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;CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMAR-IO

MlnLl'S Gerais:
Dna.r Mendes - ARENA
Elias Carmo - ARENA
Monteiro de Castro - ARENA
Slnval Boaventura - Ai'tENA
Tancredo Neves ..:.. MO.B

São Paulo:

Aniz.Badra - ARENA
. Baldaccl Fílho - MDB

1

, Gastone Righi - ~B
Levi TavlÍres - MDB
Lurm Sabiá - MOB'! Pedroso Horta. - MDB

I. GoIás:

AnapoIlno de F\1rla - MDB
~I Joaquim 0.ordelro - ARENA

. Bahia.:
B:aneqUim Dantas - ARENA
Heitor Dias -, ARENA
MárIo Pive, - MDB
Odulfo Domingues - ARENA "',
Ruy ,Santos - ARmNA

ESpirito SlUltO:
Feu Rosa - ARENA
Mário Gurgel - MDB

Rio de' JanelJ:P:

José Saly ..:.. ARENA
.Sadi :Bogado - MDn

Gu~nabara:

, Erasmo Pedro - MDB
Gonzaga da ·Gama - MDB

RAUL BRUNINI - Adalll.lll;âa à ConsLiLuição da. C9.1;ta. da. Guanli.bara••
JAMIL AMIDEN - Segunda semana Nacional do Escritor;, promoção

aOll ex-oombaterites.

V - GEAND)1: EXPEDIENTE'
F~ANCO MONTORO, MAGALHAES MELO. ANTONIO'BRESOLIN !'

ARNALDO PRIETO - RODlenllgem ao Konr~d Adenauer. .

I VI - ORDE~ DO DIA
RUY LINO, FRA.!"'lCrSCl) Al\Ú\RAL, ADHEMAR FILHO, ANIZ BA..

D~~, JOSS: ESTJl:VEl:? NYSIA CARONE, CUNHA BUENO, VASCO FI..
ffio - apresentação de projetos de lei. '

DAYL' ALMEIDA, FELICIANO DE FIGUEIRO, JOSS: MANDELLI,
TEóFILO PIRES, FIGUEIREDO CORREIA, AROLDo CARVALHO,
ADHEMAR GmSI, EDGARD DE ALMEIDA, GENl!:SIO LINS, HUMBER..
TO BEZERRA, LUIZ DE PAULA. DJALMA FALGAO, JOSl!:SALLY. ADHE..
-MAR FILHO, c GASTONI :RIGHI, MARAO FILHO, SADI BOGADo. NA..
ZIR MIGUEL: BATISTA MIRANDA, GABRIEL HERMES. ROCKEFE.L
LER DE LnvrA, NEY MARANHAO, ANTONIO BRESOLIN, ANACLE'I'O
CAMPANELLA, DOIN VIEIRA - apresentação de requerimentos de In..
Itn'mnções. . . _. .

I - SADI BOGADO - questão de ordem sôbre assessoria parlamenl.ar., .
, ADQLPHO OLIVEIRA - SU1.ação pol~ttca. a.tual.

I VII:-- EXPLICAÇAO PESSOAL
LURTZ SABIA":' Desequllfbrlo financeiro das indústrJas.
CUNHA BUENO - Zona de livre comércio da América Latina.
CARDOSO DE. Al·MEIDA - Produção algodoeira; visita do repre.. :

sentante da. Cooperativa. de Cotia. a esta Casa.
MILTON BRANDAO - Crlac,ão da UniverSidade do Plaui.

, BENEDITO FERREIRA - Cobrança. do impOsto territorial rumi.·

vm - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
I IX _ ENCERRAMIrn'TO ~ . I •

j - MESA (Rel.ação dos membros)
2 - LíDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS (Relação dos :nem.. "

. . bras) .
, - COMISSõES (Relação do~ membros das Comissões permanen-

tes. Especiais, Mistas e l111 Inquérito) ~
6 - ATAS DAS COMISSO.ER

Amazonas:
-

30el Ferreira - MDB
Pará:

Armando Corrêa - ARENA
Ceará:

Vicente Aúgusto - ARENA

Rio G.mnde do Norte:

Grimaldi Ribeiro, .ARENA

Paraíba:
Flavlano RibeIro -, ARENA

\ . José Ga.delha. - MDB

I
Pernambuco:

Souto Maior --' ARENA
Tabosa de Almeida - MD.B

Acre:

oforge Lavocat - ARENA

i - 42& SESSÃO DA l' SESsAO LEGISLATIVA DA 6' L~GISLA-
TlJRA EM 26 DE ABRIL' DE 1967 .

I - Abertura da Sessão
II - Leitura e ailsinntura de. ata. da sessão anterior

m ...:.. Leitura. do Er.pediente
IV - PEQUENO EXPEDIENTE

ANTONIO BRESOLrN - Falta de crédito 'às 'emprêsas do Rio Gran.
de do Sul. .

CI:O ROCHA·- Elogio au Go,ernador Paulo Pimentel
i

do Paraná; en·'
contra programado de agrônomos e veterinários em Brasil a.
r~MILVERNES LIMA - Ajuda. à Casa do Estudante de Pernambuco;

auxilio às populações do Vale do Pajell. , .
BEZERRA DE MELLO - Ploblema. do en5lno superior no PaI!;.
CUNHA BU:eNO - Congresso Nacional do Café; reforma. judjciárla,

paulista.
HERMES-MACEDO - Reivindicações da. agricultura paranaense.

. RENATO CELIDONIO - Exportação de café e reivindicações da oa·
te!cultura. . . . .

ADHEMAR FILHO - Eleitos negativos do IeM sóbre a produção agro..
pecuária e pesqueira. .

GASTONE RIGm - Anistll'J. aos condenados por crimes politlcos ou .
de parallsação de serviço. .

VITAL DO RJl:GO - Dane-s causado-,3 por violentas chuvas no Nordes·
te; suspensão do pedágio na ponta para Patos, na Paraíba. .'

MARIO GURGEL - Louvor ao trabalho do Centro de Aperfeiçoamen
contra o Sr. João Goulart, na 21) Vara. CrimiILll.l 'do Distrito Federa.l; mau·
guração da. Escola 'Conde Pereira Carneiro, em São Paulo. .

EFNEBTO VALENTE - Contestação ao jornal "O Globo", q1lanto a
lI1otlcla. contra o nôvo Ministro do IIíterlor. .

CLóVIS STENZEL - Pl'ot1uç!lo de cebolas em São José do Norte, Rio
Grande do Sul.

LEVY TAVARES ..:... Condlçó~ ,competitivas da indústria naclol)al em
CllncorrêncillS mternacionals.

ALDO FAGUNDES - Importância econômIca da pesca..
. DAYL AL1\'IEIDA - Inst.a!flçllc, de pOsto do SAMDU: em São Fídells,

Estado do Rio. . -
ISRAEL NOVAES - Noticlf1. sõbre a. substltuição do Presidente da

Caixa Econômica Federal de .Sâo Paulo: concessão da. medalha. dos FIln·
(ladores da Real Sociedade Geo~áfica aos 1l1Dãos Clâudio e Orlando VI·
las Boas, 'lue dirigem o l'arq:le Nacional do XIngu. ,
t.. ' .....'..;.,__~ -- ~_.:__ ___,.-----:------ "

\

42~ SESSÃO EM 26 DÉ
ABRIL DE 1967

,1"RESIDf:NCIA DOS' SRB. JOSe no-
"MFAOIO, 1° VICE·PRESIDENTE,

GETúLIO MOURA, 2° VICE-PRE
SIDENTE E. BATISTA RAMOS,
PRESIDENTE. I

AS ..13.30' COM!l?ARECEM OS
SENHORES

Batista Ramos
José Bonifácio ('
Getúlio Moura. \
Henrique De La Rocque
Ary Alcàntara

-Minoro Mlyamoto
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Mato Grosso: ~' kUdas a cUrto e longopraso, ws- e:n última instânoia, o bem estar da n-Ot'ss. pecuária. terá do Congres-o •I cet.lvels de recuperação !lnancWa *,olal. - mente de nós, técnloos da. terra..
:ri:dl1 Ferraz - ARENA do Elo Grande do Sul. Submeto assim a elevada. consS· 60 tóda n solidarIedade, prlnclllal-
Fel1cia.no Figueiredo - MVB , Entanto, não me parece su11- k1eração de V. Excla. o que vem AEslm, Sr. PresIdente, solloitel ao

Paraná: ' J k\iente, s.m.o. s6mente estudos kSe ser expOsto. Sou idólatra da Sr. Ministro da Agricultura, e peçtJ
''''berto Cost" _ A"''''''''~A apont.ados dll. espécie, eis QU~. ai 191utese mas sinto-a. fugir no ,atro- o apolo desta Casa, que seja lnstp.lac
tõld Rocha ...:: ARENA" ine pennite ao comparaçi'io da pro- pêlo de uma. caudal de idélll.~ e da na cIdade de Palmas. IA no su..
Ililacl1ll.l'las Scleme _ u .. <........ lfLsslonal da Medicina, hã. pll.lla.t1- pensa.mentos que desejava., trans~ doeste, onde o progresso se faz sen...

non-lW'l~ lVos e corretivos que minol'am &1- !m1tlr a_ V. Excia., a titulo de 00.. tlr n90 agricultura e na pecuárln. um
"I' santa Catarina: ,tullçlles afUtlvas e amenIzando < o lIaboraçao de modestJsslmo prefeJ- Instituto ngropecuâ.rlo .de pesquisas

trauma psíquico, indIvidual. ou co,;, if.O interiorlnno. S~l, de :,nte~ã?- clentiflcns. a fim de Que os !UhOIl
Jonquim Ramos - ARENA !letIvo, criam ctlndições temporais que algumas sugestões nltO tesl.&~ dos lavradores e dos pecuaristas 1'09-

I"'lo Grnndo do SUl'. para terapeuticas radl~ais. Item ao crivo das "ordenações int- eam conse"'ulr aquUo que seus pais
"'" Ocorre~me narrar fi V. Excia. perIals". "'"

:A1bert{) IIoUmann _ ARENA que. no mlcio do ano em curso, em Xn tMto, salve-se ao menos 1& não lolITarnm a t~cnlra. da. agropo-
,:Antônio Bresolln - MOB -' irlrtude de falta. de encaixe, deter- mtenção, que tem multo do nâu· cU~I~. ,
'Clóvis Pestana. _ ARENA Immada pela execução da Retorma '-!frago que -enxerga. ao longe, um Auslm. Sr. Presidente, ngrndecen-
'I G'Ji\l'es Soares - ARENA lJ"ríbutárla, esla Prefeitura recor~ :ponto lum1no~o do a atenção dos nobres cole{:as, so11...
,Jo::é Mnndelli _ MDB "éU A rêde bancâl'la. de IjuI e 50- Queira aceItár V. Excla., no o1to sua solidariedade a êsse eoncla.~
';Vnsco Amaro _ ARENA aieitou operaQÕes Cle crédito da. ar. 'ensêjo, o tributo de meu respeito, ve, c01'\.Clamando O!J técnicos dos seus

tiem de NCr$ 10.000,00 (deI mU admiração e devotada amizade, - Estados li. que façam tudo no sent,ldo
I' O sn. PRESIDENTE - A lista ela eruzettos novos), em médIa, em Doutor SolO1/. GOflcnlves da Stlva, do bom andamento dos trabalhos do

rtaesença acusa. o comparecimento de cada instituição. .' i'refeit-o Mtmiclpal" (jl!tlito bem.) Congresso Agropecul1rio aqui emBra.--
I ~l Senhores Deputados, u Conun popU1Çl" âas nove lnsti-' siUa. de 6 a 12 de agOsto.
, JDstá aberta. a sessão. tuiçôes a que foi dirigida do- Sr. PresIdente, Srs. Deputados, ao Era o que tinha & dizer, Sr. Pr~
1 . Scb 1\ proteçlío de Deus .1nlclamee cumentada petifttõo, uma. nnlca. proceder à leitura. dêsse docUmento, S1dcnte. (ltlulto bem.!
Ilorsos trabalhos. '. " ..... reItero o apélo que já formulei desta
, O Sr. Secretário procederá Ao lel- pronuncIou-se !avorê,velmeute e trIbunA, agora. com a integral soU- O SR. MILVERNES LUU:
I "ter! assim mesmo "encendo juros deiO'ura. da. atl\ dlt sessuo an or. mais de 3% ao mês. ' daried~de da. imprensa do meu Esta- (Comu/tlcaQáo _ U) _ Senhor Pro-
I O SR. VITAL DO ImaO, servindo Torna~se assim o dinheiro, no do, da Associação çomerclal de Cruz rJdente. a Casa. do FJltudante de Per-
"omo 29 Secretário, procede li. leltuM Rlo Grande do Sul, a mercadoria Alta.. eda Assoclaçao C~merclal e ~o IIlunbuco, que abrJga estudante de todo
'ra da ata da sessáo antecedente, a anaIs rara e mals cara, dlffcuJtan- PrefeIto do meu Munielplo, Ijt!i (2I'tU1- J {) Nordeste, atualmente com 650 sócios,

I
qual é, sem observações, nssinada. do e onerando as âtlvldn.des essen- to bem.)' I e mais de quatro centenas de candlda.-

" O SR. P"''''''''ID'i''''''''''''' _ """-"_Me tlIais do povo gaúcho. S CID RICI"t\. ! 1'1.5 a!:1'uardapdo vaga, debate-se em
~ 1:M~"\~ ~~"6VlIt', Decorrênci(\, dêsse fenômeno, ai 0 41 It. & • J uma cri..~e financeira sem precedentes,I'" leitura. do expedl~nte. :está o desemprego na 1'amlgllf8úa (Co?nunwctgão - Bem revisão do I em iace dos parcos rec1\l'sos Que lhe

I., O SR. HENRIQUE DE LA Roa- !Região da. -Produção, flagelo soclalj oradorQ -' Sr. Presidente, nobres !'fio destinados.. I

~UE. 19 SecreMrlo procedo à. leil;ura. que atormenta os administrado- Deputados, hoje, na. sessão matuti~I Dispondo de a.penas 136 milhões 68
. do segUinte res. a mingua de recursos. Impedi- 1le., o nobre Deputado Antônio Ani· cruzeiros nnt1[.!os. dos quMs qunrent,l\

\
, EXPEDIENTE tios de, pelo fomento de obras pú- bem teceu elogios à pessoa do ilus- são oriundos da Unláo. e os demais do

blicas, 'absorver a. mão de obra tre Govemador Paulo Pimentel, do C!ovérno do Estado. Prefeitura do He·
, IV _ O 8ft. PRESIDENTE: ocIosa, a esta altura, angusflnda Paraná. O elogio sincero e espontll,~ cite e Univel'sldl1de de Pemam~uc().

~ '!esesperada. que nlío serão lia- neo. que partiu de um compnnhelrú não t~m condlçõe. plU'a ntenaer ac·!
, EstA !Jnd3 a lei/ura do expediente. i1uçoe.s assistenciais que longe de cujas qualidades n1\o é -preCISO men- seus soCIOll.

Tem a palavra o Sr. AntônIo :B~- atenuar, agravam o problema na cionar' inclusive seu esplrito de leal- Torna.-se necess4rio um!!. asslstt'nC'11lo
.olln pa.ra. tima. comunicação. ~anutençiío de unt sub-mundo de dade ~uito me desvanece pela aml~ financelra de mllJOJ' porl~, Ind1spensÍl-
, O SR. ANTONIO BRESOLINI mfelizes desajustados. zade' que tenho ~ pessoa de Pa.ulo vel à complcmcntaçlio de ~llS drsp...

CreIa, V. ExcJa., Ó panorama Pimentel o grande Governador que S811.
o <pomunJcagiZo - I;ê) sociológico. invertidas as -posições. temos n~-nromento. Daí o np!lo que :nl!st.e momenlo laço

í 81'. Presidente e Sr.. Deputados; mas conservadas na essência. a ca- Paulo Pimentel iniciou a sua vJda ao ilustre Supermtenclente da. SU-
lmmunclei "há. dIas dlseurso nesta Jjlleldade de ap~;cIação "\Ústo de- pública há bem poucos anos. Quan- DENE. General Euler Bentes. no seu-
pasa, apelando para o Govêrno no !baixo da ponte. que elementOll do Secretário de Estado dos NegóciO! Udo de que acolha os anseios dnqUCll!1
fJenLldo de que atenda As justas l'ei~ não forneceria para o.s nltos eR- da Agricultura no Estado do Para,- qUE' procuram Instrução, enfrentando
rvJnc1lcllçõcs do RIo Grande do Sul, calões da. administração que, 1'!.áo ná, revoluclon~u a nóssa. agropeeuâ. as difiruldades dos orçament.os de beu~
~f) que se relere ao crédito e dinhc.l~ raras vezes. m1limetram dec1soes rla Com sua mocIdade pujante de [a.mmal'es, autor1zllndo o estudo de
1'0, poIs multas firmas estão l1mf<aça- Ide 1'lgldez tecnocrátfca. . oo;agem e de luta cooa: seu esnlrito uma; fórmula que eap!W!te o seu 61'p:l\O

Flóe dessa.. preocl1pll!:lI.o consbw- 'umi' n -a àlstrlbulr uma dotnçao i'l. C'.asa eOll
t1as a fechar suas portas, com grave. te umll série de conclusões e de s~mples e quase h Ide. sem o 1lU Estudantes. certo de ((ue este.rá au-
prejulz<ls para: a economla- do Estado medidas a Berem tomadas pelos COl'es partidárias. procurando sempre "illando o mercado de trabalho de SUlIl
~ para milhares de trabalhadores que órglios responsúvels da polfllcn .ft- ajudar ~ l10mem do interior, êle d~ 1urlsdJção e préJPo.:'ctonando uma 1:0--
;rlcarão sem o ganha·pão de cada dia. rlancelra que se ajustam a real1- um sentldo de evolução à nossa pe- luçéo de real valor pata rr'glilO lJOf-
i o meu pronunciamento teve funda. duae sócio-econômica desta Re- cuárla e i\. nossa agricUltura. em nos- desUna. <

repercussão na. imprensa e entre as gUio que, a ,seguir enumero: &O Esimlado. A P 1 p'_ Nesta oportunidade. d!riJo-m!! taJn..o
kllasses empresa.riais. Tenho aqui - :Ass ,em nome ..a nu o ~en' bem às lldminLstl'açõE's dos BancO$ do
~uns manlfestações de apolo: uma: da l I 19 - no setor privado: tel, os meus sinceros agradecllncntos Brasil do Norde!lte e do Estado de
:Associação Comerclal de Ijuí, e outra. . (I). ampliação dns fa1xaa opera. ao nobre Deputll.do AntõD!o Anlbell1. Pernaínbuco. sollcJtando-fues reco-
tt& Associação Comercial de Cruz c10nais para um teto de cem mil Disse !!sse nosso ilustre colega Que mendarem àS suas agências. loc&lil!a~
:Alta. cruzeiros novos a juizo do. agência lá no Sudoeste vinha ocorrendo uma das ne. Area do ft1e do Pajl!u, a pru"
, .Além dIsso, o dr. Solon Gonçalves aocal. para financIamento da la- série de desmandos contra os lavra· Ino'l"erem a/assist.ência financeira. qUI
~!t Sl1v.n, dinâmIco prefeito de 1Jui, \'oura; dores do interior. Parece que S. ExIl, se· impuser aos J>!qu~nos prop1'1et.á,1'1U8
~olnando conhecimento do meu dis- li tA b i! d ento . lt 11 -, .- t - tii..ur-o "'tr"v"s d". colunas do presU- li) crédito prIoritário para. aqui- n o es.. em n o:rt11a o no mom e Mr-lCU ores a ..A.ls..,n es. e que ..,
li .. .. .. " "'" slçno de maquinaria agrícola' em AqUilo aconteceu' quando o Preslaeu.- verem d-evnstadll.8 pela. 'dltima5 \!n-

. gloso Jornal "DIário da Mo.nhã.... de qualquer tempo; 'te antetior. do InstItuto BrasileIro de chentes as lnst.alaq6es de suas proprle-
lf.'nsso Fundo, dirigIdo pelo talentoso c) crédito rápido e fácil pa.rll. Reforma. Agrária, aU se instalou. para dades e as lavouras, .
eolella de imprensa e amIgo '.rullo eletrificação rural; ver se ha.vla casos de injustiças e de Estas são, Sr. Presidente. as reMn..
!Fontoura, enviou ao Pr~sidente do , posses Ilícitas. Hoje, posso afirmar, c1lcl1"ões que trago do meu Est.aalJ,
lBanco do BrasU a. seguinte corres- . cU- atendimento ràpldo ao mu- Sr. Presidente, nada. díssn acontece confiante que mereçam. da parte dD8
l'0ndênola: lUdrlo, ell1nInando-se c?mplexlda- lã. Temos um nOvo Presidente, o podêre$ citados, U soluções IIlmeJadas.

I
', SeÍlhor :?residente des burocráticas que, !numeras ve- Ilustre Professor CéslU' Cantanhede <M1IftO bem)

tes determinam o retõrno do agrl- . t J êJ : I
, Em l'ecente pronunel'lamento, o cultor a.té mais de 10 vezes à Car- que de Imedla o reso veu aqu e pro O SR. EEZERB.\ DE ntELLO:
Deputado Antonio Bresolln manl- !teira; blQ~~o também, Sr. Presidente, lel1l.- (.(1umun1í'lU;lIo - Sem rc-d.são dIJ
tf~t(lU no plenário da C:1mara. Fe- e) elcvarão dos limites operucto· brar à Mesa e aos nobres colegas des- orador; - Sr. Presidente. Srs. Depu~
lleral sua preocupação pelo que nals no setor do crédito para o co- d t b d 8 tadOS. o Brasil tem sido palco, nestes
l'Iaflrmou completa falta. de erédl- mérclo e indústria, considera.ndo ta Casa qu.!'. en ro em reve, e úlL'mos dfas - 1'ilrttcularmentl! Bra"
!to e tots.l desap~eclmento do di- que para mais dois anos o limite a 12 de. agosto. teremos em Brasllla, eU/n e a CapItal do Estado de É!fiIJ
nJ1eiro no Rio Grande do Sul". :fixado é o mesmo; - com a aquiescénola d~ Exmo. Se- Paulo - de aOOl1teoíment!l3 lam!'l1ia-
I Ao têrmo. dirige apêlo especial . f) est:zbeleclmenw de n01'n11l6, nbor Presidente da Rept'lbllell. e do vels. Reflro--me ao vellio problema. dos
.ao eminente conterrâneo. diretor- :fIxando bases de reInvestimento Ministro da Agricultura. um encon· excedentes que vem agltando 11 popu-
~resldente do :Baneo dó Brasil. para novas operaçõp.ll. tro de agrônomos e veterinã.rlos de laçM estudantil, & qual, com ra7l\o. se

Efetivamente, S. Exela. nada D9 - no setor público: todos os Estados do Brasil, a fim de revolta porque as faculdnd~ e unlver...
mais. fêz que proclamar naquela. Ensejar facilidades de créd~{) a tratarmos exclusivamente dos proble- Bldades não lhe proporcionam as vagas
Casa o que tem prendido a aten- curto e longo prazo às adminIstra· mas e do desenvolvimento da nCls~a nccessnrlas para estudar.
~fio dns equipes dirigentes do pais ções municipais - as primeIras su· agropecuária, que tanto carece do O problema Dto se resolverá C0111
:race ao clamor púbU('o de tôdas III bordh1adas a tetos proporcionais amparo dos podêres públicos, nara que' convênios feitos l liltima hora ou me-
pnrclalldades soclll.ls. ia receitas, já que por manda- possa alcançar um sentIdo efetivo de 111dns de meia patnca. O problema da

Já tive oportunidade de afirmar :mento _ constitucional, operações evolução. educação superior no Bra~1l é gra.ve
~ue é úrgente um estudo em pro~ Cl'editlcIas das munlcIpaUdades Elio o Exmo. Sr. PresIdente da Rept1- e {.em de ser ~llcarnr1o·com a Ilt'ritl-o
!fundlc1ade para que se alcance fixadas nas I"llI ofl'll.mentáriss; as bUca, que em tão bOa hora, lá, em dade que exige.
ldJngnóstlco exato, menos dos DIa- segundas em função de projetos Londrlna, conelamou todos os brasI- Todos sabemos que as un1Versids'"
~e8 decorrentes que de sua casua· enquadrados em nOrmas técnicas leiras a se unirem para tudo fazerem' des braeJ1eiras nascerE!lt1 ao DcUlI dar&.

t. lId4d" ~a.rA entlo ie ~~ JQfo'l ~_ .' serem ctetermmadal e que vfs@! em ~eficio da. noslla agrloultura e ao acasq. sem planejamento. Foram
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:on"'",,, pulverl'zad"'", aqui e ali. nas O SR CU",n.rA BUENO - a. solução do problema da. seglút" je. al~do êste ou aquêle motlvq
~.......... ...._. ...',.~: da instância. o' cobraJ: novamente êsse' impôsto deL
Capit-llis que se reuniram só no pape!, (Comunicação _ Sem revUão do A primeira fase foi cum"'rlt1a, baixo da. capa de taxa. de melhorllo4
sem nenhum .sentido de unidade. d) S nh P ld t 8 ,,~.~

é A-'d tora or - e ar l'es en e, rs. ràpídamente pelo Tribunal de mento& ruI""". ,
Sabemos tamb m. Sr. Pr""" en e. Deputados. instala-se ,hoje em São Justiça. Aqui ficam as sugestões, os apeJ.úC

que essas universidades não m1n1stran, Paulo o Congresso Nacional do Café, 'O respectivo anteprojeto 1'01, e 'aa reclamações das associ!1çôes rUoi
cr ensino no al~ uivei que devem cnsi·' patrocInado pela. Confederação Na- enviado à Assembléia Legislativa' rái& do meu Estado e muito em eSi!
nar, e não têm o planejamento neces· oJona1 de Agricultura e l:ontando ..com- .em Principios de 1966 ~ e, upesar peclaJ. dos la.vradQl"es pa.ran~
Bário. sabemos igualmente quais 09_.0 pa..lo da FARESP e das federações dos aplaWlOS geraill. Só se. traJlS- , que se vêm prejudicados com ao poll.J
p1'Oblemas que elas enfrentam. de agricultura dos Estados.· do Pal.'a~ .formou na LeI n9 6.142, em Ju~ Um até aqUi seguida pelas autorld~

Ainãa hl1 poucos dlaS lia. eu uma riá e de Minas Gerais.: nho de 1961,' des. mormente' no que. diz. res1>'~it~
espécie de relatório do Professor Ru- , Posso adiantar à Casa. qU,e (1 con- }la tramitação surgiram peJ'ca1- à. parte cafeeh'a. ", I \

dolph Ateon, "Novos Rumos dl1. Edu- clave foi convocado em hOl'a oportu- ços vãrlos que.' embora. sem ca- Era o que· tinha. a. dizer., sr. J:'rli..
cação- Superior". Naquele t,rabalho o na, já que ninguém dG&conhcce 05 ráter fundamental. dificultaram sIdente. (Mutto bem.;
eminente professor relatav~ o que ha-- complicados problemn~ de .todos aque- sobremaneira s. l-aprOVa.ção dO' ,\ ~

, via vIsto. stDtldo, auscultado nas di- les que. se deàicam nal? SO,a~ p'la!ltlO proleto, ' O SR. RENATO CELlDóNIO:'
\'ersas unlvel'sidatles do BrasU E' trIs- do caie, mas também a co.n"lclnllz.l\- A J)1·oposta. de amPllaçll.o 1'01 (OomuniCa.QiíO. Sem. Tet...;sãO ~(J1
te é algo que nos deIxa muito apreen- çao de nossas safras. aprovada. e foram instaladas no or~"~) _ ar ........~.dente Srs ~Pll.(

, u,' Dentre os infuneros telnas que se-- "urso de 1966 as varas de São......... ~ .n..... ,. ,
6lvos. pOIs. em. q1;1ase wdas ~,umver- rão focalizados; permito-me dest2,clU' Miguel Santo Ams.ro Penha. e lados, queria. come.nt~ U1icj~lment.
13ldades braSIleIras, oplao_Jamento os seguinte!'>' Sa 1a~a ' as duas medidas recen~1l1entE! ba1..
lnexlste, Apenas .se come~a a. plane- , •. -Por óutro lado, cuidou-se <te. 'xados pela at~ admini;traçao dll
JIU' • . "1- A dlve,rs!jiccçilO e me/no- . tresdobrar o. Tribunal de Alçada Instittuo Brasile.l1'o c!.o ,Café. u.ma

Q Professor Atcon, dando os pre..,.. ria da produtividade ,'ela 8ubstt.· para maior eficiência dos sprv1ços permitindo a exportaçao do café tf,.
supostos de uma reforIDulaçá,) do eu- tuiç!2o de lavourad' d:,'t'IC ser al- judiciá.r1os de segunda instância.. po- 6 e outra. ex~inglÚJld,o a. re~oluçá(J
llLn llonlversUàl'lo 'brasi1eiro~ adu~ cOIpa cançaatt, por melo de: estlmulos e Houve, 110v.axnente, percal(jos., referen~ 8? 8,Vl.S(), é1e pl11ntia ,na"
princIpies 'fundamentais e elements.- legUlaçao que disclplwe () plantta mas, Jlor fim. o impasse foi so- expo~ta~8, que concedida. uma ga,..

, res Clue, para qualquer planejamento, e não pela imlJOsiçào de l~reço' lucionado e em breve deverá ser rantla. aos impottadores ,no. P111Zf
em primeiro l11gar, /li'! -(l{;ve_ ver o a$~ que levou, a cafeicultura e i:eUtl instalado o' Tribunal de Alçada de 00 dIas. contra. eventuaIs baIXas do

,pecto qua.ntitativo, isto é. o númt>fo ele de.~n~. à. l'Uln~. . ." criminal de forma. a tornar os mercado. .
est\ldantes que em 10 20 30 50 anos ..-.1\uo 8e ~ev'e admlfzr a e:ç!J- Julgamentos mais ráfu'dos meno!lsr:Presidente. a p.rimeira medIa..

' f' uI'd d' UíncltL de un;, t1nlJÔsto sõ1'Jre oca- • d' id 1~,~ l' d tr•.(lcup~ào as nossas ac a es e, ,~ U. O lávl'ador tem direito a par- ,exaustivos para os uizes e elt· sem uv a. 8.>&.......a. a em e oon .-
_n_ossas unversidarles, Depois o aspeu 'ticIiíar do, pr~o intél'1laclonal, minar Os inconvementes de um buir para maiOr dinamização das es..

. to qualitativo, a qU~lidade d~ ensino, mellOS as despesas com á manu- . tribunal numeroso.' pOl·taÇóes, em face, da dificuldade de
() padrãO da. e,scOII'. . .' tellçâo do IBC. estocagem de Cll.- 111a muito longe se preiPntlesse tipos dos estoques hOje existentes 1mI
~es dois a!>pectos básJCos, e.emen- fés rotil'ada de 'eventuais e1<ces. enumerar as atividades arlm1nis-o portos de expo1iaçáo do Brasil; ir4

tares. fundamentais, nem sectuer foram 80s' 6 uma contribuição' para o' trativas e de colabol'ação lf'g1/ila": ainda .servir como uma advertêncIa
Vi5\lallzados por aquêle~ que coma.ll- 'Fundo de' Reserva. ,tiva. desta. COrte:" aos nossos concorrentes. demonstra.n--
duram a educação superlor nesle P!l.í~. 3,- A proàucão de caJ~s j!nolJ .. ,~doa disposição brasileira em expQl'-l
FizeralU-se esforços, esforços -baldlt- cíeve ser larganl.L.. te incentivada. Está claro, Sr, -Presidente. que, tal' ca.fés em competição com úx(ot

>ft d i 'P ocupando esta tribuna no peq?~I?o os países' concorrentes.' .
dos, Sobe um Direvur e ens no supe- nas zonas'indicadas, através de EXpe.diente, não. há tempo n.ecessarlo A, se!!unda' medida. Sr. Presl'd~ntill.:tlor; sai, !sse. sobe ,um outro; peque-fInanciamentos e no esquema de' ál e is r fundada _ '" o,?

nos esforços; pequenos ·planos, nâo 'safras pela -diferenciação de pie- pala uma an lS ma ap o que na. realiâade amparava apenas a'
planejamento global, e continuamus, ~ 'I çoli adequadn.-< e, completa do interessante e oportu... grandes firmas principalmente d
110 Brll.sil. a MsIstir êsses lamentáVeIs 4. -o acórdo 11lternil;clt:mal pa;' no trabalh3 rab~rndo rIO De,s~mbar- .J~randes orga.niZações internacionaJ'.'

-episódios como os que' ocorreram em ta' estabillz'"'ão de pre"os com a gador Cor e risO Fernan':ds . ASSlmi • em} qUe trabalhlUD com café ,em prejui~
..r -y ~ m()me~to ma apropr... o aqu vo r zo do comércio, brasileiro, também.Brasil/a e em São PaulQ. E o estudal1~ fixação "e quotas det'B &"r lIta1t- tttremos para, arrimado na argumen- merece o 110880- aoplàuoo '

te na veemência de sua. idade e com tiao,- d1stribuIdas equitatlvamente taçào 'serena e, oportuna daquele Ir. ~' •
a jnt~Hgência. com que Deus lhe dot.ou, entre os 'paises prOdutores os en- membro do Tribunal de Justiça do .Assl1n" Sr. ~es1dente, essas dUlUl,
ele pegar as COISas n ar. tem.razão l.'le cargos da retirada. de /})'CesI\ótl. Estado de São paulo. faZer alguns co- p~imeiras meduias' da a.tu~l.ndm1..
l"eclamal"., . 5, A industrialização, crlando- mentâxios 'de interêsse da. Justiça mstrnçAQ do Instituto Braslle.lro GlY

Não,tl"ID razão a policia, Sr. Pl'e:::- se. no pais e no cxte1'Jor, marcas paulista. " Café._ embo~~ não representem uma
·dente,-· porque não se resolvem pu,.. de solúvel compostas. exclusiva· Era o que tinha a. dizer, Sr... ·P.·e- solUçao- .delmtiva_ dos' problemas dá
blemas de escola. com palmatória. Já mente, de cafés brasileiros, deve sldente. (Muito bem.> " '~xportaçao ~to d~ atUal saíra COos
"assou êsse tempo 'Não estamos'mats ser estimulada pelos meios atI6- ,mo das safras futuras. repl'esent~
k' t d hi t.N quados, ' ,,: O SR. JlERl\I~S l\IACEDO: entretanto. vontade. de acelifar e de-
naépocadachibaa.e oe coe, O , 6, As quotas def<xpuryo de- ._ _ d (, sejo de conigir os erros~que se ee.
:BraSIl, porém. é aSSIm. Quer sere- vem ser restabeleC.Idas sem pre- (Comunlc~çao. ~e1n replsao o r(/: tavam acumulando. Registramos com'
solVer o problema c~m conventos, com. 'juízo da comercialização do tipo dOi) - SI. pre~idente. ~rs, Depu prazer ó nosso aplauso a -'essas duai
Clúise~etes. ~om prisotlS. com palmato-: '1 para os mercados que tl'adicio- adas, ocupo a. trIbuna, neste instan-, medidas " . .
ria. c9m chIbata, em vez ~e os homeJUi . nll.lmente o importam.·~ dteO' lnPlUte'8.re'o~~tda:ar Ôageri~~~fu~Sa. dsg~~~ ~r. P}esidente. com.a insLa111cne,
responslÍve.ís 'pela educaçao se reuni- I, :;' ,,~ hOje, 1,a cidade de Sao Paulo. M
rem numa mesa de trabalho e plane· Portanto, Sr. Presidente, pela. íe1- e, em pa, icu)ar, da. -~o par!'n.... congresso Nacional do Café. reunin..
3a.rem a, educação para daqui a bU t~a. dêstes itens chega-se à. concluo .D~sejo registrar o apêlo:_da ASI!o- do os interessados no -problema de
nlIOS. Assim. o problema dos excetle:í~ lIaQ de ,que o Congresso Na~lanal, dI) 'Claçao Rural, de

o

Londrina para. q~e todo o Pais. não- poderia deixar dé
tes de1X1'1l1a- de exlst1r .. Cl\fé. que se realiz!!: ,em Sao Pauío, o Esta.tl;1to do Tra"balhador_ Rmal a"roveita1' es.... O"ort-"-'d-ile ..,,_...

, . • . , deverá adotar soluçoes para os pro- ("'ue est' iora da. real1dade"-brasilei" ..... ... '........... ~ ..
O IBGE dIz' que. no ano passado, blemas que maIs afligem o nosso" ,~ . - - ~ - registrar aqui a lmporfãnsia. que n..

1'Oranl aprOVados' em 'vesL1bulllrl!a pI'lncipal produto agricola, pois o ~~nd::j:s ~~~if~:c~~i:de:ld:tr: ,turabn.."nte terá êsse, conclave. \'
66. '147 candidatos, Onde havertl. csco- café, apesar dos pesares. ainda. conti· baUlador.

c
' • ' Ao cELfefcultura. brasileira tem nlu{~

las superiores neste País, para rçceber nua sendo. na. história da no&Sa ec.o·, O segundo a.ssunto, retere-se t dls- to a. reivindicar 6 inclusive tem a
esses alunos, a rIm de que possam l!5- nomia, um dos mais lm~l·tantcs fa-- pensa' dos atrasadôs. da. taxa de 1 expor ãsautoridades' do' Govêrno _
'tUc1ar? O estudante do Brasil nlto toras do nosso enriqUCylmento e ~. por cen~ sõbre a venda. dos prodU" eqrreções que devem .ser adotadas pa.~
tem dfl'elto algum. Se vai fazer ve~ verdadeira espinha. d~rsal de nossas tos agropecUário~. tal como aconte. Ta permitir uma vida 'mais ~ tranqul-
,tibular, llie são e.'dgldos l!1Ú1Ueros dO- exportações. • '. ceu -com o llNDA. la, aos produtores e aos comercian-
cumentes; o vestIbular é 'transformado Aproveitando nossa plesença nesta O terceiro é no sentldo tia efetiV14 ws de café-do Pais e princjpalmC'l1~

. 1 d .- d p nta!l tritiuna, desejamos fazer alguns co- t b·· d ta 'd j 'te . .• .. d" "tluma espec e e caJAa. e ergu mentários .em tOrno de relevante pro- e ~rgen ~ Rl"q.' as, xas, e, e:uros • um aposlçl1O mlUS, elmida ,para q'
lIem resposta, ou em caixa. de aclIv1- hunciamento do Desembargador Cor- pala. eVlt~r o que vem _ocarr!Ido Br~n no mercado -mte:macional do
nhll.çllo; as perguntas mais est.a.p8fú~ 'atualmente, o desestimulo. especla}.. caie. . I

dias, os temas mais esdi-úZulos sall g~~if:::.~n~:s:r:S~ç:e~:Qsf~e~~~~ mente na região, norte-parana
l

ense • Com êste Ooncla.ve, Sr. presidente!
. ápresentados aos estudantes, quq pas- lo, no último dia. 22 de ievereiro. por, levando os. pecuaxista.B .e, os avrll- .CQll10 a. certeza de que se haverá de

sam no vestibular e depois não encon- ocasião da. vIsita do Qovernador dó dores ~ trISte conclusão de que é resolver sO!?re tão importante matê
tram ~scola para. estudar; e quando Estado Dr-" Abreu SOdré àqUela. COr- preferivel empregar suas econo~la8 rIa, como e a. cafeIcultura brasileira
querem e~c.Jla. exigem. reclamam. são te de .Justiça. Neste importantedis- e~ Jlgiqtagens. emprestando (Jfnheiro da l1~ane1r.. mais aoertada. possivel,
ttatnclos da. maneIra. 'como. se viu aq111 curso, que será oportunamente obje- a juros, qu~ correr o rIsco do traba.~ ,conb'lbuindo, ,8S6Hn, para futlp'AS
em BI'::l!:IUa. ' to de apreciaçào mais longa ele nossa lho nas atIvidades agropecu~~.. medidas que deverão ser adotadas Por.

, parte. aquêle ilustre Dc<;cmbargador O quarto ~ para regIstrar inume- nossas au~ridades. ' ,
E' c~n:ro que o estudanb vai apru- a""'nta as dificuldades com que luta. ras recl~çoes que me têm ~'1ega' .. Sr. PresIdente, ainda., sóbre café -<

\feitar II visita. de . mn personagl'tlt ..., ti àS d rte d 1 ad es ue bi te d d lnf...ort"--amerlc" o. plU'a hostllizá...lo. vai presentemente· a. Justiçapaullsta. e o ,maos a. p.a • e avr ar Ja ~ l'e~e on m. um a o o~.
•• ,,- afirma em determina.da. altura: c!o ParllJ1á, os. qUlUS estao sendo lan- matlvo sobre o regIStro da- produ- .
aproveitar a guerra no VletnllJJl, mas, " ~ados novamente na. rubrica do 1m' ~ão da. atual safra -' quero apro-
nl> fundó, (). problema da. nossa juven- ":Ap6s a colheittj. de dados e põsto territOO'ial ruraí. e taxas ex,)l"- veitar a. oportunidade para. conf1r-
tude é a falta de escolas. O Governo ma~ura~ reflexões. verificou-~e ~ bitantes que vão at~ a importância mal', aquilo que desde julho do ano
tem de 'olhar seriamente para o pro- inVla~ihdade de uma. l'eforJna. ju- de 8 mil crU~jrDs por alqueire. o qUfl passaÇlo;' quando o' Govêrno baixou
blema, porque êle pode translormar- diciárlre global, de mna. só vez. é um verdaáeiro absurdo porque se o esquema.cafeeiro para -1966-67 tive
se--de tal maneira numa. guerra psico- para~ todo o Estado, "' trata- de uma., flagrante bltributa- oportunidade 4e dentmciar, isto 6,
ló/1lca que nós nunca. ma~ possam<l!l O plà.no teria que. se desdnbi"ar ção. '. a. elevação de S milhões de sacas ~
controlá-lo: Os nossos estudantes. com . em. três fases, A primeira parte ConfQrme é d~ conhecIn1en~de~.. relação_ à verdadeira possibUidade de
taz?f', revoltam-se coin êssesprobll;. cuidaria do' ingresso na llIaglstra- ta·Casa. nas -ummas reforrn.as de produçao do nosso PaIs. A estima!,!:..
mas insolúveis. porque, não houve 'a'ln- 'tUra, juizes substitutos-de cir- leis fundamentais que se prooe~sa- va. dos cafeicultores do próprio IiJ.s..<
da homens no Brasil que tivessem a ,cunscrição. férIas. comal,'cas do l'am' neste Pais o impôsto terrltorlal titu.to BrasIleiro do Cl\fé para. a ~
voragem de resolvê-los. . .~ interior e diSposições correlatas. rural passou a ser arrecadado pe~o fra de 1966-67 girava. em. t6mo de

.!ta somente isso, 61'.· PreSIdente, A segunda fase enquadraria a co- IBRA e posteriormente devolvido AS 22. milhões de ·sacas. MQs' o Cona:
~ue queri~,deixar exarado aqui. (Mut· marca de São Paulo e, pol' der- Pref~ituras. Não, tem cabimento, lho Monetãrlo, na-reunião que "',
Í'ó bem) 'l'adeiro. ao terceira parte visarIa pois, que as l'te!eituras venham h().o cidtu., sObre o esquema cafeeiro, :
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EDU êste cálculo para 28 milhões- de \C1Uir que têm razão os avicultores dos e processados matÚia. pomi-
acas, íll.Zendo crer que haveria, P'J1'- horticultores e pescadores (sejam IU'~ ca. Também manifestam repulsa. faça um retrospecto do que slgnificA

A

nl,o, um excesso de despesas da. madores ou cooperativas), nos lSeUlI l' I - r!"m para a região llISolada estu úl·
~afelCultura para fi. compra de exce- protestos, e que são bem fundameI1Ia.~ egls açao drástica novas Leis Se- tlmas intempéries que nOiS vitimars.m
ilentes. I das as razões de bUli. intranqüiliaaCle ' guranca e Imprensa apelando sua Desnecessário, porque por esta. tribu:

t
Na verdade" Sr. Presidente, já es- Quanto a classe dos pescadores isló condiçã,o pro.fissional defesa l1ber- na outros colegas de representação
mos em abril e até o fim de março é, annadores,- cooparll.tivas e d~mats d~de, ameaçada. Saudações". paraibana. já passaram, destacada-

bram registrados apenas 16 ~!Ihi'ies, pessoas físIcas ou jurídlctis que têm Inicia a lista de assinaturas o cri. mente o nobre Deputado Wilson Bra-
26 mil e 633 sacas. Como nao mais no pescado o seu produto principal trslnalista Raul Lins e SIlva. Em 8e~ ga. Ma! recentemente, ainda na lU·

lIe está em fase de registro, como já devemos aditar novas conslderaçOt'll . gulda, êste. tribuno maravilhoso que ê Uma qumta-feira, era. a cidade serlac
~e está findando a safra, que irá ter 'Mantendo contacto ininterrupto CÓrIl Slbra.l Pinto, e depois, dentre oalras: neja de Catolé !'lo Rocha, bêrço dll
9 seu encerramento de comercializa..._ a. Associação dos Armadores da pe3ca. Alfredo Tranjan, Jorge Ta.vares 1<'erw governador da Paraíba, que sofria o
Cio no próxl!U0 mês de junho, tudo do Estado de São Paulo, na. pessoa O;~do Meireles, Wílson Mirza.,' 11:Vl\~ castigo de uma violenta chuva. ta·
indica que nao chegará a 20 milhões do seu Presidente. 81': Paulo Matsu- rISte de Morais Filho, Costa Neto Pe- zendo arrombar cerca de 20 dos ma.lo-o
ae sacas o registro da safra 1960-57, moto; com a Cooperativa Nipo-Brasf- relra Magalhães e tantos outroS l!m res açudes particulares daquele muni.
tendo havIdo, portanto, no cálculo ieira da pesca e Coope..atlva I\tlfin- '''lmero superior a 30. ciplo sertanejo.
(la estimativa, um exagêro, um abuso tlca da Pesca na pessoa dos seu& ÊSse ,telegrama, Sr. PresIdente tem .~ em meio a tudo isso, o que JIII>·

~
n~ autoridades, de cérca. de Presidentes João Pereira e José AU. pará mim Um significado todo 'espe- tlflc,a nossa presença adotada. pela

ml1hoes de sacas, o que repre<Jen- gusto Alves, bem como com o Sina!. elal. Eu e êstes homens temos enfren. Rêde Ferroviária. Federal uma medida.
ria um adeSPesa. de quase 400 bi- ca.to dos Pescadores de Santos, Gua- tado continuamente os tribunais ml1l- dEjsu:ta e de lDenor justificação ad.
~es de cruzeiros que 'deixará de rojâ e São vicenle. e armadoras qUI-! tares, que tanto têm esmagado a 11- m n . a Iva, CObrando uma. taxa de

eX1Stlr, e que serviu, entretanto na- operam na área, tem:>s a dizer Que é berdade, o direito e a. própria justiça. pedágIO por veículo automotor que
(luela oportunidade, para que as au- nossa convicção que :I reforma tll,cal, AssIst!mo~ e. estarrecedores casos de trafegue sObre sUa p01!te que dá aces
furldades negassem à cafeicultura um no caso o rOM, trouxe grandes e ex. condenaçao mjusta. Vimos famílfas so à ei,!iade de Pa.tos, ponte sem a qua.1
pre~o mais justo para o produto. pressivos prejuiz~s que s~ vêm aCllmlt- de trabalhadores sendo lançadas à o sertão pa.raibano está desligado da

E importante que êSses erros não lando. Sua atiVIdade basica consiste miséria ,ao opróbrio. Vimos nomenlS resto do território' do Estado e In..
se reptt~, principalmente com nú- n,!!- captura e co~érclo em t:on,ligna- perderem seus empregos serem tof- cluslv~ isolada uma parte d~ nossa
J!1eros tão elevados, porque, se faci- çao do pescado "m natura" na Cltpt- turados pelos m!litares nós IPMS Vi- fronterra com outros Estados, como
l\tam ao Govêrno o trato com a I'a tal e no interior do nLtSSo Estado bem mos a prostituta das provas que ê a o Ceará. '.
ileicultura., desmoralizam as nossa~ emo nos Estados vizinhos do Rio de testemunhal,' transformar-se' em ins· SI.'. Pl'esldente, quando a ponte da
auotrldades e o nosso Pais Um õrro Janeh'o, Guanabara. Minas Geral!!, trumento subornado para a condena.- BR 230, que dá acesso à cidade de ra.
(te 8 m!lhões de sacas elaborado e- Goiás, Mato Grosso e Paraná. ~o dos infelizes trabalhadores. Vimos ~s, sofrÍ' danos Incaloulávels e é de.
10 Conselho Monetário' Nacional ~ Eis por que. além do Requerimentu tôda.: s~rte de ielonias. Vimos toda a fmitivamente imedlatada ao tráfego
a .responsabllidade que tem êsse có~ de Inf~nnação que dirigimos ho~e ao viol~ncla.de um poder discricionãrio quan~o !" velha ponte de outrora tt
gao. sem dúvIda. a.lguma contr'b Sr. Mmisfro da. Agricultura.. Enge- e dItatorial a esmagar um pouco de ttunbem I11terdltada., as autoridades re
pllr~ desmoralizar toda a admi~l~ n.heiro Ivo. Arzua, pam sabermos da h~~en~ que nada mais faziam do que c~em à - Rêde Ferroviária Federa.l,
traça0 brasileira no exterior (Mu.to Situação em que se encontra o pro- relvl11dlCar em prol "as categorias a e eiS que esse órgão da públ!ca. adm1·
bem.) • I leto de decreto-lei propondo nova re- que pertecem. nlstração acha. por bem cobrar um.

dação ao artigo 54 da Lei nq 5.172-66, Sr. Presidente. liberdade e democril.- taxa de 4. cruzeiros novos por auto-
O SR. ADHEMAR FILHO' de modo a permitir "aos modutores a ela. sO se restabelecem através do per· móyl ou Jipe que tra.fegue sôbre S'Ua
(Oomunicação L")' opção pelo abatlme:lto da percenta- dão, e. mais do que do perdão atra... ~ e e 9 cruzeIros novos por cami-

de t S - e - Sr. Ples!- gem de 50%, a titulo do montante do vés da anistia. E é do que neéessita- o.. .
m~ré 1'5. dDeputadós, desejo inicial- Impôsto pago relativamente às mer- mos. O Govêmo Costa. e Sllvll. ao ASSlID, Sr. l'resldente, aproveitan
Alves ~~:s ~cerdao Deputado Cardoso Clldorias entradas no respectivo e&ta- instalar-se, apresentou-se como o 'Go- ~o. essa. nossa. pll.S6Qgem 'pela. trIbuna.

~ . s,!\o o seu tempo. belechnenio": proporemos também aue vêf110 do restabelecimento demool.'l1- elslxtramos aqui Q nosso apelo ao Ml~
/ in..tltUlçao. ao apagar das luzes do o próorlo Congresso Nacional narU- tlco. Foi surpreendentemente que le- n Os dos Transportes. no sentido de

~uj:çr~oo dPassMado, ddo Impôsto de Cir- cipe de forma concreta no sentido da 11l0~, há dias. um jornal, !lo declara.- que . _Exa. determine a imediata
e erca orias _ conhecido solução dêste problema. çao de um General que se dizia. 'POr- suspensao <;Iesta medida abusiva, 001-

~omo ICM _. vem provocando gran- Encaminharemos hoje à Me3:t da tavoz'do Govêrno ãeque o Presiden. enta. e antipática, de cobrar pedágiO
:Jas debafites; dlan~ dos quais não po- Câmara dos Deoutados projeto de leI te Costa e Silva' era contra a con.. valendo-se de uma. oportunidade dra~
"smos car alheI.os. . complementar disnondo sôbre a. isen- cessão da -anistia. Não podemos ad. mátlca ela vida de uma cidade, da

Se, em m}1ni~íplOS I11dustriais como ção total do ICM lIos nronllto<; da mlti-Io, mas ainda mesmo que isso um povo e de uma região, para usu
~andto Andre, Sao Caetano e São Ber., nesra na primeira opera"ão de venda, fôsse verdade. é preciso que se saIba fruir de resultados ma.teriais que não
lar o _ que formam o poderoso com desde que não indl1iilrll11izadnll. Esta que a Nação inteira c!ama pela ants- se compadecem cop1 os sentimentos

flexo fabril do chamado ABC paulls- Isenção é pretendida ar" 1972 ~razo tia: que em tôdas as familias, em mais nobres da.gente nordestina.
a. _ o referido IC!,! não provocará nue a nosso ver dpve bá~tal' OIlI'~ o todos os lugares onde estiver algum .. Era.) o que tmha. a d1z~r. (Muít<t

queda de arrecadayuo, segundo afír~ fortalecimento econô~ico daqueles que jurista neste Pll.fs. estarA êle lutando vem.
maram os Srs,. Jullo .de ~1Yalho. exercem essa atividaJe. tenazmer:te para que as violências se- O SR. MÁRIO GURGEL'
Jayme Franc!ll11i e Claudio~ussu- Prosseguiremos em nossm: esiudO'!! jam banidas de nOS550 território para .
~eccl, respectivamente Secretários das sObre os reflexos do IeM nas ati"i- que o império da lei. do DireitO e da (Comunicação - Sem revlscfo' cilJ

nanças daquelas três localidades, a dades agricolas. pecuárias e out!'9S. de ~ustlça voltem. Não é. possível que orador) - Sr. Presidente e Senhorell
outras comunidades, que vivem quase forma. a. S& necessário, aore~entarmos esses teratológicos IPMS continuem Deputados, tenho o dever de registrar
que ex~lus}van;ente da produção agro" novos projetos de l(:i visando a me· a assustar. a obumbl'ar o futUl'O dos J)lU'a conhecimento desta. Casa e num~
~:~uárla, ele so causará prejuízos, pelo Ihor protecão daoueles alie exercem trabalhadores brasileiros. Precisamos homenagem à ação da Arquidloces8
noses;~uplo que provoca ao trabalho essas atividades. ·Pretenrlemllll. por- 11mpar da História do Brasil a. man· do Espírito Santo, o trabalho que está

os. tanto, q~ e -avlcultol'e~. fruticultores cha. negra, o borrão tmundo que f 01 sendo desenvolvido no quUômetro 7
EnNessc sentido, allãs, manifestou-se u bllnanícultores e pescadorp!; nóo para- I~~do pelos mesquinhos interêsses da BR

w

l0l, estrada qUe lIga Vitórle. i
i ~enheiro Agrônomo RegIonal de Usem ou reduzam suas atividades as, POhtlCOS em choque- dura.nte o oha.- Guanabara, por um centro de Aper

p e ade, que responde, também, pela auais merecem o nosso melhol' ampa- dlado periodo revolucionário. felçoamento de Lideres Rurais sob a
Casa da Lavoura de Ibiúna _ dois ro. pela sua grande imnol'tàncla no r. Presidente, para constituir uma denominação de CALIR crladô sob 11.
pt!quenos mas produtivos municípios abastecimento e tIO incremento das grande nação para alcançar desellvo.· Inspiração do nosso Alcebispo Dom
paulistas _ o qual afirmou qae nelas atividades das lndihltTias de 'Orodutos vimento. é necessário, antes de mais João Batista. da Mota e Albuquerque.

_ existe verdadeira calamidade rural, alimenticios. rações, produtos veteri- nada. que haja paz. tranqüilidade, Ar Diocese de V.ltóriB. também in1
pois, ambas têm a sua lavOl1ra dlver- nários, que emprel!!Lm hoie milhares confiança no futuro. E Isso s6 será dll.~ elou um trab~lho de aperfeiçoamento
fllflcada. e milhares de chefes 'de famillas. os do através do restabelecimento do Di· 8 educação das famUlas rurais, atra·

Por outro lado, os maiores prodUto- Quais correriam o risco do despmnrêp;o reito e da Justiça em tôda a sua po. vés da participação das freiras da
res paulls!as, guanabarinos, flum!- se providência urgl3nte não fOr to- tencialidade. 11: devolv.endo a. êsses Diocese, que foram convocadas plU'll
nense.s, gauchos_ e mineiros, de a.Ve$ mada. . trabalhadores a. segurança de seus f:restar, no interior do Estado, servi•
• ovos, clamam contra o reM. que Voltaremos pol'!snto ao assunto na lares, a garantia de seus empregos ços de natureza educativa. ll:sse tra
"fflO, no ddlzer dêles, to::nar "deficltA.~ medida em que desenvolvermos os limpando-os dos processos injustlfica- ba.llio, Sr. Presidente, profundal11ent4l
r a. a pro ução avícola. • nossos estudos e f6r evidente Ao con- dos que poderemos ter novamente har- inspirado na PopulOrU1n Progresso, dll

TaIs manifestações devem-nos tevar veniência. da apresenta.cã? de novOl' mon!!!'. progr.e!!50 e tranqüilidade na. Papa Paulo VI, merece por certo se~
fndubltA.velmente, a promover debates projetos de lei como ~edlda de am- famllla brasllell'a. divulgado para. o conhecimento de tó·
em ~rno dêsse assunto, porque t6da paro a ê~se setor. <r.fU1to bem.' Sr. presidente. êste é " apêlo que dss as Dioceses bra61leiras, uma vez
a ameaça Que pesar sôbre o trabalho O SR. GASTONE RIGHI' formulo a tMa. a Câmara. que dê 1ue

ê \'palavr~ e a atuação da Igre-
~o;r:~~f~ ~~Ig~:en~u~1~es~lm~~o (Comunicação. Sem r~isão (fo ~amitação rápida ao,nosso pr~lew. a :~~~ p:;:da,ae ~:Zb~~~~lg~ci~~
queira, deverA ser, JinJ'diatamente,Pre: orador) - Sr. Presidente. apre~ent.a- ~: ~~se~~et::~ao 'V~~~~o b:~~:~ropor ~:ção dos einssPírt.ittosi,_ que ,a. ela inie.

_Ixaminlldo. mos no curso do mês de março um a anistia (M fio" ' - t ssa como I Uçao relIgiosa e hu-
Neste curto espaço que me e rt!ser- projeto de lei. no sentido de concedel~- . u em" mana. que, _pela sua origem .divina,

"ll.do. evidentemente nlío poderfamOll se anistia criminal a todos aquele.~ O SR. VITAL DO ntGo: tem a funçao precipua de lutar pela
lI.nalisar, com a profundidade que o que tivesem sido pre30S ou estivessem ' . _ . paz social. -
taso requer, os efeitos considerados sendo condenados por criwes capitu. (Comu1I1cacao - Sem repisão do Outro assunto, Sr. Presidente. de'Va
tnatéflcos de um lmpôsto que faz tn- lados na Lei de Segurança Nacional ti r~or) - SI'. Presidente. <1 1-:o!des. re~ístrar desta. trl,buna; na 2

4

Vara
ilIdir, 1'1 ocaso em foco, sôbre os pro- ainda os de pp.raUsa()ãÇl de servlt:o t' e ~m sido. no cur~<? da hIstórIa do crun.inal do DistrIto Federal foi de
,,"utores de aves, ovos, hortaliças, fru- mais, para os militares, os crimes de Brasll, a grande vlt!ma da própria termmado, no dia de ontem, o arqul
tas e pescado e outros a. pesada taxa natureza polltica. 'Em razão dêste natu~eza. Estamos regressando da vamento de um processo penal. em
ffe 15%. ' projeto recebemos dE! cêrca de trlnh\ ~ar~lba, e Irmos in 1090 o que slgnift- que é indiciado o Sr. João Belchior

Todavia, ê preciso Que tratemos I1l1 Ildvigados da Guanabara um telegra~ (;OU para o noss<! SOfrId? Esta~o. para Mar9ues Goulart, . ex-president~ dl\
assunto 1i provocando em tôrno dêle ma que nos é altamente honroSI) do as suas populaçoes mais humIldes. o Republ1ca.
debates, a' fim de aue uma Iloluçll.o. seguinte teor. ' (les8;bar de repetidas ~rombas dágua, ~ste registro nâo tem caráfer ideo·'
11. mais rápida possível, seja enco1'1- "Deputado Gaslone R·ghi ru'! () calcl11ando de forma dlferente e mal. lógico ou mesmo partidário. mas deW
trada. gados cr

1
mL'1ais reunidos Est vdo lltroz do Que aquela próorla. caracte- fazê-lo. parque se trata de um ex-

_ E' ,qu, wna. análIse, mesmo que pel_ Guanabara apl~udem projeto~... risticamente nO&Sa, tu~elarmente ser· Presidente da República. do Brasil. de
...... do ptUblem.' lev&-Dot .. co.D- .. 4ffel& anIStIa ""''''01 eondena lI~ej~.~Q~ha.mada seca. nordestina. uma nação inclufda no esquema eM. r-- - \le_.._llrfo que neste InStante .. um COntinente, cheio de esperanou •

, ,
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ao qual acenam com promessas de
prosperidade no futUro. .

Enfl'entamos êste vontinente e as
nações civilizadas do glObo com a
pressuposta acusação de qUe um ex~

detentor da Pres:dêncla da RepúbU·
ca. estav~ com um processo de natu·

. reza. penal,.. acusado da prática. de
apropriação· indébita, peculato, oU
cnmt:!s . dE;ssa área, no exercício da
lunçao publ1ca..

O .Promotor Público da 2' Vaia 01'1.
minaI .a.conselheu, no seu 'excelente,
jasto e eqüillbrado parecer, o arquiva
mento da matéria, e o Doutor Juia
da. Vara, em liarecer mais oU me%1Oll
6~clarecedor, não tendo encontrado
'fUllClamentação, não tendo encontra.

.' no !)C' bõjo dos autos prova de culpa·
bilidade do indiciado, determinou o
arquivamento do caso. ll:ste é assun
to que' não interessa ao PTB, não in
teressa particularmente aos revoluc!o
nários, ao MDB ou à ARENA. Inte·
ressa à consciência desta Nação, por
qUê, de qualquer .forma. o Sr. João
Goulart foi Presidente da República.

-E ser!a. 'pl'ofundaménte lamentável
qae um Pl'esidente da República fôs·
se ~evaâo amanhã à barra dos Tribu-.
nalS, por desonestidade ao apropriar
83 de alguns cruzeiros, de alguns cen.
tavos. 'ou de alguns bens públicos en~
tregue<; à sua guarda e à sua gestAl1
pela confiança do povo brasileiro, já
que era um Presidente eleito nas Ul'·
nas' livres déste País.

Congratulo-me também com o Pre
fe:to Faria. Lima, de São Paulo, pela

·lnauguraçâo de uma escola, que levou
o nome, do Conde Pereira Carneiro,
um dos homens' que mais trabalha.
nm, que muito produziram em favO!
d~ São Paulo·e do 'Brasil. ConstrUlu
Instalações navais, disseminou elS'colas,
construiu oficinas, fundou jornais, es
tações de rádio, em São Paulo. O
Conde PereIl'a Cameiro. do "JOrnal

. do BrasIl'" da Rádio Jornal- do Bra
s:!, merecia .efetivamente 80' homena.
gem e a ,gratidão do. povo de f-ão
Paulo. Estando com sua.· viúva, a
Condessa. Pereira Ca.rneil'o, fUi levar
o testeri:mnho do meu aprêço e da
minha admiração a essa. excelente e
ativa dama da sociedade brasileIra,
qll:J, continuando I) trabalho do seu
espõso, tem contribuido da maneira
mnis expressiva para o aperfeiçoa-

mento da democracia neste· Pats.
Congratulo-me, portanto,· com o Pre~
feito e sobl'etudo com a Condessa Pe
reira Carneiro pelo pronunciamento
proferido no dia· 14 de abril. na cIda
de de São Paulo, quando recebeu
emocionada. as homena~ens e o tes
tE'munho de fé do povo paulista.

Fazendu êste regíGtr9, formulo 0$
m~lhores votos para que ela encontre
sempre canlpo propíCIO ao exercicio. e
amplnude das suas atividades, que
constituem um exemplo, da fibra, de
valor pessoal, 'e. principalmente c de
coragj'!m. nOS dias que correm. Mere
c:? as hom!"tlllgens da. Càmara e do
J3raGíI a. Condessa Pereira Ca.rneiro
pela manifestação de carinho que aca
ba .de l'eceber, em memória. do seu eS'
poso, e pelo que, ela própria signjfi~

ca de dlnãmico no- cenário bmsileiro.
(Muito bem.)

O SIt. ERNESTO VALENTE:

(ComUnicacão. Sem revisão do ora~

dor) - Sr.. Presidente, leio no jornal
"O Globo" de ontem a n6ticla estam~

pads. na. sU~ apreciada. coluna. poli
tica, de que parlamentares nordesti
nos, especialmente do Ceará, meu Es-

-tal!o. e.,tariam manifestando Já bua
insatisfação ao Sr. Ministro do In
terIor. General Afonso de Albuquer
que Lima.

Sr. Pre.~!dente, como cearens~, 111
tegrante daquela bancada, devo in
formar que não me consta exista essB
insatisfação' entre nos;:os representan·
tes, nem- tampouco me cantAta.. naja
lal estado de ânimo e de espirito na
banacada l1l'1'destina contra. llqt1éle tiJ
tulal',

li: aqui I'stll.n10S em 110sno nome, sem
. procuração e\'iàentemente do Ministro

do Interior, para qefendê-lo, porque"/t na.da tI. li &OUS&90, em última

análise, cumprIndo o dever à que n04jfammaS daquele munillípIo -vivcm, se.r encontradas na Divisão de Pro
obriga nossa antiga estima e admi~ atualmente, momentos de aflição. A paganda. e Expansão, do Ministério
ração pessoal àquele eminente brasi- primeira medida que se faz necesEA"; das Relações Exteriores.
leirQ. da diz respeit-o ao~ Banco do Brasll, ' Mas soubemos' também, e dai a inl-

Nosso conhecimento vem da epoca visando ao adiamento dos compromis-- olativa. reivindicatÓria da. Associação'
em que êle exercia, com 29 Tenente, 80S vencidos já neste mês de abril. Brasilefra. para. o Desenvolvimento
o sub-Comando da- Brigada Milita.r de Acabo de comunicar-me com o ?fe· das Indústrias de Base, que o Brasil
Pernllmbuoo, 110S Idos. de 1934-35, aO sidente .daquele estabeleciment:> ce não tem as condições ideais de com
lado do atual General Jurandir Bi- crédito, Dl'. Nester Jost, ex-Depu· petitividade para 'enfrentar as con
zarria Mamede, àquele tempo Capitão tado Federal e do Rio Grande do corrências internacionais. As de!iciêll~ .
Comandante daquela Brígida Militar. Sul, no sentido de envidar esforços cias são várias e de diversas nature-
, Sempre. o conheCemos à frente de ne.sse sentido, , _

atividades da maior importância., DO Quero" ao mesmo tempo, Sr. ?re-: zas, mas o 'problema tem que ser Ie
Ministério da Guerra e, muito parti- sldente, congratular-me aqui atraVéS pelas autoridades governamentais, no
cularmente, pelo seu dinanlismo e ca- do seu Presidente, Sr. Heitor, com o solvido, com decisão e patriotismo,
pac1l1ade de administração, quando na Sindicato de TI'abalhadores RUrais do sentIdo de que possamos n6s alinhar.
Uireção do Departamento Nacional dc_ Municipio de São José do Norte, uma em pé de igualdade, com todos os
Obras Contra. as Sêcas, ao tempo do das melhores dessas entidades no Sul competidores nas concorrências inter-
Sr. Jãnlo Quadros. Aquela foi, sem do Pais. São José do Norte, embora nacionais. ~. .
dúvida, a primeira função pública de- munlcipio pequeno" conta já com ll:sse é um imperativo para o CIe
sempenhada, .fora do Exército, belo 1.700 sindicalizades. Desejo, ainda, senvolvimento de nossa Indl1stria -cuja
General Afonso de Albuquerque Lim!\'. congratular-me com I) jornal1&ta -PI- capacidade é atestada nas encoinen
Da. sua passagem por aquela autar- menta, também daquele município, das estrangeiras.
qUia, ficaram apenar. Os traços de lIma que também, vem neste instante' en- A ajuda estatal, consubstanciada em
açào honesta e realmente construtiva. viando esforços,. chamando a aten· providências que lhes assegurem con.·-

Sr. Presidente, temos estado, algu- ção das autoridades do Govêrno do dições de ~ompeti~ividade nas con.
lIlas vêzes, com o titular l!a. pasta do Estado e àgora, por meu intermédio, correncias internacionais é obrigação
Interior, e sempre r~ceberi1os a aCG- do Congresso, conseqüentemente do a ser cumprida com urgência, na co
lhida. franca e leal. não a.penas· do Govêrno da República, para o pro- bertura e proteção que o Estado de\'e
Sr. Ministro como também de $CUS blema aflitivo que vive o Município, à. indústria. nacional. (Muito bem,)
dignos auxiliares. •.. no tocante ao seu produto. E' lJom

Não me consta que nenhum paria- acentuar que até se pratica lá a mo- ~ SR, ALDO FAGUNDES:
mental', integrante da bancada celt- nccultura da cebola em ra'l:ão de ~e-
rensa, oude qualquer outra, lhe te· rem os demais produtos de agricultura (Comunicação - Sem' revisão do,
nha. qualquer rc-ssenwmento ou haja -.e mesmo o pc-scado - de volume orador) - Sr. Presidente, repetidas
sido mal l'ecebido ou mal atendido inferior. em relação à alta produção vêZes tem-se enaltecido, tanto desta
pelo Sr. Ministro do Interior ou '1eUl! de cebolas. tribuna como por outros modos a 1m;.
auxiliál:es, Se alguma coisa existe, há Era e.ssa a comunicação que devia portã.ncía da pesca na eoonomia do
de ser multo subjetiva, como OCOrre fazer à Casa.. (Muito bem). nosso -País. A questão assume parti.
sempre com tais \;umõres que, às v!- - - cular relevância. no Rio Grande do
zes, surgem, como labaredas de certos O SR. LEVY TAVARE;S: Sul, cujas: costas maritimas, segurr-
incêndios, por combustão espontânea (Comunicação; 'Sem revisão do ora- do levantamento dos estudiosos, si.
Ressalto, pois, em meu nome pes:o:ll, dor) -_ "Solícita ao Poder Executi- tuam-se entre as mais plscosas do
a e~tima, admiração:> e sobretudo a vo, através do Ministério da Indús- mundo. 'Malgrado isso, em verdade
con!l~n.ça que depos~tamos na gestão tria e Comércio, informações sõbre muito temos de percorrer para que o
do Mmlstro Albuquelque Lima A. fr~n- as condições de competitividade da atendime1-&J desta relevante questao'
te da pasta ~os Ne~ocios do Intenor indústria nacional em concorrências _ a pesca. _ possa ser alcançado.
do nosso Pai". (MUlto bem.) internacionais." No ano passado _ e é êste o sen,-

O SR. CLóVIS STENZEL: :t!:ste é, Sr. Presidente, o texto de tido de minha presença na trlbunà
(Comuntcação. Sem revtsltolto ora• .um requerimento de informações que para esta rápida comunicação - a

dOr) _ Sr. Presici'ente, Srs. D2'Jlu. ender~çamos , ao Poder Ex.ecu~iv9, AssembléIa Legisla:tiva do Rio dran
tados. em viagem pelo interior do Rio atraves do Mmlstério ~a Indust!-"!a. e de do Sul, através de uma comissll.o
Grande do Sul. visitando São José do comércIo~ com os .s,el!umtes qUesItoS. especial que teve como Presidente' o.
Norte no extremo Sul do,Estado en;, .19 QuaIs as condlçoes de competi- nobre Deputado Carlos Santos e como
contrei· uma situação deveras diffcil tIvidadt: d~ i~dústria. nacional em Relator êste' orador, .procedeu a. um
no que cHz respeito a podêres nossos concorrenClas' mternaclOnals? estudo, com o propÓSito ~e alertar Oll
para. solucionar o problema aflitIvo . 2" Quais as reivindicações da As- ~ órgãos competPJ1tes para a importãn
por que está passando aquêle muni· sociação Brasileira para o Deserivól- cia da matéria, reclamando dêles pro
ciplo.vimento das Indústrias de Base nes- vidências índispensáveis para li. SU-

Como é sabido, São José do Norte $e sentido? lução do problema.
é o município maior produtor de ce· 3(1 O Brasil se sitUa em condições .
bolas do Brasil. Diz-5e até ser,' pro· de igm....:Iade, 110 plano internacional, Que~, ~gora, Sr.. p[es~dent~\requt!i
porcionalmente, que mais produz cc- para. essas opera"ões? rer,a . xa. que m egrem es e pro·
bolas no mundo inteiro, quer em qUll.n '$ , nunciamento ~s ~onclusões a que chl!-
tldade quer em qualidade. -A atual 49 Existe contrãle, nesse órgão, das gou e~a Comlssao de estudos na As-
safra de cebolas de São José do Norte encomendas internacionais feitas às sembléla Legislativa. . l'ill-grande'nse
vaI It sessenta milhões ele qulIOS. O fábricas nacionais e, igualmente, con- pa.ra, em figurando dos Anais desta
preço de custo de produção, por qui· trõle dos trabalhos de indústrias na- Casa, mostrar a contribuIção que o
lo, é de cêrca de 150 cruzeiros. Ocor· cionais desenrolados nesse setor es. Legislativo gaúcho procuroU dar ·para
re, porém, que o proo.'utor não con~ peoífico?' solução dêste problema. Ali estão
segue yender a cebola na fonte de Recentemente, a Associação Bras1- abordaaas questõl1s releYlI.ntes, como:
produça~ por mais de ~o. e 70 cruzei- leira para o Desenvolvimento das In.· a necessidaSie ·de uma frota pesquei:'
r!'S o qUilo. O;; comerCIantes, a maio· dústrias de Base divulgou as nOVM ra, a. -conclusão d.f.s obras da Escola
rIa. dêles paullSta.!;" com seus agentea encomendas feitas às fábricas nacio- de Pesca, questão de crédito e iinan,;,
na sede do mumclpio, :pagam. cêrca llais pelo estrangeiro e qUe pelo seu mento e oomercIalização, o pOrto pes- .
~:b~r~ ~inà;,O ;b:;~rdo P;~t~.Ul1l) da volume e qualidade, ate~tàm, Indis. cialfendto, ~bastecímento, ll;rmazena;"

ll:.sse' boletim que temos aqui da cutlvelmente, o ~leva.do l1lvel do nos- que 1'0 , e R Q Grande. pesqulSas oce~~
Bólsa 'de Mercadorias de São Paulo, 80 setor industrIal e a sua capacl- nográflCas, subprodutos, pesca fluvlaf
publicado a 21 de abril de 1967, vemos dade.. . , e lacustre, recepção e escoamento, as
O seguinte quadro de preços, em re~ Simultaneamente, a referida Asso· sistência. e valorização do pescador,
lação à cebola do Rio Grande do ciação reafirmou SU3 posiçlo em tar- entre outros tópicos que Integram êSlle
Sul. Sacos de 45 quilos: tipo ilha, vor da competitividade da indústria relatórIo.
250 e 260 cruzeiros.o quilo; tipo Nor- llacional em concorrências interna· Espero,' pois, Sr. Presidente, que,
~e, 260 e 27~ cruzeiros o .q;tilo. ' cionaise assinalou que iria reIvlndI- de fato, os órgãos do Govêrno da Re--

Sabe--se, alllda, 8r. PresIdente, que cal' do . govêrno o estabelecImento 'pública atentem para a importância
Os compromissos dos agricultores de dessas condições, visando, inclusive, da pesca. na economia brasileira e
São José do Norte, com. o financ!a~ as ooncorrências que serão lançadas dêem atendimento aos problemas Que
mento do Bilnco .do Brasl1 vencem-se pelas usinas hidrelétrIcas -Internacio· mais angustiam êste relevante setor.'
neste mês de abrIl. Em Ylsta do bai· llaís -."O 'l?~eço do prOduto, c~rca de -5 mil peSquis'ando, verificamos que !nU. Era o que tinha a dizer. (Mui#o
famllIas c!.aquele mumcipio. vIvem, meras concorrências públicas inter. bem.) ,
at!1a~ente ~omentos de afllção.. A nacionais' abertas em vários palSes . D1bTants o ãiscurs do S nh~prImeIra mel!l(ia que se faz necessá- . . ' o e
!'la díz respeito ao Banco do -BrasU, prinCIpalmente os que formam.o Mer- A!dp •Fagun;tes o Sr., José Bem
visando ao adiamento dos compromis- cado Comu~ Latino-Americano,!().. !ClClO, 19 Vlce-Presidente deixa 1(,
80S vencidos já neste mês de abril. ram co!Uulllcadas. ao Departamento cadeira da. presldencia, ,qtUl.!J

Sabe-se. ainda, Sr. Presidente, que de Comercio Extel'lor da F~deraçAo e .ocupada pelo Sr. Getúlio M~"~
os compromissos dos agricultores de do Centro das Ind1lstrfas de Sio 29 vtce..presidente.
São José do Norte, com o financía~ Pau}o, que vem ~ivulge.ndo as opor- O SR. PRESIDENTEs
mento do Banco do Brasil vencem-se tumdades ofereCIdas e colocando-se '
neste mês de abril. Em vista do bai- lL disposição das indfultrias lnteres· Tem a palavra. - o· Sr·. nayl ~
xo preço do produto, cêrca ~ i- 11111 fladas. As. cópIas dos ed1taú poderJl mei1a.o'
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o iR. DAYL ALMEIDA: t'lb para o cargo é altamente 'dia- Constituição Federal. O que estA na II semana, que teve o patrocinio
cutivllI. ., llcontecendoygora é que o Govêrno da da Fundação Cultural do Distrito Fe·

'«:omunicaglio - Sem revisão do O segundo assunto é o seguinte. Guanabara -através de seu trabalho deral, do Departamenro de Turismo da
(lr44orJ - sr. Presidente, senhores Sr. preddente SIs. Deputados, não Quer mOdificar a Constituição do Eg. PDF e da Associação Nacional de E~·
Deputados, uma prova de que o 1ilKe- tAra a noticta de um jornal - um, tado, e nlio adaptá-la àll normas' da crltores.
tativo deseja. realmente entendeor- ..penas em tol.'lo o Brasil - e nlio Constituição Federal, segundo esta A propósito da Associação Nacional
109 com êste alto poder pOpulg.r é' Q se terlâ. conhecimento de um fato aI. determina. . ' tIe Escritores, é .oportwlo um registro,
'flsita que faz hoje li. Comissão <18 tamente envaideeedor para o lWSSO Estranho, também, Sr. Presidente. relativo à eleição dos d11'lgentes da
Ilducação e CUltura; desta casa o M1- pats. Está. no "Diário da Noite.., edl- que, no trabalho elaborado pelo 00- entidade. para o biênio 1967-1969. No ,
Illstto Tll.rso Dutra. - tão de ontem, 5' página. Por li.!' se vernador Negrão de Lima, e enviado Teatro 'Nacional, onde se localiza 11

Queremos louvar o' gesto espontll- sabe que "uma das duas medalhâs de à apreciação de Assembléla~ um do! sede ela ANE, em Alsembléla. Oera1.
ll.8O do detentor de uma das pastas 0\11'0 anualmente concedidas por se1'- liltÍlnOll artigos. ou talvez o tllt1mo loram escolhidos para compor a Dlre.

, tnaJ8 Jmport.antes dêste _pQs•. MAs TICOS eminentes prestados ti. descu~ trate justamente de fixar a data dCS torla os Srs. Cândido Motta Filho,
nem 'só de louvores podemos fazer a berlas e exploraçoes geográficas, em término do seu mandato em 15 dt presidente~ Almeida FJscher, 19 Vice.
l10ssa fala, porque de críticas tnm- todo o mlU1do, por Sua Majestade, a. março de 1971. , - Presidente; Domingos Carvalho da'
bêm ela se há de constituir - e, J1e.- Rainha da Inglaterra. dIstingUIU, E' verdade que a.. -emenda. conatltu- Silva, 29 Vice-Presidente; Afonso Fie·
te momento. ao Ministério do Tra~ pela primeira "Vez, cldadãBs brasllei- cional n9 13, se não me fa1ha a me- llx de Sousa, secretário-Geral; Joanyr
balho - não propriamente ao nôvo rol. nosso compatriotas. fi mórla., fixa realmente em 15 de mal'- de Ollvelra, 19 secretário; Anderson
MinisU"o, Jarbas Passarinho - pelo Foram éles notificados. na dlstih~ ço de 1971 o térmIno,do p!'azo de todos Braga Horta, 2\1 Secretário; AluiZIo
descaso no atendlmenro a uma :rel~ e1a da. lúata. por seus faml1lares, que OS mandatos de governadores e vice- Valle, l Q Tesoureiro 11 Yvonne MItIU.lu
ylndlceção do Município de São FI· lhes transmitiram a razão da honra- governadores. dcs eleitos diretamenU lia, 29 Tesoureiro.' Foram eleJtos para
é1t\lis, que é a Instituclonalizaçlío dto ria: "a sua extra.ordlnária contrlbul- em 3-10-65 e os dosele1tos indireta. os cargos de Diretores Os Senhores
um põsto do SAMDU. ção, durante muitos anos, à exp~01'à- mente em 3-9-66. Mas para que men" ,JOSé Augusto Guerra (Edições), CasM

Já bá prédio para êsse fim, con.... çlib e desenvolvimento da :região dona Isso SI'. Negrão de Lima expres. $iano Nunes (curSOS) e José' Héider
truido, não pelo Govêrno Federal, Cent:ro-Oellte do-~ BrasIl, partiCUlar- Sl\ment~ na Constituição do Estado, se' de SoUta (Biblioteca).mas por um nos0c6m1o daquele mU~ mente a região do XingU. ff . 'l! wna decorrência Já de determinação Tenho a bonra de pôr em destaqUlt
biofplo, e o prllcéSso Já correu todlJl! Txata-se do prGmio conjunt.o da da constituição? Que está por traJ que três dos dirigentes da. Associação
08 trAmItes legais, tendo recebido Medalba dos Fundadores da Real ao- disso. 81', Presidente? Por quê? QuaJ nacional de Escritores são funcíonft..
tacer favorável do Conselho Nactlln:JJ eiedade Geográfica para 1967, Os a ,necessidade. como diz o refl'ão po' rios da Câmara dos Deputados: os
de PrevIdência Social. Fa.lta apenall agraciados são Cláudio e Orlando pular, de. chover no molhado?' Se já Srs. Anderson Braga. Horta, Joanyr de

t"autorIzo" do Sr. Ministro. e 11 Vilas Bcas, sertAnistas, bá tempos pela emel'ld/a constitucIonal o manda. OjjvE'll'a e José Augusto Guerra. O
alta. de um "autorizo" está levandu dirigindo. o Parque Nab\onal do Xin· to de S. Exa. vai expressamente até Ilustre Deputado Rui Sant.os integra

perpetuação da desasistêncla aOl gu. Vivem entre os silVícolas bá. mais 15-3-'11. per que fazer constar &14 o Conselho AdmlniSb'atlvo e Fiscal da
abalhadores do Municlpio de ~ã() tie 20 anos. Estudam-lhes os costu": fato da Constitulção do Estado? Es" entidade. ao lado dos Srs, Cyro dos
déUs, est" acarretando. lnclu51ve, Mell, orientam-nos, educam-nos, de- tamos. nesta emergência, ao lado dotl Anjos, Nelson Omegna, Hermes Llma."

prejuízos ~ vIda -e de saúde à mas- tendem·nos. São os suc('ssorl!JS de colegas da Assembléia Legislativa da llamilwn Nogueira, Victor Nunes Leal
í& flre.balhad()ra fidelense. RClnáon na sua prodigiósa obra. Guanabara, defendendo o direito, ine- e Sousa Nettl.

Que a caneta. do Sr. Mbtistro li! •O f&to, , õb~lll~ente, merece o re· rente Q. êles. de _serem os respol)Sá- Era o que Unha a dizer, Sr. Pre.
abra. e que a. sua mão escreva com' glStro desta casa e o seu aplauso. A veis pela adaptaçao à: constituição da sidente, externando meu regozijo pelo
\11'gl!ncla, no procesSo que dormita hl1 bancada paulista, sobretu~ó, expert- Carta Estadual. {l'r1~lto bem.> lêXito alcançado pela 11 Semana. Na.
tanto tempo no seu gabinete, a sal. tnênta grande .orgulho. por ver aSSUD O sn, JAMIL AMIDEN: clonal do :Escritor e apresentando aos
yadora palavra "auto1'1'7.a1'. (Multo reconhecida mternaclOnalmente a ~ . novos dil'igentes da ANE votos de uma ~
fiem ) --""' _ ,obra d~sses modernos bandeirantes, CComurtfcaçao - M): 8r. Preslden. "'estão marcada por grades \'lIliza.
~ . uslrmaos Vilas Boas, de Botucatu. te. dois assuntos me tl'azem hoje à ::ações .,

O SR, ISRAEL NOVAES: São agora, dois, pois o terceiro, Leo- tribuna. ' " .
(ComunIctu;;lio Sem revisão ào nardo, contraiu febre na selva e foi Apraz-me referir; neste ense3o. a Senhor Presidente, Senhores Depu•.

orador) _ sr :P;esidente senhOrtll há três anos" morrer. na. capital. realização, em Brasília. nos dias 16 tados, o segun~o assunto é o s<!guin-

Pc:
. '- g' possivel que Claudlo e Orlando a 22 do mês em curso, da n Semana te:

eputados. trago dois brev~ assun- llAo se abalem com a honraria, lnte· Nacional de Escritor, que reuniu poe. Os Senhores Congressistas Ijrasllel
alusivos ao Egtado de São Paule, graram--se nUttl meio mUenário e di- te.s flcclonlstas· e criticas l1terâri06 ros, acatando emenda de mlnba au

~1que significa de interêsse do Bra- licllmente encontra.riam ocasião de lios'l!:stados da Ouanabara, de Minas toria, inclulram a. letra e, n$J art. 178
~.' exIbir no peito curtido pelo' sol e Gerais São PaUlo e Golãs. Ao lado da C011stituição Federal, a'lSe~urando

!lIn primeiro lUgar, teio nos 3rt - blcadô dos insetoS da mab, a. altis- dos escritores radicados na Capital do aos ex-combatentes: "prollloção, "pós
lSaIa - It ~ôbrpe ~g a;:bg dÃR~l sima láurea real' britânica. Não lm- País êsses Intelectuals debateram vá. o interticlo legal e se houver~ '·nga" ..
eom o us re res en a borta, Os seus feitos estâo reconhe- rios 'temas de grande Importância, em . .
lio meu Estado, o Deputado Arnaldo cidos O mundo já os conhece e te- Slrap6síos e Conferências e tiveram Ta.l disposltlv<,>, justo, merecido e
Cerdeira - a. noticia. de que o Pre- " S 1 i t t" erta t b 1 ' legal, velo corrlgir uma falha, um
,{dente da República decidiu substl. \,etenCJA. a ve os n emera ~s s • oportunidade de es a e ecer contacteo descaso. Acontecia, sem qualquer jus..
tu1r o Presidente da. Caixa Econômt- hlstas de 1:lotucatuI (Multo bem.) pareceu prlncipalmenteà s n~ites de tificativa, o ex-combatente compleial'
... Federal no meu Estado pelo nome O SR, RAUJ" BnUNlNI: comteCOà:radrt c~mP:~fgge~af~;wclPal~ o Interstício legal e, bavendo ~aga.
4te Paulo Salim Malu!, ou aJgo se- .• •• d men no es e . ticar sem Ber promovido pl\r varlos
""elhante ~ , (Comunlcaçao - Sem relnsaO o Merece desmque especial a posiçllll anos como temos vários casos co-
pu, '. orador) - 81' p~sldent,e o At't. 1118 assumida pelos participantes da II se· nhecidos '

Quero dizer .. V. Exa., Sr. 'Prest- da Constituição da República, naa mana, ante as violências de que foram "
dente. que tenho razões para não Dlsposicões Transitórias. reza o se· vitlmas estudantes, em plena biblio· A imprensa e certas áreas milHare.
acreditar nisso, em primeiro lugar guinte: teca. da Universidade de BrasI1la, por vêm tentando convencer ~que tlll dls-
Porque não há vaga. no Conselho da" ~ se haverem manifestado contra a pre. positIvo constitucional nau pode seI!
l:1aiS.. Econômica. de São Paulo. OS Os l?s!ados reformarao suas sença· do Embaixador dos Estadoll a~licado em favor dos ex-c?mbatentes
Cllnco titulares estão no exercício das COnsUtUlçoes dentro em 6

b
O di~ Unidos. O poeta Walmir Ayala, teste. ml!ltares. 'ral argumento na:> deve seI!

fUaá !unçlíes. alio êles o Presidente para. adap~-las" no que COU er, .... munha ocular do -atô brutal da-po. acatado. Nada tem de contra-Indica..
Hélio Barreto Mateus' o Vice-Presl· normas, d ~~.sja ConstitUIrdO, as lícia ·pronunciou.se ao agradecer o do nem de Imoral, quando SE' trata
(tente AntôniO Ribeiro Andrade' o quais, fm o ""llt' prazo, cons erat- prêntio maior de ~esla "que lhe fOI do cumprimento de uma norma oo11S4
blretor Antônio Mastrocóla' o DOU- se-fio incorporadas auto~àtlca~ conferido contra a brutálidade dizen- titucional como esta: "promoçiio, apÓ8
for Kruel e o Dl'. Oasteló BranceJ. mente às Cartas Estaduais • do-se "dimlnuldo e aniquilado como o intel'stlcio legal e se houver vaga....
l'odOll estão em p~eno exercicio e t&n Pórtanto, no próximo dia 15 de malll poeta" diante do que viu. chegando a Os ex-combatentes mll11ares ('stão
mandato por cinco, anos. Nã/o M, termina o prazo para que as Assem- admitir que a poesia é quase um luxo prejUdicados, estão .sendo sufocados
Jlortanto. vaga para que outro con- blélas Estaduais adaptem a Constl inadmlssivel num pais onde tais ce4 por outl'OS grupos tambêm m11ltares
Ipllielro assuma o cargo de }>resi· tulção Estadual aqueles textos previs' nas se verificam. Manifesto subscrl. que náo conhecer~ o teatro de ope':
(lente, No caso de deixar o Presl- tos na Constituição Federal. to por escritores foi logo em seguida rações de guerra mas que são mais
ciente HélJo Barre.ro Mateus seu cal'· Na. Guanabara, Sr. Presidente, hA divulgado, com veemente protesto favorecidos dadaS as vantagens Que
lo, será naturalmente substitufdo pelo um conflito entre o Poder Executivo. contra a agre&âo pollcbl. Essas to· gozam aqueles que ficaram mas cujos
"ice·Presldente, Antônio Ribeiro de a Assembléia Legislativa, entre o, S8 madas de posição Sr. Pl ~sldente, evi. quart.é1s ficaram situados nás áreas dM
:lndrade. São homens de ilibada nhor Negrão de Lima.. tentando Impor denciam que nossos inteleotuals não chamadas zonas de guerra, jnstituidalJ
reputação de excelente crédito e de uma. Constituição por êle tÇandadll estio aUenados, e não, vacilam em ex· pelo Decreto n9 10.49o:.A e pela Lei

, llerfelta Idoneldoade no meu Estado, e elaborar, e os legitimas representantes ternar seu repudio ao que atenta can· n9 1.156. ~les passaram à frente dos
Um demonstrado, à frente daquela do, povo da Guanllbal'a," que têm o tra a. dignidade d!\ pessoa. hwnana.. que efetivamente participaram da
Il.utarqula federal em alio, paulo, pr1vlléglO de elaborar a ndaptaç!\(J Número superior a 50 viSitantes par. guerra e que regressaram à Pátria
exempiar dedicação I e alta capacidade constitucional. ' ticlparam ~ da II Semana Nnclonal do após a vitória final das fõr~as demo.
de t1'll~balho. A Introdução de um ele· Sr. Presidente, tenho, pt'bsoalmenu, Escritor, destacando.se DS Srs. JGS4 crátlcas e aliadas cC/ntra a. tirania de)
Inento estranho ao Conselho" como a grande homa de baver sido um dos Geraldo Vieira, Fausro Cunba, Ligia nazi-fascismo
tresidente, significaria a decapitação constltulntes da Guanabara em 1961 Fagúndes Telles, Bueno de Rivera, .
Ilegal de um conselheiro na plena. vi· SOU um dos signatários da Carta Leonardo Arroyo, Renard Peres, Bueno Senhor PresldMtc,. senl10J'es Depu-
têncla. do seu mandato. constitucional do Estado da Guana.· de Rlvera Bernardo 11:11s, Lago Bur· tados, uso da sobel'ana. tribuna. df:.llta

lb tanto f 1 barasem falsa modéstIa, aquêle ê net, André Carneiro, LUpe Cotrim Ga. Casa; neste momento, para inteirar a
Desm. tl' ~a'lr: ,,:,:ua~~ um dOB melhores trabalhos CDnstitU- raud e Fábio LUcas, Entre os escrito" Vossas Excelências do que est,á, r,endotov: 8~ aes1d:nte d~P~lÍbYeB parfl, clonals admÚ'ado e entusiàstlcamen" tes residentes em Brasma, eump1'tl tramado contra. um dispositivo legal

~
e ~êelt~lne o assunto e não en- te apla'udido pelas mais .emtnentes fi· mencionar os Srs. Almeida Flscher, da Constituição vigente e tiara adver..

fi d t ia:1m guras do mundo constitucional bra· Cyro dos Anjos, Cándill0 Motta Filho, Ur aos que se inaur"em contra os ex~
e a ohe a e uma au ar~ ECO: slleiro E' uma COnstituição consisa Alphonstts de GUlmarçens FIlho, Ca8. combatentes que tenham mais prudén.. .,

e
r~;~n.tc~O stoap~~o ;, um com ~once1toll modernos e técnlco!ll slano. Nunes, Aderbal Jurema e 'Nel· ela e reconheçam a desnecessidade dê

omem até agora. sem nenhum espl- feita especlalmepte llaTa o desenvol- lon Omegna, que, ao ladO de ouU"OIl. os ex-combatentes baterem A porta do
Ú 11 d ' trad cid.... vimento da. Guanabara e serviu dt marcaram brllhantemente a: presença Poder JudiclArio para que a Consti-oItt: lU:$su:o:me::o':. apt'-- modêlo aU }l(\1'a. a reforma. da ,própria da. lntslectua11dade da. Capital Federal tulç40 seja cumprida. (Multo bem)
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o SR PRESIDEXTE Interêsse social. E quando lf'emprêsa Chanceler Adenauer, uma das figu·· O sucesso do empreendimento levo\,
V - , : .: é maior, a partir de 100 empregados, ras mais extraordinárias no setor poU. os Governo~ a prepararell,l !l0va eta...
- Passa-se ao, Grande Expedleat&. existe, obrigatoriamente, Um 'conselho tivo-Administrativo dêste século. Peç.o pa no ca~ho d~ 1]llificaçao, estel'l:"
Homenagem postuma ao Chancelet de, emprêsa. com a partipnção, em permissão a V. Exa, para. incluir, no dendo ao mteg!açao não apenas a~

Conrad Adhenauer. partes 19ualll, de representantes dos discurso que está pronunciando, ar. campd do carvao e do .aço, mas li tõ·
Tem a palavra o 81'. Franco Mon· empregados e dos donos do eapital. tigo que o jornalista Carlos Lacerda da ao economia. E assim é que AdeoOi

toro. No tocante à habitação, a Alemanha publicou hoje na ·"Tribuna. de Im. nauer, ainda à frente do Gov/!rno
erdeu 'durante a -guerra quase tll!s prensa." sob o titulo - "O q:ue Ade- alemao e ao lado. dos representantes

, O SR. FRANCO MONTORO: ~l1hões de casas, e deixou de cons. nauer entendeu". Agradeço a gentile- das demais potênCIas, assmou o Tra:
_ Sr. Presidente, 81'S. Deputados, o truir durante muitos anos. Ao se 1111- 2a de V. Exa., e cumprimento-o pela tado de Roma, ,que ins~tuiu la CO~!1
Congresso Brasileiro rende hoje SUa -eiar o Govêrno -de Adenaue?, fJí1V1a Iniciativa, que enaltece o Congresso ,~~d~ e:~nim~:muniJ~S: ~~ ca~~
h~menagem de respeito e de admita· destruição }:lor tôda parte. Iniciou-se Brasileiro, pois Adenal!er foi um ho- vão e ~ço, mas a comunidade eco..
çao à figura. de Um dos m3110rl's esta· o programa de construção de ca&as, mem de tõdas as naçoes. ' nômlca plena, instituindo dois gran.
distas do Sec1!lo XX. Nao se tratá em escala naclon~l. E até hoje ~o O SR. FRANCO MONTORO _ des organismoS: o "Mercado Comum"
a~enas do antIgo chefe de uma na- construlra~,_depoIS da -guerra, mlLlB Agradeço o aparte de V. E'Xa.. Tenho e a "Comunidade Européia de Ener..
çaoamlga, mas de um homem qUE~ de sE1is mllhoes. e quinhentas mil, na li 'satlsfação de. ver incorporado ao g~a Atômica", a EURATOM, para o
pelo seu exemplo de trabalho, pela sua Imensa maIoria ,vendidas aos Us.· meu discurso o artl"'o de Carlos' La- estudo, apl1cação-e o',desenvolvimen-
perseverança de sua luta. e por &ua balhadores., pode-se dizer, que. hoje, cerda " to da energia nuclear paralins pa-
visão de homem público, pode ser ccm- prAtlcamente todo trabalhado,' da Ale- . , 1 t - E" cf!icos. '.
liderado um 'cidadão do mundo e ini- manha é dono ou está. prestes a ser n egraçao UrOpe,a Para estender a todo o cOnjunto ol\
dador de novos caminhos pn.ra a 01'- da casa em que vive. - Dizlamos que a' at~ação e a obr~ sua economia os principios que ha-J
ganlzação social. O Sr. Heitor Dias _ Nobre Depu- de ~denauer devem s~r encara~as viam dado excelen~ resultad03 na

Como representante do povo alemlto tado quero congratular-me com V' tambem numa perspectiva. européIa.: Comunidade do Carvao e Aço e ius
no Parlamento, e como chefe do go- Exa' pela oportunidade-do seu dis: é a segunda dimensão da sua obra. tituir um amplo mer.cado comU1~, os
".êrno durante 14 anos. Adena~e: reli.· curs~ homenageando Uni grande ho. Aos poucos, .ganha a consciência eu~op~us adotaram duas .medldas:
llzou uma obra que pode ser examina· mem' que como bem frisou é hoje dos homens publicos de n,o:liiOS dias a prmlelro, criaram ul;l1a.Uniao Adua-
da em três perspectivas: uma personalidade do muud') Mas certeza de que as atuais economias neira, destinada a. elim~nar, gradlltl .. _

t. no plano da Alemanha' V. Exa. há. de convir que a~ lado nacionais são muito pequen~s para a v!lment~ todos os obstaculos A !lvae,
2 I, I d Et ' d f'", j o te f ri u tecnologia moderna que eXIge grau- Clrculaçao de pessoas, de bens e e
3
· no p ano a Iropa; e essa. I"ura, cu a m r .0 o o m n· des unidades de pr~dução e mercados serviços dentro dll: comunidade e, ao
, no plano do mundo. do planteia, há também o ~log10 de . _ I P i ..,' mesmo tempo umformlzar as condi..

um regime de uma forma de gov/!rno maIs ,amp os. 01' - SSO, Ul1l':l..o _a per~ ~ d tr ' da d i ta.' d
Milagre Alemão que permit'íu essas realizaçõ('s tão no~ cepção dêsSe fenômeno à. in~latlva n" çoest e ente ad e dmpol,' dçloe~_ e

á " plano prático' Adenauer ao lado de ou ras par s o mun o, me an"", a
Sua obra; no tocante áS modifica· t vels, a que se refere o homem e (' D G . d' Itál1 d S h' fixação de uma tarifa aduaneira co-

çlies prOfundas realizadas em sUa Pá- regime - porque, ao lado, separada e asperI, a a, e e., c.. umlUU1, mum' e segundo instituiram mn
tria, já mereceu da Hlstôria Um no. apenas por um muro, que tem o triste da Fran.ça, foi um dos imC\a.·orcs da conjúntO de medidas para a adoção
me que a. consagra: O Milagre Are. nome de "Muro da Vergol,ll1a", há integr!!,cao européia. Alemanha. Fran~ de uma poJitlca econômica. comum
mão: uma outra Alemanha, ondé não se ça, !talia., BélgIca, Hola~da. e Luxeln· nos países da comunidade, que come..

Há vinte anos, Eí guerra lançara a contempla um espetáculo dessa. mes. burgo, firmaram em l~:>l, o Tratado ça a ser progressivamente apllcàda
Alemanha. na miséria na fome e no ma natureza. que instituiu a Comul11dade Eur_oPéia no campo da agricultura transportes
d 'ê M ' . -' , do Carvão e Aç<>. Nessa ocasiao os dl- .. " desesp r:p. ais de dois mllhoes de O 8R. FRANCO MONTORO __ representantes dos seis países decia- e !'-S re ~çoes comercIaIs com as e·,
casas em ruinas. Milhares de fábri- Agradeço o aparte de V. Exa Quero ravam solenemente: \ ' maIS naçoes.
cas destroçadas. O sistema d~ comu~ acrescentar, entretanto, que as mo'; ti • O Sr. Raimundo de Brito - Quer&
mcações e de- t!ansporte tnt~ral;l1en- dificações realizadas na Alémanha, ' :Estamos decididos :t eliminaI felicitar V.. Ex" pelo brilho do .seu
te destfuido. Milhões de homens sem nl10 repI'esentam apenas uma volta rIvalidades seculares mediante a bem fundamentado discurso que ex~

, t~j;(. sem emprêgo, sem fa:nflia. No ao passado ou o estabelecimento ds 1'usão de interêsses essenciais. pressa o pensamento de todÓll nós sO-
fnn da tlra~la naclonal-SO<'.Ialístu, a umlli economia individualista e lIbCl. Estamos. de.cididos a estabelecer, bre a inconfundivel personalidade de
Alemanha Vla-se proscrlt.a e expulsa ra1. ; eom a crIaçao de. uma comuni- Konrad Adenauer. E registro a co!n~
dll. c~munldade das Naçops. O povo Falava- dos aspectos sociais. EntrE: ,~ade econômica, os :fun~amentos cldência de estar ouvindoêsse dis~
alemao enfrentava seu futU1'O sombrio, êles, há um que merece rej;;lstro es. ae uma comunidade maIs ampla curso o Professor Hermann Gôrgen
sem perspectivas e sem esperanças. peclal, o do apoio ao "movimento co. e mais profunda entré nossos po- aqui presente e que é um amigo in.,
Es~a a herança que AdenaueJ; rer.e- operatlvlsta e seu desenvolvImento. vos, que, durante anos e linos, .es- transigente de Adenauer, o homem de

beu ao .inlciar, do m~rco zero, a ,Ee- ,Dentro da mesma linha de prOfUl)oo tiver~m separados por conflitos Adenauer .para a A~érica Latina,
c,?ns,trução e a reabilitação da" sua ção humana, a Alenlanha possui. 110~ l!angr_nto~, ...e assentar, as bases grande amIgo do BrasIl que nos vi..
patrla, je, mais de 22 ml! coopentivas agl'i- de instltuIçoes capa~~s de dirigir SItoU vêzes sucessivas e que coinci~

:F; .o resulta.do ai se. E)ncontra No colas, milhares de cooperativas de um destino comum. dência, está hoje aqui quando Vo~sa
plano econômICO, a industria pode ser produção de tlp& artesanal, e cente., Cqm eljta Comunidade Européia do Excelência pronuncia. êsse magniflco
ap0l!tada co!ho exemplo ás demais nas de cooperativas de crédit.o, segUll. Carvão e do Aço é instaurado, e se discu!so sôbre o grande chanceler
naçoes; a agricultura modernizada c do. o velho modêlo das caixas RelUi. põe em marcha, um mercado comum alemao.
altamente produtiva' a moeda mod/!- sen '- em que o carvão e o ayo dos seis pal- O SR. FRANCO MONTORO _
10 ~ara. a ~stabi1idade econômica das P~derl{l continuar enumerando as ses ficam sem fronteiras, à disposi· Agradeço o a'parte de V. Ex" e a fe.
naçoes. _ pectos dessa modificação social, qUI! Cão de 180 milliões de consumidores liz lembrança da presença, nesta. Ca..

Mas nao foi apenas.. "milagre eco- olha para o homem e lhe 'concede a da comunidade. sa, honrosa sob todos os aspectos, do
nômico" o realizado. por Adenauer e iniciativa na promoção da ma mell1o- - . _ Professor Hermann GÔrgen. de certa
sua equipe. No plano social, no plano -rIa. Não se trata de medlàM pater Até entao, as organIzar;oes Intoma- forma brasileiro também, porque aquI
da CUltura, no plano político, notávals nallstas outorgadas â maS3a ele tra. cionais estavam compostas de repre- viveu e aqui lecionou. S. Ex" foi
foram as modificações }ntroduzidas balhadores ou à classe média mas de sentantes .dos Governos e do,; Es~. companheiro de Adenauer no parIa.
pelo grande estadista. oportunidades para que pe!,,' seu tr.\- aos partiCIpantes. As suas ~eclsoes, mento alemão, deputado pela SUa re4

No tocante à remunera li d t • b Ih I I' como resultado dessa. fragmentação, gi- h j ti i d >ft hbalho d . . • Ç;) o r,,· a o, pe a sua. .orgen zação, o pró. eram frágeis compromissos entre in- ao, e o e par c pa es"", amena-
SlonanteO opelrárldo alem~o, é ímpres- prlo povo po~sa amr,:lr menl0r~i1 lliveilJ terêsses nacionais. O nõvo ente que gemo A seu lado. encontra.-se '0 Se-
nlto d o e eva

i
I~ padrao de vida, o nos planos econõmICO e S<Y.llIU. 'e cria com a CECA' _ Comunidade cretár!o da. Embaixada Alemã, Wer..

po er aqu s tlVO da população ' ;, éi d' ' . ner Arndtl' Ambos serão por certo os
Seu confõrto é talvez o maio dent ~ No plano da cultw-a, diflci! serA l.l!iurop a. o Carv~o e Aço - e uma ponadores da saudação do ParIa-
as nações contemporãnea" r A r. apontar exemplo de ,pais que aprE.sen- fautoridade européla comum, da qual mento do Brasil à Nação Alemã e
slndical na Alemanha é "j vida te índices semelhantes. O ensino téc-los Estados participam, cedendo parte das homenagms' do povo brasileiro à
prestigiada' sua ligá de P ein~Tentl! nico, de que tão necessitada é a 80· d.e' seus podêres soberanos, e cujos re- figura daquele notável estadista. que
possui mats' de 5 milhões d s n catos cledade moderna, e que tanta falta presentan~es têm. plena ll1d.ependên: foi uni exemplo para a. humanidade,
mais de um Ilh- d e operários, faz em nossa terra é exern"'Io de OI'" eia e exeIcem as suas funçoes aten Dizíamos que, pela atua"ão fil'me. m ao e empregados e i - 'I' ., dendo ao interêsse geral da comuni~ "
mal~ de 500 mil funcionários públicos, glan zaçao na A emanha: As- l>niver- dade e não mais ao interêsse de uma de Adenauer, ao lado de Schumanl1,
llind~ca1izados e unidos, para a 1>10- s d.ades alemães têm maIs de 200~mll fração regional do ,conjunto. Essa De Gasperi e outros líderes êuropeus,
moçao do .mundo do trabalhó leclonados, com 2 'ml1 formados. se- autoridade denominada "Alta Auto. constituiu-se a. unidade e a integra·

Há condições de çmpr1!go, segural't, lecionados rigorosamente to~os os ridade" dá. oomulÚ.dade, está. suJeita ção européin$. Esta evocação tem
ça e estabilidade que merecem desta- anos, mantidos por bôlsa,s do j)r6prio ao contrôle democratico de uma As- não apenas o sentido de uma. llome
que. O Brasil passa, neste momento Estado, para continuarem seus el:t,u- sembléia. composta por parlamentares nagem a uma das grandes obras da
por um~ experiência de.' ellmmação dá dos e pesquisas. ,,' designados . pe~os seis Parlámentos quele estâdista, mas também' o ob~
estabilidade do empregado A Alem No plano . polltico, igualmente li Nacionais e ao' contrôle jurisdicional jetivo de lembrar a nós, bra311oiros,
llha nos dá um exemplo rlesta m'at:: Alemanha nos.apresenta um exemplo de um Tribunal de Justiça. e, latino-americanos, a necessidade
ria. Ap6s 6 meses de exo"risncl de reorganizaçao democrática de ('en~ '. Imperiosa. de realizar igUalmente á
trabalhador adquire a sui éstbll!!'d o tralizar nas mãos de um homem ou Surgem, assIm, nessa primeira. ('.J[-, nossa unificação, a integração 1aUno
de no emp ê E d a I a· de um grupo· os pod~res de direção periêncla, os três pod1!res de uma 01'· americana. Se nações, como a Ale-
ra da em;ê~~' inici~ntro da estrutu· social. A Alemanha. é Um exemplo de ganização comunitária supranaclollal manha, a. Itália e a França reconhe..
riêncla nova E' certoU-se uma expe. descentraliZação. União, Estados e Um Executivo, a "Alta. Autoridade" ceram que não poderiam enfrentar as
apresenta pérfelta C que 11õad não se Munt::iplos COm atribuições próprias e da Comunidade. Um Legislativo, o exigências da. tecnologia moderna, se
que se inicia es' omo 1 a. obra govêrnos eleitos democràtlcamente, "Parlamento Europeu", que já atua continuassem isdladas e separadas
vadas a efeito sas ~odif_cações, le- através de eleições livres reprellcn. com sede emStrasburgo, tendo seus por barreiras alfandegárias e outros
nômica podem na bj a

t
Sdoc1al e eco- tam exemplo de democracia e de !les- rl.'presentantes eleitos. pelos Parla· processos de divisão nacional, que di

obser. ser o e o e criticas e centrallzação Mas a obra de Ade. mentos das várias Naçoes - hoje,já zer das nações latino-americanas.
tido ~~~es p:l'Iclal~, mas oh u;n 8el1- nauer, comó' dissemós, I náo pode e se cogita de f82er com que os mem· com suas indústrias Incipientes, a en..

dal11 ntal de proll1QÇao 11U~ 1lão deve ser medida apenas na sua bros do -Parlamento Europeu· sejam frentarem as graves exigências' de
mana que não POde ser desconhecido. perspectiva l1aclonal eleitos em tôda a Europa pelo voto uma econoll}ia de dimensões conti·
Assim' é que em toda emprêsa alemã, . livre de todos os integrantes da Co- nentais, para atingir a industrial1zR...
fi partir de 5 empregados, existe, O Sr, Raul Brunlni - Quero con- munic;j,ade Européia. E. finalmente, ção necessária ao desenv9lV1mento?

_por lei, obrigatOriamente. um couse. gratula.r-me com V. Exa. peja lem" no plano judiciário; o "Tribunal de A integração é indispensável pal'l"
lho, para colaborar ,nos assuntos de brança .de exaltar, nesta hora .- Justiça". da. COmlU,1ldade )~uropéla. que se real1~ 9 4esenvolvilnento ~
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( :AwêJ'I<:a-Latlna. E, por liÍÍlJ, ~ta pá- IfUJ.. E' uma da!! gra:odes lições de pa, o inicinuol' de uma experiência Certamente uma dns suas T11l1.l0reS
) zlnn que e.OC/) ela. l'lCA, W 14tuaç.itt IAdCImUer, que deve ser multe parti... nova, que talvez seja uma das l':ran- alegrias foI ter assistido à publlca~o
\ c rl:). obm de Menaue: nOl! lIe,e te~'- cularmente meditada. e retletida. pelos des sementes deixado.s pelo gênio da.- t'lêss. docwnento que hClJe é o rotelto
\ ~lr de mannuclal de lltõ;;,; para a];11- bomens do Brasil e da América. J:a... quele estadist41. para as nações que querem, em cn..
; cà-lí. no n()~o melo, fi. Aml?rica-La.- tlna. .. O Sr. YukisltlgulI Tamura - Se ma. de liberdade, de respeito à pcs..
,Wj~. N • ' . m O Sr, Jallar1l Nunes _ Pellc1ttl V. Ex" me permite, eu queria cUzer soa humana e de fraternidade reBU..
I U ui"., 1 'J:,];I~'1I!ll1[) 2l>Iil1!ra - IJes~- V, !!:xli pelo brlll1ant.e dlsCUI'LO qua que aqui no Brasn temos a figura zar as grandes transformaC6es que

1;1i1 1'1 to:>l:<f C0111UVlua hCh,11ellage.ll a pronuocia sallentando a contrjbuiçúo memorável, querida, ,do grande, pro- a socledade moderna está a exIgIr:
,ê~!;~ fl~ll~e ~s,tan~~ta. alwnllo e ao de Konrad Adenauer ao progresso do fessor Queiroz Filho, PresIdente do a Enc!c]ica Pop:llorum PrO{/T'C$rlo.
I;t:0íO Uldll,:O f "" I-~::I da humanidade mundo. Devo dizer que AdEMuer iol Partkto Democrata Cristão, ao 'lado
\ El;'~mpJ[j Lu,:)UJnr de t:.lguém, que, ao rambcm um amigo do·Brasil. Tive a de Monsc.nhor .Arruda Câmara e de O Sr. Jctio Herculín.o - PCl'll1Jta...
\mül1'c.r acs l'.3 anos de IclnLle, l'CCUpe- honra cie \'1&1ta-io quando eu ef" V. Ex', q,ue é dos mw combatIvos me, nobre Deputado. No momento C'Jn
1'ull, lJ.Ü'll~tc~ de uma po1ltJu eccm6- Presidente elA Petrobrás no scu pa- propugnadores pela efetivação dos lIue V. Exll 1ala, por certo interpre
%nlru "!lu.a, um ~ sucumbido na láclo em Bonn, na comllánwa do ]:1;1- ldea.1s democra.ta-cristãos na. polltlca tmldo os sentl1Xlf!I1tos desta CaSa 
'ÚIIJma. Graude GUt;rra.. Letnblo-me, baixa.dol' Bueno do Prndo< pnrn pecUr nacional brasileira. Felicito V. Ex9 da Nacão brasileIra pelo psssaml'nto
Il~JQ'1, nobre DCI-ui.ado, dp Ealôo de ll. sua aprovação e: um emprézrimo por esta COllquists., ao assomar à tri- do C'hance.ler Xom'ad Adenauer, qUf~
1M 3 llnos que n'1ueJa NllÇao apr,'~- que estava undo negoc1s.do entre a hunlL dests. Cftmnra, fazendo o elogio remos apresentnr a V. Ex' a nossa
ta'lll.' !lO!> cllWli do mundo: '1 lu11hoes emprêsa. estatal brsslleira e o govêr.. do grnnde esladista Adenlluer. Nesln solidariedade pessoal. Rá. pouco etJ
(lI! c'ucucs, no l:alanço do pagamento no alemão a fim de permitir a ctlm:' oportunldade, a melhor coisa que nós tive Da Alemanha e pude aentir de
duqnel!' Pais. Isto repl'esentava. nl\O pra de &iulpamentcs destinados ao poderiamos fa.zer seria reunir 05 nos- p2rto, pl'ssoalml!JJte, a, obra nll1glli
~JlE21lJ.S n contribuição ~genial de um programa de petróleo nacional. O 11- sos esforços para UIÚ1' os povos em fica que ele l'ealizou 'Pelo soergui..
{';l untle ,poJJUco, mas, sobr~tudo, a 01'- nnnclamento foI, autorizado pronta- tdmo desta grande ideologia, cllpnz mento daquela grande naçAo. v. Ex.
(,lUI~~O do Mm'ClUIo Comum Buro- rncnte. Fui portador, naquela opor- de dar .:rcJl.lmente paz e prosper~dade tem, portanto, a m1n}ll~ soUdarledade
:pcu, que serve de instrlrar# c e:l:eme tunidac1e. de uma Cal'ta. do Pra;,ltlen.. às naçoe.s .• B. Duma llomerllll.\cm ao pessoal. com os sentimentos que da
;r..lo às nações tatino-lUI1enc:at'.ns. Um t,e ela Repúbl1cs. do Brasil Juscelino' po\'O alemao, fazemos votos pela unl- qui envio ao povo alemão pelo}laS"
(:nmrIe Reitor da Universlda.de do ltub1tsehék. convidando Ad(lnll.uer pa- :ficaciío das duas AleI!l.anhl1.'l. ellinl- E:lIJ1lellto de Xanrad Adena.uer.
Jup;io ~s. que. a recuperação eco- ra vit;ltar Bras,Uia. O convIte t-01 re- nando-se essa lln.l1a OQlOSl! ~o Muro, ..._
núuuCIJ., l~nce1ra. e 1>,?t'lal da. Ale4 cebldo com excepclo1lal sbnpatla. Te- de Berllm, a linha Oê€r-Ncl~se. I ,O SR. 1"R.\NOO MONTOM
:mnnhA, deVIa-se ao genl0 de A:d&- mos depois, ainda, o Chanceler Ade~ O SR." F.RANCO MONTORO - DOM!J V. Ex'), os demais Deputa.dos
llH1Jel' e, sobretudo, à capacJdade da nauer l'egistruva essa. visita o manJ- Agradeco o apoio e as paJn,vras de que bon1'3t.<lm com seus apal'tes, "IieM

•

trabalho e e!!P1Jito pntllótlco do povo fe.stnva o seu desejo de visitl1r o nos- V. Ex3 No que diz Te.<;pe1to aos no- rnm testemunhar o aprl!ço Por essa'
daquela naçao amiga, quo, em sua so Pais, re.ferindo-se ao <Br41111 com nles lembrados, evidentemente le!:Sll.l-_ grande fibU!a em tOdas as corrente:s
II.JRJúl'ln, espeeJalmente os operários, amizadé e aprêço. Sem dúvIda'algu- TO o meu, faço cluestiio de acreseen~ polftlcas da n~5a terra.
j~l'nram .jamais fazer greve enq!.Ul.nto ma, CI d{\!!tparecimellto do notável la- tal' o de um ~omem que se inspirou Desejo conclUIr. sr. Presldc:JLe, e
nao vissem recuperada, interno. e ex- construtor da All!nlllnha Ocidental nas mp.l>ma.l\ lições de Adenauer, De quero, ao fazê-lo, lembrar lÚgumu3
1ernllmmt.c, essa grande ~ão, que constitui uma perda 1mensa. ~ll foi Oasperi e Schumann e ao lado dos palavras de uma grande figura dl\
a1m2a czt~ a prestar sua mest1mâveJ um cidadão do mundo e, sobretudo, quais partitJr-amos, em congres.o;; /humal1idade: Albt:l't 5chweH,'ZC:T. que
ClJJnburaçao, em todo!! os setores, 1l0:! demonstrou _ e posso te5te.rnunhá~lo mundiais da democracia C1'i!{tfl; 1'e- escrevtm:
rj;J.l~es subdesenvolvidos, inclusive a pessos.lmente _ enorme interês~t' pelo fil'o-me à figura do estadista que rea,- ". ~ > •

cnflc.lades assistenciais no BrasU. Por povo brasllelro e pelo desenvolvlmen- 11za, no Chile. a experiência. de uma Ne.s.e t.mpo eJl1 que a VJOJl'!n..
1L:3o, llE\Gte momcnto. deixo col1l!tgna- tn econômico de nossa Pátria. revolução com liberdade: Eduardo cta, envolta na lnlU1tira, senta-se
dos, nos Anais da Casa, no seu for. ,J1'rei. no trono do mundo, eu estou cou-
mOSQ discurso, os sentimentos de p&- O SR. FRANCO MONTaRa - 'O Sr. Medeiros Neto Nobre vencldo de que, apeaar dlliSO, a
E:J.r deste modesto pllrlslmcntar Que Agradéço a V. Ex' a lnformaçlio e Deputado Franco Montoro, quando ,,~rdade, o amor, o esplr.lto de
sempre admlIou a. figura. de Ade.. l1.S collblderaçóes que faz, enrique- da minha visita .. Europa, tive opor- paz, de fraternidade e de banda-
]1:c.u~r, como um farol, como um llder cendo meu cliEcur~ com uma obser- tunldJl.de de ler algo da. vida 'de Kon- de são os po<iéres que se alçam
da democracIa cristã, que há de abril' vLlçiio muito sel1s1vel DOS rOJtlJ;ôeil rad Adenaller. E, entre outros episó- acinía de todo o Poder. A éJes
fiOS olhos do mundo Uma nO'Ia. era brasileiros,. ,. dio.!! 1l11U'cantc.s que definem, 'aIlr4 perwncerá o mundo, quando haja
de paz e üe prosperidade dentro eles- Desejo c-Orllpletar, Sr. Prcsll:l:onLc Il Imam e estruturam sua Vid!l,. lá está t.'Uf!clentes hom"ns que pensem, G
lia ~outrjna. Srs. Deputados, o e.'C~tne ela obr~ fG Iaquêle para memória. dos pósf.eros, e "Vivam, c.om pureza, Cúm fÓl'ç.a,

O SR. FRANCO 1\!oNTORO - Adcnauer, na 5\J3 wlcelra 'pl!l~p~c.i- reminiscência suave para nossas al- com vigor bastante, ai idéias de
;AgmcJeço o apatia de V, E1,~ e d~- Vá. Vlm~s a peUlpeCU\l~. aJému ? a ma,;;. Dlziíl-se que êle, aos '/8 anos. amor, de verdade, de csplnio de
c<ijo dcslaCf!.f que, como conseqüeucll\ prrs~ecti~a>" euro~éla. ~1ll9 há I'~a í Cjunndo prêso pelas fôrças de aJt.1er. paz e de fraternidade",
da integraçáo européia, que se deve, t.crcelrB pel~peetlll!, talV~ aquelA qIJ8Iencontralldo-se no cárcere, 'lIoIrendo •
em grande pal'te, à perseverança IJ v~nl1a ~ ser a n.;.~IS prt'fund~ ~s 117 as conseqUb.1clall naturais de uma Menauer foi um dCf,Se& l1umf:llS.
ao esfôrço ele Ac1enauer os resul'ados CjOCll deiXadas IJ-<O grande ~taülsta, Pl1llão multo pr6prla d Oesta,po em Por isso o Brasil, através do seuPar..
fornm impressionantes, Ao porem seus a. perspecllva m;mdíal ela. ~~m ~e dado momento' ouviraS. um o;oldndo lamento e ao l!!do das demais nações
recursOS em comwn e adotarem uma Adenauer. !In. A,emanha!. &elr.1110!"'aaIque lhe dissera' _ O Senhorjó. tem de todos os Continentes, rende, hoje,
politlCll eC(Joúmlca lntcgra~a, os pal- a gUcl'ra, diant!,! ~u confhro de .;"e,o. qW1Se 70 anos. 'Por t1ue não se sulei- ao grande ~stadlstll. a sua oomena
6rs da comunldlt~C européll\ criaram, loglas, de ~dcrdas e de d!''',t"lll~., âa? li: êle então re.~pondera: _ "E' gem de respeito e de gratidão <O
com Sl.'US 180 milhões de habitantes Adenauer inlc10tl rem o tspl.rl.o de- I i d t nh Ih vid orador t! abraçado.) (palmos). 'u: • moerátlco Ulns C(,m ptlho rtnne b porque 11 n a e o mu.,.. a para
U~Q dno~a po d'ncla et~O~~mlCdl1 l1a e,· instauração de uma experiêncln.' ele IscrViT A minha PátrIa e llO meu (d docwnento reJerldo pelo
cu u ns grnn es po -n...as o !11un4 certa forma nov 1lIJ.S esLruturns eco; nlltlS". Nobre Deputado, ê el,ta 11 ll- Deputaclo Raul Bruntni, em apár-
~10t" Eis ~guns Cda:~llr~~lVO;rop~: nômicl1s, social! e politlcas contem- Ilha marcante da"vlda de um honH'm til. será consldtr,ado na forma Te-
9 mIOS a os 8 o i adinAmiec ~da porâneas. Deixando de lado as teses A qual, realmcnt~, nesta hora V. Ex' gimentalJ.
';Ornol1-l;ll a zona ma s .. a t .~•. 1 I - D r t d' J_ S ... 1-
~\lndo' 19) a sua produção de 1958 do individual1smo liberal. que em no.. Ise orna "ell....te, porque cop a quase II atl e o· lscur,o U<J enl1t;,
, 1965 'aumentou de 60~ cont1'll, fi'1~ me de uma aparente l1berdade atira- I em papel carbono a mesma diretriZ, Franco l!onIoro, o 81'. Getúlio
lias Estados Unidos; 32%' da. Inr;latt1:: 1'1~ o indlvfduo isolado, fracd, J;ll\llj a mc-~n:a orlentaçAo, _o mesmo carol- Moura:,_ 29 Vice-Presidente, dEUG
ta e percentnnens menores em outros maos do mais fortc,- Adenauer iniCIOU Inho e - por que nao dizer? - o, a cadLAra da J1Tesídtflc~a, q~~ 6
palses; 29) no mesmo perJodo, o au.. reformas de sentido ·socia.l profund.o. I mesml? ~~P11'lto. O partldo pemocl'a o

• ocup?ta pelo Sr. lJatlsta Ramos,
tncnto ao intercãmbio dentro da co- Mns, se abandonou o indh1duahs- I tn Cl'lSt~o rcalizara na It:l1la e !la PrestClcntc;
inullldade, :foi de 2DD?é, enquanto o mo llbel'al, l'~po1itl também o e~tllr- I Alc~anNI., prlnclpalment.e, nestcs O SR. 1'}.EEIDEN1'Jb
comércio mundial aumentou apenas tismo cent1'ltlizador, ditatorial e to- doi. palses. pr<Jgramns que de fato
da 62(/0; 39) foram gl'andemellte ea- talltárlo. De cerla lorma, I!ste reabllHaram. re.tam'arnm e l'eest:'u" Tem a palavra o Sr. MagalhAes
timulnt1ns n!! pesqliliJas tcenológlcas, lndlvi~ullllsmo Inumano, como o tOe turaram _nnçr;es combalidas, entru·, Melo. ,
1ntdicas e tocil1ls no plano coutlnen- taUttuismo centralizador, participam quecldas, debll1tadns e qUllse ext1n" I. ,
tal' 49) da parte da população vcrl- de um mesmo vicIo: o de l'!lqué'cer tns pelo decurso de uma guerr& de -- ~._--_._~-

flc~-lle o progresso social sem 'preca- s. pessoa humans. e suo. dlgnJdade lD:l9 a 1945, E hh ainda essa l1çã'l I<nIEiCURSO DO DEPUTADO MA-
dente, no tocnnte ao nlvcl de virJa.. ~ o humanismo de Adertauer~ Jnspi- que V, Ex~ multo bcm analisou, nqul GALHAES MELO, RE"!'IRAOO
sllútle, edueução e cultura, O I\umen.. lado na sua pr~funda fo:maçl.o cíls- no Chlte, Mas em nosso eMD é V p~W ORAOOnl.
to do eoutumo privado foi supet'!or" tã, inspirou tl1mbén1 as lSizes da es- 'Ex' um dos apóstolos do Idealismo I
VlJ% por lml.tltante. t,mtura social que foi lançada, r. es- I do Partido Democrata cristão. e .nes- O 8ft. Ar..;~ü,:,:lO nt.:.E8ltl.:;'I~

• < tá sendo transfOlmada. e ape=telçoa.- ta hora pela coerência, pela cons- (Sem reililliío do orador) - Sr. Pre.
Dndo bnpl'esslonante para o qU8:1 o da, co~o tl'ntatlva de realizar" numa tâncla, pela detel m1nante de uma vI- &ldEnte, Srs. Deputados, &/l.\ÍGo os l1us

I\rüSll deve voltar os seus olhos, o das gurt~dt's n~çr;es eontempolâneas, da àa qual nunca se afastou V, E'X~ tres repte"m!aDle' da Alelnanha aquI
aumento do consumo privado foi 6U- um' modelo que obedeça às Unhas de é t d IM h, -'\ .,. "per!Ol' I], 30% por habitante. Não 50 um pensamento doutrinário e lc!coló- o nlll S cre ene o para omena presentes. Sou, _nesta. caSll, por cer~
traln de slmples aumento da potén- Itlco ele profunda. inspiração crMã, gc~r ~nrFkt~õc;m~ONTORO to, iUlll ~os D!'Pdutll.dOS elelt(Js com o
elu econúlluea do Pais, 111as do reer. E.'lila. democracia cristã. a qlie be to..' la - ma or numero _ e votos de déscen~
guimcnto, do aperfeiçoamento e do feria o 110bre colega. YUklslúgue Ta- Multo obrJgado a V. E'... , Identes de alemaes aqui radIcados. Dos
il,ezcnvolV1mento do nivel de "lda' de mura, encontrou em Adenauc.r um Desejo concluir" ar. Presidente. M.O:11 votos Que reoebl 110 último
r;un populnt;é.o, Vários palses euroJleus dos seUs primeiros real1zadol'e.3 no poIs estou Informlldo de que outro!! pleito, creIo que mais de 30 <mil se
csti:io 1J01!cltando sua atlesâo OU as~o· continente europeu. Aquela. velha 11- oradores que~em ta~bém usar ~,,~rl- Ijam úe del:cl.'ndl'níe.s de alemães, de
CillÇUCl â comunJelade: a GrécIa, a Di· çáo de humaniSmo social que 1 em de bunl1 para 1ender .~uns h()~en., .na ,homens e mulheres plflteitamente 1nM
l1amarcs., a :Noruega, a Irlanda, 11 In- Leão XIll, na. Rerum Novarum, de n0'Pg~andee {ale~ldo. a IlJ ' ILe~Tadcs na comunidade naclonal de

,.!aterra, Algumas Já se assoClIararn. PIo XI na Quadragésimo Anno, de .0 er-f - a zer, num p I. ,1~O. elementos que, ao lado dos demalll
• 'buLras pleiteIam a sua. associação ou Pio XII nllS suas famosas AJocuçOes que, apesar dos ,,~eus 91 anos, 'üAt- Jhomens e mullleres de d1!erenll"s orl
")l1tegral:ào, E, mais 'do que'tudo, s in- sôbre a Justiça Soelal, de João XXln nauer morreu m~o, porque, nu ZeT!", 'tn! I <&- ir l.ftlli d--

tegrll.!;üo européia abre caminM »Bl'Q com suas extraorcUnárie.s 1.!afer et do poeta. o mOÇÔ em qun,lquer ldllde, ",ens c cas" aq~ l"s.... _a..... an o
nova espécie de atuaçfw polll"~' Maglstra e Paceln in Ten'ls, marca é aquêle homem que ainda tem oqul! conosco, "conutrumdo a gumdeza da
adapl4dn às novas dimensões da eco-- uma linha de pensan~ento que tem fazer na vida, que tem um 1I:le,11. E Inossa _ Patrla. Por Isso,. para ,nós,
nolnia. do século XX. Os Estados &Ido afirmada insistentemente. Mas, Adenauel' morreu lutando e trabll.~ ID~putudos, é uma gl'&DCle }lOnra, ~l)
l)reelsam encontrar os C8D1ll1hos con- foi Adena'uer, ao lado de De aaspe- ll1ando pela paz entre 011 povos. Mor- Idla de~hojc. qnando esta Casa pres
éretos de sua integração econômica, rf, na. ItálinJ • 8chumann 11& França reu' participando aUva e vlv!iíl"rí!nte ita tão sJgul!lcutlva homenagem a um
.."... 1240 t1car à margem da Hlató<o e de outros Jlderes cr1stios da EutO- doa vroblemaacontempo:rAneu.s, Idos ína!o:rell etLa.d1l;tas, de todos OI
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t$empos. contar com_ a. presença. de S. gama de lutador bastaria. lembrar que com· aquele pais.·E cumpre salientar aS descenàeb.t~s a,e a1emlies ou pôlo
ilxas" que aqui representam a. Ale- adotou do seu pai êste lelna~ ,"Nilo que a. ajuda da Alemanha ao Brasil, ncses.' Es&!\. miscignação de raças, 4e
manha, neste momento. 'te deixes distrair dos teus propósitos realizada através de doações a entl- origell3 étnictUí e de culturas, hão· de

Como a morte do Taplr, decanta- l1em mesmo que se dispare um ça- dades. convênios a longo In'azo etc. fazer com que Um dia, talvez~ no pró.
da- nos versos maravilhosos de Ola- nhão ao teu lado". I sempre se realizaram em base de re- prio- Rio Grande do Sul, surja o pro-
vo Bilac, repercutiu -a morte do ve- Homem de extraordinária capac1- clproca connai'lça e da mais sadia tótlpo.... do brasileiro,. d~crito por ~u- .
lho 'Adenauer, como o chamavam ria dade flsica, acostumado a levantar amizade. Nunca S5a sentiu, em tôdas cl1de~ ~~ Cunha. no imortal UVf(J Os
Europa. Se o grande estadista. não cedo e traba1ha~ muito, Adenauer foi as negociações. qualquer sentido im- Sertões •
foi o ultimo· dos alemães, foi õ últi- Presidente do Conselho de Estado da perialista ou de domínio econõmi~' O' Sr. No/'perto Schmídt· - HoJé,
'mo liustentáculo de Um 'grupo de ho- PrUssía e ocupou muitos cargos em por parte da Alemanha. '.. , . no Rio Grande do Sul. não se ,fala·
me 113 a quem tanto deve a. humanl· conselhos fiscais 'de emprêsas Impor- ' Além do expõsto, o .BI'asi! multo mais de tal ou qual orIgem étnica.
da~J: . AlcIde De Gaspari, Roberto tantes. Em 1933, quandO os 'nacional.)· deve à Alemanha. Os bravos imlgran- E' a. ebulição das Nações. FormoU
Schumann e Konrad Adenll.uer•. E socialistas conquistaram o ,poder, tes alemães que aqui aportaram. de- se uma raça. Todos nós somos um
oomo s." morte do Tapir, por 1sso, rã- Adenauer, aCusado de "séparatlsta... sembarcando às margens do Rio dos povo só, graças a Dellil.
percute' da floresta, humana univer- teve de deixar Colônia" refugiando:' 'Sinos, em São Leopoldo, no !lio Gran- C aR ~ ANTONIO BRESOLIN _
saIo passamento do grande estadistá, se no Convento de Maria Laach. de do ~ul, e em outros Estados da Sou multo grato a V. EXIl. por lnllls'

'Morto, como disse ~lguém,. parece Quando qs ânimos seapazlgual'ap1, ~ederllt'ao,mro;caral;Da paIsagem.bra- ,essa. contrlbu~ção vallO::1,' que incor
maior do que quando vivo. Tal o sal- - instalou~se em Rboendorf. A Desta- sUeIra com. sua }liesenç~ atraves· do poro a, 1ne~ mcdesto' pronunciamento. '
do de. real1zações que deixou em be· po deteve-o duas vêzes:· em 1934 e trabal!t0 .f~cuodo e r~aI1Zlldor. MuI· ,.A. Sru. Lygia Doutel de Andradjj
neficio do' bem comUm. .. em 1944. Durante· algum tempo" foi tos deles, m(lIUS~ve. aJ:udaram a de- _ Quero, em Prwelro 1itgar. ecn..

. KOl11'ad Adenauer, coirio poucos es- acusado. de vários crimes e' interna- fender a;sobe!';llDm lIaclohal na auer- gratular-me com V. Eu. peja ho
tadlstas, reunia em si ao fibra moral do num campo· de concentração•. Fu- ra. do Paraguai e seus filhos defen- menagem que está' prestando a Con..
cios' titãs, a. visão panorãmlca. das giu mas acabo!1 indo para. a prlst\o deram a Bandeira Nacional e as 11-

1
ralll1 _ltdenlluer~ urt} dos maiores es..

águias, a' rigidez do jequltlba. cente· de Braunweiler. . 1Jerdadclj dos povos nos apeninos da :ad.lstas que o munci'o conheceu até
nário.· a coragem indómita cios leões, Terminada a II GuCi,ra Mundial, Itália. E quem conhece São Leopol~ hoj~. S!nto-me multo à vontade para·
a. serenidade dos campos cobertos de os' norte-americanos confiaram-lhe ° do. Novo Hamburgo, Estrela, Venân- dar este aparte, jJorque em minhas
11ôres, tudo isso comandado por uma cargo, de burgomestre de Berlim. mas cio Alre:.s. 1ju1, Panambl, chapada, I vela.s (,o!'l'C sangue alemão. Meus' avós
vontade :férrea, eqUilibrada e justa, os britânicos d depuseram alguns me- Selbach Três Passos, Crissiumal, Tu- I "~e111m da Alemanha.: cl:.l velha Renã
sustentada em colunas de vasta ex- ses mais tarde, sob alegaçâo de "11'1- parendl,' Cerro Largo e tAntos ouhos i ma, e EOU nascida num Estado cujo
periêncla ,e, profunda cultura poli-' capacidade". 1!:sse afastamento. deu- municiplos gaúchos e do 'P~', C01l!l-j p.-ogresso,. em grande parte, .se deve.
marCa, ' , lhe oportunidade. de se dedicar in" t1tuidos em sua grande malOrUl, por li colônia lá. radicada alem,a. Com

Adenauer não foi apenás o rccons- teiramente à estruturação da, União d~sc~ndentes de alemães, sabem o que Is;u trabal~o, seu esIôrço e sua gran
trutor da 'Alemanha daquela Alema.- Cristã Democrática Em, setembro de slgmflca a· presença dessa genu no ce capac.dade, tem ela c?ntrlbuldo
_'l. 'd t id 1948 ... i 1 'to :id t d pais ,. para n grandeZa do Estado de Santa
~1l1. q~e encontrou es ru a, !lama;- , .0 e e1 pre" ~n e o ,?onse- '. . ' jC'atarin::L e de nosso Pais. <Multo bem.
gada, Ietal1?ada, cheia de ódio e fa- lho. Parlamentar .e, um ano malS tar- O Sr Affonso Celso _ V Exa veu Palmas)' .. '
minta de vll1gança, - a. triste heran- de, elegeram-nos ohefe de govllrno da lt' .:. 1 ,.
ça.da era hitleriana. Ao iado de República Federal da Alemanha. _ en~. ece~do" com grande blilho. a m.e-
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Schumann e de De Gasperi teve a ' Adenauer. que teve set~ filhos, é molia. dess,e est~dlsta que to~os nos, E' uma. gra~de hom'a o aparte de
mais destacada atuação, também,,"na ,uma das ftgurastle maior relêvo en:' ~:~0';jatas, passa~os a a,~mlrar~~~a V., E:<a:. emmente colega, prln~ipa.l ..
reconstrução da :Europa não pernu- tre os chanceleres"1llemães. Dentro do rii r fc c, nas gran ~ nar,.oes, l~-'~ - In:nte por estar l'eprer,entandQ ti belo
tindo que o comunismo _ "perverso quadro da polftica internacional, con- men em seus perlodos de. g_anaes jsexo nesta Casa, por csLarrepre.>en•.
e mau" como o chamou Pio Ã'1I _ quistou um lugar proeminente graças crises, semere aparec~ uma llgura de ta~ldo a mulher descedente de llJe-
:in di ' i. ". . • . " ..... estadista como a de Adena.uer. q\le maes, que eu conheço muito bem n&

, Va sse o resto ~o cont nente. Sq a sua coerenclá,_ tenavidade e aoilloa- surgiu na Alemanha, bem à altura ln'll!la l'p.glão, não :!)lenas CCmo uma
bomens com têmpera. de ferro - 1l11r- de i1S.S negociaçoes" nas quall;l sempre lias extraordinários ~tadistas nessa ll:tande dona de casa é ulhe d
mau arguto ~omentarista, Internacio- •deu ~rovas de suas altas capacida- grande nação. - grande atividade' na vIela ~Ultu:al :
nal, - poderIam animar-se a tomar des taticas. Em 1954. conquistou nos ... na sociedade' 'mas comô a. conlpanhl!1
llÔbre os próprios ombros a pesada. e Estados Unidos o titulo de "O lIo~ O SR, ANT6NIO DRESOLIN -m de seu marido ajud'ando-o inc1u:

, 1ngrata tarefa de enfrentar os ex- mem do Ano"; os norte-amertcanos Recolho, com imeIlUt '.:lI1J6façfw, o sive na. roça. colhendo por exem lo
tremismos em ebuliçâo em uma EUro~· v~ram em Adenauer· o 'homem que, pronunciamen~ de V .l1i~a."que nm a. sója, trabalhando de' sol a sol ~o~

.pa. dilacerada pelo ódio e infundir em partindo do marcozero,ç!eu o dc- enri9uecer meu mode.st~ 'dlscurso~ laborando para. a grandeza da noS!a
seus povos. deprimidos 1'eJos próprios senvolvimento econ·õmjco e a establ- C! Sr.. Norberto Schmld~ -aos',a- Pátria. E' por- iSSo justamente, que
sofrimentos e pelo ambiente de de- lização politica que a Alemanha OCi~ tarIa de lncoxporar. lambem. ao t!15- nós; brasileiros aqui pre.:;tamos' com
vastaçll.o em que .se encontravam, a .dental necessitavat - . curso de. y.' ~a" um~ observ~çao. especial carlnÍlo. essa homenagem
coragem e o ânimo necessários pará . Em 11 de outubro de 1963, ,MS 8'1 V" Exa, Cl~OU,_COm m,!ll.a. p~opl'1ec1a- àqtlele grande estadista, que n:1o per.
construir um mundo nõvo, aprovei- anos de idade, deixou ó car~o, de de, a coJomza.cao ~ma no RlO Gran." tence à. ,Alemanha, mas ao mundo ln- _,
tando as lições do passado, Justa- Chanceler. apresentando o pedido de de do Sul que~ alias, v~m ~de 14~ anos, telro, Conrad Ac!enauer. (Palmas.) .
mente, porque tinhal1l. consciência de demissão ' ao t:'residente Heinriçh Xêh~xaúemnen~~ogrinum~rasSCldad~S~ O Brasil, o maior ,Pai/? católico do
que.o naoi~nalismo exarcebado est1~ Luebke, e,em 19 de abril de 1967, aos se nã3 se ;ode I:IZe~~~e~,~g~e mun,do, nesta Signi1?C~tlva homens,:
vera na orlgem do drama europeu, 91 anos, morreu Konrad Adenauer, lá a colonização, alemã proliferou e gem da. Câmara .dos D.putados, pode
9S· "três grandes" orientaram seus sem ver realizado o. seu grande' $0- nós'3o el1contram"os em todos os qua- faz~I s~as as paJavras ao_ Papa E'au-
esforços no sentido de superar as ~ho ~ a unificação da Alemanha. O drantes. Santa Cruz do Sul que Vos- o .' nmenta~ o a Dlorte de Ade- .
ambições llaclonalista~ e enfrentar o" seu sadio ··ideaUsmo, o seu trabalho sa. Exa., por um lapso de' memória: ~a~:~,. qU~ a
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nOvo perigo que ameaçava seus'pai- fecundo e honesto. 'o seu exemplo deixou de~refe1'ir tem-aqUi O' seu re- e ti'a~ e ~fuer pe a. ~a.nhda.
Bea através do "europeUmío", ou seja, nobre e dignlficante, ~ sua figura, J)l'esentante.·. J , •• I • tOdPoe e sUeroPda.esenqvuel no coraçao .:
d .. t - -'i' S .• Ih .. t 1 d in t t d' t d ~ .s o va sempre ma....a m egraçao europe a. e nao es ..POS o ar, e em en ~ ~ a 18 a e - e ,o SR: ANTONld BRESOLIN _ mun futuro abençoado por Deus, para
foi dado verelIl seus esforços coroa- homem de ra~a'.sensIb,Iidade huma.- Peço eSCUSas ao nobre .colega. a sua.· pátria. que nos é litocara'•.
dos de êxito, foi porque, por um lado, na, o seu gêmo criador e a sua ex- " ' (Muito bem' muito bem"o l'ad •
o espírito mesquinho do nacionalis. periência contlnuàl:ão· através do!! O Sr. Norberto Schlli.ld! - E' (J abraçado,) • . •o or
mo degaulista "já . pairava. sõbre a tempO!; como fanal de primeira 'gran-' maior centro de nrrecadaçao de todo .,
Françaquandoa. Assembléia Nacional deza a serviço dos povos. o sul do Pais, o que é preciso tique O SR. ARNALDO l'lUETTO: '1
torpedeou a Comunidade EUropéia de Não foi sem razão' q\Ie a morte de registrado.' A homenagem que Vo~. •(Sem revisão do orador ' ,
Defesa e, poi: outro, a 'çoJaboràdora Konrad Adenauer teve a mais tun- Exa. está prestando ao saudoso Cha.n-, Sr PresIdente.. ) - E:xmo.
de Hitler na agressão à Polônia _ ·da repercussão em todo o mundo. ceIe:!;' Adenauer muito nos, comove,"e tan·t... d S ,;..~os· Sr~bc1>;.~sedn
. """''''s - b t't 1 I E t di t d tM t' d nos dá oportunidade de render-lhe "e.~. o r. ","UI alAa OI'a u""!? - s~ SI U ra p enamentc' a. s a s as. e a a par c. alem e também nosso reito e fazer esta. re- da,Alemanha. no BraSil; meu earo
Ale~a:nha naz~sta. comu Jlotência ~f!I. ~anifestar seu .profundo pes~r, atra- Cerência espilrto da. Alemanha ela- amigo Protessor Hermann Gõrgen, que
petlallstae ,expanslonista. Isso naO ves de pronunCiamentos ti m~nsagen5, quele tempo aInda hoje é o mésmo. nos honra. com sua presença nesta
~pede, porelr:, que o exemplo ~os dco.mpanharam o~ restos mortais do A página 'negra deve ser vitada, ou tal'de: Srs. Deputados; venho de um~
t~ês grandes co~stitua. uma vaho- InsIgne homem publico em seu histÓ- pelo meno,;; devemos procurar esqul!- cidade' que fica às margf'ns de um

sa helança para a Europa, sobretu· dco funeral, A imprensa. por sua vez, cê-la. Assim, quero, ,em, nome dos 1'10 que o grande escritor patricia
do agora, quando suas ~íc!eranças pa.- abriu largas manchetes, descrevendo descendentes de alemães no Rio qran- Vianna Moog chamou de "Um rio qUi!
recem esquecer suas llÇOes P;Ua. ,se a ,vida e a obra do grande filho da de. do Sul ...:.. e ãqui fllla a V. Exa; Imita. o, Reno". Veh1w de Sáo LeI).

, entregare~ novamente ao nacionahs- E'atria de Goeth«:. E 'O Santo Padre, a. quarta geração, tão brasileiro zomo poldo, onde' em 25 de ·.julho de 11124
mo mesqumho ou ao jõgo idos ,inte- ao tomar conheCimento da; morte de o melhor dos brasileiros - dizer meu ,desembarcaram os prlme.lros nnlgT1ln':"
:rêsses político-partidários". . Adenauer. admirador,que'é dos gran- multo obrigado pela ,homenagem que tes alemães; v,enho.doVale do Rio d06

,- 'Filho, de modesto funcionário pil- des serviços prestados li. hUmanida- ora. se -presta. ,'. . . SInos, do Vale do Rio ~ue imita o
b1Jco da ,cidade de Colônia, Adena.uer de pelo saudoso estadista,. recolheu- , ... _ Eeno, prestar, désta tribuna. as ho-
revelou desde cedo seus pendores ,de se à capela .particula~ e rezou pela E.oU;~'gr~;O~~a ~~::a.s<;,,~:: '1)0_ mpn~gcns ao grande ~st,,'dista alemãa.
homem ~e 'largos vllos. Como Ken~ alma do extmto. , der incluir o aparte de V. -Exa, em nasCido em colônIa as margens do_
nedy, desde jove!1l foi consumatlo le- No Brasil, como é na.tumJ, ~. morte. meu' discurso: O eminente colega de- Reno. .
dor e homem profundamente de'V0t~. de. Adenlluer causou ~eraadeIro Jm- ve ter' observado t;l!J1bem Úm !enO- Cunlpro um' dever dA Íniruu. CúTIS.
do ao, cumprimento do dever. _ Uacto. Além dos tradicionais laços de meno que conheço muito bem, poJs. de ciênCia. trazendo a reverênCia de cen-

CaprIchoso ao extremo, adotou 00- amlznde que unem os dois grandes moda especial, na minha. l'eglão se tenas de milha d d" n ri " d
mo lema: "O que fizeres, faze-o por povos - Brasil e Alemanna - a prc- vêm verificando nos últimos tempo3' lI"'i te·, lres_ e c~c~n_cnles os,
complet.. E tinha I ' ' 'd Ad ' " 1'" ., • . , u gra.n s a emaes 'pOlS ' um t!m, .o, se.mpre. '! \a na ~ença e enauer, por ..rgos anos, é a mlE.c1s:enaçao das raças; o entro- cada cinco gaúchos 'é df'ECendente'dG
memona. repet,indo-Il. mcluslve aos li. frente dos destinos daquele pal$ slimento ete culturasccdas mais dlfe- .1migrantes alemães

,seus amigos csta sábia sentença: ~Só contrii;.uiu para l:lue o Brasil oolebras- rentes origens étnicas; siro os. descen- " "
é feliz quem cumprir inteiramente Q se uma 'série de convênios com a, dentes de alemães casando-es COm os Mas, Sr, PresIdente, ,não ;. ró t'tn
seu dever": E como prova de sua,ina.- Alemanha, e cimentasse a'lnda. mais descendentes de POl'tuguêsea; .os üe.s- nome dos 'descendentes' ál<'niães que'
baláVel convicção e da· sua invejável .0 lntercãmbio· comercial e cuitural cendentes de i~~l1ano~ ,casando-se com falo. 1.Fa10,' como os que ,aqui já o fi-

'-' - I
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zel;a.m, em nome do nosso povo, n!\c.
1mportando qual seja a sua origem.
:I1'alo, como outros já o fizeram, rev~·
renclando a memória de um grande
bomem nascido na Alemanha. é ver·
dade, mas que se transformou num cf
dadão da Europa, num- cidadão OI)
Mundo.
. Konrad Adenauer nasceu em Colô
I'Ita a 5 de janeiro de 1876. Filho de
Um conselheiro de Chancelaria•. fé:.!
seus estudos secundários em sua cl'
dade natal, seguindo após para Fratlu
fort. Munich e Bonn, cidades onde
l'eallzoll os estudos universitários. For
1l1ado em dIreIto retornou a Colônia
onde inJclou sua carreira de jurista
tomo Juiz suplente no Tribunal ae
vrimelrll Instiincia. ,

Aos :;0 nnos, 7 de março de 1906. era
eleito ndjunto da cidade de Colõnlll,
Iniciando uma das mais brilhantes.
longas e fecundas carreiras políticas
do 110550 tempo. Três anos após aI·
cançava o pôsto de primeiro adjunto
:E a 18 de outubro de 1917 era eleittl
Primeiro Burgomestre de Colônia. E
!tIí permlmeceu administrando a sua
cidmle nté que os nazistas em 1933 u
re/.iraram do poder. Tivera êle cara·
gem de enIl'<!ntar o ditador, fazendo
Rl'l'iar de todas os prédios sob a sua
ndminlstração as ba.'1deiras éom a cn.7,
suástIca mandadas colocar por Hitler.
Perseguido, atacado e humilhado acei'
tou a hospitalidade que o superior de
um convento lhe oferecia.

Em 1945. com a vitória dos aliados.
o DI'. Adenauer volta novamente ao
pósto dI' Primeh'o Burgomestre de Co'
lônia. Mas peuco depois, no mesmo
ano amda. é deposto pelos inglêses 
sob o pretexto de falta de energia e
incapacidade administrativa - e Ime
diatamente expulso da sua cidad(:',

Ao latlo da pasta onde guardava os
documentos referentes à "Depo&lçao
pelos nazis", abriu uma outra para
guardar os documentos relativos à
"Deposição pelos libertadores.....

Em 1946 Adenauer ascende à presi
dência da União Democrática-Cristã.
Eielto parlamentar, assume, a 19 .dt!
setembro de 1948, a presidência do
Oonselho Parlamentar, em Bonn. Pro
•lama a nova constituição, que entra
em vigor a 23 dE" mala de 1949.

A 15 de setembro de 1949 é pIcHo
Chanceler Federal da República F'ede-
l'M Alemã. .

Coube a Adenauer comandar {< re
construção de sua. Pãtria destruída
pela guerra, realizandó o milagre da
reeuperação alemã.

PacIência, tenacidade. cirmtllspe'::ção
,ora mns qualidades dêle llxigidM ao
IllÍlximo.

Era um homem prático Entregou
se à recuperação da. Alemanha so
hhando-a unida. e integrada. na l!:u,
rapa. Lutou com r.enacidade para 5U-

t
.erar ns divergências com l1. França,

ue havia sofrido duas invasões ale
ás em menos de trinta anos, na çon

vIcção de que sem França e Alema
~a unidos jamais se poderia pensaI
Duma Europa unida.

A;p6s quawrze anos de exerclclo da

eanCel!lJ'Ja. deixa o Poder. "O esrado
que deixa o pais é tão diferente

quele em que o encontrou, que el;
, agamos os olhos, perguntando a niJ,S
\nesmos como foI passivel tal me tll.
~orfose" - assim se expressou Frlln..
~ Poncet, antigo comisSário e mau.l
~: Embaixador francês na Aleml\-

Mon'eu pensando na unidade eUl'o-

~
. Seu ultimo ato politlco foi cha~

r o Chanceler Kurt Kiesingel' parli
verti-lo s6bre os perjgos que amea.

a unIdade por êle perseguIda.
elxa-nos Allenauer o exemplo dE

~
vIda feCllMa dedicada 8() seu

o. Deixa-llos o exemplo do. IhlC
veremos nós tazer na busca Oll pro

o do no3SQ povo e da. intcgrlll;úu
Américas.
Sr. Sadi Bogado - ASSOClanao

11M As homenageus prestadas a AdG
~ gostaria. de deiXar aqui ~Jg-

nada a nossa al'miraçào a ê!lse homem
Invulgar dq nasso secul:l, :til' foI o
grande lideI' que fêz com que o ]lovo
alemão. esmagado por umll guerra de
éonseqUências já tM bem descrita
aqui pelos oradores, soubesse e conse
guisse libertar-se do jugo e das oprt!lI
sões que o ameaçavam. Adenauer foi
aclm ade tudo o lideI' da grande men
sagem que ainda é para o mundo li
esperança de todos nós, cicmocrata&
o grande lIder da democracia cristA.

O SR. ARNALDO PRIET'L'O
Agradeço ao nobre Deputado Sadi Bo
gado a honra do seu a.parLII.

SI', Presidente. encerrarei estas pa
lavras com a manifestação do presi
dente Charles De Gaulle: 'IA Françll
está de· luto pela sua morte. asSllIJ
como a. Alemanha. Em nonlil de mi
nha Pátria inclino-me respeitosamen
te ante um dos grandes estadistas do
nosso tempo". E dil'lgindo-se aos U
lhos de Adenauer disse .Oé Gaulle:
"Jamais esquecerei êste homem excep
cIonai que foi o vosso pai, o grande
europeu que teve pela Frfrnça uma
longa e sincera amIzade",

Sr. Presidente, nós brasilelt·os tam
bém não o esque~r~mcs. Não esqu~

ceremos o que éle íêz pela construção
de um mundo melhor e pela paz dos
povo. (Muito bem; Muito bem. O ora
dor é abraçado,.

O SR. PRESIDENTE:

(Baptista Ramos) - Esta Presidêh
cio. solidariza-se com as homenagen.ll
que acabam de ~r prestadas a Konrall
Adenauer, ex-parlamentar e restaura
dOr da Alemanha de após guena.. Só
mesmo um homem e~cepclonal comu
êle poderia realizar .lo obra de restau·
ração econômlco-financeira e social da
grande nação, transformando-a de
terra quase al'l'asnda em nova. potên
cia econômica, que serve de exemplo
para todo mundo, mostrando-lhe o
que pode realizaI' mn po·,ro. qwmdo re
soluto e confiante nas suas próprill6
fôrças e energia In)llIi5. Que sirva a
ressurreição germânica. e !.o'1U \'a.loroso
povo, de exemplos para tôrlas as na.
çôes que lutam pelo seu desenvolvi
n1ento e reerguimento po!ltlco, .>ocial.
econômico e financeiro.

Adenauer não morrell porque &ua
obra é imperecivel e viver;'L no coraçãt>
do seu povo e na. admh'ação das na
ções.

O SR. PRESIDENTE:

:Está findo O tempo de;;,Unado ao
expediente.

Vai-se passar ã Ordem do Dill..

COMPARECEM MAIS OS
SENHORES

Aroldo Carvalho.

- birceu Cardoso.

Acre:

Geraldo Mesquita - ARENA

Maria Lúcia - MDB.

Nosser Almeida - ARENA'.
I Romano Evan~elista ('31·7-6'1)'

Rui Lino - MDB.

Wanderley Dantlls - ARENA.,

Amazonas:

Abral1hão Sabbá - AR!'"'J' t.
Bernardo Cabral -- MDB.

Joel Ferreira - MDB.
JoM Esteve, - ARFNl\,

José Lindoso - AREN' J\.
Leopoldo pereS. -- AR$NA.

Raimundo Parente ARENA,

Pará:

Gabriel Hermes ARENA.

6ilbtriv .aewdo - AB~

Haroldo VelIoso - ARENA..

Hélio Gueiros - )"[oB.

João Menezes - MD:B.

Juvêncio blas - ARENA.

Montenegro Duarte ARENA".

Maranhão:

Afonso Matos '- ARENA.
Alexandre Costa - .\RENA

Freitas Diniz - MDB.
. Ivar Saldanha - ARENA.

José Burnett - MDB (19..8-67).·

José Marfiô Filho - AR"SJNA.

Nunes Freire - ARENA.

Pires Sabola ..... ARENA.
Raimundo Boges - AREN'A·•.

Temistócles Teixeira - ARENA••

Vieira da Silva - ARENA.

Piauf:

Chagas Rodrigues - l\IDB.

Ezequias Costa - AREN.o\.
Fausto Gayoso - ARENA.

Heitor Cavalcanti - ARENA.
Joaquim Parente - ARmN'A..

Milton Brandão - ARENA.
Paulo Ferraz - ARENA,

Sousa Santos -·ARENA.

Ceará:

Delmiro OJivejrÍl AREN:.'.

Edilson Melo Távora - i\RENA.

Ernesto Valente - ARENA.
Figueiredo Corrêa - MDB.

Flávio Marcílio -' ARENA.
Furtado Leite - AR F.NA,

Humberto Bezerra - ,I"RENA
Jonas Carlos - ARENA.

Leão S~mpaio - AREN -\.
Manuel Rodrigues - I\RElNA.'

Martins Rodrigues - l\IDB.

Ossian Ararlpe - ARENA.

OZlres Pontes - MDB (17-7-67'.

Padre Vieira - MDB.
Pais de .Andrade - MDf!,

Virgilio Távora - ARE~A.

Walter Sã - ARENA.

Rio Grande do 'Norte:

Aluízio Alves - ARENA.
Aluízio Bezerra -ARENA.

Jessé .Freire - ARENA.
Teodorico Bezerra - AREN.'.

Paraiba:

Bivar Olíntho - MDB.
Ernani Satyro ..... ARENA.
Janduhy Carneiro - Moa,
Petrônio Figueiredo - MDB
Vital do Rêgo ~ ARE~A.

Wilson Braga - AREI'\A.

Pernambuco:
Aderbal Jurema ARE~lA.

Andrade Lime: Filho .~ MDB (6 dI' I
agôsto de 1967). J

Antônio Neves - MDB.
Arruda Cãmara - ARENA
Aurino Valois - ARENA.

081'108 A1berio - .......

Gera.ldo GuedGl - ARBlNA..,

Herácllo Rêgo - ARENA.. j

João Roma. - ARENA:.

José Meira. - ARENA (Sm·.

Josias Leite - ARENA.

Magalhães Melo ~ ARENA (15m,.
Milvernes Lima - ARENA.
Ney Maranhão - ARENA..
Paulo Maciel - ARENA.
Tales Ramalho - MDIl.;

Alagoas:
Aloysio Nonô - MDB.

Cleto Marques - MDB.

Djalma Falcão - MDB. .

- Luiz Cavalcl!Dte - ARENA'l
Medeiros Neto - AREN.'\.

Oceano Csrlelal - ARENA.,
Oséas Cardoso - ARID1A.

Pereira Lúcio - ARENA.
Seglsmundo Andrade - AREN.~.

Sergipe:

Arnaldo Garcez - ARENA.
Augusto Franco - ARENA..
Luís Garcia - ARENA.
Machado Rollemberg - ARENA.
Passos pôrto - ARENA.

Raimundo Dinlz - AREN4.

Bahia:

Alves Macedo - ARENA.
CIcero Dantas - ARENA (SE).

Clodoaldo Costa - ARENA.

Edgard Pereira - MDB.

•Edwaldo Flores -.,,- ARENA.

Fernando Magalhães --; ARENA'.

João Alves - ARENA.
João Borges - l\>IDB.
Josaphat Azevedo - _~RENA (SE).
José Penedo - ARENA.
Luis Athayde -; ARENA.
Luiz Braga - ARENA.
Luna Freite - ARENA (P).

Manso Cabral - ARENA.
Manuel Novaes -: ARI!.'N.\.
MárIo Piva. - MDB.
Necl Novaes - ARENA~

Ney Ferreira - MDB.

Oscar Cardóso - ARENA

Raimundo Brito - ARENA.
Régls Pacheco - MDB.
Rubem NogueIra - ARENA.

Theódulo de Albuquerq:te - ARENA'

Vasco FlIho -·ARENA•.
Wilson Falcão - AREN~.

Espírito santo:
João Calmon - ARENA~

Oswaldo Zanello ~ -\REN...·•

Parente Frota - ARENA.

Raymundo de Andradé :- ARENA.

Rio de Janeiro:

Adolpro de ollveira - MDB.

Affonso cetso -- MOB.

Altair Lima - MDB.

Amaral Peixoto - MD.B.

Daso Coimbl'a - ARENA.

DQI Almeida - ARENA.
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o SR. FELICIANO DE 1 ~:iUEl~

REDO:
'I<,equerimento ' de informações aa

Ministério das· Minas e :EnergIa &0-,
bre os motivos por que o Estado (Ie
Mato Grosso ,não, se inclui entre cs
FoStados que tiveram liberados s\jas
'iuotas para. o Plano de Eletrl11ca2áQ.
no corrente exerciclo.

O SR. JOSÉ MANDELL1:

Requ<lrimenro de informal'6cs ao
Ministério da Educação e CultUl a 
Diretoria do E11sino~ Industrial r- 1'0
:bre a conclusão dai$, obras' do GI
násio lndustrial "RUY' Ramo,;". 11&
cidade de Bento Gonçalves, RIo Gl'an
de do sul.

O SR. TEóFILO PIRES:

Requerimento de informa7<Jes ao
Ministério da Saúde siibr~ c:}n1pr(,- "
missas internacionais no cat'np:> da
saúde públ!ca. assumidcH pelo Bl'a.sil.

O SR. FIGUEIREDO COlmEiA:
Requerimento de ínformaçüps aes

Ministério.;; da Agricultura e dos Or
ganismos Regionais sôbre o aorovei
tamento racional das, terras da ba~la
à montante do Açude Orós.· do Es
tado do ceará, e sôbre a a!s!stêncla
porventura prestada ao's lavrado~es da
região. I' '
: Requerimento de informat;ões ao
Ministério da Agricultura sobre a
assistência prestada aos lavradores

'dos Vales· do Jaguaribe e AcúalÍ; Es
tado do Ceará, que tiveram r.ual
plantações destruidas pelas int\ll'l!\.-
ções. .

O SR. AROLDO CARVALHO:

Requerimento de informa~ões ao
Ministério dos Transportes s6bl'C o
pessoal civll do 29 Batalhão TIoáo
viário, com sede em Araguari, que
presta serviços à Rêde de Vial,,'áu Pa-
raná-8anta Catarina. " '

O SR. ADHEMAR GllISI: ~
Requerime~to de informaçõt's aiF:·

Poder Executivo -- DCT - si)!Jril 1\
criacão de um& agência ou p~stl) na
localidade' .de Colônia Santana-...
Santa Catarina, e faz outras inda.-
gações. . .

O SR. EDGARD DE ALlIEIDA:
Requerimento de inf0rmações aI'

Ministériç dos Transportes ,~ul)\'e a
possibilidade de mudan<:a do Datio de
Manobras da Estação de Três Rio:t
para 'outro local e venda da l'(~spec·

tiva área, para permitir melllCll' ur
banização do centro daquela cldade.;

Requerimento de informaçõo:!s a(1
MinistérIo dos Transportes a respeito
da extinção do Depósito IL 3, loca.
Iizado em Três Rios e pertencente ã
Rêde Ferroviária Federal S, A.

O SR. GENl1:SIO LINS:

Requerimento de informações ao
Ministério dos Transportes &ôbrc ..
drag'agem do Pôrto Internacional de
ltajai, "Estado de Santa' Catarina. "

O SR•.FRANCISCO AMARAL: . 1
Projeto de lei que revogoa o DI$1...

ereto-lei. n9 29-3, de 28.2.67f!p. esta~"'
belece .correção monetá.ria nas inde.c
nizações p~r aciden~ do trabal11o. I'

O SR. HUMBERTO BEZERRA:
Requerimento de informações -aq

Ministério dos· Transportes s5bre li
andamento das obras da BR-1l6. 1"

O SR. 'L1:JIZ DE PAUI1A: , i

Reguerimento de informações atl
Ministério do Interior sõbre os íunJ.
damentos em que se teria ,esteiado ..
Diretor-Geral do DNOCS, pam flr#
mar portaria determinando a. tran.'
ferênela do órgão para Forta,ll'za. . j

O SR. DJALl'fA FALCÃO:

Reauerimento de ,Infol'tn,'l.ções •
Ministério •da. Fllzenda. .,.. :Band;o <~.

,Amapá:

Janary Nunes - ARENA.
"

Atlas Cantanhede -- ARENA.

Rondônia:

Nunes Leal - ARENA.
Roraima:

RIo Gra~de do Sul: _

'Aldo Fagundes -- MDB.
Amaral de Sousa - .\RENA.

Arlindo Kunsler -- ARE~A.

Arnaldo. Prietto - ARENA.

Brito Velho - ARENA. ,
Clovis Stenzel - ARENA (MEU.

D~elFaraco - AREN.\.'
Euclides Triches. -- AI'l.BNA.

Floriceno Paixão- 1\1DB.

Lauro Leitão-' ARENA.
Mariano Beck -- MDB.

Nadir Roseti :- MDB.

Norberto Schmidt - AnEla. 11
Unírio Machado - MDB,

Zaire Nunes --- 'MDB.

Braga. Ramos -- :ARENA.
Emflio Gomes -- .o\RENA.

~ .r
Fernando Gama - MD,B

Henio ~Romagnolli - ARENl'>. f
Hermes· Macedo - ARl<::N !...

João l?"'~lino -- AREN~.

Jorge Cury -- ARENA. -
José Carlos Leprevost -- ARENA,

-José Richa ~ MDB.
Justino pereira - AREN~..

Lyrio Berto~i - ARENh.,
Maia Neto -- .'\RENA.

Moacyr Sil\'estre -- ARlliN'A.

Rcnato Celidonio -- MD'13.

santa Catarina:
Acll1emar Ghisi '--;- AREN '1..

Albino Zeni - ARENA.

Carneiro Loyola - AR.E..'J'.'\.

Doin Vieira, - MDB.
Genésio- Lins - AREN<;\,

Lenoir Vargas' --' ARENA.

Ligia Doutel de Andrade - M-D15

OsmaF Cunha - ARE1'l"J.:.

OsniRegis -- ARENA.
Romano ,Massignan - .'\RIDIA.

VI - ORDEI\! DO DIA

O SR. PRESIDENTE:

A lista ~de presença acusa. o JOm
parecimento de 348 81'S. Deputados.

Os senhores Deputados que tênhllffi
proposições a apresentar poderão
tazê~lo. •

'0 SR. RUY LINO;

, Projeto de leI acrescentan:io um
parágrafo ao art. 131 do Decreto-lei
n9 200-67 que dispõe sôbre a orga
nização da Administração Federal,
estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e dá outras providên
cias.

O SR. ~DAYL ALl\IEIDA:

Requerimento de informações ao
Ministério do Interior sõbre o pro
grama· de enrocamento de rios, em
áreas urbanas, especialmente no Es
tado do Rio de JanelH.

ParaI\á: .

Acoioly Filho - ARENA.

AgostÜ1ho Rodrigues - ARENA.
Alípio Carvalho -- ARENA
~ ADibelJt, .... MO••

- "

Mato Grosso:
Garcia Neto -- ARENA;
Marcll!o Lima -_AREN'A.

Rachid Mamede - AREN.\.

Wefmar Torres -- AIC!:NA.

. Goiás: \
Antônio Magalhães - ~U>jj.

Ary Valadão ~ AREN.\.

Benedito Ferreira - ARENA.

celestino Filho - MDB.

Emival Caiado -- ARENA.
Jales Machado -- ARENA.

. 'José Freire -- MDB.
,Lisboa Machado -- ARENA',

Paulo Campos -- MDB.

Rezende Monteiro -- ARE~rA..

WilmarGuimarães -- ARJi'..NA.

Guanabara: '

Aécio Cunha -- ARENA.
Aquiles Diniz -- MDB.

: Minas Gerais:

São paulo:

Ad~lberto Camargi} MDlS.

, I Adhemar" Filh.. - MDB.
Alceu de Carvalho. - MD!!.

Almeida Barbosa - ARE~A.

Amal'al' Furlan - 1\1:D3.

Anacleto Cll:mpanella -. 'MUD.

Antônio Feliciano - AREl'lA.
r

Armlndo Mastrocolla - ARENA.,
Athiê Couri - MDB.

Arnaldo Cerdeira - ARENA. ,

Baldacci Filho - MDS;
C!lntídlo SampaIo -;- ARENA.

I
Cardoso de Almeida - AR·EN.\ I'

(SE) > ," , ' .
Cardoso Alves - AREW.!I.
Celso Amaral - ARENA.-

l Chav~s Amarante - MDB.

Cunha Bueno - ARENA.

David Ltl:'er - MDB.
"Dias Menezes - MDE.,

Dorivalde Abreu L MDB.

Ewaldo Pinto - MDB,

Francisco Amaral - uns
Franco Montoro - MDE,
Hamilton Prado - ARF.~lA.

Harry Normaton - A,RE:tV...
Hélío Navarro - Y.DB.
Israel Novaes - ARE1'l"A.

Italo Fittipaldi - ARENA.
Lauro Cruz - ARENA {SElo

Aureliano Chaves - ARENA. I.... K' t 'A''''''''~TA': . J..~lU'CoS er zmann - "'!!il.' •
Austregésilo Mendonça - ARENA., Má' C MDB. rIO ovas - •
BatISta Miran'la - ARENJI.. 'I' N ... M' 'el ARENA.. azu l IgU -. • .:>.. '

Bento Gônçalves - AREN.\. N' 1 Tu . A"" ""TA- lCO au ma - "'''''''''.''1.
Biãs Fortes ~ AREN~. 'I p~dre Godinho - MDU.

Celso Passos ,- MDB. páulo Abreu ~ ARENA.

Edgar Martins Pereira - ARENA'. Pedro Marão - MDB. .
,l',!ancelino' pe~eira - ARENA. pereira Lopes - ARENA.

Geraldo Freire - ARENA. Plinio Salgado _ AREN 'lo

Gflberto Almeida - ~RENA'., santilii Sobrinho ,_ ?>lDB.

Gilberto Faria -' AREN.\. Sussumu Hirata _ AP..ENA.
Guilherme Machado - ARENA. . .. ~ '''''''"'~A, - Yuklsh!gue Tamura - .'UW'on L

Guilhermino de Oliveira - ARENA

Gustavo Capanema, - ARENA'.

Hélio Garcia -- ARENA.
Hugo Aguiar -- AREN1\:.

, I

Israel Pinheiro Filho -- ARENA.
João Herculino ...1 MDB. :

José' Maria Magalhães - .MOR.

Luís de Paula ~ ~REN.~~

!ranoel de Almeida, - AREN~lI.,

Mano,el Taveira -- ARENA.

M~ta ~achado -- MDB.
_ It. I I

Maurício de Andrll:<1c: -- ARENA.

NÍllÍa Carone' -- MDB.

Nogueira de Resende - ARENA.
Ozanan Coelho -- ARENA.
Paulo Freire -- ARENA.

Pinheiro Chagas -- ARENA.

Renato Azeredo - MDB.

Simão da Cunha - MD,B.
Teófilo 'Neves - MDB.

último de Carvalho -- ARENA.

Wa1ter "Passos -- ARENA.

Amaral Neto -' MDB.

Cardoso de M~riezes - ARPJN.â.
Herma~o Alves - MDB,
Jamil Amiden -- MDB.
José COlagro~Sf,- MDB.

Lopo Coelho -- ARENA.

'JI.:árclo Moreira Alves -- MDD.,

Mendes de Moraes - AR~A.

Pedro Faria -- MDB,
Rafael Magalhães - AREN~,.

Raul Brunini -- MDB.
Reinaldo Sant'Anna-- MDD.

Waldyr Simões -- MDB.

Edésio Nunes -- MDB.

Edgard de Almeida -- MDB.

Getúlio Moura. - MDB.
Glênio Martins -- MDB.

José-Maria Ribeiro - }iDD.
José 8aly -- ARENA.

JÚlia. Steinb!'uch - MD.B.

~ Mário de Abreu -- ARENA.

Mário 'Tamborindeguy -- ARENA.

Miguel Couto - ARENA (SEJ.

Paulo Biar -- ARENA:
Rockefel1er Lima -- ARENA.
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Prasn S.A. - sôbre o número de \'. SR. NEY MARANHÃO: nados para :funções outras, ccmpall,. tas, êste o melancólico retra.to doa
agêncIas dêsse estabelecimento de "e15 COul sua CUHUla e exp.menCI~. cU t

i:édJto em .funcionamento no Estado ,.Requerimento de informações ao b.inr.re esses ,iunclonar1os 'contal!1-se as presen es.
Alagoas. MirlLstério do Trabalho sôbre oose!'- ... d Vivemos sob a égide do poder m1H

vânoia do salário mínimo "'~ Per- a..VOóla os, PI'olC$sore:., econonllsta3, tal'. )l: verdade. rell'lmens ml1Jtaristas
..... contaaores, pOliglOtas, Jomali&tas etc. tê Id 1m tos P IU te

O SR. JOSt SALLY: namtlUCO. 0, nao aproveuamen'o ete p''''''oal QS~ m S o i pOS ut ma.meD a Inú-.. ~""" meros pa ses. Mui a gente aqUi no
ltequerimento de informações ao O &R. ANTONIO BItESOLlN: sIm quanúcauo e um dISparate, a Brasil se conforma, alegando que não

M:ltústério do Trabalho e Previdência aepor contra a nossa Inte!Jgcncla e poderfamos ser Uma exceção em face
f300lal - IPASE - sôbre os motivO! Requerimento de informações aD o nom-senso. do que aInda multo recentemente
!)elos quais ainda não foi liberada a Mínistério da Agricultura sôbl'e com- Urge, pOIS, a adoção do re6lm3 de aconteceu na Argentina, com Onga.-
'verba de duzentos mil cruzelr03 no· bate às pragas da lavoura. tempo lnltg.al r1<1 UU10lto da vámaru, nia, acontece no Paraguai com Siros-
'Vos, para pagamento dos convêI'J.!~ O SR. ANACLETO CAMPANELLA: pala mel1JlJI' BtenCllmenlO :tos 8rs. SDel'; puderíamos ir mais longe: va-
existentes com Casas de Saúde do Deputaoos e lllalor celeridaae dos mos ã Argélia. com Boumedlenne; A
JIlstado do Rio de Janeiro e quanto Requerimento de infonnações ao nossos traOalnos, emperJal10S lHe hoje, República de Gnna, com 8 depo.;içfío
6. liberaçll.o dos empréstimos simpleS Ministério do Trabalho sôbre o cs- em consCeju!encla L1e uma ~3trUtl.lla de N'Xrumach e a ascensão de uma.
pela Carteira correspondente. tado precário em que se enconlra o que ,se ta:.: mister modennZlll'. 'junta m!llt!\.r ao poderio à República

:RequerImento de informações ao SAMDU dos 'Munlclulos de São C8P~ É li sugestao que aelXo à Mesa. do Togo, onde o ant go presidente
:MinIstérIo da Saúde sôbre o critérJo tllno do SUl e Sanfo André, Est!1do (Multo 01<111.) - Sylvan115 Olymplo, por sinal que de~~
d& dJ,stl'jbuICl'io de Vacina Sab!n aos de São Paulo. - .cendentc de negro! brasileiros, foi
2llstados brasIJelros. O SR. 'DOIN VIEIRA'. O SR. PR}$IPE:>qTE: dpposto ~ assassínado. E o mais eUra-

(Bul' l R I O b nho é qv(' foi assat:sinado por um an-
O SR. ADHEltlAR FILHO: lS a amOj - no re Depu- t!go sargento do exércIto colOnialRequerimento de informações ll.O tado não levantou uma questão de
Re"uerlmcnto de informacô(ls aI) Ministério da Saúde _ Departamento ordem e, g.m. aprcsemou'uma suges- francês Que lutou na Indochina e Ar-

.. tll.o à ME' j gélia. Hoje. é o presidente da Re-:MinistérIo da Agricultura. '>õ\)rC o'Nacional de Endemias R u l.' ais - e.m. moora nao se a o mo- publica do To~o, depnls de ter sido
p-l'Ojeto de decrl"lo-Iei dando nova 1'1"- quanto à manuten~ão e fUncl(\\la'r'en~ mento oponuno, a Mesa, usando de Chefe do Estado êle é ,o sucessor de
daçlio ao art. 54 da Lei 5.1'12-66. to ,do Setor doDNERu em Brusque, t,olerlmcJa para Com o nobre DepU~ Sylvanus e Grumitsky. Os militares

Projeto de lei comnlementar que Santa Catarina. . laoo, acolhe a sua sugestão e pede'" que a mesma seja encammhadn ao subiram, tn.mbém, ao poder, na Indo-
uf~e sôbre a isenc:ão do impOsto O . s s " .. nésia, atraVés de SUbarto, com a de-
IJObI'e circulação de mercadorIas. SIt. CUNUA BUE4"oJO: r. ecretal'lO-ueral da Mesa, que ooslção, para multt>S Inesperada, da

P .•- ..- 1 t'stá encarregact.o de ret'e.ber tôdas as
O SR GASI'O"E nIGHI' rOJe"" "" ei que concede anistia sUgutões l'ejn'\'as a' re'orma adrol- Sukarno. E, é coisa de nossos dias,. .. "'. aos elef!;orps incursos no art. 175. nu-..., ~.,. G . . d' Inu.rratlVa ou a asses~ona técnica da nem a reCla esca}:ílU o gOlpe m-
Requerimento ele fnformaçõe.; no mero 2, da l,ei n? 1.164. de 24 de Casa. l,'íar e da implantação de um regime

Ministério ela :Indústria e do Comêr- julho de 1950, que institui o Código . dE fôrç,a
O!o e à PresidêncIa do BNDE sôhre Eleitoral, por Infração comet!d't nas O SR. PRESlDEN'lE: c CreIo, Sr. Presidente. que em todos
88 irregularidades I'x:stentes '!la l1tual eleicões realizadas a 15 de novembro ,. \ êstes exemplOS aqui arrolados - e
administração da COSIPA e sôbre o de 1966. Convoco a Camara para uma Sel:;- inúmeros outros não foram rolem-
0atado financeiro tlnquela emprêsa.. O SR. VAS"',O FlLlIO'. são extraordlIlárla matutina, amanhá brados - há lIma constante: é &

. \., às 9 horas, com. OJClem do Dia a ser constante da pobreza, da crise econô-
O SR. ANIZ DADRA: Projeto de 11"1 Que alt~a dIS;l(J~ítlvo anuncJada 110 imal aa presente 5es· mica do subdesenvolvimento de todos
Projeto de leI que estabelel'e a da Lei n9 4.2~5, de 27 de abril de fão, . êsses palses.

O1ttlgatorlcdade do contrêlle aanit.ãrio 1953. O SR. PRESIDE1II'l'E: 'Restaria analisarmos aqui o' C'om-
odontológico dt,s h'aba1ha~ores e a '. portamento dos ml1Jtares no Poder.
assistência odontológica. por parte do O SR. BADI BOGADO: ~al' havendo na OrdE:m do Dla.ma- Os militares brasileiros, quase qua
rnstltul:o Nacional dlt PrevIdêncIa Sr. PresIdente, peço a pala"l'lt pela térla. em regime de urgenc1a, aou 4 sem exceção são patrIotas e são ho-
8oeIal. ordem. 'lla!avra ao n.obre Depu.ado Adolpho mens bem intencionados. SubIrem ao

Oliveira. poder imbuidos, acredito, das melho-
O SR. JOSt; ESTEVES: O SR. PRESIDENTE: O SR. ADOLPHO DE OLIVEI:RA' res e mais sinceras intenções de sal-
P ., ,- d l' - var a Pátria. ou de realizar um es-1'O,e"" e cJ que concede mora· Tem a paJavra o nobre Dg"'utad?

~
j tI lt d E IA" d J' (S,zm revisão do orador) - 'Senhor fôrça de reconstrução nacional, 00-

a aos U cu 01P$ os S...."'05 o O SR. S:tDI BOGAUO:. Presidente e Srs. Deputados. tenho mo allrma.va anteontem S. Ex'" o 81'.
zonas e do Pará, financiado,; pe~ aguardado com a maior pacIênCIa. o General Jurandlr . BizaJria Mamede,

estabelecimentos bancários oficial!!. (Questão de ordem. Lê) - Sr. PIe. desenrolar dps últimos episódios da lem São Paulo. Tudo isso é verdadel-
O SR. MARAO FILHO: sldente, queixam-se freqUentemente polit1ca seguida pelo gov~mo brasI- ro rigorosamente verdadeiro, até •

os 81'S. Deputados - e com l'nzão, - lelro, l:t fim ce náo incorrer na blta ponto, em que êles permitem e acel-
:RequerImento de tnformacóes ao de falta de assessoria.. 'Efetivamente, de tranqüilidade e de calma pata tam a imposição de um sistema. ttn

Minlátério da Saúde sôbre nrnvldên- nesta Casa, faltll-nos tudo para bem apontar e criticar desta. trIbuna.' Vejo, popular e antldemocl'átíco de fOrçl\
(11M para sOI't)r1'o às v.ltfmM t'Ii\ en- desempenhal'tDOS nosso mandato. Os porém. que, mais cedo do que se ima-Ipara assegurar o Uso do poder por
ohentes do 1'\0 Mearim, no Estado do funcionários são alta.mente ca.pazes ginava-se, geneTaJ1za. um estado de um mesmo grupo fardado. com a
Maranhfto. Desdobram-se para cumprir seUl; de- espírito que eu pl>deria classificar partIcipação de alguns civis. Sua fi-

A sn. SADI BOGADO'. . veres - e cumprem-nos magn1fica~ como de frustração. - IIosofJa está contlâa em alguns do-
IV . mentel A verdade é que muito se esperaM cumentos ,báSicos: a conferência do
Requerlmenlo de informal'ões ao Não temos, porém, quem nos pn- do GOvêrno' que se inaugurou a' 15 de IMarechal Castelo Branco na. Esco16

1I4infstérlo da Saúde sôhre t''OI'h;l.en- pare um dIscurso. um parecer, um março. Creio mesmo qUe a maIoria Euperior de Guerra, a Lei de Segu
elA de Plano de apllclIção de \'~"bas projeto, um requerImento. Por que, pensa.va que a 15 de março mudava rança Nacional, a ordem Interna do
para aproveitamento de excedentes. se os funcfonárlos são e!icient~? Pela todo um sistema, uma flIosOfia de IMinlstro do Exército, General· Auré·

~ozão pura e simples de que o Poder Govêrno, e que uma nova eI'a. se das-Iuo Lira Tavares, há unia seman3. e.
O SR. NAZIR lUlGUEL: r.egislativo não se dinamizou. Con- cor~ava. para o PaIs. abaixo d~ tod~o êsse dispositivo, a no-
RequerImento de Inforcnacõell ao tinua atuando em moldes clàSsiC'09 Nos nos encontramos na tribune. Va Constltuiçao Federal.

~
fstérJO da Educacão sôbt:e imedia- estáticos sem acompanhar o rltmc} para exercer aquela atribuição mal. orn, Sr. Presidente, chegamos. erl

da admIUlstração moderna. elementar de OPOslcl,onisttUi num re- tAo, à apreciação do 15 de març".
dIO~un:~on=~:ãOdaT:~d~l~~eJ:: O Executivo por exemplo InstitUiu glme que se denomma democrático. que alguns imagInavam fOsse um

lí1al!o. de Itajubâ, Minas GemI!. o regime do tempo fnregral. 'Com isto, Mas a grande verdR!ie é que a çpo- mt.lJ'co divisor, que alguns e6pel'uV81l1
- suas tarefas são mais ràpidamente sição democrâtlea rlao pode vest11' a pudesse trazer uma reviravolta, umll

A SRA. '1-1'181,\ CARONE: desempenhadas. O Judlciál'lo estA camisa._ de .fôrça das leis dlscriciol1à- transformação naquele cllma._ de ten
adotando o mesmo sistema. POI' que, rias, conformando-se em ~erv!r de I' são p~rma.nente, de puniçoes e da

Projetll de lei revoltando a LP.i ntl~ então não se laz {) mesmo no La- moldura ao quadro da consolldaçao do subordmaçao au ma politica econo..
mero~ 5.107. de 13 de setell1bro de gislativo? . pode; milltar. NegarIa SUlls origens mico-financeira - inteiramente 11llenl1,oo
1996, 0fI Dpcreto~-'e1s nl! 20,_ de 14 Temos' aqui excelente mão-de-obra popu.al'es, faltando às derradeIras es- de. e dIvorciada dos interêsses llacto-
de setembro de 19M, e 194. lie 24 de I ·t d té i t te peranças de desen\'olv~ento, eman- nll\s. I
fevereiro de Hl~7. e demais disnool- naprovel. a a, CIl cos compe en, !!, cipação e jUstiça social de imensas Acho, fem qualquer preT.i'n5Uo all
çt5es relat,ivll!l ao Fundo· de Garantia mUItos deles. como os tnquigrafos. lID- massas da opinião )nteléctual estu- mInha parte que todos nós poaere
do ~emp(l de ServIço. pedI~os, inclusive, de exercer -outras dantil e trabalhadora quase ma:rgina- mos pelo menos 60b ll111 a.specto. re-

funçoea, pala Isto l!,les ~ vedado pela lizada., no atual processo po1ft1co. conhecer que o marechal Castelo
O SR. BNflST\ MIRAND.4.: :na;r:lc:a:i:1~~~iv~ ~~s~u~:::e Acho mulw discutivel a vlilldade do Branco tinha tM!\. rado. Então, !lU
Requerimento de fnformMões AO Com efeito di:! o arl 218' dn meu' simples e rotineIro combate aos tns- b1mos a esta tribuna para. dar razia

Mhtfstérlo da Saúile sabre M1'Viços de danada Resolucão: ~O taquiln'll.f~ trumentos tota1ltários, combate êsse ao ex-Presidente Castelo Bf,anco.
áWEl e P$C'otos da cIdade de João (Revisar e de Debatell) em vIrtude encorajado por a]patórias promeS58S Quando? Quando S, Exa. ~al\"m1tia
MDn1evadr, Eiltado dI'! Minas Gerais da natureza' de suas ftrJll'ões nã:> 'IV\.- e acenos de sua nb apIlcação. 1m-lo cargo ao atual Presidente, Mare-

d â 1 ." ..... porta.nte, 1\ meu ver, é organizar e ar- chQI Arthur ela Costa e Silva. Lem-
O SJr.. GABRIEL BEnJUES: er , em 'lua Quer hIpótese: ter ~;"eJ'~ regimt'nl,jU' as correntes isoladas ou bram-se bem V. Exas.: o. Marechal

. Requerimento de' informa('(\cs ao cicio fora do senlço da Camara desunidas. deba tendo e, esclarecendo, Castelo Branco dizia que nquilo nl10
M istérl d d b ~ ConfIgura este dispositivo, lnequl- as razões: e os motIvos determinante. erfl. uma pura e .sJmples tran&111slsão

in (l n 'Fa7en a sõ re llao pa.~ vocamente, o Instituto da d311!cacão e condicionantes da crIse brasileira. de cargo; na verdade, era umt1 ren.
ga.mento, peln Banr.o do BrasIl. dA! exclu!dva ccmponente básico e ~l1!:lis~ Ahavessamos um estAgio de subdesen dição da guarda.
Quotas do F11Jltll'l de ParUclnac~') dCl.Cl socIável do re~lme de tempo integral. volvimento eswbmzado e protegido. Então, f.lcamos na dúvida, Sr. flre
1\tunlc[plos ás Prefeituras do Estado Por que. então. não estender 1\ ês- AUenac:ão oficializada. de nossas rl~ Illdente, sobre se houve alguma Inó
-(o Pará, tes ótimO!' profisflionals _ e outrOlo quezas minerais e progressivo anlqul. dlficação com o 15 de março, com a

O iR. "10(iKEFELLER DE U:!\tA: existentes na Câmara _ recl'Utndos lamento de posso parque industrial, substituição- do Marechal Caste~o
mediante dificl1Jmol! concursOs o Te~ deturpação e e.rqtúvamento da meu- Branco pelQ Marechal Costa a 8ilva,

Requerimento de fnfonnllt'l'll's ao gime do tempo Integral? ' sabe~ de reforma de estrutura.s ana.- ou se foi mesmo a.penas uma. rendi..
l,Wnistérlo do Trabalho sIlbrf! Insta- crôDJcas e injustas, compressAo Sllla-I çJio da guarda. Creio que, le1Jz ou -I
laçA0 de pasto de a.~dhnento 110 :8:1e.s nos aUXiliariam na execução rial, desemprêgo, sofrimento generali- com certesa. - infelizmente. aa ~
fI..A.'MDt1, 110 MunicfJ)fo de Silo Plde- de nOflBU tarefas, quer no exercIdo zado, perplexidade dos ho.JneD& pt'ibli- VIS têm demonsj;rado que o MareClbli=Dtado do Rio de Janeiro. de~ habItua.ts funçftes,. qUer de8!1f- aoe, a1uêI1cla de perspectiva !media- cutelo Braneo'estlwaI tom , ......
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êm demonstrado, porque basta. qU$ termínll.tãa da Escola SUperiOl' da' Brasílla tem, havido de tudo, Ultima.. as respeite na m~citladti ó direito de "

, limos um pouco sObre alguns re" Guerra a introduzIr tOdas essllS modi- mente.' Para surprêsa. miilhal SOUbe protestar e, 'sobretudoj que não se
tes acohteclmentos parlli 4\le" véJ ficações cita&ul' por V.' ,Exa., para at~r que, a exemplo do que 'aconteceu continue a marginalizar. esSa. mociUa
08 que, na 'realidade, o poder nít. que as eventUais falhas do General no· SAPS, onde ,'havia. uma' "ComissãD tie, a. isolá-la, li. confiná-la, como !ia

tal' oORtlnaa o mesmo, a idMloJ,lla Atthur tia. Costa e ál1Và, no sentIda de ~inquérlto permanente para. apurar tôsss uina eiltldàtJe perigosa. pai'á I)

~,llneada 'peln;, Escola Superior d~ de sua direção como· Goyêrho, fíl$- 1000lgularidades, desvio de material - PaÍS. (1 Pais é dêies, êles ê qUê vãO

~
erra, e que teve como fiel exeéut01 sem preenchldás atraVés dessa modi-' o· que lá pelb' visto" devia ser rotina, tecebê-l(j' de nossas mios e qutmdl1
antigo. Presidente da. RepÚ1Jlic!J.. ficações, ql!e o deixll8sem prêso !li. úm tanto llue havia uma. comissão per- chegltr a hora dêle.s, MS pedirão c:m"
tinUa. tendo o aval e s. garantia e.squ~ma. E isso foi feito. Tõdas· ell. manente de inquérito - a Untv('rsl~ tas, 110bre Deputado Oera1do Frell'él

«laqueIas' mesmas autoridades nó pu.. sas leis, todos êsses decretos; tõaàs dade de 'Brasilia tem· uma. comissão 11: fim de que cada um dE! Ms Ulga. (;
IW ,militar que prevaleceram no Go- essas medidas supriram uma eventual permanente de inquérito. l!l ,outra v~r- que ptticuron fazer pítl:a; tornar õ
Y"th'no Castelo Branco, sobretudo de- falha pessoal, que assIm entendlll/n da d e ir SI excrescência. MultO bem. Pais melhor, menos sofredor, m'cnos
POis do Ato InstitUcional n9 2. Ou- detenninalÍolI grupos. TanUl e vcruá- Depois de tudo quahto sofreu. de tu- 'chl'io de problemas.: :
111:0 não é o tcntido da Ordem Inter· dE! que a deolaração dá Geti~r«l EI·' do quanto ocorreu áté hOje na Uni- O Sr. Geralelo Freire - Peç.o per-

- ~a. do MinIstro do Exéroito s, ag,r., zarria. Mamede; que toi coinalldlmtl! Versidade de Brasília. ainda" ãcontee8 'missão para éontinuar" ,meu, aparte •.
~ I pron.undillnrento do General' Ju- do Segundo EXército, é éxatllwellte ê!:lte Bolordso- l! triste· episódio. Te- V. E"ã. se referiu à nossa mocidade..
hnd1r ;Bizz,aria Mamede.. ~ ,um' sinto.tnà •.Naquela oportunldalJe, nho" o· depoimento de qllem pllrtlo!- mfeJlzmente, a mlnhaj no que oon·

.Ábro um parêntese para reglstl'íÍ.\· a em que era o General BizarrIa' Me- pau dia solenidade da visita do ElUM c!!rne ao tempo de vida. é be~ maior
~~rounstância de que os chefes níi!!- mede o candidato naturaL da slmpa.. baixador americallõ, pes.>ôa que ~tri.. do que a sua-, por ÍGso meu tes~emu.
tal'es estão, falando sõbre pollUr.!l., tia do Marechal Ca!ltelo Branco, es- merece o m!lior aprêço e respeito. nho polie ir' a um passado mlus re
estão emitindo comunicados, baixah· tava êle recolhido à AmaZên!a. paTll 'Pois bem" esta aita figura no mts- l11otO. POl'êmJ, não é apenas na pas
do instruções, ordens ibtetnas. ou' qU8 ,depois ser trazido e logo em ~egulrlll mo, {lia ·me· ,afirmava' ter aonaao, aado i!e.Sl!0al de cada. ?~-«;ie nós, m,as
outras denóminações tenham, sôbti vir ,para o coman~o da Vila )Y:mtar. absurd~,' extem~orãnea, eXcessiYlt. na proprlo 'passado .histo~lca qtle. el}M

mOblemas que normalmente deveIrt E V. Ex<1 situa mUlto bem. NilO se va] vergonhosa, a intervenl;ão da pollclll., contramos e?templos. em O~ ,Ml~era~
. , objeto' de pronuncilimentos dd Tr!ddUicar

e
a po1ltica. Se al~Um~ me- por todos os motivos.rJisse-nie que, veis", de victor Hugo, .b~lca(1!lG d!;'

itúGtl'o da Justiça e nunca do :Mi- dlda,'. o' General por ventura tiver tl quapdo do Inicio das martifestliçõell, estudantes cóntra polICiaIS e. n1iIlta~
blStró da. 'OUe'rra oU do (lomàndan· deMlJo de tomar, logo em segullla ré· com pequeniIlliS faixas do tipo: "l1meH res, e. por-ai a fora, seria ·ul!! nunca.
~ de uma. l'cgHio militar. ' . cuará. ~ evfdetlte . .!: o esquema, As ricanos'fora do Vletnam"' "amcrica- acabar. se fôssemos rememorar êS3CS

(lrêio que 'a continUidade dêsse Df'" Pôrçàs ·Arm.adasnão irãÔ. div!clir-.Ilt., nosl//O lIa1l/e", coisas <fêSse tlpu, l!nt exemplOs... .. . ',1",
Oedétlte pódeorlglnar algumas conse. e continuara. esse esq~emá.lité.o tini cidadão prófe~sor ou reiÚl! mUlto es. O" SR, ADOLPlIO DE OLIVEIRÃ

, qUênc1l1S pouco auspiciosas, por;!l.ut', s~ do Govêrno Cos~a e. 13l1va. ~UVI mc~. eandallzado dl~la: "IS~o, e t1,~la ver' --- Mas semp!'e fica.mos ao laclo dos ,

ld
GoVêrno,' recotil1ece .aos chefes tm. mo de um milltar - _elem~nto etú- gonha para nos, brllsJteU"os. .E ê1e1 l!studantE'J, nao da pol1clll..

târes o dlt'!!Íto, de daren1 entrevi:;- denciado, c~jo nome nao vou revelal 'meu infonnlinte, respotidia~ ·absoltt.. O. Sr. Geraldo Freire."-" .".sempre
bai,carem comunlcadós ordens - quI' ll!) Forças Arl!lad.as sempre lu· tamente, seria \llna vergohha se não houvé e sempre há de haver;

biternas, sõbre prOble11'1l1S poiWc/)s, 1\ taram, fizeram movlmemOG e ent~e- existlsseisso no,BI'8'31l, porqUe eXiste O SR, RODOLPHO DE OLIVEÚtA .
favor do Govêrno, da4Ui à pouco vão garam o govêrno aos clvi~, Agom, es- em tllda li p.!ll'te do mundo. A fl1oClj, - Certo., '
àpa.recér ou podém aparécerr mlllta- tavam. cansados e ir.ia.~ fazer UnIll dade nas suas eltpansões não é mui· O ' SI', Gera!do Freire -"" E no dJú,
res tlue~se..sel1tlrão «nimados a tecer experiencia. Mas haverIa U~l praZD to orttJéloKlt. por vêzes não 'guarda o em que não houver, a IlOcledade terá
éionslderações de ordem política. mes. de~ermlnado 1>ro:a ~ssa. exp~!'J~11cla. senso do comed1m~nt(/. da ca~veni~l'!-" atingido oú um gf'llú de' tterleil;ão'
fup independentemente dá oriehtação Ate ítunndo . mnguetn saDe, "tu\)r~ ela ou da oportumdade, mas é moclO mUlto grande há plerlltudê tios tem.
do Govêrno, .'. Deputado;._ _ /iade,' ISto ltc{jnt~ée:~s EstadUs Unto pos ou um grall de subserJiêncla que

, O Sr Mario Piva _ Perm ~e~rr e 'O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRli dos. na Franq'l.. ate em ~ortugni, na nunguém deseja. Sempre houve essas.
I .. E ..·.t ~. • - Obrigado a V. Ex~, 193panhli ,e aqUi no (Brasll íl1mbéttl. escaramuças e elas constituem quase
I,Y' x um apar e1 . , Nobres éolegas, creio quel para'cha- Quando.acontece·iEso,.no Brasil; po.. umá fase normal da sociedade hUní/!-
\ O SR. ADOLPHO DE OLIVEIHA garmos ã: óonclusão apontada, .n9.0 VtL· rém, chama-se a policia. a ràdiil-pa- na,' O que acho é que deVe háVer !tl-
'!r COm prazer, nObre Deputa~o MA- mOll precisar de fazer dlgre3sôes ,nes' tl~ulha e ,manda-se esbo!,doar a m~ gutn cometimento da noosá pítrte pá
No Piva, ta tribuna, procurando. colht!r al'gu' cidade .. ,· ra não responsabilizar excltisiiJamtmte

O Sr. Mário PWa - Noln'e Depu men~'pl!-ra ebonar a tese.',Bllsta si· O Sr. Geraldo Freire.- Meu nobl'li tini lado. Admito, pàrexemp10, qUe

fg0i na. declaração a que V. Ex'" sé tuarmos b cOinportamentó do Gover· Deputado Adolpho OUveira, V, EXIl a pol1cilt possa. ter cçiinet.\db exc!!ssd.
e1'e, do Generel Bizarria Matnede no em face de dois dU,tl'ês ãparen-, quando t:ala sempre o faz com muita Digo a' V, EX'.!, 4ue :rláo'eánheço b in

. um aspecto que não pode ser pesa temente, pequenos· episódios, '- /i;erenidade.,. . ~. /lt1érito nl!m.as 'tlrovas. Nio posso jtil
. íh'llBada, l!l quando S. Ex'" di! (lué Considero inconceblvel Oque se pas- '0 SR 'ADOLPHO DE OLIVEIRA' gál': pOrém, tião ceitsUro aqilêleá que

nA<> aceitou eua candidatura' à Pre i sou relativamente ao filme lJráSlll3t. Muit~ ~brigado - queiram I1tt'i,b!th! os éXt!é.sso8 li Mão
lijdência da República para. não dlvl' ro "Ten'a em Tl'anseh • O .::incma _. '.' . da pollcin. Mil!! l10tiVef tainbéih; ex';
dIr as 'Fôrças Armadas. Ora, ,veja V braslleil:o; pór estranhO' que pareces- O 8.r. Geraldo Fretre -· •. ,e pro" ccS'!opor parte dás éstUdilhtés e V.
11m. que, ap que ttUio indioa, a no' se há àlgum temPo Afirmou-se comO euranao, base,~i'~se . em .argumentos, Exà, bem o dissE! ílUalldo aohau que
ltleação do Marechal eosfiL e Silva r~a.1mente um dos mais lldiarttátlt>s Ago~a/ V. Exa" renova. isso a gue-~... êles põdinm lJ.iit> ter sido um mOdêlo
}>ot' êStê CongrésSo foi urna concessão do iriutitli>, pe1a itlspira~ão dos seUs t~mos. l1ábi~Uados ~ âsslstit'. .eatÁ· de hospItalidade e· receptividade ou

, mPeClal feita pOl' um gtupo de mnj'· dil'etorese pelo taiehtd fios seus lltoM prócura~~o iJl'flocar a questão nos seus de edúcação. Houve ali, dizem, Ôlibu
1'es, porque t1ão ltUisetah1,l!sses tni· res e atrizes. Pois betrl, qullhdo atittM têrm5'5,JUst~, Desentendimento dé so áe uma minlJtia, não'dos estútla.n-

, 1t8r~ se dispor 9.111nà. liisputa mnit. gimos tal-estágio, qtiànffo uossa"'arte, poliCl~ com es~udantes sempre houve. tes na sua totalldatle, De qualquer
QU menos deII10cr~tica. E <1 epIsódio teÍl1 sido t~éofthecidã riB estrángelN., em. todas ,as ~POéatuSd- tena épolléa,·e~, râr1Í1~ yemos pelas noticIas' dos jor~
40 ~neral Cordeiro de Fa.rillS tam. e mesmo corlSágrada; no Festlvàl Id- que V. Ex~.. era f'3 ~ e n!," poca lia.ls que hOUve, vaill$ e aplausos ao
~ém . não deve ser desprezada, p!1rl\terh!1clonàl de Cihema surge não se bem antel:,lor .em que eu tambem tu!.; Embaixador ·amel"icano. Entáo havia.
QOmprovar que essa. unidade foi mal1-sabe como uma' ce1lsura. 'pol{cialesca. O '8R ÃDOLPHO DE OLIVEhtA uma divergência entre C6 própríos ,es- 1

tida em Gaci'ilicio do próprio.reglme obscurantista; totalitária, qu~ proib" ~ ME! Perniité interromper. mas V. ~udantes: De níodo que vamlÍs dizer
democrático., . -. ' .. _'. uma oln'a de' arte clnemlitograf1ca, de Exa. relembrou uma circunstil.lléia o seglll~te: houve .êrro d.e lá e, i!rro

O SR. ADOLPHO .DE OLIVEIRA: ll;utorlá f 1!1c1usive, de Um dlreto~ cuj.a que gostaria de rememorar: :Recordo- de Ç~i A que.,n~a pod~mos é. resp~h
l:- Nobre peputado_ MãI'lo "Piva, V. ,~xperiênclll é ,corlhecida por toda. à me de tini eplsótiio ocorrido durante tlablltz~r. oJGo~ern~ , l1e1!l .0, pl'Opr!o
JJx4 'tem tôda a razao. Eu mesmo du- comunidade Glauber Rocha, E a fll- í.Un periodo inultá serlo da vida. bra- secretár~~ ue Seg\lr~nça, Jlome~( niul
tante certo tempo cheguei li l1Í1.ggi~ me "Terra em Transe", seleCionado si1E!lra Estu<llinte de Medicina - tiv~ to conhecido, inclusive dOI! elementos
nar· que o Presidente Costa. e Silva para. representar o Brasil no Festival minha: faculdnde cercada pela' Poli- do MoB, (j Coronel Jurant1ir, q~e por
pudesse representar uma. alternativa, Internacional de Cannes, foi proibido ela Especial na Praia Vermelha Rio todos, ~ apreciado como homem, cor...
uma. solução, Uma saida para li crise pela Censura da Policia e está proibi- de Janeiro 'Aquela época. era Minis- tês, educadd, amigo, d~ esWdan~"t1S,
brasUeira. Depois, alndl1i em tempo, do. !l:t-é hoje. Aliás, já sai~, no D.JdTlO tro da Edúêllçád ná~sa atuar colegal I1mi~o da. m~Ctd~de amIgo dl1i deiiio~
chegamos toélos à conclusão (j~ q~e Ojl~lal a respectiva l)ortar;a de prol- Deputado 9,ustavo Ca~anema,~ e CM. craClá _e êlalIber ade.. _~".
b Presidente Costa e, Sllva não era. bl<;aÇl', _ _ '.,. le de J'o1Jcla - se naU me falha a O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA
\l~ cllndidnto do Mal'echal Castelo E se a expressa0 I1~0 fôsse um pou- memória 7""""Q atual Lider no Sene.- _ Mas 'êle náo estava na UniverpiM
Blanco, mas um. can.didato !!.Ceito li, co clís>cante quase ~e animaria _'Ido, Felínto Müller. Veja V, ;Exa,: a d«<le. ,Os· agentes de policia que fo~
aprovado pelo dlSPOSltiyo militar que enunCIá-la da tribuna: é um papelao Policia, mesmo naquela época do Es- ram chamacloo e convocadõs à Uni~
sustentou no Poder a PresIdente Cas- ,do Brasil, Sr. Presidente! , tado NÕvo, nãO ousou invadir a Fa.· 'versldade para intel'ferir no ep1Sócllo
telo Branco depois do Ato Instituc~o- Creio que matéria. de tal ordem de- euldade,' IlÓf<iue sempre houve . um fsses ê que praticaram, o atetitlicl.o:.
nal n9 2 e .contlnua prevaleçendo co- .verJa .ser objeto de cogltações"do Ml- sentimento de que faculdade, a unlM Nobr~ Deputãdo Geraldo Fl'eIl~ V
lUo VE:rdadelro monoUta, ~e ~inda uma nsterlo da Educação e'· do Ministério versidade, não' tinholtm apenas ltque- EXa.' conhece' muito bem·"êsses bilSos
V.6Z' recorrermos à expressa0 utíliZll- das Relações. Exteriores•. O Minlsté- la autonomia formal de leis, portariad 'de litigio entre POlicia l! o cidadão
d~ pelo General Bizarria. Mam~e em rio_ ~ Educação pOderia. realmente e -decretos, mas tinham o aprêço e que é prêso. O 'oiãadãlT, coimdo; apa
SIlO Paulu.. ' exercer uma censura, para evitar abu- respeito, ao gue ocorre lá dentro, ts- race rodo esbordoado massacrado e,

O Sr. Lurtz Sabiá - permite V. sos, e o Ministério 'das Relações ExteMto é, o convivia de professôres e 1I1u~ no final, é processadó J)01'- éieila6ilto ,Ao
1ilx" ~ um nparte? Nobre Deputado dores 'Poderia. julgar dacolocnçáo, do nos, o ensino, a apt,endi:tagem. Havia.. autoridade. V. EXIl. sabe estudante
Adolpho Oliyelra, V.· ,Ex' faz uma fUme no mercadó internacIonal, e da ,porém o respeito à Faculdade, à Uni- que fOf, dessas' coIsas'.' " '.
análise, profunda sôbre o panorama sua colocação em festivais e.str~mgei· ~ersid«ae. Isto está acabandd, Co- O' Sr. Gerltlilo' Freire - V. E!l:it.~ Sll.
político e Sóbre a atuação da Escola' xás. . missão Permanente de Inquérito na be que fui Promotor de JUstiça.. E,·

., Superior de· Guerra. O G~neral Ar-. Agora, entregar isso ti -pensutll, da Uni'l(erllldádé de Brasilill.,invasão de sem: permitir gabar-me, tive ópoi~u
tur. da .Costa e. Silva, na primeira pOóo Polica e resp~llar.~ éleclsao _da. 'Cen· hordas de pollclais, a espan..c~r, ma~ nidatfe de' cumprir o' meu dever algü
aiçao assumida como candidato, en" sura. dlll PoliCia é itlconceblvel!' . sacrar, oS estudantes. Onde elltamos, mas vê:teB processando agentes poI!-
controu sérias ·l'eslstêncill$ por pllrt~ Continuo, n, Sr. Presidente. Outro nobre D'eputàdd Geraldo Freire? Os cials. De' modo que o .fa.to de o llldl. '

- de determlnat!os grupos, E êSs~s gru- episódio: êsse lnacre'ditável esh01'l'loa- atentados d~"polfcia é\Qntra os estu·· viduo vestir tarda não lhe tlt:a a lJua-
: .i>OS que ~ visivelmente palpável - mento de estudantes na Univcrslçlade dantes fOFam _sempre _condenados por lida~e de homem,' e como ,h0lr!em, .

~
mOVImentavam contra. a candida.~ de Bras1l1a. Não vamos, aqui," fazer nós, p'Ol'. mIín e por V.· Exa.. Nilo· pO" adJIuto, pode cometer erros. Não que

'lit'a do General, convenceram-se pos- um l'etrospecto' dos padecimento:s, em dem~ aPlaudir, não vamos' que:l'er Els- ro culpar nem' absolver policiais; tiim...
, Ol'mente d!l que, se !lS3im conil' tace' das causas' '8 origens as maio siJIlílar C1 p'el1snmento de jovem de 111, b'ém não quero c~ulpai: nem absolvel'
IPl\I!Sem &, pl'ocedél'j cl'16riam Inevi- variadas, ,desta pobre, desgl'açad~a. • 18,' 20 anol!. Nós fá amadureoem08, estudantes. Se Póde ter hlívidO' e'xa
l~te a. div!sIl.Ci. Jl, ~llto u, bI 8o!rédor& linívetsid~de l{r f,. i1obr~'=.prelre. _ f!l'~8de .U1U' lado, h9uVe de õutr~oj
~ ..'~ A fji(JijIiIa G6~Da'U.k~', w· '.', Ago!IfI\,' ,(jlf, _~, . '



o SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA tal' a policia, tõdas es::as -conseqUên O Sr. João Herculillo - Permi~.

- Uns apanharam, outros deram. elas, é preciso ter muita coragem, é V. Ex'} um rápido aparte?
O Sr. Geraldo FreirB - Acho mul· preciso. até, não ter muito eqUlllbrl0. O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA

,,~ natural que o ""'rtiOO de V. Exa., Ai estariamos de acõrdo e, de uma,.., - tõd t d G ld 1 - Um momento, nobre Deputado, queprocure colocar-se na. posição em que vez por as, Depu a o era o Fre -
se 1:.1tua, V. Exas. são homens lntel1. re, não vamos lançar aos n0530S ('s~u' o concedereI. Queria apenns d17.er
gentes

l
amante, da. liberdade, querem dantes, sejam êles m noria IJU maio- que não vim à tribuna disc:ltir o pru·

élef..naer os moços. Então, ..eria atá ria, o insulto de imagInar que estl. blema da Universidade de Brasília,
begllgência por parfe de V. Ex:t8. nãt:l Véssemos, ali para fazer o jÓI,P ou porque êste assunto já foi r.gorosa'
jmsejar essa defesa neste momento. para servir aos interêsses d)! lal ou mente colocado, não só pela lideran-

I . to· tá t d' ça da minha bancada, pelo ~mlU{)nteO SR. ADOLPHO DE OLtvEIRA qua paIS. Is ja es mUI o esmo· i .
A h

• h d ral1!zado, como argumento. Afé mes- Deputado Mário Covas, como por :::ou-
- C o que nao. Ac o que a con e· mo nos Estados Unidos os estudan\.\:!s meros colegas nossos. Apenas clt:l o
fIação das atrocidades praticadas pela fazem' as mesmas manifes!a/õe~ que caso da Universidade de Brasilia. comJ
Policia. não devia ser privilégio nem .. um dos exemplos' que autorizam a
.... :>nop61lo do MDB, deveri- ser co-o fizeram na. Universidade de Bra'U a.. 'li
..' - lO' OSI' conclusão de que o poder ml lar c.n-"'artilhada .com V. Exa., com" j'" é r. Gera do Fre.re - Mas tam- d.. .... bé tad d h'" tinua o mesmo, de que o dia 15 eccmpartilhada' com tantos compa. m nos Es os Uni os, ... comu- -. "1
bhelros de bancada de V. Exa. Seria nlstas, é indubitável. março te,ia sido, realmente, a ren... -

ção de guarda e não a transformaçau
então o cado se vir e. Liderança da O SR. ADOLPHO bE OLIVEIRA do processo polít:co brasíl/!h·(). Tem
:ARENA a. plenário e dizer: "Muito _ Não. Deputado, há diferença.. S; V. Ex"o '4lpaJ:te. _
bem, a denúnCia feita pelo MDB é que nos Estados Unidos a policia ga. O Sr. João Herculino - Qu~rla
\7eridica. Os estudantes realmente fo~ rante as manifestaço-es dos 'estuda"l" di' t d" e d'ram espancados. Não aprovamos IS' ' apenas e xar regls ra o no s u !S-
10. Condenamos êsses procedimentos tes e aqui a policia é mais realhtll curso o resultado de unia observaç!lo
(in. Policia. !lue o rei. . pessoal minha. O que causou maiO!

O Sr. Geraldo Freire _ Embora, no O Sr. Geraldo Freire - Se V.-Ex" espanto aos represenetantes diploma-
exerciclo da lidGrança, devo confes- verificasse que nos Estados Unidos t.icos prêsentes àquela.. solenidade na
..ar minha ignorância pe>soal 'em tõr. nlio permitem essa quebra de h03pl- Unversidade de Brasília não filra n o,
110 dos acontecimentos. O LideI' to- talidade talvez não dissesse isso que apupos, que, como beI.'} ~isse V. Ex".
mau a si a responsabilidade de ler o .está afirmando. A manifestaçào 1111 constituem regra geral no mund:J In·

i
elatório dessa tribuna e dar a sua pa· tua. é livre. e ai de nós se o estudan- teiro.:. .
avrs, serena, equilibrad'l. que vem te a não fizesse. Não censuro o ('!>- O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA
raduzir o pensamento do grupo a tudante por ter ideais, apenas acho _ foi a brutalidade da rea-;ão paI:-

Que pertenço. que o incidente não paráu jlrõpria~ ,
Estou aqui mais convidado pela sLnã. mente dos estudantes que alí estavam c.aI.

Jlatla. tão envolvente de V. Ex.... para receber o Emtiaixador com a O Sr. João. Herculino - ... foi a
t . d 'd - U I' d entrada dos representantes da. policia

O SR. ,ADHOLPHO DE OL~VHIRA cor eSla eVl a. m grupo exa.a o b I d
,~~ fA el 'f t • d • depois da saida. do Em a.:;a ar, qual!-__ Muito obrigado a V. Ex:}. "Z aqu as mam es açocs .sc:Jr,e- tses, do não havia a quem pro eger.

O Sr. Geraldo FrEire - •.. para O SR. ADOLPHO DE OLIVEIrtA O SR. ADOL'PHO DE OLIVEIRA
trocarmos algumas idéias a respeito - Mas não houve nada com o Em- _ Exatamente,
do assunto. Não posso, sem conhecer baixador.' O Embaixador ch~ll:oU a O ,Sr, João Herculíno - ~ste é a
os elementos, condenar a Pollc <t. U1liversidade, demm'ou um:t horá e frufo de minha óbservaçã:> ryess(lal
l'ro\ada. que a. Policia, ou qualquel' dez minutos numa Mlen'dade inter· junto 'aos represelllantes diplomátic03
out) a. entidade, praticou violêncIas. minável em que faziam discursos pr,}- presentes à solenidade na Unlnrslda·
te;ei que condená-Ia não porque s1ja fessõres e Reitor. discursos -de provo- de de 'Brasília.
Govérno. V. Ex's se colocam na po- cação aos estudantes. discuraos que •
tIção de bons oposicionistas e, assim, eram verdadeiras provocaçô?s pala O ~~. ~DOLPHO DE OLIVEu'1Á
defendem o lado dos estudantes, Nós que os incidentes começassem. De- - FOI mcrlVel.
outros, que pertencemos ao Govêrno, poIs, o Embaixador foi embol'a e 111 é I O Sr. Sadi Bogado - ,Aprove:tau.
temos obrigação de defender êsse ao· que apareceram os belegums. do a oportunidade. nobre ~olega. devJ
verno, porque o Govêrno nM havlli O Sr, Geraldo Fre!re _ -Não foi Iss J 'd;zer que ontem, desta tribuna: a!rr
espancado ninguém. Se houve espan- o que 11. O que li foi que houve ao tei a. Casa C0111 rel~ção à viSita dn
camento foi exagêro de quem o pra- Embaixador vaias e aplausos. Is::o EmbaIXador a Nit~rol. Está incllúda
t1cou e, por isto, deve ser punido. O mostra uma divisão entre dstlldantl's. no programa sua Ida a uma Unlyel'-
que a gente percebe pelo notlclârl0 - sidade, num mómento em que os ani-
dos jornais é que o êrro, se c"met do O SR. ADOLPRO bE pLIVEIRA mos estão exaltados. Inclusive, segun·
o foi dos dois lados. Tam~.?1l1 náo - Com o Embaixador n'ío houve do informado, o Secretário de Segu·
~odemos acobertar êsses atrev1dos, nada. .' _ rança do Estado, Coronel l'Iom~m da
que são, graças a. Deus, uma minoria O . Sr. Geraldo FreIre - Nao quero Carvalho, afirma que no Estad'> do
insignificante, e que abusam da qua· incrIminar os estudantes porque se Rio'não se repetirão as cenas de Era·
Udade de estudantes para. dar uma manifestaram. Apenas -acho ,ju~ nã:! sflla. Não sei de que maneira se Irã:!
demonstração de 'falta de cortesia podemos acobertar a descortesia, Se evitai: ou conter possiveis agitações
Jlorque êstes elementos que foram houve êr~o, o êrro está dos deis la- da juventude. Numa ocasião em que
para. lá apupar o Embaixador dos ES- dos. , a juventude está xealmente Irritada.
tados Unidos teriam soltado fogue~es O SR, ADOLPHO DE OLIVEIRA não é adequada visita dessa natureza.
• e o Embaixador da, Rússia áll estio - Então foi uma descortes'a também Fica parecendo até que é pl'o'Jocaçãu
\'esse. De modo que são elementos 11· com os nossos patricios porq~e nã:> é· e depois se dirá que a provocação par
gaaos ll. um sentimento de subver.ão com cacetadas e cadeiradas que va· te dos estudantes. Precisamos deixar
ela. ordem no Brasil. Garanto a Vossa mos falar em cortesia. de dizer que são Os comtmis'as que
Exl) que a totalidade dos estudantes O Sr. Geraldo Freire - Ai é outro estão forçando isto. Acho que o es
da. Universidade de Brasflla não f'S á aspecto. , tudante brasileiro tem indepen,lênc:a
envolvida nesse caso. A Unlversldada O SR. ADOLPHO ~E' OLIVEIRA dá sentimentoe, tem sua respon:;ab1l1·
de Brasilla, ao oontrârlo do que Vossa ~ Se vamos prestai' as" l}ossas home- dade perante a realidade brMilell'll. 8
Ex" diz, não é uma. entidade infeliz nagesn ao Embaixador AmerJcano. va.- tem o desejõ de afirmar-se como gen
& uma entidade que está merecen:lo li. mos ter um pouco mais de consldera.- te, como pessoa, de ajudar P.s~~ nosso
Inalor cautela por parte do Govl!rno•. ção com os estudantes. - ., país a desenvolver·se e tomar-se In·
Ali se está. fundando uma t'xpel'll!ncla I· O· Sr. Geraldo Freire _ Respeito o dependente. A grande ânsia do es u
educacional do mais alto quilate. AIdireito que tem V Ex~ de censurar dante brasileiro é lutar pela sua li·
maioria dos estudantes não tem nada t a policia. " berdade de afirmação e pela: sua d!g..
coln, isto. Estou com V. Ex'" qUa;nd6/ O SR. ADOLÍ"HO DE OLIVEIRA nidade"sem tutela de quem quer llue

Ja êles entoa suas Ioas tio me~ecldas'l_ Todos nós Deputados censuramos: seja. E todos sabemos quc a causa
Apenas peço que não haja. parcial!- dessas -agitações é a. situação hum!·
dade O Sr. Geraldo Freire - O que es· Ihante dêste acõrdo MEC-USAD. Nós

,! O ·SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA' tranho é que se transforme um ato não temos --nada" contra o povo ame
_ V. Ex", Sr. Deputado oerald$1 de descortesia num motivo de !ouvor ricano. Nós o admiramos e respeita.
lrrelre quando se refere àqueles cs- e aplausos. Temos responsabl1ldadtls mos, como também o estudantado
ludantes que manifestaram o seu pro- para com os moços - os próprios pais brasileiro. Agora, lamentàvelmente,
testo não foi data venia, razoável o repl'cendem sesu filhos - mas não temos de combater e condenar deter
Justo'. Se V. Ex", dissesse que êles nio p0l!emos pelmltír que aquêles Clue minados - atos politicos. O estudante
tiveram equllibrfo que se delxarl\m estao trabalhando para ilustra r sua brasileiro tem consciência' rIo seu ]la
Ilossulr por uma s~nsação lie momet\· I~teligência e seu espirito, e que se- peI. E ai de nós no dia em que esta
lo tanto que se atreveram, na época llíp os homens do futuro de nossa mocidade se acovardar dlan:e da po·
em que vivemos, depois de ter s'do a PatrJa, proced~m,dessa forma, como Iicia, diante de ameaças. Então, não
Universidade de Brasília estraçalha' ses o Brasil fosse uJ.l1 Pais de selva- poderemos maIs acreditar no Brasil.
da como ainda tem sido até hojc a gens. Ressalto que não culpo os es- .
protestar ai daria razão Il. V. Ex". ttudantes da Universidade di) Brasi- O SR. ADOLPHO DE OLtVEIP ~
\Realmente para protestar contra. êssell . lia porque não acho que aquilo foi ~Muito obrigado pelo, aparte de
Ilconteclméntos, que não estão de uma manlfestaçoA. típica do corpo c!ls- V. El(.,. Ouço, com mu;ta. ho~rA, o
acOrdo LG:Ill as tradições eatudantil, cente daquela, 'P'niveraldade. Foi lima a a~te do Dobrt De-putado Raul Bl"4-

'.'rF~~ »Ma~~ ,. DIO~ hem,.' ~
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O Quero - emprestar minha lolida"
rledade às palavras de V. Ex~ e lrm-
urar UlU ,fato para que não se tan-.
gecie o problema. Não foi reaI:.nen 8
a presença do EmbaIxador amlmcano
que provocou os acontecimantos, por"
que ontem, em São Paulo. esse re
preilentante da Nação amiJricana rol
magnificameme recebido na Faculda
de pelos estudantes. O que l'stá 1130'"
vendo é o seiguinte: o GO'lrêno q.l~
atribuir a represllJ'la. a es:a man fes·
taçáo contra a viSita do representan
te do pais norte-americann. Não! A
violênCia não tem nada a ver com a
visita. O prOprio Embaixador amerl"
cano declarou que achava norma)
aquela manifestaçlio,' que ,lão VI"
ofensa alguma. Ora, se a pessoa 111-
teressada eXimiu os estudantes dá
qualquer ofensa, como pooe,emos nOs
para justlf:car a violência, ;mputâ-lll
a deselegância e descortes:a paar com
I) Embaixador americano? Não. Isso
não "pega". não, como diz o popu..
lar. O que houve, na verdade, - "ss.
t! a nossa Impressão - foi uma repre·
llalla contida há muito tempo e quê
tl'ansbordou naquela hora, como mui..
to bem focaliza V. Ex". A Univcrsl··
aade foi invadida, e é isto. que se cou
aena, pQis (levemos respeitar a invio
labilidade do compus un.vel'slté,rlo.
V. Ex" exempllfica multo bem como "
l:aso da sua Faculdade, que foi cero<
cada, mas creio que e a prllne:n vel
que acontece um caso de ivasão.

O SR. ADOLPHO DE OUVEIR,\
- Multo obrigano. ,

U 8r. Cardoso ae Almezlfa - Na
minha. opinião, a Câmara Fed~ral de..
via agradecer os 4 mil livros que _
l"resldente Kennedy doou e :> Embal..
!Cador veio simbblicamente entr"gar.
Na realidade, um pais que quer cres
cer, que necessita de desenvolver-se
precisa, antes de tUdo, agradecer •
ajuda que lhe é oferecida. SeuG es·
tUClantes devem é estudar c meter-s8
menos em politica, porque politica. e
para os pol1ticos. Todos os pa's bra·
sllelros querem que seus tilh('s cons
truam esta Nação, estudando p;lmet·
1'0. e depois entrando na polttica

O SR. ADOLPHO DE m,TVELR."
- 1!:stá mUito certo, meu nobre cole
e;a, que os estudantes recebam livros.
mas que recebam borracha junto coni
us Uvros não está certo! (RlSO~I.

O 8r. Mãrlo Pi1Xl - J:"enllIta-m'
V.· Ex:) um aparte?

O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA
- Tem o aparte o nobre Deputa(l()
MArio Piv8 .

O Sr. Mário Pima - Pe:(Io"-meo,
mas acontece que foi feUa aqui uma
Idirmativa COm que de maneira ai·.
gwna poderiamos concordar. "m prl"
meiro lugar, a função do cs'udantê
náo é apenas a de estudar. O t'st11"
dante é um componente da vida so"
cial brasileira e, como cornponen:ll',
tem que partlc:par da atividade poU
tica, inclusive para ser politlco no tU"
turo.

O SR. ADOLPHO DE OLIVEIHA
- Inclusive devem os estudantes prf!
parar-se para ser melhores 'Jeputados
que muitos de nós, para s?r m-Ihorell
Presidentes dlt Repúbl1cas e tn()lhorell.
Ministros de Estado que muites que
têm passado por af.

O Sr. Mário l'lva - Neste pais 08
estudantes constituem uma elite. Bd
essa. elite se omitir, então ~erá de ir
responsáveis. de tecnocra'as' de rabOS
que apenas têm cérebro pa 'a recebet
conhecimentos e transformá-los elll
elementos de aplicação na vida prA"
tica. Só e nada mais, E' preriso quo
se dlstlnglt de pronto que os l's!udan·
tes, ao fazerem a J;ua rnanHestação
contra a presença do Embaixador, nAa
vlsa.vam nem a. S. Ex" nem ao pais
da América. do Norte: êles visavam,
Isto sim, ao simbolismo de uma guar..
ra que está matando parte da ju~
twde do mtmdo. •~ .... Ií.'
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• - t E' u'ma reconquIsta, no caso. M~s jâ\ este q'ue se discute. Mas quando V" em São Paulo, -assim c0!ll0 o nobraI:nsurge~, porque a mocidade nao . tm ... oS d O P - o tem c 1
conteIras, a mocidade é um:~ LO, a voltou voltou com a jntelWenção nos Exa. entra. na estera dos partidos po· ena 01' scar assos na , u-

- t f t - ó sindic~tos, com a desOrgarl!zaçãa das liticos. permita-me' que discorde de pa de ser o p~eslcteniedo M?B. 'Y.
I ocidade represen a o u Ui'O, nao s entidades estudantis com fi Lei cll! V. Exa,. e queira receber, ,neste p.m. EX;a. !Oi, escolhido por~ue aquele !o~ o
do Brasil, mas do mundo ':n~elro. E, Impl'ensa para ame~çar uma das li- to. as luzes de sua inteligência, do seu cl'ltél'lo Impôsto de cima: para blilXO

~onsequentemente, quando o -Itobrc 'b"'rdndes' ba'sl'cas:", Lei' de Imprensa talento, da sua experIência. V. '!!:XII.. e V. Exa. reunia a simpatia e "o
aputado Geraldo Freire disse qut " • i d e anheiros de c:"o

' i' que se pI'olonga na Lei' de f':egurnnça, me esclareça se, allOS uma revoluçao, apo o e s us comp , , 00,;<' oi apenas uma m norla _que se n a- - I P I l' i so nosso. lou
d qUe tambe'm dirige a sua at.ença-o ~J'" se pode constituir um partido sem ser au o e me ece p~l' s os ~-bitestou, causou-me espanto e R nu- l-" 'd t v e bor na comun"'uemos da.1· 'I j'ü a I'mprensa, ameaçando-a de asn- da cúpula para baixOl ,EVI eu emen- ores, m a _o ." ,l'tlçli.o que a PO Icia, em reprzsa ,a a .. d' a. orlentaçao partldana 1\""0
1 "'Ia permanente. Sa"o os l'ns'rUlnen" te, J'á aga:a, quando se IZ e multos, mesm • 'LO>-'essa minoria, espancasse a ma orla "" nte nobre Depu ado

tos que temos para lutar. Deputado crentes acreaitam, que e5ta111,03 eu· l'a, o que aco. ce, ~
'rr~e~\i. a l~~~~:ii~'DE OLIVE.H.A G'eraldo Freire: a imprensa. o cslu- trando no regime democriitico l',bSlilu- Arnaldo Cerdelra, é que o qovcrno

t- dante ,o trabalhador e o Congresso. to quem quiser qtle se l1uda, tu, nlto passado, o Govêrno RevoluClonarlO,i Ir- Nobres colegas; temos, en ao, êsse Pois v"mOS defender a nossa, Cah!l adredito., preparou o chamado "Esta~uto qos
Itriste episódio da Universidade éll' .. I 'Partl'dos" junto com o Código Eiei-' vamos defender o Parlamento. O Sr. Afonso Ce So - IsgO (! un· , . '!Brasília no elenco das estranhas COI- portante., toral, e ficamos aqui dias e nO"t:ls,
sas qu~ acontec~m neste Faís. Nadá O Sr. Geraldo Freire - PermitI! O Sr. Arnaldo Cerdeira _ M' Im. madrugadas a del;ltro,. d,scutmdo
mais estranho do que o, que Sp- sabe V. Exa.? . portante e sincero. A l'evolúçãu nâo aquêle Estatuto ,d~s,pa~tld~s,'emeL!-
Ide conversas' reservada:; ou de reu- O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA terminou, quem quiser quI' SI' ;llluJ dado, numa comlssao que nuo tel'11~:- ,

'Inlões secretas. No' Brasíl '"""'; e acre- _. Um momento, nobrc Dep~ltlldo Ge- Evidêntemmte, estam:lS admi!mrio ai nava nunca e tinlll!; U1,u' p:azo :fl
~m<l em tôda parte - quando .se l'a1do Freire. democracia. quando nps sUjei,am{'j\ á tal de 24 horas. E .n~o tm~amos tI.'l~
I:luer despertar a' atenção, a mulosi- . Vamos defender o :Parlamento, 0:>1'- consulta popu!ar. a eleições {lire!as, â _da v?tado no .l?lenano. FOI ulna ve _
tlade e o mterêsse para o que OC01'r!:, que, sem instrumentos de luta; sem constituição das -ol'ganizao;:ões pal'll- dadell'a epopela. Acabou votado o
a fim de que seja amplamente ài- instrumentos para esclarecer e !!t.re-I dál'ias Agora se vem declarar qu~ t Estatuto dos Fartidos. Foi uma í s
tvulgado, faz-se uma reunIão secreta. gimmtar a opinião pública, contmull.- precisó corrigir. Mas se estamos lU- ta,' Só faltou b:lOda de mnsicn, O
e depois dessa reunião todos são in' remos confinados a um disposiil~'o meçando a fazer a correção! A corr~. Govêrno se engalanou todo..A' le;Hs
Iformados sôbre o que ocorreu, quais politico de cúpula, porque outra coi,:,a, ção se faz quando a lei determina li lação eleItoral dOIl partillos vmha 01'
los debates, quais os oradores, ql1a~ não foi o decreto através do quaL se inscricão dos eleitores nos quadrus ganizada democràtlcamen:~ ele [mi
as decisões etc. -Além das- reunlõe" criaram os do~s partidos políticos fm- paI tidários. Há uma data' marc:m!l xo pa.ra _c!ma..S~r~a aquele. <:1'1'(,:1'10
secretas, aqui surgiram últimamente postos à Naçao, e impostos de cima para o voto direto presidido p~la JUb- da flll&çao partJdana. dlt elelçnn dos
as conversas reservadas. Foi da para baixo, pala que não funclonas~ tiça Eieitoral. Cada um dos :;!:>~;:>~ diretórios municipais e de~cis dos t;,,

.maior '-gravidad~ 'uma dessas Couver· sem. para que se digladiassem int~r- Partidos, então, se organi7a da unstJ taduais e federa.Is, tudo ISSO. MtIlto
iJas, entre o atual Presidente da 'Re- namente na~ lutas a que estamos as- para a cúpula. Quando isso está enl bem. O Ato InstItucional n9 2 af:ll1m:
!pÚblica, Marechal Costa e 'Silva, e os sistindo hoje em dia. O objetivo era marcha 'surgem Qutros~ Agora o ra com Os partIdos anterioreS. Até :11
eminentes lideres Ernani Sátiro e Da· esse para que, no final, os próprios Clllmor 'é contra o sistema bipal'Ll(iâ, está muito bem. Uma pedra de 5<J
Iniel Krieger. Está no "Correio da poI1ticos demonstrassem, aos mlliéa-, rio. Entretanto, não há ISSO. Se hou- toneladas em cima da antir-a. JUD~
Manhã" de hoje: t d t I d Ires. na caserna, e ao povo, que nào ver condições para a formação d~ tlma ou ra e 80 one a as em .c Il"a

"Em conversa reservlll1a que Unham maturidade para resolver seus um te:'ceiro ou de um quarto partIdo, do antigo PED,- O P'.r:B, que ja so
manteve esta semana com >.eus próprios problemas, constituindo, por· êle se poderá constitUir. Quando fria do Govêrno Revo]uc!oná~'io h:lr..
nois lideres -na Càmara e no Se, tanto, uma raça que deveria ser 11l~ marchamos para a organ'2açáv da rores àquela época, tambl'm fiCOU e;l
nado, Deputado Ernani Sâtiro. e teiramellte banida da vida pública base - para a. cúpula c;Jmeçam ?s terrado. E agora, com o Aio lmtl
Senador Daniel Krieger. o Presl' brasneil'a. Para que politlcos. para grandes Cl'iticas, os grandes proLes- tucional n\i 2 o Govêrno arqll1v:l ~
dente Costa e Silva manIfestou-se qUe homens públicos se êles não se tos. V. Exa~ com muita, sincerIdaue Estatuto dos parti~os: Acabou .. J!'..;
apreensivo com as cresceflte" tntendeln nos seus partidos. E nln· afirma que é a 'disputa daqueles que queceu .a sua, prop1'la obra-prima.
disputas de lideranças OCOrl'LOa& guém nesta, hora se lembra qUI! Oll se julgam ,preteridos no acesso aos 9bra-p:1Il1a da. Revolu~ão. E crIou
dentro da ARENA. e corri o que plirtidos não nasceram c'Ie baixo. para cargos, daqueles que se julg:-m In- esses dois partidos: a ARENA e o
classificou de renascimento do es- cima, pois se ficou insensível aos ela- satisfeitos: Mas como satisfazê-lõ!, a MDB. Por que criou o MDB? Porqlle
querdlsmo dentro do' Congressu. mores da ba~e, popular e el~itora1. não ser, agora, pelo vIa democrãti~a e~tabelec.eu. tais co~dIções quc só ~Il~
O PI esidente Costa e Silva loca· Nasceram da cupula. E tudo ISto 101 da' ~scolha direta de quem tiver fOlcl- dJam eXistir no maxImo nos arraiaL!>
lizou o renascimento do esquer- engendrado, nobre Deputado' Geral- torado? E' por êste caminho que es. do Senado os dois partidos: Um palt~
dismo princIpalmente na Comls· do Freire. Jã se sabia o que iria UCOl1- tamos caminhando, é -por esta estru- apoiar o goV~l'l10 C!!ls~e}o B1'llll!l0 e'
são de Segurança Nacional da Câ- tecer na ARENA, com nuas Guardzs da que estamos enveredando. Já outro para nao apOIar esse governo;

--lnara, e, a propósito, solicitou aos vermelha. preta. rosa ou amarela. Já agora estamos pondo em prãticlt o era oposição. Multo bem. Vêm agI'.
aOls lideres que examint?m a pos- se sabia também dos problemas, que Estatuto dos partido's, o Código Elel- ra, depois de 15 de março, u~a sel1~

sibilidade de alterar a composiça.:> hoje sofremos no MDB: a hetero:;e- toraI. No que diz respeito 'nos Pall1· sação de desajustamento, porque a
{Iêsse órgão, nêle admit,indo apc· neidade de nossa Qrigem, a diferença dos V. Exa. tem razão. quando afir~ ARENA foí criada para apoiar o Go
nas elemenLos maill profundamell- de, ~oncepções quanto' a' muitas lna' que tanto o Partido d~ V. 'Exa. Vê!no Castelo Branco e o ~DB foi
te identificados com os objetivo! questoes. quanto o meu são aglomerados hetc- crIadC? p~r!l combater o ,Governo Re.
do Governo." Agora, nós nos aproximamos pela l'ogêneos. com' tendências as· m~i8 Vol~clonarl~ que ai se encontravl'l,

, '. desgraça, porque estamos todos n... diversas. Mas. a noslla obrigaçao, Entao, aqueles ,que ima.gInavam, que
Acre~Jto, Sr. Pr,es!den.e, que a 0:1- Oposição. No Govêrno, entretanto evidentemente, é aglutinar. marchai' a - situação ia mudar come~aralll a

ZUlg~gao:-a i~conftenJ'!1 - d
seja I~ ~ ,êsses problemas se .refe~em à palti- para uma unidade, que t:no que~ !!li, consiflerar-se desa,1ustados, porque o

...u~ r n~o .po e e.1Xar. e mete iha do poder, e V. ,Exa. sabe como ézer num pensamento unIforme. No" instrumental partidário de apoio ao
~~ tu~ eSf~~eCl:ento. ~ '~fmar~l Pgf difiClI a partilha do poder como hâ nossos partidos deve haver correntes. Presidente Costa e Silva deveria ser

rre C? I er rnam. a rC? ti; fi fermentações e' agitações 'em tôrno 'E' possí~el que eu sustent~ hoje que diferente. Mas ai é que estã o en'{ll-
~ut o dia, tlvemost aqUi a.q~d~!e- dOlO' daquilo-que é realmente a razão de meus prmcipios devem ser vencedo- no. A situação é a mesma. Aquêl's
..oso e quase gro esco eplso lO, pro· d d t'l t . res anlanha~ veJ'a derrotados ' .
Jvocado por um colega nosso meu ser ,e to os quan o ml i am na VIda e. ' .o~ '. . ,,' instrumentos extraordinários. exccp-

- l' d' b d .' politlca. , . ~sso e democr~Cla e VIda partidana, cionais de fôrça de prepotência ueex compan lelro e anca a. o Depu· . ' e a prova mais evidente do que eg_ • ' . '. ~ ,
~ado Euripedes Cardoso de Mencze~ V. ~xas. cl1egar~m ao pode}. 'E.s tamos come ando a marchar no sen- pressao, de VigilânCia, estao ai tO~(Js
• que- acarretou uma celeuma terl'Ível 't~o nele" -:'-g~ra v~em que o me~:a' tido' da de~oclacia De forma- ue orga!llzados, montados, algu~s de.ell
aleste plenário De uma vez por tO· nlsmo partIdarlo nao pode funciona! n- j t· d . .t. q funCIOnando aqui. outros funclonaU\lo
. ., co d " tid" ao ve o mo IVO e cnlca no que lá H,·t 'f télas, é necessário que se reconheça - mo ever!!l.? par o c um !!1~ diz res eito aos artídos' uanto ao : a mUI a convers~. mas a os C<::ll-
estamos até a iniciar os nossos tl'a.- trumento~de JUtJl., ma.s os ~tuaIs Il.ao assuntl dos esttictantes 'j{ extemej' eletos! esperei-os, ate hOje e não vi
balhos - a, t{)do~ os Srs. Deputados org~nlza.çoes' partidárIas crlad~s pOJ meu ensamenío.' ~ttda. ~
o direito de terem sua opinião de ex- d~cleto dó Presidente da Republica p O 81' Amaldo Cel'delra _ Ent1i'l
Jternarem Sua opi';lião na tribt{na, nas Sao estas a::. ~rgani~~ções. partidária~ O _SR. AD,OLPHO, DE oIJVE_RA estamos plenamente de acOrdo, V:
comissões, seja la, onde fôr, ,)oliio é qUe temos no ~rasll. .POIS bem: es· - Quero notar, antes de .responder Exa. e eu, no que diz respeito a to
possivel que comecemos mal, discritn1~ t~da?tes espal~elrados ~ ebbordoados a? aparte de~ V. Exa., a Clrcunstãn- do um dispositivo montado. Entã"
Inando e admitindo esse nebuloso con- smdICatos sobmtervençao; a volta do Cla de que nao apenas o nobre Mare· V. Exa.há de concordar comIgo que

'ceito de esquerdl;:mo, que, para aea- ate.~iado de. ideologia. Será .que vão chal ca~telIo ,Br~nco tinha razão aú a<;<.u110 qt\e ioi o Ato 2, que transfor
bar em processo. em conselho de se- pedIr tambettL atestado de Ideologia transm~tlr o Governo, em 15 de luar· mou tõda a organização dos Estatti.
gurança. em cassacão de mandatos a<!s peputados pa,ra entrar~m na Co· ço. vejo qU~ V, Exa. comunga da tos, dos _Partidos, o Código Eleltorll.!,
nAo demora muito. ~Issao . de Segurança NaCIOnal? Te· mesma opmIao, !lo sustent~r que mu- estabelecendo não o bipartIdariSmQ

Achp, pessoalmente, que a lidclan· lao os Deputados de apresentar ta] da com a filosofia do GOverno, O d.lS- mas duas organizações dentro da lé~
ça do Govêrno estã no dever de ln· _atestado. na porta, dado pelo DO?S ,positivo militar que sustenta o atual gislação revolucionárIa. uma (jue
tormar. não apen:ts à Câmara, mas pelo SNI, pelo Conselho de Segura~l- Govêmo. Aliás V. Exa. chama de apoiava o Govêrno e a outra da Opo.
sobretudo ao Govê' no que defende ça, seja lá por quem fôr? Acho que dispositivo revolucionário .o que eu sIção tiveram em determinado mo-
neste plenário, que o Congresl.O já o, atesta.do que todos nÓs recebemos chamo de poder 'militar. . 'mento no qual a l'rópria lei se adml-
I;'ofre)l deniais que aquêles dias qu- fOI o dIPloma para entrarmos aqui O 8 A ald Ce d f _ N 11 tíu que cada 'um poderia transtol'-
atr~vessamos. armêles. dias qne v:ve· nesta c~sa, . . Deput:cto, ~io ~ou ;u e~~em- o ~ii~ ~ar-se el'l'l: ,partido político, voltandG
/lnos, nfio podem l,na!s _ voltar, P::l:S, O Sr. Arnaldo Celdlma. - NO'tlr~ Eu leio, ràc1ocinq" e concluo. Agoí'a. J!1 aí ao leito dos' estatutos pll;rtldft",
éiesta for.tpa, estat,emo" com~cl\lldo Deputado, quero sair um pouco dés~e respeito que, outros leiam, racIocinem tl~S. E o que está hoje em. vigor,
tudo de llOVO e es.aremo~ acelt.:iI1do Problel?a de, estUdantes, porque êle. e concluam de maneira diferente. eVlden~e~ente comnndando, hmltan.
que, .na parte que nos toca, qut' ~ 1\ ja est~ pel'felt::tmente elUCIdado. To- Sou homem demOcrático respeita' li- do, .dlSclplin~ndo essas organlzaçllcs
relatIVa ao. cOl"''"lr~~~o, Nacional. exl~- d?s nos temo.5 o mesmo pontO-de· opinião de cada um. ' , partldál"1i.'il, sao os Estatutos dos Par.
ta o terror Ideolcglco, ou que f'e 'uuel- Vista, condenando o exagêro da Polt·, tidos, que tinham"sido arquivados pe.
Ira fazer com o> D!!pntaclos o t"ll~ ,ia cia. mas reconhl'cendo que é um fato O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA 10 Ato 2, para el'íar as organIzaçõps.
voltou a ser feito com os '1indka'os. que se repete através da História' e - Quanto ao aspecto partidário, devo Então a. única tese que quero susten
/através dal1uele alJ:mi!'ável ntest:.io dos, t-mpos. V Exa. é testemUllha dizer que a minha critica não se vol- tar é a. de que já, agora. essas Ol'ga~
kle ideologia. 1tf'te voltou, E' umal ele qne em todos oi govêinos is~o tava contra V.· Exa." que não tem llizações que podem ser chamadas de
AtonquisLa do Govê:no revolucionál·lo.l acontece e sempre houve atritos oumo cUlpa de ser o ?residente da, ARENA Impostas, erladas, at6 generosamentt
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tu}otadas • com favoritismo constituI.
Itiaa ,estão com seus dias CtntadCli
I!e nAo houver outras modif!oaçtllla
daqui por diante. Não sei se is!o VJ
Irá ou não. Presumo eu, até ondt.
t'enho conhecimento dos textos e das
Deis que votAmos, que estamos mal'
.,hando para a execução dos e~tatll'

!tos partidários ou do código eblÍfJ'
"aI. E é -Indispensável Que o povo
ltambém se interesse pelas flrgani"l\'
côes partidárias e venha exerep1' o dI
reito de escolher. E' preciso' que t'Jt:
!tenha direHo de escolher os gablne
ftes eJ,;ecuLJvos para que a organl'zll.
tão se faca da base para a CÚPUIIl,
os wunlciplos escolhem os dos Esln.·
dos e êsLes escolhem as direções na
Cllona:.s.

O SR.. ADOLPHO DE OLIVl!.""IRA
I- :Não é possJve] que o povo s6 tenha
direito de esculhel' entre a AREN.>\
.e o MDB.

O Sr. Al'/w2t1o Cerdcira - Os des·
contentes da ARENA e os desconten
ll.es do MDB, 1J0rque também os há no
Partido de V. Exa. podem unir-se e
~onstltulr uma terceira fôrça.

o SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA
~ V. EXR. está enganado. Elituu
tnullo cuntente no meu Partido.

O Sr. Arnaldo Cerdeira - O qUI!
tláo pode é continuar alguém. de um
DU do oulro Partido, dêle diverglmlo
J1ào se aenthldo bem onde está. a l1ão
saber como mudar sem trazer Cerrrlll
(lOmt:ntá1'!oS e eertas críticas. Que se
Unam os descontentes co, formem_ uma
!terceira. 1Ôrça. seria o refúgio .la
queles que sucessivamente, no correI
kio tempo, vão ficando descontemeb
klnde estão -. tanto da situaoão. como
kJa oposição. Esta é que é a verdade.
10 que dcvemos, e estou certo de que
IInterpreto o pensamento de V. Exil. .•
pois conheço bem a sua formação
liemocrátlca, sua. inteligência e sua
"ultura, é, evluentemente, politizar os
110ssos Partidos.

:F'lll:nHlos realmente dentt'o dos- nos
80S Partidos a política partidária.
Enquanto pertencermos a um parti
do, procuremos ser partidários. Esta
a realidade,

O sr. Peàroso Horta - Nobre
Deputado, prometo a V, Excelência
010 fazer um dlSC1lrso dentro do clis
(jurso de V, Exa. com ressalva a03
ditlrambos, que V. Exa. teceu, ve
nho felicitar V. Exa. pela aná1ís~ da
J;ituac:lio roll!tar wdavla sofrida pelo
$ras11 e das Implicações politlooz qUI!!
(Jelll. defIuem. O dlsourso de Vossa.
1!:xcelêncla homa esta. oasa, esclarece
fi. todos 11Ó9, e eu o aplaudo por êsse
brilhantisslmo pronunciamento.

O SR. ADOLPlIO OLIVEIRA 
~u multo rraw, nobre Depu!ado
"edroso Horta, li, V. Exa. :por suas
nene1'Osas palavras, EIl as recebo Clro
)nO estinmlo.

O 8r. Raul BrulIilll - Pf'rmltll. no
bre Deputado, mais uma jntervenção
:no discurso de V. Exa., para. sltuar
:me no aparte do nobre Deputado Ar
naldo oerdelrlt. Devemos encarar a
llitual)áo polltlca. atual multo l;ealill
,tioanmente. Não nos adianta engl'l·
nnr-nos a. nós mesmos. ARENA e
MDB foram contingência de umu si
tuação, como bem dissé V. Exa.. A
iARENA. para defender castello Bran..
~o' o MD'B, no Inconformisnw Á.Que
m'SilUBC;lio po1tt.lca. reinante. 1\48$ no
melo elo povo, no selo do eleitorado.
~ta. duas o1'Sl1nlzações não têm o
menor slgnlilclldo. Nenhuma dP.las
ienl ijlllliqUf'r mensagem enVladoa.ao
povo. Foram criadas por benevolen
cJll. do Marecohal Oatello -13rallco, de
cima pEna baIxo, por decreto. ,creio
tlue (lstã. na consciêncla. e no intimo
'de rnàa 11m o desejo, hoje de 1'00.1
mente saIrmos para composições par
tt!.dáriaa que ref11UUn a. ten~~a. de
Çnda. UIn. 'Não tenho cOI1,Nersado com
ijllil.lquer Deput.ado ou Senador que

eo stnt& êste anseio. de que a. ViM
Utlcll.-partldâr1a. 6e torne autêntiee.,
avés da. con!lutta ao povo. Com a,1~

I\una.t retlflcaçOea necessárias na. le-

iJlslaqão eleit{looJ, com a revisão de
carilva decretDil impeditivos da forma
Oão partidária poderemos alcançar,
realmente, essa. libertação polltico
partidária, e formar partidos legiti
mos pela vontade do povo.

O SR. ADOLPHo DE OLIVEIRA
- Multo obrigado. '.

'Vou terminar, sr. Presidente.
O Sr, Amaral Neto - Já qUJ Voa

la Excelência falou em terminar, 11
tantos foram os apal tes ouvidos, tam
bém qUe1'o figurar em seu dlscursu.

O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA
- FlU a honra minha.

O Sr., Amaral Netto - Quando
V. E,XIl. t.rata (io prob:ema partldá,
rio. .MDB e ARE..'lA, 11a rea1idade
l1aclunal, não são ayullo que disse Ó
De p u ta d o Arnaldo oerdelra; são
ficções rumosas para o }'ais. Eôta
Oâmara. está dividida. em dois pal'U
dos que não existem. Isto é uma hl·
prçcrisla que estaPlcs vivendo. Aqui
não existe líder da ARENA. nem do
MDB. Existem lideres do PEn, do
Pnl, da UDN, do MTR, do fI." do
PSP. Cont,inua a mesma cou~a, 110b
um falso manto partidário: e acredi
lo que, se Deus quiser, "amo--no~ li
bertar de'ssa tortura denl,ro em bre
ve, para que o País possa' tomar seu
rumo normal. Houve na ARENA, '/10
principio. um .sentidí'l revolucionário
e um sentido de adesão li, qua:quer
preço. plll'a não perder o 60vêmo.
li ARENA formou-lie pelo l'evo1uclo
nârlo e pelo que queria flrar no Go
vêfno. Hoje, a situação começa a se
modificar. A ARENA não está multo
satisfeita. porque alguns Minislros
não querem' entregar deterqlínadoll
organismos a grupos politlcos dma
agremieçáo. E conheço um ou dois
que não vão entregar me:;mo. En
tão, há~ uma fisIologia multo legiti
ma, que não discuto, mas gue se re
vela. Isso, porém, vai l'n!lros~nr. E
digo engrossar no verdadeIro senti
do do têl'mo. De qualquer modo. Vos
sa Excelência vai éomer,ar a assistir,
e,gooo" ao desdobramento da ARENA
e do MQB, pela dlVl'rgêncla. e até
peJa serenIdade, pela coallzação, pela
união, para a íormação de novos par
tidos, ai, sim, nascidos de posição,
não diria. ideológica, J1lEls pelo menos
verdadeiramente partidária. por isso,
V. Exa. tem tôda razão quando crltl·
ca essa situação a que- e&tamos obri
gados a nos sujeitar. Afirmo a Vos
ll8. Excelência. que, ao contrário do
que disse o Deputada Arp.a.ldo Cerdei
l'a, dentro em breve até mesmo pe:a
fisiologia., é possível que venha. nas
cer uma ideologia política no pais.

O SR. ADOLrHO Dli) OLIVEIRA
- Multo obligado.

O Sr. Arnaldo Cerdeira - Eviden
temente, não poderia deixar de dizer
a. meu nobre colega. Depu!4do Ama.
ral Neto que respeito a opinião de
S. Exll., mas não posso concordar
com ela. S. l!lxa. tem sido. idt1ma
mente, a grande bola. de cristal. Co
nhece tôdas as, decisões governistas,
conhece o pensamento dos Ministros,
muito mais do flUe os próprios ele
mento~ < do vartido do Govêrno, que
sustentam e levaram êsses Ministros
ao Poder. Mas, no meu partido, como
no, de V. Exa.. se houver corrent~
de adesis!as, carreirismo político, sâo
exceç.ão. O que desejamos lê -dar ao
nClSSO partido uma. e~trutura ideoló
gica, um programa, tanto que orga
nl~mos uma comissão pal'a ê,-se 11m.
Os recalcados, os- que se julgam pre
terIdos, êles o são por sUa falta de
Valor. Venham disputar as poslcõe~.

Clue estão ai para. serl'm disputadas.
Queria. fazer esta ressalva, para não
p8.Silarel11 em silêncio as afirmativas
dI) nob'r'e Deputado Amaral Neto,
que, allãs, conhecemos multo conto
Et'lbemos o fim por êle colimado.

O 8r. Cardoso Alves - Ouvi com'
~ gra.nâe sat\sfacão o aparte do
Uresldente da ARENA paulista. DeP11
tado Ar11a540. Oerdeil'a. l;le, ILO !8Ut

a. análise da posição de sibila do no- é atual nem 1'oi criadJl pelo Senht.l.
bre Deputado Amaral Neto, abriu Uma Castelo Br&.nco. Bufa. examinar •
vasta. área. democrática na. ARENA situação anterior a 31 de março: li
de São Paulo. Os de.content.es, os P.T.B. l'ra dividIdo em gl'upos; a
que estiverem em desacõrdo com a P.S.D. dividido em grupos: a U.D.N.,
orlelltação partldát:Ia., aquêles que sI! de V. Exa., dividida. em grupos. Lelu.
julgarem prejudicados, que disputem bro--me perfeitamente do}: lutas qUI!
as posições.. Não creio haja e.lguém ICarlos Lllcerda manteve no Eslado,do
alijado de posições pártooárle..s por Rio. e das várias face/ll's poHUcas lã
falta éle'valor ouP~or falta de diSPU-, existentes. O P.D.C .. dividido em
ta dem~crátlcl1. Nao. A disputa de- grupos. O General ,Tual'ez TAvora
mocráticá foi em 15 de novembro, e .chegou a ficar pasmado diante de
o povo disse quem tem valor, o PO\':)! llcontecimentos verjfjead(l~ dentro d.
disse quem tEm .voto, o pov.o afir- seu partido. E tinhamos Paulo de
mou quem tem ltderançe. Nao, O~:I- Tarso ,de um lado. o Gen('ral Jua
tante Isso, permanecem as poslçoP.8Irez Távora de outro. Isso fall-me IpnJ.
eml111ade.s das nomeações. das impo- brar o depoimento do Gemera1 Góis
sições de Clma. para baixo, permane- Mont"lro que ilustre 101'11all<;ta le
cem aquêlu mantidos na diret;àoIvou ll:t-l'á O liVro "O aeneral 'a6tg
pal.'tldáúl pelos atos Instltuc10nals e ~olltelro Depõe", a segu:nte dbserva..
pelos atos complementares. Eu per~ r.ã:>: "No Brasil nunca houve IHe
tenço à ARENA não por vocação l!'~ res de part.ldos; seDlP~e exístirllm
vernistas, de servir ao OOVêl'110, nem, jla:"!ldús de lideres."
pertenço à ARENA porque deseje gal-, T.' .

gar posições. Não. Pertenço à .,.l O S~1,. ADOLPHO D,~ C?L1VElRA
ARENA porque o meu llder polltico,l"7 MUIto grato a. V. Ex . .)lobre Pre
Profe~so.l' Carvalho Pinto, toi lnsls-: s,dente. lI~tre. colegas, quero dizer,
tentem\,llte convidado pela direção da .tiara. que nao pa!reD! dúvidas quanto
ARENA. a' fim de' levar sua pujante, à m nhlt ldentiflcac;ao cOm o MDB,
fôrça. elelt,oral pala. aquêle, partido. ~qlle, lU medida em que o Govêrno
E vejo, hoje, com grande alegria, que e~ra, 1ll!. medIda em que se sucedem
ela. o distinguiu com ume posição la.entadOI!; _~ cultura, à segurança ou

• .. "'1 W é fd à tranqüilldllde do 1'0\'0 brasileiro,
que .,ele m_rece.... e ?RO 1 el" fl- mais alimenta a minha Identidade
s.lologlCO: é um lideI' ld~lóglco e um com a legenda li. qual estou fUlad!,.
i.omem cujo perfil P~ll.lcQ todo Bão, Ciooto multo ma.ls do MDB auando as..
Paulo e todo o Brasll conheceu. A IIOU vivendo o ambiente de luta e pro~
ARENA, na manelra. em que ela. está. testo contra as atividades rle um ~
posta, é. sim, um conglomerad~ de \der Instltuido neste Pais, E nno cabo
ho~I'D'>, nem todos çom a a.utorldade nenhuma oulpa ao MDB l'elos clr.
pohtic!". cem o presttgio e com (l res· IcunstâncláS de lUa vida e de seu fun.
pe!tabJlidade que 08 postos de mando elonamento. impostos. COntO disse fi
exIgem daqul'les que os ocupam. Pre- r ..lt.ero. pelo ExecuUvo. de maneira
cisamos, de fa.lo, Sr. Deputado. fa- dlscrlcionárJa.. Chello até a Imaginar
zer com que êsses partldoll' recebam que o Oovêrno, quando criou os dota
um cfllltn'ldo ético, uma enformaeão D!lrtjdc<;. pensn.va Que o da Ooo~(;Ao
ideológica, doutrillária. epro grl.má- nAo resistiria. dois ou três meses. Es'
tlca, ptUl1 !lue possam .. sobreviver. tamo.<; resistindo até !l('rmn. neste
\Tela. com alegria, a posição do nobre oonto contrariando as Ill'evlróes govel.'~
Deputado Alnaldo Cerdelra, fazenda n.r.mE'ntals. '
uma. aberlu~a. dllmocràtlca. para. OI! 'Vou I'.oncluir, Sr. Pre,;ldente, pe<Un
seus eorrellglonárlos, aventando a Ido escusas nelo desa.l1nhavado do dls
posslbl~ldade· de aoosso 608 homens OU1'80. (Não aooladoR), pois tantos
qUE'. de fato, tiim IIderandn, cOlocan-l"s!untoC', existem unro. trll:>:er 60 de
d~se numa posição de respeito ao Ibate. NAo posso ser otimirtll, nem fl1~
voto popular. Quero, desde logo, dí~ 1~er 11m discurso de loas. i1e congratu~
zer a. S. EXa.. que desejo colaborar Il~I'lil!S' de reiterada 11 abprhlras e f~
no aperfeiçoamento dêsse partido, ehamentos de crédltM di' rOnfilll1\}íl.,
procurando dar-lhe êsse contct1do, Quando tudo isso acontt'Ce e é com
doutrinário, llbrl-lo às líderanças 1'0- II)1'Ovado. '
pularés; oU,' então, quero colaborar I Aln(!ll. hoje lia. no "CorreIo da Ma
contra êle. abrindo novos caminho!!, I' nhll.... t noticia do prosseguimento
novos partidos, que venham, real- das negoolacões para entrc!\'a da. ACE
mente, ao encontro das poslçlíes do SITA a estrangeirOll. dessa emprêsa
povo e dos desejos da nossa. gente. CHie. na ,!lua f!l!tP!clallde.de. é a malor
Porque, o que ai estã, ninguém, em Ida Atnérlca LlItlna. Cont.1nua o pro
sã consclêncls, ninguém, numa PO:;l-" c:es~o em fase, de f'-.studos fInais. pata
ção a não ser de suma. covardia e- de entrl'ga. da ACli)BITA a capltals priva-
profundn. hiJ»'OOrisia positica, pode Idos norte,..amerlcanOll.
dizer que está certo. (!fulto b~tn. J Em Petrópolis, Sr. Presidente.' te
pamas.) ltll'l.'l vIvido dias de verdadell'o estar-

O SR. AOOLPltO DE OLIVEmA il'ecimento, Como se não bastlll'isem a
_ Multo obrigado, nobre Deputado. I Itlclpf11l!flc'l1 do tl'!mOú. as Inundaclies,

Regl.51ro as opiniões externadas por Ios df'tabamen~, estamos ~lls:!>t1ndo a
emlnen)es colegas que me honraram I ~F.n.oI(llJulos que· jll.ma.ls lm(\j!lnarla
com suas cofttrlbuiclies a meu m~ 11n~ mutesse aronteaer. C'l'ntlmas li
desto iUllcurso. E se, Indiretamente IcenLf'n,lt. de trabalha.es, rle inúmç
embora, minha maçáo suscitou o de- '!'lUI !flbl'lcas - nu .Péb'óPOlls existem
bate de pl'obemas que redundem no 1156 jnd~strlas, mUltll. delas lutando
fortalecimento e no prestígio de com- l"~ d\1iculdades ..;;. 1l!lf1ll1'tItllltlOS, er,,,
panheiros diletos. como aq\l~Ie;j que I flllmlldo/l s~l!m A rua. lmploranc!o a
me apartearam eu me dllrel por sa.- rllll'ld~de publica. 'Pedlnc1o dr.natol\"Os.
tisfeito conquanto êsse nfl.o :t:ô.se meu: com uma bandeira \)Nllllf'lrll, carre-

• I' t Ib " ll't.d'1 nor 8 ou 10 trabll1had(\'l'P~. acom-
objel.lvo a~ ~ r a. r una, ~anhados ))01' 50. 100 ou :000 outros,

,Mas fala-se que li, AREN~ não Sé I"l'lrl'me 6uas fábricas nAo 1'l9'l'llm o 8S"
ret\ne pOlJ1ue nito hã. plenarJo parA ~ '~rio. Outras tlallllm em v~le, 1'-'lI'! ln~
receber 210 $1'1. DeputlUlO!l. 'l'a.l"vC't"'f\1.t'l'Jas de fiarão. III trllh"lhadorell
tenh~mll'3 !ldo, agt>rll" uma pequ_nll olio (brlltllClos. no fim do mês. a re~
préVia de uma l'eunilio da ,bancada; ,.<obpr uma Quota de nano l' a SI! trans.
da, AREia, é verdade que llrovoca. !fQrmart'm em verdadeiro!'. ve-{ledorl'r.
da. por um deputado do MDB, êsto! ~mhnlf1ntes daauele 1>lIno enh'egue pe,
que se encontra. na tribuna. 1'11" 1óhl'ieas. -

O n,obre Deputado Clóvis stenze,l R~. PresIdente. tudo isto ,,~o P nJlrtl
me pediu 11m a.parte. Vou concedê- Iser denunciado, ou para. ser debatidr,.
lo, pedindo apenas seja. o último, por- 'lU para sel' dlS"'-ltldo como Cllusa dll
quP em .sell'!Jlda vou _.concluir. !41auma. fermentnl'iío 150I'la1. ~ tudo

O Sr. flovls SUmiel - Sel'el ~rt-- ctmseoUêncill. p tudo resnllado. Assim
ve, nobre Deputado. Desejo dIzer corno o mtntllrls1'Í1o chel!ou n sltul1.cão
(lue, de fnt~. hA certas situações caó- cl'jadll nela Escoln 81l11crlf''' dI' Ouer
tlCtiUI nos partidos, em fado da ex1s- "R "11'10 l'rcsldentf' c:'!~'ltcJl" Branco,
tênela de vá.riOl grupos e Ilderll11C;9.!l. ~("l f'!\!'cutor e nm-te.vog. r-.,ois do
Mq se I~so ocorre. é decorlência da "tn Tmtltuclonr~ n~ 2 l' 9.f.tl9Imenlll
realidade politica.' nacional, (lue não no Govêrno Costa e Silva, tudo iSto
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:reS\Jia de l'J:l.ZÕes multo mlÚS llrorun.. pois, receberam em parcelas de ntê lecer o rigor da lei :falimeutar, para o objetivo de focalizar problemas~de
tias, e tôdas elas, afinal, repousando 36 meses direitos trabalhistas v.a. or- imped1t que realmente a'Ventureiros. J:n/.ert'u-e naclónàl relacionados com 1\
in" nosso subdesenvolvimento, na. nos" dem de 1 bilbão e 400 mi1h5es de lle aproveitem de uma situaçào dlf1~ ALALe.
ÍJa desorganização. no caráter anacrÕ.. eru2eJros. A firma que requerer", a cU e passem a fazer um grande ne" certa vez, comtn'eenden{1ll a neces.-
bico de nossas estruturas e na. repe.., concordata com um passivo de 2 bl- g6clo através dn concordatll. A con~ lúdade'de despel'taT o interêsse'do PO
lIção de quem luta contra essas mes" l1lõés de cruzeiros. apresentava mal.é" cordata, hoje, é um' grande negócio der L~gislatlvo de nosso Pais para a
~- (>-struturas ,estll. fazendo campa.- rla~prima avaliada em ~50 mflhõesde - está sendo e foi já. desde' H154. importância da. cl1ação da zona de
llhe, subversiva. ou é C5querdizante ou cruzeiros. Era matérla~prima. aepois De 300" rJrmà8 que requereram COll- 11vre comércio da. Américà 'Latlna, ~n·'
,\eSquerdista. de Industrla.1izada, cbegava ao fatu~ corda.ta ett1 19'64-196&, pelo menos (,1:1 cnmiphel à Mesa projeto tle resolução,
, Os l)OSSOll 1n5'"...rumentos são ntulto ra11'len1;o de um bilhão e 500 n1l1Mes a1~as~ poucas que vllriflcJmos Visando a criação da COmIssão de AI>-
,Umltaaos. Quanto aos partidos, V. de cruzel1:Qs. ' constatamos fraude, constatamos (J, suntos Latino--Amcricanos de' L1v1'O
&Kll., Sr. Presidente, assistIU ao de", ' d t ê d' d ,cspfrlto sub-repUcIol1a atuação dCs" Comérdo
bate que se travou aqui, A .imprensa, O institu'to da. conoor a a .1. o sas' indústrias, no sentido ~penR$ de rnfelizmente, <tO que estamos Infor-
~1I (} disse, está ameaçada e sob per;' à lndiístria. no sentido de atender l\ l' li' d 1 d r d p , ~n
~"nente pregaa-o. OT"ani"J>pões nutu. um desequllibrio financeiro trallsftó- lvrar anno, e um a (} os c e o~ mados, o projeto de l'esoluçao, que !A>
......... • .. -..... "'" I indúst i 6 (I 'res, que ~g01'fl, a nova le1 fallmentot. mou o n9 15 de 1966 recebeu restt'l"
dantis'e operárk>s, prAticamente nada. r o. ~ essa r a. ap S 'Im nn estabelece um principio rígido, de ou.. l,lões do Rt!ltrtor da MatérIa na 'Co
~ntão, temos de começar tudo de n6vo ou dois anos, desapareceu, passa- tro lado oS direitos trabalhistas. dos missão denelações Exterlol'E's, o hv" _
neste País. Um país, que não podo l'am-~e as máquinas dessa poger~~a inte1illes oflcrárlos que durante lO, bre Deputado Daniell?ara.co. 'l'oda.vIu,

'perder um mês nllt sua faina. llelo empresa para Uma outra industlU'~. 15. 20 MOS prestaram se~ Bel·ViÇOS. n"o obstante' e"'a, 1I.ffl·culdade ""r"'lduprogresso e pelo de.senvolvlmento está pertencente ao - mesmo cidadão, ao _ "... u cu '" w

p'erden.~(l anOl> preciosos. que mais ta.r. mes}l1o .grupo.. Com 15s~, .saf~~se, a, . O SR. PRESIDENTE' '- (GetúUo na. semana. >passada, c01lt!lluamoo aui"
ne vão ser cobrados à geração atua.\, lndustrla de pagar direItos traoa.1hls- 1f.[oura) - Peço licença para. 1nter~ mados do melhor 'propó"IL", t1I.' sentld()
à geração paisana ... fardada, pela es.. tas na ordem de dois bllhões de cru-romper V. EX" a fim de prorrllgM de despertar o Intel'êsse da CaSá \)ara
'ap;nac;üo e paralil;fll'ão do nosso pro.. zeIros a 2 mil operários, Iurtand!J-oJ a sessão p'or 20 minuto,. V. Ex' con. l'.zte assuntô Que CO!lsidl';:amos 'da mal!'!
gresso e {lCJ nosSO dOOellVolvimento. lll, lmpiedosamente, levando os credores Linuará COIn a.palavra. alta importâf1C1:l. pala o futuro de
lIe não temos instrumenlos se lHes es" ao desésp(!ro para receber seus cré- O SR. LORTZ SABIA -- ~1I1la1 21OSS0 PaIs. ,. "
tão destrOÇados, creio que a única so- ditos a longo prazo e num pil)cesso Presidente. elltáo, é hora. de os 1n- R~cebem(lS, 81'. Pl'csldeule, !linda no
Juçúo é nos lança:rnlos, todos, numa inflaciônnrio em que o pais camíl\lln.~ dustriíl.ls honestos. os elllpregaclorca ano· passado, significativa ulemagem
llamPfl1llla nacional de esclarecimento, Vil e ainda hoje ,eamlnbll.. Foram pa.. honestos, os honrous de' empresa. ho~ do ~balxador Juracy· Magalhães.
t,le debate, de superação de nossas pró- goS- na base de 25% do valór real, nestes deste País impedirem que então Ministro das Ré~ações Exterlo~
prlas deficiências, para que, nessa contribuindo _decisivamente o tato aventureiros contInuem a. 'operar im~. :res. 11:. para que a. Casa poSsa ter
campanba, chegue~o.s a arregimen~ para a total desconfiança no merca.- pll'eaoSElmente.. E' hora de .colabUl',l- conhecimento do pensanu'nto da a'tc-

. iar, l'ealmen,te, .a. opmiíio pública dês- do eIrculAtórlo de capitais. ,A geqt\en.. rem as clMlles orgnni1.adas colabora.. cutlvo com respeifu à Lese que ltf,!ut
,t<? ,País. 9,' fIm de que êle esteja mo· ela dessas concordatas· fraudulentas rem deCisivamente a lun de não per- defendemos., vamos proceder à leitura.
~lllzado e ,possa, na 110ra oportunn., llfguiram~se outras. Pois bem, Se- mltlr êsses casos dolorosos e vergo- dt'.ste documento: Afirma -oSr. JUNl.llY
u!zer um basta, se, ainda além do que nhol' Prcsidente vou mostrar na.llró- nbosos,que ocorreram. E a documel1' Maga.lbâes; .
ja se fêz até hoj~, quiser a.lgu€m pas- ldma oportunld9.de em que o ocupar tação de que disponho demonstra lo '

sal'. l1:ste, um disc'!rGo descolorido e o Gra!lde Expediente, os processos de exatamcnte a exl.stêncla de ql1adli~ S1". \ Deputado. tenho a honra ,
descosído (ndo apozados) mas, creia fraudes grosseiras que ocorreram du- lhas organizadas no campo das con- de acuslU' o recebimento de .'C11
;V:. E.xs." creiam ~s ,l1ustres Dep!1ta'dos rante êsses três anos na praça. del:-ào cordatas fraudulentas, operando nu- ofícto de 31 de nlarço do corrente
8mcero. Meu obJetivo, o objetivo de Paulo ~ DEntre C5sas indústrias que ma sintonia extraordinária, logrt-.ndo ano. no qual comlmicl't V. \ Exilo.
todos quanw,!Ç aqUI se ellcontra~, é o procederam :fraudulentamente as SUnS lmpiedosament~ os infelizes traba.- estar o Grupo de Trabalho para
de lutar para que dias abomll1ávels i I d 1 ~ Ih d d os Assunt d ALA.LC d C~mnão Jejnm mais conhecidos por êste c011c:ord;tta~, na pr me 1'90 se as, o ~eu a ores e· crlan o -desgmçadamente 0$ a . ,a I a-
l'nis e que, a exemplo do que acont!:.. diretor ~sta sen~o proces~ do, lneur~ 11. desconfiança no mercado do ll1'les' ra. dos Deputados. em "jas dó ~
cc tristemente agora. não sejam os s~ no Codigo P~l por crtme de aÇlía tJmentos. trlUlsrormar eln Comissãu EspecIal.
neput~dos obrigados a: trazer'seu ates~ publica. correndo po~ uma das V~- P.or isso, vou encaminhar /!,'f.e P1c" O Brasil, primeiro Pais a cotnple~
tfv.lo de ideologia para provar que pas.. tas da. Capital de ~ao P,aulo, Refl- .feto, que 'pretendo apresentar â Casa., ender à. necessIdade de inleressar
Ilal'am no exame procooido pelo Serv1; ro-me no Cotonlfic1o RodO~fo Crespl, à Federação das Indústrias de ' s~u o Poder ·Leglsláti'Vo nasa1tas t.!l.--
ço NacIonal de InfonnaÇões ..,u pelo que· .deu um tombo nos dIreitos trr.- Paulo, à. ftssociaçJio ComercIal de s,ao retas da: Associação Latioo'Amerl-
Com:elho de Segurançã. NaciOnal. balhlst.as àos operários da, ordem de Iraulo e do Rio ,de Janell'o, a tOGas cana de Livre Comércio, revela

El·n. o que tinha a dlz!'r. (Mllf!o 5 billloes de cruzeiros e a~nda levou esses organismos, para . que. possa.m lna.is uma vez, nesta oportullldâde.
bem ?niuto bem Palmas) , CleZelIas de credores tambem ao uma ,realmente colaborar no sentido da a. especial a.tençl'lo decUCllt'la. por

. ,.. situação dificil seguiram~se 110 Uo- Iexecução !leI da !IH e para. q\ll!' o seus congressistas 'lOS problefuas
O BIt. PRESIDESTE: toáitlcio Rodol1o Crespl os Cotouifi~ instituto dâ "Concordata lleste Pa:~ da. IntegraçM econômlca, apres-
Dado o adiantado da. hora. vai-se elos Adelina e Emery Indústria ~e Co- nã.o sirva como Instrumento <le llC" • sando-se a pôr em prática n. Se-.

passar no período destinado à. ExpU. mérclo. Além do ?tais; há lJOUCOS gociatas escandalosas com tel'rive!s "gunda. Resolução êa Prlln<.'lra··Re-
cação PC5Soal. ' m.esea, na Assemblela !.A;'gl.!<~ath'l1 ae preJuizos causados ,ll. economIa do união de Mínlstl'os -d::ts Relfl<!::lelf

'rem a. palavra o SI' Lutz Sablá Sno Paulo, denuncIei tambem -()utTa próprIo Pall!.. :l!lY.terlores das' !lnItes contratarltelf
. ' . • indústria de construção e de mâqui-· . 11:, certo que a poUt.ica econômica do Tratado de Montevidéu. q~e
, o S'R; LUç.TZ SABIA: nas, .Máquinas Morel1'!l.s, que tlnht\, trouxe um dcsajust4::, especíalm;!me ao recomenaa cXprl'il!nm('nt~ a cons.

(E:!1Jlí~açãO pessoal -sem r'l1lisão tra~a.çào oo!n a Companhia üe Ar-· 'empresariado !l,acional, às pequena~ titulção. nos Parlamentos nnch",
(lo orador) _ SI', pri!sldente, Senho~ !na:tens Gerf!lS de São Paulo. .I!! IlgO- empr~as. AdInttO tôda esta, fast. . nais, de grupo!! ou comlssõe:; da
res Deputados, o problema. econômico ta vem outra poderosa empr~~a te~ mas a concord~la. é ,uma queslão de r.arAter permanente, para o estu"
do Pais trouxe nos últilp.os dois anos querer concordata. Também ,a. está caráter e de br.lO. DIZ taxatlvamrnlG do e oonslderação dos assuntos da
sérias diflculdàdes ao parque l11dull- o meu l!dvogado proccd1!ndo a uma que só é delerll111 uma concol'(Jata. ÀLALC. Na certeza, Sr. Depu-
trlal de São Paulo. Ao lado <la preso veriflc.açao, para saber ~e de tato a quando fi. emprêsa que a l·equerp.r ti - tado. de que sômente !'ltrav~s de
são exercida por uma polltica eco~ situai;'ao é de desequllbllo transitório faz num estado de descqu1Hbrlo fl- unta ampla colll.bol'açtlô com, o.
nõmlca :rígida o Governo pel'miUu flnflncelro ou é uma concordata frau.. , nnnceiro trn.nsltóI1o, até qUé a. em- Congresso Nacional será. possl.cl
também que a'l!illns industriais apro- dulenta. apenas para l1vrl1r~se do prêsa volte u recuperar-se e. continue auscultar a opinião pública e criar
voltando a oportunidade. se safassem compromisso e das obrigações • para sua cam~l\da. O que se vê hoje é c.ondJçâes propícias para harmonl-
<las suas obrigaçõe.s para com ml- com centenns. ou milhares, a.é, de uma falênCIa mais no sentido de roll" ~.ar as legislações nacionais sob o
lhares de trabalhadores. ' operãrios com 20 a 25 llnos de' tra-, cordata., quando realmente a .fltml1 e~pfrlto da IlSsoeiat:ão, coloco- me

Esta Casa e testemunha de que na bulho. deveria h' ti. fa1i!ncla e pagar. seus desde jã, bem como os setores
legisiatura pnSEada se reformou, 1\ . JUte é o espl'tãculo doloroso a que cre~ores I;\trnvés de se~ patrimtJnlo. - compeh!Dtcs dêsu Ministério, l\ in.
lei falimentar exatamente para colo- se assi~te. De um lado, a situação Ela prAtlcament.e transfere essU teira disposição -de V Exli. para
tlnr um dique à ação nefasta das em.. cconômico·fll}ancelra do Pais e a pll~ mesma emllrêsa a outro grupo, del· qualquer Informaçá{, ou esclarecl-'
prêsns que aproveitavam a situação lltica rigida obrigando os industriajs xando, quer credores, quer trabalha.- 'm-entc..-'l'l l'eS"peHo da pos1~ão bl'lI.~ .
económica diflell por Ci\1e passava, ou a. um sacriftcio; e do outro lado, gru- dores, em situação dlficll. sl1eira dentro 1~ ALALC. li I
passa•. a ~ação para, então. sob eSSf!S POS In~reressalÍo9 aproveItando-se da POr isto, Sr.' Presidente. 'trarei l
alegações. buscarem atr~vés do ins:,,' situaçao para

t
furtar im?ledosnmente Casa esta, docUmentação, que passú" co~~~\~,top~la8~~1t~::~~e.~nteteOfIPcrto,e~uOeS

tituto da concordata, lIvrar-se dos os humildes rabalhadOles. ~< rei às mãos de todos os 81'S, I'l'pl'e~ ..
Seus comprom~~sos para com os, cre~ A Ca~n, na legislatura. passada, le- sentantes, e aPresentarei, logo em !l'" rn:~~:'iV~ pn~:ªft~~~e'cJ:a~cn;:;;~
dores e turtal-se .ltnlllcd0S!1meo.e 05 formou 'a lei fal1mentar, impondo ni~ guida, um projet{) de leI que torne "'
dlreitos ~trabalhisias de mlln1\res de gumas obrigações àqueles que cstlves- duro,' áspero, o inst1tuto da concot- 1'a dos Deputados e também o Senndo
operários. .' se em :face de desequllbrlo flnancei- dala ou..da lei i'al1mentat a fim de Federal virem a constituir oomlssões

TIvemos, nos :m03 l1e 1964. 196ti ., ró transItório dn sUa empresa.· Ten~· impedir. qUe aventureiros' continuem que permitam ao Poder Legisla.tivo de
lf)(j6, e já agora. em 1967, Il. reper- do um fôlego ou um prazo de ca~ a furtar Impledosamente' éste P'als. nosso' PaIs acompanhar a aceleração
CU$SÚO dolorosa dêsses fatos. ,umd réncia. poderíam atender às obrlga- (Muitá bem.) da. Integração do Brasil ira proceSSD
grande. poélerosn e tradicional inaús- çõcs e voltar à ativIdade. O que ocor- . . . da criação do chamado nlercado co-
trla paulIsta, indústria de 50 ano:, reu cOm estas ind'ÚStrlas citadas é Durante o discurso .do . senhar mum latino-amerIcano.
requeria concordata, com n p:ls~ivo que elas não. mais existem - algu- - Lurtz Sab!ci, ,o ~r..Baptlsta na. DesejaplOlJ talnbém. !leste in!,tante,
de 2 bllhões de cruzeiros e um VI<; mns delas. Requereram concQ.J'dllta, 171Os, Preslde1He, dll'l3:a a cadelm comunicar a. V. Exa. e h CMa que,
trlmõnlo de 11 a 15 bllllões de em- e. no 'Invés de ter decrefada a f31ên da PreSidenci.o., que é ocllpada t'mbora não tendo obtido ainda {) apolo
'leiros, Requeria concordatll, catalo eia pura e simplesmente, desapnl'e- Pfl~ sr., aetulio Moura, 2~ Vice- dos podêres competentes desta Câ~
gava ou relacionava os credor~s pl't. cel'am' como, por encanto, safando~ s:dettte. mal'a. para. prosseguIr na nossa tarerà,
v!let;indos. São nprmdmaclamente. :3.!le de' suas obrlgac;bes trabalhistas e . O SR. PftESIDENTE: ' continaremos espontâneamente ~ de
lnil operirlas, alguns at'j Cóm :lIlRil0s logrando Impledosamente os credor&s, forma indlvidua.l o 'nosso esfOrco.
de exel'clclo, de trabalho nessa tn ·.:ontribuJndo decisivamente para uma Tem a palavra o Sr. CUnha Bueno. Tanto Isto ti certo que, &em ônus pár"
dústrla. e:órnll.dos os direitos b·llha·· total desconfiança no mercado de in- ' O SR QUNHA'BUENO' os cofres da União} viajaremos na. pró~
1h15ta8 dêsscs dois mll operárJo.s; êla' yestimentos Vou trazer para tBl:a . . • , ', Xlma semana para a Capital do pa,..
\lllm riproxlmadaml'nte B bllhúes de Casa a documentação existente, que ,(Setn revisão do orador) - Sr, Pro- rngual, a .tim de aterider a convly,. I
oru'zelros. :S:S~es iltfellzes trllball1ado- passarei às lDãos de caõn parlamlm~ I slp,ante e Sn. Deputn.dos, repetidas que nos foi endereçado pelas lldera11
res foram 1urtados lmpledos:ummte. tar, a f1m de que possamos ~t.abe- {v~es temos ocupado esta trib.una com ças da livre emprêsa, daquele pais,

, J
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Em Assunção, além de contatos com varrido de nossO' Pais, principalmente O SR. BENEDITO VERREIRA:
s. Exa.., o Sr. Presidente da. Rep(l- no sul onde o algodão Dio é planta (Explicaçiú) Pessoal. Sem revisão do
bllca, e com setores do Min1stérlo das perene e sim anual. . d B P id te Benh

,,- I d I I. Para. tratar dêste e de vários ou. ora ar) - r. res en, ores
Relaçud' Exter ores aque e Pa"" tros assun'-'s relacionadn8 com a Deputados, antes de mais nada, devo
manteremos entrevistas e troca de _ "'" , ... fazer um reparo à Dnguagem usada
idéias com as lideranças da. llvre em- prod!1çao agricola, estêve hoje, na Co•.por mim em reclamação proferida à
prêsa. do paraguai, pais que, como to- missao de Agricultura. desta Casa, o Mesa, quanto aquilo que definImos
dos sabemos, está vIvamente inte- Sr. Gerváslo Inoui, Presidente da como tolerância. e incompreensão de
ressado na continuIdade dos trabalhos COOperativa Agrlcola de CoUa.. . alguns setores da· Imprensa. Devo êste
da ALALO. O contato mantld,? co mo referJdo reparo, em virtude dos laços que me

·Ainda neste ensejo, Sr. PresIdente, ruralista. foi multo u~l1 e interessan- unem à imprensa pois uma das atl
trataremos também de prosseguir eu- te, po.1s sendo a. CotuJ. a cooperativa vldad~ de que m'e orgulho tol a que
tendlmentos iniciados há muitos anos, mais Importante do Paia, e talvez da exerci em criança, a de jornaleiro nas
l10 sentido de crIar através do pOrto América do Sul, mundialmente conh~~ ruM de Goiânia
.. á Est d d P á 'Cida, a Comissão multo proveito tI- .
ue Paranagu, a o o aran, me.. rou dessa visita. Quando disse "corteja.r oa jornalls-lhores condições para as exportações . t
e importações do Paraguai, que pode- Essa. cooperativa POSSUI 14 ml1 tas" deveria ter dIto cul Ivar rela-
rao, a. partir da ampliação da capaci. cooperados e deve-se a ela, que foi ções com a imprensa e ser sentido
dade daquele pOrto brasileiro e aa fundada em 1927, a Implantação do como homem ~e bem pelos jomalls
ooncretação da rodovia, em determina- uso cada vez ma.lor de verd'uras e tal!. Rogo, poIS, seja inserido, noe
do trecho do Estado do Paraná, ser frutas no Pais, Anais, êste nosso reparo.
feitas com maior facl1ldade e menor O beneficio que conseguiram- em Passo ao segW1do motivo ou asSUllW
dispêndio, através do Brasil. Inúmeros produtos - tomates, frutas que me trouxe aqui: tramita um Pro-

Ao terminar, Sr. presidente, dese· batas, cha - é incalculável para a Je~ de Lei de nossa autoria que 00
janlos afirmar a V. Exa. qUe deixa.- economia nacional. jetlV,IL medidas de gran5!e justiç~ H

mos d~ aproveitar cinco minutos do Tratamos ali dos problemas do chá, por ISdO requtor tramitaçao de 'f'gen:
nosso tempo a fim de cedê-los a um dos Impoe.tos de exportaçãp, da ex- ela. Trata-se, Sr. Presld~nte, tlenho
ilustre colega. da. bancada. de São Pa'u- portação da torta de soja e de tantos res Deputa~~, de uma leI que regula
lo, que, conforme entendimentos com outros assuntos -de interêsse da caie- menta a ~Isclpllna a cobrança do Im-
V. Exa., deseja nestes poucos minu- tlvidade. pOslo temt.orial rural.
tos fazer uma ctlmunicação do maior Conta~s como êsse amiudar-se para Sr. Presidente, tramita nerta Casa.
1nterêsse para a Casa. que nossa. Comissão faça refletir cada e êste é ~ segundo assunto, um pro-

Era o que tInha a dizer, SI'. Pre- vez mais sua benéfica influência na leio de leI de nossa autoria que ob-
aldcnte. (JlIuito bem. Palmas) polftlca agropecuária do Brasil. (Mui- jetiva. med:da de grande justiça e por

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA: to bem) !sto requer tramitação urgente.
O SR. 1\nLTON BRANDÃO: Aqui chegamos, Sr. Presidente, para

(Explicação pessoal - lfJ) - Se- o exercieio dê6te ma.ndato, imbuidos
Ilhor Presidente, o algodão no Paí& (Explicação pessoal- Sem ret'isão do propósito que inspira todos os pll.-
/;Ignlfica divisas através da SUa f;X- do oradon - Sr. Presidente, hoje já triotas cjf'sta Casa. J!" movido por
portllçãQ, aproveitamento de mão de ocupei esta t,ribuna para fazer um esta proocuPMão, apelamos para que
obro. com· aumento de empregos, pro- apêlo ao Sr. Presidente da Repúbllca todcs nós, e principalmente nas Co
du~ão de óleos para alimentação, tol·· e ao 8r. Ministro da Educação, no missões desta Casa, em beneficio do
ta para. o gado leiteiro e !inter para sentido de que enviem, no menor es~ povo,e do bom nQme desta Casa, não
a fabricação de pólvora. além de SUo paço de tempo posslveJ, mensagem perm,.tamos que projetos de interêsse
];lrimentos da nossa indúStria .têxtil criando a Universidade do Plaut, rel- real aa. ~ação ~ arrastem por ~nos e
a mais antiga e tmportante inddstrla terando outras solicitações feitas no ani>S .nesta Casa. Acontece ate que,
nacIonal. mesmo sentido. q~allao ~hegam a se converter em

li:sse produto é de alto interêsse para b d f I • Mi 1st leI, esta Já é obsoleta, inócua.
todo o Brasil, pois sua cultura é ne. Aca o e a ar com o n 1'0 .
cessárla 3'0 Da3envolvimento da. Ama- Tnrso Dutra, da Educação, que se Por.tanto, Sr, Deputado, eis aí uma
zõnlll., 11. garantir 11. renda das PO;!u- encontra na sala da Comissão de Edu- qeustão que requer a melhor boa
lllções nordestinas e do Centro-Sul, e cação e Cultura, nesta Casa. S. Exa. vontade de cada um de nós. Como
na condução da política de exporta· em resposta l\ minha exposição, nos I dissemos, apresentamos um projeto
çi'io é também ae alto Interê;se a lá transmitiu a auspiciosa noticia de que disciplina a cobrança do impôG-
d Ri G "ri d S I óxi i ' to territorial rural, pelo Banco doo o ran..e ou, que, por IUJlI.- que, na pr ma . semana, env ar.. Srasil, e onde não existir .êste, pelas
logln, tem .. resolução dos problemas projeto, que está sendo co?cluldo, exatorias federais, ou ainda.- na falta
da libra an!.rnal da mesma forma que criando a Universidade do Plaul, destas, pela estaduais evitando sacri.
a vegetal do algodão. - Esta. tribuna tem sido por vêzes, um ficios maloies para o~ nossos sofredo.Produtores do Brasll Intlliro devem
portanto, eswr unicQs a ti mde tie- mUrD de lamentações, mas em oca- res rurfcolas, gastos e viagens até lliO
fenderEm as conqulst:!s da lavoura %10 slões como esta, temos oportunidade quilômetros, para. encontrar uma
lJeto~ ela exportação. de expressar daqUI nossas congratu-, agén~la do Banc,? do 'Brasll, .fechada.,

Atunlmente, o algodão está com bU3 lações não sàmente com esla Casa, às vezes, por ferIado bancál'lo. •
expor!J1çíio livre, e livre de cotas de mas também, com '!' mocidade estu· 'Faz-se necessária a revisão dos lan
cxportllçiio, que sempre premiaram dtosa do Brasll e, prl11clpalmente, com çamentos oriundos de declarações que
grupos inter!'ssndos em lucros ines- o povo plauiense, sua juventude, seu não cOlTespondem l\ verdadeira situa
cl'upulosos sôbre a cOionlcultura. Govêrno, seu Poder Legislativo, pre- ção do imóvel. O nosso homem do

O inlerê&se no InCreme11to do al- feitos e vereadores e ainda com a As· campo, saindo das ameaças e agita
nodao é nacional o mercado mundial soclação de Medicina, a imprensa ta· ções da SUPRA, das ameaças das ex
é propicio e tem preferência pela 1'.05- lada e escrita. e a t{)dos qUántos têm proprlações, e como autodefesa, de
S!l fIbra. Cumpre-nos aproveitar "a· lutado no sentido da orlação da nos- clarou valôres astronômicos para sua
trlbtlcamente essa situação, .que no aa Universidade, quero, aproveitando propriedade. Não que visassem are
Il..'esente e no futuro será sempre pro-- o ensêjo, 19uahnente, fazer referên- ceber mais, mas porque, na. verdade,
veltosa para o povo brasileiro. cla aos nomes tio Arcebispo do Plaul, para o legitimo lavrador, dinheiro al·

Reunidos no Rio de Janeiro os Sin- O. Avelar Brandão Vilela, e do pro- gum paga a· sua propriedade, onde
dlcntos da Indústria Têxtll, os Indus- fesSor Deolindo Couto, Reitor da Uni- e~tli.o enterradas suas esperanças, seus
trlals de tecIdos teclamam financia- versldade do Brasil que muito tem fl1hos, seus pais enfim o produto-'.de
mentos para. compra de algodão. • d U todo b seu sacrlffclo. Pos essa. razao,

A lavoura. já por várias vêzes so. feito pela. ~rlação aquela nlversl- não .visava lucro fácil. cuo houvesse
lIl:ltou que o Govêrno Federal ;,ju. dade. J!lStas palavras não são de la- a desapropriação, e sim conservar a
dasse a Indústria têxtil nesses flnan~ mentaçoes, _mas de congratulações e sua propriedade material e sentimen
CllllIll.'JltOS, dando provas de compre. de regoziJo. Ao mesmo tempo, deixo tal.
ensa"o e paciência d homens d m aqui um apêlo aos demais represen-

Os o ca - tnntes dos vários setores do Govêr- Ainda Impõe~se a redução da taxa-pl> que nunca tiveram o apoio dessa ~ tr Is d t
mesma classe e, ao contrário, 8Ômr:n- no no sentldo 'de que adotem idên- elo do Ibuto, po no ca as ramen
te persistiram no êrro de prejudIcar ticÍls medidas a esta a que empres· to, segundo tudo leva, a crer, o valor
n cotonleultura, Impedindo a sua boa tamos o nosso reconhecimento. Se- minlmo por hectare foi ~ estimado e

bl t b.< baseado em terras- com alto aprovel-comerciallzação, com Isso ajudando 011 nnhor Presidente, ~ece, am "m l tamento com grande produtividade.
comerclnntes a comprarem o mais ba· outra noticia que bem caracteriza (J '.
rato posslvel a mei'cadorla, espirito de jUljtlça e alta compreen. com asSistência técnica, f1nanclamen-

Desejamos financiamento ê. Ir..dd.s- são do GenerAl Euler Monteiro, que to etc. por parte dos órgãos respon
rlal, mas não podemos .delxar .tqui considerou o Piaul oomo um Estado sl1vels, enquanto, na triste reaJidade,
c!e alertar n0S5!1S autorIdades para que precisa de priorIdade na aplica- poucos Estados começam a gozar dês.
que conservem a liberdade de e"110r- ção das verbas da. SUDENE' Quero
tação e que isentem a fibra exporta.- aplaudir a atitude do superin'tenden- tes privilégios. Dai o nosso apelo para
em do LC ..M., da mesma forma qlle te di> 8UDENE, porque, realmente, o a. tramitação rápida daquele projeto
o produto llldustrlal pois para o beM Plauf é um Estado subdesenvolvido, é que encerra assuhtos. dêste qulla.te.
da lavoul'lJ. e da própria lndl1stria ne: aquêle que mais 'carece de prestigio, (Muito bem.)
cessárlo s~ toma. trIplicarmos a nos a.ten~ão e dotações do Govêmo fe-
~o. produçao. O SR PRESIDENTE:

Produotrcs do Br~l1 Inteiro lls!e- deral. .
jam alertas, pois !.e ndo cuntinua.r- E~las .. considerações que deseja- Esgotada & hora, vou levantar a
11108 com a. liberAÇão, o a!g0<ii0 serl ta ifUlel'. "",dto 11.m.)~ ~A

Abril de 196i ,.

DEIXAl\[ DE C01UPARECER
OS SENlIORES:

Pará: I'
Armando Carneiro - AREl'lA
Martins~únlor - ARENA -

.Maranhão:
Américo de Souza - ARJ!lNA
Cid Carvalho - MDB
Emillo Murad - ARENA
Eurico Ribeiro - ARENA

Cearã:
Joslas Gomes - ARENA
Régis Barroso - ARENA
Wilson Roriz .,. ARENA (2.,'1.i

Rio Grande do Norte:

Djalma. Marinho - ARENA
Vingt Rosado - ARENA

Paralba:
Monsenhor VIeira - ARENA
Pedro Gondim - ARENA
Renato Ribeiro - ARENA
Teotônio Neto _ ARENA

Pernambuco:
Adelmar CarvalhO - MUI
Cid Sampaio - ARENA
Dias Lins - ARENA (ME)
João Lira Filho - MDB
José-Carlos Guerra - ARENA
Mourí Fernandês - ARENA

Sergipe:
Jo.~é-Carlos Teixeira - MDb

Bahia:
Gastão Pedreira - MDB
Tourinho Dantas - ARENA

Esplrito Santo:
Floriano Rubln - ARENA

Rio de Janeiro:
Raymundo PadlJha - ARENA
Rozendo de Sousa - ARENA

Guanabara:
Breno Silveira MDB
Chagas Freitas - MDB
Flexa Ribeiro - ARENA
Nelson CarneIro - MDB
Velg. Brito - ARENA

Minas GeJ;ais:
Gustavo Capanema - ARENA
Jaeder Albergaria - ARENA (MJ!,\
Murllo Badar6 - ARENA
Padre Nobre - MDB
Pedro Vldlgal - ARENA

São Paulo:
Bmz Nogueira - ARENA
Broca Filho - ARENA
Edmundo Monteiro - ARENA
Ferraz Egreja - ARENA
Ivete Vargas - MDB
Lacorte Vltale - ARENA
Mauricio Goulart - MDl
Ortiz Monteiro - ARENA~

Prestes de Barros - MDB
U1yssés Guimarães - MDI

Mato Grosso:
Saldanha' Derzzi - ARENA
Wilson Martins - MDB

Paraná:
Leo Neves - MDB
Leon Peres - ARENA

Santa Catarina:
Paulo Macarlnl - MDB

Rio Grande do Sul:
Adyllo Viana - MDB
Henrique Henldn - MDl
Jairo Brun - MDB
Matheus Schmldt - MDB
Otávio-Caruso da cRocha. ...... MDB
Paulo Brossard - MDB
Victor Issler - MDB
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VIII - O SR. PRESIDENTE:': - , ça. para processar o senhor Deputado rio-fanúlia aos aposentados dos InS- \titucionaUdade com, substitutivo, da
, Levanto a sessão ~esignartdo ~ ,e1.- cAonns~tOuiçda-Oo- _Rê

e
Jguos·tl.~~)a, CRoefaitgoS:.Oséle~ titutos de Previd~l}ci~ Social: ,tendo ComiSsão de, Legislação Social; iavo-

Jfí;t'aol'dfn~ria. matutma de.anul,l1hã, . . '". " pareceres: da COmlssao de Constitui- rável. t11t Cómissão de Finahças. Do
dia 2'/, às 9 horas, a seguinte: nhor DJalma Mar~ho." ' 'ção a, Justiça. pelà' constituciorialida- senhor Floliceno, Paixão. -RelatOles:

; , " ' 4 '. de; favorável, Com emenda. da comis- DjaIma Marinho e ;Ezequias Costa.
ORDE~1 DO DIA: ' ~ " são de Legislação Social; contrário da ' ,

, Discussão' única, do Projeto de TIe:' ComiSsão. de Finanças. Do Sr. Flo- 11 '
Sessão em'~ de abril _de 1,967 so'luça-o n9 187 de 1966 que'aplova' riceno Paixão. Relator'. Ozanlln Coe-, , • . -as Discussão única do Projeto número

(Quinta-feira) conclusões da Comissão Parlamentar lho. 'de Inquérito -a 'fim de apurar e estu- 8 3.732-A, de 1966. que .altera o inciso_
• (:Extraordinária Matutina) dar a extensão dos _prejuizós e males " TIl do art. 178 da Lei 'n9 1.711. de

causados pela febre aftosa .no Brasil. Discussão única do, Projeto' R-A de 28 de outubro de 195fl' (Estatuto. dos
Eni, Urgência 1959; que isenta dos 'impostos de 'im- Funcionários Públicos Civis_da União) :
,Discussão 5 portação e de consumo material im- tendó pareceres: da Comissao de Cons-

Discussão única do Projeto na 95. ne portado pela Companhia Telefõnicll. tltuição e ,Jus_t!ç~, pela. "cons~it~ciona
.11967, que autoriea o 'Poder, Executivo Ponte Novense, de ponte, Nova, ESta- lidade; favoraveIs das Comlssoes de

, " - b ir da de Minas Gerais,'tendo pareceres Serviço Público e de Finanças. Do Se-Disdussão l1n1ca do projeto de De- a· a r , ao- poder Judiciário - Justi- ' .
'oreto Legislativo n9 1, de 1967; -que ça do Trabalho :- Tribunal Regional favoráveis das COJnissães de consti-' nhor At'1l1~do corrêa. Rela~ores: €~-
.......r'0'1''' o h ••to do' Decre~o-lei núme- do 'Trabalho da l' Região _ -o cré- tuiç'âo e Justiça e de Finanças e com' nhoresc B,raga ,Ramos e Pereira LOp:lS.
""V ..,..,... ~".. it substitutivo. da. Comis!ião de - Econo", " .

, 1'0 319. de 27 de março de 1967, que d :o SUPfliementar de ~ficr~ 681.ml8.75 mia. Do Poder Executivo. Relator: 12
'_ pro'''''''''"a. o prazo para cobrança e re- pa~ o m que"especI ça; tendo pa- ,

~~~.. b tit t· da sentior Carneiro de Loyola. • ' 'colhlmento do ImpôSto de circulação receres: com su s UIVO" Comis- Discussão única do Projeto núTero
(Ie Mercadorias sÔbre os derLvados de !lão de ~alização,Financeíra e.TO-g 3. 429-A, de 1966.' que' estende os be-
petróleO. pendente de parecer da Co- mada de Contas, da Comissão de Or- nefícios do sa1árlo-famfiía à espqsa do
'missão de constituição e Justiça. (Da çamente ,favorável ao' substJtutivo da Discussão 'unlca do Projet:o número empregado e dá outras providências;,
'Oomissão Especial para, apr~ciar, o Comi!l!lão de Fiscalização FinanceIra e 3.227-'A' de 1965, que estende 11 enti- tendo pareceres: da. Comissão de
Decreto-lei n9 319-67). Relator:, Se~ Tomada. de -Conta:s. Relatores: Se- dades' de Assist.ência Médlco-Hospita- Cor..stitufção e Justiça pela consl1lu-
ilhor Wilson Martins: ." nhores Celestino Filho, Luna FreIre e lar o disP,osto no 'art. 5~ da. Lei nú- cionalldade com emehda da Comissão

. • I Armando Corréa.· merp 1.046, ,de 2 de janei~o de 1950, de Legislação SocIal, favorável, com
. 2" 6 que dispõe sôbre a consignação em adoção da emenda aclina citada· e, da

DIscussão Úllica do Projeto de De- fôlha. de pagamento: tendo parece- Comissão de Finahças, .favorável com
,-ereto Legislativo n9 3, de 1967,. quê Discussão única do projeto n 9 2.872, res:' da Comissão. de . COl1;StltuIção. e duas emendas e lldoção 1:1a emeDl1Il da
, ~prova. o texto do Decreto-lei nl' 320, de 1965, que autoriza o po~~ Exe- u:ustlça, pela consf:ituc~onal1dad~ e JU- Comissão de Constituição e Just\ç;a.

de 29 de março de 1967, prorrogando cutivo a. abrir ao Poder Judlclano - ndicidade; com substitutIvo, ~a Co- , ,
I por 180 dias o inciso da vigência 'do Tribunal Regional do Trabalho da 4' missão de Legislação Social; e, da 00- Relator: 81', Affonso Celso. .
, :peereto-lei n9 265, de 25 de fevereiro Região -: o crédito espe~ial de missão de Finanç~s :-ª,vorável d~ SUb~-,Para. Recebimento· de Emendas em '
I ~e 1967, que çria a Cédula rnaustrlal Cr$ 00.450 (sessenta. mil, quatrocen- titutivo da Conllssao de, Leglslaçao , . .Plenárlo. . I

:pigmoraticia, alrera. disposições sôbre tos e cinqüenta cruzetros) , .P!l'ra aten- Social. Do 8r. João Herculino. 'ReJa- '-', I

$ duplicata e dá. outras providências. ter ao pagamento ~e salano-familio tores: Srl. ArrUda Câmara e Adylio 'Dispen~a de despacho consular o:ç
Pendente· de parecer da, Comissão de aI? JUiz aaquele Tnbun~l - Doutor Viana. ' document<Js para a entrada no Brasíl.
Constituição e JUsl;iça. (Da Com1ssão Dílennando Xavier Pôrto~ ~do pare- lIt' . . ..

. llIspec1al para a.preciar~o Decreto-lei ceres favoráveis das ComtSsoes (le Or- de aero~aves lias, emplêsas de trans-
, 'liil' 320-67). Relator: senhor Rubem çamento, de Fiscalização ~a1lCeira e Dis9ussã,0 única -d~ pr?jeto nÚr1,ero porte aéreo, nacionais e estriÚlg~lras.

Medina. . Tomada. de contas ~ de Finanças.,na 2.903-A, de 1961, 'que dá nova reda- que bpel'Mn 'serviços l'egu1ares. (DO
. 'Comissão de ConstItUição e JustIça. ção ao art. 19 da LeI. n9 3.&77 de 4 ... .., '. .:.

Em P~ioridade Relatores: --Srs. LllUI:O Leitão, Mendés de julho de 1959, que isenta. da. taxa roder .Ex~Ut1v~) .....~ (As Com~es de
Discussã() . . de Moraes e Flores Boares. de contribuição de preVidência, os· fns- Constituieão 'e Justlça; de TI'anspar-

3 '1 titutos e Caixas· de Aposentadoria. e tes,cbmunicações e Obras Públicas e'
. . . . , Pensões as entIdades de 1'ins filahbrõ- de Relações Exteriores.) (19 DIa).

I?lsoussAo únlCil do Pl'ojeto de ~- Dlscussão- úrtlca"do Projeto número picos; tendo pareceres: da Comissão' 1 I·

,IofÜqAG ~~ 6, de 1967!'Que nega liceu· 1.. M5-A., 48 1964, qu... ~ttMt o.LSl\lá- de ,oonstltUi~o , J~~içaJ pelacons- Levanla-se « Sess_áo às ~8,5()
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. COMISSÃO DE ECONOMIA

Turma A - Tél'ças-ffirlls. às In tiaras e 30 minutos.
Turma B - Qumla.<;-felra.<;, às 15 horas e 30 mlnu·os.
Locl!.l: Anexo IJ - Sala 18.
Secrl'!flrio' Paulo Rocha - RanJal 133..
Reuniões Plenárias: Qunrtas·feiras, às 15 horas e 30 rnb'lUfos.

RElJNIOES

Turma A - Quartas-feiras, às 14 horas.
Turma "BOI - Quartas-feiras, às 14 horas.
Looal: Anexo n - Sala 4.
leote~ Hewtoa Ohu~ - ~ ... t ••

Pr{'sldente~ Dillrlo Machado - MDB

TITULARES
TURMA "A"· TURMA "B"

Vlce-Pl'!'sldenle: . Paulo Maciel - Vice-presidente: Glênio Marfins -

ARENA MDB

\1D!.

Paulo Macarln'

1

Pedro FarIa

Reinaldo Sall! "WUI

IRenato ceIldônio

ViM Menezer

Doin \'lei1'a

Ewaldo Pinto

João Herculino

R"NA
Abrahão Sabbá"'
Alberto Hoffmann
Cardoso Alves
Cunha Bueno
Dias Maced(\
Jsrael PinheIro ~'ilho

\

José-Carlos Guerra
LuIz Viana Neto
Milton Branõão
'" nacir Silvestre

MDB

padre Vieira
Rubem Medina
C!ant.illl Sobrinho
Tancredo Neves

José-Maria Mllgelhliu

Mauricio Goulfl.rt

MDB

Aldo Fagundes

Cal'uso la Rocha

Cid Carvalho

Ewaldo Pinto

Franco Montoro

Mariano Beck

Nelson Carneiro

Ney Ferreira

Paulo campos

Paulo Macarini

J os6 Meira
Lenolr Vargas
Montenegro Duarte
Raimundo Brito
Rubem Nogueira
Tabosa de Almeida.
Yuklshlgue Tamura

MDS

ICleto Marques
Henrique Henkln
Mata-Machado

I Pedroso Horta

suplentes

REUNlôES

SUPI,ENTES
ARENA

Aluizio Bezerra
Américo de Souza
Antônio Deno
Batista Miranda
Bento Gonçalves
Braz Nogueira
Cardoso de Almeldll.
!!:lIas Carmo
Ferraz Egrejll.
Flôres soare"
Hermes Macedo
Humberto Bezerrt.
Joâó Paulino
José-Carlos Ltlprevost
Josias" Gomeli
Martins Júnior
Mendes de Moraes
Osmar Dutra -
Raymundo de AndraCle'
Raymundo Padilhll.
Romano Masslgnan .

I ~

.oI\maral Neto
Cid Carvalho
Genésio Lins
José Richa
Mário Pivll.

Aluízio Alves
Jorge Lavocat
José Marão Filho
.José-Maria }\lkmln
José Penedo .
Mauricio de~Il.l!llill

Segismundo Anrlrade
Sussumu Hirata
Zacarias seleme

<\RENA
Adhemar Ghisl
Amaral de Sousa ,
Antônio Felírlano
Dayl Almeida_
Dnar Mendes
Ernani Sátiro
Flaviano Ribein
Flávio Marcílio
Grimaldi Ribeiro
Jooquim Ramos
José-Carios Guerra
José Llndoso
Manoel Taveira
Nicolau Tuma
Nogueira de Rezende
Norberto Schmidt
Osnl Régis
Pedro Vldigal
Raimundo Bogea
Vital do Régo
Walter Passos

celestino Filho
Chagas Rodrigue"
Erasmo Pedro .
Petrônio Figueiredo
Wilson Martins

Geraldo Freire
José Saiy
Luiz Athayde
:MurHo Badaró
Raimundo Dilliz
Vicent~ Augusto

Guimarães

Mário Covas
VICE-LIDERES

João Herculino
Afonso VeLSu
Humberto Lucenl'
Paulo Macarini
Ewaldo Pinto •
MárilJ Piva
Chagas Rodriguell
Oswaldo Lima Filho
Matheus Schmidt
Jairo B1'um
Neisun '::arnelro
João Menezes
Bernardo Cabral
GO::lzaga da Gam,
FigUeiredo Correia
Cid Carvalllo
Adolfo de Oliveira
José Carlos Teixeira
Dias Menezes
Wilson Martins

, Américo de Souza
DanIel Fara('u
Flávio Mal'cílic
Leoll Pe1'e5
Luiz ' .arcia
Rafael Ma~alh!l.es

MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO .

LideI

'I"t1R.\1A U B"

- I Vice-President&: UI)'84IElI
-MDB ,

ARENA

IGJí&a.

SUPLENTES

Armindo Mastrocolla
Arnaldo Cerdeirll.
Aureliano Chaves
Benedito Ferreira
Broca Filho
Flávio Marclllo
Manoel Taveira
Manuel Rodrigu,
Marcílio Lima
Milton Brandão

, ozanan Coelho
, Paulo Abreu

Rozendo de Sousa ,
Slnval Boaventura ~

Sousa Sant09
Walter Sá

I D B
Anacleto campanell,
Ewaldo Pinto
'Humberto Lucena.
Lurtz Sabiá
:Paulo Macarlni
'Prestes de Barros
ISimão da Cunha.

REUNIõES

TtlrOt\.5-telral. l .. 11 horas e 30 minutos.
Local: Anexo 11 - Sala 12.

8eoretá.ria: Maria José de olivllira Leobons - Ramal 259.

Accloly Filho
j).'ruda .CAmara
~o }tereh'A

OOMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA

Pre51dsnie: Djalma Marinho ARENA

TITULARES

TURMA "A"

Vfce-Presldente: Lauro Leitio
ARENA

fE
ê Gadelha
ê Mandelll

adyr Rossettl
Paulo Campos
!tuJ Lino '

.
Comissões Permanentes

CHEFE: GENl:: XAVIER MARQUES

f,OCál: 12° a.ndar do Anexo -- Ramal: 184

DIRETOR: JOS~ DE CARVALHO FRANÇA

Local: 13° a.ndar do Anexo - Telefones: 2-5851 e 5-8233 - Ramal 275

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLiTICA RURAL •
Presidente: REmato celidõnlo - MDB.

Vlce-Prl'sldt'nte: Paulo Blar - ARENA
VIce-Presidente: Dias Menezes - MDB.

ARENA
TITULARES

Antônio Ueno
Arnaldo Garcez
Braz Nogueira
cardolO de Almeida.
CJid Rocha
Edgar Martins Pel'elr.
Edwaldo FIõres
Fernando Magalhies
Fe1Ta.z Egreja
Heráclito Rêgf
João Paullno
Luiz de Paula
Ntmel Freire
:pereira Lúcio
VasllO Amaro

~OMIS8õES PERMANENTES, DE INQUÉRITO
. ESPECIAIS, MISTAS·E EXTERNAS "

MIiSA
Presidente - Baptista Ramos
1.\' Vice-Presidente - Jose BonIfácio
1.9 Vice-Presideqte - Getúlio Moura
1." Secretário - HenrIque de La Roque
2.9 Secretário - Milton ReIS
3.9 Secretário - Aroldo CarValho
4.9 Secretàrl0 - Ary Alcântara.
1.'1 Suplente - Lacõrte Vitale
2" Suplente - Minoro Mlyamoto
3.9 Suplente - Dirceu Cardoso
4.9 Suplente - Floriano Rubin

LIDERo DA MAIORIA

Ernani 8atlro
LtDER DA MINORIA

Mário Covas
ALIANÇA RENOVADORA

NACIONAL

Lider
Ernanl Satlro

VICE-LIDERJi3
Geraldo Freire
Ruy santos
Último de Carvalh,
(Jswaldo Zanello -
Tabosa de Almeida.
Geraldo Guedes
Nogueira de Rezende
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G.OMISSÃO ,DE FINANÇAS ~

Presidente· Pereira Lopes - AltEN~

TITULARES
TUR)[A "A". TU~MA,"B"-

Vice-Presidente: Cid Sampaio - '!"ice-Presidente: Fftrnllndo Clama "'7
ARENA , MDH

1-

REUNIOES

Quartas-feiraS, às 14 horas e trinta minutol

- Local: Anexo Il - Sa.la 10.

Secretária: Marta Clélia Orrico -,-Ramal 29-1.

23Z.

M.D.B.

Fernando Gama

Evaldo Pinto

Gastone Righi

Gonzaga da Gama

José Gadelha

Mário Gurgel'

Pa.ulo Macal'inf

.ARENA
Accioly Filha
Alexandre Costa
Aureliano Chavet
Floriano Rubln
Garcia Neto
Renio Romagnolll
Israel Novais
Israel Pinheiro Filho
Jnle5 Machado
Janary Nunes
Luis de Paula
Mário Abreu
Nosser Almeida
Oceano Carleial
OSmar Dutra
Oswaldo 1aDe1lo

'TURMA "B"

Vice-Presiden:e: '
João Menezes '

ARENA
Luna Freire
Minoro Miyamoto
Nosser Almeida
Parente Frota.
Passos Pôrto
Paulo Freire
Wilson Braga '

M, D. B,
Lurtz Sabiá
Pedro MarâG
Sa'H Bogado

SUPLENTES

COMISSÃO PE. LEGISLAÇÃO SOC~IAL.

el'esidente: 'F:,'allcisco Amaral - MDB
Vice~Presidente: Hermes Macedo"':' I\RENA

Vice-Presid_ente: João Alves, - ARE!NA

ARENA
SUPLENTE9

Arm!ndo Mastrocolla
Braga Ramos
Cardoso de Menezes
Dáso Coimbra J
Elias Carmo
Geraldo Mesquita
Justino Pereh'a
Luna Freire
Ney Maranhão
Sussumu HiratS:
Tourinho Dantas
Wanderley Dantas
Wilmar Guimarães
Wilson Braga

MDB .
Chagas Freitas
David Lerer
Edgard de Almeida
Ewaldo Pinto
Franco Montoro
Paulo Macarinl
Sadi Bogádo

Quarta-feiras, às 16 horas. e 30 minutos.
Local: Anexo n - Sala 'L I

Secretário: Joselito Eduardo SlUllpaio - Ramal Z11.'

COMISSÃO ,DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E TOMADA
- DE CONTAS.

Presidente: Gabriel Hermes - ARENA
T:;:TULARES_

REUNIÕES
_ Quintas-feiras, às 15 horas,

Local: Anexo II - Sala 16.
Secrf'tárla: stelln Prata da. Silva, Lopes - RaInal

TURMA "Ali

Vice-presidente: r
Theódulo de Albuquerque

Arlindo Kunzler
Cantidio Sampalo
Carlos' Alberto
Heitor Cavalcanti
Humberto Bezerra
José Estêves
J051a5 Leit,e

ARENA
Aluizio Bezerra
Américo de Souza
Arruda eâmara
Atlas Catanhede
Bento Gonçalves
Cardoso de Menezes
Ezequias Costa
Geraldo Fl'el:'e
Hamilton Pr~o
Janari Nunes -
Lauro Leitão
Men'des\ de Moraes
Montenegro Duarte
Raimundo de Andrade
Souto Maior
Yukishlgue Tamurlt , .

Djalma Falcão
- _Humberto Lucena.

Léo Ne1(es

TITULARES
Atlas Cantanhede
Edil Ferra:G
Gilberto Faria
Guilherme Machado'
Harry Normaton
Heitor Dias,- .
fsrael Novaes
Monsenhor Vieira
Raimundo Parente
Renato Ribeiro
Rezende Mont~lro

Temístocles Telxeirt.
"

Adylio \-iana
Alceu. de Carvalho
Floriceno Paixão
Júlia steinbruck
Lígia-Doutel de Andrade
Reinaldo Sant'Anna

Alipío Carvalho
Benedito Ferreira
Emílio Murad
Ivar Saldanha

. João Calmon
João Roma ,
Nogueira de Rezend.
Oliveíra Bríto
Ortlz Monteiro
Rachid Mamede
último. de Carvalho
Vieira Domingues
-Vingt Rosa{fo
Walter Passos

MDB

Altair Uma

Adalbt!rto Carna.rgo j

Adhemar Fi1hG

Ewaldo .Pinto

,
José-Maria -Ribeiro

Glênio Martins

Victor Issler

Rubem Medin~ "

Tancredo Neves ;.

PaUlo Macarinl

li[ D B-

Antônio Magalhã811

Doin Vieira
J oel Ferreira
Matheus SChmidt

ARENA
Augusto Franco
Geraldo' Mesquita
ítalo Fittlpaldl,
Leopoldo Peres
Manso Cabral
Manoel Rodrigues
Martins Júnior ,
Norberto Schmidli
Oscar Cardoso
Rockfeller Lima

SUPLENTES

'1,_

•
~

TITULARE~

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO' E CULTURA

Presidente: Braga Ramos - ARENA
VIce-Presidente: Cardoso de Menezes ...:' ARENA.

I "

Vice-Presidellte: Padre Nobre - '~D~

ARENA
I SU~LENTES

Aderbal Jurema
Bezerra de Melo
OarlOS albertO
Josias Gomei
Manoel de Almeida
Manuel Rodrigues 
Medeiros Netu
Monsenhor Vieira
Mouri Fernandes
Nosser Almelaa
Necy Nl>vae..
Osslan Aranpa
Paulo Ferr~

PaUlo Freire
MDB

Baldacci Fllh~

Ewaldo Pinto
Mata Machauo
Nadlr Rossetti
Nisia Carone
Padre GodinM
Paulo Macarinl

Arl'onso Celso

Anacleto Campanella
Antônio Neves'
Athlê Coury

José-Maria Magalháes

Albino Zel11
4\niz Badra
l\ureliano Chave.
:tJrito Velho j

Dasl> coimbra
payl Almeida
Tlexa Ribeiro
Lauro Cruz
Oceano Carlelal ....
Plínio Salgado
Teodorico Bezerra
Wanderley' Dantas

Alves de Macedl>
Flôres Soares,
r:.çon Peres
Marcos Kertzmann

,Osmar Dutra
Raimundo Bogêa
Sousa Santos
Weimar Tôrres
Wl1mar Guimarães

ARENA
Adhemar Ghisi
Armando Carneiro
Braz Nogueira
Ezequias Costa
Furtado Leit.e

. Hugo Aguiar '
Joaquim Ramoa
Jorge Lavocat
José E8teves
José Resegue
Lyrio Bertolll
Milton Brandão
Moacir SlIvestre
Ozanam Coêlho
paulo Maciel
Plínio Salgado
Ruy Santos
Souto Maior
últ.imo de Carvalho
Vasco Filho
\Valter Sã

Turma A - QnarLas-feiras, às 111 ho~as. - 

Turma ~ - Quintas-feiras, â& 15 horas. ,
Local: Anexo II - Sala 1'1. •
8e«etário: Antonio 01u AW&lN ~ ~l lII.i

Altair Lima
Felíclallo Figueiredo

, Gonzaga da Gama_
João Borges
Márcio Moreira Alves
Maria Lúcia
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.MDB

COMISSÃO DE ORÇAMENTO "
; Presidente: Gullherm1no de Oliveira - ARENA"

. TURMA "A" -
Vlce-presidente: Souto Maior ~ ARENA

TITllLARES' SL1PLENTES
;ó l\R-&~A ,ARENA

Alexandre CO"m. Abraão Sabbft '
l:Jento Gonçalve.f Albel'to Costa
Clóvis Pestana. . Alberto' Hoffmannn
Garcia Ncto Albino Zeni
Joaquim Parente Aluisio Alves
Machado Rollemberll Aurino Valois
Manoel Novues :Bezerra de Melo
Oswaldo aZllellt ElrJlio Gome3
Vlrg1l10 Távora. Floriano Rubln
Vltnl do Rêgo Oceano Carleial

OSenl' Cardoso
Paulo B"ar

l .
Ablil de 1P67

333.

Armando Corrêa
Brlto Veillo
Daso Coimbra
EdU Fermz
Ivar Saldanlul.
Joào Alves
José .Resegue
30sias Leite
Lacorte Vitale
Lauro Cruz
Luiz Braga
Marcos Kerl.zmanJl
Minoro Mlyamoto
Oceano Carlelal

PaClre Nobl e

Paulo Macarlni

Pedro Marão

8a111111i Sobrinho.

REUNIõES

,MDB

jBernardo Cabral

Ewaldo Pinto

Hemlque lieukin

Leo Neves

Levy 'l'avares

MauriCIO Gouiart

TURM.o\ "B"

Azevedo -VIce-presidente: Chaves Amarant. ""!

A,RE"NA
, /A(l.l1emar Gh1s1

Dan.lel Fal'aco
.Feu HOSQ
Flavlano .RIbeiro
Gl'waldl .Ribeiro

! Jose Carlos Lep1'eVosC
LlslJoa Macnado
Montel1'o de Castro
Pedro Gandlm

'Teotônio Nelo
MDB

I
,ACíOj}lho de Ollveira
Bivar 01mtho '
Mariano Bect! >J •

IPedro :aria ,

RUP1..EN'l'ES

(Suplemento)'

ARDlA

I
Bdto Velho
Dnal' Mendes
·F.IlM Carmo

14DB

IEwaldo Pinto .
Paulo Maearinl

ltEI'NloES
- Q'llntas-!eiras, às 16 hOl'as.

Local: Anexo II - Sala 15.
Secretário: Antõnio de Pádua Ribeiro - Ramal

, --'--

Zlllre Nunes

Mour1 Fernandes
Regis Barroso

Armlndo .Mastl ilColla
Ar,Y Ilaladá'o' .
AustregésiJo de Mendonça
I){Jlm!l'o Ol,íveira.
Fausto Gayoso
JoaqUIm Cordeiro
JusUno Pereira.
Juv~nlo .f)12,J
Leao, sampaio
MareiJ10 Lima
Miguel COUto
Nazlr Miguel \
Vago

ARENA

• TURJ."IA· "A"
Vic",·pr~slden te: Gilberto

FIavlo Ma rc tIlo
J ol'ge CUl',y
Jose, .R.esegue
Lopo Coêlho
Manoel .rm eira
Osm Regls
Pinheiro t:hagll6
Pires Sabom
Walter Sll

COMISSAO DE SAúDE

Hermano AlVas'
Ivette Vargas
Padre Goúmho
Renato Are!!er

'Simão da Cunha

COMISSÃO DE RELAÇõES EXTERIORI!S
Presidente: .Raymundo Paüilhn - ARENA

TITUlARES

Presidente: Breno da Silveil'a
Vlce-Pt'esi::~nte: Mário Maia - MDB

Vlce-Prelõidente: clodoaldo Costa - ARENA
T1TULAREV SVPLENT~

.AR~'N),

Turma A - Quartas-feiras, as 15 horas e 30 minutos.

Turma B. - Quintas-feiras, às 15 hOI'as e· 30 minutos.

LocaJ: -'-~lexo n - Sala 1.
Seclel:irio: José Mário .Bimblltu - Ramal 355.

BrItto Velho
CardosQ ete Almeida.
COsta Cavalcanti
Cunha Bueno
Geraldo Guedes
Hélio GarcI'l

, Hermes Macedo
Israel Novaes
Jesse Frel1'e '
João Calmon
Lauro Cru?,
Leáo Samprl"
Leopoldo Pert"s
Luiz \llana Neto
Már]e' ramborindeguy
MauricIO Andrad,
l\Iurilo Bndaró
Nun~, Le:l'
Saldanha Derzi
Svll5.'t Santllii
Virgtllo Távora

I

ARENA
SUPLENTE.,

1\10:8
Adolfo de Ol1velra,
Celestino Filho I

FigueIredo Corrêa.
João Menezes
Mlttheus SChmidt
Paulo Macarini

Janduby Carneiro - MDB '

SUPLENTES
ARENA

Afonso Matos
Arnaido Prieto"
Cid SampaIo
Ezequias costa .•
Flaviano Ribeiro ,
Israel Pinheiro F11hÓ""
José Resegue
Lenoir Vargas
Mende,s de Moraes
Milton Brandão
Minoro Mlyamoto
Teodorica Bezerra

MDB
Alceu de Carvalho
Chagas Rodrigueli

" José Colngrossi I
Padre Vieira .-
Régis Pachrco.
Zaire Nunes •

TURMA "B"

MDB

Vice-Presidente:

TITULARE'
ARENA

ARENA
Antônio Ueno
Ary Valalão
Ernesto Valente"
Plaviano Rlbelro
Heitor Cavalcanti
Jorge Lavor'at
Lauro Leitão
.Manso' Oabl'ai
Osni Régis .
Tabosa de Almeida
Vingto Rosadu
Yuklf,higue Ti,jjl'oUl'lI.

~\1DB

Dirceu CardOSO
Flol'lceno Paixão
Joel Ferreira
Mauricio Ooular'

'Ruy Lino
Joel Ferreria
MauricIo Goulltrt .
Rúy Lino

REUNJOES j.

Turma"A" - Têrçai-feiras, às 14 horaS:
Turma B - QUintas-feiras, às 14 hóras.
Turma "O" - Quintas-feiras, 11 14 horas.
Reuniões Plené.rias: Quartas-feiraa; As' 16 horM.
Local: Anexo n - Sala I.

, ~ccretálio: OImerindo Ru,~ - Ramal 19.1."

22 Quinta-feira 'J.7

,SllrLE~l'ES -_
Afonso Celso
Aquiles Dinlz
Ewaldo Pinto ~
Gastão Pedreira
Hélio Navarl'o
Márcio Moreira Alves

Paulo Macarinl

REUNIõES
Quartas-feiras, às 15 horas • 30 minutos.

"Lr,rnJ: Anexo II - Sala 5.
Scrú'lárla: Zilda Neves de Carvalho - Ramal 338.

ClIl5!,/io Pedreira

rlles de Andrade

José Fre.lre

Alo~'810 Nona
Anfónio Bresoll,

Alvllró Lln.
Amaral Furlan
Amaral Peixoto
JairO Brum
José carlo!! Teixeira I

MDI

,
Aécio Cunha
Armando OOl;rêa
Dlnar Mendes
Emival Oaiadd
Eucliles Triches
:Furtado Leite
Joaquim Ramoa
Jessé Freire"
Lyrio Berto1l1
Milvernes Lima
Saldanha Derzi
Wilson Falcâo

~\' TUR'M"A "O"
; Vice-PreSidente: Janary Nunes

"'"'l'ITULARES

., ARÊNA
Aderbal Jurema.
.AJJ tônlo Fellciano
Armando Carneiro
Oa1'1leiro de Loyola.
Elias Oarmo
.Maia Neto
Manoel de Almeida
Mário Tamborindegu1
Ossial1 Araripe
Raphnel Ml1galhãc,
Ruy Santos

•

/1 MDB
Edgard Pereira
José Maria Ribeiro
Oswaldo Lima Filho
:Renato Azeredo
Vletor Issler
Waldir Simões

TITULARE'
J)avid Lerer
Dirceu Oardoso
Freitas Dlniz
:Hélio Gueiros
:Prestes ele Barros
Thales Ramalho
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REUNIõES

Quartas-feiras, às 15 horas e, 30 I}llnutos.

Local: Anexo :i'.I - Sala 10.
Secretária: Neusa À'Illcllado Ra1lllundo - Ramal 36:J.

Adelmar Ca.1'Valho
Adhema.r Fllho
Chagas Freitas
Jildésl0 Nunes
Mauricio Goulan
Nisia Carqne

TITULARES

Aldo Fagundes
Anapollno de Faria.
:l3aldnccl Filho
Edgard de Almt'lda
Régls Pacheco -

SUPLENTES
:MDl3

1

Athlê Cour!
. , Chaves· Amaranto

Celso Passos
EwalClo Pinto
Janduhy Carneiro '.

. LIgia Doútel de AndrMe
Paul0 Macarini

J,lDB
Adyl10 Viarriia.

~ Amaral peixoto
i Djalma Falcão I

Erasmo Pedro
E\valdo Pinto
Francisco Ama,:rQ
Paulo Maca.rin1

REUNIOES
Quintas-feiras, As 18 horas. ~
Local: Anexo II - Sala. 6.
Secretár!a: Maril'l. da. Glória Péres Torelly - Ramal

COMISSÃO DE TRANSPOR~ES, COMUNICAçõES
': . E OBRAS PúBLICAS '

, .- • 1 ~.

• 1

COMISSÃO QE SECURANÇANACIONAL: j

Fresidente: .}3rool\ FUho - ARENA. , -

Vice-Presidente: Fiol'lano Rubin - ARENA
Vicc-Prcsidenw: Carmo da Rocba - MDU

.,

QUll.l'tas-feiras, às 15 ttorl's.

LoclÚ: Anexo n - Sala 14.;

secretárlo:- 'de.Ql'ges do Rêgo Cav~lcant1 Sl\vll .:.... Ra.maJ 861.

ARENA

Alcxa.ndre Costa
·Allplo Carvalho
Clovis pestana.
Domingues VieirA
Heitor Dias
Hélio Gareia /
Maia Neto
Parente l'Tota.
Rachld Mamcde ,
Raynumdo' de AndradG
Régls BlUTOSO '
Rezende Monteiro
Veiga BrIto
Wanderley Dant~

MDB ,
Anapolino -d-'1 F~
Ewaldo Pinto
Freitas Diniz
José Mandell!
Paulo -Macàrinl
Waldyr Simões
Wilson MartiIul

REUNIOES

Quartas-!eiras, la 16 boras.
Loca.l: Anexo n - Sala 18. ,
Secretlu'lo: Annlta Oruz Lopes de Siquel.ra - Ramal 126.,

COMISSõES DE 'INQUÉRITO

OlfF{FE: ll'OLANDA MENDES
I

Secretaria.I Anexo' n .:.. Ra.mait '189 e 821 - Dlrefôl 2-530&

Presidente: (lf;!sO I.mm'a.! - ARENA.

VlcO-PtésidenLe: Vasco l''l!ho - ARENA.
Vice-Presidente: Levy Tavare. - MDB

TITULAREi

j Aãalberto Camargo
DarIval de Abreu
João Lira Filho
José Colagrossl
Mário Gurgel··
Raul, Brunlnl'

Alberto Costa.
, Arnaldo PrIcfA,

EmiUo Gomes
Gilberto de Almeida
Ha.roldo 'Veloso
Jalos Machado'
Luis Braga. ,
NicolaU '.ruma
NÚDell Leal
Romano MllSSigIlala;

azendo de Sousa ' 
8inv!U Boaventura

- SUPLENTES

NDS

Allplo Carval114
Alves Macedo
AmIÚdo PrIeto
Bento Gonçalves .
Euclides Trlcl1es
Fiaviano Ribeiro
Gilberto Azevedo
Haroldo \7el080
Lydo Bcrtolll
03mar Cunha
Paulo Blar _
Rezende Montéiro '
Sousa Santos

I Vingt ROSlldv

ARENA

IDOl'lVal de Abreu
Ewaldo Pinto

. Hermano Alves· -
Júlla Steinbrucl
Paulo Macarinl
Pedroso Horta.
Raul Brunlni,

RÊtJNIOES j

Antônio' Anlbe1l1
Bernardo Cabral'
Gastone -Righi
:Hélio Navarro
João fIerculino
:Ney Ferreira

TITULARES

.t!.gostinho RodrIgues
Almeida Barbosa
Amaral de Souza.

'BatIsta. Miranda
Costa Cavalcanti
Edmundo Monteiro
Gustavo capanema.
Hanequlm Dantlls
HéUo GarcIa
Benio Romagnolll
Luiz cavalcante
Tourinho Danta3

. '

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLlCO--

-Pl'esidenre: Mendes de Moraes - ARENA
Vlc,e-Presidente: Jamil Amiden - MDB

Vlee-Prl:'sldente: Afonso Mat.os - ARENA

I

Flávio MA1'V1UQ.

1Erasmo PelW .~

MDB

Da.niel. Faraco
Emílio Gomes
Floriano, Ribeiro
HeItor Dias
Raimundo Andrado

TITULARES

Fernando· Gama

Paulo Macarinl

Ulysses Gumarães

ComIssão Parlamelltar de Inquérito para veriflóar OI fatos re

lacionados oom a, especulação no Mercado Flna~oeiro.
decorrente da recente "alteração d~s Taxas 'C~l}lblaia

. RESOLUQAO N.".'f, DF 1967

. Praio: .Até 2 de julho de '1061

Presidente: Elias Carmo - ARENA
Vic.e-Ptesitiento· AlIpio .Carvalho - ARENA

Relll.tor: José Marill. Magalhães - MDB

SUPLENTEI

'Armando Corrêa.
Amaldo Garcez

Braga Ramos
Daso coimbra
-bjalma Marinho

Eurico Ribeiro
Ferraz Egreja.
Feu Rosa.

FIôres Soares

José Mal'áo Filho
José Penedo '

Lopo coêlho .
Oscar cardoso

Tourinho Danlal

ARENA

TITU~ItES

Américo de Souza

Bezerra de Mello
Ezequ,las Coslll.
Hugo Aguiar
Jonas Cal'los

José Lindoso

Mário Abreu .

Necy, Novaes
Oséas Cardoso
Paulo Ferraz

-Pedro Vldigj11

VIeira da. Silva.
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COMISSOES ESPllCIAIS: MISTAS E EXTEH~lk~

li. D. B.

,
João Men~'
Joel Ferreira.'
MarJa Lúcia
Renato Archelr,j

kEUNl6ES

·4) COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO ECON6MiCA

-,. DA FRONTEIRA SUDOESTE

Têrças-feIras, às 16 horas.
Local: Anexo II - Sala 8~.A.

Presidente: Flôres Soares (ARENA>.
Vice-Presidente: Aldo Fagtmdes {M.D.B.>i

ARENA

Feliciano .Figueiredo
Hélio Gueiros .
José Freire
Mário Maia.

TITULAREi

Amara.l de Souza
Emfllo Gomes
Benio Romagnolli
Lauro Leitão

I Lenolr Vargas
'Lyrio Bertolll
Osmar Dutra
Welmar TÔrrt!8

{,

2) COMISSÃO DO POLiCONO DAS StCAS
PrcslLlente: Francelino Pereira (ARENA) ..
VJce-Presldente: José Carlos Teixeira CM.D.B.).

ARENA

- SUPLENTES

Francelino Pereira.
Heráclio Rêgo
José Carlos Guerra. .
Manoellie Almeida.
Mauricio de Andrade
Oséas Cardoso
Passos Pôrto
Seglsmundo Andrade
VieIra. Domlngues '

l/L D.·B..I Antônio Magalhfle5
João Borges
João LIra Filho

• Renato Azereclo • .
REUNIõES

QUintas-feIras. As 16 hOl'QS El 30 minutos.
Lot'nl: Anexo II - Ba1a a-B. .

CHEFE: JOIIlIIABU V.lLDETARO VLUlNA

Locai: AntIse 11 - 8eJa a- Rama.lsl 152 • 2410

. .~ 1) OÓMisSAO 5ÃBACIA DO SÃO FRANCISCa
Presidente: Ml1vemes Lima (ARENA).
Vice-PresIdente: Edgarc1 Pere-ira lM.D.B.).

ARENA

Aloysio Non6
Aquiles Dlniz
José Carlos Telxelrt

TITULAREI
Arruda CAmara.
Eento Gonçalves
Cnrlos Alberto
Hélio Garcia.

=Joslas Lene
Medeiros Netto
Oscar Cardoso
Paulo Freire

U, D. B.

I
Caruso da Rocha
José Richa.
Lígia. Doutel de Andrade
Uniria Machado .

ltEUNIOES
\

Quartas-feiras, As 14·horas 8 30 mInutos.
Local: Anexo II - Sala. a-B.

Preeidente: Amaral Peixoto eM.D,B,'.
Vice-presidente: Joel SUyeIra. eM,D.B.>.
Bela:tor: Machado Rollemberg (ARENA).

ARENA

I
. SUPLENTES ~

Frl\.11co Montoro

:M. lJ. :a.

COMISSAO- ESPECIAL PARA ELABORAR PROJETO DE LEI (
REFORMULANDO A ESTRUTURA DO BANCO NACIONAL

DE HABITAÇÃO

Antônio Anibe111
Ant6n.lo Bre.sofln
Dofn Vieira.

Israel Novaes

TITULARES
A.derbal Jurema

\
i

SUPLÉNTJilS
Aluizio Alves
José Meira'
Magalhãe,s Melo
Raimundo Brito
Renato Ribeiro
Segismundo Andrade
V1elra. Dominguee
Vlnf.':t RbSlldo
waJter Passos

SUPLENTES
Armnndo Corrêa.
Benedito Ferreira
Garcia. Neto
Haroldo Veloso
Joaquim CordcJro
JosêMarão Filho
Leopoldo Peres
Nunes Leal

L Wandel'ley Dant&l J

TITULARES

M. D.E.

, I Álvaro Lins
Blvar ollntho
Mário Plva
ThaJes Rama1hG

REUNIõES
QllflTlns-feirns, hl 16 hOTas,
Loral: Anexo 11 - Sala, SoA.

An[ônlo Neves
('lrlo 'MarClues
Petrônlo Flgupjredo

At1ns Oantallhede
Jnler. Mllchado
Jflllflry Nuneõ
."os~ Estevc!!
1\1Clll! "negro. DU!lr~
Rne]Jld :Mamede
RfJJll1l1ndo Boget

. 3) COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO ECONôMICA DA AMAr§_ONIA
PresideHte: aeraldo MesCjulta (ARENl'd.
VlclJ-Prrddente: Abra,hão SabblÍ. (AREl'lA).

ARENA

'l'ITlTLARES
.Aluizio Be7,erra
.Arnaido Onrcez

_ .Aurino Valols
Edgar Martins PeroIra
:Ernesto '-alente
Joslas Gomes .
'Ney Maranhão
Vicente Augusto

:PRBCO I):~IT. SUPLEMENTO, NC:r$ O.Oi
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