estiverem situados outro Estado.
butada con~orme a l~llllaç!O de 'Cada 2. os ganhos provelllentes da alie- Artigo xvn
Estado çpntratante e tendo em conta nação dI' bons mobiliáriOB que fazem Artistas e Desportistas
ou~r~s wn()l;lções da presente Con- pute do e.tl\1o de um estabelecimen\ól N"o o"bst"~te as disp;'"I••~·. dos -r'.
vel.çao, permanente que uma emprêsa. de Um li. _. .~~ m

Artigo XlI Estado Co!;tl:a.tante rem no outro Es. tlgOS XIV e XV, os rendimentos obtl-
RDJjalfle8 tado ConlJntante, Dêles compreendi. d06 pelos profissionais de espetáculos,

dos os ganhos provenientes da aUe- tais como artistas de teatro, de elne·
1. Os tllllallles provenientes de um nação gll:Da.l dêsse estabeleeimento ma, de rádio ou de televisão e OI!

Est:l!lo Contratante e pagO$ .. um re_ pe1"ttlánen!l.l rsó ou com'o conjunto da músicos, ,bem como os desportistas,
Bldel1te c4> outro Estado Contratante ' A"') • t Ib tá i pelo exerc!clo de- SUll.S atividades pes-
são tributáveis nesse outro Estado. empr"s"" sal)-' r u ve s nesse ou- soais, nessa qualidade.' serão trlbulâ.
. ", Todavia êss"s royaltles poderão tro Estado. Todavia. os ganhos pro- vels no E.~tado Contratante -em que.. , venlellter dlt allenação de navios ou
Bel' trlbutaóos no Estado Contratan- aerotlaws ellPloradas em tráfego in- essas atividades' forem exercidas
te de que provêm, e de acôrdo com temaclonal p de bens mobllJários per- ArtlllO XVIII
a l!'r;islaçi'.ú éiêsse Estado. mas o Im- tlnentes à exploração de tais navios
pesto as.~im· ef.tabelecldo nlio poderá nU a(!ronalf~ SÓ serão tribut!l.velS no Pensões
cxeedcr: ' , ~a:io centrat41nte I'Jn que estiver 1. Com ressalva das disposiçlies do

/I) 10% (d~z por elellto) do montao- sltullda a sede àe direção 'efetlvà da -parágrafo 1 do artigo XIX, as -pen-
te bruto dN r01/altlr!K pag'OS, seja pelo emprtsa, slies e outras remunerações .simlla.
uso ou lleia concefl8io' do uso de um reg, pagas li .um residente de um Es-
direito de autor sObre uma. obra Dto. 3. Os ganhos provenientes da aUe- tndo Contratante em razão de um
l'l1da, art\stlca ou cl@ntlflca,Sejapelonaç/iodequaisqueroutrosbensou_ empré"o "nterlor, só serão tributáveis
uso ou péla conceesão do uso de CU· direitos diferentes dos mencIonados - "",
ntes ou de gravaçÕ6s de televisão ou nos 1'aràgrafoll 1 e 2 são tributáveis nesse Estado.
de radlodlfuslio prodUzidos opr um em AUb&.& os Estados Contratantes. 2. M pensões alimentares e as ren·

'd te d d E '-d tr das pagas a um residente de um Es-
tesl en e Um os s... os ()on a- 'Artigo XlV tado .contn.tl\nte são tributáveis nes.
tantes: .' se Eslado Contratante. .,

/:J! 25% (vinte e cinco por cento) pro/fsslles Independente' 3. O Wrmo "renda" empregado
do montant.e bruto dos royatt!cs pa- 1. Os rendimentos que' um "resl- neste artigo significa uma quantia de.
go.~, pelo uso de uma. marca de fl\bri· dente de 'um Estado Contra.tllnte terminaéla, paga periOdicamente a pra-
cn. ou' de 'comércio; .

c) 15% (quinze por cento) nos de~ obtém pelo 'exerclclo de uma. profls- zo rixo, a. titulo vitaUclo ou por pe.
maIS eato''S, ma llberal ou de outras atividades rloào deÚ'nnlnado, ou que possa sê

Independentes de caráter similar se_ lo, elO virtude de' um compromls.!lo
8. O téntKi rOl/altles. empregado rão tributáveis somente nesse Esta- de efetuar os pagamentos como con.

neste arU170 significa as remunera- dó. a. menos que o pagamento dessas lrapnrtld8 de uma prestação equin.
ÇÕrlll de oualquer natureza pagl\S pelo remuneraçiles caiba fi. um estabele- lente em dinheiro ou j,vallável em di.
uso ou pela COllCl'llsl\o do USo de um cimento pel'manente ou a. uma soeie- nhelro,
direito de aútor sabre Uma obra llte- dade residente no outro Estado. Ocor. 4. O têl'mo "penslles" empregado
rárla, arUst!ea ou cientiflca. inclusive, rendo ta! tJtuacíío, êsses l'endimentos neste artigo signlfieao os pagamentos
os filmes ci:!f 1l'•.tM;ráficos, de uma podem ser tributados nesse outro EI· \Jerlódicos efetuados depois da apo
pntente, de uma marca de fábrica ou tad{J.' sentad01'iR em consideração ,de um
de comércio, de um desenho ou de um 2. A exrressão "proflsslio liberal" emprl!go anterior efetuados depois da
1:I1od1!1o, de um plano, de uma fórmula abrange em especial as atividades in- aposentadoria em consfderar.Ao de um
oU pr<lCe!lso &éCreto, bem como pelo dependentes Ól' caráter cientifico, 11_ emprl!go anterior ou a titulo' de com.
uso ou pela C'.ncessão do uso de um terário, urtl.tlco. educativo ou peda-· llensaçllo pot danos sofridos no Am.
€Cjulpamrnto liJà,ustrllll COmercIai ou gógico, bem como ll.!I atividades in- bito dêsse emprl!go anterior.
cientifico e por Informações ooncer- denendplltes de médicos, advogados,

'nenteq à eltveriêncla adqulrlda no se- engenheiros. dentistas "l! contll.dores: Artigo XIX
tar industrlat com~rcial 'lU cientifico. .. n..... 'b!'

4, Os rOl/alUes se.áo oonsidnradOJ; Artigo XV ACmllner~6 Pu leu
lltovenipntt'll dI' um Estado Contra- 1-' .... {j D d ,.. 1. AlI" remunerações, inclusive as
t4nte qu,ndo ' devedor f~r ê'~e pró- ro"ss es epen en"", llellsões, pagas por um Estado Con.
prlo EStado uma sua Slllldl'J~ pc- 1. Com \,PJlSalva das disposições dOI tratante ou por uma de mas subdi-
lftlea. uma comnnlllade tooal ou um lIrtJ/fOS XVI, XVIll e XIX, os saJA· visões politJcas ou autarquias locais,
tp.l:ldente dí'~Fe 1""'tRO" 't'...-javla Quan- rios, ordpnRdOE e relliuneracões a!mi- ou por um estabelecimento públloo
lio o devedor do" rollaltl!'! seja ou lares que um residente de um Es- dêsse Estado, quer dll'etamente, quer
não rl!~I<lente d~ 11m E<t9do Contrli lad,! ConlJ'IlÚlnte recebe em razão dp atrllvés de fundos por I!les constltuI
tante tl\'PI' l1:m' ~'-"l!" COntl'lttal1t!" IInJ empdgo remunerado .serão trlbu- dos, a uma pessoa fislca. em canse.
um I'stab"ler;"",~t,·, l!""mnnent<' el!1 t"'1el~ ~llJente nesse Fatado, a. nllo quêncla de .ervlços pre.stados· & êsse
relaçãn ú,oín e il\l81 haja sido contI'lIl· ser que o empr@!l"D' seja exercido no &1tado. a. essa SUbdiviSão ou autar.

quia.. ou eslabeJec1mento p1UJlIco. no
~xerclclo de funções püb1lc:&s. BO õIw
u-lbUmvl'lB lWsse Estaao.

nxíavia.. es.sa. disposição nAo ser'
allli<:aCla' qWlndo as remuueraçoa 111_
rem IJagas a pessoas que possuam a
DII.C:onaJi illlolk elo (lUU:o Estado.

2. O dlêf'i'sto fIOS artigos ::'n', XVI
e xvm se aplica il.s remuneraçoes
uu pensor'[, lJágas' em CDnseql!~ncia oe
Sl!l'V1lJDs prestados !lo âmbito de uma
atlv~dade cnnlerclal ou.inrlustrlal exer.
clda por um dos E!:t!lOOS Contratan
t.es 011 por UUla. de SUltS snb1jvlFl1~S

pc:WCl'..!o. autarouias locais ou esta-
bele<::mentts públlO'JIIi. '

Art1~o XX
projcn()rI"s

Uma pM.!.oa física I'esldente de Utll
t::~"mlc Cuntratante no inicio de Na.
Ilt!rmaOéiJ'.1lt no outro Estado Contra..
tante, e !lue, a convIte do OCvêrno
do OUU'l E~tado Controtante, ou de
uma uni versidade ou de um outro es
tabe!eclmepto de ensino 011 de pes
qmms {lfic:almente reconheddo desse
outro Estado. permanecer neste olamo
Estado, princlpalmnte utn o fim de
enslllar ou de consagrar-se .. traba·
U10S dé pf.squlsa, ou de ambos os nnfl.
será Isenta· de imp6sto neste último
Estado durante um pariodo nlío su
perior a dois anos a contar da data
de· sua chegada no refel1do Estfldo,
no que canceme às remune~6es re
iacionada.l oom ISUIL!l atlvidadea de en
sino ou !l~uka.

A~go x;XI
Estudantes

1. l\S importâncIas que' um estu
dante ou -um estagiário, que é ou fol
antes residente de um Estado C\'lntra.
tante e (lue pemanece Do outro Es
tado contratante com o único fim de
ai prosseguIr seus estudos ou sua for.
maçll.o, rreebe' para. cobrir as despe
sas de manutenção. estudos ou forma
ção, não serão tributadas nesse outro
Estado, desde que l1rovenham de fon
tes situadas fora. d@sse outro Estado.

O mesmo se aplica 1 remuneraçlo
que um estudante ou estagIArio l'ecebe
por um emprl!go exercido no Ests.do
Contratante em que êle prpssegue
leus estudos ou sua formação desde
que essa remunl!l'llÇAo sela' estrita
mente nect'~l\rla à sua manutenção.

2, Um estudante de uma universi
dade ou de um outro estabJ"leclmento
de ensino superior oU técnico de um
Estado ClJ.!>tralante !Iue exerce uma
atlvldnde remunerada no outro Es
tado contratante Wlicamente com vis_
tas -li obtl!! uma formação prática re·
lativa- & seus estudos não está sujeito
a im)JÕsto nesse óUimo· Esta<lo em
deoorrértela da remuneração paga pa
ra êsse tlm desde que a duração des
sa ativIdade não ultrapa.sse 'dois anos.

. ArtIgo xxrI J '

.negras Geral.'l de Trlbu~lW

A dupla trlbutaçlio será evitada da
seguinte f01"ttllt: ,

1) no caso 'do Brasil:
QUando um residente do 'Bra&ll per.

ceber rendimentos que, em Conformi
dade com sua legislação Interna, .fo
rem tributáveis no Brasil e ,lsses ren.
dimentos forem tributados ina Fran
ça em conformidade llom as disposi
ções da p1'l!sente Convenção; o, Brasil
concederá na apUcação de seu im
põsto um crédito trlbutãrio equiva
lente ao Impõsto pago na, Fr/lnça.

Todavia, a importância equivalente
a êsse crédito não poderá exceder fi.
fração do Impôsto brasileiro corres
pondent~ à pal'ticlpaçAo desse rendi
mento na renda trlbulâvel no I BrasiL

2) no caso da França: .
a) Os rendimentos não menciona

dos nas alineas b) e c) aba.lxo' esta·
rlio isentos dos impostos franceseJl Ju.
dlcados no parágrafo 1. a)., do ,i artigo
n. quando l!sses rendimcntos r' forem
tributados no Brasil nos têrmos da
presp.I1te Convenção. li ~

b) Os dividendos que uma socle
dade l'esidente da França reccba de
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funa sooieciade residente do BraSil, na. uma tributação em desacOrdo com a. por acOrdo entre' <lS Estado!!. Contra· formll hOUVer ,sido aprovado "pela.
llue). clt\ pesS\ll\ DI1Xf;,\r.\D3çáo d9 lIO preae.ul;jl Convenção, ~derá, indepen· tantes, por meio de trocas da notas autoridades do Estado do beneficla-,
m.lnimo 10% e que tenham sIdo trl. dell~tfl€'Jlte,\f08recursos ptéVii';i'<l!l pe1& dipiomãõícafi ou qualquer outro prn- do. " :
butll-dos I1() Brasll em virtude da pre. legislação nacional dêsses" Estados, cesso em conformidade com suas 2. As disposições do artigo XX seol,
sente convenção, não estarão sujei. submeter o seu, eMa i\, apreciação da. respect!vasdisposlções constltuclo- rão aplicadas aos peritos e- técn.lcos

,"tos ha França ao impô.sto sObre' aIl autoridade competente do Estado Con_ nals." , colocados pór um Estado 'i\, cUSPOSIÇão'1
sociedades, que incide sõbre o -seu tratante de que é residente. 2.- A não ser que os-"dois Estaélos do outro Estado no ãmblto do AcOr
montante-bl'Uto, senão sObre uma quo_ 2. ESsa' autorIdade competente, se Contratantes acordem diversamente, do de Cooperação 'Técnica e Clcntifl-'I
~l1-parte de gastos e obrigaçõeS U· a l'eclamação se lhe afigurar funcla- a 'convenção, quando fOr denuncla- ca conclulc1o entre os dois palses" emi
:mltada a. 5% dllste montante. da. e não estiver em condições de lhe da por um dêlcs nos termos do arti- 16 de janeiro de-1967. _ Mario Gib~.!

in No que oonceme os rendimentos, dar uma solução satis!atór1l!t :es!ol'- go XXX," deixará de sêr aplicada, son Barboza ...:.. Valéry Giscard D'Es-.:
indicados nos artigos X, XI, XII, XIU, çar-se-á por resolver ,a questao atra. nas condições previstas por aquêle taing. " -

. 'XIV, XVI e XVU sObre os quais te- vés de acOrdo amlg«vel com a IIUto- artigo, a todo o território 110 qual5UlJ.
nha incidido o impOsto brasileiro em r1dade oompetente do outro' Nstado apIlcação tenha sido" êstendida em 'PRO"JETO
conformidade ,com as disposições de Oontratante, a: fim de evita.r'uma. trl." t I
ta.ls artigos," a. Françg concederá aos butnção em desacOrdo com a Conven- c~nformldade com ,!ls e art gg..: AI.o '4Ó6, de 1971',
seus l'csidentes que recebem tais ren_ çãO". ~ , ' Artigo -JOaX -(DO SE'NADO 'FEDE"'AL)'
dlmentas de fonte brasileil's, um cré. 3. AS, autoridades cDmpet-entes <IDa Entrada em Vfgo,. ...
kilto tributáriQ corresppndente ao 1m· Estaclos COntratantes se esforçarll.o Revoga o "Exame'de Ordmn". ilistf..
~tlsto pag'o no Brasil, no lImite'do im. 1Jor resolver, através de acOrdo atnl-.. 1. A presente Convenção serA rll-

"pôsto francês referente a êEses mes- gável, as dificuldades a que possa dar ~lfIcada e os Instrumentos" de ratifl'- ,tufdo pela Lei n° 4.7.15. "de '27- de
Ilt0s rendimentos. - lugàr a apllcação da convençio. Elas cação serão trocados em Paris tão abril de 1963, que disnõe s'ibre o

dl No que concerne os rendimento.s poderflo também entrar em ~ordo, cedo' quanto poss1V~1. Estatuto da ordem dos Ilelllor/aãos
Indicados nos artigos X, XI e 1Jo,rã- e~m v!stas_a. e,::itar' a ,dJpla- trlb~ta- 2. A presente convenção entrara do Brasil, e dá. outras_~rovidências<
grato 2 c) do artigo XU, o impOsto ção nos ~sos nno prevls.os pela C<m- em vigor no trigésimo dia s, contar <A Comissão de COllstibuição' e
bruslleiro ,ê' considerado como tendo vel1çl\0: -" d d t .d t d' I t ' to
sido cobrado à taxa mlnima de 20%. 4. As autoi'ldndes competentes dos a a,a, ll: I r!,cª, os, ns ru:nen s Justiça).

, 'e) ~-ão obstante as cUsposições da Estados Coritl'l1tantes poderão comu- de ratlfleaçao e ~ua~ dlSp?~lçoes se O C,ongresso' NaClon,s.1 decreta:'
a.llnea n), o ImpOsto francês pode ser nlcar-se diretamente a fim de che- apllellrão ,pela. prImeIra ve~. -
calculado sObre o rendimento' trlbu- gal"ém a aeUi'do nos têl'mos lllcUca- a) .aos .Impostos ,devidos por via de Art. l' São revogados a alínea "b'~
tlÍvel na França.' em, virtude da prt'\.- 1I0s nos 1larágrafos anteriores. Se; pa~ ret!!nçáo 'na fO~ye cujÇl fato gera~or druO i~oCI~rt~.'V4m8" odo1'nacrtiso" 118d;oOar1nt'.eI5so0
~ente , convenção à, taxa. COl'l'espon- ra fac\lltar a' rClI,llzacão dêsse acõ"do,' ocorrer a partir de, primeiro de Ja.- u ~
dente !lO montante global do rendi· se tomarem necessárias trocas de cn- nelro do ano imediatamente poste- e o art.' 5,3, e "seus par!Ígrn~C1s. da: r~1
mênto trlblltãyel em contormtdade tNídllllentI.Js ver~a18, ~sses entendl- r~or ~ entrada em vigor da Conven- n" 4.215, de 27 de abril de 1968, flUO
com a legislaçao francesa.. mento~ podél'l\o seI' ' efetuados no Am- çao. . " - dlspõesôbre o Estatuto da Ordem

bito de uma conilsslio "de represon- b) aos Impostos estabelecidos SObre dos Advoga.d<ls do Brasil. =
Artigo XXIU tanlf's das autoridades C()mpetimtes os renqlmentos auferidos a partir de Art. 2' Os cu~sos de Direito, m(l.n-

,Moàalidades de Aplicaç!io '- dos Estados contratantes. -" prjmelro de janeiro do ano Imedlata- tidos pela União' ou sob flsoalizaçãõ
A '"1 XXV! mente post~rior à entrada em vigor do CTovêrno Féderal, Incluiriío, na

As llutol'idades competentes dos Es_ " r. e,o , ."' da Convençao.' penúltima e" Última sflrles, cadeIras
tatlos Contratantes regulamentarão de T" de I jornUl'ões
CohllllU acõrdc as modalidades de "a" roca n , ~'" " Artigo XXX de prática proflsslonal e organiza-
pllcuçl10 _da presente convenção. 1. As autúrldi\des colUIJetlmtes dog, Dendncia ção judiciária, ;nas quais serão (lt-

Estatios contratantes trocarao entre - senvolvldos programas "org'1n\z~dos
Artigo 'XXIV ~I !lS "rnlormnçoes necessArlas para n~ A ~vresente Convenção permanecfl- com, a colaboração do C<l!1-'5elho ll'e~,"'{to Discrími1zação " pllcar, as "cdsposlçõcs da prebcn~ ','Ori- rá. em vigor sem limite de duração. deral da.""'Ordem' dos Adv:ogados ao

, " I ' vençao e as das leis, Intel'llElll uO~, Es- 'l'oda.vla, cada Estado poderá, me- Brasil.
J. OS !lúC.lJ~alS de um Estado COU-I tac;QS O(l.(Jtratnntes' relatJvllS aos 11n- diante um aviso prévio de seis meseS _ Art. 3" Aos alunos dos Clll'SOl[ de

.tl'iltll)lte ~l!io fICarão sujeitos no outro pestos abrangidos pela ,COllvençflO llll notificado por via. diplomática, de~ Direito, oficiais ou flscilll"ados pelo
E~tu(l() contratante_ a nenl1mna. tri- melUda em que a tnbutaçuo nelas nunclã-Ia para o fIm de, um ano cl- Gbvêrno -Federal,"matriculaaos ou"
but!l~ao oU obrlga.çllO correspondente I prevista ~ôr conío}'me a ConcenÇào. vil. Ca' partir do-teI;celro ano a éOntar que venham a matrlcllja::-s~ até o
cUf?lente ou mais onerosa do que R- • ,'L'ÓtlllS as ..mformaçocs dêste ':lOdo tro- da."data de sua entrada em Vigor. ano leMvo de 1971, na penúltima li
quclas a que estiverem OU puderem cadas serao consideradas semctas e so Nesse caso a Convenção apllcar· ílltlma séries. é assegurarIa jlllôcrlção
testai' suteitos 0tS nt acionais desse ou- poderão ser comunicadas às PCS1S\las 5e-á pela úlbma vez: na Ordem dos Advogadr's do Br", ~Ii,ro 'Esta,ao Con ra ante gue se enoon· oU: autoridades encarregadas do lIl1- ., ., " ""
irem na mesma situação. amento ou cobranca dos Impostos fi. a) 110 que coneeme os impostos-co- na co,tegoria de SoIlcita:1or Acadêmi~

2. O têrmo "nacionais" desIgna; Erangldos pela presente COnvenção. brados por meio d~'retenção na fon- co, ficando dispensados ,dos' requesl.
al Tôdlls as peJ!Soas fisicas que pos_ 2" 'As disposlçoes do § 1 não pode- le, aos Impostos cUJO ,fato ~ad?r te- tos de estágIo proflsslonlJ,! e de Exn

Iluam a nacionalidade de -,um Estado l'ão, em caso" algum, ser interprcta- Ilha ,!c~rrido antes" ela exp11'açao, do me de Ordem para a HI"~rlor M.nis-
contratante, , } das no sentidó de "impor ao um dos ano CIvil no curso do ,qual a denun- sll.o nos quadros da cntldllc!p.. ~

b) Tôdas as pessoas jurídicas, 80- Estados Contratlmtes !li obrigação: , cla tenha sido notlflcadaj " Art, 4' Os estabeleclmenv.s dê en..;
dedade de pessoas, e assl!Clagões cons· a) de tomar mediclas administra- b) no que _cancern,e aos outros imo sIno de Direito poderão fazer a re-
tituld~s em C<?nformldacte com a le- tlvas contrárias _à sua legislação ou !lostos,sõbre o, rendllllento, -aos ren- dlstribuiçãQ d,ns cargas horárIas' de.
gislaçDo em \Ilgor num Estado Con- il. sua "prática administrativa ou às dlment'os auferldos ou aos exerciclos modo que atenda aos' fins "preVistos
tt;lltllllte. _ _ _ do outro Estado contratante; uncerrados no ano civil no (lurso do no art. 20 desta leI. .

3, A ~rlbutaçllO de um estabelecl· b), de fornecer Informações que \lual a demíncla tenha Sido-notifica· -Ar't. 50 .Revogam-aeasc1isposlções
mento pevmanente qUe llma emprêsa hão 'pos:;am ser obMdascom base na Qa. 'em contrl\rlo.' ". '", '
-Ele ~lm E1tado contratante p~sulr no sua. própria legislação ou no âmbito Em, ~temunho do que, os Plenl- Senado F~deral, 'em 13, de outubro
auho Es adc -Contratante nao será da sua prática administrativa normal poLenclárlOs dos dois l1:stados assina- de 1971. -:'~Carlos ,tfnct.'mber[J, l-
mel10s favorável do que a. das emprê- 'ri t E tad C t t nt· I'aro a presente Convençilo e nela . , •
sas dêssé outro Estado contratante ou dn. ~o ou TO, S o on ,!'a a e,"_ apuseram seus respcctlvos S I Vlee-Presidente, na Presldcnch."
qu e'c ém e a hlv'd d c) de transmItir Informaçoes reve· e os.
_ c eKl, cr .0. m sm a 1 a e. laderas' de um segrêdo ,comercial, in7, 'Feito em Brasl1ia, 1105 dez dias do' LEGISL,AÇJiO CITADA, A~E;tADA

Est.a dlSposlçllO não poderá ser in- dustrlal profissional ou de um pro- mês de setembro de tnI1novecentos e PELA SEÇ!l!.O DE COMl...S01?S
,tel'pl'ctada no sentido de obrigll.l' um cesso eÓmercial ou informações cuja setenta e um, em dois exemplares PERMANENTE~
Estado Contratante 11 conceder às pesJ, comunICação seria contrária à ordem nas 1fngul1s portuguesa e francesa, "LEI N' 4 215
sous r.'sldentes n'!, outro Estadó Oon- púbIlcá. ',ambos os textos fazerido Igualmente DE 27 DE ABRÍL .DE 1963
tratante-ns deduçoes pessoais, os aba· ',Artigo XXVII" fé. I - " , "

tlmentos e reduções de impostos em ~ .-. . I' Pela RePübllca FederatiVa do Bra. "Dispõe sóbre o Estatuto da OreUm
1une!io do esta~ civil OU encll.1'gos l"uncionárl9s Dtploma8tico~ e'Organ - su ..... Mario Gibson Barboze' dos Advogados do Brrtsil:'
:f~,!llilla.le~. conce idos n~s- seus, pró- zaçoes .Internacionais I:c1a Repftblica. Francesa .:..., VaU11l -....• , , , '~l)
P.10S reSlaentes." 1. As cUsposlçõe{l da presente Con- Gfscard. D'Estafng.' t .

.':L As emplcsas de um l:stado Con. venÇão não prejudicarão os provilé- " "Art, 18. COmpe e 1\0 Conse!lio'
t1n.t..'mte <:ujo capltatpertencer ou fOr gios fiscais de que Sé beneflcie,m os ' P~OTOCOLO Federal: - ..
controlado. t?tal cu parclalmente,'di- funcionârlos diplomáticos ou consu- No momento de proceder à assina. .. '.-." "
1'etiX OU Inl'!lretamente, por uma ou I' I t d d·' Is d ~ , vrn _ -r..gular e disciplina"., e'm' .vlirlUS'.Jjessol1.S reB1detttes no ,outro Es_ ares em v r u e e regras gera ,o Cura 4a Convenção para evItar a du- _ ~
tatlo contratante, não ficarão suJel- ~irejto ln,ternaclonal, ou de dlspOSl- pia tq~utação con~luída' hoje 'e.ntre li pmvlmentos especiais:
tas, 'DO p~mlelro Estado Contratant~, çoes de acOrdos _espe~l!lls. . ' Rep~b~ca FederatIva do Brasll e a .••..........,•.....•.•.•••.••• , ...•.•~
ti 111:nhuma tributação ou obrlgação 2. ~ Convençuo nuó se !lpllca às, ll.epubIlca .Fra.ncesa, os, Plenlpotell' 'b) o progrnma e a realização (lei

j

'
aorreEPnlldente, divel'Sas, ou mais one- org~lUZll.ç6es ,jnt~r~acionals, a, seus ciárlos abaixo' . assinados convieram ElIame de Ordem (art. 53)."
1~IS[lS -do que ncjuelÍlS a que -estiverem 6rgaos II funClonar~s, ..ne~ às pes- !1ll.!! seguintes d~clarações: . ' ". .J ; : "_'''''1
<lU pu derpm esta.r sujeitas 1I8 ontras soas que, membros "e mlssoes dlplo- 1. Para a apllcação da, alínea b do 'OI

l;JI1WI'$S da masma llatl.ll'eza dêsse mâtlcas ou consulares de Estados ter- § 3 do ll.l'tigo.XI: "Art. 48. Pa;a iIjscriçà.D no qua,l,!
nrllllelro Estado contratante,' , ceiros. Clltejam presentes num ~stado ~) Os empréstimos e créditos con- ciro dos, advogados é ~eces"lÍ;Xio: ,
~,5," O tênuo tributação deslgIla nes- Contratante e não sejam consldera- oedldos pelo 'Banco - Frances do Co- o< , ~
t~ 1\rtigo, as impostos de qualquer 'na._ das como rllsldentes, de tum ou de o~- mérclo Exterior, atua!1.do na, quaIlda- 'lI! _ certificado' de r.olt.provaç!\5
tUN'Yil ou' d?notnlnaçãD. tro -Estado _, contratlU~ 1) no ~ue dIZ (\e de organi~mo publlco de, flnan- do exerciclo e resultado do estágoio ,

.II:l'tlgo ::s:xv respeito aos Impostos _ôbre o rendi· clamento, se,ao tratados c~mo em- ou de habilitação no !1xame de cwJ:
:" I ' . , , mento ou o patrlm0!lio. préstimos e créditos concedIdos pelD :!Iem Carts 18 incISo vm, letras'
J ;, Yl·ocet1.imento A11!lyuvel Artigo x.xvrir 90vêrno francêfJ previstos pela ~linea r'a", e "b'" e 53),;
~ l' Quaudo um residente de, um Es- Arca de Aplicaqão e .Ex/ellsao a)bd)oF'Tesmo fa~~~~~o; qu o prazo ".- i ;-;o;-;r." -,~.. ,
t:1l1n CDntratante considerar que as ,Territorial _ ca os a c 1 o e "" -_ "
merlJdM tomadall por um ou ambos " , lllIni.mo clc sete anos será contado, 11 Art. 50, Para obter a carta.
i!s j·;stfldt..~, Oontrntantes conduzem 0'1 1. A :l.rea do aphcação da_ presen- partir ,da data. da entrada em -VIgor estaglãrlo o candidatO exibIr", 6_ '
}Joderão conduzli', em relaçfw a si, a, te COnveqçiio ,IlOderli ser amp'lIada do IlOntrato de j"IlU1.nclame~tQ, cºn~ 1ante (l J!i~slltenté do ~n~liíj) ·if

I ' "
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DlARIO 0'0 CONGRESSO NACIONAL (Seção I)" Outubro de 1971

Aprovelro a oportunidade para re
novar a V. Exa. os protestos do
meu mais profundo, respeito. - An
Ul1lio Dellim Netto- - Ministro da
Fazenda. _.

Of. n.· 1.520/SAP-71 :
Em 18 de outubro de 1971

Exmo. Senhor Primeiro Secretárlol
Tenho a honra de encaminhar ..

tSSll Secreta.ria a Mensagem do Ex
celentllil>imo Senhor Presidente da.
Repúbllcil, acompanhada de ExposI
ção de Motivos 110 Senhor Mlrilstro
de Estado da Fazenda, relativa a
projeto de lei que "autoriza doação
de próprIo - nacional à Prefeitura.
Municipal de Julz de Fora, no Esta-.
do de Minas Gerais e dá outras prO-
vld!!nclas" •
. Aproveito a oportunIdade para re

novar a. Vi. ElIa. protestos de eleva.
da. estima e consideração. - 'João
Leitão de Abreu - Ministro Extraor
dlnArl0 para os Assuntos do Gabine
te Civil.

IV -o SR. PRESIDENTE:
(José fIaddad) - Está finda a lei

tura do expediente.
Passa-se ao, Pequeno Expediente

_Eem a palavra o Sr. Antõnlo Bre
solln.

o SR. ANrÕNIO BRESOLIN:
iComunicação) - Sr. Presidente

e Srs .. De_putados, pela Resolução nú
mero 99, o Banco Central fixou nor
mas para o funcIonamento das coo
peratIvas de i:rédlto rural.

A, 'POrtarIa é ampla e expllclta, es
tabelecendo as condições ·para as ODe~
rações de crédito e fixando normas
para o perfeito funcionamento das
cooperativas.

Em· seus Itens VII, e VIII o do-
cumento t,rac:a estas diretrizes: .

"VII- - A autorização de fun
clonllmenro a Cooperativa de Cré
dito Rural originárIa de Seção de
Crédito de Cooperativa Mista. na
forma. prevista no artigo 59, § 49,
do Decreto-lei n9 59, dê 21 de
novembro de 1966, só será con-'
ccdlda se a Seção de Crédito 'eg
'tiver )lerfeltamente enquadlada
na legislação e normas vigentes,
O Que será apurado nele Banco
Central em inspeção prévia: '

VIII - Desde que priwiamen
te. a provados pelo Banco Centrai
lIo Bmsll, poderão as Cooperall
-vas de Crédito Rural :flvnar
contratos.- aciirdos ou eonvênlos
com entldndes de assistêncIa léc
nlca, Inclusive cooperativas, para

_prestação de assistência' técnica
nos ruralistns financiados -e p!lra
Ol;'l'('urlio dc servlc:os relnclonailos
I;um a fiscalização e contr/lle dos
empréstimos e outros que contri
buam para perfeIta distrlbuicão

, do crédIto, ~b!'en'adas ~empre' a
lrglslac:ão em vIgor e' as normas
bnl,,;atlas pelas al1torldlld~& mo
netárias" •

De. conformidade com as exlgêndas
legais. as coopzratlvl1s loram ,tranf
formadas, e sens estatutos adllptndos
às normas regulamentllres- 118.1" op~-
rarem com crédito rUt<ll ,

Ocorre; no entanLo, que só com r~- '
cursos próprios eSSl\S COOPCl'atjVRs mio'}
tr-m condiç(,es de operar.

Multas d"""as ol'gnnh·." C"S Ul"cío
!Jam há anos. Silo 6r"lIos que lém
tradiçiio e larga f/llha de ~'~rvjç(lS
prestndos aos ngrlcu:!orEK !''''VI(I~
mente entrosados com as ,(,'Oml I'i,ia
dos de ('ada região cio, P'lt<" ,onho
cem eom profundidade ti' pr"blcm'as
da agricultura e clunls ete',I"ameme
u~ agrlcullore,ll que merecem C'f/oOllfJ,
ConseqUentemente, essas cooperallV!UI
rcun~m tãdas as condlç/ies para iJ'''S
tal' os melhores serviçC's no setO! 00
crMlto rural. colaborando- com'"
~róprlo govêrno na Campanha ('Ia
t"rodutlvldade. j

EXPOSIÇAO DELMqTIVOS .
DO MINISTRO
DA FAZENDA

MENSAGEM N.o 402, DE 1971,
DO PODER EXECUTIVO' -

Exmoso Srl!. Membros' do Congresso
Nacional:

Em 20 de outubro de 1971

Nos têrmos do' artIgo 51 da Cons
tituição, o para ser apreciado nos
prazQS nêle referIdos, tenho 11 honra
de submeter à elevada deliberação de
V. Exas." acompanhado de Exposi
ção de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da, Fazenda. o anexo pro
jeta. de leI que "autorIza doação de
próprio nacional à Prefeitura Muni
cipal de Juiz de Fora, no Estado de
Minas Gerais e dá outras providên
cIas" ..

Brasilla, em 18 de outubro de 1971.
E11lfllo 1flédici.

PROJETO
N.o 410, de 1971

, (DO PODER EXECUTIVO
- l\mNSAGEl\I N' 40Z, DE 1971) N.o 33.209-69 _ E.M. - N.• 132

(As Comlssões de Constituição e Em 15 de abrlI de 1911
JWltlça, de Seguranç'a Nacional e de
Finanças) • Doação de Im6vel à Preleitura Mu-

nielpal de Juiz ele Fora, Estado de
O Congresso Nacilmal dccreta.: Minas .Gerais.
Art. I' E' o Poder Executivo aU- Exmo. Sr. PresIdente da República

tol'izado a doar à Prefeitura Muni- No anexo processo, pleiteia a Pre-
rApal de Juiz de Fora, no Estado de tcltura Municipal de Julz de ],'ora,
Minas Gerais, o terreno com a. ãrea Estado de Mlna.s Gerais, a cessão da
de 5.506mZ (cInco mll e quinhentas e área de 5.506,00 metros quadrados,
seis metros quadrados). 1ntegl'ante' de de propriedade da União, situada. nas
própno naCIOllal" jurlsdicionado ao Mi- margens do Córrego da Independên
nistério do Exél,'éHo e sItuado às mar_ ela. próxImo à Praça AntOnio Carlos,
gellJl do abnego da Independêncla, naquele Munlclplo, utilizada na ca
pr6ximo à Praça Antônio carlos, na- nallzação do referido Córrego e na
quele Municipio, mediante indeniza.- abertura de uma avenida..
ção,-de benfeiwrias no valor de .... 2. 'As' referl'das obra's-de-urbanlza-
CrG 92.570,50 (noventa e dois Dúl, qui-
nhentos e sctenta cruzeiros e cln- ção foram realizadas em ·terreno sob
quenta centavos),' de acõrdo com os a ~acrminlstração "lla '4." Região MIII
"Icmentos constantes do prooesso pro- tal', cujo Comando, em entendlmen
too<Jlizado no ,Ministério da Fazenda ljOS 'com a PrefeItura. Interessada,
50b o~n' 33.209, de 1969. ' consentIu na utilização da referida

lIrea,- com a. demolição de bcnfelto-
Art. 29 O terreno a que se refere rlas ali IlxisteI1Les, mediante Indenl

u art. 19 será utilizado como logra.- Ilação do valor destas, estimado em
douro públleo (ul'banizaçlío do cór- Cr$ 92.570,50, pagáveis em dinheiro
rego do. IndependêncIa). ou -em obras de pavImentação de 'In-

Art. 39 A IndenIzação à União Fe- terêsse do Exército.
deral, pele. Prefeitura. Municipai ,de 3. Tratando-se de área entregue 11.
Juiz de FOra,' de Cl'$ 02.570,50 Ino- PrefeItura de JuIz de Fom para ca
venta e dois' mU, quinhentos e seten- nalização de córrego, e abertura de
ta crl,zelros e clnquenta centavos), logradouro púbUco, à que tornarIa
oor::espondente ao ,valor 'atrlbuldo às pouco viável seu reaproveitamento,
benfeitorias que ex~tJam' na árfJl. em no futuro, em serviÇO público federal,
doação e que foram demolidas para enwnde' o ServIço do PatrimônIo da
leallzação das obras de urbanização, União maIs conveniente que se tran,,-
poderá- scr recebida em dinheiro ou ~ 'I O I d M I'em prestação de sel'vl"os, na, ~orma flra. a. ..rea ao pa.r m n o o UlJ Cl-. y' ']llo, em vez de se fazer apenas a
acordada. entre a referIda Prefeitura ('essão do uso, caso em que se mau-
e o Mlnjstério do Ex~rclto. têm o vinculo . da proprIedade fe-

f 19 Os T€Cm'SOI! em lllllhelro pro- deral e a co~eqUente necl::Ssidade de
vt!nf€ntes da Indenização a que se regIStros e' contrllles, onerando Im
refere êste artlgo serão destinados ao proficuamente os custos dos serviços
Fundd do Exérciro, para apllqação em l1dmlniskatlv<lS.
obras de ,urbanização de lnrerêsse do 4. Procurando solucionar o assun
MInistério do Exército, na área sob to, com vistas à conciliação dos ln
a jUrisdição da 4' RegIão MllIta.r. tcrêsses do MInistérIo do Exérclro e

\ § 29 Havendo pagamento em pres- da Prefeitura, elaborou o 13ervlço do
tI.lçãw de serviços, caberá. ao Mlnls- Patrimônio ,da Unlno, com apolo da
téri(, do Exército flscall.zar sua exe- SllCretarla _Gera! -do Mlnlstérlo da
cUção. . Fazenda, anteprojeto de ato legisla-

tivo autorizando a doação da árca
AI·t. 4' E' o Poder Executivo au- àqulüa MunicipalIdade e a. abertura,

tofulldo a. abrir, pelo Ministério do por aquela SecretarIa de Estado, de:
Exército, crédito especIal até {) Umi- crédito especIal até o limite de Cr$
te de cr$ 92.570,50 (noventa e dois '92.570.50. A autorlzaçllo para a~er.
Dúl, quinhentos e setenta cruzeiros_ e fura de crédito especla.l seria utilIza
clnquenta centavos), para apUcaçlw da no montant.e que viesse a ser pa
dos l'ecUrsOS de q1;lc trata o artIgo 3~'go em dinheiro, a titulo de indenl
na forma _ali preVISta, com a,seguin!e lIlIçlio, sendo de notar que a Prefel
classlflcaçao: Programa - Habitaçao tura. já recolheu à Tesouraria .da 4."
e Pla.nejamento Ur1?ano; Projeto - Região MUlta.r a quantia_de Cr$ ....
Obras de Urbanlzaçao na área sob' a 60 000 00
jurisdição da 4. Relllão Militar. atra- . ,. "
vês' dO ~n~ do ExércIto· Categoria 5. O anteprojeto elaborado foi
Ecl'nômica 4.1.1.0.' examinado pelo Mlnlstt.rlo do Exér-

Art, 59 Esta Lei enb'arA: em vigor ~Ito, que o aprovou (fls. 73). .
na data de sua pUbllcaçlí.o. ~. Acorde com as medidas propos-

..... 9 " . ' - tas. tenho a honra de submeter a
"" •. 6. Revogam-se as dlsPosiçoes elevada consIderação de V. Exa, os

em oontrárlo. anexos projetos de mensagem e "'n-
Bruflla, .ém - df de 1971. teproJeto de léJ.

Autoriza doação· de próprio naeional
_ à prefeitura Munielpal de Júiz di!

For,!, no, Estado de -Minas GeraIs
-e da outras providencias.

metido à. revisfio da Câmara dOll
Deputados, nos têrmos do, art. ti8, da

ou Constituição Federal, o projeto de let
ele ~do Senado n° 33, de 1971, que revo-

ga o "Exame de Ordem", instlt.uJdo
pela :M!I nO 4.215, de 27 de abrll dv
19G3. que dispõe sôbre o Estatuto dA
Ordem dos Advogados do Brasil, e
dá outras provIdências.

Aproveito a oportunldnde para re
novar a Vossa Excelência 03 prote~

tos de minha perfeita estim!. e mais
distInta conslderaçlí.o. - - Senn'Jar
Olodomlr' "utlet, 1· Secretárlo, em
exerclclo.

pt1-

........ , .

13eçiio em quc pretend... fazer fi
Me!L proflsslonllJ, prova d,,:

I - ter diploma de bacharel
doutor em Direito, formllllZlld:J

, Il.cÔrdo com R leI -(art. 571."

SINOPSE

(PROJETO DE LEI no SENADO
N° 33, DE 1971>

nevuflCl o "Exàme de -Orrlem" lnstt
wltlo pnra Lei n° 4.215, Ile 27 de
abrtl de 1963, que dtsplle sllbre <I

E,o,f(jl,do r/a Ordem ·Im Arll1OrJarlos
do Brasil, e dd outras provlrlPn
elas".

l'1'ojcto ele au(orla do Senhor S~
nador Vasconcellos Torres.

LIdo no ~expediente dto sl'o'l."ão de
2.6.71. Publicado no DCI. ele a (~
Junho dc 11171. .

Em 2.6.71 é dlstribaldo à Comls
são de C;anstituição e .T"&t.111lt.

Em 24.9. 71 é Ildo o selminte pare·
cer:

l'arecer n" 417, de 11171, da. Comia-
são de Constltulção e JusC,lç'\. relat/;.·
do pelo Senhor Sen!ldor Helvfdio

; Nunes, oretec~ndo sub,t,ll,utlvll ao
Pro.leto. mCN de 25.9.71, Seç'ío m.

Em 28.9.71 é Incluldo em Orrlem
elo Dia p[1.TO rll~cw.~!io cm 1.9 tnmo
Na mesma dnta. após falar na dls·
cussdo da matéria o ~enhor Sel1i1dcr
Eurico Rezende. é -apro'J't lo r ~I,l'!
t1tutivo "da Comissão de Constituição
e Justiça, flenndo pr'llurllemh {'
ProJeto. tornando-se neces>iÍr':> a
volta do PrClleto à Orr)prfl do :Ufa
para o 2" turno rcglmellt.'tt ,

Em 5.10.71 é Inclul10 em Ora~m

do Dia pnra o 2° furna rel1menll1l.
Nessa data. nos têrmos do Requeri.
nlento n° 207. de 1971. de' autorl" do
Senhor Spnndor Ruy Sant'ls, to li
Projeto submctldo a '/0',(*.,

Nos, tt"rmos do Requ4 rtmento na·
mero 208 dc 1971 {o apl'Ol'ado pm 2.9
turno o prO.leto, sILlvo o e ímlM, do
art. 2° (s\lb~tltl1tlvo da Comlssiío de
ConsUfulriío c Justlça!._

À Comis.são de R.2daç~o.

Em 6.10:-'11 é Udo o 'Pal'ecer nú
mero 437, de 1971; da C:Jmis.~íiJ de
Redação, relatado- pelo Senhor Se
nador Danton Jobin, ofe"ecendt' n
,R.PrlDc~o Final. (Parecer publlcltU'('!
Itno PCN de 7.10:'11 "- ·Seçl1o tIl.

Em 8.10.71 é Incluldo em Or,1em
'do Dia p.ara discussão d'J redação fi-
nal. '

Nessa- data, nos fêrm,)s do alI;.
1I62, do Rcglmento Inferno, 6 (IJ1ro',a
í.tn fi rcdação flnnl do Projero.

A Câmara dos Depul.ados com o
'oflclo n· 376, de 13,10.71.

N' 376
l

Em 13 de outubro de 1971.
Senhor Primeiro Secretário,

'renho a honra de, encaminhar lo
Vossa, ExcelêncIa, li fim de scr sut,.

.......................................
or~~ 5~âr:' ad~V~~~rl~oo{~~~l~~ :.
al1vogados, aos emndfd:ltAls que ni\o
tcrtham feito o estágio profl,s\"ual
ou não tenham compnvnrlo satlsfa
t6rlamente o seu exercbo e resuJf!l;:"
do' (nrm. 18, Inciso VIII, letras a e
li; 40 (Inciso liI, e 50l.

§ 1°. O Exame de Odlem rons's
tirá em provas de hllbllltaç"o proU,.
Bional, fun!U! perante comias!:) c',nl1
posta' de três advogados inscrilos há:
mais de cinco anos, n'lmealJos p~Jo,

Presldcnte da Seção, na forma c r(lc
diante programa regula10, em prlvl
llll'nto especIal do COllS('Jho Federal
(art. 18, incIso VIII, ll'r,,~a D).

§ 2° Ser:io, lllspensa'llls do Exp
me de Ordcm dos membros lla Mil
giBLra!ul'll e do Minlstél'io Público que

, t';.nham e,;ercldo as respectivas :fun
, çoes por mais cte drAs jlnos bem ('0

mo, lUIS mesmas condlqões. es llro-
fc"'ô,'p,, ele Facllldnde de Direito ofi
cIalmente reconhecidas,
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tem Bancos "grandões" é grande
Banco.

Em todo b mundo, as emprêsas de.
lIelltP.enham conquistas da sociedade,
Independente de seu volume. lJeve
mos atentar também ,para a, quali
dade. O estabelecimento de preços
mais justos, -a. sua, baixa, dependte,
especialmente, da concorrincla, _e' ela
desaparece quando o número de em·
prêsas se restringe ao gigantismo.
Estã, no momento, sendo estudadopor uma comissão o capital dos Ban
cos. matéria que, naturalment!!o cons·
tltuiu uma preocupação necessária
no que se refere à seguranqa. Enj;re
tanto, queremos sugerir daqui que
seja êle justo e proporcional; qUII
seja relatIvo ao ptóprio volume de
depósitos e de agências e que não
determine mlnimos fixos, que seria1:l
unilaterais. Estas são algumas pon
derações que desejamos fazer, como
cooperação às, autoridades. nestes mo·'
mento.

Sr. Presidente, concluindo, aplau
dimos o Govêrno quando cria incen·
tlvos e melps para. que o Brasil, ao
lado do seu grande potencial de eUl
prêsas. peqllena's e médias, possa COIl
tar também com a potêncla empresa
rial. Mas concitamos também o 00
vêrno 'para que, nesta arancada re
voluolonária de' grandes conquistas
para a Nação, dê condições para que
se criem milhares e milhares de no
vas emprêsas, que !terão as grandes
de amanhã. (Muito bem)"

_ a) instrumento de iraabporte €I'~;;

nóm\co; ,
li) fato'J de desenvolv1rnent,o das

atividades industriais;
c) acelerador do processo de urba

nismo e saneamento;
d) fatpr de incentivo ao turismo

ero.,
Assim, a criação das vias 11evega

vels desempenha, pelalÍ vantag,ms
'que provoca, papel decisivo no de
senvolvimento terrItorial. Como re~

sultado imediato. ocorre o ~ument<J
do capital do Pais pelo aumento1 dos
impostos auferidos pelo Estado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados -"!
como as obras na Bacia Amazônica
começam a ser. desenvolvidas, ~m:

projeto e como o Pará é ume. das
principais vias de acesso, do -oceano'
ao Amazonas. e êsses esttldQ~ est!io
visando não lifÕmente à. navegação;
como também ao apr(lvC!ltam6nto hi
drelétrico de cursos dágua e desen,;
volvlmento para tôda Região, sugerl-'
lPoS a ú:lStalacão, no Est,1.do do Fará;'
de um Pôrto para embarque de Mi.
nérios a. serem' e:ttraldos rIa SelIa
dos Carajãs; o que trará InO!llclllll..
veis beneficios a toda área. -

Como dissemos. isto se justlfícà
plenamente pelo papel elo Pará como
principal vIa de acesso' ei -portanto,
ponto estratégico à exportaç!l<t.

A via. navegável reduz, em propor
ções· Cdnsiderãvels. o custo do trans
porte fluvial, dlmlnulmio o custo de
carga e descarga, melhorando as
posslbllldndes de estocage'l'l de espe.:

-O SR. JlJ'LIO VIVEIROS: m, atenuando as conselltítmcias da,
(Comunicação - SellL ?,clJi'{ío (ia Interrupçlto dós outros meios de

orador) - Sr. Presidente, Srs. Depu- transporte e, finalmente. criando um
tados. queremos hoje dar as boas- sistemll de transporte mais favorã·
vindas ao Deputado palllo T"isboa, co velo
meu Es~ado, que ~e encontrll. em Sr. Presidente, Srs. Deputados ..,
Brasflla, .e reverenciar a. E~., pela o papel importantlssimo c insLJ1::sti
belissima página que prprlu,,",u _. e tulvel que deve ser de,~lnpenb!\do

que serã, por certo, Inser1<1a na. n.s- pela·nossa vasta rêde fluvial no !le- ,
tórla do Brn.sil - ao fazer um pro- senvolvlmento econômico e ~oclal do
nunc!amento, no dia 23, 1111 Assem- Brasil já é de todos cOnl1ecld"; o 'Es
bléia. do Estado do Pará, e.m h(.me- l:ado do pâ:rá precisa- Eel' al>roveltado
nagem ã. memória' do ele-servidor c em beneficio da região Amazôn1ca.
Deputado Arpldo Velpso,' "mártir 4a Aqui fica, portanto, nosso apêlo ao '
Amazônia". cõmo é ~oilhec'dD em Ministério dos Transportlls p:'l.rlt qué
nosso Estado. Não podetlnmos deíYollr seja estudada a viapilldade do e.-cCla';
,passar desapercebIdo a visita do mcnto de todo o minério da. Serra.
,Ilustre Deputado Paulo LísPoa, que dos Carajás em um ponto situado no
vem a Brasilla para trJ.tar -de inte- Estado do Pará'-
rêsses do MovimelJ-to Democrático - ll:ste, o nosso pronunc!ament'.> em
Braslleiro, razão por que- fazemos defesa do minério de nossa região.
ê.ste ,registro nos AnaIs dn. nossa (Muito bem). . ,
Oasa. ' , '. ,
,.Mas, Sr. Presidente. continuando O SR. MARCILIO LIMA: .

na luta pelos interêsses do 11011S0 Es- . (Comllnicaç{lo - Lê) -- Senhor
iado. falaremos. hoje, com o desaB- Preflidente, Srs, Depucarlr.s" ocupO
sombra que ncs é peculiar, sôbre a hoje a tribuna desta CaGa para (,um- '
Importância e a evidente necessida- prir a dolorosa missão ele homp.na..
de do uSo do pOrto do Estado·, do gear a memórIa da grande ntrl? br9
Pará para o escoamento do minério slleira, Glauce Rocha, deslÍpa.recid& ,
da Serra dos Carajãs. Fala-se muitO há poucos dias. na Capital paulfsta.
em que o mInério deve sair pelo Eg- vitimada por um fulminante enfar"
tadó do Maranhãp. Entretanto, m- te do miocárdIo.
quanto tivermos voz, ':Jnquanto tiver- A' extraordinãria. artista nasceu enf
mos o direito de usar a tribuna des- Campo Grande, Mato Grosso,em
ta Oasa,. lutaremos pennte a naciio 1938, tendo estrelado, em 1952. nli
prllillelra no sentldp- :jue que o rére- Teatro Duse. com apenas Hl anos de
rIdo pôrto deve ser locall~ado no Es- idade. Dedicou-se inioialmente ri ):.E'" '
tado dQ Paraá, que realmente produz ~ Infantis, tendo partICIpado, en'"
a.quela matéria-prima. tao, de uma produçijo clnemalográ"i

Sr. Presidente, Srs. DeputadO!', fica me:tioano-braslleim. Em 1958."
sendo o Brasil um Pais de dlmensõ~! ao lado de Alda Garrido. trabalhotÍ
contln~ntais, o ,problema dos, trans, na peça de Pedro Bloch intitt:ladt
porte.s- reves~e-se da ÍU:Llor importai>· "Dona ,Xepa". espetáCUlo, aliás. -a.'
01/1, por se refletir diretamente· no. que tive o prazllr de assIstir. Dai)
Desenv?lvlmento econÔmico nacional. por diante, participou d(l "Elcctra"J'
, (Jonslderando. ainda. a sua: forml- "Doce Pássaro da Juvp.ntude" "N.
dável rêde fluvIal, necessllr;o se faz Cantor_a Careoa", "O Belo Indife'''~
a execuçlto do plano reh~lonado com rente" e a "Judia..•. Segundo ela)"
s. criação de redes de hidrovla..q que entretanto. o papel que 'mais a en""
ser!o, por cento ,altamente atuá.ntes tusiasmou foi em "O 1l:Xe.:C'CID·', "
no processo de desenvolvImento - do A 'exemplo da maioria de seus CÕ~
Brasil. - '. legas. GlaueS ~ocha cnve~ecJou 'peloS'
En~etanto, faz-se ne~.sário um novos caminhos oferecidos pela teleo! '

estudo pormenorizado _lIP sentido l1e vIsão. onde desempenhou, com o ceU:
atender, também, os intel'êsses locaiS Imbltual'brJlhantlsmo, numerosos pa.'
e ,regIonais, procurando mélhorlas péisem tele-novelas que. graçns àf1.
que solucIonem a~ neceSli:dadils do transmIssões levlldu -a efeito pel1
escoamen,to IndustrIal e de transpor- Vldeo-'Tape, atingem hoje os mm
tes, em geral, pois hoje é sabldn, a distantes pontos de nossa ''terra.
Importância das HidrovJilS nos pIa- Glauce Rocha amou o seu Pais •
nos de D~envolvimentQ como: jamais se olvidou da enti\o pequeni
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,~ara Isto, no 'entanto, essas coape- chaminés - representa para. o Nor
:m:tlvas necessitam de recursos pa1'lt deste importante fator para o seu
'operar. -Dal a. razão do nosso aplllo desenvolvimento. Dois mil, qulnhen
ao Sr. Presidente da Repúqllca, ao ota o trInta mistas vIsItaram Ara
Sr., Presidente do Banco <.lentral, (>0 caju no mês de julho próximo pag
Sr. Ministro da Agricultura. e demais sado - e êsses'são os últimos dados
autorIdades ligadas a êste Importan- conhecidos. Salvador conseguiu a.
te setor. - -'" visita de 4.688 turistas, RecIfe 3.2112

Q atual ~ovêrno. que vem roman- e Fortaleza- 2.193. _' ,
'do medidas acertadas no setor do E' com orgulho que registro êsses
crédito rural, que determine as pro- resultados e me congra.tulo com o'
vidênclas necessárias para que as Governador Paulo Barreto de Meno
copperatlvas disponham dos recursos zes, o jovem Engenheiro que gover
necessários para operar. Se fizer isto. J'la o Estado. que, compreendendo a
facllitltrá e racionalizará alnda- mais Importância do turismo para Sergipe.
o crédito rural, peneficlando Oll agri- enviou à. Assembléia Legislativa pro~
cultores e estimulando a produção, jeto de lei criando a "ENSETUR" 
fator deoisivo para $Oluclonar oso Emprêsa Sergipana de Turismo.
proplllml\S qlle afll~em o povo bra~ Visa a Emprêsa Serglpana de Tu-
slleiro( (Muito bernl. < • rlsmo ao aproveitamento das poten-

O 8R. .rosa;: PINHEIRO MACHA- clalidades turísticas do Estado, orga
nl~ndo uma polltlca rl\cional; mo-

DO: i _" . dema e eficiente de promoção do
(Comun CIU}® - Lo) - Sr. PresJ- turismo. gerando novas tontes de em

dente, Srs. Deputados, no dia UI do prêgo e -de renda, pr"porelonando 11
corrente f?1 prese!lte às comemora- dinamizado do setor 'de serviços,
çlíes do Dla.do Plaul, na !lidade de Novas oportunidades de~abalho sur-
Parnaiba, com a. lnaugurl\çao de SUU i lo I t! idad I
npva estação dll passageiros aéreos g r para.?!" co e v. e Serg.panll,.'. , Em consequencia dessa pólítlca de
uma das melhores do No.rdeste, ~ota- estimulo ao- turismo do Governaqor
da dIIs mais modernas. Illstalacoes li Paulo Barreto -ne Menej>;es. dois ho
do mais completo equlpamllnto. téis de primeira categoria serão cons-

As .solenidades foram presididas 'truidos em Aracaju. Serão hotéis do
pelo 'Elimo. Sr. Governador, do Es- tados dos melhores 'reqUisitos de con-,
tado, Eng, Alberto Silva, com a pre- fórto, equipados dentro da. melhor
scnça. do Exmo. Sr. Brigadeiro Joléo técnICa__da indústria hoteleira.
da Veiga Cabral. Comandante da 2"
Zona Aérea sediada em Belém' do Aracaju, a. Capital-do Petróleo. a
P1'efeito Mun.loipal de Parnaíba' Sr. g1'aclos~ cidade encravada na foz !lo

I t d d C Ih • do' C I rio Sllrgipe. com suas lindas ~pl'alas
Car os Fur a o e a~a o. e. na costa atlântica, com seu traçado
Aviador Ivo Carneiro, do Cel. En": de ruas, praças e jardins que enchem
ll:dmllson Cavalcante e do Cel. Avla de orgulho a engenharia urbanlstlca
dor Nelson Pinheiro de Carvalho, a brasileira terá melhores condlçõefl
quem Parnaiba e o Piaul muito de- atravé,s dá. EMSElTUR, n feliz inicia:
vem no setor de transportes aéreos. tlva. do Governador Paulo Barreto de
p'resente também o D~putado Fedeml Menezes" de proporcionar ao turlstll
Edson Bona, responsaVE'1 nela COns.- vIsitante p calor humano do seu POV<l
troçlio do imponente edlflclo, ao tem' e o sorriso das flOres desabrochadas
po em que, como C~l. Eng, dirigia em seus jardins (Multo bem) ,
o setor de constru'loes da. 2!~ ZOnll. • •
Aérea. , O SR. PAULO ABREU:

A cidade de Parnaiblll reaIlza, assim, (Corrwnicaç(lo _. LI!) _ Br. Presl.
ump, de suas maIs caras aspirações, dente, estão as Itutoridades do País
ficando agora com um aeroporto à desenvolvendo-grande esfôrco !la re.
altura do seu progresso e do seu formulacão das leis bancárias, vi.
futuro:·· sando a sua evolução e seu aperfei-
Con~atulando~me, pois. com o Go- çaamento. Um dos seus aspectos re·

vllmo do Plaul a, com o Povo do meu fere-se aos incentivos para. estabele.
Estado, principalmente com os par- cer fusões,.e agora cstão visando aos
llaipano., por êste significativo melho- grandes co'nglomerados. Sôbre mui.
ramento no setor aeroviário. formu- tos aspectos, essa polltica poderá ai·
Ip desta. trlbuna. um apêlo ao Eltmo. dançar bons objetivos. Entretanto,
Sr. Brigadeiro Joléo da ,Veiga Ollbral em Poa horll. começam as próprias
no sentido de que determine a. homo- autoridades a ficar alerta em rela·
logação do' oampo de pouso da clda- ç~ a certos perigos que uma polltl·
de de Bom Jesus no extremo sul do tia Indiscriminada poderia acarretar.
Estado do Piaul, com o que terâ pres- O prôprlo Sr. Ministro da FB2:endll
tado mais um grande benef!clo a já declllrou que a' economia. do País
nma dn.s regiões' mais carentes de ê formada: por um mosaico de peque·
transportes em todo o Nordeste bra-' ma. médias e grandes 6I11prêsas. A
sllelro. (Multo bem'" idéia de que o volume, abaixa o custo

é bastante relativa, pois, se -assim
O SR. 'ERALDO LEMOS'· ,fôsse, um Banco gigante levafia. o
JComunicação - Lé) - Sr. Presl- custo a zero. .

dente, Srs. Deputados, ocupo esta Os grandes conglomerados, mal~
tribuna para registrar um fato slg- que uma questão de Incentivos ou
nlflcatlvo para & vida do meu Esta-' Iels compulsórias, é uma' questão do
do, Sergipe. "esplrito" de seus responsáveis.

O Banco do Nordeste reallzou uma Que nlio se criem discriminações a
cfimpanh~ promocional sôbre o turls- essas empresas pequenas e médias,
mo no Nórdeste. despertando nas la- heróicas militas vêzes, e que cum
mllias do 'Centro-Sul o jnterêsses pela Prem tamPém uma missão -no meio
l'ev,lão nordéstina, (lue dl~nõe de clt- econômico. Inéentivemps os grandes,
cepclonais condições de turismo pa" mas criemos condições para todos.
'ra oferecer ao Brasil. e ao mundo. Já começam a exlstJr Bancos gran-

Após o término dessa campanha, dcs que estipulltm valor. mlnimo 'para
o Banco" do Nordeste' concluIu seu uma apertura de conta.
relatório sObre os resultados da pro- A emprêsa nova. pequena ou ,me
moção. Aracaju, Sr. Pres,ldente e-Srs. dia, nem sempre tem facIlldáde nos
Deputados, a formosa Capital sergl- b'l'andes conglomerados. Todavia, a
pana. pejas pesquisas do BNH, foi experiência ensinou que os pequenqs
clasr.ificac;'\a em 39 IURar ,entre as Ca- se completam entre si, e dai surge II
pitais no;rdestlnas. ficando Salvador própria' evo)ução.•.
em 19 lugar, Recife em 29• Fortaleza- No inlció de minha vida, como pe·
em 49 e ,Maceió em 59 lugar. A per- queno empr.esãrio, recordo-me ~ue
centagem 'obtida pOr Aracaju em re· os primeiros créditos eu só os optlve
lnção aos turistas que visitarem o em Bancos pequenos. e assim acon
Nprdeste ,foi' de' 12,2%, ficando Sal- tecejI também com outros colegas na.
vlldor com 22, 2% e Recife com 15%. mesma época. Um Banco grande nem
)'Ilsses dadps' são signifIcatIvos porque semPre admite clientes pequenos ou
o turismo - a famosa indústria setn' npvos. E também li certo que exis-
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Permito-me. pOis, sem valClades, re"
gistrar que é plena a nomeada da.-·,
quele estabelecimento de ensino, a tal
ponto Que os diplomados por aquela.
illstitui~áo desfrutam notável <:uncei..
to profisblonal e são, na medida do
possível. aproveitados pela iniciativa.
particular.

Preocupa.-nos, porém, o que esta-'
mOS venoo no momento no campo do-'
incentivo ao melhor aproveitamentcl
das possibilidades do rendimento das
tarefas agropastoris, que só a técnica.
moderna amparada. em conhecimen
tos especlalizados pode assegUl'ar: for.
ma-se profissionais de tal qualifica
ção para depois desconhecê-los.
Desconhecê-los de todo, ignorando-os
até mesmo legalmente.

Quem examinar os quadros de per.
soal do Ministério da. Agricultura p0
derá constatar sem qualquer esfõr~

que de suas tabelas não constam os
Técnicos Agrícolas que. como Já afir
mei, el'am anteriormente formados
por escolas diretamente subordinadas
àquela Secretll1'ia de Estado e hoje
preparados sob a direção exclusiva. dO
Ministério da Educação e Cultura.

Gastam-se, assim milhões de CI'U'"
zeiros na preparação de mão-de-obra
especializada com as fainas do cam
po titulares que percorrem tõda uma
faixa de conhecImentos teóricos e d~
habilitação prática, e, depois. nll.o se
lhes reconhece a existência, pois os
quadros de técnicos do Ministério não
os inclui como elementos necessários.,

Anuncia-se, agora, que o Minlstéri(J
da AgricultlU'a fará realizar, em ca"
ráter nacional, concurso para preen
chimento de cargOS técnicos, entre
êles, ainda com vencimentos balxis
simos, o de Técnico Rural. Pois beur,
desvalorizando sua própria atuação,
não exige aquêle concurso, dos can..
dldatos a tal pôsto, o certlflcado de
conclusão dos cursos que êle próprio
manteve, não oferecendo dessarte a
mais ligeira atraçll.o ao brasileiro qUe
se prepara adequadamente em tal es·
pecialldade.

Convoco, pois, a atendlo desta Cm;a
para o exame atento do projeto que
regula a profissão de técnicos em a LI
vldades agrlcolas. a fim-de que pos"
samos, unidos, garantir aos modos
que se aperfeiçoam em escolas on
clals, buscando bem dominar a téc
nica do trabalho agrlcola. os direitos
que devemos assegurar-lhes.

Sabemos todos que esta Casa por
si mesma ou por Intermédio de qual
quer de seUs integrantes não pol1e
apresentar projeto de lei criando car- '
gos no serviço público. privativas q118
são. iniciativas de medidas. assim, do
Poder Executivo. Por Isto, neste mo
mento faço um apêlo ao Sr. Minis..
tI'O d& Agricultura no sentido de que
nosso pronunciamento, seja" êle um
s. Exa .• analisando o assunto do
pouto de part.lda_ para que fixe a llle.
cessldade de aorov...·t.,n,," ' " ,d()~ Tpc
nlcos Agrlcolas nos quadros func!()4J
na!s do seu Ministério. i

Lançando pois esta Idéia ,humana,
legitima, moral, lôgícamellte não pm.
so sõmente nos moços serglpanos qUe
cursam coléltios agrfcolas, senão que
lanÇO os meus olhos pela lmensldã~
continental do nosso Pais onde ou";
tros' moços de muitas naturalidade;
se encontram na mesma desassistida
posição. E tanto mais válido é]o meu
apêlo, quando estamos vivendo! sob o
signo da. técnica numa nova era em:
que quem sabe todos os ofíclos"não 1\
perito em nenhum dêles. .

Era o que tinha a dizer, Sr.1Pres'l
dente· e Srs. Deputados. ;(Muito
bem.) 1

,
O SR. ALENCAR FURTADO~

<comunicação - Lê) - SI', Pre
sldente, encontra-se sob jntervenção
o Sindicato dns Bancários ele CUriti
ba. tr.na Junta assaltou-lhCJo poder
diretor, surpreendendo a todos pelo
inopinado da medida. ,r ,

Os mo!·lvos da lntervençãÓ silo ig
norados, cnmo ignorados sAo r\. pr","
cedêncía c o teor das 9ent'tp6\ilS.,

O SR. ,JERôNIMO SANTANA:
(ComunicaçãO. Lé) - Sr. Preo1

dente, 81'S. Deputadas, o crescimento
da cidade de Pôrto Velho, como de
todo o Território de Rondônia, recla
ma a Implantação urgente de escolas
de nível superior, notadamente de
uma Faculdade de Educação. As ne
cessidadeS" de RondOma exigem essas
Iniciativas, que tel·ão todo o apoio ao
nosso alcance, pl'inclPdlmenle pal'a
que se funde a Faculdade de Ednca
ção em POrto Velho e também esco
las agrícolas.

Acolhemos com carinho a iniciativa
de Dom Antônio Sarto, Blspo COad
jutor de Pôrto Velho, interessado' em
leva.r avante essa lmportante tarefa.
11l necessária a iniciativa de Pórto Ve
lho para instituir a Faculdade' nos
moldes preconizados pela lei do en
sino superior. ou seja, a crlaçao de
uma fundação educacioIÍa.1 mantene
dera das Faculdader que se pretenda
instalar .

Já providenciamos junto ao Conse
lho Federal de Educação o levanta
mento da legislaçâo pertinente, para
que os interessados no problema se
informem e tenham elementos para
dar consecução a todos os planos
nesse campo de fundamental impor
tância para o progresso e desenvol
vimento do Território. Il: ainda ne
cessárlo e urgente que o Ministério
da Educação se aperceba da imperio
sa necessidade da: expansão da rêde
escolar em Rondônia e proporcione
condições para a instalação de uma
escola técnica federal, assim como de
escolas técnicas agrícolas e ginásios 8
dê maior apolo à eltpansão dos cursos
científico e normal.

Era o que tinha a dizer. (Muita
bem.)

o SR. FRANCISCO ROLLE!\l
BERG:

<Comunicação - Lc) - SI', Pre
sidentp, 81'S. Deputados. existem fa
tos Que deixam perplexo o observa
dor das realidades brasllelras, deixan
do-o sem saber se deve ou não acre
ditar nos acontecimentos que com
prova,

Num passado não tão distante, o
Ministério da AgricultUl'a aplicou al
gun.s milhões de cruzeiros na criação
e manutenção de cursas especiais des
tinados à formação de técnicos agri
calus. Af.ualmente, outros milhões são
despendidos pelo Ministério da Edu
caçáo e cultura com o mesmo obje
tlvo,_ uma. vez que para a sua esfera
de ação passou o contrôle geral de
télda a problemática do ensino.

O meu Estado, Sergipe. já que a
sua potencialidade mineralógica ainda
nllo está sendo explorada de modo a
permitir ure amplo aproveitamento de
braço humano. volta-se secularmente
para a I.l·odução da terra.

No particular da formação de téc
nicos afl'rlcolas, somos, oS sergípanos,
mais ou menos bem aquinhoados. Lá
existe como falei em dias passados o
Colégio Agricola Benjamim Con.stant,
que em seus cursos prepara em regi
me de looria e de prática aquêles que
hão de responder pelo melhor apro
veitam~llro e utilização racinnal a
produtividade lastreada em bases ci
entificas de tOdas as atividades do
campo.

também não foram à ltáUIL pres- Agora, Sr. Presidente. 51'S. Depu
tamos relevantes serviços a Pátria tados, é só aguardar os resultados daa
no último conflito mundial. modificações prevlstas, a. tlm de que

Nós servimos no 59 Grupo. de ,a construção civil pOssa reencetar
,Bcmbardeiros Médio; sediado em com nôvo rigor suas atividades, que
Parnamirim (Natal-RN) em ple- haviam paralisado um 'pouco na ex
Fa atividade bélica, armando pectativa de novas normas de finan
aviões, com bombas, fazendo fitas ciamento.
·uara metralhadoras 50 com 250 As últimas medidas tomadas com
halas, 'em máquina manual, isso relaçl\o ao setor do problema Ilabita.
fazendo parte de operação de cional e que beneficiarão de imediato
Guerra, como sejam, patrulhas e milhares de mutuários, representando
combOIos. Pedimos o amparo pela um passo a. frente, é mais uma de
Lei nQ 5.315, bem assim a sollda.- monstração de que o Govêrno fede'ral
l'iedade ou orientação do digno acompanha de perto todo o processo
Deputado Federal, Pedro Lucena de desenvolvimento, monnente aquê
Dias, em prol dos direitos insti- le que mais diretamente diz respeito
tulelos. mas Infel1mlente até hoje à pessoa. humana que é a habil.açáo.
sem recebê-los. (Muito bem.)

V. Exa. pode. fazer uso desta
mensagem.

Atenciosamente, subscrevem ex
combatentes com Medalhas da
campanha do Atlântico Sul 
Natal - R.G. do Norte.

Datamos: 12 de agOsto de 19'71.
- FrancIsco Martins da Costa 
Antonio Santos de Araujo - Jo
sé Candida de Lima."

Não podemos, 81'. Presidente. aPre
sentar projeto de lei nesse sentido.
A constituição nos veda essa inicia
tiva. Daí; apelarmos ao Presidente da
República. no sentido de corrigir eSSa
Injustiça Cl' relação á'" êsses ex-com
batentes da nossa gloriosa Aeronáu
tica. (Muito bem.)

O SR. CfJ:LIO MARQUES FER
NANDES:

(ComulIicaçl!o. Lo!) - -81'. Presi
dente, 51'S. Deputados, o Govêrno da
Revolução. com as últimas inovações
no que diz respeito ao plano hablt,a
oional, encontrou soluções positivas
para reduzir Os encll1'gos dos mutuá
rios, que os onera.vam sobremaneil'll..
Já nâo eram poucos os que renuncia
vam às oasaS pretendidas por não
possulrem condll;ões e potencial' fi
nanceiro para fazer frente ao pro
blema.

Com a criação do Plano de Equi
valência Salarial, foi dado o prlm61ro
passo para' um alívio conforta.nte.
Houve, em boa hora, correc;ão de dis
torções de meoanismos financeiros.
Mas após estudos e anállses de téc
nicos especializados, constatou-se que
o mal não estava tanto no sistema
de correção monetária corno muitos
Pensavam. O que exigia reparos maio
res era o alto niveI da taxa de juros
real para tais empréstimos.

Sensivel ao problema, o Govêrno do
General Médici procurou uma fórmu
la, a fim de atenuar os altos juros,
agindo, no entanto, com multo cri
t&lo, o que merece todo o nosso
apoio. Em primeiro lugar, conside
rando a importância dos recursos pro
venientes do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço no financiamento
do Plano HabHacionaI, reconheceu o
Govêrno a necessidade de reduzir a
ta.xa de juroc; abot"'i""~ ","bt.p +-ais d€,
pósitos. (., Plano de Equivalência Ela
larial compensou largamente a red1l
ção que os operários sofrerão nl! re
muneração dos denósltos do Pundo de
Garantla por Tempo de Serviço
(FGTS) e. por outro lado. Os assala
rIados de menor remI a serão os pri
meiros a sc benefiolar dessa reduçiín.
que possibillta a diminuição da taxa
de juros e a dilatac;ão dos pra7.os ele
reembôlso dos empréstimos.

Feliz Inovação também a que per
mite desconto em fõlhas de salário de
prestacões relativas à aquisição de
unidades habitacionais, desde que
deixe ao empregado a escolha dMse
slslema. O Govêl'llo também pro
curou e.~tlmular a COmpra de LetrllS
Imobiliárias para financiar o" Plano
~a1Jltackmal. De grande importância,
19ualmente. a possibilidade oferec!~B
às pessoas f1slcas de abaterem da ren
da bruta nllo ttpenas os juros dos em
préstimos, como nté 50 por cento das
quantias relativas aos reaJust.es das
pri'star.ôéo nos flnanc'~rnel'\tos no
quadro do Plano Habitacional,
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cidade do Brasil Centr.ll, rmcravl'da
em Mato Grosso, onde llasceV. [.em
bro-me ainda quando ~ja. muito jo
~em, mas cheia de sadio entusil1~;'lIo,

oeu inicio ao movimento para insta
laçíio. nas Ct'!"":tals dos Estarias, ae
Escolas de Artes DnrnMlcas que
viessem a aproveitar os valores ar
t.l<tfcOS espalhados e i<lcogmtcs pur
6.'~. noSSQ Brasil.

Sua vida. embora curta, foi devota
elo a cuitura e li. arte brasileira. Ela
representou um marco no mC'derno
1'0atro. Sua presença E'íet:lJ.lJle, seu
porte altiVO, seu oJlJar vivo !Iue 0"'
notava grande inlcligê:lc.l:l, emoldu
rava uma extraordinária figura. 'lu
mana, que costumava transmitir a
Imoressâo de uma mulher tranqúlla
c l.erena.

Esláo de luto o teatro e a televl
~iiL brasllelros. pois desamLreceu uma
d:, suas mias vigorosas e prOmltSo
l'as personalidades. 1)e lut·) está
Ulmbém Mato, Grosso e 8. Cidade d'l
campo Grande. berço de Olauee Ro
cha e onde, por sua últ1lna vontade,
fo) ela sepultada. (O OTCLá/l~ <l atlra.
rado) •

O SR. PEDRO LUCENA:
(COllllt1llcação - sem revisão i!o

omdarl - 51', Presldente, Sennores
Deputados. sou represe'ltnn:e do lt:o
Urande do Norte, Esta10 que, pode
mos dizer, tornou parte ativa na úl
f,lnja Guerra MudlaJ e que, por sInal,
é l'onsldcrado o "trampnli.n da vltó
rlu". Resiellndo eu na (apitaI do i!:~

tado e tendo particIpado pessoalmeu
le daquele conflito, na Marmha oe
Guena, fazendo" comboios e patru
lhamentos, sent.l de ncr'o, tarnhém.
as _agruras por Que. paSSllra"l os nos
sos colegas mUltares, '.anro do ElCér
clta quanto da Aeronâut1ca.

Por /lste motIvo, transmHo a el'tlL
Casa uma petição. a mim encaml
nharla por antigos combatentes que
serviram na Base Aérea de Natal. e
(IUe, por um lapso. fonm m!lrgin~B

zados. no' que se refere aos direjto~

concedidos por lei aos combatentes
do Exército e da MiWflh'l" T1lto é
Injusto. já que os soldarbs da Ae
ronáutica. durante a II Gucrr'l Mun

.rllal. nno s6 participaram no Grupo
ele Bombardeios. localizarlo em Natal
em missões de patrulhamedn, comó
também e.'lecutaram lurefan outru~
da gunrneclmento. noJt~ adent,o,
ou de plantão junto a 'lvJ1íes milita
res;

A Lei 5.315 beneflclou "'5 mllltarelf
da Marinha e do Exér,mo .- não os
dn Aeronáutica - no ~orant.~ à apo.
Sel1 tadorla aos 25 anos :1e servlco. A
~stes apenas se conce-lel'lllTI honra

-rias. através de medalh,lS do Atlãn
tico Sul e outras inslgnif!.S.

paí nos encmnlnharal"l alguns
d.esses ex-combat.elltes um nbnl:\o ns
-'!nUdo, pedindo-nos sua lnciusào nos
favorp_, que a Lei n" fi ..fi 5 concede a
out.r'lS ex-combatentes. E;' o segum
te o tcor rIa pet.lçáo:

"Exmo. Deputado Federal _
Pedro Lucena Dias - Câmara dos
Deputados - BrasílJa __ D.F.

Somos condecorados e não te
mos Os beneficios da Lei 5.315.

Fomos condecorados em soleni
dade, com a unidade Formada e
recebemos o Diploma e Medalha
da Campanha do ,Atlântico Sul
c~ncedida ~elo Presidente da Re~
publica. apos a, Segunda Gt\crra
Mundial, a qual deu o direito pa
ra a reserva remunerada. aos Of'i
cl,lis e Sargentos_ com mais um
püsto na promoção, e nós que fo
mos IJcenclados por conclusão de
:empo de serviço não temos o di
reito ae aposentadoria Com 25
mos de servjço. Apelamos para
íT. Exa.. pois ninguém até agora_
julgamos. que não nos aludou, na
~ora de mais necessidadê, que é li
wssa salda cOm os 25 anos de
Icrvlco públicc, a pXFmolo do.,
IOSSOS colegas do Exército, que
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. O Delegado Regional do Trabalho
do Pamllá; baixou a Portaria n9 409,
por orientação do Ministério do Tra
balho, l:::lSea.da. no art..528 da. C.L,T.,
cuja. integra é a. seguinte:

"Ocorrendo dl.ssídio ou clrcuns_,
tõ.nclns que perturbam o funcla
namNlto da entidade sindical ou
niotivo& de Segurança Nacional, <.J
Ministério do' Trabalho e Previ
dencla Social poderá nêle intervir
);iar intermédio do Delega.do ou
Junt.. lnterventora com atribui
ções para admlnlstl'á-la e exe
cutar ou -propor as medidas nc::
cess:'lrlllS para normallzar o fun
clonanlentou

•

'"0 SlnCllcata vivia sem problemas,
li unica marúiestaçao rebelde foifel
ta atra\'e~ de um memorial cllrlglUo
ao OO,ai'!JO, anaJ1sando a politica sa
lallal e relvimUcando adoção de me
dida,: atc11l1ecloras da classe. Mais
nada H'z, Dal a surprésa de todos,
até porCj';l" qualquel' denúncia é fei
ta dIretamente ao Mlmstério do 'l'ra
1Jalho e· ,uenh1.ijIla notlficação'o Sin
dicato r~('ebeu, o que caUsa revolta
pela: unrlatel'alidade cio procedimento.

O Sinclicato vem. reivindicando, há
algum tempo, 'uma série de obriga
ções trabalhistas para com os cêrca
ele -quatro 1011 !unclonários do Banco
do Estaclo do Paraná.

Tém dado empenho à· campanha
pela renovação do l1côrdo coletivo de
trabalho, coletando assinaturas para
memorial a ser dirigido ao Sr. Pre-
sidente da República, -.

Mas IliW é seu dever. Não lutasse
pelos seus sindicalizados e não mere
cia nem mesmo existir.

O que causa espécie é o procedi
mento ilegal do Sr. Ministro do Tra·
balho. Intervindo na diretoria daquele
S;ndlcat,) em flagrante desrespeito a
lei e ao .bom nome da entidade dos
bancário.!' paranaenses.

Que o arbltrlo não seja norma dé
Govêrno, que a lei volte a ser obede-,
eida.

A llut,oridade que desacata- a lei
pratica a mais predatória forma de

. subverfr~Q~_~
Que vdte a normalidade ao Sindi

cato dos Bancários de curitiba é o
apelo Que transmito desta tribuna ao
Sr. MlnJstro do .. Trabalho. (Muito
bem,)

o SR. PRISCO VIANA:
\C01!liwicaçao - LêJ - SI'. Pre

sidente, Srs. Deputados, antes de ler,
para gue conste dos Anais -da. Cã

. mara tios Deputados, 0- edltodal "A
Petl'úbír.s de Hoje",' publicado na edt.
ção' di\. última sexta-feira, do "Jor
nal ido Bras~", comentando os notá
veis. éllJf,()~ dessa emprêsa, como fru
to da. orIentação que lhe imprimtu a
Revoluçâo. desejo acreseentar às rea_
lizações ali Citadas, como um regis
tro "que r,íw pode deixar de ser feito ~
Ilesta Casa, a recente Ina.uguração do
Con.1LlI1 te Petroqulmico da Bahia 
COPEB, que bem reflete aquilo que
afjur dissemos ao saudar o 18q ani
veJ;S\irio do promulgaç!io da Llll 2.004,
isto J é,) de que a legenda da .......•
PE'l,"RaBRAS de hoje é a da efici-
ência empresarial. ,

G6stllrJamos também de.-nesta opor_
tunidade, prestar uma homenagem ao
b'1'andc' baiano Prof. Manoel Pinto de
Aguiarl atualmente servindo ao Pais
como Dh'et<lr da ELETROBRAS, e a
fjUem hiJUbe, quando Diretor da. ....
PÉTROBRAS, a iniciativa do projeto
do Co'PEB. ,

M3S, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, n!lro foram ~poucas as dificul
dades quo o projeto teve de enfren_
tar {no!i anos anteriores a 1964, prá
tkame))te parallsado nos momentos
de incorteza qüe viveu a. empr(l.o;a, Re
tomllui1 /l. partir daquele ano, e inten
siflqado nos últimos dois anos, pôde
afim! -{ser concluido.

Para o Pais o COPEB é de extraor_
dln:jlilJ, Importll,ncia, pois permitirá
eom1orl'ia de divisas, 'l'oje gastas na
lmtJ1'nt\lefir, da uréia. de mais de nss
s n-lillit~.,. Para a ·Bahia e o Nordes
te, em p,p'tlcular, 1'ep)'psenta o CaPEB
um VIg'oroso ponto de apolo pal'll. a

!l1dústria. petroquinba que se vai Ins
talar na RegUlO, a paL'tlr ela cons
trução da central :petroqUlmlca" 0%1
Ballia, inIciativa que terÍl a lideran
ça" da. PETROBRAS através ae sua
subsidlálla PE'l'ROQUIl:IA.

O CO:foE'B, que desde julho vinha
fabricandci amo)lla, que foi a. prlm~l

ra unidaof. a entmr em operaçao, 1111
clou no uitimo dJa 14 do correme lJ,

produçlto de uréia, a ser distribuída
no ?-lcrcado nacional para emprégo }la
agl'lcultlU'a como fertilizante ou comu
matena-puma de outros produtós 11l
dustriaL." inclusive de ull1dades fabn.~
instalaulÍ.li IlO Centl'o Imlustrial 'de
Aratu.

A p:\iduçáo de uréia será de 90 m!i
toneladas por ano, exatamente o vo
lume de nossas lmportaçôes feitas da
Argentina, Holanáa', Estados Unldob
e Portu~al, A perspectIva de expansao
do mcrcacto bmsilelro· de uréia, so
bretudo 11<- setor dos fertilizantes, cUJo
COnsUIllO tende a aumentar, notal1a
mente ilO Nordeste, como contequên
cla do l'RaTERRA, que· tem na m
clollalzaçá.{, da agricultura nordestina
um de seus malol'es objetivos, já ori
enta a PETROBRAS no sentido da
ampliaçáo ela unlclade produtora de
w'lda,

Com o COPEB o BrasH passa a ser
o terceiro Pats da América Latina. li
produzir uréia (Al'gentina e Médico
sáe os dois outros).

A .llmt·ma, . o primeiro produto 11
ser fabricado pelo COPEB, tem gran
de parte Cl~ sua produção aplicada na
própria unidade de úréla, cuja pro
dução diária jã é de 250 toneladas,
;r.Ta constJ:Ução do Conjunto petroquL
mico da Bahia a PETROBRAS apli
con recurbos da urdem de Cr$ 150 1111
lhõt:s, lluutando-se a mais avançada
tecnolOGia, semelhante à do Japão,
atualmente. ao lado dos Estados Uni
dos, 11m dos maiores produtores de
uréia ele mundo.

Eis por que, Sr. Presidente e Srs.
Depu\:>dl.!c', acrecutamos no desenvol
viment.o do Pais e, particularmente,
no desemolvimento do Noráeste. Se
nós da \ Bahia e do Nordeste já de
viamos tanto à PETROBRAS, por
onde realmente com.eçou o nosso sal
to desenvolvimentlsta, muito iremos
dever no tuturo, quando frutificar a
petroCjulmica, em cuja liderança ela
se encontra, e que sel'á, sem dúvida
alguma, o mais Importante elemento
de consolidação do desenvolvimento
econômico e da prosperidade social
do nordestino. E com o que o" emi
nente "Pre..~idente Médici dá cumpri
mento à granÓf meta. de seu (l()vêr
no: a intpgração econômica do Pais,
através da eliminação ~das disparida
des i·eglonllls.

SI', Presidebte e" Srs, Deputados,
minha ..fuslva .saudação à .....•.•
PETROBRÁS pela entrada em ope
ração plena do conjunto Petroqulmi
Co da BahIa.

Eis o artJp;o a que me referi:
"PETROBRAS HOJE

Sem nenhuma. preocupação pu
blicitária e sim num ritmo cons
truto1 de grande emprêsa, acaba
a Petrobrás de inaugUl'ar mais
uma obra. fundamental, em São
Paulo: o oleoduto, de 225 quilô
metros, que sai do terminal ma
l'itimo Almirante Barroso, em São
SebaRtlão, e vai até Paulinla, onde
se eneontra. IV Replan, Refinaria
do Planalto.· A Replan só entra
rá em operação efetiva a partir
de janeiro do ano que vem, mas
já al!:ora, ao entrar em funciona
menv; o odeloduto, recebeu em
seus .tanques 100 mil barris de
pet!'óleo,

O nôv<l oleoduto, que sobe a
'serra do Mar num pereUl'so de
40 ouilômetros e chega a 1. 200
metros de altura, vai cortar a
Prf'sldente -Dutra no Quilômetro
359. Torna a subir até Atibala,
corta II Rodovia Fernão Dias, e,
depoIS de atravessar seis vêzes o
rio ... ti!:'nl<t (' lUpls duas rodovias
cheo:n ao seu ponto final em Pa.u
Unia.

Agora, subindo morros e varan_
do campos, rios e estradas, o .nô
vo oieoduto já começa. a se fun
<llr nu, paisagem, mas resultou de
intel1..'<. .planejamento e execuçfio
l"pirla e económica. Concorren
C)a pÚblica internacional l'euniu
<loJs consorcias eis empresas !Ia
C10n!l15 e estrangeims, com a es
tleita colabora~uo ClO DNER da
Rede l'·el'rovJárla 'Feúeral, do' De.
pllJ mmento de P01'tos, RJos e Ca
naIs 6 do InstItuto Brasileiro de
DeHelJ.olvlmento J?eeleraL Dua.s
eSlações de uOlllbeio fOlam cons
tl'Ulda.~ pal'a Impulsionar o ôlea
uma em Sao SebastIão e outra'
iutcl'llleLllál'ia, I]() Qullômetro 31'
A enrl'gJa elétrica que aclol1a aS
ournea, prov~m do no Pllraibuna
A alIlia transmissora foi construi:
Gil. ;.'('lli~ própria Petrobrás a 0
leoclutv é contl'olado paI' úm slb.
teJ1u, de mlcroonuas,

Jll !louve tempo em que a ....
Pct"/Jbrüs el·a mais uma comna
nh,<\' mistlca. de salva!fáo naúlu
nal tiO que uma emjJJ'í!l;a dedleacla
{J. puqulsa, explora~ão, felllo e
{listrIJ'Ulção de olro. Entrou, ago_
J'u, f:U. plena mllturidade e o me
lhol' smal de.;;su lI)a.tuJ'ldade resJde
nu s/lbriedade com que sua atual
dlreçãv cumpre um Imenso pro
grama com o ar natural de quem
c:mlpre o dever de bem admJnis
tl'flr llDln. emprêsa fundamental ao
progtesso do pais. "

G~rca de um mês atrás, em oon
frr/JnCla pronunciada na Escola
Superior de Guerta, o prr.sldente
da. P6trobrás, General Ernesto
GeiseJ anunciou que, dentro do
seU' Plano Trienal, a companhia
estatal investirá Cr$ 10 bilhões
nus ,::("'UH vários setores. IA 0-_ ••••

Petr()lmis vai Inclusive explOrar
'óleo no estl'a.ngeiro, mas sem di
mJnuu' o l'itrno da pesqUisa na
platpforma s.ubmalina ae Sergl
PI', .. ampliação das jazidas do
Recrll1cavo Baiano, a pe~qUlsa de
óleo na Amazônia e do xisto be
tumluoso em Irati, Estado do Pa-
rana. '

O que desapareceu aa .... ,.,.
Petmlorás foi a propagandi <le ou.
trma a de poie se e~creve com

.sondas, com tôrres, refinalias 0
lOOdll"tos e até com as postos' de
p;awlma, em sua direta e sã con.
corrêucia. com OS posws das com
panhla,' estrangeiras,"

Era o que tinha a dlezr. (Multo
bem.)

O SR. LUIZ BRAZ:
'(Co1.'lUnicação. Lêl - Sr. Presi

dente. 81'11. Deoutados, ocupamos li
tribuna nesta tiirde paral'egr..tra.r a
passagenl do 169 aniversário de eman
clpaçao politica do Munlciplo de Mi:
guel Pereira, em seu Estado,

Miguel Pereira, -Cidade das Rosas"
é, sem ~Gmbra de dúvida, a Ca.PltaÍ

~ do turismo da região centro-sul flu
minense e uma da.s mais belas para
gens do Estado do Rio.

Fundada em 25 de outubro de 1955
~destnca-se como um dos mais flores:
centes municipios fluminense, deten
tor de um clima admirável, de ceo
t:m~ urbanos' bem traçados, de pontos
turlstlcos encantadores, habitados PC.f
uma. populaçáo tradicionalmente hos
pitalrlra.

Para e"memorar a efeméride, a ·Pre
feitura Municipal li a Câmara de Ve
Teadores ,organizaram inferessante
programação. com desfiles militar e
escolar Efssão solene na Câmara e
inauguração de obras pÚblicas.

Como parte dos festejos, foi pro
mnvldo, com Invulgar êxito, o I Fes
tival de Cinema Brasileiro, em MI
guel Pereira, com a eleição' da "Se
nhorita Miguel Pereira.", avant-pTe~

mie;''' no clne local e ao ar livre, na
praça da Matriz,

No Fe.•tivll.l- fora.m entregues doi.
troféist I~Eva" e "Rosa de Prata.".
pela prefeita do Munic!plo, D, Arls
wllnll Queiroz de Almeida.

AO relrtJlt,rarmos a passagem do 169

aniversário de Miguel Pereira., Quere-
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mos nos congratula.r com a Câmara
Municipal, com a Prefeita Al'istollna
Queiroz ,'e Almeida. e com o querido
povo daquele - municiplo pela data
magna 010 "Cidade das Rosas" for
mulando votos no sentido de sua
maior projeção no cenário turistico do
território fluminense. (Muito bem.l

O SR. LISANEAS MACIEL:
«(..'omumcaçuo. LeJ - or. .t:'residen

te, Srs. Deputados, a tecnocracia e o
argentarismo que dominam os ho·
mens quc se ~possaram do centro da
decisões dêste Pais determinaram.
como !llosoria. de ação governamen
tal. a. exclusão das parcelas mais Slg
nincativas do povo brasileiro' os tra
balhadores. ÉStes não·têm acesso aos
procezsos de planejamento, nem ao
[Jrogresro material tão decantado pe
la. dispendlosissíma máquina pubUcl
târia do governo. Hoje tra7.emos ao
conhecimento desta Cllsa mais uma
ca"c.~{jlÍa proflsslo:lal d') margiJ,ailza
dos que essa estranha e insensivel
nlosoila uo govél'llo tem condm.ido
ao desespêro. .

J.-1el'íro-me aos economlárlos de to
do o PalS. notadamente da Guanaba
ra, cuja dmmlitlca situação tem sido
deU;'cradnmente negligenciada,

Até 1957. os serVidores das Caixas
t':eonômlCas .1i'~del'aIS estavam sujei
tos ao mesmo regime dos servidores
públicos, isto é, viviam sob a égide do
DASP. Com a expedição do Decreto
)(;i n,· 266 engotados IXll' promési:as
us economlários foram Induzidos . a'
optar e1'!tre aquéle regime e o da
Consolidação das Leis Trabalhistas.
Cérca.. de 95% optaram pela CyT,
porque:,. l '

CL) a sltuaçã» financeira. era afliti
va ~ e não havia qualquer petspectiva.
de melhoria ~salarlaI; .

b) os dirigentes das Caixas, num
processo de indução, apontavam· a
CLT como a únléa salda para a im
plantação rle UlUa política salarial
justa.

As Caixas Econômicas }o'ederals vi
.!am tsoladas entre si,. sem qualquer
llrtlculação horlzonta1. Eram regidas
por um órgão de cúpula - o Conse
lho, Superior das Caixas ECQ.nómlcas.
ASSIm estanques, cnbia a cada· Con
selho Admintstrativo ' adotar -a sua
politica de pessoal, no que tange à
conces~ão de prom!,ções, gratificações
de balanço e outras vantagens adicio
nais.

Acresce, porem, que a Caixa :BJ~0-'

nômica Federal do Rio de Jane"II'O
lIão concede pronioçóes aos seus ser
vidores desde 1959, isto e, há mais
de 12 anos. Com a polltica. de arrô
cho . salarial imposta pelo Govl'.rno
Federa.!. os dirigentes elas Caixas VI
timas de pil.nico e mms "realistas do
que o Rei", estancaram a concessão
de vantagens até· então h'l.bítllais
tais como gratiFJcações, abonos e até
mesmo promoções,

Com stLlários miseráveIS, e sem pro
moções. os economiários passaram a
sofrer privações de tôda sorte. Para
se ter uma idéia do problema, basta
lembrar que um escrltlirário admiti
do em concurso público. em 19S8
(portanto 13 anos até hOJe sem ser
promovido), ganha o salário base de
Cr$ !l18,OO, Se a Caixa do Rio de Ja
neiro concedesse as promoções devi.
d~s, por certo a situacão seria outra.
Os .funcionários rio Banco do Brasil,
por ~xemplo, admItidos àquela época,
fá tIveram cêrca de 4 promoções e
com isso, rep8rada parcialmente ~
opressão salarial. Treze anos" atrás,
os salárIos dos economiários e dos
bancários do Banco do Brasil eram
aproximados, em início de carreira.
Pois bem. muitos economiários pre
feriam ingressar no Banco do Brasil.
Hoje ganhsm tl\~s vêzes mais que 09
seur eR-colegas. <'la Caixa.

Há 14 ~mesc" as Caixas EconÔmicas _
foram unificadas. Ressurgiu, assim ll.
esperança. de quo p_~sas Injustiças fOs
sem 'reparada,~ com um processo de
reenquadramento do pessoal não pro-
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convivia fraterno e CrJllt.ãO. preplt.1á.
cJo.s que ficam para umll.\ loJda con.
digna.· -,

Era., Sr. Presidente ,o que tlnl1amas
hoje para dizer, (Multo Õem.)"

Imovido (algumas C!llxas vinham con- vão muito mal" e como muitas ou- se desenvolverá pelos caminhos da. tle
i ceclencIo promoÇÕeS regularcs; !lo da trás categorias pro1Jssionais podem magogia, mas marchará ao enwntro
-GB l ~OJ. Us 110"OS dlr18eUtes pIo- ser atraidos àS teu~s do desespêro, dl1llUeles que jamais puderam parar e
mctera"l regUlarIzar a situação. 1n1- Era o que tinha a dIzer. (Muito. viver. sujcltando-se às llerlginnções
qua. rara unto, nomearam, há ~s bem.' qu~ lhes impõe a miséria."
'de 8 mes<'s, uma êom12sfv cllcarre~ ~Pár.laS no próprio Estado. surpraen-
gada. de, em curl;o pra:t5,' prover 1$ O SR. FnANClSC:O LIBARDONl: de-se agora, quand6 o Governador O SR. LOllfANTO. JúNIOR:
aoluçií.o. Acc hoj'!, o quadro perma.- (CDm1tniaação _ .q.é, _ Sr. PreslM Padlllia lhes estende a. mão e lhe/; o!e- (OomunJcaçi/o...., Sem revisão tIO

I·nece dcsolaelor, sem que qualguet denfi, a Revolução de 1 de abril ,de rece meios de retornarem ao convjvio oratlor) - Sr. Presidlmte e Senhl.rea
'medIda saneaClClI'a lbsse adotaLlJj. 1964, assinando o AI n,9 2. deterlnlM da. família fluminense. Depiltado, transcorre .hoje o aniver-

Os ccollümtfmos da GUllnabal'a vt- nou em seu artigo lO, miando um No atendimento e rec14'}JCl'ação dt's sáno da. emancipação po1itlca da 01-
"!IllUl em comljções finanéeiras Iastí- constrangimento nacional: marglnalízacJo.s, objetiva a "OPPSIl!;!lo dade de JeqlÚé no Esl;ado da :Elallia'l

I
mávels. Enl]lIl1nto o pessnal de che- Reencontro", inicialmente, envolver a Esta eíeméride é para. mim profunda-

d um acen "Oa Vereadores MO perceberão população útll e moullizar .recursos, mente grata. O Munlclplo de JcqUlé
fia foí ·reCOlllpensa o com • remunera~a'o .(jn a q'·le tl·tulo llumn aça-o nonlum'tá"ln. Em SC"'Ul''''·, é b t I I
.tuado tlUrr.ento de glRtl11cação fun· ..,. , O'". tre'-':ril ."••.:'oal, a. f:~"d" "ue o"m:::M o meu erço na. a. Ali 11asC al'Jei-
'I i d s OOJ'·ono$ não fôr." ....... ..~ a w - ".. me constitui iamil1a. desempenhei as'c onll, o groOlio 05 u \<a , glnaliza('O seJ'a tratado como pe n _'~"'n" t dn" ,- 1'obteve qualqUer melhoria &alanal O di.~posltivo, algo il15Ultuoro, erivol- ., A ~Q ............; a ivi "",es no sew, 1;T vado e,

i desnivel ~ ud ail M l' I humana, e receba. orientação capaz de ainda jovem. mal adqUirIndo a minba.Com SSO. 116rnVou-se o. "eu "" as as " mans WI cipa s, deixá-lo em condl~õ2s ele reingressar I ri-' d ivil inl _,_
criou-se um clima tnloleravel e de 'fruto que fOra de :~Iomento úe Infeliz na atividade labor-;'''va• 'ô' ílnnlmenM ma o "a e c , Clava a J.uUJlla. yj-

I "s,ar reflexão. . A.' ~..... a da pública na slIa Câmara MUniCipal.'
ma .~ ~ . te, será promovida tIDlll. coordellaçiío Tive a: honra. de dirlglr Os da-tlnn ..Importa lembrar que, com li. 1m· A Constituição de 1967, elaborada ' "tui - i ' i d "" ...
1l1antação da CLT rias CalXaB Econó- não tllO às pressas como o 'menci~ com 'as ms... çoes soc 1l1S pr Vil as, daquela cIdade por do1s mandam, 00-

I f i d d egl e de tem nado AI n.9 2, atenuou _ em parte com vistas ao aproveitamento de seus mo Prefeito.
m cas, o a Ol~ o o r m M espaços ociosos. Hoje, quando os sells habitantes

r

IJo integm1. Um" mcsmo com os sa- apenas, eumpre seja dito - a situação Ih d
lários babtwslmos, os eeonomiários, de desprestigio a ~ue relegadas llll Após a triagem na Delegacilt de ViM es ..o -comemoran o oom Justas ale-
traballlanuo ti horas por dla, podiam Câmaras Municipais, e !lI'CSClcveu que giIância, Sr. Presidente, lwmcll8, 1I7U- grlas essa efemérlde tão gre.l;a, lá de
!fazer blSClltes, serões, utilizando" os VeI'eadores das Cap\tals I' dos Mu- lheres e menores sáo submetidos a veria eu estro', nií<> fôra., Sr. Presi
11lULlO I:l:peulcnte para suplementação nieípios de população superior a. 100 diversos elCames em pilsto de Saúde, dente, pelos compromissos decorrentes
'zalariaJ. 'Xouos os servidores foram mil habitantes serbm renlunera.rl{)s, E depcis dli entrevistados por PsiqUla- do cargo que e~er;;Cf. 1i:s.ses Cõmpro
:obriga(.,os !l trabalhar em regime de segu?do límiteâ e ,rltérlOS que fÔMem tras e Assistentes Sociais, uns são en- lnlS801l, algUlUl inadiáveis, obrlgllrllm-
'tempo mtektaJ com um acréscimo &a- prevIstos em lei eOIn~)!emer..ar. caminhados ao centro de Triagem do me a estar llUsente dUo niinha cidade.

I - .. Vila . . ,- à não compal·tllhando das alegrJaiI na·ladal dc apenas 33%, quando se sa.- Deputad~ e Senu"Oles', lmedl"ta- roMeca, na !plTlInga; ou",as. s + 's da I' t
b u percentual adotado nos de- vo " ~ casas de amparo li Vellllce; os doentes ,ural que a geu e. que remenwrllo

i e .q ~ 0_" mente à entrada em vigor da Cons- aos hospitais, e as crlanças a educanM no dla de 110je as figuras dos seus pré-
nuns orgu()~ públleos foi de 50% a tituição emboraram projem de lei • d - homens, como José de Sá Bltentowo
I'lO'70. pcrm!tldCls em lei.: Ora, 33% complementar objetlvlJl1do regular a darios da Fun açao Fluminense do v Càmara., o Incon1iá'mte Mir/('uo c;lle
sôbre s.alúrlOs aviltlldos nso slgutrlca- remuneraçáo dos V~readores. até que Bem·Estar do Menor. ' fol um dos primeiros povoadores, como
ram nenhuma. melhoria. Ao contra- 11m da Câmara se trsns!ormml na Lei Com o trabalbo ordenado das tr~s as :fIguras legendárlás de José H.oWll
rio, a si/,uaçiio se agravou, uma vez Complementar n.9 2, ele za de nOVênlM. Sooretarias, os pr<llJlcntaS de ordem dano e. lÍlais recentemente, de Vieen
que os economiâtios tiveram de dei- bro de 1967. ooeiai de &aúde e ue _ J,;.~"m Ee.Jlo te Grillo, que, à frente dos pl'imeJl'os
;>(ur H~ suu~ outras atividades, exerci- A Emenda Constltuclõllal n.'1 1, de cuidados distinta e convenientemente, colonizadores italianos, do~ prlmbll'os
das fora 110 expediente normal de I} 1969, restringiu o r;úmem (le Muni- de aeõrdo com () pro~r.tma de l'ecupe- imlgl'antes deu a lUT>Juea1a Iro lien
horas, Ipara ganhar ' menos, isto .. é, clplos de Vereadores remunerados, de- ração do marglnaUzado. até a fl(:lu- tido. do progresso daquele munIClf.io.
:13%. termínlUldo: ção ílrlal de cada ca:>o. consoantiJ de- Sao 74 anos de vida municipal, SIlO

Diante dÍllm, a ma.lorla dos eeono- "Sllment.;) :farão jus 11; remune- terminações expressas dI} Governador 61 anos· de cidade, Jovem ainda. e
Inlúrios passou li trabalhar â noite, raçáo os Verea.dores das Cll.pitni5 Fl'ldllbll. progressisl;a, porque a vida das cida-
após 8 horas de Intenso labor em e dos Municlpllls de populaeã<l -Egl'Cl.~os de hOSPlt.li&, da peniten- des não se mede pelos anos, mas pe-

, slIas repurtl,aes. Em a única chance 8Ilp6Tior a 200 mil T~aoítantes, ciãrias, vindos do interior fluminense los séculos - (] munleipio - com uma
, de que dispunham para. sobreviver, dentro dos limites e criterJoo fixa-- e de outros Estados, os mendigos e pOpUlação superior a. .:;;0 mil haoitauM

pois muitos já tinham vendido bens, dos em lei compl'mIcnfar.·' desajuslados chegam ao Centro de, tes e li cidade com cerca de 70 mil,
perdido outros nas agêrlcias de pe- ltalpu em estado deplorUve1, mas logO Jeq,ulé é. sem dúvida alguma um de..
nhôl'CS (ven'didos em leIlão por im- Dístancfou-se, poJs SI'. P.res1ãent<!, melhoram, devido ao_clima ao trata. centros mais avanca:los. do interior
llo!islbllldnae ele resgate), Há CllSOS de a Emenda Constituelüna! n.Q 1 -- con· mento humano que recebem, e. prin- balano.' .•
cconomiáxios que venderam suas ca.- forme todos reconhcct\m e Ul1If POUCOll cipalmente, à ooupação terapéutica. Oeupa li cidade o 'M lUgar entre 411
ImS e hens para compensarem o des- proclamam - da r~'1UdAúe b.rasileira. Segundo as oonclusões dos pesquisa- mals populosas do intCl'ÍIr.: da Bania.
uive! eiJtrc as salários e as despesas A vereança gratUIta 1alna:uJ poderá dores do Gcvêrno fluminense, Senhor Não podendo estar ~resente lépito
êle manutenção, estas sempre crescen-' e~ncorrer ~ar~ o RllCrfe,r.oament? ~as Presidente, uma das principais cRU- aproveito o ensêjo para elWillr-Jhé
t.es pelo aamento do custo de vida. leIS munlcIPllls. E, qualqUer crl~rio sas da mendicância é o êxodo rural. desta tribuna, cujo u"o o mandato me

qu..e venha ~ ser deIto, çom relaçao a Segue-se-lhe a falta de apoio fami- confere - e eia tanto p3rticlpou pa-
Recentemen~!) um economiârlo, for- numel'O, nao será eqllâJlúne CIomo liar. a falta' de recursOll finaneeirllll 8 ta que eu aqui Clltlves$C, ela 'lue me

!laelo a trabalhar ao volante de 11m admitir-s,e, como fusto os Vereadores falta de mel02 comunitárias, a fl1ita acompanhou desde os prlmilrdio.:; da.
táxi emprl'sllwo. foi assaltado II mor- d~s Mumclplos de 200 ml! habitantes de assistência li ~õ)úde fislca e menM minha vida privada como da minha
to de madrugada. Enquant~ isso se nao perceba.m l'emUDm'l\CaÓ j)(11' Feu.~ tal, a Ja.lta de instru~áo a. falta de Vida públlclJ. - IIOS .\léUS llabltanús,
dA, a .Caixa Econômica Pedeml, Ins- trabalhos legislativos e (15 Vereadores habitaçiío, a falta de habilitação pro- lias mé'tls conterrànoos, á cidade ln
tituição serular, rica o poderosa, se- dos Municipios de 2M mil 'habitautes fisalonal e o superabundante excesso telra que lIe engalana no dia de ht'je,
gunda empri!l'a fJnarn:elra do Pais tenham.o mandado ren'oUnerado? Por de vícios e de vadlageml os votos para que, prosslg<l fiel :aqneM
(Imperada apenas pelo Bánco do Bra- que ra~o U~ único habitante a mai~ la sUa condlçã(j de cidade cO:011lzada
811), exibe, em cUstosa propaganda, poderá l,!flUll' ncs fund~entro,dare- ,O Cent~o ~e Re~uperaçlio de !tal- por Imigrantes. mas l:iabitadlL por um
excelentes WT'~m"lts, Intltula-se a muneraçao ou da gratUidade c.a ve- pu, em Nlteroi. atEmdte atualmente a Inconfidei1te mineiro. QUe Jequlé,
"Caixa Fort<-", iI "NOVa Caixa", No- reança? . 27 homells, que se l'1l<J lecilperaudO' nascidll sob o dlgoo' da liberdade
vas e iuxuosaR sedes são construldas' "Tais argumentos que. data 'Ilenia, aos pouc~s. Ocupamos'! na horta. na prO!'.l!lga altaneira, contrlblllndo pará
gastos .!".lblir·itárl05 enormes são tei~ sao Imb!ltJvels con1illmos venham a. earplnl·arm, n8 _sapatatIa, em arteMr.- o engrsndec:lmento da Bahia! e CúnM
tos. ser ponderados na ,1eviàa cantll,· a nato, na criaçao de gllllnhas. porcos seqUentemente para o própriO desen-

- Caixa Forte, em gritante con- fJm de que o disoo3:itlvo oonstltuclo· e C?Clhos. , volvlmento da' Pátria comum (i111lItl)
traste r.om fi pobre:ea de ~"u corpo de nal seja. Il.per!elcOOdo,· e todos os Ve- .Amclrt tra,·eg da Flecrelarla de Sel'- bem. 1'«llIlall,) '.
l'unciomlrl,,;;, l1O.~ quais se deve a e..- l'eadares do Brasil, ~clam das Capitais. VlçOS Soolflis, vai criar (} Govlirno Fltl- '
colente sltu~r,i\o do Prgão. Rio, econo- selam ()ll da mais m:lil~st.'l e 1onf(in- mil!,ense (J primeiro centro de polnrl- O sn. MAIA :NETO:
miãrios Cjl'/? nwram ern culllcUlos llua comuna. passem n nerCl!ber SIlbsf- zaçao. de adIDin/stt;lÇílo do setor de (C(JmuTticar;du. selll revlsau dI)
conLlgllos "5 balas do Jóquei Clube. (l1os por seus t.rabalh'JII em prol do rslstencla social "m o norte elo !!:s- oradOr) - Sr. Presld-=!l;e, Sr5. Depu
MilHos d'~'~ll já fol'lUll atendidos pelo "espe~tll'!' }\funlcip~o. pais que dentro aOO, k>caJlzando-o ns cidade de fados, já faz tempo que o GOVêl
Banco da Providência. . do 1l1'l1lC1j)lO d/)!; 'lJlrPltos €i Gnrantias Call1p&.;, do Estado do I? ra á t i t:no

- o r,dd"" inflllclonário '_ (41%J No Homem, não se ailmlt~ trabalho PosterioIlnente, sezúo lnstituidas o nosso ex COla, n'To>en;l 811a rente
- vem empobrecendo dia a dia uma sem remuneração. (Multo (lEm,) ~denaÇÕeS flegiO::lllilll'e!'1 Volta. Re- res. De lon~a ~~ta Lp;~éc~_;tt~;';i:
~I~c labori()';,"l. l'eSllOnsável pelo eon- da para iülar a pO.ltrcn aSS!stCll- ie Estadc tem assuml'lo -I ·fi . d li
"' t 'd ,- () SR DASO COI.......iR·./i clal do sul flum.ln,;,nse e CTI, Duqtle dft"lUl . P05 ç, o) e -
~l o s~cular a CaL'rn EconômiCll . .l1'U>: de Caleias "ara :ibran""r tôrJa a J'C' ... ça. no cenano nacional. ju~taM
A única roluçân reside no rcenCfua- lC01IlU1llcação - Lill - 8r Presi- glão da Baíxadlt~' mente com (I ltdveuto do atual Go.
dramento dos serVidores, medida que deole, a maneira decl'lllb e ro-rojada. . vêrno, que vem ,'aneaIl(Io a admmlsM
se encontra em estuOOs há 111.:r.ls de qne o Oovernador Ra'1J1Undo Padilbll. Os marginalizados lÍo intel1al' quan- tração· do Estado, . •
um ano. Ati! quando? lm1)rimlu ao prOfO'a:na. dI! erradicação do em eonàJções õe tra.m/illt< s2dl0 Nilo época de nua posse, êncontra-

- Cam.1f]os de esperar, multas ser- total da tIlendlc{<"r1" no Estado ga- empregadOs em !le1'7!COO agrloo1as e va-se o nosso Estado' um oouoo de-
vidore~ da Caixa :Econômica já se de- tante·lhe ~xlto IIlolJ'11. pastoris.,· sol'denado em suas !ul1cõrs' admlnlsM
miliram. Uns foram para O Banco li lnlcllltlVll. que r~CebPll a feHz de- A decisiva e hnmanitária açãO) do trauva;; " um pouco tlimulhlll'dr na
do Brasil. tiara (I Banco Central. t1o~lnaclio de "OpI>t'eriJo l'teencon- Gov@mo de meu Est.l:lo, Sr. Pl'eSl- sua vidl1 polltica. l10je deconldos
Banco (lq ~"hila~o ou seduzidos nor tro , fala. alto do espirJlo crlstáG que dente, oomo se v.m1ica, ê digna de jlCucos meses. vemos que seÍnaugurou
outrll'l Ór~;'r.s que lhl!!l reconhp.ceram a ditou. registro e de ser Jmltacla. li dedlca- uma nova fase DOlit.1ea e adln'J'ilstf&-
o ",.hr, ,e liraS l'Stijo Tet1ulsltados. o O Secretário üe, Servícos Sociais. çiio do DI', Ricartio '-'""1I,to l.e "ZI!- tiva no Estado do Paran". •
ê1.,'I(Io ..,.111 f/"slluaIHlc:lhlfo o olladro Df, Ricardo AugllsUl de' Azevedo vedo .vIanna, Se<:retâno di! Se:1'Vlç(\s Pilota. fell~idade 'lo san pdvo< e (fI'
de l'e"""r,l ri" Irllltltúlç§o. 'Tiana que junlament" com os titula" SOcJa1l1, tem de !leI' roullada, tIldl! a Naçao. podemos ressllltall, nes-

A <::"'-r." Ec.',,,I1""I'11, como l'mprêsa, "es Õ!Ul Secretarias dI' S.~uranca l! d"l O Governador ltavmunao l'o.dlo!lll t; mstante, um dos aoontooimcntos
aer!'tllt,. ...,,~ v'l ""em. "aúde. é o coordelU\dor e executor promove. assim, lY,sc reencontro de" r,lIe provam c demonstram àJNal'i\n o

),fa'. r.w!'1 1,...-.h,JJna dúvida. t<en"! '11\ "Oriesação Reene-:>pi.m·' dcelaIOu marginalizados (10 Jo1sJ;lidl) d{l Rio ele-Idesl'jo do atual ..,o'''''....:.r!ml ' ÓO Es
fun('f(l..,s,r!',~ -o c·l1qundrnl11 na exab que "ésse llrOl!l'ama embasado na Janeiro com a ooc'r.,\ 'P fluminense /;wIO nos...<'O ex-oolr~!l lhrold,,! Loou
quali!kaçaQ do General Médici: "JJ:le~ :-eallcade que terá' de enfrentar, niío à qua.l os. devolve em condiçõe;; de um IPeres, de desempenhar a todo oi custo



r
,-e 'a todo o vapor; numsldemonstração ConstItuida. ém sua totalIdadê, ,de /daquela gente labm1asa e simples qne MedICamentos. Nela está a esperança
de elevado espírito públmo, um tTa~ humildes operános e modestos seIVI- nada fêz pa~a me1'~cer tal castigo, de I:lJ.Ílhões de bI'asileu:os carentes de
balho proficuo, mclusive, de paclfica- dores públicos, essa população,. temi" Magalhães Bastos, S1'8. DeputaJos, recursos, Ela é o m;;truinen'nJ usado
,ção da famílIa paranaense, traballlo batido enr vão a tódàs a~ pertados do corno t,antos outros subúrbIos da Guá. por S.; Exa., para fazer Justiça. sO-,
que vem surgindo ds uma alters ,;;:0 P6der Públioo,' no àmblt:> estadual" nabara, é uma vitIma dos loteamen- clal, agmdo preventlVament2. oVltau-

1ll1a estrutúra admimstl'ativa, judwlá- ,apelou. jJor llleu, mte.rn}AdI'J, ~ Oii.ma- tos incompletos, dos loteamentos clau- do que muitos irmão.s calam nas sal'
ria e legislatlVP, 'do Estado - at1'3vés ra FedtlI'al, na e.speranga de- que re- destinos; dos loteamenins Jr,.Jcm.dos getas levados pela doença, na ,falta;
de emenda aue aííaba de ser àpl'eClada percutindo nesta Cass: Legislativa o única e

j
tão-~omente para satlsfa~e;: à de recursos para aquiSIção do medI-

, pelo Tnbunâl de ;Justiça do Paraná é verdaderro ,clamo!' públl('o tie' tantos ganânc a d0s loteadOl'es, -J:ie quem o caln~nt,o neces~Í'.rio. , '
que se encOli.tra _so]) recurso ·no Su- bra13llemJS ainda- desassistidos no que Podn Púbhco não eXIgIU Sfveramen- Nao consegmmos entender o porque
!pIemo Trihunal ,Federal. " , há de mais elementar em matél'la tie te o cumprnnento'l!as Suas obrIgações -do parecer contráTio ~, linutaç[lo dos

Temos certeza de aue terá, no 8u- serviços públi(}(Js, possa o eco desse o qúe deu ungem à situaÇãO) cala.mi- éltstos de'propaganda e embalagens de
premo, ajusta. apréciâção q\le o PQVO br'!-d{) de l1!'gúsGla () sofTlm~n~() ~c{jar tosa a que chegou () EllbÚl"bio de que parte do representante d8i Illdústl'la ' ,
;flarana'2;nse esp,era, }leIo esforço que ate o ll1tenor do PalacLO GUallal1!'I''t ora me ocupo. ' ' li'al'maoéutica na C~missw de Econo
() Govérno estadual "em desempe- despeEtando, POl: alguns mstantes, as Urge, POIS, que o Govêl'no do li,,- nua de, Câmara, \des(te que n5.o com-,
nomndo. atellçoes do Governador Çhagas Frei- tado: a par do cumpr:mento da par- pl'Oll)eta a ef,cácia du meJ,lwamento, O:

Quero oongl'atular-i:lie com () Go- t~s para. essa sltuo,ção de que S, ERa:' te alte lhe toca no (me se ~efere 30S proJeto de nossa müoÍ':la é proteção'
'vêrno do Paraná nelo feIto 'que, l~ao tem culpa, lfiWlUdo que fOL ha loteâhíentos.' obrigue ó 'loteador e. -ao~ pequenos la'bol·:.1-t5l'ios ,que- ~não po-!
"ainda na semana paBsáda, acabtm de tao pouco ,1iempo ;~s g~::~,~e; PI'~bJe- c)lmprv: o q,u~ llre CB,~~, entando as- dem en:fJ:entar a con{)(wrénch dos I

ireallzaJ',-convocando e i!onVIdando pa- m~s ~~ maqump~ ~t1uum";Ia,lvJ, gua-, SIT' "" ;'3pe~l~ao"d~ faws C01:10 o que grandes, mUltos até com capItaIS éS-'
'ira. Ullla :reUlüão, paTa um lÍlálog9 napau..a., L' , ,ve_~10 de 1ellita,. trangelros. ,
ifranco quase a tota11datle dos Prefei- Be~ seI, .SIS,. DeJ,JthaClOs, _q.m .. ~lao N_~o _pode- -o GovélrIJadoJ' Chagas Semos favoráveis, ainda, '-CJue nossos

'to {l' upjóípio& do Paraná, parti faltarao as, cl'ltlCas PDUC-!} ;Ibo~J".d·aB, F.1:CP:.2S esquecer-se de ql.le. entre os laboratónos moderlllzem as suas ma-
s ~s '~-em ao Plâllo de Inte"ra- ao fato de estar eu u:azando pata ,a, ml1l1a:res de vot-os com -que Seltlpre quillRrias e o_Govêrno as fmanciat:i"

q~ ;a:~;dál:ia ~ , / " ~fera fede:ral proOll3n:,as e i(u~5?eb o dlS~nígUlU e' ~onrot~ o pov<> carIOca, se neceasárIo - que aproveitem ao
ç :Esse Plano Sr. J?residente, conSIS- Ulretil;,mente depen?ente~ do GovelnO p~saIam semple fu~~ta.I~Clal,lne·l\;e os máXImo suas capacidades OCIosas, que
t ntAgracão de fiscaliz{lcao do Es~ado. Bem "eI, a.nda, qUtl na votos da populaçao na, Zona Oeste da dlsClpllnem a qualltida::íe de, voll.une
e nU!l1a 1 - . rtiCl)~ ão dos lU:u- faltarao voze& de censlra ao lI'BU Guanabara, que canfia em ql:e ' Sua unitária ao medíoamento, como aI-

tr~jj,u~ar:a. cC:cla~e~un~htgdllS classes prOpÓSIto de,SerVll" àque.\a gente amar- Excelência saherá ~'ebnbl!lr agqra (} gUns meios de- baratear o l}rodut:o.
mClplOs, n~ / d comércio el'fim de gurada e tI1ste, que 'o Estado tem o mUlto que da,li receoeu tlm campa- Só assim estaremos oferecendo à pa
~presan~~~s ~ue "ontnbuem' pal:a o deva' de: a(iSISlp e plOteger. Não 19- nnas ppllticas mel110rávàs e coussgm- pulação oondições de :'aúde que a
0, O;S aq~br ' r~ que venham ao nOl'O que o assunto 1label'llt mpJ!101; doras, (Muzto be?n) transformem no J'lrtiadeiro fato~ de

erano pu 100. pa" do "e '1'io na A."8embléla Legislatlv.1,. ]),la." se desenvolVImento' do PaIS e proporclo-
encontI'u das mteresses P'- j; ninguém tvmou proVld"nc'as S" f,'JU- O SR. ALFEU _GASPARINI: nando elementos de atulwão e vwén-
;povo do ~ara11~; para qr:d~ol~g:B~ guém agiu, se não h~uv~ émpél~!lo, (Comunicaçao _ .Lu) --..:31'. Presi- ()la dos princij:nos crIstãos
com a, trilJutaçao do Es .. "lena JUsto e hónesJ,:o sl1enClal', apenaS dente, 81'S. Deputados" I. Indúsl~'iâ Sr~ _)?residente, n.j;Jrésentarei hoje,
mUm()lplos. _ ' p' e a matél'la é da c'Jlllpeténcia, tio FarmacêutICa realIzou l,á 1'ouco.- em na. ,hora oportuna, projekl de leI sô-

Esto inteoracão através de um pia- Estadual? N;?,o Sm.'Delll.<- Brasiha seu phmeíro Glicontl'O. bIe o meUwr aproveitamento dos su-
no be7n estUda'do 'p2la Fazenda do Es- Em táis sittlaçõe's, o homem O Vice~Pre§idente da ConfedemciJ,ó perdotados nós seguintés têrmos: '
tado' do Pmaná,' que tem à frente público não pode vacilar. 1Jão, pode NaclOnal da Indústl'la, DJ'. Zulfo •de AI t. 1,° Em tôda Escola PnmárIa
um 'dós' assessôres do l'l'!lmsGêrio dá hesltl3,l' não podetergwersar, Deve Frmtas Malltnan, blÍÍ cJnferênCla ai! cóm maIS de 1. 000 (mll) alunos na
["azenda hoje digno Secretário,' de agIr cómo o médico do ll1tel'lOl'. que pronnnciada, afirma que a entrada tio ol'garúzaçáo, das rlass;s, pal:a caàa.
Iffistado énatUl'al do Paraná. que vem 'não pode 1'estnnglr a sl,a a~ividade Govêrno na área de fabricacão de série,- haverá sempre uma clas-se para
desempenhando coin inteligênclIl, . e proÍlsslonal à prátICa da sua e3peCla- meilic2,mentos dá pr~jllÍz'JS ,à lIUClativa superdotados, .

,<conhecimentó profUlldo de EconomIa hzação. Deve fazer clínlc:\ geral, pl'lvada. \ Parágrafo único. Na falta <l:l de-
e Fmanças o melhor trabalbJJ em fa- atendendo a tod~s milistintamen}e, Ainda, dUl'ante 811<1. palaV'~a no re- mentos téénicos para determío"rão
vo1' do atual Govê:rno daquele Esta- sob pena de, c?ncor,;:"r, por omlSSlW, fendo éonclave, ente:l::le que_ os labo- dessa caracteristica de pei'sonahd:1de
do 'há de l'everter, Sr. ?re.sid~nte, para abreviaI' a morte qe 'illguém- ratól'lOS têm capaCIdade OClQsa e po- e inteligência, o l'esponsável pela Es
para o desenvolVImemo 'dó Estado e AsSIm. é o pplitICo que, J:m!lta nas 'dem fOl'nécer ao Govérno medicamen- cola fará a cla,ssifwação observando
progTesso e bem-eshí: do pove para- áreas pobres, desprOVIdas c!e l'eCUl'SQS, üos com Bll% de. 'leó-Como, embOla "te- o desenvolvimento do aiuno dmante o
naense. - PreClsa 'leI' tudo, preGCl1par~se ,com nham p,ouca rentabilldade pela açáo ano letIvo.

" t' tudo, empenhar-se por tudo, aedICar- do, COllSellío Intemac1on'lol de Preços. ,Art. 20 O programa: Escolar', das
Sr. PrcsI",en.e, esta e uma n{'va se a tudo lu\;;l.r enfim por tudo Por sua,veZ. o Presidente d,a: Asso- '

fase político.adllllnHióratlVa Que se quanto l<Jpresente Mm'estal' e tral1- l)la~ãó Bl'!lSIiim'a da Indus't"'o F'aI'- classes aqm menCionadas, deverá sel!
1 augm'a no ""stado do PaTaua Quero C' '" H~ elaboradQ por uma equipe de 5 (cinco)

~'; ',= ;' d - - - p', f t. qÜllidade da sua geme. ,OllSClente de macêutica. Dl'. José Augusto Pinto, professõres do estabelecimenlio e <le-
--tlansmltn dáqUI a w os -()~ _re ';1_0~, que está cumprmdO'-o ~eu dever aa dlsse na ComIssão ele Economia da Slgnados'pela Diretoria.

ao Sr. Govemador;,.?o Estado, e., boda ,servIdor do po-vo, não :SB deve deixar Câmara, que' a ~al'ga t111'u'a'I'la UM P' ,
a ='a eaulpA ]Jolitl~a admllllst ativa ' "t d ' v - " ~, ,arjgrafo unioo, Na elabaraqâa do

~" ,~ - ~ -, . - abater pelas ocr. ICas esan'osas, pelos l'emêdíos é de ,24%, sendo os gastos -
mmhas con~ratU1açoes,:p,ormaIS esse .comentários màlemcent2s, pelas vlfzes com propaganda 3% e com am<Jsl,ras ..!J:'ograma referido llesse artigo, deve
f-elto que ha de COnCe!bUar amda me- irresponsáveis de quem não tem com- grátis de 5%, 1'~sultal1do um ,J,uel'O de mo ser observadas as, pecllhandaqes
D30r -o Pal'aru\._ ~no rlesenvolV1me~trO 1):rómislSos paTa -com o13m,o. Se l1á. uni apenas 10"'0. Isto se \'erlfl~~U, el11 l·eglonais." i

li COnal (1Ifuzto bf"I') , , ,< ~ , ,.A,rt. 3° Esta .lei .entrará em vigoraI. ' ,', preblemana comunidade, 'cllIr.p!e Virtude do pl"OJeto"ae' l1óss'a a'llto"'la, d t d\ 11' '1 N tI • na a ,a e sua ,pllblicaçao, revoga-, ,,' , , traba lar para SOlUClOll1l,-.O, x a a de que lImita os custos de' embalagem e das as dIsposições em contl'áliCl.
O'SR. WILSON BRAGA: , àcomodaçõê:s. Nada' de esquivas e du- propaganda dos l'emúJios, '

,', (Colnu1L!caçao. S,em 1 e~1.São, ao vidas:, ',As a.iirmaçõe.s dos ilustres repre- :Justificativa
oraãor) -::' Sr.. Pre?Idente, <:>1'.$" Depu- :qai,-Srs, Deputados; a ,.:.azão pela s~I!tante.s das Indúsí,'.:I?S F;'U'mooêu-' ASSlm ,corno amparamos o· e""ep"I'o:'
t!!dos, pn'lstlgIOW úl'gao, dª lmprensa qual exponho a-V. ERas. as GlúÇUi- t c S €C COl1t "d t .,- v

pmalbana, "O NOl'te".mtegmnt9 da dadces de lIJI:aga1]:lães :Bastos, qúe náo "::n paI' em .':~ I ol'la~. '. . nal, procurando mt;egl'a ,lo na some-
"adela de 'jOl'UalS Jl.ssoClad9.s ,oolllemv- tem luz, não, tem' asfalro, "ue não quanto um afnma que o IpCIO e dade de modo a torná-io úti.l, não po-'

,.. 10 ° d .., , p~ueno, mas que jJ0d;em Os labor.a,- demoo deIXar de TJrv;;",>"r o sl'per-!Ou' ontiõm 'O ", amVel'SaTJO e seu tem !,sgotos, q~e n,ãIr, tem pOTIClameJil- torlOS vendar ao '7r.>vel'110 oom' 50%> dotádo. • '/_
funCIonamento. Cnad:;> como u~ ho- to, que vive lTIlseraveJmenGe, pagando de desconto. outI'o _dízque o lucro e Não acolhido n,as cônd'lco-es especI'al's
menagem do msigne brasllelro e lJor crilne que nãi>' cometeu, apen s de 10% Nao od o o
ilustrE paraibano AssisCha;',;eaubr:'l.lld Como..pe nã-o bast9.ra nobres oole- A' a 0:, p ~m ~ c nce- que seu desenvolVImimto- preCOce I'e
it sua t~na natal, 'ê.3te órgão. 13e1i" 111:. gas, llIIàga1hães Ba'3+0s "~ão tem se- b~I- que uma fnn:a com um lUCrO de quer, passa a constItuir pl'Qblema aos
d,ependenC1a com que noticm (l5 -'at..:Js, q1,ler uma ll.!?:ên,cia de Correios. Quem 10%to'-possa, venCl'eI com 50% de des~ pl'ofessôres, motivo de pertmbação das

1 t" b Ih f d d ,- . oon.. aulas e :fica maréando lJasso no scu.' pe o seu re a ? Em- aval' Q esen~ quer que d'!seje p1Jmusica.r-~~, 1101' c_na: Igualmente, delx~,r .entr~ver. que ,a aprendIzado. "
volVlmento do .Em~O, Vjllll pre.s',3.ndo ta ou tele,grama, naquela. al'ea, tara nossa Indu'stl'l'~ Iarm ut, 'o

1 t - P ib ~ - ace 1\:11 na Nosso Pll;ís ê n5'(0, esMo em íranco1'e evanti~S' 6erdç~s a al'~ a., i <le ?irlgir-se a '!3allilu ou a De.od,?1'n. ilpompànhou o desenvolvimento, das desenvolVImento, .10 tem .--pressa de
: contus.~l1!9-<;;'" e uma."B,~Ulpe'~ oIosa, Esta. !l0rtan~l lS01ado. ~em l:).ospItal" modernas, -técnica6 {'le administração crescer e não pOde,presclnfur do apro-

Olln2: tmo 0,/ No!,e reeeueu da se.m post{) mefu~, se~ telefone., de emprêsas • .Não pod" haver capa-
:Pm'alba, atraves, da~ classes empresa- I, :.. d '_ N" cidade OCIosa !mina emj1l'êsa sob pe- vettamento dessas capacidades especi-

Ilals, dos seus smdlc:ltos e da s'oc1e- Mas lSS0 ~";'o po e C01ltmUaI., ll.v na de com rometer o custo' da 1'0 Ílcas. - , ,
dflode a,s mais Slgmficatlvas 1l0mena~ mais se adml~e que; em pleno ~eculo i:l '. P, p. O gOVêr110 devél'á ofm'eceJ' a esta.s
geM, De.sta tribuna desejo aSSO~la:r- XX. no' Estado d~, Guan!!-lJarr:., que ~~~. confie liimos o'ltunder ainda o classes, t!'ll:tamentQ especial" matenal
me la essas homenagens. congratulan" amda hOJe se o~'gUl~'a.de Ja ter s;)io volume dé" gmedícàn';e itos e m cada pedagogico,. mestres e condIções OU- 
'do-me com <> povo da Pai'aiba pelo a CapItal do PalS, ,l,:maa eXIstam pes- 'd d E' ; d 1 't d' d~ d' 'tI'8,L que deem opoJt.undad" aos &U-,

! I, ' t ~ M t b' ) 'soas que pao'am imoosrilS Vivendo em um ,a e. g:ran e a qualll,a v e 'd t d d f' ' "I _
,Q1Z· even o. - ( U' o e1r" _o , , t- -, < relnedlOS que e Jogada fora p~la elU'a pel o a os e 011na que suas lU, u
; : ' , condições tao desumanas, ao conj;ra- d d ,. O 'f' /' t· -. ' ências na collÍuruda-de se veTifiquem
O SR. ALCIR PljjiENTA: r!as fi, tudo (jua,n~o, represento prospe- dO:, ,oen.." t' .s~ Iasteods udlU 'all~OS, PO

d
- realmente no sentIdó dum progresso

, - '-, , ndade e bem-estar ,enam con el fi, me a e e vo ume {) 1 d 1 ' t
"G01I1UnlPIlÇIlO -4 [O) - SI'; Fl'esl- , ,,' ,meilicamellto.' Isso compromere tam- naCIOna com. esenvo vlll~en o,

_Õeente, Sí:s. Deputados" V1Sltei. há Não fossem, as unidades, mihtares bêm os' custós.. Quando assIm afir- ,Era o que tinha a, dIzer. (Muito
pouco, o 6ubúrlJio 'd,:>'MagaJllã?,s Bas- ah sediadas, que prestam 'relevo.ntes mamos é em relacão a. <Jertos medí<Jà,- ?8111,)
tos,; a {Jonvite dos' seus mOI'adores. e' imprescindíveIS serVlçvS à popUla- mentos' cuja dose' li muito além das
~9nfesso á Casa <lue fIquei escandal1-- ção, Magalhães Bastos sena o l1'1€:r- necesSldades que o caso clínico exige: O SR. PEÍXOTO FILHO: "
1l(J.do 'cOm o que VI. InterraL'le:,te no, o pior lugar do mundo, onde tal- um 'remédio, de tosse é, tomado -eu- (C01IW1~;cação - Lê) - SI', Presi-
'Il?ando:qado; carente de tudo, uão se- vez Já não m~H'a$Se maIS n;!nguéb., quanto o dóenteJem-tosse e o l'estall-, dente, Srs. Deputados, a ,pofu1çãa do
ira exagero ammo,r-se'que aquele ,0- Chamo, portanto, a atançao do Go· te edespel'diQa{'lo em preJuiw dos la-, bo Iguaçu, de onde é feita a clwta
gradoul'O 1lariQca não tem as COtuI!- vernador Chagas Freitas patjl. os "pro- bomtórios e do consumidor. ção da água consumida ,pela .popula-.,
'ÇÕesl müümas de hal:JitaoIlida,de, en- blemas aqni enumerauos"encarecendo, , Som(l5 daqueles que entendem ser a ção de 'Duque de Caxias, através da
fretando a sua uume1'osa, e sofl'lda ainda" ao Exmo. SI'. 1Idíulstro das saúde e a educação mercadorias que adutora do Amapá, tornou-se um pto
lPopulação ós mais ten'ivels csacl'lficios, ,Comuniéações, a - .1ecessidJlde lll'genl;e, não se vendem a. 'quem não pode blema,de calamidade pública, A situaJ.
'éomo se vivesse na regIão mais inte- da instalação de tlma Agência Postal pagar. I " ,- ção 'é-tão grâve que só oferece uma
,jrior f e longmqua, lançando as' babeS e Telegl'áflCa' em, Maga!hães Bastos ",~_gl\i bem o Sl' ,J'residente dá' 'Re- álternatlva à ~ofrida população local:
.; de :nnva ciVihzação., / amenizando asSIm iJ drama tPITivel públi,ca quando C110~ a Oentl'al -de sêca - total ou, ,eêmsumír água' poluida,



, O SR, .JOSíc BONIFÁCIO NETO:
(ConiunlcaçàO,' Lê) - Sr~ Preat

dente, se ocupamoà "ta tribuna. 'para.
falar do problema do lIltÍ'loi deiam~-

sI'l>em]O'Be' flue a captnção 00 Pyt!C~ nl,'~iZl\da sair dos mananciais da Tudo Isso devidamente examinado mlnho d~ progresso, estagnado POlI
50 .Ií(j!lJrJo 110 rio Iguaçu obedeCe ti tra.- rezlão em direção ao Estado vizi-' levará por certe o Sr. Governador do fatores'que peço vênia l1ara expor iII
tJlmcnl,J qulllllco em estação S~ltts de nho, enquanto bebiam água de Estado do Rio de Janeiro a. determi- V. Exa..
ser el1~=I!lhnda no reservatório. pOço, porque os Governos da épo. nar à. Secretaria di! Saúde e Sanea- Localizado no norte do Paraná, nai

AcoJ1lece, porém, que a Estação de ca não se aperceberam do sQ!ri· mento, através da 8UCESA. o cumprl- rodovia que liga Londrina à Marlngá,
Tl'altummlu "al parar, segundo foI di- mento e t!ll. humilhação dessas co- mento da cláusula do convênio firma- o municlplo de Jandaia do Sul apre"
vlllgmlo pcln. própria SUCElilA. por munidades f1umi~enses. do com o Estado da Guanabal'!t; no senta caracterlstlcas especIais. Seus'
niío lesoJver o problema. da ~Iulção Todo mundo sabe que doIs têr- Govêrno Paulo Tôrres, possibllitimdo 183 km-2' de área estão divididos em
dns águas captadas, bem como por ços da. população da Baixada F1u- a Interligação na subaç'lutora de Aca- 938 pequenas propriedades, mala da"
Il.chlll·~Ee'lmposslbmtada de atend~ da minense não disPõem de água. en- ri, a fim de serem retirados cento li metade com apenas 12 hectares, ex",
nh8"~t.eclmento de água de U!ll1:. popu- canada - abastecendo-se, como cinqüenta mlli)ões de litros dágua, pioradas diretamente pelos proprietá..
lnçuo de mais de 400 mil habitantes, salientei, através de poços escava- para reforçar o abastecimento da ci.. rioa no regime de conomla famllll\.f.;
dJspolldo apenas da adutora do Ama- dos~Jlem observação das mais co- dade de Duque de Caxias.' Enquanto as terras eram novas e fér"
pll, funcionando em precnrlsslnlas con- ' mezinhas norlItas' sanitárias. Di· Outrossim, impõe-me o dever'de for- teiS, o município floresceu e sua 110"
dl.r;iip~, ,', ~ ga-se que são poços rasos, sujeitos mular ,veemente apêlo ao Sr. Presi- pulação prosperou, princIpalmente

A solucão Ideal. embora de emergê!1- à 'poluição, por ~erem abertos nas dente da República, para que deter- porque a cultura princIpal era o café.
cla, serllÍ pOr em execução cláusula de mesmas áreas ocupadas {leIas fos. mine ao Banco Nacional de Habita- O enfraquecimento das terras e as
um conVênio existente entre os Esta- sas: .. \;ão a liberação dOS recursos neceSS'A.- sucessIvas geadas ocorridas nos últi-
dos da Guanabara e do Rio de Janel- Por outro lado. para complicar rios à execução lio nOvo Plano de Abas mos dez anos, arruinaram as culturas
;ro, possibilitando a retirada de cento ainda mais o drama dês~ê -povo teclm!!nto de Agua', para a. Baixada cafeelras e estão paulatinamente 0ctt:
e clnqüerita. milhões de litros dágua bom, trabalhador e patriota'. não Fluminense. - (Muito bem.) . slonando o emprobreclmento rural,
das linhas pretas do Sistema Acari, há :oa região rêde de esgotos.1Jelo- ," com sua gama de consequênclas, pl'in-

gue é faclIltado o envenenamento O SR. A'RNALDO BUSATO: i I t I ê d d hque corta área ~o Municlplo. condu- da popula"ão." c pa men e pe o xo o e omens sem
zlndo para o carIoca água, captada em ~ (Comunicação. Lé) - Sr. Presi. habilitação para as lides urbanas,
Xel'ém. O, próprio Govêrno jamais ignorou dente. Srs. Deputados, a Associação crIando problemas socIais nas gran-

A dramática situação a que está sub- êss'é angustiante drama; apenas ado- dos Municiplos do Vale do' Ivai enviou des cidades.
metida a laboriosa popullt9ão duque- ,tou durante dezenas de anos a céle- recentemente um importante expedi- O reergulmento econômIco deste
caxiense, passando aMe. par,a nãÇl bre providência oficial: "deixa como ente ao Sr. Diretor da 6." Região do municlpio se dará com o aproveita
morrer envenenada por Ingestão de está ,para \'ar como fica", hoje em aI- Banco do Brasil - cal, Walter Pc- mento das terras par O cultivo de
águo, poluida, foi prevista em meu pfo":: guns setores governamentaIs. subs- racchi Barcellos. reivindicando o~ei- cereais em grande quantidade. E' de
nunclamento anterior, publicado no t1tuida' pela, simpática medida: "já. nleio dos flnanciamentgs por parte do ver do poder público incentivar e-aju-
"Diário do Congresso' 'de 31 de julho 'era". - - ,,' PASE~ para a aqulslçao de patrulhas dar' nessa transformação de MonocU1~ -
próximo passado, pá.gina 3488, quando SustenteI na. ocasião 'lue as pro.v1- mecamz~das. com a Jinalidade de in- tura caíeelra para a policultura. Bem
examinei o Plano de Abastecimento dênolas divulgadas pelo aovêrno flu- crementar a produç,:o agrfc;ola da- máquinas não se conseguirá êsse ob-
C!e Agua, para a Baixada. Fluminense, minense. para solução do grave pro- quela rica e progresslsta, regIão para- jetivo. " ,
"nunciado pelo Govêrno fluminense. blema não poderiam ser executadas a naense. '. , Os pequenos proprietários não tem
Nessa oportunidade ressaltei que: ourto prazo, como exigIa o estado de Para l!fito de registro. Sr. Presl· condições e não lhes seria econômica-" . t calamidade pública provocado pela dente, desejo ler, nesta oportunidade mente :-'vantajoso 'adquirir tratores,

Não serIa entend do qt:: o so- falta de água não polufda para o àbas- o Oficio n.O 206-71, através o qual arados e outros equipamentos ngl'leq
frlmento êle um llPVO ordeiro e tra- tecimento da grande cid~de de Duque aquela Associação solicita a nossa las para seus serviços, em vista da.
bltlh!,c1or !lão fOsse levado e.!D de Caxias, dizendo' afinal que: modesta lnterferêncila junto à. Direto- pequenês de suas propriedades.
consIderaçao pelas autoridades . ' ria do Banco do Brasil: , como únIca solução para o pro-
responsáveis. "A imedJata. execução das obras é I d i

Assim, tudo indica ~ue, para 8. de, constru"ão do nOvo Plano de "PREFEITURA MUNICIPAL DE blema a aqu slção e máqu nas pe-.. "y ANDAIA D BUL las municipalidades para atender a.
execução das obras. de construç.liõ ....basteclmento de Agua paJ:~ a J o êsse grande número de pequenos prQ-
do nõvo Plano de Abastecimento Baixada Fluminense dependerá de ESTAno DO PARANÁ dutores rurais, dando-lhes oportun~-

. de Agua 'para' a Baixàda Fluml- recursos de órgãos federais. no' d
, nense, o Estado não dispõe de re.- caso o Banco Nacional de Habl- Ofício n:" 206-71. dade de maior pro ução através de

~ mecanização pelo preço de custo.
cursos financeiros próprios,' ~p_e. liação. Nªo obstante. entendo que Jandaia do Sul 19 de outubro de E' a obra social e econômica ql\8
snr clll taxa de consumo de agull. a Jil1eraçao dêsses recursos deve- 1971' a Associação ,dos Munlcfpios do Vã1e
nU ser das mais caras do Páfs., l'ti ocorrer a qualNuer momento, . d I L ti h j t d ._' d

1>or Isso" terá que se valer de porque, a príol'f, ii próprio 0:0. Exmo. Sr. Arnaldo Busato _ DD. o va n a, pro e a o, v",an o olevantamento do poteola1 econômico e
empréstimos ou financiamentos. vêmo da República sabe que o Es- Deputàdo Federal - Oftmara . dos social de seus Iiomens ruraiS, fixando.
Chega-me a notícia de que o Ban- ~o do Rio de Janeiro é o ter- Íleputados - Brasllia - DF. os no solo, _aumentando a produção
co Nacional de Habitação prome- ceiro do Brasil em participação na - 11 to t
teu ao Govêrno fluminense recur- vecelta. tributária federal e, como Senhor Deputado: de II men s ao mesmo tempo, a en-

ê fi tê t 1 f j lh Is
a i dendo ao trabalhador' e aos superio-

SOS, pa.ra sse m, mas, a o pr~- a, az. us a me or asso ~n(l a Junto ao presente, tomo a liberdade res Interêsses desta nação.
sente momento; não os liberou. De i'lnancEnra, elJ1 contraposIçao ao de enviar cópias dos ofícios encami-, A suspensão dos financiamentos do
qualquer forma, ,foi dado o llri- multo que ha contrIbuldo para I) nhados ao Sr. Walter Peracchi Bar- PASEP impossibilitou a efetivação dos
meiro passso para a solução do desenvolvimento nacional". cellos, Diretor da Sexta região do objetivos mencionados.
an_gUstlant~ problema de uJ!la re- Como se ve:r1fica. ofereci um crédi- Banco do Brasil S. A.• fazendo ~m Por essa rázão é que. em nome de
glao .com mais de 2 milhoes, de to de confiança ao Govêrno rcvolúClo- apêlo para o relniclo dos flllanCla- uma população rural operosa. que
alma" "ngustladas pela falta do nárlo deelarando perempt.Oriaménte mentos dos' recursos do PASEP. - apenas espera os inustrumentos de

,prc('\oeo liquido. • . - I Ilb d i' , t b 11 d zlr h I, - que os recurso_ ser am era, os me- Razão porque, solicito a interfer!!n- ;a a 10 para pro u • ven o alle ar
Itessalte-se que algumas Ind~- a1atnmente pelos órgãos federais, p!lra cla de 'IV. Exa. junto ao órgão com- a V. Exa, no sentido de que ,se dIgne

trlas se mudaram de Duque de Oa- execução dessa Importa~te obra pú- petente, no sentido de ser autorizado determinar o relnlelo dos flnan~la.
xlas, como a Brás Pérola, para o blica. Mas. infeIlzmente, o problema o financiamento através dos recurSOS mentos. pelo menos para os muna;;i
Es(ado elo Espfrito Santo. face ao permanece insolúvel. levando o,laac· do PASEP para a formãção de uma pios de situa{)ão econômfca JguaIs uo
preçn.rlsslmo sistema de. aOOf:ecl- rloso povo duque-caxlense ao deses-, Patrulha Mecanizada Agrfcola Munl- de Jandaia do ~SuI.
mento dI: á.gua'do Mumclpio. pera., clpal a 'fim de dar o atendimento V Exa foi Governador de um Es

'Pelo referido Plnno.!\ prlmelra'par- re:t~~~~s~t;r~n%~J:~~~~~~~~~~:nece~sário áos pequenos 'proprietários tad~ .agri~la e sabe por experl!\ncl~
ta tios trnbalhos foi orçada em 8 ml- vação de que os Governos dos' Estados rura:s deste município. "próprIa que as possibilidades de pro
Ihões clp cnmciros' e seg~ndo <lS' ik!cnl- da Guanabara.' e do Rio de ,J'aneiro Contando com a colaboraç!o V'd.lIosa dução que se :põe nas mãOs dos hO-,
cos ela Secretaria de Sallde, poderá fi- poucas llêzes se entenderam em bene. de V. Exa .. antecipo meus agradeci- mens. do campo. tal qual as bOa.q se
car C'onclulda dentro dos próxImos liclo das comunidades fluminenses es- mentos e aprovelt,! a oportunidade mentes, se multiplicam e produzem
cinco anos. at~ndendo.~e, prlorltãria: clareço que há POUllO tempo construiu para extern.ar-lhe os protestos de alta inesperados frutos. O futuro econõ
mente. ao Mumcipio de ,Duque de Ca se em Xeréin 49 'Distrito -de Duque do ~tlma e dllltlnto apr!\c:o. ' mico (le -grande parte dos peq1,1enos
xlns, rujo, sistema de abasteciment.o Caxias uma' sul1adutora para refor- Atenciosamente - Hermlnio Vi- municípios do norte do Paraná est.á.
do águas é·reconhecldamente defici- car a 'adutora do Amapá. Mas ppr nholi - Prefeito, Municipal." na dependência direta dessa provi.
c11tc, não obstante possuir estação Incrível que pareça, ainda' não 'pode Sr. Presidente e Srs. -Deputados. dência que lhe solicito.
pr6prln. ele t~atamento. _ funcionar. porque depende' de assen- leio ainda, par!!,.conheelmento de V. Aproveito o ensejo I\àra apresen-

,E""a eslfll;ªQ fica no :rio Iguaçu e timento da CEDAG do Estado da Exas., a expoSlçao de motivos que a tar-Ihe os meus protestos dEI' real es-·
está sltl1otl!l. na. localidade de Amapá, Guanabara ue Como disse ex- referida. Associação encaminhou ao tlma: e distinta conslderaç;,ão. .
20 Distrito \Ia. "Cidade_Progresso", ~e- pIora a málori~ dos mananciais Ioca- ilustre Diretor do Banco do ~rasil, A~ncfosàinent,e. - Herminio Vi-
vell~lo passar po.r proflm~as modI!I- lizados no território fluminense. En- CeI. Walter ,Peracch! Barcellos. \ nltoll - PresIdente da Associação."
caçoes no seu slstema oT!gln{h10 de quanto não é formado o convênIo entre "PREFEITU1'/.A ,MUNICIPAL. DE Desta forma, Sr. Presidente. asso-
trallllJll'nlo. . , os Governos dos dois Estados, para: - JANDAIA DO' SUL elo ê. presente petição o, meu maIor

Como é sabido, o antigo DistrIto funcionamento dessa subadútora o veemente apelo ao eminente e hon-
F'cdêral. hoje Estado da Guanabara., povo duque-cax.lense que morra "de ESTADO Dd PARANá rado Diretor da 6." RegUlo do Banco
semprl! explorou os mananciais do Els- sêde, Ressalte-se que o sl$tema de Oficio n' 188.71 do Brasil, ,cal. Walter Peracchl Bar-
tado do Rio de Janeiro, para abaste- abasteoimento de água em Duque de ., cellos. na certeza plena: de que .S.
clmel'1t.o de água da ex-C!lplt.al da Re- Caxias foi inaugurado em 25 ae agõs- Jandaia do Bul, em 4, de outubro de Exa.' com a experiência. e sensiblli-

,plíbllca, e, pal'll Isso. construiu nduto- to de 1959 e, até hoje, só conseguiu 1971. , dade que possui, saberá lnterpretar a
r~~ e }'staçã.es de trata.mentC' em ter- funci0\lar no 1° Distrito, assim mes- Senhõr Diretor: justez~ da mensagem da, colenda AfJ-
1'ltbrln fll1mmense. mo de iorma precaríssima. - .. soclaçao d~ Munlciplos do Vale do

D' '" I d que' O povo paciente. ordeiro. sofre ca- Venho solicitar a V. Eu. que ',se IvaI, (MUlto bem).
JSc'e n na.. lado maR tudo tem úm limite. De. digne determinar o reinício dos flnan-

"As populações de Duque de Ca~ corridos 12 'anos. 1,IIdo eatá. ainda como ciamentos do pASEP para patrulhas
xlas e Bão ,João de Meritl. ~ pol ,quando da inauguração' do slstemó, de agrícolas, propiciando. ao município
exemplo. durante dezenas de an09, abastecimento de água uM. ~'Oidade qe JlltJ:1.dajjL do Sul a unica opol'tuni
assistiram d~alentadQll ~ t,g1Aa ca- Proar_o"~ dàde possível pMa Nto~na.r seu' ca-
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O SR. DIB CHERi1:M: .
(ComUliicação, Lé) - Sr. Pl'esi

dente, 8'1'8. Deputados. foi das mais
~oveltosas a, vlslta que o Coronel
,Walter Peracchi Barcelos" Diretor' do

. iíal\OO do Brasil ,realizeil ao Estado
. ~~a.!lta' eatar!na.;, Aeompan~o ' do·

r ,
llJl,rado, queremos, hoje,' convocar' a. Dr, Osvaldo Roberto Cdlin, Dltetor-lexercicio do municipio de Santa Ce- tica educnclonã.l Il.' seguir, mas: os
at'enção dOs Podêres Públicos pâra. Ô Administrátivo do conceitúado est"~e-. cil~a, Guilherme ~Granemann Rnuen, meios de_--implantá-la. com rapidez. O
Pu, mendicâncilh lecimento bancário, p de asse(, "'. fará entrega, nós próximos dias, por país não pode esperar, sobretudo Iie

Ambos, pelos seus .renex9S ~ci~ de seu gabinete, o ex-governador... -...·R. intel'médio, aos Srs. Nestor um setor em que se apóili. o desenvol·
se revestem de l1norme dimensao. . Rio Grande do Sul,' percorrendo 1111-' 'J _' J~, Wal~el' Perac~hi Barce!os. vimento e de que depende o futuro

'Reconhecemos - o é forçoso fazê- portantes cidades catarinenses, , co- res1st! _~ '"-nente Presidente e' Diretor próXimo. ' ' ,
10 - que situações de incapacidade nhece)1 de perto .alguns problemas da CartR,.~ W:'OS'Estados do Paraná e A tarefa inicial do Ministro foI âes
:pedem atingir, dUrante a. vida, qual- que afetam a economia do Estado su- Santa Catlü'jna do Banco do Br!U>ll. burocratizlU" o mais possível as' rela
quer cidadão. Nem por Isso delxa!;ll lino. ,,-" Estou certo de que os dirigen~ do ções entre os diverso órgã<lS devota-o
êles de ser membros da. sociedade. Tive ,oportunIdade de estar pre- maior estabelecimento creditlcio do dos ao ensino, a fim ,de que êles in
Nem por Isso podem ficar à ma.rgem sente nas cidades' de Itaja! e de País serão' senslveis à' justa e legí- gressem álitomàticamente no fluxo

- lia interêsse do, Govêrnq. o fato de BruSque, A primeira vai-se firmando Uma reivindicação do municiplo de dos programas. '
,11[0 contrlbuirem para o fortaleci- como ,dos mais' importantae centros Santa Cecilia. O esfôrço ainda se processa, porque
\frento:do sistema socla.! não exime o de pesca, do Pais, graças aos incen- ,O Estado de Santa· Catarina deve' 'encontra nas estruturas vicIadaS do

'Govêrno do dever de . socorrll-los. tivos do Decreto'-lei n.O 221. ,muito de sua prosperidade ao Bar.\"Xl MEC um 3bstáculo sério. Não se há
Ajudados,-podllm, amanhã, participar A atuação do Banco do Brasil em 'do ·Brasil. -Suas agências dis!lemlna~as d(l preten'der limpar em poucos 'm~es
da. vida coletiva e concorreI' para o Itajai ..será, sem dúvida, um fator po- por tõdas as regiões têm 'proporcio- um terreno minado ao longo dos anos
seu aprimoramento. -' 'deroso pl'-ra' a consolidação de sua In- nado um impuls,O. invulgar à agricui- por'admlnlstrações que trataram' o se-

Em outras pala.vras, a estrutura SO-dústria, de pesca, de tão sensíveis re- tura e indústria. catarlnenses, A crla- rlssimo problema da. edUcação .com
olal nlío pode esquecer Os i!lenlilgoS. percussões na economia nacional. ção da agência do Ban<;p do Brasil luvas de pelica. Mas. q 'Ministério é
Muitos dêsses chegaram a tal situa- O município de Brusque, por seu em Santa Cécllla representará' . um' da Educação - e para adequá-la aos
gão por falta de trabalho,' , turno, é o' "berço da fiação catarl- marco decisivo para a cconomla da- planos ,d~ crescimento econômico do

O desenvolvimento das diversas neme", ali se 'localizando Jmportan- quela área. " País possui o aparato de 'órgãos de-
~cnlcas afasta d\,s mercados ~e tra- tes indústrias têxteis do sul do Pais. Eis o meu apelo. Ei;; o apêlo de partamentos, verbas ,e fundps IiUiis-
)jaUlo os incapazes, qUe o sao por ,A par dessa., importante' atividade, pessoas que querem .trabalhar e pro- pensáveis ao empreendimento.
não possulrem uma. habilitação pro- Brusque pretende ingressar em'Outros gredír, (Multo 'bem). Criar um nõvo órgão no momento
físsional. E' um~ontingente 'imemo setores Industriais" inclusive para ~ , em que o MEC mais se empênha em

m
e pessoas que vive,m a mudar de Te- cOnter o desemprêgo~ que pode gerar O -SR. FRANOISCO Al\IARAL: reduzir .a capacidade ociosa de sua

. ã.o em busca de trabãlho El de me- intensos problemas de ordem social. (Cí»/lUnlcação -' Le) .- Sr. Presi- má_quina açlministrativa seria o mes~'
ores condições .de vida ~ que aca- A aprovação, por parte do Minls- dente Srs. Deputados, há aproxima'- mo que levantar, Um anexo suntuoso

'9am ao desabrigo'porque nad~ sabem tério da Indústria e comércio, da Oi- dameilte um mês, .foi afastado das junto a um edüfclo que pede i'eforma.
fazer de especial. . mento Vale do Itajai em BrusClue, é funções de Superintendente Regional O mal maior do' ensino brasileiro.

Ó que lhe falta, Sr. Presidente, ê uma das esperanças' do,s seus dlrl-. do INl'S, em Brasilia. o Sr. FérnaÍldo consider~as' as suas de.ficiências no
uina órjenta'ção proflssirJOal. .,ue os gentes para solução de inumeras ques- Figueiredo Abranches, tendo o llustre tórias, nao . est~ no flllanclamenW.
oapaclte para o desempenho de deter- tões ' - ,'. Députado Pedro Ivo comentado desta Recursos eXIStem. As verbas conq,edi-
Iitlnada 'atividade. Ai, entra o papel O 'Banco do Brasil pode.e deve In- tribuna e naquela oportlmldade"o fato, das nos orçamentos i!üblicosfederal e'
dos centros de recuperação. Na Gua- fluenciar no desenvolvimento econô- com- alguns pormenores. - e.~taduals aumentaram, significativa-

'nabara, que sofre o problema da men- nüco de Bru5qUe <:omo liesClja (I !Jus- Natlucla ocasião, o novo superin- mente nos últimos anos. As 'cmprêsas
dicl\ncia, porque a sua fama atrai tre Diretor da' Carteira para os Es- tendente .dizendo-se autorizado pelo colaboram através do salário edt'cãção
brasileiros de todos recantos, já há tados do Paraná e Santa Catarina, presiden'te' do InStituto, distribuiu l! por outros meios previstos em lei ou
lim centro dêsse tiÇO, na Secretfllia de Coronel Walter Peracchl Barcelos. nota oficial à Imprensa, na qual es- naSCid? ?a ~vre inici!!'tlva.' Falta é
Serviços !;Iociáls. Nêle, o indivíduo é O Banco do Brasil representa, sem clal'ecia que ó afastamento daquele uma apllcaça:o mais dmãmiba dos re
recuperado. através ([o ensino que o dúvida alguma. fator de progresso cidádão se dera 'porque êle cometera cu!sos. Alnd~ está p!:'r .lncUtfr··~e ~las
torna capaz. E o que esmolava pelas para qualquer região do Pais. }\'Iultos irreguláridades, as quais estav~m S6n- 'reltol'ias e outros órll'aos escolares co
ruas, vencido, abandonado, volta, após municípios, do meu E'!t,;ldo est~o rei· do" apuradas em inquérito cUjas .con- legJados modernos conceitos ldlnlnis
algum te.npo, ao convIvio ,social, para vindicando Instalação de ~gênClas em. clusões seriam largamen;e difun~ldas, tratlvos que. estabel<lçam ,a produtlv!.,
repreJlentar' papel de utilidade.', seus territórios. Dentre elllles, pre- com àestaea:da publlcaçao. ' dade e a. eficiência co'!!o ,aarmas fun- .

A demora no atendimento -aos ne- tendo·destacar,o munlcipio de Santa O ,ex-superintendente tem uma. lar- damentals. _, " ,
cessl'tados vai, no mais das vêzes. en- Cecilia,' próspera comunidade situada ga fôlha de homcm público, com e~ti- . 'dA edueaça.o braSIleira .p.eca, scm dú

às ,'margens da BR-llG, que ~ui máveis serviços ao, País, os quais nm- VI a, por 1Jm p~ternahsmo p-x,'cssivo
oontrá-los portadores de pCl'turb"Gõe. comunicação fácil com os Estados do guém pode negaI', como 'Presidente -- mas nao sera um Banco d\lo Edu-'
mentais OU entregues ao alcoolismo. Rio Grande do Sul e do Paraná. da OAB Seção do Distrito l,"edel'al, cação a fÓI'mula Ideal com que, redu
~uito mais dificll, então, a açiio do Dentro de poucos meses estará servida me;nbro ds,.extinta Comissão de Clas- zir as vuitosos dlspêndio.~ ,do EsLado.

tado. pela BR-470 possibllitahdo, o ~cesso sificação dê Cargos do DASP, jurista O próprio Banco j~ seria, por si só,
Rareiam os hospitais destinadofL,aos ara a Capital catarlnense e para do Tribunal Regional Eleitoral do um sorvedouro dos recursos que pre

aicoólatras e aos que apresentam In- ;eus principais portos numá rodovia Distrito Federat e teITltqrl~s. por duas tendç !!,~'ecadar, e aJlllC~~., A redls-'
sanidade mental. E toda uma massa de rimeira classe. ' . vêzes, e professo,r da Un~vcrsidade. trlbuiçao das lesponsabJ!laacIes para,

,humana ê perdida, quando.. na vet'· N~ município de Santo. ,Cecilia 10- Assim, pergunta-s&,- é ele um far- cQm o _ensIno e?contra no'projeto da
dade. se PoderIa apmveJt:h' "'"5fL~ eallzam-se mais de qua1,:enta indús- sante, ou um Inocente? " educaçao 'superlOl", paga pqlos que
energias num País tão extenso e tão tria- destacando.se as .do ramo ma- . Exige a Nação, portanto, que.o se- podem pagá-la, uma solução mais 'na
despovoádo em longas faixas de seu deir~iro as quais proporàlonam ex- nhor Minil1tro do TrabaUlo. que já turai .e l'ea}ista. Os recursos PQupados
território. " pressivos lndices de arrecadação fe- fói Juiz e é pessoa altamente_digna no fmanOlamento dos particUlares

Estamos certos de que 'o Govêrno deral e' estadual. ,No que conoome a d.etermine a 'publicaçáo da. ~lndic~n. poderiam, ser co~centractos,' então,'
poderia utilizar-s~, também, de enti- esta última, para se demonstraI a po- Cla da ,qual se o~iginEooria o mqUétlto, numa frente de trab!'lho estmtégica:
dades assistenciais particulares. nessa tencialídade.do municlplo, basta dizer pa.ra que, o assunto-fique 'elucidado, a dinaml7Ação do ensmõ d/f"nivel- mé,;
tarefa ingente, celebrando convênios. ue, de uma arrecadação de quatro- sob pena de, omltin,;Io.-'se, 'colaDO~lIl' di!!-~ a rédenção pe mais. de trinta
Por outro . lado, a população precisa, ientos e setenta ~,três mil crul\elr9s, C(lm aquêlesque eBr.aQ inv91unttm?-" lrulho~ de analfabetos. (Muito b.el1~.)
através de campanhas oficiais, ficar em 196'7:, deverá atingir l1:este exer- m!n!e tumult~ando a ndnunlstl'açao.
esclarecida Quanto à 'relevância do' cicio cêrca de dois milhõcs- de .<'IU- publlca atuai. A sjndlcà~c,a, é a de O SR. JOSe SALLY: . ,
assunto e Às suas Implicações gerais. zelros. Em proPllrção alnda' 1J1aIor núme.ro,PT-IPR~,16-71."felta pelo ser- (Comunicação - Lê), - Sr. P,resl-

Sr. Presidente, ouvimos recls,ma- tem crescldó o orçamento murucipal vldm SI Flávio 'Fem1'1'.!úo, tido e ha· dente, Srs. Deputados, em J'Csposta à
'ções-.generaUzadas sôbre o aumento da, nos últimos cinco anos. _ v~do como homem de bem. Olrelat,ó- solic.itação que fiz ao D.N.O.S. no
mendicância nns grandeS cidades ci- . , i i' de' Iilanta Cecilia, està rIO por êlo elaborado ,deve ser_l1ubll- sentido de serem executados scrvlços
tando-se, multo I Brasflia, entre aque- O mUnJc po, 'cl cado conforme prometera a. atual de clragagem no '0 S- J é '
las onele a questão se vem-agravando. executando um v~sto progra~~. e r3~ dil'eção do INPS, de Brasília, .a fim belrão e Santo s...rnt~ni~o si~~lad~~ ~~

Orn, o fenõmeno não é senão o re- f1orestamento, se a sup~rv t. o lnin- de que o ex-supcrlnt,;ndente seja pu- milnicipio de Bom Jardim _ Estado
flexo da.-proclll'a dos centros desen- r~~~p~~ fj~e,~hh:~ ;e Pâ~~o~~S de prnu:dboll'c~maefnOtrema da leI, o~inocentado ddo Rio de Janeiro ,- venho de receber
volvidos,' essa Ilusão enganadora, 'I1er- Inheiros, assegurando. assim. a .ma- ," ", o seu Ilustre' Diretor-Geral. ,""-los
dadeira miragem para ,aquêles que, tPêrla-prlma indispensável para suas E o mlnimo que se pode exigir. Krebs Filho, atencioso oficio, que le-
vindos de longe, querem apenas con- " rei ao flnal dêste i
diço-es para. sobreviv:er, Melhor 'seria Indústrias Msicas. ' ,,~ronunc amanto,o, sa. CLAUDIO LEITE: para que cOll,5te dos Anais da Cíl-
atacar o 'problema nas suas bases, O seu desenvolVlmento agrop~uá- (Comunicação _ LeJ _ Sr. Presi- mara. . '

\nas _suas causas, ~vltandó-lhe ~ for- rio apresenta notll,:el,s índices de au- dente, Srs, Deputados, o projeto de Em linhas gerj\is, ·tanto quanto 'pos
, maçao. ' mento da produt\vldlda.de, mercê da criação de um blLlllo, para ~inanciar sivel, o oficio em apreço iIl>tísfaz ao

,Quando se apregoa aos quatro can- Implantação de um proJe~ de pasta- o ensino braslleircr. ora' em estudos nosso justo apêlo, tradu 'ndo o sen
tos o de.~envolvlmento do ~als. q\lan-, gani! artiflcia,ls. na área do MEO, retoma idéia aban- tímento daquela laboriosa populacão
do a sua eoo!!omia se forta,~ce conti- '.Além" de servida por estrada de donada há mais de 10 anos por 1nviá- fluml':!ense, cortada pelos. ri)! em
nuamell;te, nao pode o Governo olvl- feno a situação geográfica-do !Uuni-' vel no lletor dos recursos a serem ar- causa, que necessita real1nente des
dar o aspecto sooial. Aflnal, o pro- clplo' é privilegiada, pelas !a.clhdades recadados. Naturalm!!nte, ela revives- atenções d,! D.N.O,S.,' em' obl'aS de

,gresso ,e o desenvolvimento devem de acesso que oferece a todos ps pon- ce agora sob uma nova marca auto- saneamento em· região essenrilalmimt.e
:l1v9recer .a todos os brll.slleiros. Só tos do Pais. ral, baseada em estudos recentes e agrícola. "',

,e!1tao, ao Invés ,de aplaudir· a prospe- Santa Cecília é tam!Jé~ sede de propondo sugestões à pl1melra vista Desejo, não obstante, ressaltar dg
'rJda~e, dela nos podEtremos orgulhar. comarca. estando a ela JU!lsdiciona~o raclonais.- mas nem por isso esoon. r~erldo documento, na sua parte !1j
'(Muzto beml. o municiplo de Lebcn Regls. " dc uma realidade, que Il. adnlirlistra- fine, a usual e permanente expre.ssãO>

Possui , infra-estrutura suflClente ção pública pretende atenuar: mia "falta de recursos financeiros" a que
para a locaHzação de uma agência do mais um órgão numa 'repartição em jlf me reportei em outros --proiluncia_
Banco do Brasil. tais como prédiO que êles predominam. mentos feitos 'nesta Casa, em tornq
para Instalação. ~asls para .moradla Quando, o Ministro Jarbas Passarí- da matéria, que surge sempre 'lue s'
de funcionários, e.<col!lS cm l'úmcr(l nho assumiu a Pasta da Educação solicitam obl'iIB de sa.nes.ntel1t<' roo1A~
guf\ciente ,hospítal e hOtéis. ~ sentiu de imediato ,a necessldllode de mll,das 'para luunicfpios bra.slleItOll.,

Tais dados foram .9J(traíd(l~. d9 tl},e- cent!:allllll-I" (leeÍlil6es 'e~l'.". Palt&va Ora,' e.tamos no pel'iO<1o das chu'll'U
morlal queco PrefeJto MWl1e1ilã-1 .m ao MIllO. nM ~4iIitente ÍiIWIl- JOJI" e. se ~ ~o. ~11101 4e' d

, .



'6174 'TÚça-feira: 26 D1ARIO DO CONGRESSO NACIONAL: (Seção I) Outubro de 1971'
~''''''''''''''''''''',,,,,,,,"';;'''''''''''''''''!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!I!!!!!!!_~!!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''';'''''''';'''''''''"''''''''''!!!!II!II -='''''''''''~;;';;'';'''''''''';;'''''~~

fl'entar inUndações, danos materiais, teniaclonal, espedalmente ao das na- O me!1 discurso. com quanto de res- dos, independentemente do cará
lultl, uesespêro e aflições, as _verbas ções em desenvolvimento. ponsabilldade pessoal, não deixa, por , ' ter nadonal ou povo de cada pais.:
t~rão de aparecer-ae uma Jonna ou Pút' mais -que admiremos os Esta- isso, de 'representar o pensamento de _:1 Em média, o crescimento demo
de outra para atender os' casos de ca- dos Unidos através de uma longa pO- mUltas nações e de uma. ponderável ,', gráfico na Amêrlca Latina é de
1D.1l1Wade pública. litlca de Iwa. vIzinhança, fôrça ê con- parcela mesmo dQ' JlOYo brasIleiro. ! 2,0 por cento, segundo dados da;

Assim, o' melhor a, se fazer, con- vir rtue aquela grande nação do norte Até porque, sendo eu favorável ao ,; Cepal, e na base da pirâmide so
Mllnte o adágio "antes prevenir do se deslembrou,' um pouco, quanto à forLalectmento das boas relações que ela1 estão os jovens em busca de
CjllO remeillll.1''', é: "dragagem dos pbUtáca externa dos paises desta parte sempre 'existiram entre o Brasil e os 'I rumo ou de um ideal possivel.;
1'J05", "obras de saneamento". "escoa- do Continente. Estados unidos, acredito que a lllnce- I AlgUmas explosões parecem de
mento das águas pluVilÚS" e U111l' cen- Conceituado joms.l norte-americano ndade, a franqueza e a lealdade são --I correr de um estado de incohfor.
tClJIl ele' outras providências, antes que "Washington Post" chegou '& er.crev81', a única maneira de preservar a aml- ,I m1smo quanto à estagnação de
o mal apareça de forma lnevltáve1. faz poucos lllils" que a vinda. .do Se- zade exlstenteentre os dois grandes I energias materiais e espirituais

De qualquer maneIra, sg'radeço, em cretário Flnch "é um reconhecimento povos da América. , ;l subjacentes no selo da popUlação
nome da digna população de Bom óbvIo por parte do govi)rno norte- Declarei à Imprensa do meu Pais, I de cada país do Continente sul·
.lior{llm, as atenÇÕes manifestadas no americano de que descUldou da Amé- especialmente, ao "Correio da Ma- ." americano. O Brasil, nesta hora,
oIldo a 1l)lm dirigido por s.a. o Se- rica Latina devIdo à urgl!ncla de ou· nbã", edicão . de 8 de setembro do parece-me a nação quererá en-,
nhor Diretor-GemI do D.N.O.S., tros probleimts naclonBls e interna- corrente ino, ao voltar da "V Reu- conbado um rumo certo para so':
Cllrlos Krebs Filho, atendendo- ao nos- o1onais". nião Interparlamentar de' Caracas", "~o luçtío dos seus problemas funda.
so apélo. E' sabido que o ilustre P-tesldente onde se representaram quase todos os "~i menta.1s. Dal a. C!l1ma Interna e

"OF DG/N9 00682. Rlchard Nlxon enViou mem:ngem ao paises latino-americanos., além de ':1 o seu prestigio no exterior. Po-
. Cõngresso prorrogando por um ano observadOres dos DOU, da índia, da rém há o fenômeno de inter-

DIretor-Oeral do D.N,O.S. algumas mediilM para sanear a 1'1'0- ONU, da AULC e da. FAO, um pen- penclêncla e o ideal serIa a me-
nomia do seu pais: congelamento de samento que revela o conhecimento lhorla de tOdas as nações do Con-

nmo. Sr. I?eputado José 8a111, preços e .sa1Jí:rlos, contrôle de taxas de prévio sóbre o estado de tensão exis- tInenre. '
ICâmara. dos Deputados - BIs.- juros e dlvldendos, dentre outras maIs tente entre nações em desenvolvImen- Um jornaUsta me pergguntou,
silla. - DF. sérias, Visanclo a conter a- ínflação, to e nações já desenvolvidas. Fl-lo afInal:

DragagelÍ1. como sejam: com honestidade dê prop6sitos e vI- E como rea1lzar o milane?
1. Emb3l'll'o sôbre o ouro; os ban- sandó a melhorar uma Situação que '., - Não serIa proprIamente um

flenllOr Dcputado: cos eentrals estrangeiros nlío podem o Deputado americano Wllliam R, " milagre '- respondeu Magalhães
AcusanQo recebimento da carta mais trocar os seus d6lares à razão Anderson • já denunciava, no "The' Melo - mas uma equação e uma.

de 3()"8-71 ~a qual V. s~ solicita de 85 dólarés a onça. de ouro, base Miami Hel'aJd", edição de 31 de .agõll- solução econômico-social para. tô-
n @ste Departamento providên- teõrlca.mente JnllIltida. -,' to do corrente ano: "U. S. poliCIes ..\ da' a América e nno - apenas a
elas para que sejam executados 2. Sobretaxs. temporár!a de 10 ~r toward LatIn Amel'lcan, governments 'América do Sul ou a América
Iwrvlços de dragagem nos rios são cento sôbre as importaçoes (exceçao are a disaster .••" E, a respeito da 'I Central. Entendo que os Estados
Jasé do Ribeirão e Santo Antõn10 feita a certas matérias-prImas). politáca CJue êle ch:lma -de desas~'sa. Unidos, corri os quais queremos

situados no munlciplo de Bo~ 3. As emprl!sas sujeita:; ao_conge- tece longos comentários no referIdo conviver: sem prejuiw de nossa
Jal'diln _ RJ., temos o prlll!er-de lamento de preços de saJárlos ano eon- jornaJ.. . soberania, deveriam adotar uma
uJ.)I'<'-Eentar a V. S~ 'os esclarecl- VidadM, durante .noventa. dias, a. nlio A primeIra págma do "The Miami polltlca externa mais clara, ma.!!!
meÍltos que se seguem. aumentar se!JS dividendos. Herald" traz. à ~squerd!l. o ret1'ato ob.let.lva e humana com relaçãô

2, Em princlplos do corrente ,4. Reduçao de despesas federais/ do Deputado amel'icano a que me re- a tôdas as nações latlno-amerIca-
nno o DNOS, através do 89 Dls- contraldas em 4,7 bilhões de dólares, f11-o e o titulo que inserl no meu dis- nas.. A Asfa está multo longe e
tri10 Federal dc Obras de Sanea~ em fllJlção da diminuição de. 10 por curso "Latin Are Dlsaster, Anderson o perigo para a grande nação do
mento manteve entendimentos cento da. ajuda ao estrangeiro. - Says". norte, e para todosJ parece-me
com ~ sr PI'efeito 'Municipal de 5. Recuperação da. economIa por Quem-o diz é o Deputado amerina- -maIs pr6ximo.
Bom JIl.l'dim, ficando def1n1do que incentivos fiscais (investimentos,_com- no. ao que se vI!, .d~po~ de visitar A que perigo querIa eu me refe
cs serviços pleiteados seriam exe- pras de automóveis e antecll)açao de vários palses da Amenca Latina. Em rIr? Direi agora mais claramente: 19)
cutados por um udrag-Une" que, deduções. de imPOstos) • ' certo trec?o. aJIr-ma S, Exa., que en- à visível e perigosa deterioração das
na ocasião, reaUzava. o ...ervfço de A despeito de declarações prestadas canhou sltuaçao, I?lor que aquel~ .dê relações políticas, vlslvel através dll.
dragagem do Canal Quilombo, nO ao "Even1ng star" pelo Secretário que ytilla notl~la, m:;tes 'de VIaJar palavra de representantes de várias
munlclplo de Cantagalo. Finch' de que a sua. visita. oficial à . ara e~-ses palses. nações ,dO' COntinente Sul-Americano
a. Provldenclou, em seguida, o AmériCa Latina tinha apenas o obje- "Anderson sald lle found the com relação à América do -Norte: 29

)
89 DFOS ,8 realização dos serVi- tivo de asslstár ao COngresso de Tu- situatlon to the worse than he tendência à Implantação de ideolo-
ços preliminare& necessários, ta.1& rismo de Buenos AIres e um outro a thougnto Anti amerlcan sentJment gias e;"6~1~ em algumas das nações
como lev~tamento topográfico respeito de estradas, tudo faz c~er there "is far- more pronunced r~~~~s;n a as naquele importante
dos cursos d âgua e elaboração dos estar S. Ex. escondendo alguma COISa. Lhan I had antlcipated" he sald.66 ,c F' 'fs e. B' 11
projetos de regularização, faltan- de mais séria e palpável às nações ' , "'. que somos, no, .t:.as , I!:0s
do, atualmente, realizar oomente que terão a honra de receber tão alta A política. de que tomou conheel- princIpias_de al!todeterml11açao e nao-
a locação. I monalidade' mento na América Latina foi multo intervern;ao, nao nos ocorre, querer

4. Tendo em vlllta o anda- pe. pior - "wo~se" é a o.,pressão que ditar normas de- conduta à. J?OlItica.
mento dos serviços que se- rel1U- Quem sabe, se a anundada men- emprega _ do que a que imaginava. Interna de nenhum llOvo; preocupa·
~m em Canoo.gQ.lo, dev., ser pre- sagem do presld!nte ~ixon aos, Pl'S- Meu depoimento, portanto, não dlfe- me, apenas, a feIlcldaCle de cada po
VISto pam: principlos de janeiro s1!lente das naçoes latmo-amencanas re do de 11m I'epresentante ilustre, da vo e ~ sua segurança, na medida em
do próX1mo ano o inicio dos ser- nao justificará a l'eUrada d~ sobreta- própria nação americana. _ que a do nosso Pais pudcr ser tam-
viços em BQm Jardim. ' xa de 10 por cento sôbre as Impor- Aproveito a ~portunldade 'Pllra 1'1'- bêm afetada. -
. 5. Toma-se oportuno escIare- tações ~o Contánente, sabida a 1m- g1strar, nesta trlbuna, o que outros di- "O conce!to 'de segurança econôml
cc-r alnda a. V.S4 que a limitação portânola que o comércio representa rio melhor. a exemplo do que jã. o Clt coletiva dJsse-o muito bem nos·
de recursos flnancelrOil de que para a eQ.onomia e a segurança cole- fêz o Senador WIisou'Oo'uçalves, no se Embaixador ,Mário Oibsen Barbo
dispôe o DNOS não tem permiti- tlv~? . - Senado, com ~ seu equllibrJo e inte- sa•. ao abrir o debate da ~6' ";!Sem
do a êste Departamento acelerar Nao, deve tg1lorar o prcsldente X;O!- llgêoola, oomo também os Sellaoores bléla-Oeral.das Nações Umcias, com
o ritmo de execução das obras de te-amer!=~, político' de 1arga, y1S8.O Ruy Carseiro e Heitor Dias. que to- pletarâ o sl,Ste,~a polUI"!! de segu
'regUlarização de curso d'água no e expenênclll, Q quanto eeonom;a eg- maram parte na Re~nllio de Cal'acas ,ança coletIva . l!:ste prmciplo, que
Estado do Rio de Janeiro, sendo, tável e segura1/.Ça. :sãO, entre outros Devo fazer_ uma meu;;ão espeeial à S. Exa. a!!rmou postular o Brasil
portanto, o andamento dessas lngredientes cientificos, componentes conduta equilibrada, rctra. e patrlótl- desde 19?$" defende, em prlmC!ro lu
obras retal'dado pll.l·a obedecer l do pOàer, ~, i!ste, do, .q~e, se chama C&' da Oposição. naquele- conclave. 1'10 gar, o dIreIto de fôdas !lS naçoes ~?
previsão de lÜ8ponlbllidade de "1nfluéncia' e "prestlglO'. aue diz respeito ao govêrno do desenvolvimento econômico e seclal ,
verbas. Da maior evIdéncla que' algumas BraslJ. _ 'E acrescetntou: "O dever dos palses

, nações do Continente, não' raro, de- O Senador Ruy Carneiro ti alguns econôm;camente desenvolvidos para
Apresentamos a. V. S~ nesta salentadas de uma ajuda efetiva e de mnlnentes, Deputados dentre oS quBls ellm/nação dos obstáculos externos que

oportunidade nossos protestos de relaçães inais francas e objetivas por Padre Nobre e Joãó Menezes numa as economIas desenvolvidas opõem to
elevada ,estima e distinta consi- parte dos Estados Unidos se engaja- visão alta durante debate ã.~ vêzes aceleração do crescimento dos paises
d~ração. - Carlos Krebs Filho, ram naqueie 39 grupo' classificado criticas encararan, tnenos~as nossas em fase de desenvolvimento",
DIretor-Geral. ,_ pelo sr. Roberto Campos,\ dando prlo- tert111iaS internas do que :rh'õpl1amen. O nosso Ministro do ExterIor tra-

Era o que tinha a dizer. (Multo ridade à reorganização estrutural da te os indeclináveis Interésses ao Bra- duzlu um pensamento representativo
'bem.) sociedade. segUlndo linhas ideológicas, .sIl. que éles foram representar em Ca- dos anseios de tôda a América Lati-

. como o ChIle" Cuba e, sem a. mesma racas. na Venezuela. na e cobrou velhos compromissos as-
V -: O SR. PRESIDENTE: conotação. de Idéias poIlticas, o Peru Dizia '!le, então, que houve resulta- sumidos pelos palses d!! eçonomil\
(Jose Haddad) - Passa-se ao Oran- e ,a BoliV1a. dos positivos na Reunião de Caracas madura.

'd". ~xpedient-e. _, .Ninguém de boa-fé estará eEquecido acrescentando: ' Vale rixar melhor, Sr. Presidente,
!em a paJana. o sr. Magalhães do louvável esfôrço e sinc~ridade de Em ,ciência politica já é pos- o pe-l!samento do nosso Ministro do

Mdo. propósitos com que o ex-Presidente s/vel deixar aS abstraçães para se ExterIor nesta passagem ao seu longo
John Kennedy acenou para esta rar- realizar uma técnica de pesquisa e bl'llhante' discurso; ,

O SR. I\fAdALHAES I\IELO: te da América. com a '''Aliança Para _quanto aos padrões aI' conduta de "05 pa!ses latlno-americanõs já
Sr. Presidellte,,8r5: Deputados, con- o Progresso':. Infellzmenr~, os lru~ cada nação e de cada' indivíduo adotaram aposição polltlca ares-

tl!1uam as especuiaçoes a, respeito da de tão louvavel empreendi.mento nae; em particUlar. Já se' disse que os peito daquele problema. Espera-
v,lslta ql!e o ex-Secretario Robert corresponderam às lntençog$, e ist?, fenõmenos ' polltlcos não podem mos firmemente, que os Estados
Flnch fara a vários palses da Améri- de, par O{Im outras medidas. contr!- ser Inteligentemente explicados \ Unidos da. América bem como 0$

.ro La.tlna. Pretende-se que a deseja- bUlti pa.ra certa descrença e descon- sem fatos bãslcos à mão. E isto países desenvolvido's que estão
da vL~Ita. do ilustre homem público finança da grande maioria de nações ,trouxemos ã. respeIto da renUda- procurando defender sua establ-
estadunidense liga-se à sobretaxa que sUl-a1!JerIcanas, quando" os Est,ados de latino-americana. 'Há um an- lldade através de consultas ma"
rm Estados UnJd06 crlaram para as Unidos anunciam algo de bom p$ra os seio geral de crescimento, de de· tuas. não abandonem seus com#
/lua. ímp"l'taçõe~ c que tal1tas difl- a~lgos que f1cam ao sul de sua Cron· senvolviment{) econômico. de me- promlsses anteriores no tocantjl
lmluadcs acarretará ao comércio In- telra. lhorla devIda em todos os senti- aes paí~e8 em desenvolVimento."
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Total
(T)

Babaçu
(T)

Milho
(T)

Outubro do 1971

Oldade - ',\ - Municiplo

I

1.178
\

9.331
1.630 12.434
8.91'7 30.182

37.1911 107.774

dos Estados do Maranhão e do Phul
- -principalmente a. de meu Estado
- que se vem transformando no
grande celeiro de cereais do Norte/.
Nordeste;, produtos que, em razão de
scu baixo preço .por tonelada, exigem
melo de transporte barato, a fim t!e
melhor poder-se' remunerar o produtor
sem afetar-se a capacidade de co~
nu;rciallzação dos mercados nordesti
no e brasileiro. .

Para bem entender-se a Importll.l1o!
da de ser o Maranhão dotado de ade"!
quada Install1!1ão portuária. - permis-'
slva. 'da. preferêncIa. da via.' marftlrna.
no 'escoamento de nossa produção - 
basta se' ressalte encontrar-se hoje
ti produto básioo de nossa economia -
o arroz - pagando fretes rodoviáriQ",
para. o Centro-Sul e mesmo parW. () ,
Nordeste pouco inferiores ..:.. e 1,)01' '
vêzcs até mesmo superiores - a6 V!l.
101' pago por produtos rurais ·nwra- -
nhenses. - -

Temos, pois; na qualldade de in:t
ranhense, todos os motivos para ál.~
grar-nos pela certeza de que val"no5
·so Estado sendo 'aparelhado daqueles
Impresclndlvels meIos ae infra-estru- , ,
tura Pnm acelerar seu processo, de
senvolvimentlsta econÔmico, cujltS
perspectl\'as excepCllonals bem podem
ser dimensionadas no expansivo com
portamento da produçãp agricola nos
últimos decênios: ., ' '

IMr·ndloca II (T)-I
I '

I
I, F't'i.lão

(T)
!

(Seção I)'

ANO

Arroz
(T)

1940,• ..... '.~"-~"'~'.1I"'."'."'\
1950 ;.' 1
1960 11 ••••••••••••••

1070· .. ~ .•• f ••• oi. • I I • ~ ~ ;: ••••'

, '

Ano I

·1
I

1941i- 17.116 I 482 163.700 4,669 60.527/ 426.683
1950 ,115,929 6.240 '120,359 50.100 . 59.067 869. \l01
1960 I <, 277,680 í 20,521 781.284 ~ 117,324 -84.286 1.875.327
llJ69 G94..084 I 41.133 2.083.146 210.257 1.49.900 /3.905'.620

I I I

(O) Iricluída a 'população do _rnuniciplo desmembrado: João· LJs~'
boa.

Citaremos apenas um MunIcípIo, uma cidade. parn bem rleflnh" ~ew
efeito: ImperatriZ, situada à margem da Belém-Brasllía cuTa. cclosfio po
pulacional assim se expressa:

A Instalação e o aparelhamento 110
põrto de Itaqui à altura de sua des
tinação econômico-regional constituía
sonho secular não apenas do, Mara
nhão, mas de tôda a. região Melo-
Norte. j.

Os dois Importantíssimos melhora
mentos maranhenses inaugurados fes
tivamente pelo' Presidente MédicI, li.
que nos referimos há. pouco, o ramal
ferroviário ltaqui - PedrInhas li
gando a -Estrada de Ferro São Luis·
Teresina·Parnaíba à região portuária,
e a. travessia terrestre do 1'10 BacL'!
ga ... barragem de 900 metros de ex
tensão - representam obras de infra
estrutura de transporte de há multo
reclamadas pelo desenvolvimento in-
tegrado do Maranhão. '

O ramal - obra do DNER - foi
construido pela Secretaria de Viação
do Estado, por delegação;, a.·barragem
é uma das consagrad,oras rcn.1izações
do Govêrno José Sarney, levada a
efeIto com apoio da SUDAM e do
DNER. .

Depois dessas inaugurações, pas
sou a contar o põrto de Itaqul com
liga!1ões ferro e rodOViária a fran
quear-lhe servir roda a ecoqomia· dQ
Melo-Norte.' '
, Fácll é pois compreender. Srs.

Deputados, a alta significação do pôr
to de Itaqul - o melhor da região. e
um dos melhores do Pais - para. unia
economia, de base agrfcQla 'como é ':

FONTE - F'undação IBGE

Referido crescimento na. agricultu- propJciaram expansão igllalmente "e
ra, Sr. Presidente e 8rs. Deputados, levante de migrações Internas no des
ctfjos nívels_ dificilmente terão sido locamento da população rural lias
ultrapassados em qualquer outra le- áreas entre os rios ParnãIba e rta
gião brasileira, tornaram-se possíveis pecUru (margem direIta J, para ns
- a despeito da precária tecnologia. áreas qUI! da - margem esqUerda (to
do trabalhador rural í1làranhense - rio I.tapécuru demandam os vales do
por doIs fatõres básléos: o primeiro; Mearlm, Pindnr{" Turl e Tocantl!1a,
em virtude do ingresso. no l!:stado. de estas de estrut,ura. fundiária meno!
considerável corrente mlgra!;ória nor- rigida. ou mesmo de terra livre.

. destina. - 350 ml1 emigrantes no Ile- Em dois decênios apenas mudou
palavra cênio 1950/1960 -"a incrementar subs- significativamente a paisagem sóclo
_ 'Não tancialmente a fôrça de trablllho; o econÔmica: alterou-I\C a. dlstrlbtHçllo

segundo; !leIa amplíssima disponibl- regional dI!. púl,uJaç1í,o: modH!ca~;':r1

lidada de terras vIrgens devolutas, se as relações d~ trabalho: melh<>rotl
de_maior produtividade ao nlvel da. considerllvelmente a aproprilt~8.o pa-
tecnologia prevalente, ná utilização los produtores :lo fruto de seu tra.-
inicial.' ~ bl1lho; traMformarn.m·se ptor'mdg,.

-. - mente os flUKOS c1~ trahRporle e M-
'Tal surto de Imigração e ocupação merciaJlzação: elevo\.-W! a rN!:!Ita. cio

de nova fronteira agrícol!!, todavia, Govêrno e ilos Munlclplos, cOll~eqIJton- ,
sômente foram possiveis graças à ciando substaMifll meIhorh dC's ser-
constru!1ão,- nos' últimos vinte _anos, viços púbJieCll!, ~ .'
dos grandes eIxoS vlãrios terrestres
estaduais - constituídos pelas :odo- Na verdade,' oSr. Pl'~llidente c Srs.
vias federais -de Interligação regional Deputados. 6ft' POUCM 1l'1!Í1I<i.l do !">tIs
-. BRs 135, 3111, 230 e a Bélém-Bro- o efeito dinamizado: de, r"d"vi".~ ,Ie
Sl1Il!. - a,~ quais tornaram viâvel o abertura à t)'~UP8ç~" .:J ?, prnoiuci;o j"r4
acesso dos excedentes nordestinos de sido tão rna~(.'~nte (lulLnLo Ira M"l'i\~
mão-de-obra às ten'llS maranhellses, e nhão. • - _

DlARIO 0'0 CONGRESSO NACIONAl.

Discurso do Deputado José
Alves, I'et"ira-clo pelo orador

Durante o discurso do Sr. José
Al1!et o Sr. José':f1addad, Suplente
de Secretário, deíx(t a cadeira da

'lJres/déncia, que é ocuparia pelo
Sr. MltôniC' pontes, Suplente de
Secretário.

Durante o diBeurso do SI'. José
Alves, o Sr Antônio P01ttes, Su
plente üe Secretário, deixa à ca
deira -da presidência, que li ocupa-,
da pelo Sr.- Elías~Carmo, 19 Se
crc!4rio.

O SR. PRESIDENTE:
(Elias Oarmo) '- Tem a

o 81'. J(\ão Castelo (Pausa)
está presente.

nunca pensou em ideologia. associada
aos fatos econÔmicos. Era um PIO
fcsoor de Engenharia, mas era. 'tam
b'êm um grande eccnomísta, e OOUpou
Pasta. importante no Te.oouro da. CO
munidade Britânica. Talvez não p'en.
sasse S. Exar. - devo dar-lhe âste
tratamento - que, criando aquela teo
ria, que é quase uma filosofia eco
nõmica peJa SUa generalidade abria
uma saída à crise do capitalismo. OS
marxJstas pregavam que, pelas con·
tradições do CIIpitalismo, se. chegaria
inevitàvelmente ao comumsmo. E
John Maysard Keyl1es, sem o querer,
com a teoria. do plena emprêgo, pare-,
ce ter encontrado uma saida para
aquéle dogma que nunca pareceu acer-
tado. -

8r. Presidente, a propósito da vi
sita do Secretário Finch ao Brasil,
objeto principal do meu c1Iscurso e a
quem formulo ;'votos de pleno êxito
com relação, àii medidas que traga
para. revi[:orar as relações, entre as
nações latino-americanas ea Améri
ca do Norte, é preciso que se sàlba
que, segundo dados da CEPAL, ór
gão das Nações Unidas, a sobretaxa de
10%. criada como uma das medidas
para evitllr a inflação em que se vê
em os Estados Unidos, IltlngÍl'á. 25%
de tôda as vendas.

Por tudo Isso, tanto o Br"aslJ quan
to as nações desta- parte do Hemisfé
rio acreditam sinceramente que o Se
cretário Finch venha anullciar o can
celamento da sobl'etlLxa rle 10% SÔ
bre o comércio dar. Nações latino-ame.
ricanos como o Inicio de uma <boa
estl'att"tia, poJitlca visando a consoli
dar as relações néo apenas comel'cials
como de :tratel'111dade entre todos os
povos desta parte da Am~l'\ca, (M1L!
to bem. Muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado). "

Têrça-fl!ira 26
!'
! s. Exa.. falou muito bem em obs
;t'íillUlos, Sr. presidente; não quis,
~alvezJ referir-se mais claramente a

~
tros. além dilue da. sobretaxa de

0%. Com a responsabilidade de Mi.
Istro do Exterior, diante de uma As
amblé.la intêrnaclônal, B. Exa.., sem

Ida., teria, como teve, equilíbrio
aw. resguardar alguns outros pontos
he vêm entravando direta ou indi

J:eta.mente o desenvolVimenl;p econ6
b:Jico de multas nações do mundo,' é
:..... por qU'l não dizê-lo? - também
ila América. Latina. .

Num país como o nosso, de rarefa
,~ão demográfiCII, não entenao como
!la prega tanto o plánejamentó da
lamilla, quando um demógrafo emi
pente, a que se ;referia, num dos úl
timos editoriais, do "Jornal do Brad

'Iil", através de pesquisa feita, já. de
monstra que, adqUil'ído certo grau de
é~ucação, a familla por si mesma. se
encarrega não sei se de planejar,
:lnas de limitar, dentro de seus pacá
metros econômicos e financeiros, a
!lua prole, 'sem ar Intervenção do EG-_
,bado. Planejar a familla, através de
tnstltuições - públitlas, semipúblicas
pu privadas, ou subvencionadas pelo
Estado - seria, para os palses sub
'teSenvolvidOS, sobretudo de extensão
'ontlnental como o Brasll, um ates-
ado de nossa IncapacIdade para pro

!:luzir, para melhorár ,o nosso kno,lv
'Ttow. no sentido de uma tecnologia
mais anvaçada, visando a melhol'cs
i1Ivels de produtividade.

Quem vê o Amazonas, quem visita
ã. 'I'ransamazônica, essa obra notáVél
80 sécUlo, qúe consagra o Govêmo
:/to Presidente Garrastazu Médici, I)
inferno verde, COII1O chamou Marcon
'êles Filho com to sua veemência de.
orador de alto vôo, em discurso que
podia figurar numa -antologia, não
pOde falar em planejamento da fa
inHla brasileira: deve falar não p.m
'9rescimento, mas em desenvolvimen
to, têrmos que não tem .conotação,
:p'orque o desenvolvimento, a meu ver,
(ingloba, não só o aspeto econômico
de qualquer povo, com o social e o
lX!lftlco. .

Não M ~nstitulção política estável
(lem economia. estável. Não há povo
feliz sem um standard de vida 'razoA
ve!. O Presidente Roosevelt, em.••
1933, quando assumiu o Govêrno dos
Estados Unidos, recorreu à f1gum de
'um dos maiores economistas dc seu
tempo é do nosso, John Maynaí:d
Reynes autor da "Teoria, Geral do
Pleno Emprêgo, o Capital e os Ju-,
ros", diante de uma das crises eco-

,nômlcas mais sérias de que foram
prêsa os Estados Unidos: falências O SR. JOÃO éASTELO:
de bancos, de emprêsas, a Cõrte su- (Lê) ~ Sr. Presidente; ars. Depu-
prema, criando-lhe dificuldades para tados, a última vez qUe 'o Presidente
,aplicação ,do chamado New Deal.\ Emlllo MédicI honrou com sua' Pl'&
:Mas o gênio polltico de Rooilevelt e sença. nosso Estado, para. ina.ugurar
a sabedoria incontestável dt'ssu gmn- o ramal ferroviário do Itaqui e a bar..
de economista britânIco que citei de- ragem do 1'Ío Bacanga' - obras com

,ram solução à crise. Havia na ~po- pletadoras do llnel viário destinado
,ca, se não me falha a memória, 11 a servir a região portuária e Interligá,-
mlLltões de homens sem trabalho fi. la àeconomla estadual e à regional
por outro lado. esta contradição: ex- -, teve eDSejo de inspecionar os 40

~ cesso de bens produzid05. E c cco- metros já. construidos do' pôrto de
nomlsta ,britânico. sôbre cuja teoria ltaqui. .
11& mais de 40 Intérpretes nr mundo, Um dos melhores ancoradouros na
escandalizou os estudlorog de seu turals do Pals,_ Itaqui é o primeiro
tempo, -aconsclhando liquêk c,&ml{)so pôrto brasileiro inteiramente proje
grande presidente a agravar o deft- tado dentro dar. mais avançadas ca
cit or!1amentário. Até então vivia-se racterístlcas da técnica, previstas ins~
sob o tabu do equilíbrio io <lrçamen- talações portuRrias -adequadas às exl
to. Não se falava ainda em orça- gêneias do ano 2,000.
mento ciclico, em orçamentb econõ- Situado na margem direita do cs
mico, em orçamento plll.rianuaJ. Fo- tuário do 1'10 Menrim, n11 parte 00
ram expressões surgidas depois da dental da Ilha de São Luís, apl'esen
teoria keyniana, • I ta condições nllturals .realmente prl-

Ainda ll{, RIo tive ensejo, e talvez vl1egiadas, permitindo o atracamento
ousadia, de debater o assunto com de navios da maior tonelagem - in
:BUaa 1:'il1w Daniel de Cal'valho, Ba- dusive os rdv.nntesoos g1'9.neleiros -de
leeiro. AIlJertr Deodato e w'ntos ou- minério de 200 mil toneladas ....,. e a
tros economiRta& .enjos nomeP não me eX1Jansão de seu cais. por quiJôme
ocorrem :1\1.0·0 Declarei que a Teo- trosh, quer.no prolongamento da mar
ria Geral de Keyne8 não se a\)llca- l<em, quer llvllllcllnM rio adetltro.

, 'Va aos pa[ses em dcm;nvolvhn~nto, e SeU ol'Gleto em execul;ão dignlfIea
sim às chr,mnBa" er0110mll:t. m:'''nTa~, a tocnolORla hrMilelra, 1101. exibe pa

. Dai certa avrrBii.. qUe os soclallstl\.S d!'po do quI' ",,'S!;,> de mflls moderno
, têm ao gr?r.óll '·onomistll. orlt'ln'c~. ..111 l.écnkà I1Mh,';~la. de modG li. ga
- Ao .1Uc SCI, John Maynal'd Keynes dade e baixes custos.
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o .'Ir, José Alves - Deputado João
Castelo, é uma alegria ouvir os dados
que V. Exa, traz a esta Casa e que
,epresentam, sem dúvida, uma ex
]1!ln~nO ele crescimento daquela pr ís
pera reglíío elo norte do Brasil, o Ha
ranhiín, 'terra' de.V, Exa. Essa alegrJa
é rnullll' quando nós, Que pertencemus
à AliOl1ca ne'no~ndora Nacional,
çonetnlfll1l0S que há uma relação cau·
s~l ent.re II obra administrativa lIo
c: ov~mo e ê.scs frutos do progresso
[l1lü o povo do Maranhão começa" a
'r~eebEl'. Quv'llto aos setores portuá
rio 'c lerrovii\rlo, cujas obrns V. Exa..
C;Cjl)t'S"nmente decJDi'a foram' Ina?
f\lJI'f'd~s 'Pelo Presidente da Repu
íJllclJ. Ih 110 Maranhão, queria dar o
te,,1 f'mlml,f' de que, também no Nor
{ipsl~ no F~tado de Alagoas, t~m·se
i~;tó' presente, pcrma.nentemente. O

GOvéfno-no spLor de transportes, tam
bém com f~rrmles obras, que eome
çnm " muJUpllcar-se. Creio que ~e
mos fllllUmo, coisa de comum. Dal o
met1 aparte, Acredito que o Govêr
no da Revolução haverá de equacionar
ueflnlt.ivamente os problemas da es
lruim'a fundiária do Norte e ?o Nor
desto do Brasil. E através d~se es
fôrGo do Govêrno da Revoluçao. te·
remos brevemente, no Nordeste. re·
solvido o problema. fundiário, o que
permlUrá ao povo que habita essa
l'cgiflO usufruir ainda mais os bene
fícios levados até lá nos campos so
cial e econômico " Assim, recebemos
nesla Casa, hoje, com grande alegria,
05 dados que V. Exa.. traz e que
atestnm CJ grande progresso da. terra
mnranhenRc,

O SR, JOÃO CA8TELO - Obri·
~ac1o n V. Exa, Prossigo, Sr. Pre
sidente.

Mencionado crescimento populacio
nal explosivo é traduzido. igualmen
te em Incremento extraordinário dos
vnlore:; da Receita estadual, indica
dores elo aumento ela produção:
....r.o - Receita Estadual, a preços

de 1970

1960 - Cr$ 215.975.

1970 - Cr$ 3,348.244.

"-"'~a espantoso agigantamento de
,Imperatriz confígura modêlo exemplar
do quo pode sígnlílcar a abertura no
pC\VfJnmento, colonização e produção
om nrCi\S novas.

Dai. em nosso julg;rmento, o extra
ol"tlinlirio acêrto ela construção da
'l'ram.Rmnzônica. que além de Inte
grar 'essa. vastIdão de tantos poten
ciD j~ ao efetivo espaço nacional, dei·
xa fl00 proteção êsse imenso vazio
humnno que sempre figurou na co·
biGa Internacional. '

O Maranhão, nobres Colegas, cons
titui demonstracão Insofismável de

'como os Investlmentos, de Infra.-es
.trulura, Indispensáveis a essa. ocupa
çfio, rápida e compensadoramente se
pagam pela criação de exuberantes
frentes de produção.

Já hoje, no caso da. Transsamazô·
nica, podem acrescentar-se a essa
perspectiva de produção agricola. as
perspectivas de riquezas minerais,
como no caSo do minério de ferro da
rep:lõo da Serra dos Carajás, entre os
rl'ls Xingu e Tocantins, cujas reservas
foram estlmadns em 5 bilhões de tone
iadns,

'Tudo leva a. pre'ler, Sr. Presidente,
que a eon~trução da. rodovia de pene
'I.rnc;i'o flloazôniea vai reproduzir o

morlDlo de ocupação pre-amazônla
I11DrBnhense, que em dois decênios
flue se quadruplicou o volume da pro
duç!"o, podendo, se receber apoio adl·
cional 11. organização e à comerciall
Z!ll;flo-,'lgrlcola. fazê-lo até com maior
efil J(,ncia .

Essa perspectiva, aditada. à da ml
n~rnç'iio ele ferro, a.utorlza. a. supor
que. nos próximOR anos, o deflagrar

- da ocupação da Amazônia vai gerar
volume de produtos a transportar al

't!lmcnic signlfic::ltlvo, que, preliml-

narmente, pode calcular-se em 15 o.
20 milhões de toneladas. Tais pro
dutos. por suas cara.cterístlcas, estão
a exigir vias de transporte baratas,
como a ferro e a. aquaviária.

Exame mesmo superficial dessall
opções conduz-nos, novamente, à ne
cessidade de dispor n Transamazõ
nica, para. escoamento de sua produ
ção agrleola c de minério de ferro, de
pôrtl;> i\ aItuTa. -

Ac'rec1itamos ser o Itaqul, em adiari-,
tado estágio de construção. êsse pôrto.
Allás, será dlfic\!. seniío impossível,
locallzar·se na região ancoradouro 'si
milar, a reunir condições de ser aten
dido peh1s ViM fluvial e ferroviária.,

Com essa convicção. eminentes Co
le~a5. vimos sugerir aos Exmos. Srs.
Ministros do Interior, dos Transpor
tes e das Minas e Energia, que in
cluam. entre os estudos prioritários
det.l'rminadores da ação ministerial
na área da Transamazônlca. a possi
bilidade ele utilização do rtaqui como
pôrto para. escoamento do minério
de ferro e dos produtos resultantes
da frente de ocupação amazõnicl,t. E
examinassem a viabllidade do prolon
gamcnto da ferrovia São Luís-Pedrei
ras - .lá. Implantada - em 600 qui
lômetros até Pôrto Franco, sôbre o
rio Tocantins. seguindo o traçado da
rodovia BR-226, no trecho Barra do
Coroa-Pôrto Franco. objetivando o
aproveitamento da via fluvial do To
cantins. da área de mineraeão até
esta cidade, e a via ferroviária de
Pôrt{) Franco ao ltaqul. El, finalmen
te, a vlablllelade alternativa de cons
trução de canal interligando os rios
Tocantins e PIndaré, com extensão de
70km, aproximadamente, vl~ando per
mitir a utilização Integral da. via flu
-vlal, sobretudo no transporte do mi-
nério. -

Com estas modestas sugestões, par
tidas do entusiasmo de um parlamen
tar da Região por tantos anos eonde
nada ao abandono e ao subdesenvol
vimento e que hoje vigorosamente
desperta para o esfôrço do progres
so, graças à ação conjugada dos gO
vernos federal e estadual, desejamos
apenas prestar colaboração à patrió
tica. atuação dos Ministros Costa Ca
valcanti, Már~ Andreazza e Dias Lei
te, todos empenhados em tornar rea
lidade a ma-gnífica decisão do Pre
sidente Médici de incorporar defl·
nitivamente à Nação, econômica e so
cialmente, a imensidão amazônida!

O Sr. TourInho Dantas
- Nobl'e Deputado, somos multo en.

tusillsmados pelo progl'esso do Mara
nhão, pelo multo que ~a Revolução
fêz pelo seu Estado. O disCurso de
V. Exa, é dêsses que se fazem neces·
sárlos. a fim de que o resto do Bl'asll
despel't~ e tomc çonSCiência do que
é o ,Maranhãv hoje: Congratulo-me
com V. Exa. pelo brilhante discurso
que está pronunciando, Era o que de
sejávamo~ dizer a. V. Exa, nesta breve
intervell(ão ao seu oportuno pronun
ciamento.

O SR, .TOAO CASTELO - Multo
obrigado. caro colega, pela sua gene
ro.qidade.
- Vou c(lnduir, SI', Presidente.

E L o Maranhão, Sr. Presidente e
81'S. Deputados, que, condenando o
isolaclonJsmo esterlllzante, almeja en
gajar.;,e nu avanço pe10 soergulmento
nac!c'md, deseja, associar-se aos sacrl.
ficios pela recupel'8ção do Pais como
um todo, e, especialmente, quer par
ticipar. com suas vias fluviais, o por_
to de Itaqul, e o determinismo de sua
brava galte da redenção econômica da
Amazônia. (Multo bem;) (Multo lJell~,

PaZmus. O orador ~ clLmprimentado)

o SR. FRANCISCO Al\IARAL:
(Lê) - Tenho a dlzel', Sr. Presi

dente. ma~ são tão avaras na conces
são de tempo as nossas pautas regi
mentais, que temo a hipótese de não
restar outro recurSo qual o de cami
nhar pelo briçabraque oratório, mos
trando, ;i(lUI e ali, um pouco do mui·

to qUe desejava. dizer, cada. parcela.
merecendo, por si Só, um espaço que
conool'dasse com a suo. importância.

Se oS discursos parlamentares fôs
sem obrigados a. ostentar um titulo, eu
níio me arrecearla de dar a. êSte pro
nunciamento a seguinte epigro.fe:
"Duvido e faço pouoo", pois de mui
ta coisa, em verdade, duvido e faço
pouco, o que foi ma. expresslio assaz
slgnificativ!lo para. as gerações que me
antecederam ou me foram-contempo
râneas.

Duvido e faço POUco, por exemplo
de qUe um .eníinente homem público,
professor. eztadis:a e escritor do quL
,late moml e mental do Sr. Afonso
Al'inos de Melo Franco, subscrevesse,
ainda hoje, depois de ler os últimos
discurses pI'oferidos pelo honrado e
nobre Deputado Damel Faraco, nesta
Casa, os mesmos conceitos contidos
em parte <lo perfil que, então, traçou
do l'epre.sentr.nte sul-riogra.ndense.

Fêra "A' Escalada." escrita. agora,
após aouela peça oratória, e o mais
ilustre •dos Melo Franoo que ainda
respolldem fi chamada da vida não
lhe juntada o 1rceho que. data venla.
me permito recordar a êste Plenário,
Disso, S1', HI!liidente. duvido e faço
poueo.

Cito as larg-a:: pinceladas do grande
estilista e eruuito mestre mineiro, Sr.
Afonso Arinos:

"Não é dü estôfo de um homem
como Daniel Faraco que se fazem
OS defensores dos viclos e desl
gUllldades sociais. Se êle fôr atra
sado, sel'á na mesma_ forma em
qUe um velho médico de vila po
bre que sai a atender os doente.s
sem recursos, dando-1hes conse
lhos e mezinllas cazelras, uma vez
que. o lUAa1' não col;lta com hos·
pltals. nem laobratórlos. Na. po
breza bla"lleira. na falta de re
cur30S técnicos e humanos, Fara
co vai leceitando seus remédios
domésticos com amor e experiên
cia, rindo-se dos qUe fainm de
progressos cientificas lidos nas re_
vistas e"trangelras",

, Duvl:L, e faço pouco, ainda de que
o Jurista Afonso Arinos proclamasse,
com ou sem ressalvas, que,- de Da.niel
Famco, "a ortodoxia liberal é por de_
mais conservadora".

Senhor de cadeira cativa nesta Casa,
fato que o exalta e honra o eieito
rndo gaúcho, O Deputado Daniel Fa
raeo, IablJ[io como Lider da. Arena, e
que eu sabia, para glória de seus
sentimentos, católico fervoroso e hu
milde, s'mples e crente, genuíno na
sua fe. surpI'eendeu-me com o abuso
de amém. não face ao Todo-podero
so. o ~U" p sempre louvável, mllS di
ante dos iodo-poderosos, o que quase
nunca é irreprochável.

O velho médico aldeão já não existe,
Infelizmente. O eminente rspresentan
te do Rio Grande do Sul el'a a cri
sálida etlle se féz barboleta. Criou asas
e andou longe, tendo ido a oropa,
franca c bah1a. Tomou champanhe
franCesa. viu a· Vênus de Milo no
Louvre, ieu "Le Monde"; consulton
"L'Humunité", e continuo 'duvidando
e fazendo pouco, não é' mais senhor
de qualquer ortodoxia liberal, menos
ainda conservadora. ,

Agora, I;ão mais mezinhas e recei
tas caseiras. de quem antiou por Pa
ris e falaco!llo Lídm' da Maioria pre
cJsa. eU?~r que, realmente, as assem
bl?ias populares Só podem ser. de fato
Cllambrc5 d'C'1JrégistI'ement, traduzin
do ].()go para o.q quc ficaram nas vi·
las lJobl'cs: "Cámaras Chancelado-
ras" ~ .

D!1vldo c íaç.o pouco. assim, de que
o ilustre Sr. Danlct Faraco ainda se
ria dos a)'tigo.q clentificos lidos nas
revist,as e,t"angeirns.

Os ares l'uropeus incitaram o repre_
sentante sulino a afirmar que,

"no tocante à elaboração legis
lativa, por exemplo, não é mais
compatível com o inrerêsse pü
blic" legislar de forma esparsa e
f"'ra €le um contexto cuja. unidade
deve ser preservada. A consc-

qUência lógica e a limitação fol';"
mal e prática", . ,I

Tal limitação, todavia, quer S. Ex,,:
para o Legislativo, quando o fato ..
que é a legislação tumultuária do Exe~

cutlvo que a.bund!L nas formas espar
sas e fE'l'e, dla-a-dia, o principio da
unidade legal.

O velho doutor já não receita ..
abstlnêncta, antes prescreve pflulM
anticoncepcionais e. indesejoso dê
apalpa!' a úlcera. com as mãos bem
tratadas na. Franço. e as unhas polidaS
pela aproximação do Poder, declara,
eom ênfase não peculiar, que "nã~
acha que haja, de pal'te do Poder
Executivo. nenhum propósito de di-
minuir o Legislativo" . -

Duvido e faço POUCO. então, de 'que
a. consciência não lhe tenha doído.
Duvido e faço pouco, sobretudo por
quc, num momento em qUe l'elaXÓU ..
ten~do do am lin, falou mais alto <>
seu puder de análise e o seu senti~

mento de justiça, quando a.firmou:
"JlIE'smo no mundo de hoje e

no do futuro previsivel, o Parlai
nwnto, vale dlzel' a representa.,.
ção popular, l'mbora não seja ..
úni~J. apresenta-se como a mEl
111.'1' c a mais autêntica forma dll
pm'ticlpaçilo do maior numero ne:
vida pUblic.a. Participação que
con<titui 1\ verdadell'a essência. da.
óemlJCrac1a" •

DL.victo e faço pouco, uma vez aiI\p I

da, Sr. Presidente, de quc a alma de
GlllJerto Amado, (] pensador por ex
ceiência, não tenha sofrido quando Q

digno Dept!tado pelo Rio Grande !tó
Sul, com o ;.rplhor sotaque parlslensé,
ellfatiwu que

"o Parlamento clnESico é uma.
iustituição própria do Eslado li
beml, do E.,lado do laissez faíre.
laisse~ ~)/JsseT, laíssez alleI''', e que
"~sse Estudo não existe mais".

Em 19~7, os mrdicos de aldeias po
bres. de então, escandalizaram-se
qUando t . Imenso talento de Gllberto
Amado, nHma das .uas mais famosas
orE!çõe.~ pal:amentares. lU fendeu, cmn
o genlo qUe tinha a seu serViço, aque
la. tpse,.. qVe ninguem aqui contell
tou, desde enlÍ\().

Quando a dor-doi muito, Srs. Depu
tados, a angústia e o sofrimento que
ela provoca., para mim, se traduzem
com perfeição uo verbo pungir.

PUllgc-se, assim, que se.la o gaúcho
hlJnmclo e ,algno que venha em defesa
da te',e de que ao congreJ;so Brasi
leno fira' muito b~m se tmsmudar em
"Càmara de chancela. Duvido e faÇO
PlJtl('(J de que o nobre Sr. Daniel Fa
raco 11:,'1)(.1'e que chancela é rubrica.
gl'al'nda em slnéte para suprir assi
naturas EHl documentos. Ou quereria.
Inslnu:Lr S. Exa. que basta 11 Maioria
mandar gravar em slni!trs as suas
Ch:l~·.~eiwl e oferecê·las, em bandeja
de prata. ao Executivo? I

Vivem,s no Brasil, hurao de transl
ç1l0, toc;ob o rcconhecemos. Se é ne
cessário - vamos admiti-lo, para ar
gumentar - e não mais do que para
iS"0, que motivos de segurança nacio_
nal ou Ut garantia de programas só
elo-econéomieos financeiros Impõem
UIll meIJOI espectro de atrlbul~ões ao
C'ollgle~'lJ que se façam, provisoria
mente, da Câmara dOs Deputados e do
Sellado F'e<leral casas de r.eterendos,
Porque ai, também, duvico c faço pou
co de alie o probo Sr. Daniel Paraco
nilo ,:alL>ll. qUe ref~renãar é assinar
momo l'es!Jllnsável .

Esqu,'cpu-se o orador, falando pela
Mato: ia, tendo ainda na béca uns lai
vos rl~ ,,"bar <lo últimJ Cl1a7llberth~
qUe dpgu&tou em paris, que se na
França o ParlamPllto é um tltere. o
povo é livre, COlnfl livre" são os veí
culos de comunicacãv de mas.sa, lJm
General, um bravo tantas vêzes vi
torillS(), Chefe da R~$ísténcia, nas ho
ras da tragédia unlverFal, e presidente
da Reoúbllca, num Ex~ctltlVO tão hi
pe"trnfill:lO uue chega a ditar a "or
d~m do d;f!" aos ueputados, pediu um
sIm ao sel1 púvo. de que era o he
rói amado. E o povo tevc a liberda-
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de -de dizer não. levando-o ao exUio aJ.guém lia capacidade, da intellgên
de Colombey I/Eglise. Quando o povo cia, da profundidade de sentimentos
é livre assim, talvez nem chegue a reais e efetivos de um Daniel Fara
pensar que tem Parlamento. co, ornamento do ·Parlamento Nacio-

Duvido e faço pouco, já, agora de nal, tenha conlribuldo com sua auto
que me desmintam, à )az da verdade ridade moral, espiritual e cultural
ou da r!1Zão. para que o Poder Legislativo seja

Com as p"derosas manoplas meca- mantido sob aquela suspeita terrlvel
nizadas do poder absoluto. o nosso que se sente. por ai afora.
\Executivo l'etil'2 das nascentes da le- E baseado nesse sentimento foi que
gislação baldes e mais baldes, imensos me senti fortalecido - eu,· um pig
~ repetidos, com que inunda e tumul- meu, diante de V. Exs., um gigante
tua. a. vida legal do Pais, enquanto que __ para vir à tribuna. E, dlj-da real~
aO Poder Legislativo, único que, no mente a minha incapacidade, _a mi-
Brasil, recebC'u a unção do voto po- h ins fi'ê . . 1
Pular. o mais q-ue Se permite não é, 11 a u CI nela, procureI ançar no

jôgo, na luta, na disputa oratória, os
sequer, servil um dedal de leis, se- argumentos talvez pobres, paupérri
119.0--QlM ministrá-las tendo por me- mos que vieram do meu coração e do
didas um minúsculo conta-gôtas. ·meu cérebro. .

À enxillTada mecânica da legisla-
cão ditada pelos editos do Executivo, O Sr. Daniel Faraco - NobrE>
:produzida por caçambas de largos me- Deputado, 3e me permite, anibos já
trol! cúbloos, não podemos nem mes- "rasgamos sêda" o su~i(,il'nte e pode
mo opôr o nosso dedal avoengo. filOS entrar no debate, se V. Exa.

Quando um Deputado, ou Senador, aceitar. .
propõe um projcto que, pela sua opor_. O SR. FRANCISCO AMARA_L _
tunidadc e substância merece ampla Perfeitamente.
aceitação, chegando mesmo a ser in_
d~spensiivel e inadiável, a Maioria go- O Sr. Daniel Faraco - Procurei
vernista derruba-o, sem misel'icórdia ouvir o discurso de V. Exlt. com
e com a cerviz balonçante dos eternos atenção e, repitO, nêie vi muita. joco
amenist8.'1, para que o Executivo, sldade, e V. Exa. não 'vai negar. V.
ltllOSSando-se da. idéia, traga-a como Exa. fêz esplrito el11 tôrso do que eu
um ucasse pl'óplio' ou, às vêzes, dis- disse. Não sei com que ~ fisionomia
farce o abuso, mandando-a ao Con- vou aparecer nesse discurso de V.
gresso sob a forma de projeto de sua EKa. Sabe V.· Exa. qUe é ,muitá di
autoria. - flol1 ao fotografado colhêr bem a fi-

O SI'. Daniel Faraco _ Nobre Depu- delidade da fotografia. Em todo ca.-
. tado, os nossos eminentes companhei- SO, V. Exa. fêz esplrito a meu r05

rO,8 do MDB têm dado às duas mo- peito. E' um recurso de oratória.
destas falns que tive-a bonra de pro- V. Exa. leu os meus discursos e cer
felir da tribuna uma importância que, tamente há de ter reparado a se·
não conheceSse eu as minhas limita- quência. da argumentação. V. J!JXa.
eiles, me desvaneceria sobremodo. Se vai notar que um dos pontos que me
não eSIJve&Ye 'convencido, quando subi esforcei por sustentar, com insistên
à tribuna. ào acêrto das teses Que en_ cia até, é que p uma fraca e paupér
tão sustentei e Que não apenas sus- rima defesa querer-se colocar o pres
tentei. mas alicercei em argumentos tlglo do Legis;ativo como uma finali
e. exemplos da História, inclusive da dade. Não. A finalidade do Legisla
História, contemporânea, se não ti- tivo é o bem comum. O Legislativo
veSSf) certeza. convicção do acêrto é um serviço - para usar a expres
dessa minha posição, eu a teria ago- são do Conselho do Vaticano II. E'
râ, porque V. Exa., nobre Deputado um servir à coletividade, ao bem co
FrancÍ/Sco Amaral, sem nenhum favor, mum. Então, o que. se -deve desco
um dos mais lJrilhantes membros do brlr nos tempos novos, nas novas si~
Movimellto Democrático Brasileiro, um' tuações que estão criadas em todo o
idos seus mais brilhantes represen- mundo - e não é de hoje - é o
tantes, Illteligente, capaz, bom ora.- verdadeiro papel do -Legislativo. Não
dor, bom argumentador, enfim, um podemos colocar a questão assim: é
adversário temlvel. depois de me ha- bom para o POVú o que eleva o Le
ver dado a honra e, possivelmente, glslativo. Não. A questão não pode
até meditado um pouco sôbre os meus ser coloeada ~im. Temos de dar alj
discursos. não encontra, na tribuna. Legislativo aquelas prerrogativas que
outra argú'ltlentação senão a de cará- lhe possibilitem melhor· cumprir o
ter jocoso, simão 11 tentativa de li- seu .dever, a SUa finalidade, que é
dicularizar e criar, assim, um ambien- servir ao berr.. comum; E o que pro"
tI) de bom humor em Mrno de teses curei fazer, no curso das minhas
tão sérias. Então posso ficar tran-_ duas falas, foi precisamente isto: _
g:Uilo: . as teses que sustentei passa- mostrar qUL a importância do Legis
rám por um crivo multo alto e pas- lativo está_ no debate, na colocação
saram llem. Tanto que o nobre Depu- dos problemas,' em funcioIll'tr como o
tIido FrancisCo Amaral não OS debate. raciocínio da Nação. E' pelo· Legls
~le õimplf'smente procura, em t1lrno latlvo que a Nação raciocina publica
delas fOZEI· sarcasmo e -deleitar-nos· mente ou, pele menos, a mais· alta
com seu bom, humor. forma do raciocinlo da Nação se faz

O SR. FRANCISCO AMARAL - no Legislativo. Não é a única. M~s
Nobre Deputado Daniel Faraco. acre- é. talvez !! mais alta forma, a maIs
dito piamente que V Exa. só viria -fIel, a maIS autêntica. Creio que nos
à tribuna se efetivam~nte se conven- encontramos nisto. Então, se susten·
ces.'le de alguma coisa. Jamais 'faria to essa tese, não se me pode imnutar

,eu a injustiça, principalmente em re- q,:elra eu depreciar o Legislatlv!?.
lação a uma personalidade que res- 1i!ao s~ria depois de 25. ~nos de Vlven·
peito e admiro, muito embora esteja- ela nesta Casa que IrIa fazê-lo. O
mos, pollticamente, em situação an- q!1e todos procuramos é colocar o 1:.e
tagônica, de dizer que V. Exa. sus- glSlativo no se~ lugar, na sul!: funça?
tentasse teses com I\S 'quais não esti- Porque. I!- col~tlvidade. a Naçao, a V1
vesse perfeitamente identificado. Por da. pohtlca e um organismo, e num
esta razão eu o respeito ainda mais, organismo o que importa é a harmo
multo mais, porque, se V. Exa. vles- nla dos· diversos órgãos que o corri
se apenas jogar da tribuna tese~ que põem e não a preponderâ.ncia de um.
não eram suas ou que não tivessem Perdoe-me V. Exa .• mas esta. é li
Ô seu assentimento' e convicção, aqu, contribuição que pretendia dar ao de.
hão estaria eu a debater publica- bate que tão gentilmente me permi
ínente a posição de V. Exa. E por- te.
que o :espeito, o considero e o tenho O SR~ FRANCISCO AMARAL _
na maIs al"~ conta é que me sur- Nobre Deputado Daniel Faraco, os
PEeendo te,nvelmente com as posl- fatos relatados poi' V Exa em que
çoes que V. Exa. tem assumido. posl- se-' d' I' ., i ã
ções que atingem profundamente o procur_a Imens anal' l!ma pos ç o
nosso Poder"Legislativo l:<?~ada, entram 7m ternvel contra-

, dIçao com 11. realidade, PossQ com-
Minha grand~ mâgoa, Deputado preender que se pretenda enaltecer

Daniel Faraco, 9 justamente por isto, um Poder, quando se busca dar a êle
tão-sõmente p6r_êste d,talhe: que substância, qliando se busca dar a

~sse Poder alguma coisa a mais. To- em têrmos de perspectivas, qUa,1 a
davia, dentro de minha pobreza cul- salda para esse impasse que tem05
tural e mental não posso compreen- no mundo todo, no mUndo ora em
der como se possa prestigiá·lo se se E'bulição. Sôbre~o assunto tenho-m~

propõe arrancar suas ultimas, suas permitido sempre fazer o que jul
derradeiras prerrogativas. V. Exa. go umas retificaçóes. Assim, quando
limita a ação do Legislativo ao deba-) se abriu o debate sôbre a função doi.
te,' Parlamentos, muita gente confunç)~-

a fase de transição que ora atraVf.ll·
O Sr, Daniel Faraco - Não. Não sarnas n(> Brasil, proelamada. pelOl'

limito ao debate. Digo qUe o debate homens mais responsáveis dêste Pa.~..
é a grande arma - não falemos em
Legislativo _ do poder politico que a começar pelo Presidente da Repll·.

bllca a<l prestar (l seu compromiss<>
é o Congresso. o Poder de legislar inicial. Falando uma lInguagerr'
nunca foi so do Congresso. Ele tam- franca- a todos os brasileiros, pediu
bém participa. da função de legislar. S. Exa. a participação de todop no

Mas o que perteneeu sobremo!!'l ao sentido de encontrarmos rumos defí-
Congresso em todos os tempos foi o ·ti· .
poder politlco O Congresso é o alto 111 vos pura este momento historico

do Brasil. À margem dêsse debate
forull~ político. Isto permanece, deve que Se estabeleceu, muita gente tem
até se engrandecer, não porque dese- oplnado~ Mas há certas opiniões que
jemos aqui cr~scer, mas porque 6 nós, do Congresso. não podemos del-
melhor para o bem comum. lCar de analisar pela coragem das

O SR.FB.ANCISCO AMARAL pessoas flue ElS emitem, fazendo afir-
Tudo isto compreendo, Deputado Da- mações, 'de público, que n05 deixam
niel Faraco, mas volto a illsistll com bastante' constrangidos. Qu~ro refe
V. Exa.: restringir a 'lOSEa atividade rir-me a um artigo do Sr. Luis Ar
apenas ao debate político, ao acade- rôba Martins, paulista, ex-Secretário
mloismo das disputa.g verbais é mui- de Fazenda. um bom técnico em fi
to pouco para um Poder que devia nanças e um péssimo estudioso de
ser igual aos demais Podêres. Nasci, Jlistória. Há pOucos dias, S. S. es
cresci e me formei nesta., crença. creveu um artígo em "O Estado de

o Sr. Daniel Faraco _ Não. Vos- Eão Pa.ulo" sôbre o papel do PodeJ
sa Exa. é suficientemente inteligen- Legislativo, que' não honra a melhor
te jlara não recorrer a um argumen- tradição do pensamento pauilsta. O
to desta natureza. Tcm de raaloci- Sr. Arrôba Martins teve a coragerr
I,ar com eVIdências. V. Exa. _ tem de repetir o que nós, mais humIlde
que evidenciar, com seus tlrgUmen- mente, conhecem,s como sendo aque·
tos, que é melbor a posição que Vos- Ja história do ~apatêiro. Faz o arbi·
sa Exa. defende. e não vir com esta ,'ulista. a afirmaçih de que, simples·
história de me criei ... Neste caso Ill'ónte, a famosa teoria da divisã<
V. Exa. está colocando não mais a t:l0ll Podêre.., morreu. Ele descobriu
evidência do que diz, mas o fato de isso, justamentt quando qualquer ho
V. Exa. ter, vivido dessa maneira. mem - de pensamento mais amadure·
Se V. Exa. tiVe,S5e vivido de outra cido perceber' que, na verdade, aindf
forma, seria. dif",rente? Veja, Depu- estamos na Iof/meia. dessa famosl'
tado. Francisco Amaral. não sei até ]eúria, ainda sem substituta. E mui
que panto me acreditarão. mas é com ta gente eonJunde o problema global,
a maior franqueza, Cl!m a maior sin- o que predorr.lna no caso concreto
ceridade que' "ntro neste debate. _ "ue não ·tem maior significação den·
Quero, mai~ do que ninguém, que' o tro dêsses 20 1 anos da Teoria di
Congresso, que o Parlamento funelo- Montesquleu. Assim, também nesÍt'
ne, preenche suas funções, porque à debate, não podpll'oS perder de visti
Brasil precisa que o Parlamento fun- aquêles ensinamentos de Pontes de
clone bem. Miranda sábIo;, () problema de legis··
,. . iar. Acredlti: que êsse principio d'

Mas temos de encontrar a maneira poder o COngre.~so fazer ou não leü.
de fazê-lo funcionar bem. Não creio 'eve ser coloc~ [lf. da seguinte maneio
que possamo" fazê-lo enquanto não ra: o que Importa é a atribuição, fl
dermos vaior suficiente a essa' pes- t.a~efa d".fazer ~' lei, porque a Jegis
quisa. E' pena que o tempo não nos lação, em si isto é, se fazemos mui.·
permita prolongar o debate, mas vol- ,IRE, poucas o'· imperfeitas leis, isSc
taremos à tribuna, Quero rllzer, po- nã" é o importante. Afinal de con
rém, Que hoJe tereI oportunidade de tas, não estamos aqui com Um mano
tratar assunto interessante. A legis· dato de empreitada para fazer multM
Jação esparsa não eleva o Congresso. ou poucas leis e bo~s leis. Acho que
Por aue não eleva o ('(J1lgre"s~? 1'01'- <.' que importa é aquêle princípio fun
qUe não é boa para a coletividade. A damental de que não podemos, nC'
legislação tem de ter uma coordena- mesmo Instante. a não ser que hajr
ção. V. Exa. diz: bem, mas a legis- l1m sensivel retrocesso; concentrar n('
lação do Executivo não é eoordena- mesmo grupo. na mesma pessoa, (1

da. Aponte V. Exa. on<;le ela não poder de executar as coisas. de faze]
estli coordenada para que possamos a le!, na sentido mais amplo, e 'de
todos - VExa. deve acreditar no
valor do debate, no· valor da oalavra, lulgar. E' isso que Pont.es de Miran-'

da diz' Qualquer aluno de Direito
porque V. Exa. "parlament.ar; ,.u desde qu.. compuJse seus comentarloi
creio no valor da palavra. no valor qu~ se .repete" anualmente. O pro
do debate - V. Exa. com suas cri- blema que se disrute é de quem teJrl
tleas nós, com nossas. observações, o poder de iniciativa real da .lei. En.
corrigIr o qu' estol. errado. tão, na nora em que vamos para Ulr

O SR. FRANCISCO AMARAL - lado ou pra ottro temos rlplineadr
Nobre Deputano, gostaria allenM, pa- determinada situação Jurídico-poli
ra continuar a r'lesenvolver o meu t.lca.· De forma que nãc podemo,
pensamento, de dizer a V. Exa. que perder de vista es.'las conotações OI)

Infelizmente nós nos colocamos em debater prublemas tão sérios. Acho
situações ant..gônicas. A minha ca- até que ~ã(, ,estam~s contl'lhuindo pa
pacidade de visão talvez seja deflcl- ra uma melhor compreensão do pro
ente e não possu alcançar determl- blema quandc queremos ajustar uma
nados objetivos que tem V. Exa. São Eituação que neste País se passa no
limitações humanas a qUe todos es- momento e que todos os altos rlir/
tão sujeitos, Principalmente eu, ho- gentes, os mais responsáveis aCI'edi
mem de nrov.ncia, mais elo que nin- iam que seja df. transic.ão e Que al
guém, estou sujeito a essas limita- guns mais renltc:ntes, felizmonte uns
ções. naucos, procuram interpretá-Ia' co-

O Sr. José Alves _ Deputado mo ,definitiva Acho que é nesse pro
Francisco 'Amaral, mais por elever de blema que residem as, dlflcpldarles.
estudioso d" que por quaiquer vdei- O SR. FRANCISCO' AMARAL-_
dade de ver aplicado na prática, o Nobre Deputado José Alves, o aro:l'te
que vou dizer, não posso deixar de de V. Exa. traz, no seu Mjo; a par
apartear V. Exa., para, coJocandQ o de esclarecimentos válidos, aspectos
debate no campo nuramente dOtltrl- outros que me surpreendem também.
nário, em seu ponto Ideal, vermos, Não- defendemos aqui o direito, \] ex-
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",,!L,Ivo direito dI! o Poder Leglslatl- sentido mais intlmo, com o povo bra- liA legislação agigantou-se,
, l'O leglslar, De 'maneira alguma fa- slleiro, vir incompletas. tornando-se progressivamente tul-

rIa isso. Apenas me insurjo, e da A nossa contribuição, a nossa de- ' mutuária. Transformou-se em
maneira. mais verUcal possivel cisão, a nossa particlpa~áo, as nossas !mensa floresta. capaz de desori-
como se fõ!'~e poss.ivel manter-nos sugestões deveriam realmente ser entar até mesmo o mais operoso
em posl~iío vertlcal- contra o atual !lcolhldas, dentro do ~'lnc/plo de res- e documentado dos juristas. Ao
est.'t'lo de coisa., que nos tolhe a inl- peito â vontade e às aspiraçõeS po- lado das velhos, surgiram novas
dutlva de propor alguma coisa, Não pulares. Todavia, o que se verifIca, leis, ambas coexistindo numa pro-
rlelendo excesso de leis, pelo contrá- permanentemE'nte é que, em matéria mlcusldadf) anárqulca".
rIa. de decisão, nenhum direito nos resta. ' "O que já se Cjlcreveu para

Já vim 11 esta tribuna reclamar Temos apenas o direito de hómologar malcllzer e condenar a cláusula.
tontra a enxllrrad-a de leis que exls- a decisão que já vem lá de (lima. "revogal1,1-se as disposições em
lI' por ai. Defendo alllumas; não me Resta apenas ao C<l"/l:resso Nacional contrário" daria ilm verdadeiro
preocupa a Iniciativa das lels. O Go- !lo parte homologatórlft, a parte real- tratado. E' uma expressão que
vemo poderia ter lôelllS as InlclatI- mente válida da leI. nada diz, como se o contráriO
VllS, mas que pelo menos permitisse Já que o Sr, Presidente me adverte fôsse de todos conhecido. A exls-
no Poder Legislativo aprimorar aqui- de que ~eu tempo se está esvlllndo, têncla de milhares de leis, Infla-
Jo que vem do Executivo. Pelo me- pretendo pelo menos desenvolver a clonando o campo da -legtslação,
110S este direito O que se vê no mo- parte final do meu pensamento. dificulta, confunde e tumultua a
menta é o Poder Legislativo, a par de Quantos excessos - quantos e tan- vIda dos cidadãos".
nRe ter o direito de propor na(l.l, tos - se têm praticado à sombra de Duvido e faço pouco de que nlio
nada poder modificar, aperfeiçoar. E' tal dispositivo. Os restritivos que os tenha sido exatamente isto quanto
contr'l êste estado de coisas que me itens enumeram não vigem ante divulgou o Ministério da Justiça, le
insurjo.' , qualquer lnterêsse de urgência que vando a Idéia de um-amigo, de um

O Sr. Marcos Freire _ Nobre ao Executivo possa parecer existir. correligionário, de um dos de casa..
Deputado, é com satisfação que o ve.' Segurança nacional e finanças pú- Mas, com a astúcia dos plagláriosies-

t blicllll são vasto Imenso manto. qual camóteou o julgamento Isento de
]0 re omar a discussão em tórno dês· panacéia universal, sob que se abrI- paixão aduzido pelo Parlamentar are
te tema !lue tantas vêzes tem sido gam todos os atentados ao Poder La- nlsta e a.s.slm expresso:
tratado nesta Casa - e é bom que 't.continue sendo, no momento em que g,!5ls1atlvo, na esfera da Slla campe- 'A parceria do Execu IVO acele-
deve ser dos nossos propósitos are- tencla, e com os quais se produzem rou, ainda mais, o processo da

dilúvios de leis. produção legIslativa, sem, contu-
vitallzação do Congresso NacIonal do Duvido e faço pouco de que se ne- do, aditar qualquer melhoria ao
Brasil. gue, por exemplo, que o Projeto nú- mecanismo de contrôle e suces-

Tive eu o ensejo e, diria mesmo, a mero 2.289-A. de 1970, de minha au- são das leis. A expressão júria
felicidade de estar exercendo eventu- torla, aqui contido, e que estendia a legisjerante, de uso cotlcllano, es-
almente a Liderança do MDB neste -jurisdição da Junta do C<lncíllação e pelha bem a gravidade do mal
Plenário na tarde em que o Ilustre Julgamento de Limeira aos Munici- que domlnr. o setor angular da
r'lU!]!; Daniel Faraco pronunciou o pios de Araras e Leme não t~nha sido disciplina social".
dIscurso a. que V. Exa. se referiu. aproveitado, em cópia Integral, pelo Compreendo, porém, o voluntârlo
NeR~a. ocasião, tive a. pretensão de Poder Executivo, qUe o incluiu nll sllênclo em que se envolveu outra
levantar a minha voz reiteradas vê- Mensagem n° 371, de 24 de setembrq parte do primoroso - e eu não seria
zas para, com todo o respeito que próximo passado. E se outros casos Injusto dizendo Inexcedlvel - tra.
tributo ao Ilustre Lider da ARENA, não cito, é apenas para não cansar a 'balho do Deputado Henrique Turner.
discordar de vários aspectos que fo- Casa, maçando-a com extenso rela- 'E' tjue ai, novamente duvido e faço
ram focalizados por S. Exal Nesta tório. pouco, o no1:,re representante paulLs
tarde, o Llder Daniel Faraco repisa A pilhagem, porém, não discrimIna ta evidentemente queria referir-se,
naquele ponte' da importância e, pa.- entre emedebista.l e arenlstas. Vou 1urlsta que é, ao art. 182 da Constl
!(,l'o-me, do predomlnlo do debate !lustrar a assertiva, de que duvido e tulção, pois só tendo em mente a vi
dentro das funções desta Casa. Evl- fal10 pouco que me contestem com gênola do Ato InsUtucional no 5 o
dentemente que não negamos essa um paradigma assaz ilustre. meu veterano antagonista, na poU-
hnportância, e até endossamos o que Um release dlstrlbuido pelo Gabl- tlca, teria dito Isto:
S, EXIl. diz, Isto é, que é através do nete do Mlnlstoo da Just.lça, o erildito "A ausência de ordem legal
Congresso que deve raciocinar o po- Professor Alfredo BuzaId, uma daa conduz à Incerteza e esta 'ê In-
Yo. que se deve travar o debate, por glórias vivas entre os juristas brasl- compatlvel com a segurança. jU-
Intermédio, exatamente, dos repre- lelros, de qUem ~e pode flrma~ que iidlca, eixo em tôrno do qual gra-
sentantes da oomunldade brasileira. sup~ra os requiSItos constitucionais vitam as relações 'que instrumen-
No entanto, parece-me que essa ên- exl.8ldos para alcançar o Supremo, tam tôdas as manlIestações da
faso que se d, ao debate não deve TrIbunal FE;dera.l, o cOI?~mlcado of!- vida em sociedade".
obscurecer aquêle outro aspecto que 010.1 do Mlmstérlo, eu dIZIa, Informa- Pressionado pelo clamor dos jlirls-
julgamos da maior valia, que é o da va qu~, apavorado oo.m o nÚ!,llero .de tas, pelos cultores de Direito, nas cá
decisão. Não podemos estar aqui ape- leis vIgentes, cujas CIfras estao alem teelras e nos Pretórlos, aqueia avalan
nllS discutindo, debatendo, estuda.ndo das 115 mil,.o Govêrno prete,!de re- ohe de código- que se prepara, mais
problemas, para, na hora da. decisão, crutar os maIs doutos e ~s mal~ l.1us- ou menos ã. sorrelfa, para ser votada
vivermos tlma verdadeira capitis di- Irados para reduzi-las a u!" mlllUmo a. toque de caixa, vale dizer, para
minutio, sem condições de vota.r e In- de três mil dlploI?llll leg8:.lS • A Im- ser chancelada por um Legislativo
fluenclar as decisões nacionais, de prensa tomou a mformaçao no seu pacato e frágil _ dizem-nos os jor
pnrUclpar dessas decisões. jUS~ valor e ref.!5altou. aos 0}h?S da nals _ já não nos será. ma.ndado I!s-

Devemos pãrtlclpar não apenas for- Naçao, a Importância de ~al Inlclatl- te ano. Virá em ll.bril, ao inicIo de
malmente, não apenas chancelando va, comg se re~uzlr 115 mil a apenas uma. nova. sessão legislativa e. ao que
decisões pr_tabe!eclclas pelo Poder ~_mil nao fôss_, senio uma b0l!- solu- se proclama, como o, atual Govêr!1o
Executivo, mas colaborando. efetlva- eao, ó~ma mesmo, mas provtsorla.. quer passar à História como -o uran
mente, no encaminhamento de cer- Por_que a y~rdade é que .só h{L umll. dIJ coilijióadCJ1', ninguém estranhe que
tas soluções para os magnos proble- s~luçao deflllltlva, cientifICo., precisa a e~urrada de projetos de códigos
mllS nacionais. Parece-me, assim, que e indiscutível: BCjuela que .fol preco- venha navegandv na balsa. solicita e
estaria 0.1 o fulcro < da quest§.o e~ dl- nlsada em um dos mais lucldos tra- veloz eu ousaria dizer de afogadllho
vcrgênclas fundamentais entre nossas balhos já oferecidos à 'con)lldersção e afrisllurada, forma.da pelo parágra
]lOSlções. Quero, portanto, congratu- do Congresso. Sou Insuspeito. para fo s8gundo do artigo 51 da C<lnstltul
lar-me com V. Exa. quando volta a aflam{L-lo, uma vez que o seu autor ção, 'aquêle mesmo dispositivo que,
êste mesmo tema, porque me parece é um velho e aguerrido adversário usando o eufemismo de solicitar im
(jue será através do diálogo reiterado político, dêsSes que semyre mHltaram plle ao Congresso Nacional votar, se
que reencontraremos o caminho pa- sob bandeiras antagônicas às minhas, ja lá o que flir, no prazo corrido de
rn rest~.uração do prestigio do Con- O Deputado Henrique Turner, com quarenta dias limitados,
gresso Nacional. o seu projeto de lei complementar SÔ-, Mas, Sr. Presidente, Srs, Deputa

bre 5' processo legislativo, normaS dos, ainda aqui eu duxldo e faco
O SR, FRANCISCO AMARAL '- técmcas, alteração e contrôle de leis, pouco ele que a eminência inteleotual

Nobro Deputado Marcos Freire, esgotou !l assunto. Cito, da brllhan- do multo digno Ministro Alfredo Bu
lIgradeQ<! o aparte de V. Exa.. e o tlssima Justlflcacão do referido pro- sald Ignore o luminoso pensamento
Incorporo ao meu discurso. Vem êle jeto, apenas algumas gemas escolhl- de Rui Barbosa mestre imorredouro
iluminar a estrada que pretendlamos das 0.0 aClaro: • I .. bs _
transitar através do nosso pronuncia- U A aceleração 40 ritmo da e a: que!!! os anos ,amaiS o curece
mento nesta tarde, Efetivamente, en- marcha da vida econômlco-saclal rilo, o Immltável valor• .-
tenrlBmos que altamente válida é a até atingir o compasso vertlglno- E!le Rui conceIto.
(llscussão nesta Casa. Tem tôda ro.- 50 de nossos dias, onde o certo de "São as cldifícações ·monumen-
são V. Exa., não nos deveremos cln- ontem é o talvez de hoje e o tos destinados à. longevldidade
glr apenas a debater e discutir. Cum- Inaceitável de amanhã, passou a secular e ~ó o Influxo - da arte
11re-nos, talvez pela senslbllldade que exigir. ,dos que exercem função comunica durabllldade à. escrita
possamos tem do contato diário com legislativa, maiores senslbllidades humana.. Neeessárlo é que, nes-
a população Ilrasllelra, trazer a nossa na perC'lpção, agllldade na com- sas grandes formações jurídicas,
experiênola e na' hora da decisão, "preensão e construção e. sobre- (l. cristalização legi&latlva apresen-
estar em condlçlles de dellberar nas tudo, disciplina e cont.róle sôbre te a simplicidade, a limpidez -e a
matérlll!! que, propostas pelo ExecutI- o seu produt{), qual seja, a legls- transparência das' mais puras
vo. IKJssam, pela falta de vivência, no mção"• .' -tormas de linguagem". -

'E' Impossível à inteligência huma:~

na. e a assertiva. s; ninguém desdou'!
ra, produzir códigos assim límpidos
e slmples, crlsta1Jnos e puros, ao rlt'"
mo do acelerado, marche:

E se fôr preciso somar ao gênio d(i
Direito. honra e glória da cultura,
nacional, o respaldo do uma opinião1
militar, eu ajudarei o pensamento de'
Napoleão, em homenagem aos mérl
t.os dos juristas e dos filólogos des!'it.
e da outra Casa do Congresso Naclo..
nal:

"A capacidade é de pouca im"
portância, se não lhe dão opor"
tunldades" •

Já vou longe, Sr. PresIdente, e di"'"
se apenas multo pouco do meu r~~
do. Mas, e antes que V. Exa, me
exoste a deseer da tribuna, explioo
por que a ela subI.

Vim llqulr Srs. Deputados, movidO
p!<la minha consciência de brasllelrQ.
e de democrata. onde calou fundo Q
ensinamento de um outro emlnentí~~

slmo chefe ml1ltar, também Generaf,
também Chefe Supremo das Fôrça«
Armados de seu Pais, homem do con
tinente americano, chão das sagradlls
liberdades.

Aqui vim e aqui estou porque du~:
'vIda e faço pouco de que haja aI... I
lIuém 'que me possa contestar o au~ I

tar e o conseiho. Disse o Generá] j

Ulisses Grant: ' I
"Nenhuma consJderaçãll de O~ ,

dem peSsoa! deve barrar o cUI!1~
prlmento de um dever públlco"ll

E' quantó acabo de fazer perante
~ livre representação do povo de mi..
nha Terra. (Muito bem: muito bem,
Palmas. O orador é cumprimenta"
do). '

o SIt. PRESIDENTE:
(Elias G'anno)' - Está findo Ó

tempo destinado ao Expediente.
Vai-se passar à ordem do Dia,
COMPARECEM l\IAlS OS SRS.

PereIra Lopes
ReYnaldo Santana
AlJplo Carvalho
~d1son Bonna

Acre:
Joaquim Macêdo - ARENA
Nasser Almeida - ARENA

Amazonas:
Leopoldo Peres - ARENA
Rafael Faraco - ARENA
Vinicius Câmara - ARENA

Pará;
I

Américo Brasil ':"" ARENA
Gabriel Hermes - ARENA
João Menezes - MDB

Maranhão:
Amérlco de Souza - ARENA
Eurico Ribeiro - ARENA
João Castelo' - ARENA
Nunes Freire - ARENA

Plaul:
Dyrno Plres - ARENA
M1Jton Brandio - ARENA
Paulo Ferraz - ARENA
. Ceará:

Alvaro Lins ~ ~B
Edllson Melo Távora. - ARENA
Ernesto Valente - ARENA
Furtado Leite -- ARENA
Híldebrando Gulmáraes - AREN~
Jonas Carlos- AflENA
Leão SampaIo - ARENA
Oslrls Pontes - MDB
Parsifal Barroso - AliENA

Rio Grande do Norte:
Djal~a Marinho - ARENA
Grimaldi Ribeiro - ARENA

Paraiba:
Antônio Mariz - ARENA
Marcondes Gadelha .- MDB
Petrônio Figueiredo - MDB
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O SR. 'PRESIDENTE:
(Elias CarmO) DisclJssã:o

única dQ Projeto ~c Decreto z.e.
gislativo 719 lll, de 11171, que' apro~
1'11 as contas dq Prellidente da. Re·
J)líblicl1, relcJtivns ad exerc!cto de
ID69, IDa Comlssáo de Fiscall~!J

ção Fína/icelra e Tomada ele
Conta!). Relator: ATlhldo Kunz-
~r. .

O SR. PRESIDENTE:
(Elías Carmo) 03 Srs, que

vam queIram ficar como estão
SIl.) , -

,Aprovada.
• Vai ao Senado Fec1eral.

o SR. PRESIDENTE: as contas dos exercieios de j 1~59 a
(Elias Carmo) - Vou submeter a, 1968, foram votlldas por esta Cnsa..

votos redação final de projeto apro- E. no decorrer {lo ,encaminhamentO', -
.liMo em regílne de urgência. discussão e votação, vários Seuhores

, _' - tlepntado.~, usando- dll tribuna, estra-
O SR. l'RESlDEN7E:, nh8l'am ll. demora 'de sua v,inda 1\0

(Elias Car1ll0) '- Vou subméter a plenário.. ,
votos a seguinte: ~ Sr. Presidente, Srs. Deputados,

tudo tem' uma. explicação e uma Jus-
REDA.ÇÃO FINAL tlficativa. Se ntental'mos para a-dl'-

mom, assunto levantado por alguns
Proje'~o de Decreto Legislativo' Srs. PlIl'lamenlares. na apr~eiação

N 0'17 A d 1971 destas cónias, devemos lembrar que
• -, e, a Comissão de Fiscalizaçâo .ltlnlll1cei-

Redação Final do frOjeto de DecTeto ra e Tomadá de Contas foi Instalada.
Legislativo n9 1,.'i-1971, qUe apTcwa em 19C4. Nesse·ano, aquêle órgão lê-
a8 cD1ltas do Presidente da Repú- cebia da ComiSsão de OrcaJl1~nlo llS
hlio(/" relativas ao ,exercício flnan- contas, de 1959, até então sem l'Jual~
cCÍTo de 1968. quer parecer. E posso falar apenas

llaclurJa.s que vlel'am à. Comissão de
O Congresso Nacional decreta: 'Fisel(il~ação Finançelra em 1907,

- Art. lQ São aprovadas as conta!', porqUe foi quando iniciamos n J1~SS()
prestallas pelo Presidente da Repú- primeiro mandato parlamentar. An~
bllca., reJatlVjlS ao exerciclo financeiro tos 'dis.~o. as contas anteriorp.s, até
de 1968, Da forma do que dispõem os 1967, já. havlam sUlo di~tribuidas a.
artigos ,47, item VIU, e 83, !1;I!m ulvel'sos SIso Parlamentares," ·mem~
xvrn, da. Constituição FOlderal de bros daquêle 'ól·gáll. . '
1967, com ressalvas nqueles valilres Eselareclmentos foram requeridos
lançádoa à oontll de "Diversos' Res- ao potler E.XccuUvo através do 'l'li
ptIDsávcls", dependentes ele .venfieaçáo bunal de Contas da União, para elu
1inal pelo Tribunal de: contas da. c1dllr ns dcspc~lt3 feitas sem a devida.
UnilW. ' votação tje crec)lto suplementar ou

especial, na perlodo compreendido cn-
Al't. 20 ~tt@ decreto legislátlv.o en~ tTC lCS'1 e 196~, quanto àqueles Vfllôrss

trará em viSor na data de ~I\a pu- lançnctos à conla de diversos recpon-~
bllcação, revozadas ás disposições em sllveie, isto' é. .valôres impugna-clos
contrârlo. po!' não ter sido votada e autor'21J;la,

- Comissão de Reuaçlio, 25 de outu- a respectiva despesa. E' lógico que
bro de 19'11. - fIel/r/qur! ar! l,a Roa- não podia a. C'omÍ'lsáo de Flsr.Ull111
'que, Pl'esldente. -- Freitru Diníz, Re- ção Financeira e Tomada de rnntas
lator. - cPn6co Viana de.~de já .dar o seu parecer, tem CJue

se obtiverscm os informes soliólta'los
1\0 TrlblJnal de Contas. E, quando

apro,- fOl'am recebidas dJtas '1nfOl'mll"'ÕeS,
(l'au- para que o~ plll'CCerf'-s pudes.q"m scr

emitidos peloe Srs. Deputados, o Se-
nhor Pxeslilentr' da Comissão hom'e
por bem determinar -a redistribllJciio
dos prcces'o~. Foi então que II Co-

O SR. l'hESiDENTE: , missão de Fiscallzação·Fínanqella e
'(Elias CcmnQ) - Há sõbre 1\ ml'.sn Tomada de CO,·,t1l9 redlStrlbuill l.n<'as

e vou submeter a votos o ~egl~ll1te: aq contas do Govêrucr, (le 1959 até
1.5a, para ,êste Deputado fIne Ol"a.

REQUE~trME:NTO . f:lla a V. ExllS, A carr.a de ~rnblllho
Sr. Presidente, foi Imen!la, Cada eJ:e.rcíclo ccmpre~

endia l<llcla menos do qq~ vInte e
'Requeiro. nos têrmos regimentais, poucos. vclumes n serem el;amlnaJos.

que o Grande Expediente do dia 19 Todavia. como -li natureza dos eela
de novembro. se destlnr;; às CDmemo- recimcl1toa Na a mesm«. em todos os
~ações devidas.~? trnnsco/so dia elCereielos, do 1959 até a pre~ente d'l~

Dia da Bandeira . ta o traall1ho foi nals :fâcll tO!'Dan~

Sala das Sessões, em '25 de OIItubro I cló-Ee llecessárlos apenas os ~~clare'Cl~
de 1971: - DeputadO Célío· Marques mentes qUllnto àqnclas dçspe~"s )m-
Ferllandes pugnada., lan..-adas a titulo de dl-

. versos respon~iv~is. Pa~a' tal1lil, ne-'
. O SR. PRESIDENTE: ecs$ltávnmos d1 auxlllo <lo T.rJbW'IlIl

(Elias' OaT1lJo) Os Sra. que.- apro- dç Conl.a-'l, ClllC P o 6r~Ílo auxiliar do
vam quell'llm flcor como estão -(Pau-. Poner Legl~latlvo. Juntamente eom
Ba.) a c:}operaçã o <10 Tribunal de COI1 tas

Aprovada. e da Ins?etoria Gemi' t1J! !"lmmç'ls,
afinal 'pudemos emiUr o nosso pare-
cer ,- .

éone.eclo o ·,aparte. ao nobrll Depu-
tado ClnbrM Hermes. .

O 8r.- Gabriel llBTnlfts - ~1e1J ClHO'
companheiro ·de Com~ão:'ne;;ta paI
te do seu_ discurso, quel'o apenas f'~.

clareeer, para Sll1e se registre ngs
Anais. Que não 10t slmplesmpl'l\c por
ser PresIdente 'da Comissão qU~ con
segui levar a cabo a distribuiefio de
ti\das as contas da Presidên<1là da

O SR. PRESIDENTE: RepÚblica, .de '1959 até 197\l, 1lI1e fe
(Eua! Carmo) - Tem a palavra o rão encamInhadas dentro elJJ Ijrcve

Sr. Arlindo Kllnz\er, para dÚlcutir o ao Plenário.
projeto. f Nilo foí apenas par isso; mas pejo

,fato de sentir a boa vontade. n "ll'<la
O SR. ARLINDO KuNZLER: Cidade de trabalho e sobretudo Il dl.<
(,sem retr/são ao <>TudO!) -_. Se- posiçáo dos Srs. Deputados de realí

nhor Presidente" S1'S. DeputaeJos, o Zllr tarefa dificil e que precisava ser
Projeto de Deereto ,Legislativo n q• 18; executada pnr esta Cata. '
visa a submeter à apreciação da Ca- . Na Cjualldade {le Presidente da Co
Sll as contas do Presidente da Repú- ,missão quero dizer do i!sfilrço e d~
bllca, relativa.s 110 flXerc\c1o de 1969. magnlfica colaboração Cjue o compa
l"ot uma série de exames levados a nhelro prêStou. n todos os membros
efeitos pela Comissão de Fiscalização daquele órgão fécnioo. E' verdade que
Financeira e romada áe Contas. du- lhe oferecemos todos os meios ao nos
rante ·alguns anos, após cumpridas as 50 alcance para Isso. por sinal bas
diligências. até o parecer fInal e pos- tante Umltados, pois, não tl.nhamo$
terior votação pela Câmara dos Depu- pessoal habilitado, funcionários em
tados, Duranlê a semana anterior à número SUficiente, nem sequer apa;-,
passada e aÜJda na últIma -selI1ana, relha.gem materl~r própria para e511fl

o SR. ALFEU' GASPARlNI:
Projeto de lei que dispõe sôbre me

lhor aproveitamento dos superdota~
das,

Paraná: ,
Agostinho Rodrigues - ARENA
Alberto Costa - AaENA
Antônio Ueno - ARENA
Arnaldo Busato - ARENA
Artbur Santos - ARENA
FlÍrnanllo Gama -' MDB
Ferre1rd do Amaral -- ARENA
FlilvIo Glovine - ARENA
!talo Conti - ARENA
30ão Vargas - -ÁRENA ,
Mala Netto - AREJ."lA
Olivir Gabardo - MDB
Silvio Barros - MDB ,
Túfio Vargas - ARENA
Zacharlas Seleme - ARENA

, s~nta Catarina:
Abel Avila -- ARENA
Adhemar Ghisi '- ARENA ' )
Albino Zeni - ARENA
Aroldo Carvalho - ARENA
Francisco Libardonl ~.MDB
Jaison Barreto- MDB
I,.aerte Vieira - MDB
Pedro Colln - ARENA

Rio' Grande do Sul:_

iAry AleântaIa ~ ARENA
Arlindo Kunzler - ARF:NA
ClóvIs dt'!fJl,el - ARENA
GetúIlo Dias - MDB
Harry Sauer - MliEj
Jalro Brum - MOR
MárIo Mondino -, li RENA >-_
Nadyr lWssetti - MDB
Sinval Guaze11l --' 4!lENA

Roráima:
Silvio Botelho·':- ARENA

São Paulo:
Arthur Fonsêea - ARENA
Athiê Coury - MDB
Baptista Ramos - ARENA
Chaves Amarante - ARENA
Francisco Amaral - MDB
Freitas Nobre - MDB
E:enrique Turner - ARENA
I1délio Martins - ARE~A I
João Arruda. - MDE I

Mauricio Toledo- ARENA
Monteiro' de Barros - ARENA,
Paula Alberta - ARENA
Plinia Salgado - ARENA
SaIles F'1lho - ARENA,
SanWJi Sobrinho -:; MDB
Sllssumo Hirata - ARENA
Ulysses Guimariles -- MDB

O.olás:
Anapolino de Faria - MDB /
Ary Valadào - ARENA
Brasílio Calado - ARENA
Fernando Cunha_-- MDB

,Henrique Fanstone - ARENA
José F'reire - _MDB ,

'Juarez Bernardes ,~ MDB

Mato .Grosso:

João da-câmara - ARENA
~ ,

O SR, l'RESID.ENTE:
(Eiia~ Carmo) - Vai-se passar à

votação da matéria que está, sõbre a
Mesa e a Constante da Ordem do Dia.

I

o SR. SILVIO BARROS:
Projeto de lei que dá nova denbmi

nação' ao Curso de Contabilidade de
que trata o Decreto-lei n.O G.141. de
''.8-12-'43 ...:. Lei orgânica do Ensino
Comércial. ' • ' -

VI - ORD~l\1 DO DIA

O SR, l'RESIDEN'1'E:
(Elias Carmo] - A lista de pre

sença acusa o comparecimento de 237
Srs, Deputados,
, Os Senhores Deputados que, tenham

prpposJçôes a apreseptar poderão..:. fa-
zê-Io,-' .

Pel'Jmmburo:
Aderblll Jurema - AIlENA ~
Airon Rios - ARENA
Carlos Alberto Oliveira - ARENA
Fernando Lyra - MOE '
Geraldo Guedes - ARENA
Josias Leite - ARENA
Lins e Silva - ARENA
Magalhães Melo - -ARENA
Ricarlio Fiúza - ARENA
'I'haJes Ramalhlf - MDE

Alagoas:,
José Sampaio ARENA
Oceano Carlelal - ARENA
Vinicius Cansanção - MOB

sergipe:
Raimundo Dlnlz - ARENA'

_Passos Pôrto- ARENA
Bahia:

Djalma Bessa - ARENA
Fernando Magalhães - ARENA
FranciSco Pinto - _MDE, '
Hanequim Dantas - A~A

lvo Bra~~ - ARENA
João Alves - ARENA -

-José Penedo - ARENA
:M!anoel Novaes - ARENA
Necy Novaes - ARENA
,Ney- Ferreira -' MDB -
'Odulto Donlingues - ARENA
Rogério Rêgo -' ARENA
Ruy Bacelar - ARENA
Theódulo de Albuquerque

ARENA
Tourinho Dantas ....:. ARENA
Vasco Neto - ARENA
WIlso,n falcão - ARENA

Espirlto Santo:
Argitano narlo - MDB
:Dirceu Cardoso - MDB
Élcio Alvares - ARENA
José Tasso de Andrade - ARENA
Parente Frota, - ARENA

Rio de Janeiro:
'Alberto Lavlnas - MnB
Arlo Theodoro - :MDB
Brigido Tinoco- MOB ,
Dayl de----Almelda -'ARENA
Hamílton Xavier -. MDB
José da Silva Barros - ARENA
Márcio Paes - ARENA' '
Moacir Chlesse - ARENA
Osmar Leltao - ARENA
Rozendo de Souza - ARENA
Walter Silva. - -MDB

GU'ln'lbara:
Bezerra de NorÔes ~ MDB
Célío BorJa.- ARENA
Eurlpldes Cardoso de Menezes

ARENA . ,
.Florim Coutinho - - MoB
.TG de Araújo Jorge - MIXB
Léo 'Simões - MDB
Lisàneas Maciel - MDB

'~Marcelo MedeirOs - MDB
Nina. Ribeiro ~ AP.ENA
Osnelli MnrtinellJ- ATtENA

Minas Gerais:
Altair Chagas - ARENA
Athos de Andrade - ARENA
Aureliano Chaves - ARENA
Bias Fortes -, ARENA
Carlos Cotta - MDB
Delson Scnrano .-:. ARENA
Etlgard Pereira. - AP..ENA
Fábio Fonsêca, - MDB
Fernando FagundeS Netto - •••• ',"

ARlo"'NA .
Francelino Pereira - ARENA
Geraldo Prclre - ARENA
Hugo Aguiar ~ ARJ;:NA"
Jairo Magalhães - ARENA
30[0 Guldo - ARJí:NA
Jorge Fe-rra7. - MDE
José Bonifáclo - AP.ENA,
José Machado -' ARENA

_Manoel de AlmeIda - ARENA
Manoel 'l'<!~ejrà ~ ARENA
Murllo Badaró - ARENA
Havano' ,vieira - ARENA

, Ozanan Coelho - ARENA
Padre Nobre '-- MDE
Paulino Cícero - ARENA
Renato Azeredo - MDB ~

Silvio dc Abreu ~ MDB
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trabalho. Precisamos InclusIve apelar autorkção prévIa. Vimos, assIm que dleatórla de ambos os representantes FinançaS e ao Trlbunal de contai
para órgãos externos, a fim de obter as despesas,. vinculadas às partlcipa- do povo, buscando soluções para. uma para. serem publicadas e examinadaa.
êcso instrumental. Mas, graças !lO en- ções na Receita da Unliío por parte participação mais efetiva do Poder Mas não se lluer com Isto ,dizer qll!:~
tu~l~smo' do nobre colega e de todos elos Munlciplos, dos Estados e do Dis- LegIslativo no complexo adminlstra- as contas do Govêrno não possam:
~rluêles quê colaboraram conosco,pu- trito Federal Independem de autoriza- tlvo da J;tepúbllca. Enfocaram-os 11us. vir, como têm vindo até a presente:
delJ10S tuar da ComlllSiio todos êsses Cão legislativa. A cota, por exemploj tre Parlamentares a nova: fase do Le. data, para. serem ex'a.nilnlLdas, POt-.
prnecr.sez que 0.11, se encontravam há do ImpOsto de Consumo e de Renda glslativo, procurando adaptá.-lo às que llelas constam o total ela.s dota-,
multo, não por culpa nossa, uma vez 'destJnada...aos MunIcípIos, aos Estados condições Que hoje lhe fora,m Impos. ções globais, tanto na sua parte -de
,que V'c Exa. e eu só ai PilrtIr de 1967 e ,ao Distrito Federal. nom sempre tas. It'alou-se em pesqUisas. buscou-sI: al'reoadação como na. .sua parte de.
'lJilSSamOS a integrá-ia, Quero con- pode ser prevista. em tóda a, sua ple- apreciar no participaçãO, do Congresso despesa. ~
1i,'1'atular.-me com V. Exa. pelo tra- nitude. À meillda em que se amplia Inclusive na' politica - orçamentária. O Sr. DallleZ Farato _ Rea1ment~i
'balho realizado. Faço êste registro a receita. à medida em que !le amplla Naturalmente. com Isto, prestigiada o debate que se tra.vou, aliás em dUal
'lJor uma questão de justiça àqueles a arrecadação do impôsto de con~ ficou a atItude da ComIssão de To- sessões, sUScitado pelos discursos do
-que silenciosamente contribuiram pa- sumo e de renda, que vem crescend9 mada de 'Contas, 'que, através de ex- nobre Deputado AlceI! Collares, como
la que a Câmara dos Deputados cum- d~ lIno a ano, é 16gívo que, em de~_ pedi~nte próprio, oI1clou aos 6rgãob sempre l\SCIll.leeidos,' muito bem c010
:prisse com seu dever. Posso Informar corrl!ncla elmo, a. _despesa dos mn- competentes solicitado que as contas cados e argumentados, teve duas par..
à C~sa - e o -farei novamento ao niclplos tende a Aumentar, porque ê fôssem envIadas em tempo hábil & tes, que se 'desenvolveram conjunta
!llllll dos nossos trabalhos dêste ano, diretamente vinculada. a essas recei- oportuno. Não houve. Sr. Deputado, mente. Uma delas dizia respeito !\O
nos liltlmos dIas de novembro - Cjue tas, Então, essas despesas são aque- equívoco; houve, sim, uma reivindi. problema., da. fiscalização financeira.'
n ComL~são de Piscallzação Finan~ lns excetuada,:; pela Constituição em cação maiúscula. do Congresso, no de- de modo gel'al.' '
celTa e Tomada de Contas desincum- seu art. 26, nao necessitando, portan- seja e na Jmperlosa. necessidade de Quanto a1sso. creio que' concorda
'b:u-se de tõdas as suas taref2.s. Para to, de autorIzação prévia, Como me fiscalizar, com maior propriedade, as mos todos. Não há divergência, nesta.
1sso venceu multas dificuldades, por- referI, constituem a maior parceia col'l;tas do Govêrno. 'Emêste o esela- CIMa.. quanto à necessidade de pes
[que a maioria dos processós que, lhe das conta's Impugnads pelo Tribunal reClfento que - acredito - 1lle com· qulsarmos os melas e os modos de
cnllbe examinar exigiam grande tra~ de Contas e pela InspetorIa Geral de peMa fazer. Agradeço a gentileza de, tornar efetivo e' oportuno êsse_, ser-
ibalho, pesseal especlallz!ido em Eco- FInanças. ~'V. Exa. .' i .' li - E e

Iflomla e em Administração Pública e, Por outro lado, o restante d€ssas ,vço' de exame e .lSca zaçao. m s ~
,p.clma de tudo, a boa vontade doa despesas, ~êrcil. de 20%, não tiveram O SR" ARLINDO KUNZI.ER gundol'11Ugard'éhadvita °mlProdblemar mtaai,
'Deputados daquela Comissão. autprlzação legislativa de certo modo Mnito obrigado pelo aparte, nobre espec. co e er na as p es .,.

bll'd ú '"' Deputado. Realm~nte, quanto a.-êste çõcs de contas, em que o DeputadO
O SR, ARLINDO KUNZLER pOr nossa. responsa I n e, eu> que o primeiro aspecto ventilado pelo nobre Alceu Collares mencionou,.o parece~'

M\lito obrJgado' pelo aparte, nobre Poder Executivo' encaminhava, tõ'da t d" V. ,Exa. relativamente 11 -falta dEli
ta vez, o pedIdo de autorização de. era- DepU ado Alceu ColIares, cabe-me 1'" b I i . t·t ti

'Depu do Gabriel Hermes. V. Exa. dito especIal, porém, por morosidade prestar uma informação preliminar. a guns a anços -pare 1\\5 COns lU.,.
iyelo esclarecer ainda - mais o ,que ou por deficiêncIa de informaç.ocs Mais atUante Irei corroborar e refor- vos daS contas fem globo., Essa

t
par~-

itentamos expor .. Corroborando as pa- essas autorizações não salalll em tem- çar até a palan:a do nobre Deputado específica não 01 prbpl'lamen e o~
lavras do lJustre Presidente da Co- po e como se trat,ava de despesas Alceu- Collares, secundada tlela do jeto de debate, no discurso do Depu:"
'missão, podemos dar também nO$O ' 16 nosso !lustre Vice LideI' Deputadr tado Alceu Collares, que apenas a:

relevantes, eram ~ecutüdas. E' - - " J Inencl'ônou. Sôbre ela na-o me pro-'testemunho de qne, -de alguns anos gico que, oomo sempre, ernm exe. IDaniel Paraco. Com refer(!ncla I\ü
para .cá, aquêle órgão não possui se- cutadas por autorização direta. do MI~ J ;:>rlmeiro assunto que estou focall- nunclel, nem me julgueI em condI
qUer um assessor. Foi, como disse S, nlstro ou do próprIo Pro!\ldente da Izando,~o eminente Parlamentar _opo- çiíes para tal. Ma.s jâ Que V. Elxa ••
Extl" com a colaboração do pes.oal República de o.cõrdo com o que' reza IClonlsta, manIfestou, na ,Comissao a eminente Relator, está na tribuna,
,(ta nOSsa Secretn~;a _e de alguns In- a Constit~lção Federal. (lUa pertenço, onde trocamos ldêlab esta. é uma. oportunidade para pro..
tcgr'antcs da Comlssao '!,e O;rçamento, Esclarecido Isto, Sr., Presidente, iniciais, sua praocup3ção com .a ne- gl edirmos ma.ls um pouco no esela
:postos à nossa dlsposlçao peia. Mesa precisamos ainda diz,er - algo sôbre lJessldnde de que tlldas as ,contas do reeimente dêsse ponto. Peço ~ooorl'O
,da Casa. durante, Ilste ano, que se [Uiuélas contas que não chegnm ,em Govêrno fõssem incorporadas ao Ba- às luzes e à vivência do nobre Re..
.tornou posslvel ~elminar o exame das tempo ti. Inspetoria Geral de Jo'lnan- lanço Geral da Unlao, para. serem iator na. matéria.
cOl}t!ill do Governo, que lá estavam ças para serem publlcactas no B!llan~o apr<:elacl!ls. Sob ê~se. prisma apenas ê O SR. ARLINDO KUNZLER - laí
pratIcamente paradas por falta de Geral da União, nem ao TrIbunal de- qce aqui venho trazer uma informa- modéstia de V. Exa. ' :_
funcionários E! de elementos ,mate- Contas, para serem examinadas. Çã9 a. maIor. Repito, mais uma vez,

,rials. Parece-me _ pode ser que esteja que não queria referIr a equivoco de O'Sr. Daniel Faraco - _Um" 1Jl'es-
Sr, Presidente, dizia que até 1968 enganado _ que certo Deputado, S. Exa. Desejo tão.5Õmente traz'er taçáo de contas envolve uma, lIlultior

as contas foram redlstribuidas, por- quando usou 11 tribuna na semana um esclareoimento maior e neces- dão de balanços parciais, Não "ei sll'
qW~ tottos os gastos eram no mesmo passada ' equivocou-se ao. informar sárlo: é que as cQntas' do Govêrno, V. Exa. poderia m c n c I o n II r o
sentido. O ano de 1969 foipràtlca- que a.s ~ntas não deveriam ser apre- quando vêm para esta Casa estão número. I.
mente perdido, em ylrtude do re7esso cielas. porque não consta.va do volume ~ompietas e em condições de serem O SR. ARLINDO KUNzLER ""'i"
pnrln,mentar. global, metade das prestações de examInadas, .Não faltam nclns aquê- AUH)x1madamente 130, UlHSOS balan-

:Hernlciamos nossos trabalhos em contas les Balanços lnt~rnos, arrolados çês de 50 e poucas entidades não al~
ln7(1• .in com as ç6ntas de 1968 e 1969 • adiante, em número de 63, que não cançal"llm o TrIbunal ele Contas •
acumuladas com as de 19511 para ca, Sr. PresldEZnte. - cabe-nos elucld~r se inCQrporam ao Balanço da UnIão. d bll d
DI',,,-",, de passagem que também lá esta aflrmaçao. Tenho a, impressao Os valOres globa1s, que constituem as tempo e serem pu ca os. J
estavam, vindas com atraso do Tri- de que o nobre Deputado Alceu' Col- contas -do Presidente, ou as contas o Sr. Daniel Faraco. - Perfeito
bunaL de, Contas. as contas ,da Rêde lares. go Rio Grande do Sul. na firme do Govêrno. melhor dito, Incluem tô- Tenho a impressão, também, que ê.s-.
PerroviárIa Federai- de 1957 a 1969, intençuc! de colabO!:'ar, de ajudar no das as verbas e dotações orçamentá- s 130 diversos balanços tem o m~~
dependendo Igualmente de exame. esclareclme~~ da mformaç~, talv~z rias e; como' tal. sãQ envilldas a esta mo nome de balanço, mas diferçm
Para que pudéssemos ' oferecer-lhes se tenha eqwvocado _ou. qtIJçá. nuo Casa, Apenas os investimentos lnter- multo em, Importâncla._ Há. bala.nÇOíl_
parecer, tornava-se necessário buscar tenha entendido bem todo o trabàlho nos de algumnil autarÇ1ulas não che- de pequenas entidl1<les... "
esciarecimentos. Mas, graças às dJll- de exame des~ contas. _ gam a tempa de serem publicados O aR: ARLINDO KUNZLER ....1
gências feitas, muitas 'vêzes pessoal- No desenrolar da apresentaçao, com a. pl'cstação de contas. Mas os 1 te
mente pelo ,Relator e funcionários realmente surgiram 50 ou 60 entlda- valOres globlÚs, os e~penhos das do- Balanços n ,mos.
dlll'Juela. ComIssão junto ã adminlstra- des cujas contas não chegaram a tações globais do Governo ~ste~ , O Sr. Daniel FarlUo - e bll.-
ç!i.!' ccnt~allzada da Rêde Ferrovlãri~ tempo de serem publicadas no Ba- contam, na Integra, de ,tôdas as eou- lalJ~OS de grandes entidades ..
Fedeml, .ornou-se posslvel a elabora- lanço Geral da União. Mas Isto não tas prestados de ano 1\ ano, -pelo Po- O SR.• ARÍ..INDO KUNZLER .... '
çllo do nO$o parecer, e deverão as quer dizer que essas entJdades não der Executivo a esta Casa.
mesmas ser votadas ~inda. no cor- prestaram conta~ dos respectivos va- Era. êste' o esclarecim~to. 1lllra- não Geu!.
J.'ente ano pejo Plenfmo desta Casa. lôres.- Apen!l$ nao foram ê1e:s pUl!Ii- de,lXar passar em brancas nuvens a O Sr. Daniel Faraco -' ... de

Sr. Presldentt, outro aspecto ql!-s cados no orçament? Gerai .da Unlao. afirlllação de que as contns não po_ grandes divlSões da máqullla adrol,
também merece esclarecImentos diz Por Isso, ao Comlssao de Flscallza$l!l.o deriam ser examinadas porque nelas .nlstratlvlI, Creio que quanto àlJ
.l'cllpelLo i\ nnLure-6!l de cert~s gastos Financeira, através de oltclo ,enviado faltam G3 balançcs. Pode s~r que_ se gfnndes divisões, ,ê~~es' baianços jA
e iJ. parcela elas e.ontas, que nao foram a. tõ(las essas entidades. entendeu de diga que faltam G3 balanços 11 serém e511,0. O que dC'Ie_ estar faltando,
llu\Jllcadas para exame pela InspetOria pedIr eselareeimentos aos respectlyos publicados. Mas as- dotaçÕes orça- - todos podemns colnjlJ'cemler - são
Geral de F'ln~ças e pelo Tribunal de 6rgãos da Adminlstraçao dir~ta !' m- mentârias. as' despesas globais reall- balanços de entidades ql1e antlga
Contas da Unlao. ,[lireta, para qlóe ls~o não mais ocorra, zadas que silo as dotaçães_ do Orca- mente não entravam na prestação

E5Srt.~ contas fora.m Impugnadas pe- para que as contas sejam entregues mento eStão tódas Incluidas na, pres- de contas, mas que (,ntram agora,
1& Inspetorlll de FlnançiJ.s, CDl1!0 em tempo il. Inspetoria a,eral de Fi· taçá,o 'de contas que o Govêrno apre- em função das modlfic:wões ,consti

_ talll!Jém pelo Tribunal q,e Contas (,a nn.nças e pDllS!Im ser publicadas, ll!,ra senta n esta Casa, alio por ano. Logo, luclonalS que-houvc, Enl5,o, é natu-
--Unlao, em virtude de nao terem sido apreclaç!io globl\l e direta.. ' nllo bá nenhuma omissão por ,p1l.rl~ 1"'11 que .haja 11m prob)~ma de adap-
nreylamente autorizndas pelo Poder """1""' . B Emérito do Podel' Executivo. taçli:J. um problpllla k1e viablllzação
1.cglslatlvo. O exc"mo acurado que O oro LJ' <nO arros - d 'j '.A i llI'ática, Não se crlou a ro~illa capazc1elnn fizemos nos l'lemonstrou que em Deputado, cumpre-me neste Instante . ~ aqui esc o corro""rnr ml!: S",UJIJU t • d
JJ.PI'o;dml\damente 80 li. 85%, referem~ procecl~ a uma observaçlto no bri- VCl?.. há falha por parte ,!ie ~O ,. <le ele fazer com ql!<:r e~~fl, prcs ac..o e
se a 'sedsDesas vinculadas 11 receitas. lhante dlscurr<J de V, Exa,,)embran- entlda,:tes da à'dmlnlstraçao mellreta ~~;~ta;~ja~~I~Il~:t~i~~tu~~d::~~n~
,Isto é, 11 participação dos Estados -e do Cf\le. na tarue em que o eminente qdUee Finan~_a!aCsançcã'm()m a 'eI~~pebtoalllaallC,~~ra~ tempo de alcançar a publicação dI)
MunicípIos nas quotas do ImpOsto de Peputa,rlo Alceu Collal'es examino'!! a ...... ~ -- ..
:rtenda e de Consumo. Tais despesas matél1a em pauta, vivemos um. am- tempo de serem pulillcaclos no Ba- tcclo.
ultrapassaram pràtlcamênte, em to:: blbnto de extraordinário entuslasm~ lanço Geral da República. Mas êst~ O SR ARLImJO. K1J]\/ZLmR, _
'tlos êsses anos as respectivas dc;li',;t- neste Plenâl'lo, multo diferente do ~ é ,um _fato completamente diverso., Exato. '- f

' , hój No"ueln. portunldade estabele i:lodavia vale a nossa lldvel'tênc!a dos I ,.
ções orçllmentárias. e, '-I o '- - nobre" ..D""utad~" -Alcell' Collnl'r.~, (;) Sr, Danic,l !i'(!,TI!CO - AI estã.:De acOrdo com o art, '26 da Cons- c~tt-se li. contrap\ls~ção de pontos de v, p Vv to
Utulção de 1967 e com a. Emenda vISta. antro os ,etmnentes Deputados Daniel Faraco e dêste flue está ilCjUi. Ise V. Exe.. me permite, um se :'
ConstItucional n,v 1, de 1969, que re~ Alceu Oolla.rell e Daniel Fl1:raco. To- DeseJo mais uma Vez reaflrmar: val~ il1m terreno para uma p!'Sljulsa~mltill
Ju'oduz o mesmo artigo. tlvemos de davia ambos camInharam na mesma o alerta desta Casa dellue todas as 'I al1rofundada, que _e~rtamente 11_ C{t
\illparar aquêies vaJôres, para verlfl. dircçl1o. ~ão hóuve equivoco. HOl\ve. contas; ano a ano. devem s{!l' Cl1Vía- mls{!ão de Tomada de C"nLrt.. e 't,'

.ll!\t ~i& tea.1nlen(Q nec.esslk\~;ta ldl-~. 'fI.1r~'petU1imonteátlt\\C!Il~iV1n'_.4aI jlm tempo ilo Inspetoria Geral delExa" de modo espeoill-I, poderí!\lJ1-!



O SR. PRESIDENTE:
(Elias Carmo) - Vou submeter a:

votos o seguinte;'

o SR. PRESJDENTEl
. (Elias Carmo) - Tem a palavra, o
SI', Daniel Faraco, pnra diScutir o
projeto.

O SR, PRESIDENTE: ,
(Elias Carmo) - Não havendo

mais oradores insClltos, declaro en
cerrada a discuss!ío',

Vai-se passar à votação da maté-
ria.' o ,

O SR. PRESIDENTE:
(Elias Car1!!0) - Os Senhores "ue

aprovam queiram ficar' como estão.'
(Pausa.) " •

Aprovad9
Vai à reda~ão final.

o SR. PR)l:SIDENTE: '
, (Elias. Carmo) - Discuss{io
úniqa .do' Projeto n9 46~A" de

1971, que, considera de utllídade
pública a À,ssociCtçtlo. Univcrsitá
rla. de Nova. Iguaçu, Estado do
R.lo; tendo pareceres: da' Comis
slio de Constftu!çllo e' Justiça,
,p e Ia constltltclonalldade, C011l
Emenda e,· MS Comissões de
Educaçllo e Cultura e de Finem
ças, pela aprovaç40, com adoçlfo
dei Emenàa da Comi8stio de Cons
tituiçeio e Justl{}fJ.' (Do Sr. José
Sally) • Relatores; Srs. Sever,o
EUlalio -e Jarmund Nasser. '

PROJETO DE DECRETO
,LEGISLATIVO NO 18, DE 1971

O Congresso N!tcional decreta:
Art. 10 São aprovada.s as contas

prestadas pelo Presidente da Repú
blica, relativas ao exerclció de 1969,
na forma dos arts. 47, Item VIII e
83; item XVIII, da ConstltuiçiíO Fe
âeral-e item vm e 81, 'item XX. da
Emenda Constitucional n9 I, de 1969,
com ressalvas, àqueles valôreli lança
dos à Conta· de "Diversos ReSponsá
veis" incluidns no Resultado do Exer
cicio Financeiro face ao disposto no
Decreto-lei n9 836,. de 8 de setembro
de ,1969, dependente da verificaÇão
final pelo Tribunal. de Contas da
Uni~ó.

Art. 20 ~te decreto legislativo en~'
trará em vigor na data de sua publi
caçá~, revogadas as dispo.slções' em
contrário. ' ,

OI~IO· O'OCONaRESSO NACIONÀI..'(Seção I".."" <:Mubro d'e
z

1971 61~ ...i;

I!: o que reitero· ao terminar meu mente Idêntica, que COm referência> a Ivados os seguintes reqUisitos. ,"E lI(lOl,
discurso, mais uma ver. apelando ao matéria semelhante. " , gue-se uma série de-requisltos. M~
nobre Relator, ·figura de grande es- ~te projeto teve parecer da., Co-\ ainda, estabelece a Lei no seu 'artill~.
clareclmettto e experiência, (} nobre missão de Constituição e JUstlÇll, pe- 49• parágrafo único, que "as cntida":
Deputado Célio .Borja para que, exa. la constitucionalidade. Na.' constitu- des declarada.s de utl1ldade públlcllio,
mine, ó projetó que a Comissão de cionalidade, o que se examina é, de depois do exame de um processo c~
Fiscallzação ,apresentou, não pela modo ellpeciaL 'num caso como êste, que elas .dcvem provar uma l>érie Clll •
primeira vez; desde 1967 a Oomissã:> a admissibilidade da iniciativa. paria- condições; 'poderão ter cassadas 111
já. apresentou .três projetos de lei mentar na matél'ia. Quanto a' isto, declarações de utuidade pública. no
buscando a lei, complementar, para isto: 51'. Prcsidente, não há quautuer caso de Infração de determinados dls
ajudar na fiscalização da execução dúvida, E a Comissão de Constltul- positivos" ou, Se por qualquer motlv<ll.
orç'a!l!entárJa. Que ~ssam o nobre ção e Justiça bem andou, declaranao a decl.l'ração exigida não fõr apresen..
Deputado Célio Borja e.a Comlsssão o projeto constitucional. " . tada e.m três anos consecutivos,"
que êle 'Integra, de reforma do Con~ Da Comissão de Educação e Cul- Esta Lei de-.1985 vem, desde então,
gl'CSSO, dar a esta Casa ~ à. Coml5-' tura, ,o pl'Ojeto recebeu parecer favo- rellula1).do 11 declaracál) de. 1It111dllUIl
são de' F'iscallzaçlío F1nan6eira aquela rAvel, já no mérito; ,e, 1111 ComISsão pública.. E el. teve uma regulamen·
lei compleme11tar para que, em tôda de Fillança.s, o pal'ccer· tamb~m :roi tação especifica balxa(!a pelo Delire..
a. sua pl~nitude, possam alcançar os favorável, havendo o nobre Relator to n9 50.517, de li de maio de 1901f.
meios de colabol'ar na fiscalização e da matéria declarado ....; consta do decreto assinado pelo então Presiden":
1111 execução orçame11tMla do ba- seu parecer - que do ponto de vista te Jânio Quadros e pelo entüo Minis.
la,nço geral da União. {Muito bem,} ,regimental nada havJa a opor. tro Oscar Pedroso Horta. nlste De..
Palmas.) , Ora, si:. ,presidente, aqut ?m Ple- creto, ao rell!1lamelltar a Lei, dlspú&,

nário, na discussão, o que se deve Ja- eom muita propriedade, sóbre a foroll

zer é examinar o ,problema não ape- ma de se PI'ocessar a deelal'llÇão de
nas quanto ao mérito da proposiçáo, utlUdllde pl1blica, Estabelcce os re
em si, mas quanto 11 colocação da quisitos, os 'expllcita. Exime, l'o~
110va lei que se pretende promulgar, exemplo, da entidade requerente "
no contêxto geral da Legislaçáo, prova: ,

A Liderança, Sr. Presidente, tem a) que se constitUiu no llais; ,
Invarià.velníente sustentado que êstc.s li) que tem. personalidade jurlel!><
proje,tos nâo devem ser aprovados, e c~; ,
nesse se11t1do temo votado. Ent:etall- C), que esteve em efetivo e contE"
to, nunca se fêz um exame mais am- nUo funcionamento, nOll três. anOIl
plo ,da matéria, o que tem colocado Imediatamente anteriores, com a en
a questão num terreno que não' pa- ta observância dos estatutos'
rece ser o mais próprio: terreno de , à) que não são remunerados Pol'
GOVêl'~O e Oposição. MaiorIa e Mi- qualquer for:na,.os cargOS .de direto
noria, de um confronto· entre dois r!a e. que nao distribui ducros, bom.. ,
partidos, duas equipes, dois times que flcaçoes, ou van,tagens a dirig~nte'J
se opõem, ' • mantenedores ou llSsocla<los, bob nll-
, • • p.huma forma OU pretextos:
,Ora, esta, ~p'osiçao" este jÕg~ pur- c) que, comprovadamente, 'UI~diante

lame,ntar é yalido e e da próp!1a es- a apresentação do relatório clrcuns
sênCla do sistema parlamentar. To- taneiados dos três anos de' U:{ I 1
~avla, há Dertos casos,. há certos ter- anteriores' à. formulação do -:;:gi~:'
lenos em ,qlfe. a questão ultrallassa. a llrQmove a' educação ou exeree ativl
simples. diVISll0, o simp~es de1'ate dades de pesquiSas cientlflcas, de cul
contraditório - que ~. mUlto Impor- tura, inclusive artisticas ou ·'lIan..
tante, para q~e as r~zoes :tue mllltam trópicÍlS. estas de caráter 'gemI o~, in
num e nout!o ~entl~O apareçam - discriminado, llredominantemente'
ultrapassem essEt niv~" para situar-se /) que seus diretores ·possuem' fO..
em outro, que nao digo superior, por- lha corrida e mOI'nlidade o '
que dou multa Importância a êste da' ., . c mllrova.-
debll:te contraditóriO e partidário, il> que. se obriga a PUbllC
mas em outro nlvel em que se deve tralmellt d _ ar, ,semes..
examinar a boa ordem das decJsões bti e, a e~onst!l1ç.ao da reeelta.
que o Congresso toma ~ harIlIonla o da. e d~ despesa renlizada no pe-, ~ riodo antenor,
que deve exLstlr entre essas, decisões. :E:stabe1ece tamb"m' " dld

11:, portanto, 8r. Presidente, com d ' d • e que o pe o
êste espírito que venho à tribuna e enena o nno poderá ser renovado,
convido, os meus emmentes ('olegas a~es de decorridos 40is .anos" a eOn
_ de modo especiai os meus, preza- ta da data ~!' ~~bhcaçao do (lespa..
dos companheiros da ,QpOslção _ a ()~O ~enCgatorlO..Mais adl,ant.J dl~
examinarem comigo a questão llub 'gle sobre a c!lssa~ao de ntlhdnde PU"
êste aspecto. Não haverll. aqui Vitó- Ica, qu~ serl\ felt~, .em proce?so tns
ria de ,um partido sObre outro, de taurado ex oftl~lo pelo Mlntstro da
Maioria sObre Minoria, de Govêrno Jus~ça ~ ~eg6clOS .Interiores e me
sôbre Oposição. O proble!lll\' que VOII ~ia te 1e~resentaçl(o .doc.U1nc·ntada..
abordar é o da boa ordem .legislativa, emos, portanto, Sr. Presldent.e, que
E pretendo demo~t1'ar que VI'cjetos a m3térla está regulada, e bem re
desta' natureza não devem ser 11prO- gula a, por uma boa lei, e tem a tOt
vados.· " '. ná.l~ mais efetlv!l e mais adaptada à

Sr. Presiaente, poderia eu ~entlr' áealldade de um regulamento baixa
me constrangido em tomar esta posi- o por decreto. A C1uestllo nno. ('stá,
ção no 'elCerclaio da "liderança' COm portanto, colocqda absolutnm.mle f11l
reférêncla a pl'ojeto de autori~ de um 'fêrmos de partidarismo, Repito, a .Lei
dos melhores elementos, dest. Casa' oi promulgada pelo Sr. Getulio
o Deputado José Sally meu emi~ent~ Vargas, "regulamento fói baixado
companheiro de partido homem pelo rOIOt Sr. Pedroso Horta, Isto 0, por..
qual tenho a mais 'profÍmda II.dmlra- ~n o, o que temos: a Léi que o Con
ção 'e que conheço há' muitos .anos. gresso esteja Il promover leis csPecf..
Mas tive, inclusive, a oporttmldade ~icf.S pAra "u~al'gar essa decJ:uQQl1o
de converSflr eOm S. ,EXII." como es- ,o utilidade publica a esta ou, àquola
tou conversando'com os 'meus nobres entidade? PAreee-me que nau, se
colegas, e de expor-lhe a' questão ll: nhor .Presldente. O que o COlJgresso
pois a contlnuaçlio a ampliação i!es~ podçr11l fazer se, na sua saoedorla
sa conversa, dessa palestra, dêsãe diã. eonsldera1iee op~rtuno, seria dever t(l~
logo, que proa,m'o fazer da tribuna, da Ljli todo o pl'oceMo. Mas não

Sr. Presidcnte a mlltél'la cio cxa- e~tabelecí'r um processo gera\' genó
O SR. DANIEL FARACO: mc du& entidades. Cjue pl'estam servl- flC~'1 ~'ã deliols, ,'estar, mediante \!mllo
(Sem reviseio do orador) _ Senhor ços l\, eoletivldade, com o-objetivo de eg s aç o c~palsa, num caso, noutro

Presidente, está em discussão o pro- reconhecer-lhes a utilidade públlca, caso e mais noutro caso, mediante
jeto que figura em,ségundo lUgar na tol regulada de modo geral pela Lei ~Fa LC'I especIfica a fazer aquilo que'
ordem do Dia, dos nossos trabalhos de n9 91, de 28 d!! agôsto de 193ij ,VQ~ o mf5n1O determinou tOsse feito (Ie
hoje, de autoria do nobre Deputado tada há muitos anOs pelo OongreSso n;odO gel'al, segundo um processõ beni
José sally, que considera de utilidade e sancionada pelo Pl'euidente aotú- fc~ulndo, Ma~s ainda: a Lei estab~·
pÚQlIc!l' a Associaçãb Universitália de lio Val·gas. , , ece a clISll.açao dessa decla1'llçAo de
Nova. Iguaçu. Estado do Rio. De- Estabelece, em seu artigo 10 Que utilidade publica em detl!1:mllllldos·
.sejo, com a permissão dos meus no- ,"as sociedades civis, as assoclaç'écs e ellBos.
bres colegas, aproveitar a oportunlda- fundllções constituldas 110 Pals com Pode-se comPl'Cellder que 'Jllla en..
de que o projeto oferece para colocar tim exclusivo de servir desinteressa- tldade "des8iS se cOllstitua, num IlW
uni problema que se vem repetindo, damente a coletlyidade-' '~odem ser ':fenwde entusiasmo, de boa, vanta"
quer em relação a matéria, pràtiea- declarí\dlUl de utilidade publica, pro- e, mas C9ln o decuI'So dos anos, ,v~.-

'fêrça-feira 2tl
~~- _.~..!~'Il:: _:zer.

:fazer - e -certamente já estão Ja~
:zendo - no sentido de detel'llllnar
quais as razões que cr~am êsse atraso,
:par~ que sejam removidas, que.' elas
se s1tllem no campo 'da burocracia,
no campo da falta. de utilização dos
instrumentos próprios, llB fllIta de
criação dos, instrumentos próprios,
quer se situem até no de.scas(} dos

, responsáveis. ,Em amoos os casos ha
'Verá' remédios. Haverá o remédio de
promover a criação dos instrumentos
próprios, ou, conforme o caso, ad
vcrtir os desidioõOS e, inclusivc.z, ir li
aplicação das sanções legais, ESse é
um ponto em que V. Exa, poderia
-contribuir multo para o esciarccl
mento que a. Casa tôda de.~eja e que
-acolherá, creio, com a ,maior recep
tividade. ' , , ,

O SR. ARLINDO KUNZLER 
Pois não. Com' muito prazer, nobre
Deputado. devo dar a informação de
que foram precisamente ,aquelas In
!ormações, 'repetindo o têrmo, que
obtivemos por parte da, Inspetolia
Oerll1 das FinançlUl. De alguns anos
para cá tem-!e reduzido o número
de balanços que não chega a esta
Ons" e ao Tribunal de Conta.s. .As
razões' dêsse atraro - quanto mais
para trás foi maior - loram li falta
da padronização da,s contas; primeiro

. aspecto. O segundo aspecto foi real
,mente a falta de entrosamento buro
crático, da Contabilidade de tôdas as
,autarquias e das entidades de adml
lústração indireta. com a contabili
dade deral do Mln1stérlo da Fazenda,
1!:sses os problemas de ordem buro
crática, que foram ainda dificnltados
pela falta 4e padronização. E iol ai,
nobre Deputado Daniel Faraco, que
a Constituição de 1~67 reformulou o
processo da tomada de contas, cen
tralizando tudo sob o sistema' nor
mativo da Inspetoria Geral, de Fi

,nanças do Ministério da Fazenda, De
1967 para cá, sabem a Casa e Vossa
Exa., a falta de prestação de contall
por parte das entidades vem dimi~

,nulndo de ano pàra ano.' Ma.s ainda
há algo a desejar.

Nesse aspecto, já que o Sr. Presi-
. dente me adverte para termina,r o

meu discurso, apenas queria dar mais
um depoimento sôbre o que po1:lerá
fazer esta Casa. .
. Já enviàmos oficios ao 110SSO órgão
auxiliar, o Tribunal dl!. contas, no
sentido de que Intensifique a a,pre
sentnção dos balanços - não a pres
tação de conta.s, ma.s a apresentação
dos balanços - daquelas entidades·
que ainda não o fizeram, para que
'nos ajude a encontrar o caminho,
Mas falta à. Comissão de Fiscaliza-

o ção Financeira e a- esta Casa a Lei
Complementar. Para 'iSso pedimos a
ajuda 'de V. Exa., nobre Deputado
Daniel Faraco,' e dos demais Senho
Tes Parlamentares: 11: o' apêlo que
desejo fazer à. Lidcràl1ça, aos' meus
nobres pares, especialmente àqueles
que integl'am a Comissão de Re
forma do Congresso, para que não
deixem passar em brancas nuvens
essa maravilhosa. ,oportunidade de
votar:mOS uma lei complementar de
finindo o capitulo da flscallzação fi
nenceira e orçamentária, com que a
Constituição Federal nos favorece.

Nestas condições, nobres Deputados
Alceu Collares e Daniel Faraco, de
sejo, concluindo,. formular apêlo' no
sentido de que a Comissão Espeelal
que tem sõbre si a, responsabilidade
da' efaooràção da reforma .interna 'da
Cllmara' dos Deputados aprovet~ ,esta
ocasião para traçar uma lei comple
mentar e possa, então, a Comissão
de Fiscalização Financeira e orça
.mentárla ter atribuições COmo última
1Dstãncla que é, para ajudar a bus
car os esclarecimentos necessários de
que a Casa precisa, na oca.slão da
votação das conta.s. O Tribunal de
Contas é nosso órgão auxiliar, órgão
de primeira Instllncla, ,e o congresSo
Nacional, órgão de segunda 111$t:ân
cla, não têm lei complementar.



nha, a perder êSJ;e fervor, e deslldure bras1lelro ficasse ali. 9@Srendo !.'Io·a, questão não se põe em relação a êste rem mais êsses projetos. porque o ca;;
~ suas flnalldaaes, passe a não lItu!l-r nome? Sim. Mas pod&r éillluL COiSá projeto e, sim, à própria lei. Acredl- minho normal, certo, legal é pelo Exe:'
como deveria, e até 11, atuar em sen- convir é outl'a. to que, se estivesse allul o nobre cutlvo. E nós nos interessaremos, nos
Mdo contrário. de forma negligente, Já dizia São PaUlo, numa de suas Deputado Pedroso Horta, signatário Ministérios competentes, pela decla
de forma talvez até nociva. A Léi. sà- epistolas: uTudo me é licito, mas nem da regulamentação. S. Ex" certamen- ração de lnterêsse público das entlda..
blamente, estabeleceu que essas enti- tudo me convém". Não vamos, por- te nos poderia dar melhor informa- des que digam respeito às nossas re';
dades declaradas de utilidade públl- tanto, colocar esta questão' em têr· ção. Mas quero crer q\le não é êste o giões, para que não se verifique êllse
Cll. que têm. portanto, o sêl0 o,nelal mos de prerrogativa do congresso, de ponto central~da questão. fato desagradável de um opinar a la
,nas suas atividades, mandem perlàdi- ter o Congresso ,podêres que o Govêr- A mim. o que parece importante, é vor ,e outro, contra - e eu tenho de
cRme!lte relat~os do seu movimeIl- no lhe quer negar. No caso, elTOU o isto: desde que há uma lei que regu- ficar coerente com o' meu ponto de

:to. Do exame dêsses relatórios, ou do CongresSo errOu o Govérno, na Lei la de maneira. geral a obtenção de vista - enfim, esta confusão 'que se
exauw de representações documenta- .aqui citada.. Eu o proclamo desta trl- determinado registro ou a caracteriza- gerou nas Comissões e no Plenário.
das pelo qual se verifique que a cn- buna, tranqllilamente. Mas não de- ção de determinada posição, não se Multo obrigado pelos esclarecimentos
tidarlc jli. não está cumprindo as sUM vemos repetir o êno. Devemos can- devem - não por questão de prerro- de V. Ex', para que se defina o as
:Unalldadc, pode-se chegar à cassação tinuar mantendo ,a coerência que se gativa, mas por questão de bom uso sunto e para que as Lideranças ape
'1csta declaração de utilidade pública, exige no caso de uma boa lei, repito, da prerrogativa _ leis' esparsas. leis lem aos Srs. Deputados no sentido de
Ora. como iria, então, êste dlsposl- assinada pelo Sr. Getúlio 'Dornelles Isoladas e, portanto, tumultando o não apresentarem mais êsses proje
tivo, cUja sabedOl'ia ninguém pode Vargas, que ainda ontem os nobres e processo que a lei estabeleceu. Pode- tos.
Impugnal', tornar-se efetivo J10 caso elnlnentes Deputados do MDB foram se sim, examinar a sabedoria da lei .
em que determinada .entldade tivesse homenagear em São Borja, e regula- g~ral. Então, vamos examinar a sa- O SR, DANIEL FARACO --: Ag~a
sua decluração de entidade publica mentada por um decreto que traz a becloria. da lei geral, modificá-Ia, re· deço ao ~obre De~utl1;d~ Gasta0 MUI
:feita por Lei? Seria necessál'iO, en- assinatura do honrado Sr. Oscnr P.e- vogá.la, Esta é outra questão. O fato, ler a ~ahosa contnbUlçao que traz ao
tão. ollt,ra Lei para anular, ou 1 evo- droso Horta, então Ministro da· Jus- repito. de têrmos determinada prer- meu dIscurso, e gostaria. de acrescen
gar, ou fazer cessar os efeitos da Lei tiça e hoje nosso eminente compa- rogativa não é raMO suficiente pkra. tar dois p~ntos: primeiro, que, con·
anterior? Dir-se-á, Sr. Presidente - nhelro de Câmara e Ilustre Llder da que a utilizemos sem o exame 'Para versando•. dU1iogando com o meu pre
a com Isto quero demonstrar a sln- Oposição. Logo. não se está aqui co- apenas da questão particular que te- zado :tmlgo Deputado José Sally, a ..
~erlrlJl[lp, n :franqueza com a qual co- locando a, questão em terreno parti- mos perante nós, mas também de como Ex~'nao se rendeu desde logo aos meus
loco a. questão - como foi invocado dário. O projeto é de autoria de elnl- a solução dada a êsse caso particular argumentos, ,mas acabou reconhecen
]leIo nobre Deputado Athiê Jorge nente Deputado da ARENA 'l quem se Insere no texto ,global da legisla- do a yr0.cedencla do ponto ~e vista:
'l::oury, nu Comissão de Finanças, que está na tribuna é um modesto Depu- ção. . que nao e meu, !!las que ?- LIderança ,
\1m projeto, votado pelo Congresso im tado que investido na Liderança da firmou. porque pode exammar·a ques-
\969 e sancionado pelo Presidente ARENA, 'nesta seSSão, vem aqUI su- . Sr. Presidente, com estas minhas tão por diversos ãngulos. _E o que
lIIédicl, outorgou eslilt declaração de plicar aos seus companheiros que pa.layras dou por sustent.ado o ponto venceu S. Ex' foi a Invocaçao do ar
\ltilldade pública em relação a deter- olhem para o'problema com olhós de C1e vIsta que leva a Malorla a, re.nd~n. gumento de que a Lei nO 91, de 28 de
m~nadas entidades. franqueza, com olhos de sinceridade. do S~lflS melh~res homenagens as m- agôsto de llJ~5, previU. e c0!l1 sabedo~

, Então votemos uma vez junto!; Va- tençoes elo projeto bem como às do no- ria. a cassaçuo da declaracao de utl-
Sr, Presidente, houve Isto~ l·eal· mos 'votar uma vez juntos. É' tão bre .a~tor, .votar contràriamente à lidade pública, em determinados casos

·mente. Aqui está mencionado o nú- clara. aqui, a posição. proposItura. de desvlrtuamen!o das flnali<!ades.
hlero da Lei e a data de. Lei. Mas "". tã I " G t- "/l Ora, essa cassaçao se tornaria, mfac-
foi um êrro. Errou o Congresso, ... o c aro que nao há, aqll1, pro- O Sr. as ao- Mu er - Antes de t· 1 u mu'to esquisito se fõsse feita
errou o Sr. P1'\!sidente da República. blema partidário. E: tão claro Isso, concluir, V. Ex' me daria um apal'te? ~6: a~ do kinlstro. quando a decla~
Dir-se-á-que o Sr. Presidente da Re- que podemos votar Juntos. p,odemos O SR .DANIEL FARACO _ Com ração tivesse sido outorgada por lei.
público. considerou que a matéria não tamb~m votar separados. E uma prazer. Nem poderia ser feita. Só mediante
]'ia cxJr:ir um veto, Não sei. De qual- manelra de prossegl~irmos no jógo .. ,. uma lei poderia ser cassado o reco-
quer forma, não foi uma decisão sá- parlamentar, que eXlge qqe haja um O Sr, Gasta0 Mu/ler - Nobre Depu- nhecimento E todos nós sabemos Q
líia.. Creio que tan.to o Congresso co- lado de cá e um lado de lá. Mas,' de tado Daniel Faraco, sou membro da que seria á tramitacáo de uma lei
mo o Govêrno llão devem tomar um qualquer maneira, fica ressalvada. a Cómlssão de Eelucação. como o cole- d "
caso isolado, em que claramente a importãncla do debate. As razões que ga da Guanabara aqui presente, o no- essas.
deoil;âo não foi feliZ, em qUe o pro- levam a. Maioria a votar como vem bre Deputado Bez.erra .de Norões, e A segunda observação que desejal'la
cesso dcvia ter seguido os trâmites votando são essas que tentei, l!l0des·· temos vivido êsse drama que V. Ex" fazer é esta: a burocracia. existe em
da Lei, para arrimar-se nêle como tamente- expor. expôs com muita precisão. Há poucos todo o mundo. até na Santa Madre
um precedente. roe não pode cOllsti~ O Sr Silvio Bu N b D dias· votei favoràvelmente ao registro Igreja Católica Apostólica Romana.
tuir precedente. E' caso isolado que tado D~el Fa.ra;:o~-~ râ ep~- de caso semelhante. Fui investigar e Existe qui na Casa. Onde há papel,
não suporta as análises que aqui es· obServado que estávamos á. ~~e1.1 r verifiquei h.aver uma controvérsia existe. Não devemos estar a presumir
tou fnzendo. Creio estar bem claro, com I t r. v o imensa. AqUl. sõbre o mesmo assunto, que os processos demorem, regra ge-
perante a Câmara, o problema, A te a:a orda rctçao e, ao mesmo há vários projetos aprovados e vários ral, porque, então, a entidade que nã.o
questão - repito - náo está posta d::::ão o;;~~o~ s~l~d porqut a in- indeferidos. O projeto estava comple- consegue provar satisfatõriame!1te que
êm têl'mos partidarios. O projeto'i! Deputados aqui pr:fen~s ~n~: p~s to, perfeito. de acôrdo com as nor- tem as. condições para consegulr a de
·de autolin. de um eminente compa· tlerá V Exll l' onde 1 t - mas e exigências da lei e, éntão, opi- claração de utilidade p.úbllca recor·
'nhoiro dn. ARENA. E digo lllals, o !idade ria. "uÚlid~e PÚ~u~~afe3er~t nei favorãvelmente. Apesar de al- reria a um padrinho poli~ico para ob·
que S, Exa. fêz com ílste projeto foi uma vez que não conclulmos pelo ,. ' guns votos contrários, foi êle aprova- ter da Câmara o reconheClmento. ~rtoa,
demonstrar o cuidado que tem pelW lor d di 1 t" 0.- do na Comissão de Educação. Poucos se o Deputado apresenta um proJe •
ooisas de sua terra, de sua zona.. Quis objetfvos Pj~m~eem ermos efetivos_e dias depois a um projeto semr,lhante ninguém põe dúvida na pal~vra do
trazer o apoio parlamentar a uma da entid~de 20 q!ea~~s~eft~r~~IPr~:~ foi negado aprovação. Quanto a mim, Deputado, Se o Deputado diZ que a
lnl~illtlva .que certament~ deve ser da bimento de verbas através do Conse. por coerência com o meu .voto ante· e~tidade _merece, quem vai dizer que

.malor valia. pois do contrário S. Ex· lho Nacional de Serviço Social a le- rlor, votei a favor. Mas, na pane prá- nao? Entao, ela se vale de um estra-
celência não apresentaria 'êste pro- gislação não prevê a necessidadé dêsse tlca. ,o que ouvi Ialar - não sei se é tagema para contornar uma. prova.
joto, _ _ " diploma e, para conseguir-se o dlplo- ve,rda?e - é que essa~ instituições tém Entretanto, sempre que chegue l!0
MH~ II questno nao estilo posm ne." ma de entidade filantrópica, também plefelldo. embora erIII.dame~te - e_a nosso conhecimento que em determl

tes ter1!los. Há. muitos projetos dêsse não temos neeessiclade dêsse diploma lei é clara, a regula.mentaçao se nao nado processo está havendo uma de.
tipo, ha muitos pI'ojetos dessa natn- a não ser que f6sse I!le útil !lara a:l~ me_engano data de 1935 - a traml- mora injustificada. temos meios para
reza Clll curso na: ~l\mara.. Se vota- guns convênios de ordem internllolo- taçao pelo Congresso. ~orque sempre proceder àS correções necessárias. Ed
mos um, por qlle nao votamos todos nal, Todavia, conheço exemplos em há .um padrl1?'ho e a entldad~ ~ãl? ~Ica me ponho inclusive à dispoSição de to
as 01l[,105? E, se yota':.mos todos os que também o diploma é fndlspen- obrlgada.à VIa sacra 1',05 Mmlste~lOs. dos. Todos nós recorremos aos Mi
outros. porque então nao revogal'm:Js sável., . ~ultas vezes se trata de uma Instltul- nistérlos, Sabemos que somos bem
de u!J~n vez e~sa Lei? Então. Senh~r . Dal estarmos a Indagar quaL (l ob- çao lá. dI! Int~rlor do Rio Grande do atendidos nesses processos, tanto os
Presj(j~nt~, Ir!aJJ:l0s Í~zer deelaraçao jetlvo do diploma. e por que séria 1\le Sul, do mterlOr de Mato qrosso, do Deputados da ARENA como os do
de utJlJdade publica. nao o exame ~o- conferido a esta ou àquela entidade. Interior de Sã Paulo ~, se nao houver MDB. Se o processo não andl'!.. em ge·
oumenh~do das verdadeiras condfçoes um padrinho, o projeto morre, nos ral é porque os documentos nào vieram
em que uma determinada entidade O SR. DANIEL FARAOO - Bem, Ministérios, dêiltro da gavéta de um ou or ue as entidades não se deram
presta serviços à coletividade, mas Sr. Preside!1te, esta ind!}gação deve escriturário ou oficiai administrativo. ao fm~lho de se pôr dentro do f1gu
irlumos transformar isto num!> be- ser posta lUlO em face déste projeto, Estas entidades perceberam que. pelofrino íegal
nesse política. Bastaria que a enti- mas da própria Lei n° 91, e do Regi- Congresso. onde há normalmente um .
dade r~queresse a um Deputado mento. padrinho. o representante da região, O Sr. Bezerra de Noróes - Nobre
não s~ poderia pôr em dúvida a de- O Sr. Sílvio Barros _ Perfeiliamente a coiSa anda. .:Então o. Conltl'esso tem Deputado, eu estranho, talvez, por
claraçno do Deputado de que a enti- ' aprovado, como tambem, nno o tem, que nâo conheça bem o trabalho de
dade mel'eceria ser declarada cle utl- O SR. DANIEL FARACO - Não casos iguais ou semelhantes, Faço um Parlamento que cheguem ao Ple
lidadc publica - e não estal'ÍllnlOS, me cOllSldero em condições de dar· a êste depoimento e agradeço a. V. Ex' nArio um projeto de lei apro'rado por
então, legislando bem. Então, a ~Iues- S. Ex' uma. resposta completa. Não êste esclarecimento para que nós, da tOdas as comissões técnicas, e seja re
tao que se põe não é de prel'.1'Oellti· lhe saberia dizer tudo o que decorré Comissão de Educação, possnmos che- jeitado. Confesso a V. Ex" que fico
VIlS. mns. sim, de bom exel'cicio da desta leI. Mas estou na condição ·-m gar a uma definição, a fir.' de que constrangido em votar numa Comis
prenogativa. Não poderia o Con- que estamos todos nós, os Deputados, daquela Comissão não saiam dois vo- são _ na Comissão de BducaçãO, por
gresso, por exemplo, procurar estabe- que sabemos em vigor uma lei no Pais tos, como, por exemplo, o meu, numa exemplo _ projeto como êsse, e de~
Iccer, numa lei, que todos os brasl- e nos perguntamos qual o sentido que semana, favorável e, na outra, contrá· claro que tenho um projeto nesse se.1
Jeiros elevessem ter "Brasileiro" no tem. Entretanto, b que' Imagino que rio, em casos semelhantes. De modo tido, ~ que já sei, por antecipação,
nome, que todo mundo devia cha- acontece - creio que esta é a convi- que êste depoimento' que faz V. Ex", que mesmo obtendo o apoio unânime
mar-se João Brasileiro da Silva? Po- ção generalizada dos Srs.' Deputados com II capacidade que lhe é peculiar, da Comissão, o projeto será rejeitado
'-I.eri!!:. Não ~c~a perf~itamen~ cons- -, é que a d7~laração de ut!l!dad.!! pú- provocaria, a meu ver, uma ~eciS1io aqui, no Plenário'. V..Ex·, .que é um
.tltUClonal? Sena. Nao podel'la um bllca, é requIsIto para a utlllzaça(, de das Lideranças, tanto do MDB - re· parlamentar de pdmclra linha, pro
'Jeputado vir com esas Idéia? Sim. determinados favores, seja -no m"l?s. presentado, no momento, por esSa fi- fessor nesta Casa, poderá esclarecer
Clã'> estaria êle Imbuldo dos melhores seja. em outras entidades. Mas. real- gura brilhante de Marcos Freire - e me sôbre esta"distorção que existe en
'ntúitos, dos mais patrióticos dos ob- mente, não lhe saberia reseponder, da ARENA, por V. Ex'. para que ori· tre as comissões técnicas e o plenã-
j'Ctivos ao sugeri!' que a. condiç/í,Q . 2)e Qualquer forma, Sr. Presidente, entem os Deputados a não apresenta- rio. .



. O SR. DANIEL FARACO:
(Énemllfnlwinento de votação ,

Sem'revisão do oraçlol'l - Sr. Presi
dente, tive enSeJo~de, na tribuna, lon~
gll.lnente justificar as razões pelas
quais a llderança da ARENA se pro
nuncia contràrlamente ao projeto.
rçssalvando'as excelentes intenções da
proposição e de seu autor.

Vejo que, no tocante à possibUldade
de minhas pnlavras alterarem (t pO.
sição de voto do MDB, apcnas,se con-'
firmou, uma vez mais, o ·que disse um
grande parlamentar inglês: "Já ouvi
muitos discursos que mudarám a ml~ ~
nha opinião; ainda não ouvi um Cjue
mudasse o meu voto". Isso parece ~er,
em resumo o que dlsse,·de forma, bt"'m
mais brilhante e mais extensa. o no·
pre Deputado Marcos Freire. E' cla
ro, portanto, que o Parlamento está
funclo'nandb com as suas linhas clás
sicas de confrontação. Há um lado.de
cá e há um lado de lã. Quando o la·
do de cá acha que está certo. o lado
de lá. acha que está errado. Creio que
nos devemos fellcitar por iMO. Senhor
Presielf'ntf'. (Mllito bem I ,
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Ó SR. DANIEL FARACO. ...;;.· V. Ex' deternúnados aspectos de jurldicidade Justiça. de que a lei qtte concede ao Tf.d~V~, ate hoje a liderança da' .• ~

r
!está a ter .}lara ~omig~ amabilillades firmou orientação, no sentido' de ,que Executivo essa faculdade de declaral' ARENA _ que prometeu nesta, Cas!!>
que êste seu ,colega. não merece. Creio não havia nenhuma. inconstitucionaU- de utllidade pública det!Jrm!nada. irís- pronunciar-se a respeito dêsse assun
,que todos -n6s sabemos mUíto bem que dade ou ilegalidade nessa declaração titulçiío não Wlpede que concorrenk- to. depois de ouvir a ,sua Ilancade, -

1
0 processo parlamentar 6 complexo. oriunda do Oongresso, ,apesar da exls- menCe êste Congresso possa fazel' de- infelizmente não o fêz: Não estou com
,~to é que faz'a beleza, - acho que tência de' tal lei. Por sinal, no pro· clarações semelhantes. A ressaiva 110 isso querendo arrancar uma declsão

Inisso nos encontramqs, _ Deputado jeto ora. em' discussão, isso está, dito Ilustre Lider da ARENA ele que esta- do partido governista a favor de nos
.Franciséo Amaral -.., do proéesso par· expllcitamel\!te: ria possuido de cerro constranglmento. sa pioposição. De~~jo tão-sôme :',e,
"IamentaJ!. 11:, sempre possível, através "Firmada como está por esta por se tratar de projeto de autoria de que nos possiblJite·o seu encaminha-
'do debate, esclarecer \llIli matéria. O Comissão de Constituição e 'Jus- ilustre companheiro de Partido 00- mento, para ser ánalisada pelas' Co-

,:fato de uma Comissão votar·num sen- liiça. a competência do Poder Le- vermsta, o Deputado José, Sally, tal- missões técnicas,e depois decidida suo
tido, dar no processo uma ou outra gislativo em reconhecer a utllilia.- vez não tenha muita razão de ser, be,anamente pelo Plen:1rio.
eolocàção, .não é suficiente para de- ,de pública de sociedades ou enti- tendo em vista os precedent!'s que. Quem sabe se não poderemos um
t~rmlnar o voto 'do plenário. Todos dades de direito privado, sem pre- tóda esta Casa- está acostumada a dia _ e espero que em breve - vot.'\l"
n6s temos votado, Maioria e Oposição, juízo da competência concorrente presenciar, na atual leglslaÍoUlll. Nem de comum acõrdo o projeto contra 2,

,oontra os pareceres das Cõ1n!ssões. do Poder Executivo, atribuida. em um'l, nem duas, nem cinco, nem dez nena 'de, morte, abollndo essa sallçií....
Fui Presidente' e Relator de Comlsslio, lei, não temos dúvida em opinat vêzes projetos de lei' apresentados éapitaJ, que. ·na veriiaçle, não diz bcn"
vtÍÍ'ias vêzes. Nunca me senti almi· pela constitucionalidade do pro- pelos componentes ,da ,ARENA fora~ de nossas tradições? Quem sabe não
!lufdo pelo fato de ter dado um pa- jeto." sistemáticamente derrotados pela Ll- poderemos vot.ar 1untos, AREN<\ 'e
tecer num sentido e êle ter caído de- '0 parecer do Relator foi aceito por derança àrenista.' 'MDB, projeto que revogue o Decrctd-.
pois no Plenário. Não há ,razão para unanimidade na Comissão de, Consti- Os 'próprios autores dos projetos, lei n0 477? '
ãdmlrarmos. . . - ~ . tulcão e Justiça, Malgrado a opinião exercendo eventualmente a llderança Fique certo o ilu.gtre Lider Dai'llel

O . - - f pessoal que cacla um de n6~ possa ter n05 dias de votação, vém aqui rejeitar Fa.raco de que o MD,S estará"disposto
.que as Çomlssoes azem é prepa- a respeito· dêste assunto, pelo menos, seus prO;letos de lei ou, plor ainda, não a votar junto com a ARENA, não ape

rar a !,Ilatérla. O que se espera das por enquanto; quer~nos parecer que se dá àqueies que discordam da orien; nas 'uma, mas inúmeras vêzes, sempre
ç<l~ssoes é que elas prepare~ a ma·, seja matéria vencida. Aliás, como tação da llderança'a faculd.ade da.?e- que se convencer da utilidade, da cem-

·~rlEl, que_reunam o~ sUb~idlo~ e que ficou ressaltado nesta tarde, não ape- claração de voto. de se manifestarem veniêncÍlL e da importãncia de certos
mostrem as -aIEernatJ..vas. Entao. elas nas o parecer da Comissão de Consti- em desacórdo com a liderança, sobre- projetos ôe lei para a comunlela!le
oferecem ~ s:u ponto de vista",Mas ~ tuição e Justiça. é favorável à. apro- tudo quando se Crata de matéria em· brasileira.,
um ponto de vista ~re1imínar, provi vação do projeto em teia, como tam- tôrno dl\; qual não se deva 'fechar Por tôdas essas 'considerações ex
~6r~i q~eivallarsar depois. P~\o ctio bém os pareceres das demais' Comls- queStãO.,' ' pertelldas. o MDB, nesta tarde,. votará
"o eI! 1',0. c aro que. no. en r o sões Técnicas. A Comissão de Educa- Não está em jõgo nenhum princi- á favor do projeto em .questão. '(Mui
!\- tendencla, em.g~ral, é sentir os pa- ção e cultura. entrando-no mérito do pio revolucionário, não está em jôgo to bem,] " ,-" ,
reeere<f das COmlSSol!.9. Mas nem sem- projeto afirma explicitamente' nenhum projeto de magna Importall-
pre isso acoptece. OcorrE!, ~ntíl.o, "A' A . - U· ·tá· i 'T é
ãquêle jôgo parlamentar que todos n6s ,5soc~açao mversl r a ,,05 cia, cuja aprovação possa pôr em pe-
',. ti 'to 'd d Faustmo ,da Costa, de Nova rigo as instituições vigentes. No en-
f:~ngfamâ~;ls~~:~p~ de~~~l:~tra~ Iguaçu, con~fr!D..e ,co~sta da ata tanto - e isso é que despres~gia em
ãit6rio. Esta é a manéIra de fazer de sua instloUlçao, nao tem fins grande parte êste Poeler - o que te-
com que os pontos de vistf> se aéla- lucra,tivos e visa" nos seus altos mos visto e o rôlo compressor nas de·
rem, com que as ra'Zões que militam proposltos, criar, ,mstalar e man~ cisões várias, das menores às maiores,
num 'e noutro sentido apareçam. ter, naquele m!lnlcípio, estabeleci- rodas tomàdas tão-sómenCe pela alta
Quando o parecer da Comissão está de mento de enSmo. de nível supe- cúpula I paréidáría:, ' . .
acôrdo com o nosso ponto de vista. rior, pr,?movendo támbém o ensl- Gostaríamos, portanto, que ,se fir-
nós nos apegamos a êle. Quando está no médlo! técnico e profissional, Illllsse uma nova 'bi'íentação nesta Ca-
contra o nosso ponto de vista. então de forma. a el.evar o nivel_cultural sa. Acredito que aí, sIm! podel'í!,mos
,o combatemos. E isso temos feito, e ed~lcaclonal d!l p,?pulaçao local. palmllhar o mesmo cammho deumn-
t,p,nto a Maioria, quanto a Minoria, e Alem de~s!ls ,fmahdades, a Asso- do apenas para' os grandes projetos,
Isso se faz em tolos os parlamentos. claçao UniverSitária José FaU1ltino, aqueles de relevante. importllncia,

No caso. repito. não se trata de ques- da C()stn l'r(1~u~na alJ,lda a orga-. aqueles que dl~D;1 .resPelto. a estrutu-
~o partidária: trata-se;de questão de. nlzaçao ;le,;e,vI<;'os ed~cacionals.e 1'30', e às l~s~ltulçoes malores dêste
!:ioa ordem legislativa. Esta nos inte- asslstenCl!tlS que benefICiem a ju- PaIS, !,ts deClsoes ~e cima para bal~o.
ressa a todos. Interessa-nos que não venLUlle.., _ Que ·se dê, s~mpre que haJâ dlvergen-

· se aponte o Congresso como· leglslan- como. se ,9bserva.·n Ass.oclaçao eia entre a, fldera,nça e C? lIdera.do" aos
~o de forma desordenada. porque nin- Universitária José, F~ustlOoda componentes dos partIdos POI!tlco~,

· guém vai depois' Indagar se o Congres- Costa é úm.a d!!os mUltas entida- com assento ne,sta C::sa•. l;'l ple1'!a fl-
/lo agiu não com bOa intenção. Vai des com fmalldade' educacl~n!ll berdade dc. votar 1~"'lVl~ualmente,
àparecer 'isto sim 'a desordem que se q?e se ~riaram em todo o ternro- mesmo de modo: contrario a orienta-
estabêlede~ de' u~ lado, a lei cria o ,no naCional, llgando a inlelativa ção do partido.' I

processO' para a apuraçã.o da utllila- partic?le:r aos esforços· dos Podê- poS!jo 'assegurar que. a L~derança do
.. de pública: do.outro. passa o CongreJ- res Publ1~os, no sentid? de tor,:ar M,oB a~raça,. com satlsf!lçao; êsse ro-
50, .em . determinados- casos, que vao a educaç~o mais acesslveI aos. JO- tem).,' (>o~clI;r~amos mUlto q'!e fôsse
multiplicar-se, a decretar quais são as, vens do lOterior,. o que bem de- dado a pu!Jilc!dade o verdadelro pen-
entidades de utilidade públlca~ Certa- monstra o inestimável., beneficio sameQtu da ARENA a êsse respeito.
mente, iJasta. passar um ,projeto dês· que ela poderá trazer,para o po'(o Infelizmente. no, que .se 'refere ao O SR., LAERTE VIEIRA: ,
ses para sc multipliparem' as propos\- de; ~ova Iguaçu, se conseglllr apelo 'formulado _ pelo, Ilustre Líder (Enca.ml71hamento de vo!acão. Sé1n
ções nesse sentido.. Então. teremos a~mglr J":'dos os s.eus elevados pro- Dame1 F'amco. no, s~ntldo de que pelo revisão do orador) '_ Sr. Presidente.'
pràtlcam~nte, a, l~i posta de lado J;lela: po~tos._ . ,m,cnos urC:ll vez. ,votássemos juntos. uma vez que se lloloca a poskão' dos
desordem legislativa. . Conclui o parecer dO' Rela.tor pela nes~c prolelo , dma,a, S, EXIl. que parlamental'eslna yotação da matéria

SI', Prc$ldente, são ll.S razões que po- aprovação do projéto em questão, ~pa- esta lLinda 'não e vez, 'No~amente va. como do lado de lá e elo 'lado de cã•.
nho no Plenário e que justificam o recer. êste acompanhado .à ,unanlml- mos võtar de lorma, diversa, porque o tene\{! em vista que do lado de cá está..
voto que daqui a. pouco irei proferir. dadé por todos os membros daCol,Uis- MDB, atraves de mínha voz, pronurt- rComisfão de COlistltulçáo e Justlca
(Multo hem. Palmas.). são de .Educação e Cultura. A mesma cia-sea 1'i.WOI-tlO_ projeto de que se por unanimidade que -do .lado de c~

" coisa ocorreu com a-Comlssão de Fi- trata, náo apenaS por nos pareger que e~t.~.., ns demels Comissões que apre-
O SR. PRESIDENTE: . 'nanças. O Relator foi favorável à essa. declaraçáo de utilidade púbiíca ciai'am o projeto e de que do lado de cá
(E!iás Carmo) - Não havendo mais aprovação dei projeto, tendo sido' seu vem a atender aos, reclamos de Uma existem o ,de.sejo de defender as atrí

orudores inscritos, declaro encerra~a voto acompanhado pelos demais mem- instItuição que merece êsse beneficio.' bl1lçõ.~•. elo Foder Legislativo. já tão
a discussão. Vai-se passar à. votaçao bros daquele órgão. , . como por estar a favor 'dessa preten- ga1'l'oteaào na úWma. Constituição, é

, da matéria, Nesta tarde, ntral'és da' pala.vra do são hão só.a Cornis,siio de Constitui- que aqui estamos para fazer lfm re-
Tem a palavra o Sr. Marcos ,Freire., ilustre Líder da. ARENA, como que se ção e Justiça, mas 19ualmente os de- glstro. ,i .

para encaminhar· a. votação. revolve a questão. Inumeros argumen- mais órgãus técnicos. ~. Quando o ól'gão técnlco declam que
tos foram trazidos à consideração' di Nem por isso perco_a esperánça de devemos e poelcmos de,liberar a respel-

O SR< l\'1ARCOS FREIRE: Casa, inclusiVe o de que a declaração que, em próximas. oportunidades, to.de uma matéria, n6.~·o fazemos. na
(Encamln/lamento de votação d.e utilidade pública poderia provocar MpB, e, ARENA possam voí.ar ,Ju~t:,s; cer~eza •de que e.stamos, CUmpl'il1do

Sem revisão. do orador) - Sr. Presl- sltuaçao vexatória, quando a entida- nao uma vez apenas, mas em val'las atrlbuiçoes nossas, " .'
,dente, ao discussão em tôtno eto pro_o de não atendesse aos requisitos exlgl- e sucessi.vas vêzes, sobretudo em ma· Desta sorte, a Liderança do MDB;
blema de declaração' de utiIldade~pú- dOfl l'arl\' a concessão dêssebeneficio, téria de maior Importância para a vl- que já 'encaminhou a votação, apenas
bJica do certas entidades volta como De outra forma. como poderia um Mi- da nacional. 'Lembraria. a propósito vê, aqni, a observação de um parla
que ao 'Seu inicial.. Durante multo nlstro de Est(ldo cassar declaraçã~que a 'remuneração dos vereadores dos JIlent~r que precisava assinalar estas
tempa, debateu-se' sóbre-a. compet~n- havia sldóconcedic)a por lei? Sem municipios brasileiros., Nôs próprios poslcoes.. porque do lado de lá l'eal
ela'da constitucionalldade, da legali- querer lembrar que não é a primeira tomamos 'a. L'liclativa de apresentar mente se lenoontl'am alguns poucos
dade de o Congresso Nacional con!,l- vez, no Brasll, que Ministros de Esta- uma proposição sõbre esse problema Deplltado.~ do Plenário - vejam Vos
qerar de utilidade pública certas lns- do' .reVOllam não. apenas iels. mas até e apelamos da tribuna da Câmara sas Excelências' - e- do lado de cá se
tituições, ten<lo em vista li existência a pr6pria Constituleão' da República, para que o partido governista com- enco!,1trarn t~dos os pareCeres elas Co
de lei que atribUi essa faculdade ao preferiríamos observar sõmente que pletasse o qUoru1Il necessário de' 104, mlssoes técnIcas Hal'lI a apl'Ovacão da
Éxecutlvo. Disse o 'eminente LideI' da na verdade, o PJ'DblemA não pode se~ assinaturas, a "fim 'de <Cjue esse. proje- matéria. . ..
ARENA. Deputado Daniel Faraco~ que colocado nestes termos, pois a lei que to 'pudesse·ser recebIdo peÜl Mesa. .1J:ste :'egistro me pareceu necessátio
li lei foi devidamente regulamentada, declarasse ele ut.ilíelade pública det<'!r- Já tive...!ªlllbêm o ensejo de decla- diante da mallelra como li Ma.ioria 00-
exigindo o atenellmento de uma ,série minada ení,fdael.. estaria condlciona- ral' <'lU!! o MDB cumprlu'o seu dever. locon a qucstRO. (Muito l'em,) ,
de requisitos para tai declaração. da ao atendimento dos requisitos exl- ao colher conr" e.~sa finalidade as '

" Ora. depois de muita eontrovGrsia. a giclos l;lara. conee!>~ão daquele benefi- oitenta assinatur.tls. que correspondem O SR, PRESIDENTE:
~sse respeito, a Comissão Técrtf'll\~ es- cio. Assim.·prevaleet'" a orlenta.çio da ao número de seus membros, com (Elia~ Carmo) ..:.. A C"mlssRo (le

- pecifíCll. para. ~dlrlmir dúvid~s sôbre douta, Conllssãõ de OólUltllAllçlo e asMellto lia Câmara dO$ Deputados, Constituição e ,Ttl~t{Yll, aOapt'(lC,illX {t,
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O Bit. PRESIDENTE:
(EllllB Carmo) - Tem a palavrll.

nobre oep~tado,

O SR. :PREilIDENTE:
tEtlao Car1/Lo) - os s(,r/nores que

c.pl'ovam queixam ficar como estilo.
!Fauna.)

.Rejeltado.
Vai 11.0 Arquivo.

Ii O SR. PRf:SIDEN'l'E:
(Eilias Carmo) - Vou submeter

;votos o seguinte:
PROJETQ N9 4S·A, DE 1971

O congresso Nacl0l1ll:1 decreta:
Art. 19 Fica cOllsJderada. de ut1li

dade publica, a Assoolação U'nlv8I'sltá
.'la de Nova Iguaçu, no Estado do Rio
i:\e Janeiro. ,

Al't. 2~ liJIlta lei enf.rará em vigo!'
1!a data de SUB publicação, revogadas
liJI d1~posJcões enl cont.rárlo.

,
~I'ojeto. ofereceu ao mesmo e vou .s.b- I}ública, em itens tais como pessoal da COnseqijentemente, 118 mel'cadorlas e criar uma. 8llda IndústT1n pesal;la,
metcr a votos a seguinte administração federal, serviços sociais Importadas se tornaram de preço depende enol'1llemente do I~ueeflso d~

e auxilias externos. Determinou re- mais elevado, levando o homem da resuitados de no.sso comercio exte·
EMENDA dução de algumas Incirlências trlbutA- rua. a preferir os própl'1os produtos riol'.

O art l~ passa 11 ter a segulnte 're- rias e favores fiscais para reinversil.o ou' bens de Pl'ol1uçlio OU fllbricaçllo ".mé~'ica ~tlna está. cond!elonada,
c1ar'ão' • em novos Investimentos bem como norto-amel'lcana. . às suas rclaçoell externas para inOu-
, ,i'Fiéa con<lderada de utilidade pú- medidas para facilitar e acrewcr o A luta anti-Inflacionária, para, cIIJo xo tle clIpltal, e para seI! oomél'eio.

bllca a AEs~clar,ão Univcrsltá.rJa. José poder de 'compra.. do contl'lbulnte. combate se moblllza·ram llUIlElll 00- E'. 'cur~oeo mesmo ~olar.se que li
FaustJno da Costa AUJFC, d(! .N'oVII Tais del:crmlnações terRa, segundo os nheoldas I: testadas em palses que ti- C(Mclllcs lllIIls JrnpOItiultas são entre
Illuacll, E!ltaclo do Rio de Janeiro:" entendidos, o pnder de revltallzu os nharn hIÍ ma15 tempo llrob~emas se- plJlos de desenvolVimento,e outroíl con.

, Investimentos indw;trlals e de arn- melhl1ntes, levou o mundo ocidental a ~lIelltes, e não entre pó,os de desen.
O SR PRESIDENTE" pllar as posslbllldades de aqulsiçllcrdos apresentar suas queIxas, nUmll. forma volvlmel1to, enter si, l1entro do con..
(Elias'Carmo) - OS: senhores que consumlc!ores. .! qUlVle unlinllne. • . tlnmlte, ,

Ullrovam queiram ficar oorno BEtão Embora, pol'érn. tais iniciativas di· In lel11amenle, nos Estados Unidos. O~·Sr. DanleZ FaracQ .,.. Nobre
, (PtlUBCl.) ~ • gamo respeito aos Interêsses pecullare.!l o primeiro Incllce favorável ao SOVê!- Deplltaao, permlta·me que, ao eltce-

l1eJeltncla d(l.~ norte-americanos. e nao encero no partiu da expressiva. recupel'açao lRlltO d!XUfF.o que V. ElClI, está. pro.
- , rem, teoricamente, novIdades, visto dos negócios na 13tllsa. A América. se !llwelllndo,- !\Cl'e!lCellte UnJa. observa.-

o SR, 'l\IAnCOS F'ItElRE: que Pl'ovidências semelhantes de eR- reencontl'ou. confiante em sel~ futu- ção: faz V. Exa.. multo bem em dis.
Id ' t.. I oora.Jamento à atividade econômica 1'0, aute o nõvo de.qaflo do cresci- tillgulf a. pObiçiío dos valses da. Euw

SI'. Pl'ca ence, -J)eço a "a avra.. . sejam, encontradlças, em vários pat- mento sem inflação. Contudo, as pn. l'opa ocltJentaJ, e do Japâo, de um la.
ses. ern· diversas épocas, e constam. derosas fôrças co!Jgadas no movimento du, e a dus lJlUses da América: Latina,
inclusive. de legislação ecl1tada no slndlcallsta passaram a combater de outro. em face da crise monetAria.

o Brasil, na última décaua, não podem multas das medidas alluncJauas. qua- americal1ll. ]1;' que naquela.tl Nações
deixar de ser comentadas COijlE um lIficando-as como gcperosas para as se verIficou um tato qUe Justltlca as

. passo firme na dlfeçílo de uma. eco· grandes elnprêsas, e pesadas' demais medidas tomadas }Jclo PresIdente N1.
o SR, l\lAnCOs ,FREIRE:, nomJa pelo menos pal'clalmente con· parllo a lJIRSSP, 'dos trabll!pallores. A J«ln, lnclu~lve a sobretaxa de 10%. ou
SI', PI'esldeute, peço que conste. de trolada pelo poder estatal. e com 1'e· /lUtade é de cOllscqlll!ncla, 'pois a po- seJa. a supervalorlzaçâo po dólar lias

![i.ta o voto f~vorável do ~DB à emen- púdlo ~ prlnclplos 'de uma economia lIt1ca de 'NIXOI1 visa ao crescimento rcsj)l'ct!VWl tallaB cllmblllls. Essa su••
pa em questão. liberal e não Intervenclonlsta. .ela economia. no contl!l\to de nov!Ul perYlI.lorlzacão do dólAr Importava., e

A pl'lmeil'll vista. estamos fazendo oportunidacle.s de emprego tel'reno Imllortll, de tato, num subsidio dadO
uma. atirma.tiva que necessita .de ~om· (!sse de intel'eHSe COmum dp,s' pr6prla..~ às export,açlies e nUma tarifa adlclo

a provação. Vamos, pois, documell:á-ia, organizações sindicais. Em resumo. a nlll lu; Im)lOltaÇôes, fato qne nl\o ocor
,Na obra de atuart Chase, ainda não discussão gira em tOrno dos bellefl- re com as moedas ela. América. Lati.
traduzida no vernáculo, "Llve ancl- Let ciátios da 'd~dsào presidencial. Os na. Q Nlmbl() vlgcnte nos pa!5e~ da.

, !Ave", página 125. !e-se: l!(1eres sindicais llWçam o de.qafio de Améllca Latina nlío supervalorlza. o.
"A greve de 1959 provê uma que o programa 'bcneflc1n a emprêSll d6lal'. De mode que, mesmo deixando

ilustração dramática plJ,ra a' ne- em detrlmen'- elo trnbalhador ' de lad.o tõdllS llS dcmals collslderaç{!e.
lel d ' d .- j to "1.1, • qlle i>/l0 lmportantes - V. ExIJ.. faacess a e e .um pmne alllen O mesmo irnedlatlsll!0 !lo julgamen· multo bcm em aeentuá-Ias ....: c uizeni

global. Muitos observadores" wmo to do prot\j'allla economlCO dO ?resi· r'lsprlto à cll'CulllltAncla de estarll1CS
resultado da greve. começaJam a dente Nlxon, t~ve lugar, em ch'culo Oli t.<alwl da América LaUnu cm !Jus
pe~l' a uma agência pel'lnltIlente mais amplo, nas l'elaçÕes externas. ca de 11m desenvolvimento oom o qUlli
e Imparcial pal'a colecionar fatos, A grande I'eação Pal't!u aos palses do os .I!lstarlos unidos estlio moraimente
estudar tendéncIElll, e fazer reco- Ocidente, enrlquecldos cUreta ou in· Ohl igados a cooperar, Indepcndeu!ew
mendações, bem antes de um pos- dlretamenté pela ajuaa gerwrosa do mcnt,e dlillO, a poslcão cambial d04
s1vel colapso nas Indúsh'ia.s de Im~ FlltIlo Mal'shall e' das InVersões pri- lJalses d:. América Latina é Inteira.
p~rt!incia. vital pal'a o Intel'blse vauas nOl'te·ali1crl~nas. Nl1lguém de- lllente dlfel'ente da dos plIlsea _euro.
publico - siderurgia. fen'ovlas, seJll. a taxa~ão dos manufaturados, jleug a"l~ alnda supcrvnlolizam o dó.
carvão e enel'gl~ elétrica. '-Multo lllesmo sabendo dos Ingente!; esforços lar. fato que jé. nãc acontece com ..

, dos argumentos da greve de 1959- do contllbulnte norte-americano em Alellllln/lil. e as .demals nações que
1960 levou a incitar ainda mais 'a pagar pela proteção e pela segurança 11lI1W'lI111 a taxe. cambiai nos lXIdêres
inflacão, mais do que qu~a de da demool'acla, e !leias subsldlas em de compl'a. Fcliclto V. Exa. !leia ex-
produção. Tl'abalbadorCll tive· favor dos ,planos de desenvolvimento "ol'ill!,., clJM:UrIlO 4ue está, fazendo.

(~I,~.R!1,cPalrt1~108)ID~N~~g:O'_d" "ma. rd~'~ illoumenbito de salários... ã in· econômico do 'l'ol'celfo Mundo. 'o 6R- PIilD"'" C'OliW' Denutado
lL ~ , "",.tt ~ ~ ",,,1' a su U os PI'CÇOS, .. traba- J< , ta' ,'~"t j t . ',''''' - - ..

térJa constante da Ordem do DIa lhndores fizeram r:reve por novo .. agora. a JS pro..,., QS, Ull !l-se DHllirl 1'araoo, pela Iicllunlla vez que
concl!do apalal'i'a 'ao Sr. Pedro COl: aumento... e 'assim em curva ~~~~~~;teE' ~lsf~~teq~~a~ofa,!:t~nq~i ~~Pj'nl~~~~ ~~~'T:cta~:~a~ahO~r&~'
lln, na qUlllidade tle Lider dll ARENA, ,ascendente". Y • ,_ " ... ...... _ yv.

Daí o racioclnio de 6t,1rt Chase de uma ~ro1umla dlstjn,ç~o entre ,as PICO- )i;xa, c Itr o meu discurso enriqueci·
O SR PEDRO COLLlN' qUe era Inevitável lnterven"il.o do cUll/lcoes e jlS rcstl'lçoes malllfcstadas do pelo brlll:,lantlsmo de sua Intellgên.

, " I ' a -~ peja EUl'OPIl e pelQ Japlio. de um ela e Plila ctcperll!ncia que tem oonw
(Como Llcter - Lé) - Sr. P!es - govêrno, até ao ponto de uma arbi· lado' e a cont<lstacão latlno-america- qulstado nesta Dasa. ~ _

dente, 61'S. Deputados. no final do tragem cómpuI8órla.. Agora, de.scar- d t 'O '
p,lês de agôs~, o Pres!dente Richard tanc\o-se ~a fase aguda, o govêrno naÁ 1;:ri~a' Latina tem as dore.q d C()ll1l~1l0, Sr. pfesld~nte.
Nlxon anunOIOU, enfàtlcamente, uma I!Dl'te·amclicano tomou o ,contrOle da crescimento. As duvidw; decon'optes O pf()ce~sl> de industl'iallzaçll.o nAo
nova politlca ,econômlcp, giobal para Illflaqtto atrll:vé,s de Pl'oVldên~las pen- de modlfloa~ões de estrutlllas jlll'icl1. deve slgnHlcar um decréscimo dc Im.
os Estados Umdos da América. E em sadas e exammadas, planeJando, de CllS sociais e polltlcas. lil sofre as an- pai tfj~lio. porém, um ree.scalonamento.
fac,e ao de?lslvo papel que a economia antemão. a sua _estratégia e as me· gÚstlaJ; de grandes e seculares 1'0- em termos de prioridades e composiw
1l01te-amClicana desempenha no muno dldas que quer obter do Congresso. blemas para. ouja solução não sePea- çflo de Botas de produtos. Portanto. O
do, o conjun.l.o de medida! declal'adas Pl'ec,{}s e salários sob ~ontrõle legal nallzam ainda dlÍ{!lvas com ar!\veis corte que se vai sofrer em I'elação li.
~ara exeeuçllo passou a. ser o temú· podem levar a eeonomla amerIcana às doaçÕes e fjrUlIlclamenlos d~ Pl no rXpOl'tl.el\. de mallufatul'lIdas rever
rio da rnedltação e dos debates prl\: para um planejamento e uma depeno Marshall Cidades de cllnho Ille~'o. terá na' queda de caPllOldade' de Im.
ticamente em tllda a parte. dêncla ainda malol'es da administra.- '.' ' " pOl'laçâo de bel18 de capital. cujo su-

A Nova_ Polltlca Econômica assim çil.o. maiores mesmo do lfue 1IS conhe- :~l:~~~: ~~;i\8u;I~~l'aJ nOh,;ª~r101, prlmento é derivado principalmente
lançada nao tem o valor de medida cldas dUl'ante a II auena Mundial. \ e ti o .. d • a , ~ I u aI e dos Estados Unidos
de emm'gl!ncla. porém constitui uma E, assim, a curva Inflaelonál'la atual ;Uein oP;o:sgac~~~fne;~~ rr::g:ó (~~~ Nont1'lls palavras' l'edul'.\do' o fluxo
moldura para a preservação da es- terá de regred1l', como de fato vem ' a pr II j' li 11 cle eXI,ol'tução par~ as K~tados Unl-
tl'utura Industrial e econômica dos dhnlnu~do. pois. no l;assado. estêve a~e - 0,1 em,"' e cu a IVolo ~ 0, cnco : c1<i.q sofreriio l\ll empresas estrangeh'a.
EstadCl.~ Unidos, com vlsla ao seu de- a Inllaçao sob controle, entre 1042 e tlou. pOI 'palte do~ pa ses I co.~, a ne aqui estabeleoldas. pela erda de SU&
llenv~IvJmento futuro, Porla!lto. em 1946, no per/odo da. guerra. ce~sárla lessonãnola. , ,capacidade ele exportar, !fem como pe.

hlaçllo a. tempo, a fçrmulaçao é de VoUando aO tema central dêste pro. O corre no ace~"o ao lllClCfldo nOI- lo dltl,cuJ,!'mamcnto de sua capaclda
10n"0 prazo. ,selld~ comparável! pela llunclamento. após a digressão destro te-amerlcano cl'la todo um sistema de de industrhl1. com o perigo de OI'íar-se
Imprensa lallque. a~ decisões 1\0 go~ nada a salientar que a politica. de desequJlibrJo, desde o da balanca ele unJa caf'Jacitlac!t> ocio.ça para a gTande
vêmo Roosevell. tomadas com vista à Nlxon estava, há uma década. sendo pagamentos. câ.mbio e de 1iu\(0 flna1,1- índúsLd", Por conseqüência, sofrerão
recupel'llqão da economia daquele pais, antevista. e reclamada )lol' eertos se. oeh'o. dté o de bloqueio pB.ra o 'cres- os ,lwel'WI'es naclcllllIls e estrllngr.lros
estagnada no período anterior a 1983 torBE da opinião norte-americana cimell10 ele Industrias urbanWl Inte. p. li rcnlnbilldade do capital aqui em.
e' dê a execução do New De{l!. como lima tendênola a que chegaria dgTadas no pI'QCe~So de elCpOl'tação. pregadQ. Plu'a pagar suas contas ex-

VRI110S, pois, na qualidade de can- governo. qualquer que fôsse a sua co- PaI' igual, o pl'obll'JnP, l'llvel'te o fluxo tN'llllS. o dJnhelro latlno.amerioano
t<Jn1pol'âneos do fatu, tel' de vel'l!lcllr IOl'aciio pa.rtlcular, enfrentaremos as de comércio, pura arrastaI' os latlno- l'a}JOllS11 l1ll eXl>orfucão, E n~ lista das
o seu conteÚdO, o seu alcance e as reperOuEllões dessa nova orientação em americanos ao corte no PI'OÇO de ex- Obl'igllÇÚ'''1' estilo as desprslls jnvjsl-'
repel'cussões que Lral'á em' relação relaç!íü aos latino-americanos. Indisw portação e maiol' oferta no mel'cado veJs,' o f,eglll'O, 08 financlamenws, ..
aos Intel'<l.s.çes bra_'lldl'OS', . outlvelmente, é um. legitimo interêllse interno. com o tfol'csclmcnto de aU. f\'l.qI6trl1{jU tknlca, o transporte ma-

Voluntàriamente. o govêrno 110rle- dos Estados Unidos o de combater a VidflUes C,'llPl!lJlaUvas, em detrimento j'iLlulO ete Como a América Latina.
americano l'otll'OU os fU11Clamenlos dl\o Inflação e de tomar medidas que obje. dos Invesllmcntos-lndustrlaiR. Como rl'ocrJmÍ'll!a um dccn'.wlmo de preço;
polltica monetál'la Internacional, que, tlvem êsse resultado. . _ o Clontlnente ainda nno se In tegl'ou, il1lel'llac!nr.ai~ ele Sll~ p1atérias-pri
por mais de um quarto de século, re- Logo fl seguir. porém; estã.o as me- em tf!rmo" ceonôm!<'os. malgrado a mflR, flor mll.1S 'Ile 15 anos. num pro.
pousou na convel'sibilldade de dólar didas de_ tllXaç~o em 10 por cento sll- expm'll'ncla da ALALO, pol\Cl'6 OCOI'. PrfC~" ('OJ1tln1l0 de dcwrlorar,llo de co
em ouro. ' -. bre as imoOl'tar,õeS 11e produtos cuja reI' a hlptese de mcdidas jIloladas, dl- tgÇíwl;, li grande vll.lvula dos manufa.

Determinou o govêrno norte·...i.lle· allquota tributária seja Aupe<-lor a taelas por clreul1',tronc!as e pc. bUjlUl- tmarlos -(('11 techada.
ricano, em medida nunca admJ~ida, zero, sos Individuais de cada lntores~ado. IrJdo .ali\m poilcrlalJUlS dizer que,
senão no clima de beligel'ância, um Excetuam-se. assim, os de tarifa E' ncc('s~ju'jo que li!! sal1r'nte rlue a rm 1'('JnrlúJ à' Aíné.rlea Latina••ua ~
congelament.o gemI de preços, salá- zel'O, como o café, por exemplo, e os eha\'c do r.lWeR':O no 'lI'OOeJ,~o do de- Sl(;.'i'l de t'tmte.qtacÚtl ~e assllmelha &.
rios, l'cndas e dividendos, parI!. urn lap- contigenelailos por Jlmites quantltatl. senvolvlmento econômico se pende fl'\~ lJ Allulhl400relÍ nortc-amel'lcanoa,

, 50 de \UU tl'lme!!tre. Cortou .. despesa vos de quota. dll llabllit.acilo lias opções em investir lI1'Ollllllu, tJ<1 lllqo flxWl'no, com o pêlO
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maior de ônua do equlllb119 econâmi- E~ta,do$ trnidos Sv,o nOslfOS pnncipals Digamos, ag'ora, aUo e bom som. tratlvamente. Quando me refiro à
ia dOll Estados Unidos. clientes, no comé,clo Internacional, que o Drasll tem uma capRClda/le basófia exatamente porque preteni;lo

mnqualltq talar apenas o ,sentimen. A tentativa. de 'abertura de novos atual de pagar todos os seus 00ia. enfocar o que -oCorre no meu Estado,
_~o de OOlJ, vizinhança, não construire. mOl'Cados pal'a manuflltllrados. na Eu· promisses em moeda. estrangeirll. se ou seja. a minoria é esmagada e perde
ínos um modêlo estável' de desenvol. ropa. como compensação parcial ao assim todos fôssem hlpotêtlcamente o direito de falar dentro do próprio
"lmento. Na Verdade, a. Europa pode mercaélo norte·ame11(ll4no. deverá ser exigidos, por absurdo, entre 18 e aQ Poder Legislativo. Impetra, através
lt> devb sustentar, na atual dificuldade, outra ~rente pata novas explol'aç{jes. meses.' Essa. -informação do Minlst:l'o do seu ilustre agvogado, Dr. Rená
o grande E6clc da democracia oelden.,' Estou certo \le que a gesla Invent!· Oelflm Neto /lerva para cxplicltar li Dottl, um mandado. de ,segurança.- A
tal, em suas dificuldades, que julga._ VQ do :M:lnistro Delfim Neto não dei- nosSQ pensamento. Jt\ não se 'trata concessfto da. limlIlar, naturalmente.
mos temporárias. xará de cOhsldel'lu: lima artl<mlaçá<l de um -d,lvedor Insolvente, que quer favorece os impetrantes e dai os ia.

pQrém. (; tal'lIo Impôsto aos latino. do nossa. polltica tributária 'e de co- conquistar a slmpatll;l. do credor, PlIrll tos sucessivos que temos. na conta de
muerioallos, com o anteéedente de mér<lio externo, como oport\lnll, na dUatllr prazos de vencimentos de sua altamentll negativos.'
queda de pre90S de matérlas.primas, atualllllnluntura. . d!Vitlll. Náo.' O llrasil e, IItualmerite, Vejamos como oco,rem. O ilustre
é por demai~ pesado. Na verdade, no • DevemQS. também, cllPacltar·noll de um pais quc se afllma. -graças ao advogado ~enjl Dottl, nO intróito de
caso d~ Brasil, uma parte· das ex· que as medidas corporlficadas na no· trabalho de .eU$ flIhos l;e IIOS resul- um libreto, mostrando a história do
pectatlvas d(, plano de desenvolvimen. VII tlca llConônUcs, nOI'tç-amerlca- t!l.dos. já. esl'''lharlos li omos vistos, I;!e ,mandado de segurança 34-71 diz o
to econômico nacional repousa nu nll.. enfeiXarem p,lnclpios de sua recuperaçúo mor!1l financeira e
eresclmentü,da indústria brasileira em CUl' 1\0. são. na verdade, pro- econômica. A palavra do Brasil, sem seguinte:
escalll. de mercado Illundial, e na ex- vidênclas de caráter duradouro, com acintes, nem val<Jadey, eleva-Si na de. "i!:ste memorial J,1arra os llri-
p,lora<:ãQ ele sua capacidade Competi- as quais te'rt'mos de convlvCl,' 110r ccr· tesa de intel'êESeS e diretos, a que es- 1llei,OS ellisÓ(!ios ji\I;Uclarios do
tlva. -Pará os manUfaturados. tôda to prazo de tempo, l'll\o é outra a tão obrigados a zelar como nação so- mandado de segurança requerido
\lIlla s!Unp (1e proteção foi armada, af{l'matlva de JOM Connally, nesta berana - Ah reivindicações que f!l,2emos por alguns integrllPtes do ,PAr-
Qesde a retll'ada da carga tributária, semana, à lmpre,nsn. mundial, na q,ua. não são produtos de dlvergêncúlIS 1deo. tido da Oposiçii.o como llxpressiío
(\tê (l s\!ltl'ma de Incremento das \1'0. lidade de Secretà1'io do Tesouro dos -lógicas. nem Melram 1\0 cte~ejo de de um dever decorrenw do mun-"l1li externas e dü'apoio credltlclo, pc- Estll<los Unidos. Enquanto os Pllises eller<llll\o do podet clt'. dlssuasão, como dado e cumprido nos limites cons-
llttco e institucional às exportaçõea., ·ricos do Ocidente Pl'OC11ram fixar l\l'glUnent'Js de lIaclonllísmos ca<lucos. titucionais do direito da petição".

Enqullnw os Estados _Unidos lan- j:)reços mai~ altos pllra as suas mQe· São po'~ições claras, ooerentes, l\{)e~· Di~ Illnda:
"aram -seus Imensos l'ecurscs em .lU. das; o Secretário do Tesouro disse que tlldas Para manter Q que é nUSSQ. o que -<:!ls divel'sos temus subm..tJÚos à
)11110 à Europa e Asla. pouco e1legot\ es Estlldo.~ Unidos alteraram o curso é braslleIro. para 3ue sejamos um sá· eJevlldll. . coflsideracâo do Poder
à Américll Lntlna, Aqui, os emPI·é.!l- <!,e /lUa hJEtória, r,om sua 110Va. polttl. cio na sociedade enlOCI'l\tlca oolllel1_ Judiciá,rio lrRnscellde\lJ ..s linhas
tlmos e s assistência técnica ioram ca· ~nõmlca, e qUe dela não abrIrãO -tal. qUEf lIce1ta riscos e de.spesas. mas ordinilrias reservadas às Jemf\ll-
sempre medidos em têrmos modestos. mão, apesar das reações desfllvorávels quo quer $1'1' também ouvido, porque ,das cotidianas para ~1I11harem
AlI tarlfl\. norte.alllQrica.nas, mesmo do exterior. . não é um sócio pesado a nlnguélll. relê1'ona- medida em que o pleito
antes da. atuRI oonjuntura, eram altas C<>ntudll. jâ em relação' ao Brasil, Conol\lIndo. Sr, Presideriti!, o Brasil é embasado numa das ganivtias
(l dlsorlm111Mól1as contra. uma enar- há confirmação da vinda de um emis- não qU!'I', nom esta sofrendo. lIas.~l- fundamentais do regime dl!lIlocr8.- '
IDe Jistll< a~ proil~tos lf\tinOS-lImerica- 58.1'io dQ Presidente NI~on, que deseja. vnmente. o tratamento antHllflaclo. tiCOI 11 liberdade. de manifeótação
nO$i, agrio(l]as e mlner!tÍs, , necoclllr uma nov~ poslçli,(l, quanto à nál'lo norte-amerloano, De~eja -expol' da palavra".

Mesma llfof:\utos oomo cobl'e, Zinco, taxa de lmpl'rtaçiio <1e 10%. Oral é SUilS próp\'l"~ conoepções. e pleitear o E prossellulu o ílustl'e advogado pa-
11\ Oll têxteis, estl\vam .na. -lista él(l~ ~evidtmte que a sobretaxa em apreço tl'atamen!<' adequádo, e concllladm'. ranaense, até ImpetrJlr·se o manllado
Pl'oteção tllrlfÍlria 110 mel'Ca<lO ianque. será. mantlda até que OS Estados Usl. AfiUaI. ~UlllOS em tamanho, 1l0P11l1l~ de segurança, no 11l1u1 procurou êle
f1m prejulzo dos nrod\\wres abaixo do dos possam, Rem risco, ab1'll' mão da, ção e 1l00l!nclalldllcle, Unl elas maiores moslrar que a Constltuicão fôrll alte-:
Rio Grande. ,mesma, restabeJecida sua economia palses da mundo, (l jlÍ, poctemus calll· d es"a fi: nd n" 3 a to

ao nlv..1 do sua anteril\r potenciaUda_ parecer ao> encontros lnterl1aclonais l'a a )lor .. 'me a " que:
O Ec,munIlstl; em'l Ricscr escl'eveu, d ' I d i d d - - de caixa. segundo os exemplares da

"'m 1958, lJI~ al'tl~J> Intitulado "AmA- e, como o maIS r co pais do mun o, c osos a gran eza de nossa plJsiçãc, lmnrel\slJ, Jaca I. que !lIlaram sôbre a
,. ...... "Portan!,., EC contexto de Ilossas de- o ria l'oalJfltabiliclade -qUe conqui~ta.· ..
rica LatinA: As Dores do Oresci- olaraQÕea, estamos eOI'tos das exlg~n- mos com o nosso trabalho, (MIlito lJ~l/I. reforma p~etenrlJdll pelo Govêl'llo
men~\I", 81111S llnlaVl'lIll gUllol'da,m tijda elas norte.amCl'icanas, nas relaçõe.s l'rIUito bem Palmas, O orarlor l cum~ atua!. E. depois das considerações, di...
n atualidade. lnotiYO pelo qual as ~I· com a Europa e o JapÍ\o. bem oomo de priment!tdo) , - . o ilustre advogado;
ttlmQ~: lIlel1idas du refôr\,o ao dólal" fora àS 'VIH'unte o discursa do-Sr. Pedro - I "Os melo~ {le PNVa, são os do-

"Ellll'esumo, se os Estados Unl- (Uver!lt'n(aa~ oom ol1tros palses, que -Co/lln (I Sr. 'Elias Carmo, 19 Se- cumentos que acompanham a pre-
dos llUel'~m a boa vontade latino- apllcllm 01:1 desejarem aplIoar medloos oretàl'l,i, deixa a carlelra da presl_ sente e \lIll,ls as certidões eujl\ ce-
at11eXI(lana, terão de ganhá·la, eln Pl'ojnlzl' da economia Ianque, na d~ilOj(1 que d ooupada pelo Sr, An- quisi~ão pelie ao EXmo. SI', De-

l pratloando Q qne pregam oom ,es.' ntllal fn~e de l'evalorizaeão de moe- t6nlo flontes, SUplollte de Secre. sembargador R()lfltQr se diSne <te
peito à liberdade de comércio e das, tárlo, ordenar sejam' proceàl<ias. Ieq1li-
QG t'l1U1l'ês!\. '. ' Ao oont<l'Ctrlo disso. a reaçúo ofl<lla~ Jlitando-as da Seeretarill da, GO-

a fjnt' é ol:JVlamente necessário nOl'te-llmel'icauaé fl\vol'iivel a,oa ano O SR. PRESJDENTEl lendn i\ssembléillo Lelllslatlva 110
é O. tiPtl de clima econômico que selos latino-americanos, que não se (AlItônla' Pontes) _ Tem a Pala. Estado. além ul\a constantes do
no século qCzeuove permitiu i\.'; beq~fic;i1rl\m. de fOl'mfl alguma. c:om vr!\ o' nolue Deputado Silvio Barro., requerimento, ouJa oópla das cer· '
naeãesi\a !\\lI6ri(01l !:latina iniciar l\ 1It\11l1 queda ,de valol' .<10 dólal" e na quaJi<1l\de de Llclel' da MDn.· tidãe~ do despacho v~m il1eluslllÍ'
sua pal'tidfi, Em anos recentes, qUe, hIÍ anos ellf1'entam (l$ mesmos às que Sli! seg\lem, por que até
ambos invpstimentos e comércio, mflJes, 'que ol'lI assolllm <w :lj;stll.d.QS O sa.- SILVIO DAIUI,OS; mesmo IIS çert!rlões !prllln nega·
expandiram-w!! srandemente, -po- Unidos. - (Como LideI' - Sen. Tlwisiio do das !lO!j Denutados da Oposição e
rêm, sõ:nel1til numa. fração qO que Estamos otiml.$tas. conseqoentenlon· aradorl 81'. Presidente, Sra. Depu- somente foram pfllrecidas ã. ,lu~-
podel'in. ser num mundo Jlvre de. te, esl1erlll1dll que a.~ dlvel'l.êllci(ll; CIl,- tat,io5, a nossa ,presença. !lI' tribuna, tiça. atta1lés de· determinnçfio do
tarifll&, contrOles tlrltnicos de cllm- tre <l blQC(l llltino·amerlclJ,IlO e os Es- neste !inlll dEI tarde, deve-se flXt'lusi. ilustre Desembargador".
blo e aberta socjali~ção, O desa. tndos Unidos POSSII1\l ser solucionadas, vamente ao quadro tumUltuado. con. Flmilll1ehte pede o oo;;so advogado..
fio q\l~ enfrentam os Estados em acordos gerais, ou conforme os in-_ turbado. ç1ifíolJ que vive Iloje o Es- "Que se notlfiquem os eostores,
Unidos na América LatIna não é terê.'Sses nnej<llllll$, em negociações bi- tado do Paraná,. :DeseJamos I\lJenas ;- Inicialmente qualificados IIO eOl,-
aj1enas cte carl\tcr regional.- latel'alli. -' -' d 't d t 'd d "I . t d JhTIl' Um desafio mundial de re- _t\gOrll. mesmo, já Sl;tlÍ o ttamaratl praae cr ao regl~ \'Q IIH ocorrêncJ!l~ - eu o a pe< çao. en rellnn o- es
construll' \Una ordem Internaclo. ~e mobllizando paJ,'a. fixllr as prends. q~e lIA se yerlflcllml' desue 11 lJOSSe do 'a segunda viII RPenaJe ctom a te?-
:nal on(\p, "~ns. ~tipltal, Invençõea sas da poslcão brasileira na próxima n ua Governo. E, ao lJtocedermos 8: pia dos dQ~umentOll un os, a Im
e ieléla~ p(lesam movimentar-se li- reuniãci da. UNCTAD. E não é só nesse êste ,'egistro. (mInO intróito das nos- de que, 110 prazo ele 10 dtas, pces-
'vl'emente através de tl'ontelra e próxima pleIllÍl'io tnternaclonal, com,o ans considerações querlamos 1IIllOlfes. tem ai informações que entend~.
ondp o nRci,malisnto subsista em em outros casos em pauta, qUe nossa - tar Q Ilcêrto da. rel)resentaçÍlo óposl- rem necessàrjas;" ,
forma qUI"I'flua". diplomacia está l'caJlzando um traba- clonlsta. no Brasil. quando - entenae E isto se deu. S1"5, Deputados, ao

Pelas m~õe~ expostas. está ae pa~ UlO de longo curso, (:Om vista 11. COIll' que deve lutar todos os <tjas, ',Odas prImeiro dia do mês, de junho de lU71.
. labéns o Millistro Mârio GIbson Bar. pleta <:,Qbertura de IlQSSOS. interi!ss.cs. as horas, para que tenhamos elelçôes Logo a seguir, no dia 4 de junho de
Ilosa, tltulal' rias Relações Exteriores, Dl' bem (lI;' ver~se que (l processo de diretas. Isto porque, na atual con- 1971, o eminente Desembargador Hen
no determlnol" um comportamento industriaUzaçá<' d,Q Brasil pãl! pode juntura, quando- o Govél'1lo da Ul1iílo tique Nogueira Dorfmaun produzll1 o
adequado f mdeJlOndente da deleg-a- sel,' fNtrado. nem redu7.ido, \lenão à assume a respollsa1:!lIldadc de indicar seu pal'e<:er e concedeu liminal' SU$
!)1I0 bJ,'asilfr!l'f1 fá!!p às I'ecomendações custa, de prçlui~ que uão serão ex- os governadores estal;lUllis, OCOrrel11 pendendo a vigência da Emenda mI
em votll,cão OCo ems, no Panamà. O e\nslvllmente nosso~, Sofre1'l\otodo! iatos . dI:! natUJ,'e~a. grave, 'altamente mero 3 proposta á Constitnlçáo do
:Brasil reafirmou. -à oportunidade, que os p\1olses que conosco estúo, e que, negativos para prOCeder-se ll, Ulllf. flU' ,Dltado do Paranã,
(lS _seus 110nto:; de vista devem ser (:Onflsndo em nós, têm, financla,do e ministrl\ção ra<mável nos Estados dll. Com<l medida oollseqiiente, o Estado
mantidos -com coe\'êncla, mesmo a um eoI8OOr\1do, ora com l'CllUrS0ll. materiais Federação. do Parauá, atravéa <lo seu Pl'ocul'lldor.
eusto dt' dls<!<lêncl!\ OOm os pontos de ora com tecnologia e cllopacldade ge- <-O. impetrou UIU l'ocurSo excepciollal jllll-
vista norte.a.merlcanos. O caminho a renclal, na ex!'cução de nossos prO);ió- que OCOrreu no Paraná, desde .Itue to ao l?re51dente do SupremO 'l'l'ibl\
Je1' tl'jlhllqo é no sentido de fazer-se sitos de lndust.1ializílr o j:u'asll, como o a~ual Governado\' pretepdeu a apl'Q- nal. e logo nllll SllRB primeiras f11l1da,·
\'er !lO G<lvê1'no dos Estadós Unidc.q condição b~slca para venqermoll o nos. vs;,çao d~ u1!la _emenda chall1!lQlt mentaçõell solicitou a suspensão da. li·
(fUa a Am~l'lca Latina não tem as ro SUbdesenv<'lvlmento, . n, 3 à ConstItulçao d~ I"stado vem mInar, com base no 1I1't, 49 da Ll'j nú·
condições eC(JT!õmicas da suportar o outro t1ldlelr de que o~ pro\:llema!i sendom~tivodenoticIasconstal1t~flmera4.348.de 26 de junho de lS6~,
Smpacto de mec1idas de- reaíuste in., ora enfocados encontrará saida fa.- na implensa naçionl\l, tôdllS C11\5 propondo 'qUtl a suspensão tivesse' co
te;rno da balança lanClue, em pé de vorável. fora de contestação e das monstrando as dificuldades Impostas mo suporte 11' lesão da orçlem pUblica
igua.ldade r./lm 11 EurOPa e Japão. ês_ medldas·de retaliação, estánq convl- aos Estados, aos Governos ~ noe 1'0' on da 8l\údll no ~tado do Pl\ranÍl,de
tes sim. ob:ifffl!lOS, até moralmente. a te l'ecebldQ ão Gov~rliO no.te.amcrl- dêr€8 para. convivercm harmônica- vez que 01,1tra medida Ilão poderiá seI'
uma devoluçiir" minima das ajudltB cano, nara llue Q l'res!destl\ MédllJi 1/~ mente qua1?do prevalece a pr~pot~l'I- IU'gülda pela Procuradoria do &~ta.do
maclca.~ feltap no Ilpós.guerra. a Waslllngton. Será como que à pro. cla, R: Rrbltral'lednde ou, mesmo. a. a não ser esta lesão na ordem pú-

Jllml.1orll cnftada, em parte, a vllr- vldênl'la. do ÇQroamentil aoa entendl- basôfla daqueles q\Je se configuram bllca, que' comprometia a tranqliill-
,ba de a,iuds exterIor: teremoS por bas- mento. «ipIQml!t!co5, qlle nrocuram como assessõres dOIi atuais Governa- dade do IDItado do Paraná, ,
tante ~mtJl' <ll\ C9utar, poli t1aÍ'te _dos aplainar oS óbices que antQlllam e dl- dores,. - Esta atitude foi Levada a cabo !.lO
Estados TInidos, com recursos dê fi· ft<lnltam um perfeito eptendlltlento ·No Parana, o que estamos a vedo dia 7 de junho de 1971. para, verificar
nllnclamenf(, ne Investimento privado entre ambos Os palses, é Q inicio, tal- ficar é gU,e, desde a prlmeJra. hora do mos Que, no, dia 13 de junho do Illes
e tle aeslstêllc!a técnica. NóS somos vez,· de um nOvo estilo· de dioloma- at,:al Go,êrno, g Estado cammha em mo ano. maIs uma vez os impetrantes
SeUll V!2Inho.~ e naturais IlUados e os cla; em relação 11. América Latina. difIculdades e nno se afirma. adrnlnls- Deputados da Onosicão. aue nada. mais



G~ CÕ Têrça-feira 26
~

DIÁRIO DO OONGRESSO NACIO'J'lrPOE '{eeçlfó f} Outubro de 197f

reclamavam, a não ser o direito de fa- O Sr. Danie! Faraco - Aguardei que vêmo, por dezes.sete votos, ê derrota.
lal' no jJl0CCSSO que se propunha no V. Ex~ fizesse o registro para. apar- do contra nenhum voto favorável e"'a. alJU, atl'llvés amda do seu advoga- teá-Io. busca, aqui em Brasília, a. toque de
du, DI'. llene Dottl, procederam fi um c&ixa., isto sim, uma solução inadequa.-
agravo aquI em Brasilla, dirigIdo ao O SR. SíLVIO BARROS - Pois da, para. o problema.
EX)llo, SI'. Ministro Aliomar BaleeIro, não. ' 'O 8r. DanieZ Faraco _ Mas. Depu
m6strnnclo do forma. exuberante que O Sr. DanleZ Faraco - Estamos di- tado, a Justiça não é derrotada., nem
em lüpotese alguma. estaria. comprg- ante de -uma batalha judicial. Vitoriosa. A questão é posta e os Jui
metida fi segurança do Estado do Pa- A Assembléia Legi.slativa. do Estado zes decidem como fôr justo. Não areia
mlJil c que. nli realidade, nada. mais. se _ estou-me socorrendo da. exposiçã~ que a questão possa ser colocada lles
pretemlia n nâo ser o fortalecimento de V. Ex~ _ aprovou uma Emenda tes têrmos. Suponha V. Ex~ que o
do próprio regime, atra.vés da garanl,ia Constitucional. Houve, de parte da Supremo Tribunal Federal confirme a
impm;clndivel de ser ,ouvida a ~tDO- Minoria, a impugnação do processo. decisão do Tribunal te Justiça.. Isso
l'lu, porCjue existe certamente um pre" não' implica numa. derrota do GOVell-
celto, snl1undo o qual, constitulda aMi- O SR. SíLVIO BARROS - Per- nador ou d!li Assembléia. Foi um en-
nOI'la, deu-so a ela o direito de ser ou- feito. tendimento que prevaleceu. Suponha,
vicio. - 'o Sr. Daniel Faraco _ Esta Impug- entretanto, que o Supremo Tribunal,

E foi sob êsse aspecto que, natural- na.ção deve ter sido baseada na Cons- na sua sabedoria, modifique a decisão
mente, pretendeu a Oposição, através tituição no Regimento. Ela foi feita do Tribunal da Justiça. O Tribunal
do seu Ilustre advogado, sensibilizar o perante o Tribunal de Justiça do Es- de Justiça não se pode sentir agrava
Exmo, Sr. Ministro Allomar Baleelro. tado V. Ex~ deu as datas: no dia 1 de do por isso. ll:1es tiveram um entendi
Todavia, o Ministro do Supremo Tri- junho houve esta Impugnação junto mento da questão' e o tribunal mais
bunal, buscando diVidir as re.sponsa~ ao TrIbunal de Justiça do Estado. Já alto pode ter outro. '"
bllldndos, deu vistas ao eminente Pro- no dia 4 de junho era concedida a 11- O SR. SíLVIO BARROS, - so11ci
curador Geral da República., Dl'. Xa- minar. Dessa liminar recorreu a pró- tarja. vênia. de V. Ex~ para concluir
vier de Albuquerque, que no CUa )5 de pria Assembléia, parll. o Supremo Trl- meu raciocÍnio, porque o nobre Lider
junho de 1971 expedia o seu' parecer bunal Federal, no dia 7 de junho, e no me aparteia como seu eu estivesse eXII
llôbre aquêle mandado de segurança, dia 15 de junho o Presidente do su- minando a matéria do ponto de vi.sta
com base no art. 275 do Regimento, premo Tribunal Federal deferiu o pe- Jurldlco, o que nâo me compete. Exa
dizendo: dldo e suspendeu a liminar. Bem, es- mino a matéria do ponto de vista o.pe-

"Poderá o Presidente, a requeri- tamos diante de uma matêria. "sub ju- nas cronológico, do ponto dé Vista -da
mento do Procurador-Geral da. dice". V. Ex~ acentuou "no mesmo competência local. Examino a mn.té
República ou de pessoa juridlca de dia 15". Vejo que do dia 19 quando foi ria mostrando que a fundamentaçào
direito público interessada e para apresentada a questão no Tribunal de proposta pelo Estado ,do Paraná não

·t I • d'" Justiça, até o dia 4, quando foi conce· procede, cC!!1trarlando, inclusive, as
eVI ar grave esao à 01' em, .. dlda a liminar, decorreram 3 dias. afirmativas das autoridades militares
snúde e à segurança pública, sus- Depois, do dia 7 de junho, quando a do meu Estado, que afirmam que no
pender, em d_espac~o fUndamen~ questão foI posta. no supremo Tribu- Paraná. reina tranqüilidade total. que
do. a execuçao limmar ou a decl- nal Federal até o dia 15 decorreram não há nenhuma comoção de ordem
são concessiva ~e manda.do de se- 8 dias Não creio que V. Ex' esteja de segurança. ,
~urança profendo em uma ún!,ca tirandÓ, dessas datas. nenhuma ila- Não posso admitir que o .Suprcmo
l1lstãncia pelos tribunais locais. ção quanto ao mérito. Tribunal aceite essa fundamentaÇÍlo

Atestá então a fundamentação aqui O SR. SíLVIO BARROS _ Abso- inadequada, illveridica, para. uma ve2
maIS uma vez reafirmada pelo Esmo. lutamente mais, apreciar um feito 1a competên-
Sr. Procurador-deral da República,' cia do Tribunal do meu Estado. tste
com base no parecer do Douto Pro- . O Sr. Danlel F,araco - Porq~e "{. é o racfoclnio. Não há comoção no Pa
curador-Geral da República. Ex~ acentuou -mUlto Uno própno dia. ranã. Não se feriu, em hipótese' algu-

15". O Presidente do sup.remo se hou- ma, a segurança nacional. 'O Tribu-
O Sr. Presidente do SupI'emo Trl- ve com a sua responsabilidade de Pre- nal de Justiça paranaense pretendeu

bunal. ainda. no mesmo dia 15-6-71 sidente da nossa maIs alta cõrte, com tão-somente que o processo fõsse 1e
prolatou seu parecer flnal, com base os &Cus conhecimentos juridicos que volvido à Assembléia. pa.ra continuar
no mesmo art. 275. E finalmente de- ninguém pode nega.r. O Tribunal de exatamente do ponto onde a Minoria
cidiu suspender, de acôrdo com aquê.- Justiça do Estado julgou a Questão: se julgou ferida no seu direito de fa
le' IlrtigO e nos têrmos do parecer do dando ganho de causa li Minoria. V. lar, para, então, percorrer os trâmites
Exmo, Sr. Procurador-Geral daRepú- Ex~ mencionou - e êste ponto :lese- normais. Nada mais se pretende do
bllca, o respeitável despacho do De- java assinalar - que o Governador do que a garantia da Minolia. O que es
sembargador Henrique Dordsworth, Esta.do não teve a habilidade de con- tamos contestando são as afirmaçõe.;
que concedeu a liminar. impugnando, quistar nenhum voto no Tribunal de iilVeridicas da Procuradoria daquele
re&~alvando os impetrantes do agravo Justiça: V. Ex~ vai-me permItir, isto Estado, quando vem pleitear que se
regimental. e requerendo a. representa- é a favor do Governador do Estado. casse uma decisão do Tribunal de Jus
ção a essa Côrte. Os votos dos Ministros, os votos dos t1ça, tomada por unanimidade, dlze.lt"

Desembargadores não se conquistam do que, se tal não 'Or efetivado, na.ve·
Pois bem, isso se deu no dia 15 de com habilidade. Os Desembargadores, rã perigo de grnve comoção interna

junho de 1!J'71. De 15 de junhO de os Ministros, os Juizes votam de acllr- no meu Estado. Pois êste, Sr. Presi
lD71 até o dia 15 de outubro de 1971 - do C'.om as suas convicções juridicas e dente, é o fundamento da defesa da
portanto, quatl·o meses - passados - de MOrdo com a prova dos autos, Não quela ~rocuradoria e é contra. isto que
o Governador do Estado do Paraná, vejo ai nada que desmereça a atitude me estou insurgindo. Não se pocl~ pre
não teve habllldade nenhuma. Nem do GOvernador do Estado ou a da Ás- tender que o PaIs venha a .caminhar
se quer procurou sensiblllzar o Tri- sembléla, o que vejo é uma questão ju- r'e forma mais tranqUlIa " adequlloda
bunfll de -Justiça do Estado. Não con- dlcial. Hã uma divergência sõbre a se os GOvernadores, para decidlre:n
quistou um voto s~quer. E, numa ex- Interpretação regimental. que está pos- SUnS questiúnCUlas e quizllas Ol' 'lfl.ll·
trnordlnária decisão daquela suprema ta no seu lugar próprio, ou seja, nn des causas, tiverem de vir correndo a
Cõrte do meu Est!l.do, por 17". nossa Justiça, que saberá julgar e de- Brasilla, como fê~ o do meu ~~l.ad<J

OS1\[ la Nett _ Permite um cidir com Independência. e com sabe- buscar C! patl'ocimo do Sr. !?resldent.e
r. a o doria. ' da Repl;lblic:a, responsã.vel direto pela

aparte? sua indlcaçao, e, por smal, contralia-
O SR. SíLVIO BARROS - Assim O SR:. SíLVIO BARROS - Agra- do, como dizem a "Manchete" e outros

que eu termlna.r o reglstl'o das datas, deço o aparte ·ao eminente LideI' Da- órgüOS da Imprensa, pelas arbitratie
com prazer. niel Faraco. Todavia, V. Ex~ nào dados que vem praticando e pela atl

apreciou minhns primeiras af~rmati- tude atrabillária que vem adotando
continuando, Sr. Presidente, Se- vas, quando enfatizava também a ba- aquêle Governador. É esta a grande

nhol"es Deputados, no dia 15 de outu- sófia da assessoria., quando enfatizava manifestação que, entendo, a Oposl
bro de lD71, por 17 votos, óu sela por as afirmativas que cnmpeiam pelo Pa- ção deve fazer, pois não pretende ou
unanimidade, O Tribunal de Justiça do raná. Quando falei sObre a falta. de tra coisa a nâo ser o dIreito de se pro
Paraná houve por bem conceder. a se- habllldade do Govêrno. ',aturalmente llunclar, já que nào pedimos senão a
gumnça Impetrada pelos Deputados do conheço o Trlbuna.l do Paraná. Seria observânoia do Regimento Interno da
MDB, através das relevantes e magni- totalmente inadequada a atividade do Casa de Leis. Não podemos aceltn1' ca
ficas sustentações levadas a efeito pe- Govêrno junto àquele Tribunal, bus- lados que venha a Procuradoria do Eq.
10 excelente advogado Renê Dottl do cando sensibilizá-lo. TodaVia. já Vive- lado do Pal'Rná dizer que, se, eventual
meu Estado. E os votos ile inúmeros mos também no Paraná época em que mente, não fôr mantida a Emenda llÚ
Srs. Desembargadores do Estado do o ex-Governador Moisés Lupion, num mero 3. o Estado entrará em comoção
Paraná se configuram como vel'dadei- processo de corrupção administrativa, intestina e estará comprometida a se·
ras peças jurldlcas e, naturalmente. obteve daquele mesmo Tlibunal seis gurança e, por certo, a saúde dos pa
traduzem o espirlto de justiça reinan- votos contra quatro. O que não hã ho- ranaenses. Isto não é verdade. 1í: êste
te naquele Esta.do. Veja-se. um voto. je, nobre Deputado. é o desejo do Go- o apêlo que um paranaense faz desta
por exemplo... vernador do Estado do Paraná, como tribuna: que não se deixe, em hipótese

O Sr. Dantel Faraco _ V. Ex~ per- de resto de outros Governadores, de a.lguma, o Supremo TrIbunal comoveJ'
mite um rápido aparte? decidir suas questões dentl·o da. com- P01' tais afirmatlva.~. Em última anã-

petência locaL Naturalmente, é mui- lise, a Procuradoria Geral da Repú
O SR. SíLVIO BARROS - Gosta- to mai.s fácil mostrar o poder da fõr- bllca. que fala pelo Govêrno, e deve

ria, Deputado, de simplesmente rellis- ça e deixar no ,meu Estsdo uma das dizer "não" a atitude.~ dessa natureza.
trar. •• mais sérias manchas, quando o Go- 11l esta a nossa manifestaçã~.

Aceitando a. advertência. de S. Ex.',
o ar. PresIdente, dou como registrada.
a. atitude de protesto de um homem.
que, honradamente, faz parte do par
tido oposicIonIsta nesta terra e que
pretende - e deve - continuar lutan
do pelo direito de falar. tão-somente
por isto. (Multo bem; 1nUlto ben~ ••
Palmas,)

o SR. PRESIDENTE:
(Antônio Pontes) - Dou conheci

do Senado Federal, vasado nos se
guintes têrmos:

Em 25 de outubro de 1971.
CN-I02

Sr, Presidente:
Tendo sido publicados' e distribu~

dos em avulsos os Pal'eceres ns. 8li
e 86, de 1971 (CN) , referentes ao
Projeto de Decreto Legi.sllltlvo n9 5li,
de 1971 (CN), e ao Projeto de Lei
COmplementar n9 2, de 1971 <eN) ,
comunico a Vossa Elxcelêllcia, e por
seu alto intermédio à Câmara dos
Deputados, que Presidência convocoú
sessões conjuntas para o dla 26 do
corrente. têrça-feira, nesse Plenário,
nos seguintes horários: ,

As 9,30 horas:
Diseussão, em turno único, do Pro

jeto de Decreto Legislativo n9 55, de
1971-CN (npre.sentado pela Comissão
Mista como conclusão de seu Pare
cer n9 85, de 1971-0N), aprovando 9.
texto do Decreto-lei n9 1.189, de lIi!
de setembro de 1971, que dispõe s6
bre incentivos à. exportaçâo de pro
dutos manufaturados.

As 2' horas:
Discussâo. em tumo único, do Pro

Jeto de Lei Complementar n9 2, de
1971 (CN), que regula o art. 69 da
Constituiçào e dá outras providên-
cias, '

Aproveito a oportunidade pam re
novnr a Vossa Excelência os protes
tos de minha alta. estima e distinta
consideração. - Petrônio Portella,
Presidente do Senado Federal. I

VII - O SR. PRESIDENTE:
(Antônio Pontes) - Dado o ~dian·

tado da hora, vai-se passar ao pe
rlodo destinado à. Expedição Pessoal.
. Tem a palavra o Sr. Homero San
tos.

o SR, HOi\IERO SANTOS:
(Explicação pessoa! - Lél - Se

nhor Presidente, Srs. Deputados.
ocupamos hoje a tribuna, ainda desta
feita para abordar assunto relacio
nado com o setor edueaciollal, em
virtude de estar o dinâmico Ministro
Jarbas Passarinho interessado em
fornecer a esta Casa todos os ela
mento. neoessállos ao bom desem
penho do mandato lep:islatlvo e· tam
bém orlentado por uma politlea elo
giável, qual seja, a de qne nada tem
a esconder ou temer naCjuele setor
do Poder Executivo em que atua de
maneira tão brilhante.

Deu ao Ministério da Educação tal
dinamismo que algumas criticas fei
tas ao seu trabalho cairam no vazio.
nãa enC'.ontraram eco em virtude dos
fatos Irrecusáveis, tão vlsiveis que
vêm atestar a extraordinária fase de
desenvolvimp.nto que o nosso Pais
vem experimentando no campo do
ensino.

Investe-se mais em educação do
que em qualquer outro setor, A pro
pósi to. o Secretário de E.~tado norte
amelicano, Wlllinm Rogcrs, no Oon
gresso de seu pal8, e a Imprensa
enronéia recoonheceram o qne agora
afh'mo.

l': bem verdade que aInda não atln
"!imos a perfeicão. Entretanto, a luta
"o (lovl'rno é contínua no pntldo
de CI'IIC as .falhas seJam superadas
1J~los acertos. Os aoertos da oolltlca.
do Govirno, através o trabalho ho
nesto e sincero do Minl~tro .Tarbas
Passarinho. ,já foram motlvll de elo
...Ios Ma nossa valorosa m"el<'lllde es
tudantil, que tem manifestado de,
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CONGRESSO NACIONAL

1

ComIssão Mista incumbida do estudo e pareC8I do: 1)Profeto dlJ r.~ n~ 13
d~ lS71 WN) qV(, "P,,~tlmc! a [,eceita e fIxa a Despesa da Umáà pam Ô
exerci~'1O l"illanc€?;To tis 1972", , -

. O pra2o. para , apresentaçao de emendas e lIstas de suoVl'nç6as será d~
13 de set"mt'J'o fl,te 2 de outubro, Inclusive ,sábados e dómingos.

COMl'osrção

PresIdente: Scnador João Cleoras

Vlce-J?r.esldente: Deputàao Aetert>aJ Jurema

Goiás:
Jarmund Nasser - ARENA
Rezende Monteiro - ARENA
WlImar Guimarães - ARENA

Mato Grosso:
Gal'cia Netto - ARENA

Paraná:
Ardinal Ribas - ARENA
Hermes Macêdo - ARENA
José Carlos Leprevost - AR,ENA
Sant~ Catarina:

.roào Linhares - ARENA
Pedro Ivo - MDB
Wilmflr Dallanhol - ARENA

Rio Grande do' Sul:
Alberto Hoffmann - ARENA
Alceu Collares - MDB
Aldo Fagundes - MDB
Amaury Müller -. MDB
Arnaldo Prieto - ARENA
Eloy Lenzi - MDB
Lauro Leitão - ARENA
Lauro Roãrigues - MDB
Norberto ~chmidt - ARENA

VIII - O SR. PRESIDENTE:
(AlItÔllÍo Pontes) - Levanto a ees

são designando para amanhã a se-
gulnte:. '

ORDE~I DO DIA

EM PRIORIDADE
Discussão

1
Discussão única do Projeto número

392-A. de 1971, que dá nova redação
ao § 1Q do artigo 59 da Lei n9 4,923,
de 23 de dezembro de 19€5, que institui
o cadastro permanente das admissoos
e dispensas de empregados, estabelece
medidas contra o desemprêgo ·c de as
sistência aos desempregados, P dá ou
tras providências; tendo pareceres: da.
Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidaae e iuridicida
de: e, das Comis.~ões de Legisla~Í\o So
cial e de Finanças, pela aOl'llvação,
(Do Poder Executivo). - Melisaftem
n9 383-71. Relatores: Srs. l1:lcin Alva
res, Osmar Leitão e Arthur Santos.

2
Discussão única do Projeto de De

creto LegIslativo nº 30, de 1971 Q,l,e·
al?rova as Contas da Petróleo Brasi.
lelro S. A. - PETROBRAS relaLlvas·
ao exercício de 1960. (Da' Comissão
de Fiscalização Flllanceira e Tomada
de .Contas). Relator: Sr. .rOe; Fer
reira.

3
PI'imeira discussão do Projet,) nú

mero] .1M-A, de 1968, que inciui entre
as açoes executivas a de alimentos e
dê outras providênCias: tendo parec~-1'
da Comissão de Constituição 'e Justi.
ça, pela constitucionalidade e contra'
o voto dos, SI'S. Alceu ColJal'es e Ha
mllton Xaviel'pela injuridicirlade _
(Do S}'. Francisco Amaral). Relator:
Sr, Dlb Chcrem. .

AVISOS

PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS EM PLENÁRIO

Pr~jeto n9 410, de 1971. Autoliza
doaçao de próprío nacional à Pl'efcí
tUl'a Municipal de Juiz de Fnra· no
EStado de Minas· Gerais c dá mhl'US
providências, (Do Poder Exec"tivn).

Mensagem n9 402-~1,
(As Com!ssõe~ de Constituição e

J\lstlça, de Sef(urança NaciOnal e de
F!nanças). (3D Dia) •

AVISOS

o SR. PRESIDENTE:
(Antônio POntes) - Esgotad'l a ho-

ra, vou levantar a sessão. .
DEIXAl\1 DE COMPARECER 03 SRS.

Heitor Cavalcanti
. Ama.7,onas:

JoelFerreira ,- MDB
Pará:

Juvêncio Dias - AREN.~
StélIo Maroja - ARENA

Piauí:
Sousa Santos - 'ARENA

Ceará:
Manoel Rodrigues - ARENA

Rio Grande do Norte:
AntÔnio Florêncio"- ARENA
Henrique Eduardo Alves - MDB
Vingt Rosado :- ARENA

Paraíba:
Janduhy Carneiro - MDB
Teotônio Neto - ARENA, -

Pernambuco:
Etelvino' Lins - ARENA
Joaquim Coutinho - ARENA
Marco Maciel - ARENA

Sergipe:
Luiz Garcia - ARENA

Bahia:
Edvaldo Flõres - ARENA
Walson Lopes - MDB

Esplríto Santo:
José Carlos' Fonsêca - ARENA
Oswaldo Zanello - ARENA

Rio de Janeiro:
Adolpho Oliveira .
Alair Ferreira - ARENA

Guanabal'a:
Amal'al Netto - ARENA
Flexa Ribeiro - ARENA
Lopo Coêlho "- ARENA
Pedro Faria - MDB

'Rubens Berardo - MDB
Rubem Medina - MDB
Waldemiro Teixcira - MDB

Minas Gerais:
Aécio Cunha - ARENA
Batista Miranda - ARENA
Bento Gonçalves - ARENA
Sinval Boaventura - ARENA
Tancl-edo Neves ::- MDB

Sáo Paulo:

Adalberto Camargo - MÍlB
Adhemar de Barros Filho"':' ARENA
Aldo Lupo - ARENA
Amaral Furlan - ARENA

'Baldacci Filho - ARENA
Bezerra de Mello - ARENJt
Braz Nogueira - ARENA
Cardoso de Almeida - ARENA
Dias Menezes - MDB
Diogo Nomura - ARENA,
Faria Lima - ARENA .
Herbert Levy - ARENA
Ita:o Flttipaldi - ARENA
José Camargo - MDB
Mário Telles - ARENA
OrensyRodrigues - ARENA
Pacheco Chaves - MDB
Pedroso Horta - MDB
Roberto GeQara - ARENA
Ruydalmeiôa Barbosa - ARE1':A
Silvia LOpe"~ - ARENA
SylviO Venturolli - ARENA

maneira entusiástica· a sua aprova,- passou a receber do MEC recursos
ção, , condizentes com as necessidades e

, Assim, Sr. Presidente, dentro da. em 19~O êSSes recursos foram am
'política de esclarecimentos que jul- pliadOS com' a colaboração do ~ulldo
gamos lleeessá.ria, apresentamos à de Participação.
Casa o que de real existe no Terri- Em trinta méses desta admini5
tório de Rondônia, com relação· ao tração, empregando regularmente os
setor educacional, aqui tratado, em recursos de que dispõe, seria huma-

. comunicação publicada no "Diário do namente imposslvel substituir por
congresso Nacional" do dia 16 de alvenari!l. uma rêde escolar existente
julho, pelo representante daquele em mais de cem "tapiris" ou "bar
Território, Deputado Jerônimo San- racas". '
tana. 4") Os recursos concedidos à Edu-

Dizcr que nãó existem escolas em eação são cmpregados mediante Pla
tapins de palhas, seria faltar com a. nos' de Aplicação elaborados segundo
verdade. Entretanto, quem Vlveu na normas expedidas pelo MEO (presell
area coberta pela selva amazônica temente Departamento de Educll.c;ao

'não ae.sconhece os motivos Que le- Complementar), obsérvando-se, rigO
Vilm à montagem de escolas em tapl- rosamente, a aplicac:;ão dos valôlcs
11S de palha e os benefíciOS que~elas destinados a elementos de despesa,
prestam às populações, onde, sê- tais como: subvenções sociais, cqul
mente l\. custa de recursos locaIS, se pamentos e instalações, mll.terial per
consegue instalar uma escola, cuja manente e obras púb1ica.~. Como se
finalidade é um local pala ensinar e vê as dotações não se referem sô
cujo alcance social e educacionai nii:.o m~nte a êste ·Últímo item.
.cal em relação direta com o mate- Apesar das, díficuldades de trans-
rial utilizado na construção, portes, de dístâncias, de material de

Ao contrário, em vez de' merece- construção, ,de pessoal ~éc~lc~, de
rem a classificação de "chiqueiro de comunlcacão além da eXl5tencla de
porcosi', empregada pelo Deputado, um únicõ ~ngenheíro na Secretaria
essas escolas dignificam a missão do de Obras e Serviços Públicos, para
cducador que, vencendo as dificul- atender a todo o plano de obras do
dades que se apresentam e o natu- Govêrno, foi possivel rea1iza~ o se
rai descontórt<l, não se nega a levar guinte pI'ograma de construçoes:
às luzes do saber às crianças em Salas de '.ula: I
idade escolar.. "

Convém ressaltar, ainda, que a Em 1968: 38
maioria dos professôres que militam ,Em' 19,,9: 38
nessas escolas, mais afastadas e me. Em 1970: 33
nos bem dotadas de material de con- Nestas salas de aula ~stá incluida a
fõrio são geralmente recrutados en· construc;ão de 43 escolas \solatla&
tre pessoas residentes no loeal que; (substituindo" tapiris"); 2 grupos es
possuindo um certo graude instru- colares uma em Guajará Mirim ou
ção, aceitam, como verdadeiros ab· tro em' Porto Velho; uma esco:a reu
negados, a íncumbêncla de ensinar nida em Guajal'a Mirim; o pavilhão de
'mediante pequena lemuneração por Artes Industriais no Gmásio Ca.;;tello
prestação de sel·viços. Branco' a sede da administração dos

A Pl'ofessõra Marise Castiel, inde- ginásios CasteJlo Branco e Paul~ Sa1
penáentemente das acusações do ctanha, que permitiu a I.iberll;çao de
Deputado Jerônimo Santana, con- m!,is 8 salas ~e aulas. Alem d15,so, fOI
tinua mer~endo o irrestrito :Lpôlo l!l'1ado ~ V:lla l'!:0ndõnia, utlll~a!ldo
do Govel'no do Tel'l'itório e a:lmira- mstalaçoes Já eX15ten~es, o GIlIf.lSlo
ção pelo trabalho eficiente, eficn~ e Marecha,l Róndon, cUJas aulas tive-
honesto que vem realizando à fernte ,1'am mIClO neste ano letivo; ,
~a Divisão de Educação. Quanto ao mate~jal esco,ar ut.lll~a'

A Plofessôra Mnri5e Castiel pode do ,naS e~olr's !lIa1s afastll:das, geral;
contemporizaI", sem jamais tel'gi"er- ;nente nao e noyo. ,aompoe-se qUl;S
sal' na solucão dos problemas relati- ,empre de materIal J'ccuperado, porem

â d á'o T 'tó" no cm bom estado, .vos , e uc ça no erl'l 110 e , As distàl1cias, as vias de acesS<J mui-
,cumprlm~nto_das normas em respe.to tas vêzes interrompidas pela' inCle
à sua 1!XéCUçao., . . meneia do tempo são responsáveis

, Realmente, na c~lorua Ag1'1cola .do pelos transtornos ocasionados ao BU
I~ta, em ,algumas linhas de I:enetla- primento deSSaS escolas em material
~ao, ainda eXistem ..escolas Isola1as e merenda escolar. Algumas há que
funclon~ndo em baJlacas de p!1lha.. têm a minima condição para a guarda

.Essas escolas, !1 atual admilllstra- e preparo dos alimentos.
J;ao de Rond,ôma já as encontron A professôra leiga Carmen TeJ'eza
q~ando assumIU o Govêrno, mas es- Talamáz de Azevedo deixou de ser
tao sendo substituídas por outras de contratada no corrente exerclcio pOl
alvenaria. sugestão da Diretora da Escola de

Todavia, é interessante afirmar que Aplicação de Guajará Mirim e outras
o ,Governo instala escolas (nas áreas mestras,
de dificil acesso) em "tapiris" .ou Realmente as professoras leigas não
barmcas de palha pelas razões a se- possu~m cartell'as assinadas, bem t:o·
guir expostas: II!0 nao desc?ntam para o INP§l, peJe

19) Não·é aconselhável nesta re- SImples motIVo de ser seu trabalho
gião, construir-se uma 'escola. de at:roveita~o em c!!,ráter de '.'serviç.os
imediato, em alvenaria, pelo lato de Ples~c1os , s~m vJl1cul0 emplegatlC1o.
as populacões serem flutuantes em mediante re~lbo.. •

't f dA···' d Esta a razao pela qual nao se con-mm os ag ome~a os. expel'lenCla _a tratam servidores com garantias pre-
Amazônia ensJl1a que, enquanto nac 'd .,
houver fixação da. população escol~ VI enclal'l.as. •
em determinada localidade se corre Quanto às acu~açoes f~Uas dlreta-

, . . t ' mente à. professora Mltrlse Casti~1
o rl~co adnnl11S ratlvo de empr~gar convém considerar que é humanamen
l.'ecUlsos Rem re~ltados satis.fatónos, te impossivel a quem exerce cargo de

.Convém mel1flonar, f1' titulo de direção agradar indistintamente a to
~x~mplo, duas "escolas" d~ Iat,a, .':' dos, Não exístecoletividade que mime

Sil.O Bepmrdo e a Ahce SJiva:, por unidade de doutrina, Os de:<;c{\n
ambas cnadas há, vários anos! em tenteR e os inconformados se contam
que a falta de çrianças~ em Id!tde em números que chamam s.tencão;
escolar p.ara matl'lcula, nao per1llltiu Melhor que as palavras em defesa
seu funCIonamento n~ corrente ano, da Frofa. Marise Castiel, Diretora de
.2Q

). As verbas oonsl~nadas ao Ter- Educação: à "Moção de SOlidariedade"
tltóno para a educaçao_de 1968 não apl'esentadã à Câmara de Vereadores
permitiam a construçao, a curto de Pôrto Velho, em sessão de 18'COI'
~razo, de tôdas as escolas de alvena- rente, aprovada por maioria de votos.
i1A, Assim, procurou-se distribuiJ', Quanto ao MOBRAL já está criada
equitativamente, o valor destina.c\o a. no Município de Pôrto 'Velho a Cam
obras públicas por tôdas as áreas de panha, pelo Decreto do Prefeito Mu
localizacão da rêde escolar. nicipal, publicado no Diálit) OJ1riaZ do

39) Sômente a. partir de' 1969 It Território de 24 de agõsto do coJ'l'ente
Divisão de Educaçll.o do Território ano; (lffuito bem),
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RELAX'OREl:> E RELATOREs I:lUBS'I'JTU'rOS

Inicio, dia 20-10; e, término dIa
28·11-71.

COMJ$/U)ES. TÉc:NréAS
COMrSSAO DE CONSTITUIQAO

E 'JUS1'IÇA

Reuniões: Dlàrlamlnte as i5 horas
As seldas-felras: às 10 horas.
Reunião: :l7-10-71 .
Hora: -10,00,
Pauta.: Comparecimento' da Pro

fessor Haroldo "Vallldiia que fará ex
posição sõbre o Projela do Código de '
Aplicação d~s ~órmll8 Jurldlcas pllrll.
reforma da Lei de Inlroduçáo 110 CÓ·
digo Civil.

COMISSAO DE F'lNANÇAS
,ReunIões: As quartall e qUiIl.tAI

feiras às 10 horas.

IX - tevanla-ie li sessão 11.,
111 horas e 51; lllÍnutOl1.

AJalr Ferreira

Alvaro Oaudenclo
Padre Nobre

R, Substituto
AntOniO LarJos
SalOanha Derzi
HeWldlo NUIJP.'1
Benedito Fel'i'elra
VII'I~lJlU I·avora.

Mattos Leão
WIlsou llullçaJVes
Val'valho t-'I1IW
Belllamlm Fll.rB/l
Alexandre Costa.
Amaral Peixoto

Ruy Santos
Flávio Brito

Tarso Uútra

R. SUbstituto

Mahoei Roarlgues
Marcelo Medeiros
Sales F11llo
l\..onlelro de Barros

JJsWaldo :l.anello
Mareio Paes
Artl1ur Santos
Pedro (lamelr,
Ney .Ferreira

Ary Valadão
Vm!lt R~ado
HcnrlqUE' Eduardo AlVes
'Albino Zem
Nosser Almeida
NOI'berto Schmltlt
José SampaiO

Dia '1-10-71 - Comparecimento dô PRAZO
SI. Ministro elo Planejamento. Inicio, dia S-10: e. término dia :t6

3 de noVembro de 1971.
Comissão Mjsta illCHlllbida de Estudo e 6

parecer sóbr e o projeto r!e Lei UOIII- Comissão m'ista tllcltmblda de estudo
ptementar 1lY 2, de 1971 (CNj. çue
"Regula o artigo 69 da VOllstituiçll0 - e parecer sôbre o pr01eto de lei nl!
e da outras' prot,idências," mero 25, de 1971 (C1Y'J, que "displle

slJbre a proteção do financiamento
CilMPOSIÇÁO de bens imóveis vinculados ao slit-

Presidente: Deputado Batista MI- tema financeiro de habitação':.
randa. COMPosIçÃo

Vice-Presidente: Senador DalltOlJ Presidente: Senador Wilson Cam-
Jobila. poso __

Relator: senador Tarso Dutra. Vice-Presidente: Deputado Alceu
OALl:llDAllIO Coilates.

Dia 30-9-71 _ E' lido o projeto, em Relator: Depúiado Ratael Farllco...
Sessão :::olljullta; OALENDABIO

Dia ao-v-/! - lnstalll.çlio da ':OI1l!S' Dia 19-10-'/1 - É lido o projeto,
sao, escolha do Presidente. Vlce-Pr~sl- em Scssilo Conjunta;
dente e designaçáo do Relator; Diá 20-10-71 ~ Instalação da. Co-

Dias 1, 2; 3, 4, 5, 6. '1 e 8·10-71- - _missão, escolha do !'lcslucnte. Vipo
AlIresentaçao ae Cll1eQuas, perante a Presltlente e designação do Relator.
ComiSllliU. _ Dias 21, 22, 23. 24, 25, 211 e :J7 e 28

Dia 19-10·71 - Fteu\1láo lia Comlll- de ouLubro de 1971 - Apresentação
slio para. apreciação do parecer do de emendas, perante a Comissão.
Relator, as 111,00 horllll, na Bala ae Dia -4-11-'11 - Reunl110 da· Comia
Reuniões da Comissão ele Ftnançnr são para apreclll.l;ll.o do parecer ao
d" Sellalto Federalj Rell,ltor âs 10,90 horas na Sala de

Dia 20-10·71 - Apresentação do po ReUhlões da Conl158ão de Finanças
recer pela ComJs.'!aoj do Sénado Federnl.

- ,DisCl1ssÍlo dO moleto P1!'. !-iessl\1" Dia 8-11-71 - Apresentdção do pll._
Conjunta, a ser' convocada tão logo recer pela Comissão;
seja publicadO o Parecer. _ - DiscUSsão do projeto em Sessão

PRAZO Conjunta 11. ser oonvocada tão-Iogu
seja pllbllClldo o parecer

Inicio dia. 1-111-71j e, término diâ "'!lA"O
9-)1-11. • u

4 InIC!0b dia 20-10: e término dia 28
ComiSsão misla inmmlbida de estudo de outu ro de, 1911. -

e parecer sóllre a mensagem n." 83 'l
de 1971 (CN), que submete ct I!eli- Comissão misla íllCulllllida de estulto
belação tio _<.:ongresso NaClunal e parecer sóbre o projeto de lei nú-
texto do Decreto-Ie~ m 1.189, de:l4 Tnero 211. de -1971 {CN)1 que "trans~
de setclIl/no (Ie 1971,' T/ue "dispêlli forma o Banco NaCional de Habt~
sllbre Incentivos d exportdção de taçào (BNH) Iml IllTlprêsa pública e
prodllto~ lIIC11W/atuilldos". Rã outras providencias."

COMPOSiÇÃO COMPosrçiío
«) DEPOIMENTO no SR. JOS~

LUIZ MüHE1RA DE SOUZA _. J:'re- PresIdente: Senador Orlando ZRn- Presidente: Senador José SarneY'.
sidente tia Associação de Dlretcree caner. Vice-Presidente: Senador Adalberto
de Empresas de Crédito, Investlmen' Vice"Presidente: Deputado .Aldo Senna.
to e FinanclRmento (ADmCIF). Fagundes. Relator: Deputado Jorge Vargas.'

Dia " - 10:00 noras ~ AUáltôl10 Relator: Deputado Diogo NOmura. OALENDARIO
do Senaao Federal , CAl,aNDARIO Dia 19-10-11 - ll: lIdo o projeto,

C') DEl'OIMEN'L'O DO DR. THO- em Sessão conjunta;
MAS .E'OMPEU DE SOUZA - Prest- Dia aU-9-71 - E' lida a MensnR~ll1 DIa 19-10-71 - Instalação da CO-
dente da confederaçlio Nacional da em Sessão conjunta: missão, escolha do Presidente, Vice-
Indnstl'la. - Apresent~ção do parecer. pela Présltlente e tlesignação do Relntorl'

Dia '1 - 16:00 horas -- AmlitOrto Comissão. de acôrdo com o artlgo 110, DláS 20, 21, 22; 23, ~4, 'j6 e 27-10-U
do Senado Federal do Regiment<l Comum.' - Al1rl!Seniação til! emendas, pe-

(.) DEPOIME'NTO DO, UR. JOSE P . ranta n Comissão;
PAPAS JÚNIOIl. - Présltlente da RAZO Dia 4·11-711 - Reunllo da Comls.
Federaçãtl tio ComércIo do ll;.~tado de Até dia 20-10-71 mt Comissão Mista: são 1111ra al1teclllção tio parecer do
São Paulo. Até dia 26-11-71 no Congresso- Na- Relator, àS 15,30 horas, na Bala de

DIa. 1:1 - 10:00 hora8 _ AlldItOl1o clonal. Reuniões da Comissão de Finanças do
do Scnarlo J!'ederal Õ Senado FederlU; ,

(*) REUNIAO ORDINÁRIA Comlssl/o Mista incumblda de Estulto bla S-l1'-'I1 ~ Apresentação do pa-
DIa. 12 - 16:00 horas _ huditórto 11 Parecer s/lbre o Projeto l..1l Lei recer. pela ComissãO;

do Seua~o Federal 'ri." 24, de 111'l1 (eN). que ".lJd notJa ~ publicaçãu tio parecer: e
(*) DEPOJMl!lNTO DO Da. AR! redação a dlspOÍlltlv08 do Decreto- - Discussão do projeto, em Sessãtl

CAMPISTA _ Secretário-Geral da_ le! n.V 1.040, de 21 de outubro de Conjunta a seI'_ convocada. tão-logo
Confederaçáo Nacional dos Trabalha. 1969." seja pUbl!cado o parecer.
dores na Indústria. ' COMPOSIÇ~O ' PRAzo

DIa 18 - ~5WO hOras - Auditório Presidente: Senador ReJíato Franco,
do Senado Federal. Vice-Presidente: Deputado SilViO

(O) DEPOIMENTO DO~DR. JOAO Venturolli. .
PAULO DOS RElS 'VELLOSO. _ Mi. Relator: DepUtado José OamlU'go.
nlstro do Planejamento. OALBNDAnlO' -

Dia 14 _ 19:UO noral DIa '1-10-'11 - E' J1do o projeto,
(') E.'NCERRAMENTO DO PRAZO em Sessão Conjunta; -

PARA APRESENTAQAO DÊ EMEN- Dia '/-10·'11 - l11stalaçã<J da .Co-
DAS. missão, 'escolha do Presidente. Vice

.presidente E' ,deslgnaeao elo Relator;
Dia 21 - 16,00 horas - Auditório Dias 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 e 15-10-71

dO Senado Ji'e.lel·al _ Apresentação de emendas, perante
(O) REUNIAU DA COMISSAO a Comissão;

I'ARA APRElC.AIt O PARECER. DO Dia 21-10~71 - Reunião da Comls
SR. RELATOR SmN:.\DOR ACCrOL'Y' são para apreciação do l>tlreéer' do
FILHO. Relator. às 16.00 horas, na. Sala de

DiscUssão do projeto, eln Bessãv Reuniões ,da COInissão de Finanças
Conjunta. a ger convocada tâo-loglo do Senado Federal;
seja publicado o parecer.; Dia 27-10-'11 -' Apresentação do

parecer, pela: Comissão:
PRAZO , _ Discussão do projeto, em Sessão

Inicio, dia 10-10-n .. t6mtlno dia Conjunta. a ser convocada. tão-logo
30.:0-'11. . .ja publicado o parecer.

Dirno Pires

Maia Neto
Blas F'OI·tell

DEPlJiADOS

Rêlator

ArY Alcltntara
Gonzàgll Vasconcelos
Oll'cell Cardoso
Amérlco Ité Souza
Aldo ~agulldes

Bento Gonl;alves
Garcia Neto
Leopoldtl ~eres

Manoel /ilovaes
Renato A"er~do o

Ozlres Pontes
Furtaeto Lt1lte
Jairo Brum
Osnell Martinelll
,11'ltlsta &alnos
llanoel ele Almelelll

Relator
Alexalllire Costa
FUlvio Brito

, Ruy SantOs
Amaral Peixoto
'rarso Dutra

BenJllnlllll I'llrab
AntOnio VarIO, g.
HeJVldlo Nunes
Vlrglllo rnvora
Saldanha Uel'Z1
Cll.rvalho 1'1nt.o
Wilson GOllçalVl!II
BelM1ito V'erl'C1rll.
Mattos Lello

I
Anexo/Ol'gfio e Parte

1. Receltll
2. 8ella1l0,I, f'rcsldClICIB
4, Agrxchltllra
5. ComUnlCaçãe&
6. Educação
'/. exerCIto
S. Fazcnda
9. Justiça

10. MlnlU, E' Energia
11. Planejamento
12. Bande
13. '1'rIlMlho

14. Encargos Flnanllelroll

Anexo/Orgllo e Pal·tIl

1. lJamllra
2. Tribuual de OObta!
3. Paelel JUdlcumo, - I

4. Ael'OlIl'1utlca
5. I'l1dústrlll 11 (Jomêl'clo
6. Interior li'. Uerâl)
'I. lnterlOr - SUUECO
8, lntetlor - SUUAM

11. Interior· SUV AL·1lJ
10; Interior - ONU!;

11. loterlor • UNUCS
12. .Interior - SUDENID
13. lntetlor - SUUESUL
14. Marmha.
15, RelnçMs EXterlore'
16. TerritórIos
17. Transportel!~

P. Gera! e ONPVN
18. Trallsportel!

DNER e DNEF
19. Encargos Oerals

OBSERVAÇOES

al Os RclatorCll dos diVel'so~ allOXOS e orglJos do Poder EXecutivo terl\o
II seu cargo o ~xame dos órgãos da Administração Im)]rela. aos mes

mos, desde Que náo exprCsSl>nlente atrlbulooS II outros ltelatoresj
b) Os aVUlSOS Itos Projetos de orçamentos e lorllluJllrios para apresenta

r,lio de emendas serão distribuidos \lelRs A.sse~sorll1S da Comissão, a saber:

No Sena.l1o !i'eoeral: ,N& Otretorla dI!
ASsessoria Legislativa, - Anexo -I ....
109 aOdar e Dlretorlll das Comlssaes ~
11" andar, aos Senadores:

Na Camara dOS Deputados: Direto
ria de Orçámento - Anexo DI a.a
t>el'utados; •

c) A Coordenacíio da.~ Subvenções
Sociais ficará. a cargo do Presidente e
do Vice-Presidente ela Comissão Mll;taj

2: proJeto ae l.el n9 12. ete 11171 WNI
que "Aprova o Orçamellto Pluria
nual de Investimentos para o trlC
nio 1972-tD74".

- SM de:;lgoa.dos pelo Senador JOll.ll
Cleofas. Presidente da COmlssliO, tls
mesmos ltelaioréS do orçamento Ge-
rai da União. '

2

Comlssáo Mista incumbida de Estudo
c Parecer sllbre o l'roJeto C/e LeI
11.9 18, de 19'11 (GNJ. que ,. jJ~~1Jóe
8óbte o Primeiro Plano NaCl()Nt! ae
DesenvolVimento IPND), para o pe·

.rlodo de -1972 a 1974,"

Cohl1'oSlçAo
Presidente: Dt'\lutado 'Murlllo Da-

l'laró .

Viee-Preslde;::tel Deputado Marcon·
de;; Gadelha.

Relator: Senador Accloly Filho'

cllLENDABIO

Dia 20-9-'11. - E' :tido o projeto
em Sessã9 COnjunta:

Dia 21-9-n - In.stalação da. Cdmw
são, escolha do Presidente, Vice-Pre
sidente e desIgnação dô Relato/':

Dia 6 - 10:00 horas - Auditório
j.'Io Senado FeNPral.

(*) REUNIAO ORDINARlA
DIa 6 - 16:00 horas - Auditório

!'lo Senado Federal
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J MDB
Jua.rez· Bemllrdl!' 1

L
:E'edro Ivo I '
"autuu /SObrlIílid.

_ 1

Outub'ro (fe '1971; .6180'\. SII3

" ...

Il.lfeu aa_llArtni
I1ry de Li;,,"
13ezerrá de, ~é1Jd '
L:':UIO Oolmbra I
jjlffilll1Uêl ~IMlelrÓ

lrlexa Rlbe1to

agUNIOES' ,
Quartas-feIrílí;*, ÁM .Ili,~(1 tw: 'l'urmas MA" • "a'~
•. ternadamél1te, ' . '
uacal: AnexoJ1 - SaJai 4 - Ramal 631
.:oCCJ:eWl?; O}merlndO !tu)' caporaJ

4) OOMissÀo OE EDUOAQ"O' I

E CULTURA
PràSidente: EurIplde_ Oll1'dllSO de Menezel
ARENA, '

Vlce-presllfl!nteIMurJlo Baélaró - AREN4
1I1Clt1-PreeIGelltil ~l8ldc '1'Ulooo - MJ.lS ,

:rn:vi.AJ.tttl
~'A

OllAtâo. MUller
'i Jarmund t.u"üe~

I Mauricio l'oJédQ
J,iolWlJ; . UJllesse

Oceano OarJeÍ&i
Parsifal BarroSO
PUnia SjlJgado.

" 1\IDI". . 'I
Bezerra de Ne1'ÔC8 Nad:vr R<>s.sêttl
hiU'lc!Scc ~Ama1'&! Ollvtr Oalla.rda
J, G. dll Ataó:Jo íTor*ê

stll'LlmrE8.
~A

Aderbal Jutett1A j" ".Ma.noel dd Aftnêtlla
l4bino Zero I 1\901' Novae. .
AÍltõn10 Mariz I I Nosser 'Almetda
Artbur Fonseca ~ I OItlelll MutinelJl
Brasllio OlUaaa I '!, 05Stan Ararlpe
t1délio Martins ' Paulo Ferraz
Ja1to Magalhã9 stéllo Ma.rojaL'.1lz Braz _,

Aleir Pimenta. Y

li'ábie FOl1Ska
Benrlque-Edúllrdó.

Alves

Dias Mene~

lIDoy Lel~

.!rernandO (llima.
éiarry ",auar
leão Arruda

Altair Chagas 1\ , lIermes ~aclldo \
~.ntõ.nIo· Deno I JlLI1u1u10 Fet~

ArdJnaJ Ribas , I João Llnhar. 4.J
BatISta .ilIllrlUlda' " t José PJn!leIro Macha4lJ.J
Bento Gonça.lVU ,.i 'Marco MacIel·
CarOoso ele· Almeida. MarIo MondinO

" DJalma.Bessa ' 'C. Navarro Vieira
1 Edvall1o· b'lore, '1 PaullDo Clcero
i Erilesto Va.llll1t&. . Rogério Rego \

Fernando l"agundú NottàWl.tl1iU', UaIJim!tolj
Ferreira lÍo Amaral Vago .

.MoB
Jór'ge Ferrai

I Ruy Uno I
, I Vletor~ Lssléll

WalSon Lópéã

3). dOMISS,(O DE EOONOMIA
PresIdente; ratiorlldCl ~é'Vel - M.Oli

, . _ 1.UrDiA '(Atll

I1lce-J?res1dente' Ànó 'í'OOdQro - &tDB
'l'Utmt. ~B" , ~ ~

\lice-.PreSidc~te: !taIuel hraco - AREt'l'Á

AdlLemü OblSl ..,. Jatmund!Jassor,
Alfeu uaspannt ' 1 • José CarlOll LoepreyOS$
lWIef'lco (1" lWuzà ldanw. A."VUUll
ArthUl' Ií'OIJ! J ,Mll.Ul'loio i'oJeç,J
LJlU1tllllo 6ampll4Q 'I 1!/og ~eua 'ue !(.eúnd.,
Oláudio LlllV. 'J :Nórbetto 6Cl1.11Í1di
Oayl dp ÁUnell!a j ~llr"~~.~·rlll4l

I!:manne! é1nb.e1ro 'l'Jres BallOla
v'!av1(' lIáarcUlo -., Du<tJ(/(1. ~"'em j

Gonzaga Vasconcelos VQo '
!l0mer" SanfAllll' Vago

l\4bB '
AlenclU" S'tIrtlldd .. JoSé SdnfJ'~lo tieto "
Arg1Jllno Da.r1o· JOSé Camario
liaoy .L.enq MarceJo Med/!ii'(lf'
8'emlU1uo L,yra Ulysses GUlmara.ea,
J, G. de Araújo iJotge

RElINiOIl;S

DlArla.mante Ás JI iltItaa - AI sextM·ie1tll1; "
lO•.aQ noras .

Local: Anexo .a _ SI'l!1. 11 - 1tamal 626
Sefoit:tttrlo; Paulo Rocha "

"

MDB

Dia. Menezea ,.
Ferna.ndo cunha

[I) éOMISSAO DE AORICUL;JUR4 ::;
E POLlT'CA RURAL .).

.Prea1dentA,l AntótUo Jit~l1Ii - _MlJB • I·
rurma~j'A'~ I'~. ~ J.

IVJce~Pres1détite: Ji'ertJtól1dó CJ~l1lA "':' MO! , I
II/W'ma ~B" '~

IV!ce-Pres!Qétitel &<1~ FlOres Á~4 ....
,jf,'l'.t:&JWRCj:i

~.(

t~~~,t_

! 1"""7 ' ARENA

:Batista Mlranaa.
I Edgard Pere1ra

.I

,.TURMA Ma" :]'1,
CÍlrÚll$1l 00 L/1llclda
t>e!son' SCarabà
áerallÍo ,BUlh6ea
Joao !i& cllmar..
Nunes lfrelre
Vasco AmllfCJ
V.go
Vago

W1:I,
Ftancl~ !.oll:lllrdon1 JMé Mandem

, JUlU'ez 1:IernllroCS Pacheco 'Chaileli-
SU1'LENTI!:~

, TtrytMA "A"
.' Antônio Ueno

DIogo .N~murà ,
FláVio Glovllie
Rerbert wevy
OrenS)' Rodrigues
PaUlo Alberto

, Vago
Vag~
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ltEUNJOES

Turma "A" - Quartas-feiras. As U Iioraa _
Turma "B" '<-' QhlnftaB-~eirus, As 16 boru ,
J:,ocal: Anexo I1 ""t Sala 16-- Ramais 642 • 84S
se~retilJ'la: Maria Ger&ldt. Jtt100 PupaII:

REUNJOES
QuartllS-felras, às 111 noras
Local: Anexo II - Sala 0 9 9 - Re.ms.I,63P
Secl'ctul'la: Marta' UJeila Orrico

5) COMISSÃO DE FINANÇA§,

PJ'eslllente: Tourinho Dantas - ARENA

'rlU'ma "A"
Vice-PresIdente: 8 1US8 Santas .... ARENA

{'mma •. B/~
Vice-P.residentel Harry Sauer - MOa

TITULARES'

ARJt.:NA

6) COMIS§jAO DI; t:lesOALIZAÇAO
fINANCEIRA E TOMADA DE CONTAi

!'reSlClentel ua.orleJ 'Hermes .;. ARIilN.6.
'1'UI'tlla • A"

VJce-!'r~stdentel Beul'1que Fanitone _ AREN'A
iJ.'UrnuI "B"

111co-fleslclent8l WlIJ.IoD r..oP18 .. l4D!I
'J:1'J:IJLA1U,ji

ARENA_
'l'URMA "A" 'TtJnMA "aíl

ArUndo B:unz1er AthOl de AndI'ade
Dayl> de Almeida Eurloo Ritll!ifO ..
,\Ielto! Uavalctmtl ol'oslaa LeIte
JoaqUlm Macêdo -Nosser ÃllI1efda
Marcelo Medeiros RIcardo }l'i11zl,
Slnval. GuazeUt Vago

< 'rheóduJo de Albuquerque Vago
:Vago

AlV(

MDS

MDB
Fernando. Cunha '
Oslris Pont.es
Ru:\, Llno
VinlCiUS O/U1Stl.Ilç40
V11g0

ARIilNA .
José da Silva Barra.
<:100M Leite
!Lauro [AlUào
,Lins li Silva
iLomanto Junior
lLulz :Braz
IMarcelo Llnharerl
jMarlo Mrlndlno
'j\~Hln" 1'"" "tii'íd 1
Oceano Corteial
Osmar Leitão
l'auJo' Alberto
'F'ri« "1M,I)ln

.', In"'ltmll"..-l 'nfi
!RIcardo ll'idza

, Slnval Guazel1f
"" I_nn Brll2a
Wllw' Dallanho1
Vago

MDB
JUlio \11ve1roll
alivir Gabardd ~

Pedro Iv.
Rubem Mr.dl\1a'
811v10 Burros
Walter Silva

lWPLENTES

l'URMA ~5"
Aécio Cunha .
Alair Ferreira
Baptista RamoS

I
Furtado 'L~lte
riul? Garelo

',Ossjan Ararl.,.
/Vlngt Rosado

.' -Ubaldo Bl\rén1
'\VlIsonFaleão
Vago
Vago

, Vago _
MDB .

Aldo Ji'agundes
Eloy Lenzy ,
Henrlt1ue B:duardo
Padre Nobre

TUItMÁ "O'!

Ney D'erretra
'J:1T.~LARES <

. '1tll:110 Pontes
Freitas DlnJz
Jalson Bal'rete

Vice-PresidenteI

MOB

Jcão Arruda
Lauro Ho"rlgues
SUvlo de Abrl1u

, REVNJOES .-- ..

quartas-feiras, As lli horas. . .
Local: Anexo D: - lld ~ 1 ... Ramal <liSO
Secretária: . Marla Bernardo Ramos Madeira!,

TURMA "11:'
Ary ,ValadãCl
Batista Miranda
J:lcnto GunçnlvC$
j'dRnrd Pereira
Ete1v1no LIns
Garcia. Netto
Mala Neto
Mllnoel de Almeldá
Manoel Rodrlg-JeI
Siqueira Campos
Vago '
Vago'

Arg1la.no Darfó
Dias ,I!enezes
l"reltas Dinis
Janduhll CarneJro
/nel f'errelra .
Jorge Ferru
José Camargo
Jos~ Freira
Juarez Bernardes

Alberto Costa
Alberto Hof!nlann
(lido LUpo'
Amaral Furllll\
Amerlco Brasn
!.ntonlo Oeno
i)rnaJdo Prieto
,]czerra dp Mello
lclwn 5IcaflU'lO

Dlb Cherem .
DymO PIres
Di~lm. Marlnh!l
~mp~to Volonte
n~~tJI" MUlle!'
·l~lt",. Cnvnlr.llntl
Henrique 'l'umer
rllo Bragll
João Llnhllres

Jollo Vargas

~O) COMISSÃO DE REDAÇAO
Prellldentel ~enrlque ~de LII Rocque - AREN~

Vlce-Presldentel . iteltaa ,D1nIJI .... .l\4DB

nEuNIOES'

Plcnal - Quartas-feiras, As, llf:OO .liOflll
Turmas: < Quintas-feiras, As 15: 00 l10ras
lAlcal: Anexo 1] - Sala n' 2 - Ramal as.
Sellffltll110: Abe.lardo Frota e Cysnll

ARENA
Albino Zel1i
Bias Fortes
Edison· Bonna
OonZllga VaseoncelOll

In noel ~lovaes .
";ontelro de Barros
'c'lm C2rnelro '

Sales Fl1hci -
Vago
Vago

Vago'

. ,9) COMISSÃO DE ORÇÁMENTO
!:'residente; Aderbal -Jurema. - ARllJNA

XtlRll4A" .'\'\
Vice-Presidentel . Ar;r AlcAntara - ARENA:

'l'lJRMA "S'!
. - ~ .

Vice-Presidente: Oswaldo za.neIlo - ARENA
~!TULARE$

4BENA

Jairo Brum
ne.nato Azered<'
VIctor Issler
Vago

" Vago

ento Gonçalves T}1ftJes Ramalho
Eldo Alvares Vil11ciu. çansançaD
Eurípides cardoso de

Menezes
Fernando Fagundea Netto
Francisêll Grillo
João Oastelo'
José Haddad
Lauro Leitão
Ma.-oeI Novaes
Norberto Schmldb
Parente Frotta
Wilson Falcio
Vago

REpmOES
Quartas-feiras, As U noras,
Local: Anexo II - Sala nV 16 - Rall'iaJ «41
Secretário: Wilson Wcardo Barbosa V~

Carlos (lotts,
PeIxoto Fllho

MD:B
\'Valter 8Uva.
Vago ;.
Vago

SUPLENTES
ARENA ,

AdlÍemar Ghisi ltalo contl .
A1'naldo Busato J 'JoaqUim Ma.cêdo
Célio Marques Fernandes José Pinheiro Machado
C1aud1u Leite . :Maurldo 1'olodo
Da"" Colmbra l'arsifaJ Barroso
Dlb Oherem ;Rafael Ji'lIlaco
Geraldo Bulh6e,s - ,Sussumu Hlrat;a
Ilclélio Marttns

Fernando Cqnha
Fran~lsoo 'Amaral
FrancIsCO PInto

MDB '
Getúlio Dias
L1s11neas Maciel'
Pedro i'ar\a.

REUNIOEI

Quartas e quintas-feiras às 10 horas,
Local: Anexo 11 - &..Ja n9 ti - Ramal 653
SSCJ:etArl&: IDa tloland de Arat\fO ialvado.

7) COMtS~ÃODE LEGISLAÇAO§OCIAL
Presidente: Wiison Braga - ARENA,
Vlce-Pres!dente: . Rt:lI&llde MODtelJo - ARENA
VIce-Presidente: Al'gllano DarlO _ MOB

'Il'J:{lLAREI ,

ARENA

Alvaro Gaudêncio Roberto a~bª,,,,
Cid I'Urtndo Vago

, Daniel Faraco 'Vago
, Fernando h'agundes NettoVago"

Hermes Macedo < Vago
Jotio Alves
.1osé da Silva laarrOli
Osmar Leitão

B) COMISSÃO D'E MINAª E ENERGIA
1"1'eSldentel Aure.ua.no Ohaves ... ARIilNA

, '1'.aRMA -4"
V'tce-li're81dentel Ji'ranCl5co arWo _""" ARmNA

, '1'URl\4A, "B'!
VJce-J?tesJd4ll1tel olerônllJW Bantana ... ll4DS

-, :f1'J:VLÀf.tES,
AWi:NA'

TtI'RMA -N' , TURMA "a"
ArdinsIJ Ribas 'José 'l'asso de Aodrade
Dirceu Cardoso lqoguclra :la RezeJJde
EdlJson Melo Távora Odulto Domln~ullS
José Machado .l:'auJlno ClcCro
José Sampaio > ,~rjsco Vmna

< M!I1'CO Maciel Wllrnar OaJlan\io!
Vago Vago ._.... <--

Vngo
Ama- \

Vago <

VngC!

SUPLENTEi
ARENA ,',

8ntlsta Miranda Oceano Carlelal
Fernando Fagundes Nétto Oswaldo ZaneJ10
Fernandes Lopes - Nósser Almeida
.l''rl1nc 'Jlno .t'ereJl'a ,P.arenta Frotla

:trela Neto ' Rrzendo da Sou. ~
João da câmara' Siqueira Campos
José Carlos Fo11Sb< Y~co Neto

,Màl:'clo Paes Y'1\)g~ Rosa!!4
~o Stllll!3l, > '.

Alclr Plmentà
" Jorge Ferraz

V!!go

.M:DJl
F,reltas D1niz
JcrÕnlmo 8:mt-ana
;)'oão Menezes
se~ero ~

i'w'ftado .J,.e1tQ
lIerbert LeV3':
'Hermes 'Macedó
Hugo Agular'
Joaquim Macedo
Mário Telles

:MJ lt~n Brandão .
Pecl1'o Carneiro
'Pedro Oollln
PJInio Salgadó '

, I~obel to Gebara.

MOB

Pacheco Wha,ve.
Peixoto FJllio
:Vinldus ClWSltl101lo

_ J Walter $U!"

TURMA "a"
AIthur Santol

.l"el'nando' 'ÚgaJ.l1ll.es
Ivo Braga
Jorge Vargas
NOrberto Schm1dt
O~l1&II1 Coell1o
Vago
Vago
Vago
Vago

UD.b

vago
Vago.
Vago
Vago

SUPL~'.rE!I

1l4DB
José BonI!âCJ.o N'tf,Ij

. 'Vago
~)

Sj;1l'L.El>TJJ:S "

TURMA "A"
Aldo LUpo
D.vrno Pires
Homero Santos
João Castelo
IldéUo MartIns
Leopoldo Peres
Wl!Jnar GUlmarliei
Vago
VllgO
Vago

Athlê ~!!il
VllgO
Vago
Vago

Adhemar de Barros
Filho

AdJlemar Ghls1
A!lür Ferreira
Altair- Chagas
AntOnlo Mariz
AIlindo Kunzler
Athos <ie Andrado
El'aslUo Calado
Bj'az Nosuelra
Faria LInla
Ferre.lra ~ Amaral

,10el Ferreira'
Vago
Vano

ARENA
Aécio ClI1lha
.Antônio li'1orl!nck.
k'tur '>antos
:Baptista ~oa

Adalberto Clama,rgq
Dias Menezes
F'llll'lm Coutlnbo
Freitas Nobre

, José Camargo



lIDa
Julio ~l'lelr(ll,
Ruben& "'mudo

se

:lI) e.OMlS~ÂQ.DI:. f RAN~PORl'E8f. .
COMUNl0.AÇõ~ i OaRA~ flÚ9LICAS

COMISSõES E.SPECIAI,S, ~tERNA.S:
. E MISTAS "

C~:, S'.tmLLA PRATA DA SILVA LOPES'
LoBai _ M~S.Q, ti. - 'Sal$. lNl - ~~' ,

"-..... :Rama1Ilf. 60J • 604.

i'r~iálmte: R_~L!n.qq. 4i\.e~ ~ ~~~
V1O.4Ir...P1:esJdente~ vasco NeIO - AMNA'
Vlce-.PrliSiqente; W\Q,~ ..: ,A/lOO

X'UtJWIl8

~A

MarJQ, ii.t~@1A

Ma~jo 're#es.
- itugc BaoelAr

8mval l:!!,:.",,,,,,w:a,
Vago

Abel ...~
Alberto ~ta,

antOnio Florenclo
"'i\l,\I,\"''''' ~,,~,o,

-Wm1IJo GOUles
Fernandes Lope!l
JoAo -Guia0
Juv~ Q.IaI.

tlezerra de Notõe!l
Franc1sco Libardon1
Getúlio Q.IilI!i

Hugo ~,
N~ Nbvaes.
Ntna~
PQ..\I!Q, 4.~r(11.

, 'i

Freltc.s Nobre
Vago

MlUl
P ,,,"to ~~ .~Q>96. ~Jii
Amaury MIW.m: - ~ ~t...
FranelsllO Llb!lrdo;\' ~FIIhÔ

B-E.DNlOE8

Quartas·f~, 6J lt,llC! I1or~

Local:,~ ti _ ~ D' 6 - 1l.IUIW' IN I

Secretlr1&: srlvla C'Ur1 KramÍ!l BeiilamID CII
Canto. . ( .'

(CO~HSSQESDE INQU~RltQ,

CHEFE: YQ~ ~NP_

SecretAri&; An~xo I! .... Ramais; 6Q9 - 810
- Te1~.{Qne~ 42-5300

. ( .~

}~:~ilY.::m (
-.r~

~ª,I

vagô
Vago

~twLEN'rES

ARENA ~

Agostlt"J1o aodriguq, JQio CASteld.
Baldacl B'llho "Jonas CanOll
014. ~tI!d!t f10sé P~,~c;\Q

,uaSO. ~tm,\I.t" José s.~
Eurico Ribeiro' , ' t>Qç.e Coelho
Hlldebrar!áo Gulma.- 0zanam Coelho'

rã.es 1q\niçtus Cil.ma.ra
Vago
Va~

~B

J"eO siIP~'
F~~t..ucena

PeIXOto f)~

.Ell1\Ili>If~,

QuaI'tas.-felraa. as lõ,'~ llOraa

~6~ U - liliJa. U'<r 1:# -- &!WJ!.l Q~
6ecre~"~w.~ ~. ~ QAQlili.· k'~_ 4;Q/i~(tl

',' I,
.J, Adalbertc OamarS/o

Dias Menezes .
Fernando ,Lyra

SUP.~1;ES

iaJl:NA

AnaPollno de ~"
Jatson ªat't:~to

I!'Jonm couWWO .
&ul Uno

ClOvIS StenzeJ
I.>eraldo Q;1UlG.~ •
"ÚlJc,!~'" ',~,ltlM

..&aJO C~\i

JanuaJ'lo I..-eltola
João Vlugu
José Penedo
:Jsnelll Mlj,rtme11l

Persiãent.tt~Jil.oQr~, - ....
Vlce-enllll(l.en~~ /;k~ - ~
Vice-i'reSlIien~ t"e(\!,"(t l!Q ... aatIIi

, ,. ,~""i:~.&.AK~

~..'" .
..w:ea~ Jl'l:ottlf
iM.1/~ Y_lU01à J

<V1WQ4lll~..
;v.aiO
,lVaao,

Chll1(Bll ~m,aran"
Francellno Pereira

Grlma1d1 Ribeiro

Bnldaccl :i'llhO :VailQ

Qr;~ ca.~ :V~I
, ,l!lta.Ido Lemos' Vago
Franclsco,'~ 'lag,Q
~Q, _~ . ""Itr

'~ \.
ftqro Luoena., Ya"

.~~LENTlí1fi1

~,
Albmo Z«\l' '~W1et. JA:~.

A!.tQA, RlOil '. O~no,ClU'lelal

O~ Co1lllbra ~~Q, '\lei MqlJR.~
.HenrlqUIl FlU1StQJ1l4, ~q~ _ '

JoA.o Alves ~inJ;{t. a~ão

José Tasso .. ~,ii!e ' Vasq' .

Joslll8 L,I!A\Q. Vago (

JuVênc1o. mM. ' 'Vago'

. f,1arclUo Yma
Navi\nQ Vim

MDS, -

TU.RlV!A "BH

AnW1.~qt~
,ClaudIo loe1te
(JDaq~~.~

(.aM ~!QI-~''{QM ,
• .>OIll f~~ ~uC!UlClo.
A'J,~~~o~' -

Célio Marqüea Ferllan~~

i'~IM.'" \ot~

~@qQ~

1l.o-i~1Il ttei'l
'l'eoUlnlo HeliQ

~ -"'c<.~_·.4

a,

26Tê...ça-fell'a
(

i'l~QWJtEli!,

.. ARENA

Cnntldlq. /lampa!to Vago
Va~o.' - Vago

SUPLEN'I'l!;i

AREN~

"~~Q,
vago

Ary 1e Lima ,
Francisco ttollemÍlera
Prisco Viana '

•
.~ l~, ÇQMt~~Q QI; REY.ÇQ,~§

~X.l~RlQ~gS '
Preslde1!.l;Mi i!l~W t4l1{Q~ - ~

i'URMA "Á~ ,

lli~'fI~liwt_e; ""!?A! ~~ - -,~
'J:URMA "W~

vlce-i?C.~W;( 'l'tl.tIoI.1a- ~Lt)R. ~ '~
~1'~lJ4\.tooi "
~4\

32' COMISSÃO DE êAODE .
PresidenteI Jtm«ulut Qarne1ro - Mll:Q
Vice-Presidente: 'BJlVIQ flOtelho - ABElV
Vlce-i'resldente; Fábio Fonseca - OIIP~

T!t'lU&J::8
ABENA

'AIJlªfl<1Q , fÍrutl
Arn&l.<tq Q~W

~o~ "A"

AdhelllM . l..'"JlSI
arDido CarvaJ.J:1O
Ernestó lIalente
'~~ilHij"e, .l'l1I:lll1lt
JClS8 UllrlOli. 1i'oIJSeoa
~ t i>l~'{"
,'/laMa! 'rai'e!Ia
i'~i Ii'~~
","Q\~,

, all_t~lo. atesmm,
at1.tJNl(JES

~11in,taS-.Jebas, u, l~llI.l -~p'

~!.~,p .... ~~~.. ,..... ~6'l2
Secre!'arlO; BeDQ ªj,q~. (

ç,e.~@o OI..
Joi11l ArtUl1a
JOIie Ci\lIll>rp
,h,,"o b'lU'll.
Ul,ysses \,Í~~

."'J'LENTEj

~A'

Meu Ui<:ÓPa.rUU ~ sampa.1Q
,ilv...ro ,"""'\lOO~~ \J,.W'pola.~ j(~M
armlldo Pr1etQ ,;,\Qílll ~e.neQU _'
80rY liãlll!l.ll'l r (.!\1lUCO II.ill.Clel
,i.J.lulel ... w:aoa ,.\I1unlo ~Q "

,.\.......30 l.'oIoUlut& (~orDllrGQ. oacD.midi
'·"1 .... ~ _ .........~~a4.._ P.lLtljlal
,ermUIUo MagaJ1lãel I,)r~ ftlxUlilW.
,t"lexa t(,1DelN . ~SlJaJ J;:laJ:rosllc
Clerall10 YlilX!.QI, ~ ~\l1Il .
t'f<UM~ ~ ,W~ \,l;\WlltltiM

.~_ ...........:.-""
~~OO ~~!çC
~~ at~ ~

fJ?J.1:. f\IIlloU'
f~t~~ll

pe~OlÜQ flll\lWeclé
&~~IO.ljji

QUlll'taa~felrasl M lll.aO !loras

Local: Anexo 1.1 - 'Ii!~ D' l' - RamI.J 6'1'l
Becretàfll!ol ~ M,greira da ~~l\ ~ ~

~@lrª,. '
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RE.
LE.
Alf·

MDB

MDB

MDB

Dias Menezes
ARENA

...

SUPLENTES
MDS

Henrique-Eduardo AtVell_~

REl1NJOE8
QUlntas-1elras às 16 botai . , r,

Local: Anexo n - Bala a-A - Ramal: 6DlJ -h

Becretl\rla.: Marill Teresa de Sarros Pere1r~'

Rafael Faraco

Mauricio Toledo
F1exa Ribeiro
Osmar Leitão

!!:leio Alvares

."

9) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADIf.
, A ELABORAR PROJETO DO CODIOQ .

DE ESPORTES ~.

:Ptesidente: Omelli Martlnelli - ARENA
Vlco-Presldente: Brlgldo Tinoco - MDB
Relator: Slnval Gnazelli - ARENA "
Relator Substituto - Fábio Fonseca. - MDl'

TI'I'1JLARES
ARENA

Fernando Fagundes Neto Ml\rolo Paes
Ardinal Ribas - Lins e Silva 'I

:RUY Bacelar Parslfal Barroso
Mário Telles )

MDB
Pedro Faria

SUPLENTES
ARENA

Bezerra de Nor5es
REUNIõES

, Têrças-felras. àS 15 horaS
Local: Anexo II - Sala S·B - Ramais 604 é 6DIl
Secretário: Afonso Henrlques de Guimarães Neto

ARENA
Stéllo Maroja

J
mJlJ,ABE1I

UENA. 11 O B
PID1!6 SlIJgadQ(/ ~Adalberto oamargo]
Daso CD1rnbra ~adre Nobre
Sousa Santos \i ale.li Ramalh0.J
Fl8XaR1lle1rO~
Oswaldo ZlIJ1ellG '
MlIJ10el Taveira.
Furtado Leite ~1

Oardoso de Almeida
Jollo Alves

COMISSÃO ESPECIAL PARA
VISÃO E ATUAI.IZAÇÃO DA
GISLAÇÃO SOBRE DIREITOS
TORAIS . .

Presidente: Norberto 'schnúdt - ARENA
Vice-Presidente: Florim Coutinho - MDB
Relator: Altail' Chagas - ARENA

ARENA
Prisco VIanna
Wl1mar Guimarl\es
Zachariu Seleme j

MDB .

Marcos Freire

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA If.
APRECIAR O PROJETO-DE-LEI QUE'
DA NOVA REDAÇÃO AO CODIOO DN
PROPRI,EDADE INDUSTRIAL. j

Presidente: Lomanto Jünior ~ ARENA
Vice-Presidentes: Wl1lter SUva - MDS a Il:dlioJ):

Sonos. - ARl!'NA
Relator-Gerai: Oéllo Sarja;:;;: ARENA "
Sub-Relatores: Mário Mondlno - ARENA ~

Aldo Lupa:::' ARENA - Hllrry Sauer - MO;!:!
ARENA .

Fetrelra do Amaral F'agundell Neto ,
Arlindo Kunsler

L1sâneas Maciel. _ .. "1
Local de reuniões e funolonamento da Com1SSãof

Sala 8-A, do Anexo Il e seu "mezzamno" ""'t
Ramais 60S e 604

secretl\rta: Stella Prata da SUva Lopes

6} COMI§SÃO E~,PECIAL DESTINADA A
i§TUDAR OLOSALMENTE O PROBLEMA

DA POJ,.UIQÃO AMBIENTAL
Presidente: Jl'll.rfa LUna - ARENA

,Vloe-Presldente! Aureliano Ohaves - ARENA
Relator: Monteiro de Barros - ARENA
L 1,1TJ)LAREª

ARENA' M O J5
Ferreira do Ama.ral Thales Itamal1to
Céllo Marques P:ernandes Waldernlro Telxe~ .

• .J ....l. Ii.tJ.l'LENXES
Mário Telles l'~'" Pacheco OhavlI8

iteuniões: Terças-feIras, I\S 1'1 !loras
Local: Anexo n·- Sala 8-A - Ramal 603
Secretãrla Allla Pellclo Tobias

n COMIS~ÃO ES!PECIAL DE~TINADA iA
ELABORAR AS MEDIDAS LEOISLATI.
VAS NECE§SARIAS A INTEORAÇÃO
~OCIO-ECONôMICA E CULTURAL
DOS POVOS DA COMUNIDADE DA
L1NOUA PORTUOUESA. BEM ASSIM
ifORNAR REALIDADE A COMUNIDA.

. DE LUSO BRASILEIRA. '
presldeme-;- Dal'i, de Almeida .:. ARENA

VIce-Presidente: JJl:U1!Ipldes Carcloso de Menezes -
ARENA :l

Relator: Joio jifenezes

, ,-' ,"--.",••,,~. RE1l'NJOE8

, Qujntas~ItM. AI 16 noras -. '"
Local: AJ1egO itIi .... SaIa 11! 8-B """ EfAmáfj 10'1

e 808
" Secretâl1a: GelÕ1 Clemente BatiSta.

q.) COMI§SÃO DO POLlOONO DA§ §~CA§

Prealdonte: Lu1I Garcia - ARENA
Vice-Presidente: ,EJenr1que EduarClo Alves - ,MDS

~_.. ~ITULAREª. --
~.- .ARENA '---,' (

Eldgard Perelrà-r"~~ Jorge Vargas \
Ernesto Valente ( I' Jos~ .Alves
r"rnlll'cJlno Perelrãi ''José Penedo i
,1anul\rlo D'eif;o!lp, _' ',~~ 1'Iua Bacelar,

~-- , MOB "'c_ '

Alvaro L1Ws --'" .Vln1clua cansan-,l!Q\. ,; 1
E'etrõnlo h'l~elredó ~ - ,"-"-'

,,'_' SUPLENTES i r-
\ .L ÀRENA . I ar

Blra1do Lemos .1vo Sragà ~__ ~ _ I - J

Francisco Rollemlierg José Pinheiro MaoHidõ
Furtado Leite ~osé Sampaio . _.
Orimaldl Ribeiro. ,Prisco V1lIJ1.. (ao
Hildebrande Guimarãe; : I .'

.'-.., MOS -,"I~'---'

Fábio Fon~"" 1". MarcoS ~relre\
~'ernando Lyt'a. ",.,f ' Severo Eulallo1

lt;EllNlOE8 "-
Quintas-feiras, às 10 hOTas.; liillI v"'"",

Locsl Anexo U - Sala n\< li-A - Bamal llll4~'
Secretârlo: Vânia. Garcia. Dórea """<,

5) COMISl;ÃO DEVALO.RIZArÇÃ.º
ECONôMICA DA AMAZôNIA

Presldantol Joaquim Macêdo - ~
ITlce-Pre51cleme. JIUJo VIveiros """ AlfDEt

. ARENA .
JOão Castelo~'~) Stéllo Maroja;
Juvênclo DlllS·. -'Rafael FaracO
Mauricio Toledd); . ';Vago -
Siqueira OamP§íiI~~' Vag.ê, ':\';!7t~~é I14DB ,..., ,
J. O. Ara.újo Jórgi' RU7 ll~
Joel Ferreira • '.-iif'+.. jJ1PLENTEfi

ed~~' Bod 'I' ~);Nunes'~
Eraldo Lemos . '~;Pedro ~~

- Jarrnund NUSel? . i/Vago J
Leopoldo Peres ';Vago
NóSller A1rnel~! I

'll tiIDB ~
Antônio Fo,nte,' ,Freitas' JiJiii1
Franclsco i'infA)...... ' ."osé Freire .

ltEUNJOE8 '
QUartas-%eI1'U I\S lfi horas - ,.."",.,-, Argllano Dario

LOCal: Anexo II - S~ D9 8-A • RlIJ1laIs 605 • G06
Secretã:tlo! Agoatinho ll'lOres"

t, MDS

:amB
Pedro IVó)

SUPLEN'l'ES
ARENA _

.;yllmarp~
,wago ,

Vago '
Vago ,I

~lól Lenzi
netúllo DlaII

,
!Abel AvlÍa
Flávio Olavlne
~olo Vargas
Slnval GuazeUl
iVasco Amaro

MOB ~\.
iA!encar Furtado Jalson Bi.rr~;;;
;'10 de Araújo JOl'se'-ó-.J.2~ld,a~lU

Argllano Dario
l'~ernalJdo CUnha

Amérlco BIllSI1
J!lenrlque 1"anstone
João da C4Jnara
Siqueira ClUDPOS

SUPLENTES

ARENA '
,WlImar qmg@
iVago
,lVago
lVagq I

, Vago

I MO:13 \
Carto9 Cotta " l José BonffdCió lieto~
Dirceu Cardoso "h~_C, SIlvio att~

ltECNIOES r
Terças-felru. I\S 10 boras ..
,Local: Anexo n - Sala aos - 9.ama.1l1M

Secretário: Romoaldo F~rDalJdes Arnoldo

I, 1-1....'--........

3) COMISSAO DO DESENVOLYIMENTO
I DA REGlAO ~:)UL -
!Presidente: Aroldo carvalho - AREN~

Nice-Prll8ldenw: Snvio Barros - MDa J
I ~TOLAS~S

" ABENA ' -, I 'I-~

:Adhemar Ghlsl· Milrlo Mond1tiO
Alberto Boffmann Lauro Leltào
Dib Cherem ' Sylvlo Ventux;olll \ ,
1talo Contl Vago --~

Francisco Pinto ': VInicius OllJ1sartÇâ:ól,
'.L'bales Ramail'..o Walson Lop'68.:j '- CJ

'. SUFLEN'J:E§

L~- ARENA 7; \
Djalml1 Bessa. ,- Marco Maolef
l'erdu"lJu l\~ngalhlles Odullo DomingUell~
Gonmga Vusconcelos . :Passos ,;>Orto
Homero Santos PaUllno Clcero.,J
Joso Sarl.tpal~ j '~.MOS ,,-;.;,,{

Henrique Alves \ l \\Valter Silva 1
Rubens Berarela ,Vago

REUNIOr.:S
Qulntas~telras. I\S lb noras - - -__

Local. Anexo 11 - Swa. li-O = Rama,1il 6U , 613
Secre~arla - Maura TeIXeira Ferreira

I -----
. 2) COMISSÃO DO DESENVOLVIMENIO

DA REQIAO CENTRO-OE§TE

Preslt1C:ute; Gare1a Netto - ARENA '1.1

Yice-l'r~sldente: .Juarez 8ernarl1ea !!!l MDa .
~l'J:llLA1tE"

, ABJlUIIA
Ara Valadão v. uastão M!11IeI:~
Brasll10 ClI1ado _, Marc~Uo Lima '-_
Emanuel PlnhelrQ ) Itezende "'","~el .
Jarmund Nass~...::.-._, tJbaldo Barém .

-"I MDB"'.,
, JerOn1mo ae ill1taD&

': (1) COMISSÃO DA BACI4I
.I DO SÃO FRANCiSCO I

- Jtres1dente! Lomanto Jl1nfor ---ÃltmNA' -.,
: lVlee·.E'reslden~; Oceano Carlelal e AWIlN~.

,- . . ,'nrULARE~

_ _ ,; :ARENA '-- _
Bento Gonçalves -:.:.. Ricardo FI~
EraJdo Lemos RogéI:1o ReiQ)
Çlccaldo BulllOcs . Vasco ~eto....t
Joslas LeIU! ~ -

I PREÇQ DtIST~ En.MPLAR - Çr$ 0,10


