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DO.:REP·ÚBLICA FEDERATIVA

DIÁRIO ·00&0 GRESS
SEÇÃO

.ANO X.~VI - N9 37 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 1971

:CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

ATA DA 34\1 SESSÃO EM 27 DE MAIO DE 1971

HENRIQUE FANSTONE - Instahção de agência do Eoncc- R2g1onal
de Brasília _m AnápoEs, Goiás.

LOMANTO JúNIOR - Artigo do "Jomal do Bl'asll".: "Cacem em
Cl'isel

'. 1_

FERREIRA DO· AMARAL - ReforlUas da COl1stituição do Estaj{> do
Paraná.

GRINALDI RIBEIRO - Providências do Banco do Brasil e do CL\n~e.
lho Mon~tárío cOm relaçáD ao Nürdeste .

ARDINAL RIBAS - Conclu.sâo da BR-153, trecho TliJagi - M~o do
Acuparo, no Estado do Paraná.

FRA..."WISCO TJIBARDONI - Revisão do Programa de lntqp:ação So
cial.

AR'THUH. FON8ECA - Igualdade de traLamento entre os aposeniados
do INPS 6 os do servíço público.

ALCIR PIMENTA - Denominação de médicos estomatologistas aos
cirm'giõrs-dpntistas.

ALDO LUPO - AlllPlíação do Instituto dos CegDs Saht.a I,t;zía, de Ara;.
l'aqnara, 55.0 Paulo; Agênda dos Correios em Tupi Paulista.

PEIXOTO FILHO - Atuação paTlamentar.
MifÉRleO BRASIL _ Cooperativismo.
WILMAR DALLANHOL - Instalação de agências do Banco do Bri).3il

em Santa CataTina.
PEDRO FARIA - Necl'ológio de Mário Octávio Feli])ge.
JOEE' CAMARGO -_Problemas de Brasília.

V :.. G,'ande E"pedient~

DIAS MENEZES - ·Pl'eservação de animais silvestres ameaçados dei
extinçã0.

JOSE' TASSO DE ANDRADE - (P.A., retirado para revisão) _ Ele
trifica~ão rural.

GABRI~L HERMES - (F,A., retirado pelo orador) _ Atuacão dQ
Ministério dos Transportes.

VI -, Ordem go »la

Ap~csenta9ão de proposições - JOSE' TASSO DE ANDRADE SIQUEI..
RoA CAMPOS, ARGILANO DARIO.

FREITAS DINIZ - (Como Líder) - Ponte Rio - )literói,
ROZENDO DE SOUZA - (Como Líder) - Resposta ao disctu'so do

Depntacio F1'eítas Diniz.

VII - Designal}áo da Ortlem dI! Dia.
VIII - EnCerl-a1llento

2 :-. MESA (Relação dos membl'Os). _ • __
3 -LiDl!lRE8 E VICE-LíDERES DE PARTIDOS (Re!açaô dos mem"

bros) .
4 -:- aOTl~SSõES (ReJ.a?áo dos membl'os das Comissões Permanentes,

EspeCiaIs, MIstas e de lnquel'lto) • 1
------------ ~ --. J

j _ 34~ SESSÃO DA 1~ SESSÃO LEQISLATIVA DA 7'!
- LEGISLATURA EM 27 D'E MAIO DE 1971

r ;::::; Abm'Lupa da Ses!'!Íll!

II -i Leitura, e assinatura da ata da seoJ;láo anterior

. IU - Leitlu.a do Eli:lledient~

- OFíCIOS

ô- Do Sr. -Presidente da Associação Interamel'icana de Direito. Com
varado eomunicando oonvitl" feito a. pal'1amental' para proferll' oon-
ferência. . . o 47 48 d

- Do sr. Presiclente dr. Comissão de Finanças, ofle10s n·s e , e

1971. . - b' t 1 f"- Do Sr. Presidente da Colltissão Espec1al PolUiçao Am 1en a o 10108
n98 15 e 16, de -19n.

-- INBIC1l:CAO
__ Do SI'. Ltder do l\.IDB indicação n 9 14, de 1971.
- REQUERIMEN'IOB _
- Dos Srs. Adalberoo Qamargo. Henrique Turner e Gastão MlilJer so-

licit~.ndo desarqiJ.ivamento de proposições. . _ _
-- Do SI'. JG de AraújlJ Jcrge solicitando retirada de propos1çao de

sua auto"da.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Resolução n9 3; de ~971 (Do Sr. Airon Rios), que estabelece
~ Ordem do Di" nas reuniões da~ _Gomissões Té1:nicas da Câmara dos Depu
tados. - (A. Mena) •

Projeto n9 ~6 de 1971 (Do 81'. Léo Simões), que atribui à Justiça do
'I'l'abalho a cmrJ!~tbncia das eleições sindicais e dá outras prl)vidências. _
(As Cómissões de Constituição e_Justiça e de Legislação Social).

Projeto n9 88, de 1971 (Do Sr. Fllgundes Netto), que f:kulta a inclu
lão dos cmpl'egaaores no regime do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
:viço. - (As ComlósÕ€s de Constituição e Justiça e de Legislação SDciaI).

Projeto nÇ ml, de 1971 (Do Sr. ~l~eu Gasparini), ~ue_ líll1ita os CI:!S~B
de embalag'em e plopaganda de xémedlOs. - (As Comlssoes de ConstltUl
ção e Jnstiça, de Saúde e de Economia) .

ProJeto n? 96, de 1971 (Do Sr. ;Fmncisco Pinto). que dá nova redação
ao axt. 19 da .Lei n° 2.004, de 3 de outubro de 1953, que dis);lw sôbre a
Política NacIonal do Petróleo e àefine as atribuiçõe3 do Conselho Nacional
do Petróleo, il:"titui a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade
Anônim!l, e di outras providências. - (As Comissões de CCícl:l1tituição e
Justi'Ça, de EWlJomia e de Minas e EnCl'gia).

IV - Pequeno Expediente

FLORIM COUTINHO - Pl'e~~ dos apartamentos dos rt<r'7adores do
C011junto Residoncial do Quitungo, Guanabara. .

MON'IEll"O DE BARROS - Assassínio do Bacharel Pláucio Kngelo
I'rezotto. '

V' Encontro de Prefeitos e Vereadores do Vale do Rio Gl'ande.
WALTER SILVA - Memürial de reivíndicações dos trabalhadores dO

municipio de Campos-, Estado do Rio de Janeiro. .
ATEIlt COURY - Obras de drenagem 'no município de Santos.
MAIA NETO - Emenda à Constituição do Estado do ParaI)á.
ALBERTO HOFFMANN - Campanha eontra o· uso de tóxicüs.
ROZEND'J DE SOUZA - Exposição àa Pl'efeito de V')lta Redonda sô-

bre ICM.
CARD0100 DE AL..MEIDA - Citricultul'a em cidades de São Paulo.

lnauguJ:llÇão da fábrica ClTEAL S,A., em Limeira.
ALFEU GASPARlNI - Seguranca do trabalho.
BRASíLIO CAIADO - .Diminuição das a·tividades da Campanha de

Erradicaçao o.a Malária, Distrito de Pôrto Nôvo, Goiás.
AMARAL FURLAN - Plano para o derenvolvJmento da Estância Aguas

ge Lindóia. Pagamento dos tomadores. de letras de câmbio da CREN~;

- PRESIDi'<1NCU nos SRS. REYNAL
DO SANTANA, 29 VICE-PRESI
DENTE E J~UIZ BRAGA, 19 VICE
PRESIDENTE

I - AS 13,30 HORAS COMPARE·
CEM OS SENHORES:

Pereira Lopes

Luiz Braga

Reynaldo Santanna.
Elias Carmo

Paes de Andrade

Amaral de Sousa.

Alipio Carvalho

Antônio Pontes

Acre:

Nosser Almeida - ARENA

Amazonas:

Joel Ferreira. -MDB

Maranhão:

João Castelo - AREN 0\
Pires Saboia -, ARENA

PIauí:

José Pinheiro MachadQ .- AREN~
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DJIJ.RJO :DO Cor~GRESSO pjJ~Clm]AL

Of. 16-71

Brasília, 24 de màio de 1971

Senhor Presidente:

03 proteotos da nor: m lldmEaçEo €c do
n03SO profundo respeito.

At.encion~mente, A:;cociação lnter
americf~na< de DiJ:eito COlnnaf::tdo
Sei glo Br:nHl1àc8 - Presidente.

OFiCros DEFERIDO§

1) Do Presidente da. Com'csdo de
.i:'"1in~nçar.J, nos ,'3eguint':;3 1êrmos~

. Oi. nO O:Y-01-7-71

Bi'asilia, 19 de maio de 1971.

JI:xcelentissimo Senhor Presidente:

.Atenden~do a l'eque~'Ílnento do Se-
nhor Deputlêdo Ivo Bl~ga. aprovado
na reunião OI'ClinàlÜ de 1H elo rol'
tente mêsJ sc:lcito HJ VO~):)êV E~"':('elén ..
W9, as plovldênci.9.s nece~~f..ri~.;:;' no
sentl~o de ser ollvida a Comissão de
COllstituicil.a e- JUBtka sóbre a cons
titucionalÍ.c;ade do Pl'ojeto 119 896, de
lEG8, do Senllor Aclylio Vianna, que
"Dispõe sóbre a apo:;ant:J.doria espe
~cial'e por tempo de G8n:ço. e dó, ou
tras providencias", em face à Emen..
da COlJEtitncicnal n 9 1.

Valho-me da oportunidade para 1'e
novar a VmBa Excel;n::ia os protestos
de ,minha alta estima, e distintli, oon
sideraçao. Deputado Tourlnho~

Dantas, Presidente da CQ.m!ssao de
Finanças.

2) Do Presidente da Comissão de
Finanças, nos seguintes Wrmos:

Of n9 CF-04S-71
8,50

0,90

FLORIANO GUIMARÃES

cxte1'ior

FUNCIO:N<Í.RlOSI Capital e Interipr

0,50]1 SertlO,,:t1'6 •• , .•c••••••••• '.', Cr$

1,00 Ano, .!-!o.'!."-.!.~'."•.•.•.••••• '. Cr~

PORTE Af;REO

Cr$

17,00 I Sem~'8tral Cr~~ 102,0o_1 AnuaZ •••- Cr$ 204,00

F:xterior

J\LBERTO DE BRITTO PEREIRA

Cr$

..,.!-'. '-'_4'" ' Cri!

Oficio,,:

DI..'iRIO 00 COrJGRf.!SSO rJP,CIOí'"J,.t\L
s~ç.l-..o I

ASSINATURAS

REl'ARIIçeÕES I:: PARTICULARES

Capital c IIlter~01'

- Excetuadas U8 para o exter'lor, qlW Bemprs serão anuais, as
assinaturas poderão ser tomadas em qualquel" época, 1)01' se,is
mese~ ou 'Um ano.

A remelisa d(;( valôres, .empre a tavor do Tesouro ao Depar
tamento de Imprensa Nacional, cll:'verii. 8er acompanhada de
e;wlal'ecimento8 quan~o à sua aplicação._·

~- Os fluplementos às edições dos órgãos oficiais só serão reme
tidos aos assinantes que o .solicitarem no ato da assinatura.

- O pracQ do exemplar atrasado sera acrescido de Cr$ 0,01 se
do mElSlnO ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

lmprtseo fif:i[ oficinR3 do Departamento d-l-l Imp'8fJt.B Na.cionul - BRASíLIA

----'•.------'----------------------

o SR. EL[AS VARI'm:
19 Secretário, procede 9.

seguinte.
lU - E:;::}'EmEN;I',íi'

1) Dó Presidcnt_3 da Associacão 111
teramel1cana de Direito Conlparado,
nos seguintes térmos:,

Rio de .lacrei, o, 11 dc maio de 1971
Senhor Presidente.
Pl"ocurandc difundir, entl"e estudan~

tes bÍasile'l"os, O interêsse pelo estudo

o :;"R. PRESIDE','l'E:
(Reynaldo Santana)

leitura d;: üõ:pediente.

Brasília, 1H .de maio de 1971,

Excelentissimo Senhor Presidénte:
Atendendo a requeIi~meilto d() Se·

1)hor DepJlt:J.do _vo ..u) agl\, aprovado
na reunião ordinária. de 19 do cor
rente lYlí~S, soliéito a Vo;:;;;a Fx.celêl1""
cia as pmvidências :necessárias no
sentido de ser ouvida a Comissão de
COlll,tituicão e; JUBtiea sé.brjO a ,cons
tituc:onaJidade do J>;·ojeto..n9 1.~9,
de 196B, do Senhor Paulo Macarini.
que "A$eglu'a aC'3 atui'J.s operadores
postl\is do DCT o díreito de acesso à
Class€' "A", Nível 12, da Série de
Classes de P05talintas, segundo aB'
con:lições que estabelece", em face à
Emenda Constitucional n9 1.

-----.-----------:-,--------------- A'pl'ovelto a OpOl'tlll1iciade pala re-
Laerte Vieira - MDB .comparativo de instituições óllrldic[<s' novar a Vossa E;,celêllcia o, pl'otes-
Wilmat Dal1allhol - l),RE!M 'nacionais e nort,e-amerilJan.as, a As- tos de minhã alta eot11no. e distint!'.

Rio Grande do Sul: sociação 11lteJ:amel'icana de Direiw con.sideraçiio. - Deputado 'Tourinho
Comparado e~ o Serviço de Divulga- DaJ.tas, Presidente dfl Comissão dEi

Alceu Collares - MDB ções e Relações Cultul'ais da Embai- FWall9a5•
Clóvis Stenzel - AREN fi. da dos Estados U:nidos farão l'ealí" 3) Do Presidenta da. Comissão Es-
Daniel Faraco - ARTilNA zar, llecta cidade, entre os mas 23 e pfr,ial destinada a c~tudal' globalwenfj
Harry Savei' - IvIDB 29 do conBllte. O Y Eem!nario Na- tE {} problema da poptEação ambien-
Lauro L"itão - !>REJNA cional de Direito Comparado. tal, nos seguintes term{)s:
Vasco Amaro - .~RENl1 Dentre as teses a serem debatida!';.

durante O. conclave, que reunirá. no Df n9 15-71
Rio ele Janeiro. estuclB.ntes das Prll1-

de cipiais· faculdades de direito 40 "Era- Brai;i!ia,:U de maio de :l.lNl.
de sil, merecerá atenção especial, por Senhor Presidente,

sua ·impor tância, o que tlata do Po- Nos têrmos do art. 115, inciso r.
der Legislativo no Estado Brasileiro do r,egimeüto lutemo, venho reque
e Amerieano. .-- Ter a Vos:;a EYCEJ :5l1cia ti aucliénei!l.

Ari entidades promotoras do ",,,mÍ- desta Conlli3ão para os ~e.,uil1tes

r,irio tivemm a honra de convidar, :Fl'ojst,os ora em traI!1it"ç~o nEsl,v,
psra prOferir uma conferência. só- Ca:a:
bre o t.ema aludido, o J)ixcelent,sBÍlnD P1'ojeto ,n9 1.,,59-6.1;
,senho1' Deputado Célio Borja, que, Plojeta n9 2.038-69;
além de ser um dos .ll1aiOl'es conbti- Projeto 1'9 2.157-70;
tucionulii3ta:> brasileims. gozando de P:'ojeto nY 16-'Il;
notável prestigio, no seio da, juvSll- Projeto nO 34-n '"
tude universItária do país, é, como Pl'Ojeto n9 40-71.

.sabe, Vossa ExcelênCia, digno repre-
i3.entante do' povo caríoca, nel'sa au- Na oportunidade l'enovo B, Vossa
gusta Casa. E'xcclência p)ote::.too' de devudf< es-

J\l,ssa-se l'i. Pelo ;Pj,'esente
l

cientifical2l0S Voss,], tilna e di,3tinta- consid.elacâo. - Faria.
Exceli!r..~ja do convite feito ao em!- Li1iW, PresidentE" '
nente paTlaméntar, a f.1m de que, lia 4) Do Pl'esidente d~" Câmara dos
forma regimenbl, '" M'es(I. dei Gáma- 'Deput9.dos - Comiss'io EspecIal des-

leitura do ra o ~libeT(J do exerCício âe suas JUI;-jtinad8'- a estudar Ii"lobuimente o pro
. ções.. no dia 2,; fio corrente,,", qi1luldo blem<t da Poluição P_mbiental, nos se-

terã luge,r a ..ua conferência. guintes térmos:
Estamos certos de rue :v Q3,sa &C3

léncla atenderá ao 110850 apÊlo, COlj
tribuindo, dessa forma, para o apri
......oramento ínt,electual da juvex:.tude
brasileirtt.

Na oportunidade' em que agrad.€CC- Nos têrmos da alínea "c", inciso II,
n::os a Vossa Excelê.11C.l-1 a aten.ção que Ido 8 2.0 do Altigo 104 do :RegllIlento
esta solicitacfto mewc.ill', apTesenta- lnterno, venho requerer a V. Exa,. o
mos-lhe l> à Câmara dos DeputadosJiesarquivamento dos seguintes Proje"

o SE. PRJEJSIDENTE:
(Refma/do Santana) ~ A lisL~

presença acusa, .o compal'eClm6nto
97 Senhores Deputados.

Está ab~t.a a J3eEsão.
Sob a proteção de D~us iniciamo.

nossos trabalhos.
O Sr. Secr6tário procejerá à leitura

d>t ata da sessão .anteJ'i07'.

11 - O SR,: SIQ,UEffiA CAMPOS:
ServinuG como 29' Secre~,íri(), pro,

cede à leitura da ata da oc3si(0 ante
cedente, a qual é, sem o1Jscrvclções,
assinada. .

J. 8. DE ALMEIDA CARNEIRO

il.no

âno

IvlDh
)'Jl.DB

Edilsoll Melo Távora - l!.RENA
Flávio Mareílio - ARENA
HUdebrando Guim'lrães - ARENA
Marcelo Linhares - àJ/,@NA
OsiriG Pontes - MDB
Ossian Araripe - ARENA
Par"ifal Barroso - ARENA

Rio Grand8 do Norte:

Antônio Florêncio ~ ARENA
Djalma Marinno ArIENA
Gl'imaldi Ribeiro - II.RE.'f..l

pãraiba: -

Marcondes Gadelrlfl_
Petrônio Figueir~do

Pernambuco:

Cer:rã:

EtEJvino Lins - ARENA ..
Joaquim Coutinho - ARff:NA
.Tosias Leite - A:RENA
Marco Maciel - AREi.'l>;.
MóélGOS Freire- MDB
Ricardo Fiúza ARENA

Alagoaa:

Geraldo Bulhões - ARENA
José Sampaio - ARENA
Vinicius Cansançlio ,- !lIDE

Bahia: .
Djalma Bessa - .'I.RENA
João Alves - AREN.">
Lomanto Júnior - ARBiNA
Pnsco Viamt - .I1.REN!lo
Walson Lopes - MDB'

Rio de Janeiro:

Alair Fer1'eira - AJ1EN'1
.Alberto Lavinas - MDi3
Bngido Tinoco - MDB
Dayl de Almeida - AREN.'l.
D,95Q Coimbra - AB.ENA
Hamilton Xavier - DilDE
PeÍ':oto Filho - .!llDll
Rozendo de Souza AREN

Guanabara:

Aleir Pimenta - ]\IIDB
Florim Coutinho - MDEl
J,G. de AraújO ,Torge - MDB
Nina Ribeiro - ARE.l'fA

Minas Gerais:

Altair Chagas - AREj)l'A
Athos de Andrade - !\:II.ENA
Batista Miranda - AREHA
Blas Fortes - ARENA
Delson Scarano - ARENA
;F'agundes Netto - ÁRENA
Geraldo Freire - ARIl:NA
liomero Santos - ARENA
Jfliro IvIagalhE,es - iHIENA'
Manoel de Almeida - áHEN.Il
MuriJo JBadaró - ARENA
NavalTo Vieira ARENA
Ozanan Coêlho _. ARE~~A

SÃo ;Paulo:
Mdo Lupo - ARENA
Alfeu Gasparini - .L~,RE.NA

Amaral Furlan - ARENA
Arthul' Fonsêca - ARENA
Chaves Amarante - ARENA
Francisco Amaral - 'Vi'DB
Freitas Nobre - MDB
Herbert Levy - ARE1~A

Maurieio Toledo - ARFNA
Pedroso Hortà ~, MDB
Salles Filho - ARENA'

Mato Grosso:

.Tõão da Câmara - ARENA
Ubaltlo 13urém - ARENA

Paraná:

Agostinho Rodrigues' - ARENA
-Alencar F'urtado -- MDB
Ardinal Ribas - ARENll
Ary de Lil1'la - AREN 11
ArtIm" Santos - AREl1A
]'erreira do Amaral - ARENA
João Vargas - I'I.REN "-
José Carlos Leprevost - ARENA
Mário Stamm - I\REN" .
Olivir Gabardo - (,1mB
Zacharias Seleme - AllENll.

Santà CatarIna:

Dib Cher"m - ARENA
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§ 4g O Ministro do Trab;J,lno e Pre
vidência Social expedirá i!lE1rucõeil
:regulando __o processo das elell:ões.

Artigo 1

Cada Membro da ol'ganiila";'áo In
ternacional do Tmbalbo, pa,Ta o qual
apresente Convenção 'lstá em vIgor,
se comptomete a tornaI' efetlvlls ai:!
disposições seg~intes.

Artigo :f
Os trabalhadores e 0,.:: enlpreg~\do3tl

sem distingão de .Clualgtler eSlléci~1 t~9

PROJ"ETQ
N.o -86, de 1971

(DO SR. LÉO -SIMõES)

AtribUi à Justica do TTabaZho a CO'ln
1,eténcia das -eleições sindicais e dr!
outTaS providC·ncias.

(As Comissões de Constitniçáó e Jus
tiça " lle Legislação Social)'

O Congre~so Nacional decreta:
1I.lct. 19 São da comnetência da Jus

tira do Trabalho as êleições sindicáls
de. qualquer grau. -

Parágr.afo -[inico. A ela caberá col1~

vocá-Ias, presidi-Ias, . apurá-las, decl...
dir dos recursos interpD6tos pelos caI!
diclatos e dirimir quaisquer dúvidas.

Art, 29 No prazo de 90 (noventa)
dias o Tribunal Superior do Traba
lho regulamentará esta lei para o seu
perfeito cumprlmento.

Art. 39 Fica l'evogaelo o § 4° do ar~

tigo 531 da consolidação das Leis· do
Trabalho, bem como Mdas aB dispo
sições em contrário.

Art. 4? E3ta lei entrará em'vigor na
data do sua publicação.

Sala elas Sefisões, em· 5 de maio ele
1971. - Deputado LBO Simões.

Jllstijicaçiio

Todo pleito, peiaB paixOes próprias
da disputa) .gera contrvél'stas as .maIS
graves pondo, .não raras _vêzes l eIT.L
risco a autoridade do v<''1ceclo1' 11')

.exercício do seu n1:1.lld'1to, C)t11 graves
prejuizos para o lnterés~e da coleti-
vidade que representa, _

Os pleitos sindicais ~[o um exem
plo vivo e marcante dessas contendas.
Isso porque, quem instrui as, cleições
e quem decide em 'l'J:a.a ele l'ceurso é
um órgão do Poder EXBcutiv:J - ..o
MInistério do T.rabalho - nem sem
pre com a isénção desej:1[i'" ao con·
~rário das decisões do Poder Judioiá
rio. _
. Esta é a razão pela qual ~stam03

apresentando, o presente Projeto de
Lei à consideração do Congresso Na·
cional. Ademais, objetiva. êle, tam
bém, ampliar cada vez mais a autono
mia sindical preceituada, no espirito
e na letfã, pela Convenção de núme
ro . 87. da Organização Internacional

INDICAÇãÓ
1) In'clicagáo 11.° Cp-14-n '

2) 81'. Pl'esidente:

Sexta·feira 2S DIARIO DO CONGRESSO _NACIOI\JAL:-~.i·(Seç~õ ij Ma.io de 1971 '13"::;3.
~";"";'~"""'-',""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=~""""'''''''''===='''''''''===e===''''''''''''''''''''~=''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~~'~1

do Trabalho, relativa 11 )ib,ldade sin- Tudo está previsto para qae a (lUU[éi
dical e a, proteção do Dlrêito Sindi- quer instante pOssa o Govêrno modu'"
cal. lá-lo de acõrdo com· as suas cOl1ve~

Lamentãvelmente, a, Cárta Magna niências. Isso, evidentemento létlra
vigente retirou do Pode)' Legislativa do lider sindical tôda. <! ;[ual'l~er pos"
a prerrogativa de legislar sébre ma- sibilidade de exercer uma milititncia'
téria que envolva ou provoque aumen.,.· autêntica, j{~ que elispõe o Guvér11()
to de despesas. Se tal não ocorresse, de mei-os legaj.,s pal'a anulá-18" desde
apresenhlríall10s Proposição criando que contrarie os seus in.ter~sses ime.
a Justiça Eleitoral Sindical õrg1íó es- diatistas.
pecifico para tratar das eleições nas As eleições sindicais, por tudo isso'
entidades sindicais 1e qualquer gmu. deverão fica~ sob a· .,§gide e a pro~
O desenvolvimento do sindicalismo u') ~eç~o da Ju~ti~a. Sairão, assim, daJ
Brasil, já hoje, comporta pc)xieitamen- orblta do arbltrlo, para a f:1,ixa ele se..
te um organismo próprio para· tr:t- gurança da Justiça.
tar dos assuntos eleitorais. Sala das Sessões, am 5 de' maio d"

Entendemos que muito embora a 1971. - Dep\ltado Léo Simões.
Justiça, do Trabalho esteja enfrEm-
tando uma, série de proble(1'lM em m- LEGISLAÇÃO CITADA ANBXADAi
zão do volume das pendências traba- PELA SEÇÃO DE COIVIlSSOHS
lhistas em curso, csU" <,la; mesmo PERMANENTES
assim, mas apta à desempenhar mais -DECRETO-L'!':I N° 5.452 -- Il~ IY Drn
éste encargo .- pela honorabllídaáe l\IAIO DE 1943
de 'seus membros - do que os órgãos . _ "
êlo Poder Executivo, tamMm desapa- Apr?va a. COllso11claçao das LeIS ã~
relhados e com sobrecarif.l. d~ servIço. Twbalho.

Não mais se justifica nos dias de ,.:;1

hoje, CO!11 .a dimen.são que o. mov:- Art. 531. Nas eleições para cargoso
mento Sll1dWDJ brasileiro 'Mumiu, que de diret-oria e do conselho fiRcal' ce.'
o.lVrinistério dfl trrabalho. ~et0nha. rã,Q considerado:? eleitos 1)5 cal~dtà8t~S
amda, em sua. área Cle a:1J!~no, to~o que obtiverem maioria absoluta à<;
o . processan:ent~ :h,:.s elelçaes slnrlJ- votos em relação .ao tohl dos c.sso..
calS, CUjas lmpllcaçoes abl'lgam os ciados eleitores.
ll1ais variados interêsses, muitos· dos
quais inconfessáveis.

Não deve o Ministério do Tl'a1alho
- e aqtii falamos d.e modo impessoal,
sem a intenção ele 'itingh' riuai~quer
dos seus ex-titulares - ·'[eter em suas , , '1
mãos a autoridade de, através de .uma CONVENÇAO (NQ 87) RELAl:(V" li:
simples Portaria, qlle podará revogá- LIBERDADE SINDICAL E A DR0~
la a qualquer instante :10 sn,bor elos TEÇAO DO DIREITO SIDiDIC AL.
acontecimentos, estabelecer normas. e
disciplinar os pleitos eleitorais cin. A Conferêncifi: Geral da Jq;am:,;a.-
dicais,. além de SOl' tamMi"- tle sua ção internacional do Tra':nllJo
exclusiva competência as derJisõeE, em Convocada em São Fr'moiscil ]:elo
grau de recurso, das nnpugnaç.õfS e Conselho de Administração ela HejJaN
de tôdas as controvêrsiéls 0:i1.1mlas do tição Internajlional do I'rabalho e ali
pleito. _ . reunida, a 11 de junho de 1948, em

Passando para a órbita ãa Justiça sua 31a Sessão.
do Trabalho, as eleições sind.icaifi ga· Após ter decidido adotar sob forma.
nharão maior legitimidade e, conse- de-u!!!a convenção diver'i~s pmpostas
qüentamsnte, as entidades sindicais relativas'i>, liberàade sindical e a' pró
ficarão com maior-autenticidad~, [JOJ:- teção do direito sindical, assunte que
que, aí, ninguém poderá. duvidar üa constitui O sétImo ponto da ordem da _
lisura do pleito, o que não acontece dia da Sessão.. .
hoje sob a tutela direta do Ministé· Considerando -que (l Pre.lmbulq da
rio do Trabalho. Constituição da Organiz:r,;§.-, Intel'l1a-

A transformação clesta propositura cional do Trabalho emUlcia, entre os
em Lei contribuirá, signific"tiva,men- meios suscetivais de melhorar a con
te. para o pl'Ocesso de I ibertação elas dição dos trabaJiiàdol'es ~ (10 assegu.l
entidades sindicais brasilelft\s qUE; vi- rar a paz. "a afirmação do prmcípia.
vem, por uma contingênCl>1, d2. :"ró- da liberdade sindical";
pria Lei, -ao sabor :ios inte,'êsses pO' Considera,ndo que a Declaracão de
líticos dominantes, como nn-'prescnto Filadélfia proelamou' T1~vamenie que
e como .foi no passado desde a implan "a liberdade de expressão e lle ~sso.

tação do sindicalismó no Brasil. dação é uma, condição in,il~,p ,nsúvel
A transferência das elelç3es sindl· a lIm progresso inintel'rup~o";

cais para a Justiça do Trabaih~ além Considerando que a Conferenda In
de outros méritos tem 'J de c,,11' eS3a . ternacional do Trabalho eiJ1 Sua 30'
responsabIlidade em juízes capacita Sessão adotou, por unallimldac!~, Oi'J
dos. categorizados e isentos da políti, principios que devem COmW,IIl' à
ca sindical, os quais :lO ,eu Irabalho base da regu)~mentação internaelo
anônimo, prbbo e honesto.- fazem do nal;
Poder Judiciário a honra oesta Na" ConsiclerandCl que a Ass~mbléIa-Ge-:
ção. . ral da. ~aç,ões Unidas, em SUt\ Se-

O Juiz, pela sua própria fllnç,ão c gunda Sessão, endossou l'3ses prind'"
réspons"bilidade no desempenho d" pios e convidou a Organizaç,;,o lmer"
judicatma, está, sem dúvida alguma nacional do Tr,abalho !L pr0'33'"htílr em
mais apto a julgar, pois cstft t, a sua todos seus esfol'çOS no entido 1e ,lU€!
atribuição precípua, do qua um :fun· seja possivel lLdotar uma. ou ã -iua
cionário do Ministêrio 10 Traballll' convenções intllrnacionais; .
que, certamente irá rlecidtr, eelll qUl' Adota, aos nove dias de julho de
isso represente uma ::(Uebn de eua. mil novecentos e quarenta e olto, a;
dignidade. funcional, de acôrdo. com Convençã.O seguinte, que será. deno..
as conveniências políticas elominal1te~, minada Convenção sôbre 't Llb,3J:clad6
sejam quais forem 8.S tendências ideo, Sindical e à Proteção 'do Dirn·,to Sin~
lógicas. dical, 1948.

Por outro lado, [L JustiG:J: estã imu-
ne ~. qualquer ,tipo de-lp"essão. O PARTE r - LIBER.DAJJE
Juiz, na sua soberania, e 1101:' iS30 mes- SINDICAL
mo sem vinculação -hierá,rqllica COI1,
o Poder Executivo, não 3el'á imposto
ou obrigado por dever 1ll'lciol1al a
julgar senão em consonãnciiJ, com os
ditames do Ou" consc;'3ncia. em razã()
das peças contidas I);)S autol;.

Ninguém ignora neste País que a
legislação sindical; ao ser ~ormul&.da,

teve um objetivo singular: subordinar
'as a~ões.' do l11ovimento sindical ar.,
estl1.!t.V: cOI1.trôle 00 PcderExf'fJ:ltivo...

Projeto n.' 1.959-6-1: ,
Projeto n.' 4.020-66: '
Projeto n." 4.040-66 El
PI'ojeto n.' 2,272-70.
Aproveito a oportunidade' para re

110Val' '" ~v.. Exa. protestos de elevada
estima e consideração. - FaTia Lima

Presidente. .

tos e posterior audiência deata Co- te' sentido pragmático. Tradicional
missão: mente sucede serem surpreendidos o.s

membros das Comissões Técnicas
quando da ruscussáo de assuntos es
tritamente especializados.

Os l'clatores, na conformidade Cio
que dispõe o Regimento vigente, es
tão desobrigados de cientificar aos
demais membros da Cómissão, ou ao
Presidente, ou ainda a Secretaria do
órgão Técnico, a -data em que -sel'a
Iid'l o parecer.

A&sim, a elaboração da Ordem do
Dia- com sua l'espectiva pauta, anun·

Senhor Presidente! . - ciada pela Presidência da Comissão,
. , - .. '" na sessão anterior, ensejaria debates

N:; fonpa .reglmental, mdrco a Vos- de :nelhor nivel em relação' às diver
sa. J:'ixcelencJa o Deputado J,?llo Vl-I sidades de matésias objeto de l~~eo
velros pa~a mtegr~r, com~ ouplente, cupa"ão dos que integmm os peque.
a COlTIlSSaO de Saude. llOS colegiados, com prerrogativas re-

Sala das Sessões, em 13 de maio de gimentalmeme especificadas.
lB71. - Pedroso Horta, - Líder· (\() O pedido de vista das proposições
M.D.B. ' não invalida, pennissa vênia, a in-

, -n' = tenção do projeto. EXemplo dessa as-
REQUERIri.IEN ros DEF.l!.RIDOS sel'tiva estaria 110S' Tribunais que, em·
1) Exmo. Sr. presídente da Câma- bora, organizando e divulgando pelo

Ia dos Deputados lJiáfio da Justiça, a pauta dos julga-
Requeiro, na forma regimental. o mentos, mantém a fa.culdade a .qual

de3arqui'vamento dos projetos, a se- quer de seus membros solicitar vis~a
guir relacionEldos, de minha autoria. do processo; sub juãice.

Projeto n.' 419-67 A iniciativa, finalmente, parece se
Projeto nO 2 140-70 ajustar aos altos e proc.ede":ltes pro-
P· t 'D 2 '189 no p6sitos de reforma do funClonamen-

rO"e o n. . -. to da Instituiç~.o, compatibil,izando-se
Brasllia, 11 de maio de 1971. com a relevância que se pretende con-

Ad.alberto Camargo - Deputado Pe- ferir 8,S Comissões Técnicas, e parisso
dera!. . 6e colocando dentro de uma nova

lnentalidadc l'acionallzadora dos tra
balhos do Poder Legislativo.

Sala das !sessões, em 18 de maio ge
i971. "7 Ail'on Reis.

Nos têl'mos regimentaiS', requeIro l\
V. Bxa. o desarquivamento do Pro
jeto de Lei n.' 2.307-70, de nlinha
autorla.

BrDsilla,20 demai0 de 19'11.
Deputaclo IIenrique Tu.rner.

'3) Sr. presidente:
'-.

N-a forma re6'imenial, l'cQ.udro a.
V. EXil. o deSJl'tlUlvamento do _Pru
jeto n.' 2.147, de 1070, de minha-au-
toria. ,-

811.1" d~s S8SSÕCS, em 21 de malq
·óe 1971. - G~stão I1iuUer.

4) Sr. P,tesidente:

ReqUeil'O a V. Exa., nos têrmos do
Ragimento Interno. a retirada do
Projeto n.O 33, de 1971, de minha au
torh.

Sal" das Sessões, em 25 de maio de
1971. - J. G. de Aroüjo Jorge.

PBO,IETOS APRESEf\ITADOS

P~OJETO

DE RESOLUÇÃO
. N.o 3, de 1971

(DO SR. AIRON RIOS)

EstübeLecc a Orde1Th do DifL 11([3 reu
moJS !tas Comissões Tecnicas da
Camara dos DepUtados.

(A. MESA)

A Cámara dos Deputados re;;olve:
Art, 10 Inclua-se na Seção rv, Ca

pitulo li,- do Regimento Intel'no, . o
'seguinte:

".Art, .. As Oomiosões Técnicas
orgunizarão a Ordem do Dia de
suas reuniões ordinária e extra
ordinárias.

Paragrafo únie-Cl - Finda a, ho
ro. dos trabalhos das reuniões, o
Presidente anunciará a Ordem do
Dia da -,;essão seguinte} obedecen
do o disposto no § 1" da arL. 80,
c·C} Regimento In.terno".

~< ATt. 2° Revogam-se U3 disposições
em contrário.

Sala das Sessões, eni 18 de maiO
de 1971. - Deputado- AiTOll Rios.

Jus~ijlcagáo

Data Véniáj - a, presente ·proposição
visando. a altera!' a Lei Organic~., da
Çãmara dos. DeDutados, tem 1'e1eyan-
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(Seçã6 I) MaÍo de 1971

imediata da presente Convenção, des
de que a nova Conv611çao revista te
nha entrado em vigor;

1J) a partir da data da entrada em'
vigor _ dã nove. Convenção l"eviSi;a. a
presente Convenção ces8ará de estar
aberta à ratificação por pal'te dos
Menlbl'os.

2. A presel1te conVEnção permane
cerá, entretanto, om vigor na sua
forma e teor para os Membros que
a houverem ratificado e que não ra
tificarem a Convenção l'evista.

lutigo 21

As ver.sões francesa e inglésa do tex
to da presente Convenção -são igual-_
mente autênticas.

O text-o que precede é o texto au
têntico da COllvencão áevidamente
adotada pela Conferencia Geml da
Organização Internaclonal do Traba
lho em sua B.'igêsima primeira sessào
l'ealizada em São FTancisco E decla
rada encerrada a 10 ele junho de 1948.

Em fé do que apuseram suas a'-"l
naturas, a trinta e um de agô.sto (le
1MB.

O PreSidente da Conferencia, Justln
Godart.

O Diretor-Geral da Repartição In
ternacional do Trabalho, Edward Phe
lan.

A preserite é a tradução oficial, em
iáioma português, do ta.-;:to ol'iginal e
auténtico da Convenção (n9 &7) reia
Uva à liberdade sindical e à proter;ão
do Direito Sindical, adotada por oca
~ião da 31" sessão da Conferência Ge
mI da Organização Internadonal do
Trabalho, Tealizada em São FTancisco
(E. U. A,), em 1948.

Secretaria de- Estados das Relações
Exteriores, Rio de Janeiro, D. F., em
25 de maio de 1949, - ANUo Aívareíl
ga, Chefe da, Divisão de A1Els, Con.
gresso e Conferências InteJ'nacionais.

PROJETO
N.o 88, de 1971

(DO SR,. FAGUNDES l'1ETl'O)

Faculta a iTIclu,são dos e.:..mpreg«ãores
no regime do Fundo àe Garantia
do Tempo de Servzço.

(As Comissões de Constituicão é JUS
tiça e de LegIslação Social).

O Congl.'esso Nacional decreta:

Art.- 1° E' facultado ao empregador,
assim considel'ados os titulares de
firmas individuais, diretüre.s, gerentes
e demais adl1linistradol'es de sociEda
des, ° direito de contribuírem ;1""-"
o Fundo de Garantia. do Tempo de
serviço, fnstituido pela Lei na 5.107
de 13 de setembro de 1966.

Art, 2° As contribuições prevIstas
no art, 19 serão creditadas em conta
vinculada em nOll18 do contribuinte a
terão por base a remuneração efeti
vamente percebida da 8mpresa ou a,
retirada fixa mensal Hprola.bol'e", n..
xada dentrD dos linütes mãximos per
mitidos pelà legislação do Impõsto de
Renda.

Al't. 3° As contas vinculadas "ber
tas na forma do artigo antecedente
3Õlnentc poderão SEr IDovimcntadaB.
pelo contribuinte, na ocorrência das
llipóte3es previstas no art. 89 da Lei
nO 5.107-66 e mais nas seguintes.

a) por motivo de ialencia ou cem
cordata da firma de que seja titul"-r,
diretor administrador ou gerente;

b) phr motiva dE' fôrça, I~iol' devi
damente comprovado;

c) por cessação ou extinção das ati
vidades da emprêsa;

d) por alienação do iundo d.e co
1. Caso a, gonferê~cia :,dota:r 1!1l2!t mércio na casa de ~~l':?1a i~divl~ual. 'C

nova Convencao que Implique revlsao • Art. 40 As disjJo>lçoe8 d" LeI nu·
total ou paréial da presente COl1ven- mero 5.107 de 13 de setembro de l!l~6
çãa e a menos qu~ a nova -ConvençRo e as complementares que tratem ::lO
não disponha de outl'O modo: Fundo de Garantia do Tempo de ser-

a) a ratificacão por parte de um Viço, serão fonte subsidiária desta Lei.
Membro, da nova' Convenção revista Art. 5Q O Poder Executiyo, e:ipe
acarretará de plepo direito, não obs- dirã no prazo de Bessellta dIaS o R€
tante () artigo 16 acima. den\ÍllcJ[t lrulamento desta Lei,

:tão direito de con2tlt,'Ilr,_sem 8\<'>0-1 PARTE m, j'yt~IDAS DIVE..11.SAS ração que modifique em qualquer OU-
rizaçcTo Pl'cVH1, ori;amza?'Jc.s de 5';a \ Artigo 12 tI'O sentido 1).0 têrmos de qualquer de-
escolha, bem Gomo o dlrel:o de se . claracão ant~rior e estabeleca a si-
iiiiar a essas ol'gamzações SGb a em!Cd 1. No que ',é refere aos terl'lt6rl05 tuaç1lo 110 q e se refere à aplicação
condicão de se conformar c(oru cs ~s- mencIOnados no aI t. 35 da ConstltUl- desta Convel cão.
tatutos das mesmas. ção da orgamz.acão Internaciol1al do PARTE Iv'I~ISPOSIÇÕES FINAIS

Trabalho, tal como fOl emendada pe-
Artigo 3 lo Inst:::'U111ento de El,.lenda da Cons- Axtigo 14

t lh 1 t.ituicão da 01 ~;:\llização InternacIOnal
1. As organizações de i'fl1.'d i\f 0- do Trabalho, 1943, com exclusão dos As .ratificações formais da -presel1te

res e de .e1l1prega,dolcs terãl) G dnellú 40 COl1vencão sel'áo trullsn1itida.s ao Di-
de elaborar seus estatutos := r~g "la- territóTios citac:ws nos parágrafos l'etOl'-Geral da, Repartição Internacio-

, • t' ~ I e 5" do dito artigo assIm emendaelo, l1a.1 a'o Tl'nba'llIo e 1)01' ele re<b'istradas.menios adn11DlSlJra lVOS, '1.8 e t;gel n- todo JYlembro Lia Organização que l'a- (J)

'vremente seL\S repreocntatn;;e;, ~~e ~l'- titica!' a presente Convenção deverá Artigo 15
ganizar agestão f a :l lVWfl_'o c.r, tlansmitir ao Diletor-Geral da Re- _ .
mesmos e de formular seu 1Jrognma I partição I'.'term~c:onal do ~'abaH~o, ,1. A presel;te C,OllVençao ~bn;;:arà
de ação. com a ratrficacao, ou no maIs breve s(Jment~ os I1"emblO' da OI gam~e.-

prazo p.ossível após a latificação, uma 'I' ça?,.Im.~l'llaC1011al do. Trabalho cUla~
2. AIS autoridac!es pUblicas deverão declaracão que estabeleca: raLlflCaçoes tenham sldí) regIstrados

abster-se de qualquer int.ervenção que a) os' territórios a03 quais se COITl-; pelo Dlretor:Geral. .
possa limItar êSSê direito ou entravar promete a apJi<Jai' as disposições da I ~, Entl'al'a e~n vIgor doze,mese,
o seu exerc;cio legal. convenção sem modificação; _ apos serem reipstr!"das pelo DIretor-

Artigo 4 b) os tel'l'itórios aos quais se com· . G~raI, as rat!úc:J.Çoes por parte de
promete a aplicar as dISpOSIções dasIdoIS Membr,os, '. _

As organizações de trabaliladores e Convencões com modificações e, em 3. ,:o~tenOl:mente eó ta COl1vençao
de empregadores não estar_ilo sujeHas que corlsistem tais modificações; entram em VIgor, p~l;a cada

o
~~mbl'o,

à dlsolucão ou à susllensao por vIa c) os terr,tól~oS aos quais a Oon-_ doze m~ses após a d"La de l~gIS'ro de
:DJàminiztí-ativa. - venção é inaplicável e, no ca.:::'o, se sua ratlÍlcaçao.

Artigo 5 razões peiasl1uais e ela inaplicável; Artigo 16
2. Os COmpl'OllllSSOS mencIOnados

As oroanizações de trabalhadores e nas alíneas t e b do parágrafo 10 elo 1. Todo Membro que .tenh~ l'?-tl!i
de enlpfegadoreS terá,() o direito de presente artigo serão considerados cado a presente Convençao pOd.el'a de
ílonstituir federaçõ~s é confederações, partes integl antes da ratlf1cação e nUl1ciá-la ao expirar o prazo de dez
.benl COlTIO o fie flliar-se as lneSlha.s: produzirão idênticos efeitos. anos. contados da data iniCIal àa vi
(3 tôda organizagão, federaçào ou, con- 3. Qualquer Membro poderá, por gência da COllvenção, POl: meio de
federacões terá o direito de flÍlUr-se nova declaraçã.o, retll'ar, n.o todo ou Ium ato c~n~unica~o ao. Dll'etoY-Geral?s orgánizações il1ternacionais .de tra- em parte, as Tcservas contIdas Da sua da Repartlçao Int.ernaclOnal ao Tra-
):lalhadores e de Empregadores. declaração anterior em virtude das balbo e por ele registrado. A denún-

Artigo 6 alíneas b, IJ (: à do parágrafo lodo eia, scn::rente se tornal'á efetiva. um
presente artig-o. Iano apos haver SIdo l'cglstrada.

As dispOSIções , do~ a!-'ts, 2
0

, 3". e 4. Que.lquel· Membro poderá nos 2. Todo Membro que tenha ratlfl-
49 acima se aplicarao as federaçoes períodos. duran~e os. qual~ a, presenteIcado a prese11te Convenção ~ que, no
f às confederações das organizações Co?-vençao pode' seI ~elJd~lClada, ,~c prazo de um ano apos o ,termo do
!le trabalhadores e d.8 empregadores ~ acordo com fiE dispCSlçoe, do aI tI~O período de dez anos mencIOnado no

Artigo 7 16, transmitir y.0 Diretor~Geral uma parãi';rafo precedente, não houver fEi
nova declarw;r.o ql~c múdlf}que. em to uso da faculdade de denúncia pre-

A aquisição de pelsonalidade juri- qualquer outrq sc>:tldo os ,ter11,os de vista ne10 presente eartig'o, fIcará li
Uica DOl' parte das f>rganizações de qualquer ~ecJary.çao a~l~~rror e .esta- gado por um nóvo periodo d~ dez
tl'abalhadol'es e de empregadores, suas beleç~ a sltuaça.0 J~lat1Vamente a de- anas e, postel'lormente, podem de-
:federaeões e confered"ções, não po- termmados tel'lltónos. nunciar a mesEnte Convencao ao
<lerá estar sujeita a condições de na- !1rtigo 13 têrmo c1J" cada período de elez anos,
tureza a restringir a aplicação das - - nas condicões preVIstas no presente
disposições dos arte" 29, 3° e 4° acl- 1. Quando a3 questões tratadas p~- al'tigo. .
;ma. la presente Convencao forem da com- . '

petência pl'ópria das autor~<;lades de ArtIgo 17
Artigo 8 um território não-metropOlltapo, o 1. O .Diretor-GEral da Repartição

1. No exercicio dos direitos que 111e Membro respün"ável pela~ relaçoe~ ~n- fntel'llacional do Trabalho notificará
l'ão reconhecidos pela presente C011- ternacionaiB dês5e terr:tório" de acOl:- a todos os Membros da Organização
'Venção, os trabalhadores, os emj)re- do com o Güverno do I'efel'ldo, terl'l- InternaponaJ do Trabalho -o Jegisü'o
gadores e SU3;3 íesp6ütivas, Ol'galllza- tório, poderá cOln~micar ao Dn'etor- de tôdas as ratificações, declalaçõe5
(lões deverão, da mesma forma que Geral da Repaltlçao InJ:,ernacional.,do e denúncias que lhe forem transmi
j'mtras pessoas ou coletividades orga- Trabalho uma, d~c1araçllo ele, ,a<::eHa- tidas pelos -Membros da Organização,
:nizadas, respeitar l', leI. ção! e~ nomE ~e~se terntotJ(l, das 2. Ao notificar aos Membros da 01'-

2. A legislação "ha;;ional não de- obl'lgaçoes da, pl"s,:nt.e Con~enç~o. ganizaeão o registl'O da segunela ra-
verá prejudicar 11em ser aplicada de 2, Uma dedamçao de aCEltaç:l:0 das tificaciÍo que lhe tenha sido trans
inodo a prejudicar a~ garantias pre- obrigações da presente COl1vençao ser mitidá o Diretor.Geral chamará a
:vIstas pela presente Convenção. transmitida ao DlretOl'-Geml da Re- ",tellcií~ dos Membros da Organização

partição :f::1te.maclOnal do Trabalhú, para' a data na qual a present,e Con-
Artigo .9 ti) por dOIS ou mais Membro da o~- vendio entrará em vi[;vr.

d I ganização, CfJID relaçáo a um tel'rI- ~. -
I. A medida segun o a qua, a.s tório colocado sob SUa. autorIdade con- ArtIgo 18.garantia.s prev1.stas pela presente

Convenção se aplicarão às fôrças ar- junta; . ' O Diretor-Geral da Repartição 1n-
inada.~ e a política será determinada b) por qualquer autondade, ~nter- ternacional do Trabalho transmitIrá
;pela legislação naúlonal. n!:",ional .respon~á,!e} pela a~mImstra- "-o Secretárío Geral das Nações Unl

ç~o d~ ym terntono em VIl'~ude d>;s das. para. fms de registro de acÔl'do
2. De acôl'do com os pr1l1cíploo es· dlSposlçoe" da Carta das Naçoes l!lll- com o ariiao 102 da Carta das Na

tabelecidos no purág:mfo 8
Q

do ar- das ou de Cluulque1'_ outrl!' dlSposl.çao cões Unida~ informa.cões completas
tigo 19 da, Constituição da Organl- em vigor, eom rela,ao a es.'e terntó- á respeito d~ tôdas as r'atificações de
zação IntBI'nucional do Trabalho a rio, , • 'L' clarações e atos de denúncia que te
ratificação desta convenção, por par- 3. As d€claraçoes tra~S!!ll,ldas_ ao Ilha l'egistrado de acórdo com os ar
te de um Membro, nào deverá afetar Diretor-Geral da R8partlç,,:0 Interna- tÍ"·os p'recedentes.
qualquer lei, sentença, costume ou cional do Trabalbo de acordo com b •

acõrdo já existentbc que concedam aos as ãisposicões dos parãgratos prece- Artigo 19.
m embl'ós das fôrças armadas e da d t d· t t· devel'a-o inen es O pI E.sEU e ar IgO, - Ao têrmo de cada período de dez
polícia garantias prevista.s pela pre- dicar se as disposições da Conven- anos, contados da entrada em vigor
sente Convenção. cão serão apllcada'3 no tenitório com da presente Convenção, o Conselho de

A,l'tigo 10 õu sem modificacões; quando a decla- Administração da Repartição Inter-
, racão indicaI' qlÍe as disposições da nacional. do Trabalho deverá apresen-

Na presente Convençãú, o termo Cõnvencão sob rcôeIl'a de modifica- tal' à Conferência Geral um .relatól'Ío
~organização" sigllliíca qualquer or- cóes, eià. deve.rá especificar em que ,sôbl'e a aplicacão da presente Con
ganizacão de trabalhadores ou ele éonsi,tem tai;; morlifleações. vencão e decidira da convel1iência de
empregadorEs QU5 tenha POl' fim prü- 4. O Membro ou os Membros ou a ser Imcrita na mdem do dia da C(Hl
mover e defendeI os interêsses dos autoridadE mternacional interessados ferência a questão de sua revlsiío 1.0
trabalhadores ou dos empregadores. poderão, pôr numa declaração pos-

terior, renunciar inteira ou parclal- tal ou parcial.
PARTE 1:1, PROTEÇÃO DO DIREITO mente ao dheito de invocar uma mo- Art. 20.

Art. 11 SINDIOAL dificação imlicada numa declaração
anterior.

Cada Membro da Ol'ganizaç~ó 111- 5, O Membro ou os Membros ou a
ternacional do Trabalho para o qual autoridade intel'l1acional interessados
li presente C011v6nçâo está em vigor, pOderão, n(];C períodos durante os qU,l,is
se COUlpl'Onlete a tomar tôdas as me- a presente Convenção poõe ser de
didas necessárias e apropriadas a nunciada de acôrdo com as di.spost
nssegurar aos trabalhadores e aos em- ções do Artigo 16 transmitir ao Di
pregadores o livre exemicio do direitO!! retor-Geral d". Repartição Interna
sindical. CiOI1A.l do '!'l'abalho uma nova decla-
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Justificxtiva

Art. 39 Esta lei entrará em vigot,' nhia nacional ou estrangell'll, di"tri~
revogadas as disposições mll contrit- buidora de produtos petrbl ilel'us _
rio. Art. 4° Até que se dé cumprimento

Sala das Sesões, 12 de maio d~ 1971 ao disposto no A1't. 29 serão respeIta.,
Deputado A!/eu GCispÇIo1'Zm dos as atuais companhias estrangel';

ARENA SP. ras ou nacionais, distribuidores de pro"
dutos petrolíferos, continUiuãü, ope-J,
rando no Brasil não lhes sendo per..
mitido a instalação e arnpll8 çáo d@
novas distribuidoras de "3mhl!stível~

e demais derivados de petróleo.
A1't. 59 Esta .lei entrar", em vigor

na data de SUIlo publicação, revogadas'
as disposições em contrál'lo.,

Sala das Sessões. em 13 de maio de
1971. - Deputado Fra,ncísco Pmto.
MDB - Bahia.

Justijioativl!

A- doepça é o imprevisio gne exige
.do homem uma ação ~or,adR, para
atendimento do seu inst,intú àe con-
servação. .

O desespêro de um chefe de famí
lia, de uma mãe é aterrador, frente
~> doença de um familiar. A aflíçãe>
do cidadê-o doente ê angllstlosa. E

do nenhum grupo social que paxticipa de
uma comunidade, pode, J;lem. deve
usufruir vantagens dessa situação
desvantajosa do seu irmiío comunitá- As mesmas mzões que levaram o
rio. Oongresso Nacional a aprovar a LeI

O Estado não permite usar çla sêde 2.004; devem sensibilizá-lo a e,provar
'de educação para enriqueeimento das o presente' projeto. :lEste tem sielo ()
escolas. Como permitir uSf}r-se,da objetivo e a preocupação de tantos
doença para- auferição de vantagens Presidentes da mencionada emprêsa
exorbitantes. estatal, como o é também, á meta d()

Deve a escola e devem os labOl'a- atual Presidente. Preocupados tod06
tôrios terem uma justa remuneração com a necessidade de serem angaria-
do capital investido. dos maiores recursos para atender ao,

O remédio ê produto de pesquisas setor mais oneroso e 11t1llca 1'entável
científicas e não sendo 'bom, efÚlIen- da' pesquisa e exploração C.O petró
te, não entra no mercado consmniÇlor. leo.
Sua venda não é -autorizada, se não Visa, além disso, evitar a sangria
fôr recomendada. Como !J9rmi~ir uma na depauperada economia nacional.
luta pub.licitária é çla forma de apl'e A atual Lei 2,004 concede à PE

'sentação (embalagens) que, exol'bita TRÔBRÁS o monopólio da pesquisa,
o custo do medicamento e sob1'ecar.. lavra e da 1'efinacão, outorgando as
rega o bôlso do consumid'Jr forçado. maiores vantagens _ venda e dis-

Cabe ao Estado oferecer prlorithria- tribuicão de hidrocarbonetos - a en
mente aos seus cidadãos condicões "lo tidadês privadas, ge1'almente vincula
saúde, de educação e de segurança. das ao capital estrangeiro e que têm
E' função dêle propiciar a cacht 1ndi- a seu cargo a distribuiçã,o de' deriva
víduo oportunidades de aper.l elçoa- dos de petróleo produzidoS no Pais
mento do talento·e capacidadé' indivlo ou de procedência estrangeira.
duais, a fim de que possam essas qua- Oom o presente projeto, cl'!am-se
!idades serem usadas ·em b0neficio de novas fontes de renda paTa a PE
tôda a coletiviclade. E um dos pontc~ TRoOBRAS, p'ermitindo-Ihe maiores
básicos fornecedores dessas oportuni- investimentos e_ o aceleramellto nil.
dades é a saúde. prospeção, lav1'a e 1'efino do petróleo.

PROJET0 O objetivo a ser atingido é o de levar
a PETROBRÁS a cumprir a tarefa

N.o 96, de 1971 de responder pela globalldade da disu
T . tribuição de combustivel e dos deu

(DO SR. FRANCISCO PINTO) mais derivados co petróleo. ~lese

Dá nova redaçáo ·CiO art. la, na Lie propõe a conce~er à PETRC?BRAS o
nO 2.004, de 3 de ontuõro de 1953.; acesso em c:,L1'l,:ter monop.ollsta do
que dispõe sôbre ti PO!itic,l Nacio- mercado. brasIlelro.
na! do Petróleo e define as I'ItribliÍ- O ,projeto anUB aos anseios de uma
ções do Conselho Naoionrt! do l'e- lloliticá nacionalista, corajosa e l'eti
tró!eo, institui a S'Joieclade tJor lin,ea, ambição dos patriotas dêsta
(leões Petr'ó!eo Bmsileiro SociedurJ.e Pais, que const:ltam, dolorosamente,
A1ZÔni1na, e dá outms p1'Ovidências. que todo trabalho e dedicaç_ão dos
(As Comissões' de ConstltuiçJ;o (' funcionários da PETROBRAS está

Justiça, de Economia.e da Ml11as {: contribuindo para o fortalecimen,to
Elnergia) • de emprêsas estl'angeiras, cujos lucrOS

,. fabulosos no se~or mais rentável e
'O Congresso NaclOual decreta; mais lucrativo do negócio petrolífero.

Art. 1? O a1't. 19 da Lei 2.004, de s1J.o canalisados- para fora de nossas
3 de outubro de 1953 passa a vigorar fronteiras quanGo razão não hã que
com a seguinte redação: Justifique a nossa timidez diante do

Art. 19 Constituem monopõlio fl!i p1'Ohlema. .
União: Até aquêles que foram acusados"

J: - a 'pesquisa e 'a lavra das jazl- nao sabemos se levümamente ou nao.
das de 'petróleo e outros bidrocarbo- de Ílúmigos da pETROBRAS - co
netos fluidos e gases raros, - existen- mo é o caso do Mal. Juarez Távora,
tes no território' naCloi:lal; ~.sseveram, como o aqui nominado -()

II - a refinação do petrólf.,J naclo- rêz, de que a prospecçáo e a lavra
nal ou estrangeiro; deverIam ficar com o capital estrallu

111 - o transporte marHimo do pe..., geil'.o e a comercialização. por ser nlais
tróleo bruto de origem nacional ou rentável, não. Pouco importa que
de derivados de petróleo pmduzidos outros digam qUi) a IaVl'a, e a pms
no P&is, e bem assim " transporte, neccão ficando com o estrangeiro ba- ,
por meio de condutos. de pet1'óluo -verIa perigo nascente de estrangulau
b1'uto e seus derivados, '1ssirn como d~ rem a Petrobrás. O que importa e,qul
gases raros de qualquer orIgem. ê que até aquêies que negam o mo-

IV - a distribuição e o comercia nopôlio integral e globalizante, reco
de pet1'óleo bruto, de poço ou de xis- nheeem que o único setor que náo
to, bem co/110 seus deriva'iDs. pode deixar de ser monopólio do Es-

Art. 29 O Poder Executivo elabo- tado é precisamente o da distribui
rará e encaminhará, no prazo de 60 çao de combustíveis e demais derlva
(sessenta) dias, ao Congresso Nucio- dos. Sem sombra de dúvida, por se
nal, um plano para efeti'laçào do dis- ~ratar de um depo!mentp de valor
posto na alíhea 4" do Art. l°, disci-· Inestimável, a opinião do atual Pre
plinando as etapas de implantação do sidente da PETB_OBRAS, Gen. Er
monopólio da dishibuiç1\o dos com- nesto Geisel, que, no caso, interpre
bustiveis e demais derivildos de pe· ~a o pensamento do Govêl'l1o no que
tróleo ao longo do pl'l1W de 3 (trés) ~ange à politica de distrbiuição de
anos. ee1'IVB.c1os de petróleo. O projeto ma-

Art. 3~ Não ser;, dada RutorIzação tel'ializa o pensamento do Gen. Geí
para o funcionamento n~ pB.ís, de seI e lhe dá cOllsequência. Impor
qualquer 110va empl:'êsa Oil COf11,r,.. • tanto é que esta Casa demonstre qui,l

CAPÍTéio v

'.l'ÍTULO IV

•••• ~ .. li '" .. O' O' O' " a !lo

PROJETO
\\l.o 93, de 197"

(DO SR. ALFEU GASPARINI)

Li1nitCi os custos de embalaçlem e pro
paganda de 1'emédios.

(As Comissões de 'JonstitUlção e
Justiça, de Saúde e de ECOllOmi&_l.

O Congresso Nacional decreta:
Art, 10 Nenhuma indús~rio> de me

dicamentos poderá iIÍv~stir em em
balagem e propaganda, importância
superior ao custo do medicamento
produzido.

Pal'::ígrafo único. Entende.. se como
custo as despeSas feit'1s com a aqui
sição da matéria prima e sua mani
pulação. inclusive a mão de obra 11e
"essária, à embalagem do produto.

Art. 2° A SUI'TAB fiscalizarf, o cál·
culo do custo' referido no artigo ano
terior •.

DECRETO-LEI N° 5.452 - DE 1 DE
MAIO DE 1943

Ap1'Ova a Consolidação âas Leis
Trabalho.

c) necessidade grave e premente
pessoal ou familiar;

'd). aquisição de equipamento desti
nado a atividade de natureza autô·
noma;
. e) por motivo de casamento do em
pregado do sexo feminIno.
.In - durante a vigência do con

trato de trabalho, a c0!1ta sómenté
poderá ser utilizada na ocorrênma das
hipóteses previstas nas letras "b" e
"c" do item II dêste a1'tigo.

,c ~ 11 \I (I. li •• !> (11) 1) fi 10 ..

Art. ao Ocorrendo rescisão do con
trato de trabalho, por parte da em
pl'êsa, sem jusoa causa, fica1'á esta
lil1>l'igada a depositur, na data da dIS
pensa, a favor do empregado, impor-,
ti'l.ncia igual a 10% (dez por cenLo)
dos valores do depósito, da correção
!noneLária e dos j11l'OS ca.pitalizacws
na sua cO!ita vinculaqa. corre.spon
dentes ao período em true o emp1'O
gado trabalhou na emprêsa.

,Al:t. 6° E~ta Lei ent1'ará em vigor
na datíVde sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Sala das Sessões, ·13 de maio do
197í:.

Justificativa

NacS pequenas .8 médias emp1'êSas
os emp1'egadores, com as limitaçoes
que lhes impõe a legislação; nao Lelll
qualquer condição de formar pecul10
para sua aposentadoria ou mone.

E' sabido que sobem às dezena.<> de
milhares as pequenas 1irmas ind1Vl
duais e sociedades limitadas, consti
tuidas de capitais mínimos, cUJos ti
tulares auferem rendimentos que.
quando muita, se situam na faixa de,
5 salários minlmos.

Na evollil!ão ou involução dOi! ne
gócios, a incerteza do futuro é fato
·marcante sendo o dia-a-dia o sur
gimento de famílias de pequuenas n6- Do Contrato Individua! de TraõatÍ'/.o
goeiantes ao-desamparo pela ocorrên
cia da morte ou da Inc,LPac!dade ia
borativa de seus chefes. .

A equiparação do empregado ao el!!- DCi Rescislío
pregador, para fins de Previdência .. , .
SOCIal; é fato consumado.ha,ia vista Art. 483. O empregado poderá can
a jurisprudência pacifica do' Supremo sideral' rescindido o contrato e plei
T-ribunal Federal, que mse1'iu, em UlIl.. teal' a devida indenização quando:
de suas súmulas a de'n. 466, o se-
guinte principio: "466 - Não é tn- a) forem erigidos serviços supel'iQ
constitucional a inclusão de sóCIClS f., res às suas fÔ1'ças, defesos por leI,
administrado1'es de sociedades e titn- contrários aos bons costumes, ou
lares de firmas individuais como con- alheios ao contrato;
tribuintcs obrigatóriOS da previdênCIa b) fôr tratado- pelo empregador 'u
social". Em aooim sendo, nada ,maiS poo'r seus superiores hierárquicos caro

.justo do que dispen.sar a essa gran- rigOl' excessivo; .
de faixa de cidadãos que tanto con- o) correl' perigo manifesto de mai
tribui, lado a lado da massa opera- considerávef;
ria. paTa o progresso do país, 1.1m tra- d) não cumprir o empregador as
tamento igualitário. obrigações do contrato;
Z,EGISLAC1W CITADA. ANEXAD_4 e) praticar () el?pregador ou, seus

PELA SECA0 DE COMISSõES preposto~,.contra el~ ou pessoa., de
PERJJ'fL1NENTES -- sua fmmha, e.to leslvl)"-da honra e

boa fama;
LEI 1'19 5.107 -.DE 13 DE smEMBRCl· f) o empregado1' ou seus prepostos

DE 1966 ofenderam-lia fi6icament~, salvo em
Cria o F'Ululo de-Garantia ao Tc'mpo_ caso de legítima defesa, própria ou

de SeT1Jioo e dá outras p~ovidêncirts. de outl'em;
.......... : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. g) o empregador reduzir o seu tra-

balho, sendo êste por peça ou tarefa,
de forma, a afetar sensivelmente a
importância dos salários.

§ l? o empregador poderá suspen
der a prestação dos serviços ou res
cindir o contrato, quando tiver de
desernpBl1hai- obrigações legais, in
compatíveis com a continuação <lu
serviço.

~ 2° No caso de morte do empre
gador constituido em emprêsa indi

.. .. .. •.. .. .. .. .. .. .. .. ... • .. .. .. •.. .. vidual, é facultado ao empregado res
cindir o contrato de Lrabalho.

§ 39 N"s hipóteses das letras "d" e
"g", poderá o empregado pleitear a
rescisão ele seu contrato de trabalho
e o pagamento das respectivas !nde
nimções. pemanecendo ou não m,
servIço até final deiGão do processo,

Art. 8° O empregado pDderá utilí
tal' a conta vinculada, nas seguintes
IDondições, conforme se dispuser em
regulamento:

r - No CMO de rescisão sem jus~a

éausa, pela emprésa, comprovada pe
lo depósIto a que se refere () artigo
6°, ou por declaração da empresa, ou
~'econhecida pela Justiça- do Trabalho,
no de rescisão com justa causa; pelo
Empregaqo, nos Virmos do, art. 483,
da O.L.T., e nos casos de cessação
de atividade da emprêsa, de término
de contrato de trabalho de tempo es
tipulado, ou de aposentadoria c:mC8
tiiela pela previdênçàa social, a conta
poderá ser livremente movimentada.

Ir - No emso de rescisáó, pelo em
pregado, sem justa causa, ou peia
empré-sa com justa causa, a, conta po·
derá ser utilizada, parcial ou total
mente. com a aSSistência do Sindicllo
to da'categoí'ia do empregado, ou :lllo
falta dé-ste com a do representante do
Ministério do Trabalho e Previdêlicia
Social (MTPS) nas seguintes situa
ções

l
devidaluente c01nprnvadas:

a) aplicação do capital em ativi·
dade comem!al, industrial ou agropc·
cuárla. ,em que se haja estabelecido
individualmente ou em sociedade; .-

b) aquisição de moradia própria
, [lOS ~êrmos do al't. 10 desta lei; '"
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CO"I'c,r.êO DE CONSTITU!ClcO Licammt? empo~,:ado. após a procJa- a data dê encerramento do reglbtro
nQ,o ficou insensível [lO seu apêlo 1 pro- I" 1,-", ,~,~ "" i lTI3,P'lo ti:x.; resultados da Conyeneu{}, e será con1.estada em igual prd..'lo.
ferido quando aqui estêve .no dia 29 E Jl'l;;'TICA I .".,' , 2' Recebida a contestaçãe., ou
lle julho (le 1070 a convita da Comls- ' ;;:) , ,Art, 7) ~~a mesma Convenção s~r1\o decorrido o prazo, a Comissão Exe-
Sào oe Minas e Energià do Sen:1.do EUB;i,ICACJ,ü liTIlror,iZ,~D[,'\. PELa j 2:::C:)~11lC~C5- 05 c!elegadoJ? e reSl?eC~lVOS cutiva do respectivo OiretõrÍo decl
" da Câmam ,dos Deputados, quando Slt PIU:SIl'lE1J':rE Pi~,:R[.. Eb'XJIlO' iuplE'"tss, ém 19ual numeJ.'o, a 0011- dirá, nos três dias 'JUbsequentes.
afirmuu: - "Na dÍ~tribuição de C!B- -. venüto Naclsnul obsel'vado, quanto ao
:rivad~.s. CUl:lprC llsdnaltu' que llao PR01JETO regict:o c~e C:l:lCliG:utClS, {} prescrito nD Art. 16.Caberá recUi';::O:

sendo atividade ab,'angid:t pelo p'0~ rJ.o 84 d0 1971 artigo ante110L, a) Pera o Juiz Ele1toral, do inde-
t!opólio, nela se Jan,;~t, 0, P~TROBRA':\ , ~ 10 () numero etC delegados (te ferimento do registro de candidato ao
em di3puta, com;Jebtrva Culrl tlS em- V,sPõe sob,." C' eleícão MS C'ZJ'EtorIOS Co.'"ll E.3tc.é:o E,'Ia o wi'respondente ao Diretório Municipal ou deleg~do a
:prês3.s -crue op2ram no ~U,ls, h,l. 101.1- dos Part'l[!DS Poldic08 e du oUJrlts da l'CD:'ê;:;entac3D €leitf1 pela re3p2'ctiva Convenção- Regional;
gm, peros, na maicria vmculad>.1s as pr01;iclêl1cias. legeni1a partíi:lãria pa,a o Congresso b) Para o Tribum,l Regiom,l ':<:lei-
grandes mTIprêSãG intel'nacionu.1s.. Nacional. toral, do indefetimento do re;tLsr:co
Sendo umEl atividGde que proporciona (DO SR, álDO F.lGUNDES) ~ ~1 É assegu13.do u,:JS Esto,Q,os, Ter- de candidato ao Diretório ReglOn~J
alta rentebilidad8. e do ínterêsse. da (A Comi:-:ão de Con,stituiçã() ritóü:s e Di5trito Feêeral, ()nete o ou delegado à Convençe.o Nacional;
PETRUBRÁS dela participar, para e ,Juctieal Partida tiver Diretéllio Regional or- c) Para o Tl'ibunal Superior Elel-

(J.ssim obtBr maiores Tecursos q1le g:mizac!o, o dir~!tG a, no mínlmo, dois loral, do indeferimento do regístro
cubr2.m os elevado3 custos das a"l- O 00ngrEEzo D'ac:on21 decreta: delega10s. ele candidato a oDiretór!o Naci",.ml.
Ilidades explomtórias". ResponGendo I _ Da Convençâo llJunicipal III _ Da ConvB!zcãó NacionaL ,s l° O recurso _será apr~sentado
r, uma pergunta de um interpehnte - dIretamente ao órgao compe,ent8 ti"
enfatica o atu~.l Presidente dn, PE- Art l° Os Diretórios Municipais sé~ Art, 8-" O Diretóüo Nacional será, Justiça Eleitoral, :levidamente il15-
'l'ROBRAS: .- "Nüs participamos da- rão ~Ieibs em eonvençôo partidária el2ito em convenção partidária pll- I truído e fundamentado, no prazo de

vtivirade da distri1:lUição, que é ~~m- pública, que se realizará. em todo o b1ica, n8, Capital da U1úão, no se- três dias, contados da decisão,
plemento. sem dúvida, da lndustrla ,erritório nacional, no segundo do- gündo domingo do mês de outubro § 20 O Juiz Eleitoral, os Tribunais
no netr6leo, último lance, ou últlnJt) mingo do m';s de agosto dos anos im- dos alTOS ímpares. Regionais e o Tribunal Superior Elei-
escâlão dt' atividade. ps;:ticniam05 pares. Art. 99 O nuem Convençtlo toral, conf,!rma o caso, terão o pra.zo
por vários motiv03: um. o fundamen,- ~ 19 N" c el"icõeo n. que se refere om ~ a , de C1lJCO dIas para o Julgamento dos

tal, é que essa atividade é a1tamen- , ~"~ - 'd Nacional: recursos de que trate êste artigo, '
te lucrativ8H ná dados demon5tra.ti- êst€ aJ?tigo votarão e serao vota 9s . a J Os membros do Diretório Na- ~ 3° As deciarações da Justiça

m d di-tribuidOl em cada municipio, os eleitóres nele c','onaI,' Eleitoral nos I'ecursos previstos neste\'0" que p" marge o o , inEcütos e filiados ,ao respectIVO Pur-
em certas circunsti1nclas, às vêzes. e t artigo são irrecorríveis.

maior do que a margem do Tefina~ dUdO Politic?, até quinze dias an ~s b) Os delegatl03 dGs Estad03, aotJ VI _ Das DispOi;i~ões Gemt.~
dor. Então, nós, aue refinflmos, de- a Convençao. Tenitórios e do Distrito ]<'ederal; "
sej:'lmos participar da distri~uiç,io, § 29 Cada grupo de, pelo menos, c) Os reprCSBl1tante.s do Partido no Art. 17. Os candidatos aos DJre-
porque já vamos ganhar m?-ls _õl- Vinte eleitores filiados poderá reque- Congresso Nacional. tórios Municipais, Regionais e Na-
nheiro ainda do aue na refmuçao. reI', ,POl' escrito, ao Diretó,rio .Munici- , cional, cujo regIstro ~eja denegado,
Precisamos dêsse dInheiro evidente" paI em exer<:iclO, ou ao DU'etol'lo Re- Art.- 10. O registro de candidatos poderão ser substituídos, no prazo de
mente, para investir na pesquisa, na gioual, mexiEtindo aquêIe, até dez ao Diretório Nllcional será requerjdo três dIas, pelos requerentes da ohapa
exploração. Então, participamo~ pela dias antes do prazo previsto neste ai'- em chapa completa, até quinze dias cm que estavam incluídos.
lllta lucratividade do e.mpreendImen- Ugo, (} registro de l'h8pa completa de antes da Cm1Vcnçâo, à Comissão li:Xe- ,Art. 13. Oc DI'r,"to'rI'o~ a '~l'em

b ' o candidatos ao Diretório MtmicipaI. cutiva do Díretóno Nacional, por um"~ ~ - - "-to. Patricipamos, tam em. porque grupo mmimo de vinte convencIonai'; eleitos pelas convenções referidas
mercado estando em expansão, tem § 3" O Juiz Eleitoral dcsignará um distribuídos em, pelo menos, cinco Es- nesta lei se constituirão:
um,. gr~nd8 margem de acréscimo e representante para acompanhar, co- tados.
podemos perfeittl,mente participar mo observador, os tntbalhos da Con- a) o Diretórlo Municipal de ;;eIs a
dêsse acréscimo de COl1'Jumo. Tereel- venção. Parágrafo único. O Diretório No- trinta membros;
co porque a distribul<'ão 1J'lra n6s ê § 49 O Diretório Municipal eleito cional eleito considerar-i';e-á empos- b) os Diretórios Regionais de trin-
u~a e;;cola de formação de gerentes. considerar-~e-ii empo~sado automàti- sado automàticamente, após a pro- ta a quarenta membros; ,
de administl'r<dor~s, sendo a, única, camente, ap6s a pr{]clamação dos re- clamllcão dD3 resultados da. Conven- c) o DIretório Nacional de quaren-
utividadil em que realmsnte vamos imItados da Convenção. ção, . - 'ta a cinquenta membros.

- competir. E aí que va~os cri!,r nos , - p t'd'! ParágTafo único. Os líderes dos
homens de nossa empreSf\ malúr e5- Art, 2° Na mesma Convenção serão IV - Da Filz(!çao ar, ar a Partidos nas Cámaras Municipais,
plrito de luta. E <'c se e51~rar, pois, escolhido" os delegudüs e respectivos Art,. 11. A filíação partidária se nas Assembléias Legislativas, na Cá-
unanimidade, na Hpreciaçao d"sta sup1enteB à Convenção Regional, em (ará através de ticha, livro ou re- mara. dos Deputados e no Senado Fe
matéria. Contra o projeto só ficariflm Igual, número, obedecidos os requisi- querimento, não sujeitos a padronl- deraI, integrarão, como membros Illl
os que estivessem B, serviço das em· ,t>os do artigo anterior. zação, óat::ldo e assInado pelo nli- tos. com voz e voto n'l..S suas delibe
prêsas estrangeiras, o tlue se presu.. Parágraf.o ÚnÍeo. Cada município anuo, 120'3 quais eonstarã{), elll ca.rac- rações, respectivamente, os Direiórios
me, não ocorre nesta Casa. A favor terá díl'eito a 1..'.'TI (1) delegado para LôlCG legiveIs, imp1'2tsos, datilog'rafa- Municipais, os Diret6rios RegionaIs e
dêle' todos os que lutam e de qual- cada dois mil voto.s de legenda par- CIOS ou manmcritos, o n0me' ou sigla o Diretório Nacional.
quer forma contrlbuem para a !ndê- tidál'ia, OU fração superiõr a mlI. ob- do Partido, o nome e o número d{] Art. 19. No DiretórIO Nacion,11 IH"
pendência econômica tão :reclama111, tidos na última eleieão 11 Assembléia titulo e a zona eleitral d pre1.en- verG, pelo menos um membro eleito
verbalménre, por todos os brasilel- L.egislativa do ,respEctivo Estado, a.té dente. de cada seção partidári~, region"l.

ros. o limite de trinta d€l~gados. il.l't. 12. As ficlns, ·livro e requel'l- Art, 20. Na constitUIção dos SQu8
Coneretlz8do o proposto, entregfl.- Art. 30 Em Estado ou Tenltório mentos se1110 encaminhados á Jus- diretórios, os Partidos Politlcos "&$[>-

~e aos brasileiros um dos li8tores mais náo subdIvidldó em municipios,.no tiça Eleitoral pelo Presidente da res- [;'urarão a participação de, pelo ll,e
vitais da economIa naclonBJ e lndis- DistritD Federa: e em municipios de pectlva Comh3ão Executiva, no prazo nos, um representante dos comités

pensável 11 ~egur2,nçlt da Pátria. mais de um milhào de habitantes, máximo' de dez dias. ' est.udantil, feminino", trabalhista que
Sala das Sessões. em 13 de maio de cada unldade administrativa serã § 1° E facultado a qualquer eleitox estiverem devidamente organizados.

1971. - Deputado F'rancisco Pinto. equiparada.a município, para efeito Já filiado ao Partido impugnar, mo- Art. 21, As Comissões Ezec,ll "'as
do' org'anizacão partidária. tivadamente, no prazo estabelecido d ~. D' t" M " , n

LEGISL.1ÇÃO CITADA, ANE;KA,DA ~ - neste artigo, a filiação partid~ria pre- os acUaIS Ire onos _ unlc1paIs. "e-
"PELA SECÃO DE COMISSõES II - Da Convenç.Jio Regional tendida, cabendo à Comissão Executl- gionais e Nacional fix:ml.o, até 'Oi da.ta

~ iNENTE3 estabelecida para o registro de cha~
PER,].. Art. 4Q OS Diretórios RegionaIs se- va dar-lhe decisão. pas, o número de seus futuros mem-
LEI N," 2,00'\ - DE 3 DE OUroDRÓ rão eleitos em convenção partidária § 2Q Da deeisão denegatória de fi- bras, de acôrdo com o diEpostO na ar-

DE 19'3 - 'bli r' c·t' Jlacão cabe recmso à Coniis.são Exe- t' 18" pu ca. que S8 rea IZftl'a nas apIaIs cutlva do DiretórIo Re;zional, inter- 19o .
, I d dos Estados e Tenltólios e no Dis~ -

••D1spo?' sâbre a Política !"aCl~na o trito Federal, no segundo donúngo do posto dentro de tr~s dias. Parágrafo único, :Nos lugares onl1e
Pefróleo e defini? aS atrzbUlçoes do não existirem Diret.órios ,l'IIunÍ':ip.lls
C()1!3elllO Nacional do Pelróleo, ins- mês de setembro dos anos ímpares. Art. 13. O Escrivão Eleitoral ao ro2- ou Diretórios RegionaIS, ~ número se-
tttltZ' a Socieáadt' por AC,'ões PefTó- 't 5" C t't C - Re ceber o documento de filiacão tomarâ rã fixado, respectivamEnte, pela Co-' _~r. ' ons ,1 uem a onveneao - "s ."eg"ll·nt.'s pro"idênci""'. -
1eo Brasíleiro SOciedade Anôni 1ll(l, gional: " D c - c • "O missão Executiva dos Diretórios R;)-
e da outfCIS vr011!rlênclas, a) Os membros do Diretório Re- al verificará 11 autenticIdade dos gionais e do Dlretório Nacional.

, 1 dado" constantes do pedido; Art. 22. Os Díretónos eleitos t<s,
(,., , : ::::: ::: :::.: glOna; d I 1 't C b) apurada a regularidade da' filia- colherão, no praza. de cinco !lias,
:". ~ •••••..• ~'-" ••••.••• b) Os e egad{Y~ ê.t:l os pela on.. ção, submeterá o documento ao Juiz contados de sua posse, as respe('!,has

Art. L". COEbtltuem monopólio da venção Munlcipal; EleitDral que, assinando-o, reconhe- Comissões Executivas, que t€rão a se-
UnIIJO: c) Os representantes do PartIdo no cerá ao eleitor a condiç110 de filiado. guinte composição:

lavra c1as jl\- Senado F<êdEral, Câmllra dos Depu-
1 - a pesquIsa e a tádos e AE,.embléia Legislativa, no 'Art. 14. São declaradas válidas, a) Comissão Executiva MuniCIpal:

zldus de petróleo e outros hidrocar- respcctlvo E,:tarlo, para todos Og efeito.s legais, as filia- um presidente; um prnndro l:i um
bonetos fluid:;s e gases raros, exls- ções partidárias apresentadas à JUs- segundo vice-presidentes; um se"re~
tente:; no territórIo nacional; 1U't. 6" O rcglsi.ro de candidato ao tiça Eleitoral até a data da vigência tário e um tesoureiro;

II - a refInação do petrólec na.. Dil'etório R.egional scrá requerido em desta lei. b) Comissão Executiva RegI,,::ta.l:
c!onul ou estrangeiro; chapa completa, até quinze dlas an- V _ Dos Ree1l~sos llm presidente; um primeiro e um se-

IH - o transporte - murltlmo do tes d~ Convenção, à OOlllissão Exe- gllndo vice-presidentes; um secretlJ.-
IJett'óleo bruto de origelT. nacional uu cutiva dt;' Diretório Regional, ou ao Art. 15. Nas cleições previstas nesh rio gemI, um primeiro e um segundo
de de~ivados do \Je~róleo proctuz1d,os Diretório Nacional, ineXistindo aquêle, lei, qualquel' eleItor filiado ao Par- secretários, eu m tesoureiro;
no PalS, e bem !\.3S1m o transp<;r"e, por um grllPo minimo de vinte con~ tido podel'lí. impugnar, motivadamen- eJ, Comissão ExecutIva Nacinnal:
por moio de c0l"dutes de pet1"oleo vencionais distribuidos em, pelo me- te, perante o Diretório competênte, o um presidente; mn primeiro e um
bruto e seus del'1vados, assim como nos, dez município,. l'eglstro de candidatos. segundo e um terceiro vice-presid,m~
de gase:õ raros de qualquer orIgem. ' , . _ tes; um secretário geral, um primr::l-
................ , .. , , ••••• ,,\ Parágrafo únko, O Diret6rio He- S 10 O prazo para a llnpugrucao I TO P. um segund.o s~cretários' um pn
;" !:', .. , ' ••,,' , '''-'I.i giol'lal wpjto conslderal'-.'se-á automà- sel'á de quarent", e oito horas, após i " -, ~



meiro e um segundo tesoureiros <Ldois 4. Filiação partidá~ia com po:.!;)" § 39 Se não éleita. a que ::se refere e poderão ser rubricados pelos Juize::i
proouradoreJ. - - formalidade, se bem que resguar·.t.l- estE' artigo, não se. completar o nú- Eleitorais a partir da vigência do pr,e,-

Art. 23. Os Diretónos &l&itJ" de da a smr autentiéidade. mera de Detegad03 previsto 110S pará- sente Ato.
ocórdo eom a lei terão o mandat, de 5. (}l1nTUm mais simples piJ;ta a8 grClfos ant8rior~s, eabéra ao DiretóriD Art. 13. Nas 6leiçõe;, prevista;:; neSe
dois am,'B, decisões dos convenções, ' Municipal eleito indicar os demais, te Ato, o Ministério Público ou qual-

Art. 24. Para os Estados ou 'ljcl'd- 6. Hequlsitos que pod~ln ser ('Uil1 conl os l'esot"rtivD.J tl1nloentes, satísfei- quer eleitor no pa-rtidQ--a que fôr fi-
tórios onde não houver Diretól'i.o Re- pridos fàcilment.G, lTIebmO n03t lrtUnl- taa a& E:jgêneias li:Q;'113i liado poderá impugnar; perante o Dl-:
glOnal org"niz·ado, ~. Comissão Exe- cípios pequenm, . Art. 49 05 DirBtorios Regiom!1S se- retórío ü(,mpetente, o Ngistro de can-
outiva. do Diretório Naoional deslg- A idéia central foi ju.st.1mente tor- lão eleitos em ce>lllenção partidária didatos. - .
riárá uma ComIssão Provisória elJIl3- ml' simples a Ol:ganiza<;iio de ·uro til· pública, que Sê H!dll~m'á nao, CaplLais 5 19 O prazo para a impugnação S~
tituída de cinco membros, presldida retório, para elJtimular o /;03to do &Iel- dOIJ Est;:;;dos "' Tenitó;'ios, e no Dibtri- ,I á: de 48' (qua,renta e oito) horas apó;J
por um 'déles, indicando no ato da tor pela vida do seu Part'do. to Federal no dla 14 de setelnbl'o de a, data de encerramento do registl'ô de
designaçao, que exercerá as aLribui- O ·pro]eto foi elabrado pelos ;Ig· 1969. candidatos, tendo éstes igual prazo
ções conferidas àqueles. natários por determmaçao do nObtl'l para contestar a impugnação, imedla~

Senhor Deputaclo Ulis,ses Guim"rães, Art. ,5'? Constituem a, convenção tamente após o .decurso daqugle.
Art, ,25. Para os Municipios onde presidente nacional do MDB'. Emre- Regional: § 20, Recebida a eorrtestação sê hou4não houver Diretório organizadll, a

Comissãcr Executiva do Diretório- Re- tanto, representa contribulção que r _ Os membros do DU'etório R'e- ver, a Comissão E"6cutiva do l'espec·
gional designará uma Comissâ.o Pl'O- não tem carliter defimtivo, suscetível, gional; ',' tivu Diretório_ decidirà nos 3 (trêS»)
visária de três membro!>, sendü um portanto, de aoolhêr sugestões p:tr.a TI - Os D21egados eleitos pela Con- diu,s subSeqüentes.
dêles o presidente, que' exercerá a~ o seu aprimoramento.. vencão MUIlicipal ou designrucTo3 nos Al't. 14. Caberá recJJrõo:
atribuições conferidas àqueles. Sala das Sessões, 6 de maio de 1971 têrmos do § ·a9 do artigo anterior.

A'd F d F . A I - para o Juiz Eleit,oral:Art. 26. A distribuiç~o dos luga- - ,o agun es - 'l'anC1SCO ma- Art. 6° O 1'Bgish'o de candidatos ao
res noõ Diretórios far-se-á na, pl'OlJor- raZ - Laerte Vieim. Du'etário Regional será requerido PUT a) do 1ndeierimilnfo do regi3tro da
ção do número de votos obtidos pelu3 escrito, a Comissão Executiva do Di- eandida,to tl,O Diretório lvIUlllcipal Dl!
chapas registradas, respeitada a or- LEGISLAÇÃO" CITADA ANEXADA retório Regional,-por um grupo mi- !lo delegado à Conven,ção Regional;
delil de votaçao nominal em "ada PBLA S:il~llv~N~E.fI'/;ISSÕES- _ nimo de 20 (vmte) con.ven'?,ioJ;lais, pa- b) . da, decisão sóbre impugnação de
uma. -],; ra cada chapa, até o dia 20 Ui': agosto candidato às funções indica,das na le-
I Art. 27. Nas Convenções de que .4.'1'0 COMPLEMENTAR N9 54, DE 20 de 1969. tra. ant;€rior;

trata esta lei não será permitido o ! DE MAIO DE 1971 FarágTafo unico. O Dir-etório Regio- II ... para o Triblmal R.egiOlial elel-
voto por procuração, admitindo-se, . . . nal eleito considerar-s€-á empossado, roral: -.
porém, o voto cum,ulativo, nos ~a~os O P~esld~nte ·da Repub1!c~, no u~o automàtkamente após a prol'lam<:tçâo ._'1t) do ato denegatório de regist~'o,dfl ,
nela previstos. da ~trlbUlça,o que. Ih~ come~e o artl: dos resultados d:> Convenção. candidato ao Du'etório RegionaJ. ou' :fl,

15:0 9, do Ato InstItucIOnal n· 5.. de 1,) Mt. 7~ Na mesma data a que SB re- delegado à Convenl)ão Nacional;
Art. 28. O quorum nas conve!l- De dezembro de 1968, l'~solv~ baixar o fere o~artigo 49, os convencionais es- - Q) da uecisáo' sôbre impugnação d~

ÇÔ€B, ·para 8, '1alidade de suas decJ- segumte \ colhemo os Del'2gqdcs e r'8spectivos candida,to à5 funções apontadas na le-
cões, ,38rã 'oferecido no encerramento Ato Complem-entar: .Supl~ntes, em igual- número, à, Con~ tra "a" dêste itilm;
das votações, . ,vençao Nacional, observado, quant.\) m - para o Tribunal Superior

s lO Nas Convel1ções MUllÍoi9ais o Art. 19 As Convenções Municipais, a.o registro dos candidatos, o prescti- Eleitoral:'
quornm, minimo será de um qU'1rto RegIOnaIs e NaclOllal para a eleição to no aJ:tigo 69 dt~te 6.to. - , a) do ato que negar registro a can-
da totalidade dos eleitores fllla.lo3 resp€cllvamente dos Diretórios Muni- § 19 O numero de Delegados de C:J,- dldato ao Diretório Nacional;
ao Partido no Municipio; cipais, Eegiona1'l e Namonal dos par- da Estado será o correspond·ente ao, b) da' decisão sôbre impugnacão d·e

§ 2° Nas Comissões RegionulS o tidos politicOt~, a se realizarem no cor- dô)no da repr8sentação em' exercício cal1didato ao Ditetôl'lo NaclOnai. .
qUOl'UTlL minimo sem a representaçãó rente ano, obedecerão ao disposto nes- no Congresso Nacional." , § 19 O recurso seTá apresentado di
d.,. um terço dos Diretôrios MUlll"'- te Ato e, no em que não o contral'ia- § 29 E' assegurado aos Estad05 '1'er- retamente ao ór:;;ão competente da.
pai" organizados pelo Partido. - rem, às noma:> da Lei n9 4.740, de 15 ritó~'io3 e Distnto Federal: onde ~,par- :Justaça Eleitoral, devidamente ínstrLU-

§ 3' N,.. Convenção Nacion,,] o de Julho de 1965 e respectivas altsm,· tido tiver Diretório orgamzado o di- ~do e fundamentado, no pram de &
quol'um miÍlirrlo será a representaçi:lo ções. reito a no minimo, 2, (dois) Dél~gados. ~ (tl'ê3) dias; contados -da deoisão' do
da metade dos DiretórIOs Regi'lua,s I _ Al't. 2g Os' Diretórios Munieipais se. § 39 Se, na, eleição de que trata êste ~ato. .
organizados pelo Partido. r~o el€lto.s em Oon'Venção_p~<rtidária art1go, não se completar' o número de § 29 O Juiz Eleitoral, os '1'ribuna1:.

Art. 29. O Tribunal Superior Elel- f",ub!"~a! que .se l'ealjzará-, em todo o ~~I~ad?S ~reli~to caberá ao· Diretó~ 'f'egi,onais ,e o Tribunal Superior Elei
toral baixará, dentro do pra:..:? dE' u-l'l'líOrlO naCIOnal', no dia 10 eTe a"ôB- I eglOna e ,elto indicar os demais, "ora_, comorme o caso terão pa'la (J

quinze dias, contados da vigência des- to de 1969. ~ com os respe~tivoo suplentes, atendi- ~u gam,entú dos recursos de que tratl\
ta lei, as instruções necessárias li, "ua ",19 Nàs eleições a, que se_refei'e êSte dos os requISItos da ,lei.. ,este artlgo,_O prazo d€ 5 (cinc.o) dias.
perfeita execução. artIgo; só poderão. votar e ser vota- Art. 89 O Dirêtõrio Nacional- sel'l\ §,3,9 As, d,ecis?es,}la Justiça EleitOl~1

Art. 30. Revogada.;; aS disposiçõe3 dos, em cada.munieipio, os eleitores eleito' em_ çonvenção -pal·tidária públi- n.o"" le,~ursos plev."tos neste artlgO sal>
em contrárIo, esta lei entrará um vi- neste mscritem € filiados ao' respecti- ca, na Caplta.l da União, no dia 12 de luecornveltr, _,
gor na data de sua publicação.· V'o partidQ político. outubro de 1909. ' Mt. 15. Os candidatos a,OI> DireW.

§ 29 Cada grupo de, pelo menos 10' llrt. 99 Constituem a Conve _. r!C1S Mur:ici~ais, Regionais e NaclOnl.';l; ,
Sala das Sessões, 6 de maio de .1971 \dez) eleitol'~s miados P9derá l'eque~ Nal'ional':' , n9a,-, cujo re~l;Stlp seJa. denegado poderaG

..:. <4Zdo Fagundes -Francisco A:ma- ler, por escnto; ao Diretório Munici- _ os 1ll';l1lbl'o,s "o 'D'''e~o'I'' N" ser subsbltl1lQoS no pra20 d1J:
TaL - Lael'te Vieira. pal ..em exercicio, até 21 d,e julho de D.;J,I' " ~ L 10 amo- I ~ C!DCO dIas, contados do ato eTC!

, Justificativa 1969,. o l'egi5tl'O Çle chapa' completa de xi _ os Delegados do. Estado 'd DlreWl'io que- o' indeferiu, se não hou.
candldatos' ao DlreJ;9rio MunieipaJ'. DlStrito Fede"al e· "os T"elTl·to'r'o!' o ,,"r r!icurs_o para a JUstiça Eleitoral:A última reestruturação partl.J,tl'la '.u I " 11 t·· d t .

foi feita sob o império do Ato Com.: § 39 O Juiz Eleitüral d'8signar~ um m - os repr,esentantes do partido -:: I'es ,:as, c~n a~os da deoioâ,}
plementar número 54, de 20 de mab representante para acompanhar como no e::ongressO NaclOnai . - do, JUIZ ou '1'nbuna,' Eleitoral, conror-
dê 1969, editado espeCIficamente lJU ra obsel'vador os ,trabalho,> da Convenção ..' me o caso, 110 l'eem'so contra o ato de.
aquela oportunidade e que, portamú, Obedec.€ondo-se-, no mais, .ao disposto DAl'tt: ~O., O l'egl..;trD de candidatos WJ negatól'io' do registro.

, t no § 2, do artJg.o 3S, com a l'edac[ú Ire orlo NacIOnal será requerido, pOI' A:;' 16 a . " , ..
se exauriu no' empo. qu- 1h ... d"d J escrito;' à Comissão Executiva do Di- t ,l~. . S Dlre~orlOs a serem <,,1 21-

Os Diretórios Municipaís - bab(; (1,\ ." e·101 a a pelo aJ'tigo 69 do Ato r<>torio NaCIonal p'or Um' grupo mfn· o~ pelas Co~v'2nçoes l'VIumolpalS. J'l,e-··
or",'amzação -partidária attialm"nte Complementar n9 29, de 2IJ de d,ezem- " l- glOuaL3 e NaCIOnal de acôrdo com 'st;,

" bro de 1966., 'e no • 39 do artl'go 39 mo' de trinta convencionais, para Ca- Ato ~" "OllStl'tUll''".0- eexistentes, chegarão a seu termo no " d" ~hap t· d· _v " a
~ ambos da Lei n9 4.740, de-lo" de J'ulho' w" .. a, a ,8 o la 22 de s€tembro de . •

dia 10 de agôsto próxImo e, ate. 1.., de 1960. --, 19&9. _ 1- O Diretório l'íIuni(;1pal
os Partidos terão le proceder à fi- ( .) 20 . de ri:
Ilação partidána, reglstro de ~hltpa3 § _,49 O Di~€tÓrfo l'íIulÍicipal €leito . Ar~. 11, O' Diretól'io Naci.onal eleito si~s a' (vmte) .menibros;
" outras providênoias de natureza ad- _cOn,)del'ar-s~-a empossado, 9,utomàti- considel'ar-se-á empossado, automàti- ,- Os Diretórios Regionais de 21>
ministrativa. E', pois, absolutamente cament& apos a pl'oclamaoão do camente.. I - (vmte) ao 30 (trintlt) membros' e"ult· d .' d C" - " s re- , apo5 a proc amacao dos re- III - O Diretól'[O NacI'onal 'de 3'

: urgente que os Partidos sliibam !lua,]' ,& os a onvençao. - suleados da Convenção. .. (trinta e 11m) a 49 (quarenta· e nove)'
·a lei que presidirá à nova reestrutl1- . ,Art. 3'1 ~~ mesma. data -" que se re- Art. 12. Só p,od~rão votar ti ser võ- membros. _ .
ra~~"resumo, o presente projeto G.Jn- fE:r.e 0, artlg.?- antenor,. 0$ convencIo- tados nas ~Conv'Bnçóe,s partidárias. de § 1'1 'OS,. lideres dos partidos polít••
~agra: ~als e,colhel1lo os Del:gad03 € respec- que trata este Ato os elel~oreS ínsên- cos na.~ Camaras Munieipal3, nas AS.

elVOS _suplentes,. em' 19ual número, li tos 1103 partidos politieos até o dia 10 semó~elas Legislativas, na: Câmara doi
~1. A -reestrut,urag[o partidãria de COl;V<ll1çao RegIonal os' quais dal'erão de ,jUlho de 1969. .. Dep1!eados, e no SeDadQ Federaf illté,.

'dois em dois anos. A idéia é que "'In satisfazer os requisitO$ do § 19 do' ar- R l0 " .~, " - d .' - gramo; como membms natos, co.'m vO'"
Ih - "f - t d' tlgo 2' "ser "".,. d 'd • . cC, ~uscllçao e novos membros e voto d 1 ~'uma esca em-se ps Q gaos par I P..- , ; f~ r _gls",a 0& em ea a eha.- dós partldos, para. os efeitos dêste Ato _ na,:; suas ~ i.berações, réspect~.

rios para os eleições Irllinioipais, " pa, n" orlUa e no prazo prevIStos pa- ~"rá teit' . r " " vB:~e ,ite, os ~il'etórios Municipais, Q,~
13m outra, para as eleições geB13..ra O'l'€gistro de candidatos· ao' Diretó- Ih' a ~m Ivro propno, com as fo- Dnetonos RegIOnais e o Diretório Na-
Citam-se as eleições como os ~t(js rio lI'funiciuai. . as numeladalJ e rubrICadas 'pelo JúlZ elona!. '
mais importantes da vida dos f'areJ- c. -. - ••••.• • • - EJle~toral, devendo conter a assina.tura s' 2° No D' t' iN'

§ 1. Cada JllUTIlClPIO -tera dll'ett.ü a do m~eressado sua l'eol·de-ncl·a nu'-me"o _' Ire 01' o acionaI haverlidos. mas é claro que se qUer para 1 ( )Dl' " , • p-lo "'eno" unI me b 1 ·t 'êles atuação estável e-permanente. .um, eeg~ado par(f mida 2'.500 de -titlll~ eleitoral; zona de inscrIção v ...~", fi 1'0 e 61 O de ca~
(doIS ml1 e qumhentos) votos de le'- e mumclpio. da seçao partidária regional.

2. O segundo domingo de <tgósto,' g-e~d~ partldál'la obtido" na última § 29 No -dia imediato 'ao pl'€visto. J 39 Na constítuiç:ã'o dos seus Di!'!••
setcmbro e <:m.J;ubro dos !lnos .imp,u<'s elelçaCl. à Assembléia Legislativa do neste artigo, o Presidente da Comissão torlO~ os partidOB pOlítioos deverã()
pí!'ra í!'s elelç,oes ,dos' D;re!ÕrJOs Mu- resperttvo liMado, até o limite de 30 :EiXecutiva do DÍl'etório MunicIpal r€s- ~Eocn:rar, quant~ possivel, a partiCipa.
\ilCll?als, ReglOnulS o NaclOnal, !t's- (trmta) Delegados. pectivo apresentará, ao Juiz Eleitoral, ~ao das categorIas pl'Ofis.si()na,is. '
pectlvamente. § 29. E 'aSsegurado. aos municípios o livro de inscricão. para lavratura do ~ 49, Os. atUaIs -Diretórios Munlci,.

3. Pmzos de" nmis fácll atendi- onde (I pa,rtido tivel' Dil'etórió orguni- termo de encel'i'amento. paiS, Reglonais e Nacional fixarfu)
mento na,mecânica da preparaçãp dás zado o dir<>itú a, 110 minimo, 1 (um) . § 3° Os livro." de inscrição partiClá- ~~mtry ,do. pra~ ti", 30 (trinta) diwl<
coJ1'l'enções. Delegado., na não estão sujeitos a padronizaçll\l' a v genclll. dl:lSt~ Ato, o níune~'o d,~
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os nobres deputad02. Aldo Fa,gun
tles, Francisco Amaral e Laerte Viei
ra, apresentaram à consideração d!!-

Art. 17. Os Diretórios eleitos na
conformidade dsste Ato escolheráo no
prazo de cinco ciias contados de sua
pOS:'5e. as respectiv2B COlni.ssões E...~e..
êUtlVàs, que terão a se[;-Uillte compo
sicão:

I - Cornissã.o Executiva Municipal:
um presidente; um vice-presidente,
um secretario; um tesoureiro e --unl
proeul'ador;

II - Comissão Eotecutiva Regional:
um presidente; um primeiro e Uln_ SB..,
gundo Vice-presid'Jntes; um prim.eirú
e um segundo secretários; um tesou...
~.'eiro e unl procurador;

III - Comissão Executiva Nacional:
um presidente; LllU primeiro, um se
gundo e um terceiro vice-pr'8sidentes;
um secretário-geral e- um primeiro e
um segundo secretários; um prilnBil'o
c um segundo tesoureiros e dois pro·
curadores. '

Art. 18. Os EliretóIios eleitos de
l1cól'do com êBte Ato tB1'ão mandatu
de 2 (doís) an03, a contar da data da
l'63pectiva pOi3se.

oeus futurm membros de acôrdo com Câmara dos Deputados o" Projeto de
til disposto nfste ·artigo. Lei em discussao.

A medid,} tem o objetivo ce adaptai'
li. rf'alidade político-nacional, a situa
çáo dos a~uais dir"tól'ios partldárlUs.
cl1,ios mandatos estão quase conclui
dos. A úL!imu, reestruturação parti
dária foi feita sob o impélio do Ato
Complementar nÚmeTQ 54 de 20 de
rn8Jõ de 1969, como muito bem lem
bras os autores da pl'opnsição._

Acontece que, pel8. atual legislação.
todos Os Diretórios JIIlunicipais terão
eX2.uridos, em 10 de agôsto próximo,
os seus m9.ndatos.

Urge, p'lrtanto. uma provicêncla
evitando a completa e:;:tinção d08
mesmos ssm a atualizaçao das nor
mas que regeln a n1at~ria.

A proposta sub-judice vem de en
contro a. esta necessidade. que é de
indiscutlvel relevância.

03 autores da iniciativa confessam
com lealdade:

"O Projeto foi ele,borado pelos
gignatàrios por determinação do
nobre deput8.do Ulisses Gulm",
raes, presidente nacionaL dO
MDB. Ent,rc:tanto, representa

Art. 19. Para os Estados, onde nãD contribuição que não tem car{,-
houver Diretório Regional organizado. ter cefinitvo, suscetível. port::m-
a Comi:3sãq R'Ceeutiva do Diretório to, de a-eolher sugestões para o
;NaclOnal designanj, uma ComissãD seu .~,primoramento".

provisória, constituida da 5 (cinco I Como vêem os senhores deptltadoH.
membro.s, presidida por um déles, in- não repr0senta o Projeto uma ques
dicado 110 ato de designação. e. que se t[o politica.. ou um ponto de "ista
incumbiTá de org[\nizar e dirigir a lechn.do do MDB. 'l'rata·se de uma
Convenç§n Regional, com a .co~peHm- colaboração alta. digna e" oportuna
eia (lo Dh'etório e da Comlssao Exe- que merece os nossos aplausos.
cutiva RDoional e com os podêres xe- Ademais. nao poderia o Poder Lo"
feridos no parágrafo único dêsw ar· gislativo ficar indiferente ao problp
tigo. _ h- ma. Tinha que ser tomada a inicia""

1?arágrafo únicO. Onde nao ouve! tiva, não parbicipando de qualquel'
DIl'etól'lo Municipal organizado, a Co- dto protehtório, de omissão ou de
missão E,{eclttiv,í do DiNtório Regio- n10ra. prejudicando o mecanismo po
nal designará uma Comissã.o provisó- lítico-partiêário de nossas agremia
ria de 3 (três) membros, sendo um çôes. ReEelmente, estamos há cerca
.dfies o presidente, a que.l exercerá a3 de se&Gcntl:\ dias panl, extinção dos
<atribnicões do DirBtório e da Comi~- mandatos dos Diretórios lV[unicipai3.
cão E:úcutiva Municipal, para os efel- A medida. adotada, tem inteira e
tas dêste Ato. absoluta oportunidade.

Art, 20. Nas Conv.ençõe5.de que tIa· o Poder Executivo. segundo lt Im·
ta êste Ata. observar-sE-ao, ,no q118 prensa e alguns lideres do Congresso
couber os Est.atutos doo5 paróldos po- Nacional. pensa em remeter ao Le
liticos.,' salvo onde o contrariarem ou gislativo proposição idêntica. Mas,
ã legislação em vigor. est2s informações estão sendo vin·

. " culadas há mais de três meses, sem
Al'L 21. Não podem ,s<8r candi?~to;:, serem objeti\ra(~as. Não pod6mos,

na'~ CDnvencões regul3..d.as por ~ste pois, fie'!)' na expectativa aguardando
Ato além dôs já impedidos por lel os as soluções de outro Poder. Se assim
ckl~láO; que foram a'Lil~gido~, pelas agíssenl0s. estul'íamos abdicando da
ro-edidas previstas nos al'tlgos ;º e 10 nossas prerrogath-as. E esta" Com13:o.
do Ato Institucional 119 1, de ~. de são 'não entende por êste ângulo, e
abril de 1964; H e 15 do Ato InsLltu~ tanto b assim que no problema da
cional n9 2 de 37 de outubro de 196" tramitação dos projetos de lei altc
l) 49 e 69 d~ Ato Institucional nO 5, de rando OH nossos Códigos. mesmo com
13 de deZémbro de 1968. a noticia de que seriam enviadoa

Art. 22. O Trihunal Superior Elei- ante-projetos 5ôbre os mesmos pelo
toral baixará, dentro d?, 1?razo c~e Executivo. decidiu. por unanimidade
qUlll~e dia3 contados do mIOlO ela VI- não paTar ou edancar o legal anda
genciR deste Ato, as instruções neces- mento das propostas aq\li allre5enta-
sárias à sua perfeita. e:recução. das. .

. Art. 23. J1:ste .'"to Complelll,zntar en- Aqui temos que cumprIr o nosso
trará em vigor na data de sua publi- dever. independente de' qualquer 1n
cação, revoga{la" as disposições em terferência etsl'anba.. Estribados na
contràTio. Constituiçã.o da, República e no Regi-

Bra.silia, 20 de maio de 1969; mento Interno, nada temos a tel?el'.
14Bg da Independência e 81" da No caso concreto! tal a. premencia
República. _ A. Costa, e Silvu. - de ~emp(), que preClsamos. t;lal' o rr:als
-Luf.~ António da Gama, e Silvu. - ráPIdo a:ldamento a materla. ~e Isto
Augusto Hamann Raãemo;lcer Gril- nào ocorrer, vam~s ter inevltàvel
1l1niJaZCJ. _ .Aurélio de Lyra Tavares. mente.a. pror.rog~ç~.o dos !!!.an,!at.os
_ Mozurt Gumel Valente .limior. _ dos atmLls Dlret?1'lOS lV[Ul1lClpaIS, o
Antônio Delj1ln Netto. _ Maria" Da- que seria. lamentavel. e ~epr.es.ent.arla
1!id.•4ndreazza. _ Ivo Ar;;ua' pereira. um atestado de nossa dISphccncJa ()
_ Favonno Bastos Merdo. _ Jarb~s omissão. .
a. PassarinhO. - Márcio de Sou;;u e D~I, r~petiI!)03. a oportun\caele do
jUello. - Leonel Miranda. - Edmun- ProJeto. .,
ao de Macedo SOares. _ Antônio Dias A proposta em drscuss1io, mesmo
Leite Júnior. "- Hélio B ;/trão.. traduzindo uma orien~ação partic1n-
José Costa Cavalcanti. - Car!o.~ F. ria. foi colocada em termos elevados
de 8í7nas e honestos. "

• , E' uma proposição técnica podemos
COMISSlf.D DE CONSTITUIÇAO E, dizer. Ela pretende a ajuda, e 'a cola-

JUSTIQA boração de todos.
Parecer O Projeto de Lei simplifica bas-

tante as exivêndas da. filiação partI
dária, a' sua reestruturação e torna
mais facil a mecit1lica da preparação
e realizaçao das convençôes. Torna

mais slmpleE: o problema do quorum
nas reuniões partidárias e estabelece
requisitos que pOGem ser ~ cumprido~

àe pronto, -até nos pequenos munl
clpios.

A iniciativa é legitima (artigo 8.',
número XVII-C. F.i. 0" seus tê~
mos estao condizentes com a boa. téc
nica legislativa. Não há confhto
constitucional.

Somos pela -aprovação da matéri».
com as emendas anexas.

);; o parecer, SMJ.

Sala da Comissão, em de m9.1o
de 1971. - Petrônio Figu.eiredo, Re
lator.

EiVf&."'DA DA cm.lISSAO DE CONS
TITUIÇAO E JUSTIÇA

Dê-se a seguinte redaçãó' ao artJgo
23 do Projeto:

.. Os diTetól'ios e18itos de acôrdo com
esta lei terão o mandato de quatro
anos".

Sala da Comissão.' em de maio
de 1971. - Petrón1·o Figueiredo, Re
Jator.

IV - O SR. PR1lSIDENTE:
(Rel/naldo Santana) - Está fin

da a leitura do expediente.
Passa-se ao Pequeno Expediente.
Tem a palavra o Sr. Flol'lm Couti

nho.

o SR. FLORmI COUTINHO:
(ColrlunicaçlflJ. Lê) - 81'. Presi

dente, 81'S. Deputauos, recebi em nu
nha residência, n8~ Guanabara. ent.1
duele de classe e out!OS int8ressad.os
solici'ando fosse eu o intClmedial'iO
junto a S. Ex? o Pl'esidente da Re
pública na entl'ega de um menlO
nal, com cêl'ca de mil assmaturas de
ex-favelados da Cata.culnba, hoje mo
radores do Conjunto Residéncia. do
os ex-favelados de Catacumba.

O l'eferido memol'iai t1'ata do acr€,,
eimo de preço dos apartamentos dIs
tribuídos àqueles signatários, entrE:
gues seUl tacos e conl acabamento de
péssima ordem.

Imediatamente, Sr. Presidente, Srs.
Deputa,dos, dei cumpl'imento à mis
síb. Tenho em meu pocler o do
cumento do Correio, que comprovll o
envio do memorial, com mais de mil
a:sinaturas, ao Sr. Presidente da Re·
pública, a fim de. que S. ExÇlo torne
conhecimento daquela situação de
miBél"ia, das injustiças que fazem C0111
os exàl'avelados de Cataculnba.

Fazen1, no mesmo lnemol'ial, refe ...
rêncla ao fat.o de lhes ter sido Pl"O
metido. quando aim]a residiam na .a··
vela da Catacumba. que os aparta
mentos de um qUal·to e úma sala
custariam a prestação mensal de se
tenta cruzeiros e que estão paganúo
oitenta e sete; que os Àe -dois quar
tos e uma sala custar-lhes-iam 1.0
venta e cínco e que estãD a cento e
vinte e três cruzeiros e, .ainda, que
os de três quartos e uma sala lhes
fóra prometido por cento e de? cru
zeiros e está-lhes custando cento e
oitenta e seis cruzeiros.

Assim, ',sr. Presidente e Srs. Depu
tados, verificamos que êsses aparta
mentos sofreram uma alta absmda,
de vez que os últimos. assinaladm
atingiram a casa de quase setenta por
cento sôbre o preço prometido.

A. maioria dos moradores, ex-fave
lados. l1áOteve nenhum aumento sa
larial. p.ois trabalha por conta pro
1)l'la e111 biscates e becos eventuais.

O aumento eS3as pl'estaçues vem
criando sério problema social () che
ga a obl"igal' o ocupante ao" abandoc
no do imóvel. da noite para o dia,
ante a dificuldade de cumprir seu
compromisso na qualidade de CDm
prador, perdendo. inclusive, as pres
tações eventualmente pagas.

Na qualidade de npresentante d::
povo da Guanabara nesta Casa. as
somo a Esta tribuna, para üirigil' um
apêlo a. S. Ex~ o Sr. Presidente da
República no sentido de que eBtude

junto a COHAB-CHISAN uma mr'.•
neira de atender aOG justos rEciamos
dssses humildes moradores do Con
junto Residencial do Quitungo. (1l'Iuf.
to bem.)

o SR.. r,IÚNTEIRO DE BARROS:
(COmunicação La) Sr. Presi.

dente, 13m. Deputados, tomei conhe
cimento de um aconteCimento la
nlentável, ho-rrlvel e nluito tliste
ocouido na cidade de Fmnca. no" dia.
22 último. Naquela F'mnca, cidade boa
do interior' de Sào J:'lIuio, que tem
se distí11guido pelo seu e:r-:tl aordinárl0
slesenvolvimento industrial, social. eco
nômico e político, desenvolvimento
baseado e .alicerçado pelo caloi' e de
dic~,çií.o do S8U povo, naquelSJ cidad(j
situada nD Vale do Rio Gw.nde foi
assassinado, 110 dia 22 últllu(}, por ;;
tiros de revólver, o jovem e ilustra
Bacharel Pláucio Angelo Prezotto,
Delegado de Folícia de Patrocinio
Paulista, no exe:'Clcio de seu cargo
no Plantão da Seccional de Fl'anCrl,
sua terra natal. O Dl'. Plàueio An.
gelo ela 111embro de lllna das l11a1s
tradicionais familias francanas, a fa~
milia dos Prezotto.

O fato. Sr. Pl'esiclente e l10breJ
Deputados, é mais grave, triste e 56
rio ainda, porqu.e o assassinato foi.
praticado por llln soldado da Poli
ela. l\!IilitaT do Destacamento de Fran
ca. Nome elo assassino: Rocerto Gar
cia Ferreira Mart.im. lV[o-tivo; não
houve. Não houve Inativo algum, DSe...
nhor Pl'esidente e Srs. Deputados. E:
o que cons~a: não houve mõtivo. Cem.
tra aquelo. ocorr2ncia brutal ao 1.\530
ciação dos De19gados de Policia do
Esta.do de São Paulo expediu um co
municado oficial manifestanclo a BU."
veemente repulsa por aqui;le ato pra
ticado POI' elemento imaturo, in:es
ponsável, que procul'OU com sua ati
tude' lançar nódoas nas páginas dos
heróicos feitos das polícias paUlistaS'•

O nobre Deputado Ivahir Fl'e\tt\s
Gl'I.rcia. Presideni,e da Associacão do:\
Delegados de Polícia do Esfado de
Sií,o Paulo, da trtbuna da Assembléia
Legislativa., e::nocionado, íêz un1 apêlo
às autoridades estadl1al e federal, pe
dindo um bas'ta a êsse3 acontecimen
tos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao
a.ssumir o meu mandato nesta. Câ.
mara. trouxe comigo o propósito ina
balável de bem servir o Brasil, COll~

flanta nos postulados da RBvoluçã.o
de Março de 196·1. A :posse de Laudo
Natal. como Governador do Estado de
BELO Paulo, e a filosoiia politico-.ad...
ministrativa que adotou P"l'" seu Go
vêrno tlv.uBlnitida eln luensagem Ia.
pidar à Assembléia Legislativa Pau
lista, na solerüdade de sua investidu
m, são fatôres que me animam ao in
formar a V. E:;:[w., ao povo pa.ulist:.
e em part\cul~,r-ao povo de FJ:ailca
e Patl'ocmio PauUsta que o nosso Go
VGl'naclOl', que é rente como a gente,
que é povo como n5s, saberá, dotado
com o espirito de Justiça e objetivi
dade, característiea-s marcantes de
sua personalidade e atuação. a.purar
os fatos e l'esponsabilizará com a de
vida punição o culpaclo ou culpados.
Ge houver.

Quero nesta OpOl tunidade, Sr. Pl'e
sidente, manifestar nossa tristeza pelo
infausto aconteCimento e apresentar,
em nome da Associaçao dos Munwi
pios do Vale elo Rio Grande. <J
em nome próprio. nossas maIS s"'n~

tidas condolências à familia enluta
da, bem como a todo povo' d8 Fran
ca e Patrocínio Paulista.

Sr. Pl'esidente. Srs. Deputados, olt
tl'O assunto me traz à trib\llla.

Houve épocas em que se pregou nes.
te Pais um falso e demagógico nacio
nalismo. Nesses tempos passados,
inexistia o amor citadino e regional.
I~""",--'-"~"" "0- ,,"o,. possibilida-
des-'destã'·g·rand~ Nãçio, verdadeiro
coniineJ:lte no Continente americano,
pessimIstas e incrédulos fala.vam mui.
to e não diziam na.da. Citavam exem-
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;10,. de potências estrangeiras, ~~::.--;dade OOOl'de~ar medidas fi estudar ,a na ânsia exc.. luSiva de colabc.rar t il8 vantagens e direitos decoT1'en~
'rando o ,valor do próprio IWVO bra- criação de uma Companhia do De·, com o real progresso do nosso Bl'~ tes do contrato de trabalho.
;'íileiro.' senvolvimento Integrado do Vale do sil, vêm, através do presente mp· \ ,Considerando que o govêrno

Feliz~ent~, os tempos passaram e ~io Grande" ini5liativa q~lt, a dil'!'to- 1 mOl'~al! aprese~t~~r, C~ln clareza, está a concitar cada vez mais

I
o Brasl1 Vlve uma nova realidade, na. da Assocraçao tomam paulatma. exatldao e obJetIVamente, Vana5 estreita colaboração dos Dirigen-
onde os problemas e as dificuldades, mente; objetiva também pl'Omover I reivIndicações que se fazem ne- tes Sindicais ,notadamente no
que são muitos, não conseguelu ul- com a colabgração dos ól'gãos gover-: cessârias para o perfeito entro- concernente fi Previdência Social'
,trallassar a valentia de um povo que -namentais a proterão ti e:'ploração 'samento social ,::ntre emprega'\lo· I Considerando que naralelamen:
,,(\be o que quer. dos l'ecursos naturms da regmo e de- empregador-Sovemo, pedindo ve- te a êsse cl1amamenfo do GOI'[;r-

Ao mesmo témpo que o Govêrno senvolver outras atividades e' setores nia a V. Exa, para, juntamente no, o Dirigente Sindical está a

l
m:ede~al a.ceita o desafio da Amazô- relevantes para o desenvolvimento do com as l'eivindicações era l;tpresen. braços com' os inúmeros pro1Jle'-
~:ma, lrradlando aos quatro cantos do Vale.- 'tadas, oferecer s,lguns m1JS1dios in- mas de seus assocü'.dos;
I,pais um clima de otimismo conta- Nós, que no próximo sábado esta-, -dispensáveis -para a pra'icabilida, Considerando qne o Dirigente
giante, no meu Estado e 11a minha remos em Guu.ira, partIcipando do V de das mesmas, como se segue: Sindioal, -regra geral, cumpre o
iReígão, brasileiros corajosos atendem Encontro de Prefeítos e Vereadores L - Gctrantia no eni-p""go pare; seu mandato no emprêgo, visto
o chamamen',o a todos :formulados, do Vale do Rio Grande, cDmprome~ o ex-dirigente Sindical. que as Entidades Sindicais não
participando de um trabalho de gran- tendo-nos com V. Ex~, Sr. Preside!)- .. , - dispõe de recursos para desligar o

:p.e profundidflde, cujos resultados fu· te, e com os dignos pares, que trare- ,JustzjzcatlVa seu diretor d,~ producão'
,turos divi~alm~s explêndidos, como fa- mos para esta Casa os resultados que C6nsiderando que o Dirigent~ Considerando ser impossível o
',Jmlosas 6a,0 todas as metas executa- forem 'encontrados, pois entendemos Sindical sofre coacão dA tôda es. exercicio pleno do mandato sin-
'.'d?,s nesta. Pátria, ,onde: o 11npossível que a Câma:'a Federal poderá ser pécie, inclusive transfe.incia e de. dical nestas condições, ,
#" se jaz e 005 n:üagl'es começam (I uma gr~nde l11ce~_tlvadora do progreG- missão, quando retorn~ 3,0- ~,erviço ' Propõe:
'Urot.!"" graQas ~ mconíe~te capacldct· gresso nessa Reglao., ao término do mand,1~() sindical; ,
!ie ae lma.gmagao de .Ul1~ povo qUe co- Sr. Presld.ente, 81'S. Deputados, o Considerando que a 'perspectiv.1 ! Seja permitido o desligamento

,?negou a sonnar cOISas que nunca Governaaor Laudo Natel. ao receber dessa coação cercea a i;berdade ae do Dirigente Sindical da emprêsa,
r,la:ístiram, perguntando, por que não? comitiva do Estado-Maior das Fôrças, ação do Dirigente no Sindicato' sob as expel1(;as desta, garantm-

\ Referimo-nos, Sr. p'~esidente e 81'S. AEmadas, disse que ,"se o Govêl'llo porquanto as pressões sao tanta~ do-lhe tôdas 2'S vantagens e prer-
,Deputados, aos e:;forças dos povos que 11:"0 encontrar uma formula. pa1'a r~.. maior~s quanto mais ",tuante no rogativas decorrentes do Contraio
habitam o Vale do Rio Grande, uma d:0alizar " ho~em no I~tel'l~r, a!?,,:· cumprunento do mandaw; de il'2,balho como se estivesse no

..pas resel'vas mais impol'tantes do in- püal el!fr~~tara uma. ~Ituaç.ao caotI- Considerando que iJ sindicaILs~ trabalho efetivo, inclusive a per-
'Jterior bra:;ileiro, região que poderá se ta e ll1Vlayel, adllllllistratlvamente. mo sob o regime de opcã" tcnde Ico cepção de fél'las integrais.
constituir num ve;cda'Cleiro celeiro de Mas disse mnda o Governador, que o desaparecer, porque a angúst'a do 4, - O Contrato de Trabalho,
alimentos, pal'a o Brasil e para o que nos dá confiança para e,!frent~\l' retôrno ao trabalho "em "a menoJ ,inclusive o de período injerior a
nmndo, desde que explorado por lId- um p1'oblema, de;;s~ natureza e o cl.!- garantia de permanêncla HlJ cm- 1 (um) ano, só terá validade com
ministrações dispostas a colocar entre ma geral de otlmlsmo da populaçao prêgo, não se' compens\I pelo de- a assístência do Sindiaato da
ss Pl'iOl'idades o problema do abaste- que acredita nos governo_s estadual ver cumprido; classe do tmbalhador.
çimento da humanidade. e nos homens da Revoluçao. O Go- _ Considerando que o advento ne Uonsidel'ando que o paráarafa

'. 0- Vale do Rio Gl'anç1e é rIco pelas vemador La1;1do Natel prestou escla- garantias e gozo da tran:juílidad'l 1.·, elo artigo 477, ela Conso"Ílda.
Imas torras de primefm; pelo seu 1'~aime~t()s so~re s,eu programa, ~ml- no exercjcio da -vigência sind;cai ção das Leis do Trabalho, modíIl-

'complexo enel'gático e peios irigorifí- mstratlvo e sobre assuntos gerals ,li- estimulará o movim~nto sindical cado pela Lei n,O 5.584, de 26 de
cos instalacjos na região de Barre. gados aos grandes problemas l'eglO- no Pais, formando-se novos Hde- junho de 1970, refere-se apenas

,,tos, Sua seieção de gado fino; o de- :naLs e ao desenvolvimento do inte· res para o -engrandecimento do ao pedido de demissão ou recibo
'senvolvimento da 'sua citricultura; a 1'ior. ' , "Brasil glgaJ~te", isentJ da cor- de quitação firmado pelo enípre-
):liversíficação de sua lavoura são pro- çoncluindO". Sr, Preslden~e, quero rllpgão e da subversão; gado com mais de 1_ (um) ano de'
[Vas concretas que permitem a forma- registrar e ratlflCar, desta tribuna que Considerando que 03 Eíl)dicato~ sel'viço;
,llão do trio capaz das grandes me- nós do Vale d~ RlO Grande acrecl1- se constituem em órgEos dos mais Considerando que os contratos
:l;amorfoses: União, Estado e MunI- tamos no Governo _estadual e nos importantes na' diretrizes governa- de trabalho eom duração inferior
cipios. E quando fi presença do Go- homens da B,evoluçao, porqne tam. mentais; a (um) ano deixam muito 'a de-

'Wémo Central torna-se indispensavel bém acredita~os em n6s mes:nos, Considerando íina!mente que a sejar, eis que os mesmos são fei·
num pedaço do Brasil, ' entendemos O desenvolvlmento_ de ,una lJ:rea, (lo liberdade do exercício sindical e a tos 11 revelia dos, Sindicatos;
que nós, desta Casa, não podemos nos Esta~o de uma ,Naçao se efetIVa 'm 'renovação constante de seus dirl- Considerando que os trabalha-
omitir, com o risco de sermos con- funçao da capacldade d~ §eus homens gentes, acelera o pl'ogeeEScJ da, sa- dores, geralmente, sã() sensivel-
idenados p61a lll'Ópl'ia, HlstóTia, que em acreditar no que sao cápaz.es de dia redemocratização' do Brasil mente prejudi<:ados quando da a:>",
cobra de cada geração sua parcela realizar. (lIillito bem.) p' _. 'sinatura dos dtados contratos,
,de apoio a -todos os R,J:ogramas de de- /opoe. Propõe:
'Ilenvolvimento e progresso. O SR. \VALTER SILVA: - Seja estabelecIdo que a dis- '..

No próximo sábado, dia 29 prêfel- (comunicação - Lê) - SI', presi· pensa do Ex-dirigente sindical só - :seja acre.scentado ao artigo
tos e vereadore:> que formam a As. dente, Srs. Deputados, OCUpi) a tri·· terá validade quando fôr, funda- 477 da Consolidação das Leis do'
sociaçã(} dos Municípios do Vale ,d(} buna para ler memorial de reivindi· mentada no artigo 482 da CLT. Trabalho, o seguinte parágrafo:
iRio GTande vão se reunir na cidade caçÕes dos trabalhadores do mUJ}icí.- 2. _ Extensão do horário de "O Contrato de Trabalho, in-
lPaUlista de Guaira. rica pelas suas pio de Campos, Estado do B,io de Ja- (j,tendimento da jarmácia do •••• cluslve o de período inferior a 1
:terras, Pêlas suas lavouras em fl'án- neil'O, 'dirigido a S. Exa. o 81'. Mi.. INPS., inclusive plantão notllr- (um) ano, só terá validade -com
co désenvolvimento, a fim de que se- nistro do Trabaiho e d.. Previdência no. li assistência do Sindicato de
jam planejados programas de gran- Social, no qual se pede: garantia no , Considerando' que a manuten- Classe do trabalhador, bem como
de alcance, A eletrificação rural, ~e- emprêgo para o ex dirigeni;e sindical; ção de uma. só Farmácia pelo o recibo de qUll acão elos direitos'
lua que vem ,merecenCio estudos prio- extensão do horário de atendiment.o Instituto Nacional de Previdêncim trabalhistas decorIentes do mes-
iri,tários do Govêmo Central e do G?· da farmácia do INPS, inclusive plan- S?cial no municipio de Campos mo. -
.verno do Sr. Laudo _'iatel, em Sao tão noturno; exercício do..mandato do nao atelld8 a mínima parcela 5. Suspensão do aval aos
paulo, estará na pauta dos trabalhos, Dirigeni.e Sindical sob as expensas da das necessidades ~dos Previdenciá- Sindicatos nos empréstimos jeitos
outro as.sunto relevante, e por êste empregadora, com tôdas as vantagens rios; pelos associaáos na Caiia Econô-
nós de Brasília devemos nos ínte~es- e direitos decorrentes do contrato de Considerando que a mUdança mica Federa. do Estado do Rio
~ar com especial carinho, é a fIxa- trabalho; o contrato de trabaiho, in· para um prédio-maior só fêz ali- de Janeiro S. A.
cão de "Polos de Atração' para ;) clusive o de periodo inferIor a um mental' as intermináveis lHas' Considerando que as diretrizes
tV'ale do Rio Gnmde. ano, só terá validade COm a a,sSlS·' Consideralído que o probiema estab81ecidas pelo Govêrno para 't

Enouanto o Vale do Parailla, uma tência do Sindicato de classe do tra- não ê espaço, e sim maior quan- obtenção de empréstimos por par··
idas lnais válidas experiências de in- baIhador; suspensão do av:ti dos ~in- tieladó de horas de atendimento te dos trabalhadores junto a Caí·
tegrugão do Brasil, possui nas cida- dicatos nos empréstimos feitos pelos aos previdenciários; xa Econômica Fec1eral do Estado
âes de São Paulo e Rio de Janeiro associados na CaIxa - Económíca Fe' Considerando que o' comércio do Rio de Janeiro S. A. colocam
dois grandes imllUlsionadm:es do seu deral; alteração da I~tra ct, do artigo lida com parcela de público que os Sindicatos em situação melin,·
progresso, favorecendo seu desenvul· 132, da Consolidação das LeIS do Tra- utilíza das 8 (oito) horas de tra- drosa;
ivimento, o Vale do B,io Gmnde ob- balho; isenção dos impostos recoihi· balho; Considerando que os SindicatOlI
~etiva fixar Brasilia e São Paulo co- dos para o Instituto Nacional da Pre· . Consderando que o comércio' não possuem a .necessária situa··
mo seus Paios de Atração. vidência Social, por parte dos Sindi- farmacêutico mantém plantão-no- ção financeira para se responsa·,

As estmdas pavirnenta'Clar; QU6 ca.tos, sôbm serviços prest~dos á en- turno; bilizar pelo débito ,contraido pelo
.unem São Paulo e Brasilia, cortan. tidade sindical por terce1res; medi- Considerando que o INPS 10- associado;
do o Vale do Rio Grande; os trilhos ficações no Sistema. PrevidenCIário, cal aumentou espaço e reduziu o Considerando que o trabalha~
'da Comp8,nhia Paulista de Estradas com as proposições que o memorial horário de atendimento ao previ- dor, não estável, pode ser dispen-
(1(;) Ferro (bitola larga) que se en- especifica devidamente. denciário de 8 (oito) para 4 (qua- I' "ado a qualquer momento pel(l
contram em Colômbia, divisa com o São os seguintes os termos do alu- tro) horas; • empregador;
.Triângulo Mineiro e que poderão ser dido memorial: Considerando que nada Justi- Considerando (~ue os juros esta•
.11rolongados a.té a Capital 'Federal, "Exmo, Sr. Miniatro do Trata fica essa estranha medida, belecidos para a obtenção do em·
Eão alguns dos pontos que merecem !lo - • préstimo é por demais excessivo,
atencão de todos, sem contarmos o lho e da :pr!lvidência BOliaJ Propoe, ou seja, 24% a.a.,
:valor estratégico do Vale, pela sua DD., Dl'. Júlio de Carvalho _ Seja determinado que o ho- Considerando que os empréstl.
situação geogl'áfica.no interior brasi· Barata rário de atendimento da. FarP1á- mos estão sendc) feitos indiscri·
aeiro com IúcU acesso ao litoral pau- Os trabalhadores do 'munlclplo cia do Instituto NaCIonal de Pre- minadamente, níio existindo pro·
ilista' e a Capital da República, de Campos, Estado do Pio de Ja· vidência Social seja fixado das 8 porcí.onalidade ao salário perce-

A Associuc,ão dos Mtll~icipi08 da.

i
"elro, representados p~l' seus re5" (oito) às 17,30 hor<ts, mcluslve bido pelo empregado,

;Vale do Rio Grande, com foro e atua-: pectivos Sindicatos de Classe, con- com plantão noturno.
$)ão em todo o territóriO dos mUnl- fiantes na ideologia politíca do 2. - Exercício do mandato do Propõe:
ijipios que a integram, ou que nel~:.I atual Govêrno, imbllidl)s de pro Dirigente Sindical sob as expen- - Seja determinada li suspen.
;renham a fazer parte, tem por fina- ~ fundo sentimentalismo patriótwo, BelS C/a empregadorce, com tôrJ.as são do aval dos ,Sindicatos nO:1



empl'ésthnos :leit.os peJo~, as:~c'cia
n.o:J junto [L, Cg{1f~) E~DrJ6mit:~J F6

deral 5. _'", p9:'3andD ro empre
sa,rior, p;.rte interes3adl'L direta
mEnte no ljLSuntO, g 18SpOlll'~bili-

d~de aval. '
~ ~ejam os' iurQs, l'.Qbl'ado~ nos

emprestimos jli refer'ido", deduzi
do", pam 12% A.. a., ):l91J! como a
elaboração d.e uma tabela para a
olJt,ençã.o do ,empré~1;llllo dá _acôr
do com o 5'1l6riq per,cebido por
crcda trabA.lhauor.

6. - A.t,eraQ[lo da lDira "a" do
UI vigO 132 da Conso/i{f.aç,âo das
Lc:s do Trabaln.o.

,c'onsideraJ1dD que a Jurispru
dência. se' tem ma'Iifestado ,con
traria ao esLipuJadp'nl1, letra "a."
cio artigo 132 da Consolidação
das L,ds do Tr_,lJall].o, .cjtan,do co
mo exemplo a ,seguinte decisão:

"As ausências ao ser:viço por do·
ença~ são legai"], não se podendo
considerar faltas redutora~ de fé:
rias, pois EÔ o podem se~' fl~ que
uellepdem do cdt<Súo do eíllpre
e;ac!o;' para s'" justific8xem. Assim
corno tais p.usGncias não influem
110 p,eriodo aquiJ;itivo (artigo 134
dg C . L .';r. ) I assim t.ampépl não
devem jIJ,fluJ>' no peFiodo de Iun
çi'o <'las rériAs. fl,c. TE,T. Pleno
(Froc. 1.390 JJ9, ReL lV!iIl. Ama
ro Barr.eto, proferido em 5 dí7
!narço de 1071)_

cQnSicl,er8rrdo que :?, letra (te"
rl, artigo 13,1 rIa C.L.T. não es'
c1arece devide,m.epte o ES3UJ1tO,

Propõe:

-,

r,qf'in rk, Hl1r

o /SR,. l\'L'l-Il~. NETO:
(ÇOnllfl1faagilp .,... Lê) - ,!:>a1}lenUl,

velmente, 81'. Presidente, 1}o d6cQr
r~r g{l mtimo cjjt'\ (la, ~emapl1J qUE' ~e

?C~~;~i~~t,~~; ~a~r_ SI' p:é·I~~;~;'~;'l';~~f~t:~{;tJe~·J~~,i~~i~;;~~;;;
2!dente~ YS-:1l10 hejE', ft, tr~I~""111'~ r'<~:~':"IL'~:ra o chefe 60 8Jtnal G-oyêrno d'J Pi:""

~7r:~~~~~Y~:~~t~i~;,;'*':f,:;~i~~;';:;~à,;i~
lr2'3EO rio Ilr~1iJ. 'i. A ait~rado ane se p"él;e:' '1~ 2nko-

EE:st;:,t (J e:-~::.n)e fel'enq .e -imV)iJ.JC.a!(hcÍl: na (!or"'3t~tu5.c20 ào -P3ITn{~ 6
rIflS 6zt?/:ütLc:;.:; ré{etenta~ Pis an:eC3·IP2.l'a a. qu~l o DJutC';: ("JJ-l'eú=;lid0. I'ri'?..
dações de trIbutos paTa que se COP-::;R nf:ncí,J}I' n5.o 8JBntcu õ.~vié.12n!3ntet

tBJe o volurne de.s ;l'é'pdas que o tr,3>" na";'3,- ma!.:! é ser::áo g tI'(jn=.01'í~So ou
balho da gente d9> terra }ie j3l'l,2 CulxFJ Eu:h1,Í)tr-:cão ê~o;:: t&:~'1o.s {~~J pr,ó9riflJ
prtOpi.cill, p.âo só ~Q E~~/;1Cl), CQP'lO à OCiCt!tillC~:0 FC(~E:ral.

Urufip. .' lie~te C'2Z0, a f'de?ú~ci2}i de. vi?l.§l....
f~ Rê~ébedopa ..ele ~el1-de,s Est.ad~!..il~, cúo e CCllt:'tt u. prürCla Gon:b.tulçao

1'8r['n:tiç[~o rnodí?lar, .com U:'ll cprpo de FederBI' ent~.o. f!lf_16k;, rU:::-lc,nlenta!'
fU11ciQnG.l'ÍoB dos ma i8 t.'ofTlpetcntes S deVEria: no rn€u enl./3:nd2r, denuni:i9.r
cfnseios de su.?" so~n'igatÕe8. pqderá.Q Pl'e;:;idsnte- da Repút.'1:;.~El], 8, par cID:J
fc:,-nECr;;I: ('.,qmptOvantBs ctn, EQma HC;'''' ij'ntlc~8 di:"i~ddo3 aü Si'. l\[ini:::h'o 11[J.,
trcnômica. que ali é paS..fa pelo {'Ol}'" .JúEHca. .....
tr1lJuinte santista. Lcr:.z:ltcmoz, Sr. Pre,idwte: que

NB.3 nles:nl~'S !'ondiçõB&. eJJ.CI)ntra-se íh..t~s o:':JTrldo.3 no meu L:sta10 e e::
t~ l'q;'altiç>]o rb, f.crreC':t.dflçáo de Rer~- clu:sivam&rH.3 cla3ua alçada tran~bcr

das Ff:'dEl'VJS, podendo 1,tc:::t ar a bn-' dênl r:J.~'a o cenário de5ta, Ca:a., con...
po:ct2ncía do volume de (me é arre- cQ"'rendo para Il'B]:Jjnr nmi1 tr~i!içúo

~",dado. , 1<'2 nOõ3a l'er,::'3S2nb~';0 )1.0 Conp:c~CI
Cid2de q11e tanto COl1Cl/lTe pa):tl " U;:.r;j{Jll.aJ.

vidi?' iinnncr:'i!"ft. do_País" deve ~-Bl'E;i:'€T O GQ.vei~nar:lo.r !I.aroldo r~eon_'Pe:~;~
rI12.l!)l.' ?teuç'ao, npo Si> do Governa e3ti em,DsJ.1hRdo l1F!J rECUper[!~~o .Li"
e;st,r dl1~l, corno do }edeT:1" . Inanc::ira- cio f!11'HUá B. p2.!.'alelrrlJlBl~te,

mfehzmente. 'n'1o !la Sldq I!fetiY:l Estucia o aprlp1.0".:rm3nto da r.JfCjllma
essa correspondência., " fi munlcipio I admíni~t:'ativa e2tadllal, pl.'f1C8tiendCl,
vem lutar/do .cOm €!}re-lr,ntes dificuj- pare" tanto, IJS 'n1J):'jfl,::ações e::i:::ida:s
peo.eE, ;.e10 E.>ta(1Q r"~Qdel'11o. .

O atual Intervenlor J!'ep.8ral em Ouh assim 131'. Pre3idente, dE~eja·
Santos. General Clóyis B:w:e:,.a /:Ila- mDS afirma{' dest'l tribuna em nome
fiíl, militar do~, mais dlgnqs f; reB1lel- lig, maiOlia esma"l:1ql'a da lJalJcade,
tll.vels, ti:'I'nou pública rS'la situec~o p~~",nV,?D~0, que não pl'C'Gôatlll LS ~s
~[e embaraços 1'lnan;::ell'os ~€l'tivas fçitas, em especial as do meu

Não obst:inte êS5es Bntnv,93, 'f.m carrellr;,onú"io de partido, cujo con
realizando o~ General "d!'1lnistl'~ç",q teúdCl l"m ele tudo, e::c8to a Ená1'38
posit,va, ffie,'€Cedqra dos aplauso:; rIa! quanto [\0 médto d~" emenda Ofel'Gci
totalide.de da populag;io Gí,nLlsta, Ida à Pc2sembléia Lsgi~lativa dD meu

Desejo, ao rnanife~.tar',nin)1as preO"j E:t.3.do.
cupações com os problemns ~"-nt1Etai3, O S~, Governador do Parana ini
fixar' minha.. solidar!.eda.d~ com fJ ~o, Idou a sua admínir,l:;llçiio l'esta,bel€D8!.'-
vêrno da t'ldflàB, ,m-m'llant.lo SP,lo'ldO o ritmo_de renedade da atua"rro
,que acredito enconh'tra ec') n", cons governamental, parR, em segilida, ins
I-'iência do Govêrno federal -- par;; tpJar os illstlUment<J2 que faeili.tzm e
!lue seja dispensada maiqr ate/l~fn G ,se aiustem à dinâmica, da adminis
laboriosa c-omlina bunàeJ!':1 rlt: tra~ão e das responsabilidades que [I

R,eriro-me :L situacao em que e~tl. evolucão d03 Iab:m e eJ':ereicio do car-
a zona noroeste da' cldact'3, forlllada, @o e;{jg·em. -
l?elos bairros 'da, Arei" Branra,' JaT- A m~cânica da modem,a.. a"lministra
í:lim Radio Clube e adiflcimc~[\,s, ~s, çãq pu!J1iciJ, requer mqel)flCaçp'!8 prq
iJitimas chuvas caldas na' Baix!tcla fUl1Qas e sul:lstiincia,is na atpal f.stru
Santlsta evidenciaram ;>8 Eofrinwrilo8 tura, uma yelO que Q Eúcutivo é hQjo
CiOS seul: mori:l.dor.es, -:Com- a:~ ench8:!- Qgr;3.ndB mnnap.dg,nte des n,egóciús dQ
te.:: e os prejuízos ocasionados. País, pois int~Tiere naS QuerQçõt?s 1:0-

Desde muito tempo ",em "enclo ff!- merciais direta Ol! ineliretawente.
alamada-a at8ncã() do Departamento Dta série d.e exigBndaslliio impli-
de Obms e SEln€amento da, União cam l'estlÍl;ões ou u-duçQes na cOm
pam êzse prcblema. Foi _iniciada· a peti311eia dos Dlft~D5 podêres, mas, ~S~<l
drenagem, com a constr\lJ.}ao de çanal [,im, no €dabGlecnuento da llE'cessarlp,
que viria b~neHcial' em muito, ao pom- ordene.çDo e planifica,ííQ - zegundo
plementaçfoo. dos frabaliWil daql,f'les os .entendimentos e opservadqrf's da, ~

bairr'os, hoje aIlrc 3entandri ll1iávf;1 nolitica administrativa do Estado.
indice populacional s habitadq, prin- - O qlle importa, 81'. PresiDente, Ó
riipa.lmente, por' tranJN dQres. J:lue o Govêrno do pp.l'aná est'" voltado

A Prefeitura MunkipJ,i Dão rllspõe P?ra o desenvolvimentq. Pa.ra tonto,
de recursos para pnfl'e-lta qPT<, ele já afirma que pretónde ampliar a .ca
tamanho vlflto, e (J rntervr:nt,[)r Ban· pacidade dos porto3 piJ.l'Imaensgs, con~

eleim Brasil já sentiu s registro,' '" fqrme eEtudo· técnico Eccnômico - fi
relevância da mlu,çiio P'" problema tão nanceiro. dmko d!), J:o!ll1spçiiQ do Cor
angustiante. redor de IE'an3j'JDItes pa.ra e:~nort~.çiio,

Eis a rasão, Sr. Prpsirtellte, de TII!- émprezando recursr,s do Estado,- do
nha presença nesta tribu118' formlllrr FUllClo Portuário, do Qn:amento da
ap~lo ao Govêrno Ffd,eJ'fil, RD,fl que União e Olitrm plelt?edos. .
complete as obra,,- de drenagelJ1 ini N5.o é a n~lêJ:1;ca em têrmos neg(l
ciadar3 f há muitos anos I e Al1e ttntc tiWD8 qUE' intere?39. Z!J El.tual GQvêl'no
virà rru:lhorar as eondil.1õe3 rl'" yicl3 tlo:s dQ Paraná e IIllíHn rr!E'nQ5 à nossa
habitantes da zona menOB dCF.envol"t, hancada {"de:al. (iomun~'ando!'Om0';
dI" da terrn r,nntista. esforços da administra~iSo do Sr. Ha;

Traduzirã a providérpia gesto rj~ l'Oldo Leon Peres a bancad" [10 meu
atenção do Govérno Feder"l {,Jr'l I' 1m EEtado fie identificf2:á pa:'''' Q, CDnEe
os trabalhadores p~,uljstas, que n)JlJ- CUÇB.3 d-oó intsrêF.:ceJ parana OO '1'k'..
rejflm dia a dia, na l'€g:i§o, paitk,- Fala i:so, S. E::a. mantém c0nti·,
pftndo-do esfôrço naCÍon'-'ll 1~C10 60e~< nuameEt2 COnY?íJaçÕeS -e entrD li01en ..
gj.1ime~t.Q econômico brflsUe'rG1 na to,'; do mais a;to nível com 01 E'"nho
proporção re~pGitáveJ :!e >,UM f-,rcf<". l'es MiniGtroc, de FDhdo, D;c'etm-Gs de

Cqnfianres no atenclin1ento, q11e €E',;.. Autalquia.:: e Depari8.IT!,ntoJ etc.,_l'eG.
peramos virá imediateme!lte, ;,nteci- ~indíuando o a.ten:Um€nto ele medidas
pamos nosso reconhecimento., que bGnefiuiem o Pamná, !l. Admi-

Era q que tillhamoG i1 glzer, rr,111i- ni5traráo pública, 81'. Presidente, tem
ta bepl) , pTOeurad'J correr;prJllder aos verdadei

ro,," anseios do nosso povo, C1ne repu
dip, e deslJrei:~a as i':ntri!!,U3 que dist-ol''''
cem a ima~em, sempre re~oeit{'li.el, que
o Prmmá dúfifruta, no oonéêl to da Fp-
deração. '

desvinCl")~.(IO dll dec:ehção do
l1f-l,lárjo-rt.línÜn.o~ ~':'VE~lc1? E:~r es
t.rJechJa u:::nl!. (~:'tfl., n::R, l:'J)ual,
l:Jgra a a1t"êI'~)':;2~ (~OS f3euc V2J01'eS,
qbedi?L'E'l1dD q Í')dies €õtr.lJeJecido
pelo Concôlho Nado,:,'"J de' Poli
tica E,',~~3.'~}'~rtl, il~deD.end€.nte~nente

vii]'lSleE J:am,H.c;rs atribuídos
:ao '::.2Ji;rlo-ln~nirf1o, b~jJ1 corn.o ft'
flP.ta 2, ser fiLt~da elU cadp~ ano,
n~o ultcar:\é;:a,mlo o Ilrlmiel'O 8e-
n)É-'~tre~ .

d - SeJa 'l'eajicstado os benefí
cios do;::) aposentados tão lC..gp - de..
cl'etado llJ reviEf,o dos referidos
beneticios, ni':.o ultl'apa.ssando os
90 dias Vilas a dWl'etaçáo.

e - Seja a a.3~is~êl}ci,a médica
preste~. de imediato à n..ece..~.stda"

de do associado, sellS q.epe]+dentes,
com' consulta,g lTIi'tl'adas IJOljl , o
pr,a.zo ltlózimq de 1Q dia3 ..

f - Sejtl., detéJ.'minadQ a c'on
!..9I;em de te;npQ de seryiçQ pr8S
tD,do pc:jc's EeG'ura1o~ de tqdos os
Institutm de FI'evidência, né,:) im
pOl'l:a/lc'o' 1:e .oS ll)éêmO~' tenham
caráter Púpilco ou Privaào.

Dest.a fOl"IrlPJ, 81:. Tl.anistl'O, vol
tam à presença de' V. Em., reg
peitúEtl..i1uent'j) pDxe solicitar os seus
bons OfICios junto aos demuis Mi
l1Ístrm do nosm Pais, no sentido
de que sejam enc{)ntradog os
meio necessál'ios para se pôr têT
mo às difk'llldades que afligem
não só a êste Municipio, mas a to
do NOl't?-Flumínense, ti'azendo em
consequênda, 2. tão almejada paz
Bocia.! a, ê<cte povo tra)l!llhador e

- ;Seja ultEradq a leh'8" "a" do ordeiro, como o é por fndole, todo
fatigo 132 dJ, COl1siledação daH povo brasileiro.
Leis dq TraJ:nllJi), íJOin a seglfin-
te redação: Ifi' Qutl'a. forma, l'.elemprl'~os o

"ymte dia~ útejs que tiverem /losso i1íetUOSq en!X)ntra r~ahza.do
'ficado .i1 diôpo~iç§o do empT2ga- em :[3rasHia, em jun!).o de 1~70,
dql' dm'ante Qf doze rnese3 e não quando iizerrlO;:; entrega E\ V. Exa-;:.
tenl1am dadq j'TIai:; de seis faltas ljiri~i,c1o ao GDVÊrpQ, ,de ulll Me-
ao servIço, niío Jusl:ficadas, nesse mor",l, ,emde ez:ternavl1.m qs SfUS
ll~riD('fo. waiA angustiantes pro)))BplllB eIlu-

'I. _ 1~llnçãl" dos impostos re- grtia1)) JUe,didas fljl8 !heq pare-
cq,jlídQS liMO, Q lmí'ituta Nacio· cip.m capazes de ;SQ;[JIJÍl)I)al' ditos
,"/IH/a. de BrevídiJl,C/a Spciat, por proJilemas. na certeza de que o
'Púrte dos Síndicatos, sqbrll scr~_ Govêrno, do aual V. Exa. {,' lídi-
viços prestados à Entidade stn- mo l'eprssel1tãnLe, encQ/ltrarja !li
d(ca! por teTPctrps. . fól:mula ideal para satisfa.zer as

C;qncicJorapdq que QS qipdipatos :~)l;'s ))'IfLlli sinceflJ.'s f le~itilÚi\~ as-
nr.o' di~põe de recursos fipancel- ~Ões,.
rp~ ,capazes de igualar ao critério PCl~terlormentc, elp. novep1bro
comerciai d8~ qep1ais Entidades; de J970, por pcas)ão qas fIô'Eit)yi-

Cqn€jde,'anc!q que tiS SiJ1dicat05 dades da "Semana dq CayalQ", Q

são QrgõQS dE colaporaçilp do Go- então lImo. SI'. :rósé' Carlos' Viei-
vemq, sem finf, lJ.jcrp·tivos, ].'a. BíJ,l'bo"a. fazia. entregf1 ao

Exmo. Sr. Presidepte da' Repú-
Propõe: bliça, lJeneral Emílio" Glirrastazu
--,- Sejam os Sindicatos Isenta.- 1'4é[jici, ,de dOlJmnentq dos ))lais

dÕ2, dH~ cOlltl.'llJuÍl)qesr na parte oq,jetivos, maniplllado por to[jas
d. e~nprêsa nqs recolhimentos ao as ' cla~seEi reRresep.tatjvM desta
J:nstituto 1"12 CIonal de f'ri3vidên- região, colocando ('sse GovêrJ:1P a
cia Soeip,l, l3ôbl'e qs bs.rvíçOs pfes- 1Jra~ ,elas ma'~s .sentidJls I1eeeH3ida-
u1.dos à Entidade Sindica1 por ter- ele,s (le~te Murüdpiq, onde se su-
ceirqs. gerifi e Eo;lcitava, C.0P(0 fi3erf1m os

Q. - ~f(],àijicílÇãF!'i 110 Sf,';tsma traha){tedo).'es em Ijra.sífla; != çomo
Ptepjrlelwiririo, CO'il' as seguinies f!>zem neste lllOmento1 ooluções
PToposi"QPs; pjlr,A, (lq qeU5 U1a.i~ p,fucmntes pro-

a) - Sej!';, alterfdo o dispqsl- biemas.
tivq prpvid€l1ciflfÍll ,qU6 regullt o Assim. Sr. ll'linjst-ro, eSlleram os
,Mlxiliq-fllneral, em Bel1 arLjgo 44 frapaJhaelprcG dQ m]lliicipio de
(Lei Orgânica da f'revidênci:J, /30- Qalppq ::;ejarr, as sllas reinvindi-
eialJ I estendenelo o ))6nefjcio do cações atendidas na msdidl1 do
Auxilio-fupel,'1 /lO seguradQ por IlPS1íyé1, C0ll10 medida ela inteira
lUQrte d,1. -e:;rqsa, eOJlmarlhejra a justiça Governomenta.l.,
dep8l) d~ntes, nas mesmas pases
inseridas no citado artigo 011, da Ca,j)1pos - R-J."
L.Q,P.S, Essas reiYindicacões, Sr. Presiden-

(1) - E'.eja alteradtl q disposto t~, plJ.rtidas dos i,:e,bsJhadores de um
po ~.dig[} 2~, par~grpj'o 4:' /la •• qnico mljnicipjo, são, no 'entantol de
L. O .f' _S., com a ,elev.açâq dos todos os t".abalhadores do BrasiL Dal
índices ali 8stabf')ec!i1.q~1 com a a: impOl'tânda do problema.
BBgpinl,e 1',edaç8.q:' Êste memorial, apesár d,e entrectue

"Aq prestações dqs /JeneficÍos de ~
aposentadorib e rle "pxílip-posp- j;'t há alguns meses ao Sr. Ministro
."n, pãq POd131'80 ,ser infBt'IPres a do Trabalho, não pbteve qualquer' res
92% lia salánq-miP.jrljO do. lpC,al" post.a, não, tendo, sido providenciada
de tmpall1q do ~eg:llraqOI I)"m as qpalqljer medida pqr parte do Minis-
(la pensão, por mQrt~, liP% qo tel'io, cloT)'abl1!ho. .
llw"no salál jQ, afê il I'zt~pção do AqJ)i fie:>, portanto, ;nossq apêlQ e
último pensionista do conJunto de npsso prCltestq pelQ deseppq llllVi3rna
beneficíários. ~elftai cQnJ reíerêncià 1t llrpviilênclàs

c) - 8ejft q r.efljustal1lepto dos Iaq tmportante,~ em f/wqr c1ru pIasse
bell~llcjD~ d1l- Prevl<1énCliL,6C/c!i'! tt?ri)ijaciQr~, bra§jleirfi, 'rJ!,Witq béli;).
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cada dia, muna obm ou com;truçã(Jl
civil.

S1': Presidente, em :face do qtlD pre"
ceitua \) Código P,enal, em seu artigo
132:

"Expor a vida ou a saúde de
outrem a perigo direto e imi~

l1ente. pena: tlês Illeses a um
ano, se o fato náo Se cOllstituü'
crime mais graveI',

deveremos encaminhar à Casa, den~
[;ro de alguns dias, projeto de lei dis
pondo sôbre a l'8,?ponsabilidade dd
engenheiro, para com -aqE€les que tra..
balham .em obras de construções cio
vis. (MUito bem,)

O SR. BRASíLIa CÁlADO:
(C01nunicação - Lê) - Sr. PreSl'"

dente, Sl'S. Deputados, quel'o' tmzetl
ao conhecimento da ORlJa, () seguinte
expediente:

"PTelilado Dl'. Alcyr:
Vimos pOl' melo deste oficio e~..

por a V. S~ lJ, segUinte situação:
a partir do início dêsté ano !I,
Campanha. de Erradicação da Ma~

1ària, DistrIto de Pôrto Na<:ional,
deixou de executar o rociamentl1
periódico dos dorruallios situados
na sua ál"ea~ todo o' norte da
Goiás, desde o paralelo 13, in
cluindo a Ilha do Bananal, com
transferência para o sul no Esta..
do 'da quar,e totalidade de Beus
funcionàüos. Isto foi determina~_

do por ordem da- Superintendência
da-Campanha.

Durante C> ano de 1970, portan..
to, com a CEM fllllcionando re~

gulaTmente, a incidência de malá
ria foi de 11 por cento no nOTtll
de Goiás. O Pósto' de Notiícaçao
da Campanha registrou 1.51.4 lã..
minas positivas. A Up.idade Mista
OSEGO de parto Na<lional notifi..
cou 337 casos, dos quais, pela
gravidade, foram hospitalizadoo
165 (mais de 10 por cento dns in.
ternacões de 1970). 'Foi, auranta
o ano' de 1970" a 2" doença de no
tificação compulsória, apeha" Sll'"
perada pelo sarampo, o qual apre"
sentou um SUl'to epidêmico llU9
meses de julho e agôsto. E' de SfJ
imagina.r, Sr. Superintendente, (J

que acc>ntecerá na. região sem o.
raDionamento periódico dos domi
CillilS. De que adianta contJnuar
tratando os doentes, devolven~

do-os novamente aos focos conta~

minados? O desperdicio de tem~

po e reD1ll'50S é nlUito grande.
Ainda mais, existe o problema dl"r
l'esistência medicamentosa elo P,
jaZciparurn cuja incidência ehega
a quase 90 'por cento ao p. vivax.
Dentro de pouco tempo não tere4

1110S mais dl'oga para atuar no'!
dilentes CI P. talclparum, Corre"

. mos o risco de nossa região se
tra':l'lformar numa região hipe
rendêmica de malária, incluindo a.~

zonas urbanas) as quai[~ há alguns
anos deixa,l'am ele apresentar ca"4·
sos de malária.

Pedimos a V. S'! ,todo o empe..
nho junto aos órgãos fecleraia
competentes que destinem recur.
:lOS a êste Dístrit,o da CEM que
cobre uma região que é a porta.
da Amazônia. COl'1'emos o risco
de vermos êste _'rlOrt~ de Goiás se
d~spovoar pela fuga d~ sua PClpU4

1ação para outras regiões, pois ao
malária será um grande espan

,talho:" \-
Qneremos, Sr. &ul'eril1tendente,

que o rociamento jJefiódico conti~

. nue, para que i!sta populagao, jã
sDfrida por ouLros problemas, fi~

que protegida conira a mélL\ria
ql1~, apesar de mortalidade baixai
apresenta uma· alt,a morbldade,
debilitando os indivíduos, diml- '.
nnindo o seu rendimento de tra
balho, ompollri!cendo a regia".

Esperando qlle V. S" COmpl'e2n~
da esta sitUllçãD e uãl) poupe e~~

iorços no .sentido de modific;\-l'l-.J

extingUe, em 30 de junho - se não
o prorrogarem - [l,tendam aos crité
rios sugeüdos ou apresentem outros,
que resolvam êsse estado de COisas,
realmente d1ficil de ser solucionadO.
(IfIuito bem,) ,

O SR. CARDOSO'DE ALltIEmA:
(Comunbcação - Lê) - SI'. Pre

Sidente, Srs. Deputados, a região de
Limeira, no Estado ge São Paulo, é
pioneira na proclução de frutas cítri
oas, tendo sido impla.ntada essa ati
vidade há Vál'ios decênios, Depois de
Lime~ra, a citrioultura expancllu-se
lla região de Bebedouro, e, hoje, o
Brasil' caminha para ser o maior ex··
portador mlindial de suco de fru',as
c!tricas. Neste ano o País terá ....
usa 20,000,000,00 de dólareg' prove·
nientes das exportações de suco de
laranja.

EssllJ conquista do Bmsil no merca
do mundial deve-se à persistência e ao,
exb:aordiniirio espirito empresarial dos
agricultores de Limeira e Bebedouro
e dos municípios circunvizinll0s, a
essas cidades,

No dia 29 (leste, ll1augura-se ti
grande fábrica Citral S.A., em Li
meira, que prQduzirá 1. 300.000 galões
de suco por ano, processando ... .,
6,000,000 de caixas de laranjas, fã
'brica essa fundada POI' 160 produtoreS
e construída em apenaS 10 meses.

Esse nptável empreendImentos nos
traz confiança e otimismo, pOis ates.
ta que a capacidaàe empreendedora
dos citricultores de Ljm~ira, aliada à
nossa pCllitica eXporGadOra orientada
oelo Ministro da Fazenda, Professor
Delfim Neto, COn5'9gulram li prima
zia do mercado mundial de SI1co de
laranja para o Brasil. Mlúto contri.
butivo pal'a essa- nos,sa conqlústa a
adoção do câmbio flexível; que nos
coloca sempl'e presenl"e naB exporta
ções de 110SS0S produtos a<;.rícolas,
como também acontece com 05 pro
dutos manufaturados,

Quero deixar nos -Anais dest~, Casa
minha homenagem aos citrtcultores
de ~Limeira. A inauguração dessa no..
télvel indústria dev,s cClI1ctuzir as nos
sas autoridades a auscultar sempre
os l'eivindicações ~dos ..reul'esentantes
dos citricultores de Limeira e Bebe
douro; como também da Araquara
na eonduc.ão dos interês.ses de nossa
citriculturá.

Sem dúvida alguma 11 citricultura
nacional, dentro do sisGema da livre
elÚprêsa, 'constrói uma l'iqueza de
grande importância para. a economia
nacional. (Muito bem,)

o SR. ALFEU GASPARINI:
(C01nunicacãa - I,ê) Senhor

P1'esidente, Si's. Deputados, os jor
nais têm publicado freqüentémente
notícias informando que cidadãos ora
§ileiJ:os, irmãos nossos, são vitimas do
desre.speito às normas de higiene e
Ilegmança do trabalho,

Muitas são as obl'o"s e construcões _
que ceifam vidas de cheles de fimí
lia, trabalhadores que assumem os
riscos, de Um trabalho sem as re.snec
tivas garantias, na premência do sus
tento familiar; sáo eleVadores sem
grades protetoras em prédios de mais
de. duas dezenas de andares, andai-'
mes em idênticas cnndiçõss,- E .os
desastres se fJucedcm pela incúl'ia dos
responsáveis pelas obras ou constru-
ções, -

As vidas são il1ctenizadas civilmen
te pelas próprias' firma;; "u pelas
companhias de SeJ5'lU'o. As familias
recebem o amparo financeiro mo
nlentáneo, ínas PP,l'dljill para sempre
o chefe, CI conselheiro, o oirenta::tor,
o supol'te financeiro e moral do lar.

Os resultados, na 'maioria dos ca"
sos, se l'efletem nó desmant:llamento
e na -desorganizaçüo falhiJiar, .ocasio
nando pr-oblemas f>Óri03 e dramátiws
ao Estado,

Alguém tem de responder criminal
mente. pela vida do semelhante s!,l1
flue tra,balha para gallÍJar o pão de

A juventude é' ,ll, principal pré
sa dos bandidos que distribuem
as drogas malditas de origem na
cional. e estrangeira, com o que
adquirem p,maldiçoada fortuna,
sem atentar para o hediondo crI
me eme praticam, contra, a JU
ventude de um pais jovem como,

-o 110SS0. /
Diante désse quadJ:o atermdol'

não poderão os trabalhadores,
principalmente ,os que têm a ,es
ponsabiJidade de 1iderarça, maJl
ter,·se {indiferentes à invasão do
rmaldito vicio, lançando seus ten
táculos na nação bl'asileira.

.Está chegando a hora de ofc
l'cccrmos ao governo tada a par
cela de nosso patriotismo, iIlte.

'p'rando-nos no combate àos ini
;n,.,igos de nossa estremecida p~.
tria, atacandG-os em seus pro
pnos redutos, demonstrando a
~10ssa fibra de solda,dos do Bra
sil.

Marque-se êste ano o 10 de
Maio,. daLa em que reverencia
mos a memória dos artifices 'de
nossos direitos, com o início de
nossa campanh~, d"stinando-se
úarte das Asembléias das entida
des sindicais à difusão de idéias
de combate aO uso dos tÓYJcos e
de declaração de guerra aos cri·
minosos que praticam a traficâlÍ,
<lia. Os trabalhadores não pode
l'ão ficar alheios a e.ssa guerra
de combate ao vício, lembrando
se que, se o seu lar ainda não
sofreu seus efeitos, com sua inér"
cia, nodel'li. estar contribuindo
para -que dêle se avizinhe.,

Sejamos to dos combatente.s,
bU5cando o inimigo do _Brasil
onda êl-a se 'encontre, lutando pal'a
que não .se repita na term brá
sileira, o que já se ve!'ificou em
outras pát!'ias".

E' êste ° registro aue fazemOS em
homenagem à oportUJia manifestação,
não de um órgão gove:rnamental, não
de um conselho ou de uma entidade
específi'Ja, mas dos próprios traba
lhadores. no caso, dos líderes da Con"
iederacão Nacional dos TrabaUlado
res dó Comércto, UvIuz'to -b~1í1,)

o SR. ALBÊRTO HOFF1\IANN:
(Comunicação - Sem revisão do

iJl'actor) - Senhor Presidente, quan
do nas ruas das nossas grandes ci
dade.s tombam menores em estado de
coma por efeito dos tóxicos; quando
mães brasileiras demmcjam à policia
OS próprios filhos por se julgarel;TI
impotentes pam contê-los no c:um
nho do vício; quando neste Pai:; as

·1nP.is altas autoridades - 110 caca o
SenhOl' Ministro' da Justiça - se
coordenam para uma. ampla campa
nha, de orientaçãO e de prevenc~.o da
toxiconornia; quando no meu Est.a.do,
() Rio Gran~e do Sul, o Governado!'
Euclides 'TTiches acaba de criar o Oon
Gelho Estadual de Prevenção. da To- O SR, ROZEtIDO DE SOUZA:
:l:icomania, não poderia, o Cong:re?so (Comunicaçila - Sem revisilo ão
Nacional deixar de prestal a sua m- oràdor) _ 81', PreaidelltB, recebemos
t~gral solidariedade a eB,sa campanha do Sr. Prefeito de Velta, Redonda,
((lue se está levan,tando em tQ(~os os "ópio. de -uma exposicií.o que SUo, Ex-

,'luadnmtes do PaIS para salvaÇ:ao da celênéia auresentou ao Sr. o-overna
2WSSa juventude ,e, por qu~ ~ao dl- dor Raymlmdo Padilha e -ao Senhor
~er, do futu-l'O dB r"ossa Patrli'l, Ministro da Fazenda. Trata-se do

Entre as manifestações que li sabre angustiante problema do IeM, cuja
O assunto nos últimos tempos, uma receita cairá em cêrca de 46 por cento,
!ilas que mais me llTIpressionou íoi a O trabalhü é longo e apresentá al
tla lavra de Raymundo Nonato, que guInaS considerações de ordem téc
no "Boletim Informativo" da Con- nica, Em seu bôjo aventa duas su

·i'ede1'acão Nacional dos Trabalhadores gestões: A primeira é nó sentido de
:no COlnél'cio, -sob o título "Os ,!rab~~ que a implantação da nova si:stema
1hadores e a Segurança NaclOnal, tica se faca em escala gradual, que
~1iz o seguinte: podeTia ser assim €sqllilmatizada: no

exercício de 71, vigoraria em tres tri-
"Se ,alguém lhe' oferecer dro- mestres, a antiga Eistemática, e em

gas, seJa mau, home~ do que eu 11m a nova; em' n, dois trimestres
fui e responda que nao. _APrend,a ~m cada sistemática; em 73, três trí
com os meus errOi;, Nao quero mestTes na nova sistemática e Um
9ue VODê! nem ning~lém, ~ntre ~o na antiga; em 74, então, haveria; a
mferno onde entreI e n8.0 s&.i. n implantação definitiva da nova mo
(última Mensagem de. un: .SUICl- dalidade de distribuição do ICM. A
da .desepel'ado pelo vicIO). segunda sugestão é de qUe o critério

De todos os g·etores 1'8sponsá-_ exposto no Dect'eto-lei nO 330; de 1968,
veis pela segurança Nacional, seja modificado, de forma que se
surgenl providências visanda do- desse 50 por' cento às saidas tTibu
minar a disseminação do uso dos táveis e oS outros 50 por cento às
val'iados tóxicos, que envenenam saidas não tributáveis. E apTe.senta
a alma, destróem o sentImcnt-o e uma tabela, mostrando, paTa, o Es-
o caráter de "uas vitimas, tado do Rio, esses valôrss.

Paralélamsnte às providências Dei,~amo~ aqui ~ nosso apêlo, para
dos órgãos da administração do que nao 80 o Governo ~edera1, mas.Q
Pais ouve-se o gl'ito de alarme estadual, olhem com caT:nho 05 mU?I
do 'povo, assistindo-se à anição cipios do Estado ~o RlO, com~ e o
de chefes de familía, que já_sen.- caso de Cabo F1'lo, Vol_ta, Reaond:"
tem os efeitos do maldito vício Pira! e outros, que frearao n;'llna, Sl
invadindo seus lares, onde lan- tuação êlifícil, com ~uas l'ecrotas de
<;amseus maléficos efeitos, fazen~ masiadamente redUZidas, se o assun
do brotar láO'rimas de máes. em t'Ü não far resolvido.
pesespêl'O e l~valldo a l'evúlta aos Aqui f~c.a _nosso apflo, ESJ;leramos
pais que sentem a del'l'ocada 1110- que os orgaosgov'8tnamentals, cujo
l'al de seus filhos. praZ<l paTa resolver o problema se
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Que a.licercem solucões duradou- O SR. FERHEIRA no AMARAL:
l:as. Os males da monocultura se- (Co'lnunicação). - 81'. Presidente,
riam naturalmente diluidos na Srs. Deputados, estamos aqui, no dià
l<lversificação de atividades eco- de hoje, para manifestar a nossa so-,
nómicas, mas êste objetivo recla- 11darIedade ao Governador Haroldo
n1H, prazo longo que a crise cir-- Leon Peres, do Paraná. em razão di
cunstaneial não pode esperar. - reforma constitucional do meu Esta,
Urge. no momento, _a SOl1').a de 85- do, que visa a dotal' a ad~IHnistrnçí&o
forços, no ambito dos órgãos re- pública da flexibilidade administratl
presentativos ds, cacaUlcultura, va há muito desejaela.
a fim ,de. tilá-la do seu estado de Estranhamos haja o~ problema sido
emergencJa. levantado nesta tribuna para criticar

Os recursos da. Ceplac, forma- as alterações propostas na Carta e5
dos por uma contnbuição cam- tadual, tachando-as de inconshtucio
bial de 15% incidente sôbre as na15. ]..ilesmo sem entrar no mérito
exportações, quando em forma de ela questão, podemos afirmar que?
améndoas, e de 5%, quando em assunto.~ m():an;tente da alçada da
forma de del'lvados do cacau 50- AssembleJa LeglSlatlVa do Estado,
freram alguns cortes que con~pro- qlle p~ssuo entre, s~us pares juristas
metem o seu programa 11aI'mal de da malDI', co~npetencla e qu~, p~r ce~
auxíllo à lavoura. Entre êsses to, saberao Julgar da constltuclOnah~
cortes, figura um de Cr$ 16 mi- dade d~s reformas_ pretendidas e da
lhões. obtido por industriais e ex- opol'tumdade ou l1ao das mesmas.
portadores de cacau, a titulo de E' necessário frL~ar não ser atribui
suprimento ao ~ Banco do Brasil. cã-o desta Casa exercer o contrôle da
Mais recentemente, a Ceplac teve éonstitueionalidade destas leis, pois
de destinar, por ordem superior, esta é uma tarefa do Poder Judiciá
Cr$ 3,5 milhões do seu orçamento río,- que tem na matéria a sua cúpula
como contribuição ao cais acos- no Supremo Tribunal Federal.
táv~l que se amplia, no pôrio de Ora, a Reforma da Carta Constitu
I1heus, e para o qual a lavoura ciono.l proposta por iniciativa do Po
caucaueira baiana já contribuirá der Executivo do meu Estado encon
com uma soma ponderável. Por tra-se ainda em tramit.ação na As
outro lado, o sistema de quotas sembléia Legisla.tiva, recebendo emen
de exportação, instituido há pou- das e sendo submdídas à discussão
eo tempo. é alvpo de queixas dlos e debate. Como, então, afirmar a in
pl'Odutores, que não obteriam constitucionalidade de uma ma,téria
através dêle os preços rea,lS cor- que não chegou, sequerJ ~ a ser votada
l'espondentes ãs cotações do ca- e muito menos'sancionada pelo Go-
cau nas bôlsas internacionais. vernador do meu Estado?

O esvaziamento da verba da A pressa cqm que êsse assunto foi
esplac se mostra funesto no ins- trazido à tnbuna desta Casa revela,
tante exato em que a cacauicul- antes, uma forma indiscutivel de in
tura sub-baiana, de" qual depen- tuito pohtico com que, impatriõtíca
dem vastas comunidades, chega mente, se busca reaüender o desen
ao sacrifício heróJCo de falar em tendimento em nosso Estado, contra
parcelamento ~ ele dividas ou atê rmndo, inclusive, orientação do Pre
mesmo em moratoria. E' para- sidente Médici.
do~al,que os recursos por .ela J?ró- Pronunciamo-nos, pois, aqui. de
propna ame~lhados ~o mtere~se público, em apoio àquela onentação
elo ,seu atendlT·~nto seJam desvm- .superior e em favoI' dos altos desig
dos em be~e~lclo de exportado- l1ios do nosso Estado. l1iIuiío bcm).
res, IndustrIaIS e uma parcela
mínima de grandes produtores O SR. GRIIWALnr RIBEIRO:
eomprometidos em empreendi- (Sem reVIsão do orador) - Senhor
mentos vultosos ID8S de pouca ou ~
quase nenhuma significação em presidente, Srs. Deputados, ocupa a
têrmos sociais. tribul1a da CâmarEl nesta tarde para

assinalar algumas p:roviclências rele-
A assistêneia técnica â caeaui- vantes adotadas pelo Banco do Bra

cultura eleve Bel' trocada, nesta siJ e pelo Conselho Monetário Nacio
conjuntuTa dano,sa l por uma as- nal em relação à :r12gião nordestina.
sistência financeira d,reta e ime- Nestes dois dias, a Dttetoria do Ban
diata ao produtor 81ll apilrOS4 co do Brasil. reunida no Recife, inau
Não _pedeITI os cacauicultores baia gura uma agência daquele estn.bele
nos uma solução paternalista, do cimento oficial de cr6!:lito na, cidade
tlpo rotulado COlTIO "socialização de Calnpina Grande, a. segunda cida
dos prejuizos". Q,uerem apenas de do Estado da Paraiba, outra na
que o subsídio retirado para sua própl'Ía cidade do Recife.
rccupel'ação seja empregado efe- Por outro lado, por iniciativa do
tivamente no esvaziamento de Presidente Nestor Jost, e atendendo
uma crise que assume, a esta al- a apelos desta CãEa, inclusive, p~lo
tura, proporções mehecedoras de represent.ante do Rio Grande do Nor
st?corro· urgente" . te que agora ocupa fi tribuna, o Con...

Sr. Presidente, tenho noticia de selho Monetário estendeu à agro-in
que desde ôntem vem o Exmo. Se- dÚ3tria do apúcar do NOIdeste as be
nl10r Ministro da Fazenda. Professor neUcios ela Resoluçã.o n" 175, que ao
Delfim Neto, reunido com técnicos da principlD abrangia apenas as culturas
CECLAC, do Fundo Mo!!etáno Na- na área da SUDE)NE, excluindo as que
cional, do Banco Central, enfim, de estão sob a alçada e 8.S atnbuições
várias autoridades ligadas ao aSS1Jn- admini.3trativas do Instituto do Açú
to, buscando encontrar uma solução cal' e do Alcool. São providênCiaS sig
lIara a crirse que atinge de maneira nifieativas para Do economia da 1'e
violenta a região cacaueira, B, conS8- gião. Devo, pois, trazer aqui a n1inha.
quentemente, a economia baiana, que palavra solidária, em nome dos nor
tem naquela. produção o seu maior, o te-l'io-grandenses. â sensibilIdade eom
seu principal sustentáculo. que o l\1:inlstro da Frc8nda e o Pre-

Tenho certeza de que ainda hoje o sidente do Baneo do Brasil se reve
Professor Delfim Neto, sensivel aos laram atentos a êsses aspectos da
reClalTIOS J a.os apelos diria lnesmo às crise na econo:mia norde.sUna.
próprias angústias da Bahia, enca- Aproveito por igual, SI. Presidente,
minharâ o problema em têrmos de para. então, juntar nôvo apêlo, no
atendimento àquela região. sentido de que, em pal'ticu](Lr no Rio

Tenho a convicção de que voltarei Grancle do Norte, a execução daque
a esta tribuna para comuniear à Ca- las instruções anteriores do Banco
sa as providências do Govêrno, por Qentral, notadamente a de n" 147,
intermédio do Sr. Ministro da Fa- que se referem à pecuária, à lavoura,
z€nda. S. Exa. preocupado com o as- ao fmanciamento, ao crédito orienta
sunto, está a estudá-lo com afinco, do, a essas atividades do Nordeste, se
com seus técnicos e assessôres, para lprocesse vom a velocidade e eom o
encontrar a melhor fórmula que aten l'itmo.. reclamados pelo periodo de sa
da 'aos justos reclamos da Bahia nes- fra que começam a viver os agri~cul

te momel1t,.o, (Muito bem). tore~_ de al$odão do Rio Grande do

E' todo o povo do norte de GOiáSlde uma ínvelfão poderosa, sempre
que lhe agradece. ,crescente. de ordem financeira. Dai

Aproveitamos a oportunidade a importánCla de o po.'o de Anápo!Js,
para apresentaI' a V. S2. _110SS0S querer mani:lestr~menteJ contar eu'!
5inceros cumprimentos, seu setor crediticio com um estabele-

Cordiais saudacões. cimento do porte do Banco Regional
Dl', Pedro Luiz T~uil de Brasilia, imupulsionador de pro-
Módico-l'esp. p/Chefia da Uni- duções na industna, no c0111ércío, na

dade Mista de Fôrto Naciemal agricultura e na pecuária. Tanto e
- Goiás. verdade estel nossa assertiva, quanto

F:inlO. Sr. Dl'. Alc)/r MenciOnç" à necessidade de instalação de uma
DD. Superintendente da Ol'ga- unidade agente do Banco Regional

nizaç.ão d~ Saude do Estado de de Brasília, que a direção de referida
Goiás ' . ~ Casa de Créditos já enc1\minhara so

licitação ao Banco Central, en1. epoca
Av. Goiãs, nO 32, ío al1dal' - preterrLc- l leconh~cendo a lnedida CQ-

Goiânia - Goiás.. imo "á!iua para o própno futuro do
Era o que tinha a dizer. Distrito Ff'deral e areas adJaceptes.

O SR. AMARAL FURLAN: Não ,poderíamos, portanto. deIxar
(C.oJnllmcação _ Sem revisão do Ide reivindica!' tâo Importante. em

orador) - Sr. Presidente, um dos pIeendllnento de cunho c~edJllclo
atos mais sábios do Governaúor Lau- que, por sua. natureza evolutIva, ~ re
do Natel foi o de reconduzir à Pre-I preser:tara, na realIdade; mar,milCo
feitura da Estância Águas de Lmdóia mvestllnento u~_ Goverpo do DIStl'ltO
() Dl'. Adolfo Mantovani. Ao temno Federal na r<,gIRo que col>;borou de
em que ocupou a prefeitura daquela cisivamente para. que. BrasilIiL pudes
Estância, o Dr. Mantovam propiciar- se .ser o qu~ hOJe e. EnfIm: t nada
lhe notavel progresso. De nossa par- n2als ,nada menos que um~ .Ie"l'lbu.t
te também contribuÍl"los, com emen- çao Justa, amplamente soclO-eCOn?
das a Ol'çalnentos pa::sa·clos, para a miCa, para luna CIdade e ~ma regIao
soluçào de problemas de saneamento,l que ce envaIdecem de contmuar" seIl
de tratmn.ento e abastecimento de, do colaboraelores ~a. sustenuaçao
água daquela Estànci"'. Iemanclpadora da CapItal Federal.

Ao Qovernador do Estnclo de São Nada mais justo, repito. 61'. PreSl-~~

Paulo foi apresentarla um plano de I dente e Srs Deputad.os, q~'e o Banco
desenvolvimento para a Estância Central autor.Iz: a expansao do 'pro
Aguas de Lmdói<t. Pela amplicude e gresslst~~e dmam~co BaJOlco .RegI01:al
profunda sabedoria elêóse trabalho pe- de BrasllIa, Cl1111Prl~do nao sa aldeIa
çc.. à 11:esa que o incorpore ao lneu evoluída. de seUb dll'etores, m~s, talTI
discursco, para' que sej;], transcrito no bém,. abrindo outra, perspectIvas ~a
Diário do Congresso, e nào Hé est", loratlvas no desenvolvimento da r,e
Casa, mas também todo o 1)0\'0, to- gião do Planalt?, no Estado de GOlas,
me conhecimento déle. I que deve e precISa a~on;tpanhar ~ sur-

Outro assuntó, Sr. Presidente: hà to de progres;,o ~c0J?-0mlco ,e S~:181 da
cêrca de doió anos, mtrem 8111 regime Cf"Pi~al da RepubjlCa Feueraulva do
da liquidacâo a Cia, Crenan de Cré- Brael1.
dito Financiamento e Inv2stímento. Nesta opor!:U1:ida~e~ wüendo .como
firma sediada em S:io Paulo. As le- um endôsso a mtehgencla da dlreto
tras de câmbio d~sóa iirm8. são se- ria da mendonada portentosa entl
guradas pela São Paulo Cia. Nacio- dade bancária, que~emos tnbutar-Ihe
nal de Seguros. No seguro até hoje e ao n[,o menos dll1gen~e Banco Cen
não ~ foi pago, porque o IRB, de ma- tral os nossos agl'ad~,;>:mentos pelo
neira estranha resolveu não permitir pronto e,<ame na matena que se. ple~
que a "São P~ulo" pague aos segu- teia, de fazer ·se instalax em Anapolle ,
rados. Isso vem cansando prejuizo a, ~gência do Banco RegIOnal de Bra
imenso a grande p,nte daqueles que sllia. (Mmto bemh
compraram essas 1etras de câmbio,
que, além de seguradas pela Cia. O SR. ~O]~IANTO JúNIOR:
CRENAN, tinham também um segu- tCom!lnlC(lCrlO - S.em. re1)/~ClO ~~
1'0 de cl'edito que não está sendo 11011- oraelor) ~- 81', PreSIdente, Senhor e,
rado pelo IRB. Deputados, ? "Jornal do Bras~~' . d~

Faço um apêlo ao Sr. Ministro da ântem publrCOU G seguInte edlconal.
I;1dústria .e do Comércio, ao qual es- "CACAU EM CRISE"
ta subordmado o IRB, para que to- ,
me providências, a fim de que com- Passa a cacau~cultura. ~aIRna
pradores de boa-fé não continuem por uma grave crIse econo\mca. O
sendo pl'ejudicaelos pela incúna do baixo preço do cacau, alJado ao,
IRB, cujo Presidente parece desco- confisco cambial elevado. meJ
nhecer o que se passa naquele Insti- ohe\(a. para cobnr, nesta safra, as
tuto. (Muito be,nJ, despesas de produção. Nota-se

um quadro gerai de desãnimo nos
mumcipics ligados a esta cultura
que, em 1969, proporcionou ao
pais divisas da ordem de 159 .ml
lhões de dólares. O endIVIda
mento do pequeno e médio lavra
dor é umCl.-realidade que se refle
te no comércio estagnado, no vo
lume de titulos protestados 'e ele
taléncias.

O problema ê complexo e tem
origem remota. No fundo, a ge
rar vários aspectos negatIVOS, es
tá o fenômeno crescente da des
capitalização do produtor. O Go
vêrno mostra-se atento e vem
procurando corrigir deformaçoes
antigas atravéS de um orgamsmo,
a Comissão Executiva do Plano
de Recuperação Econômico-Rural
da Lavoura CacRueira- Ceplac.
Mantida com recursos fornecldos
pela própria lavoura, de cacau, es
ta Comisi;ãe> se entrega a um pro
grama integIv-1o de pesquisa, ex
tensão, crêdito, ensino, revenda
de lnGü-?riais e insumos agrícolas.

Uma "as mais recentes. preo
cupações da CE:plac é 1'ealízar na
região cacaueÍl'a sub-baiana um
levantamento sócio·econômico 
capaz de apontar novas diretivas

o SR. HENRIQUE FANSTONE:
(Comunicação - Lê) - Sr. Pre

sidente, Srs. Deputados, a cidade de
. Anápolis, pela sua natureza, de centro
comercial e industrial de prOJeção 111
ccntestávelmente lie' ar, vem assumin
do o honroso ônus de ser o entrepôs
to também da regiao norte elo Esta
do e do País. E, mercê de "eu volu
moso nivel econômico, justifica-se
potencialmente ter direito à instala
çã,Q de luna Agência. do Banco Re
gional de Brasílla, um dos grandes
lncentivadol'es financeiras da produ
ção regional na área do DIstrito Fe
deral.

Não e do desconhecimento desta
Casa que Brasília pl'escmde de um
sistema efetivo de abastecimento em
todos os sentidos, não só por ques
tões de sobrevivência dos que nesta
Capital ajudam a erguer a estuante
cidade administrativa, mal' sobretu
do, por consequência, para assegurar
a tranquilidade da segurança nacio
nal.

Com uma capacidade economwa
ca,da vez mais aceituada e a vontade
soberana de seu povo, Anápolis assu
me caráter grandiloquente no con
c&rto da produtivIdade, n~e,Ei3itando



O SR. ALCIR PIMENTA f
. (Comunicação - Ui) - Sr. Pro"

sl~ente, Srs. Deputados, oriundo do
ofICIO n.O 132, da Federação Nacional
dos Odontologistas, datado de 30 de
ma;rço de 1970, tramita pelo Minis
tetlO da Saúde, com parecer fe,vor:í.
ve1" do Conselho Nacional de Saúde
o processe) _7.131-70, onde se 5ug;~re ~
mud~nça da denomina~ão cirurgião
dentIsta, atribuida aos dentistas em
geral, para mé~ico estomatologista,

A .prop~sta Vlsa a ensejar que os
atual~ . CIrurgiões-dentistas possam
benefIClar-roe, no serviço público, das
vantagens (!Bcorrentes da actJ.\Y.lplação
d~ earg0::i, a. qual só i:. ~8.cultaa!l fi mé..
dICOS, e professóres, por fôrça de dis-
POSltlvo constitucional. '

Na. argumenta~ão com que procura
(e conse!l:ue) ,justifiéar a mencionada
metamorrose, alega o ilustre Presi
dente da .Confederação NacionBJ dos
O~onti)logls&as q,1e, ero verdade 11ao
eXIste, ent~e os, cursos de Medicina e
Odon~olo~~.a, dIferença fundamerll.al
qtle Justifique tal di~côminacão já
que se eqi.iivalem os seus curríc~los
nos dois primeiros anos das respecti:
vas facuidades, englobando _ambas
m",:téri~s. pâsica~ ([J\j1 'lSseg'"rarn à
eqUlvalencia dos conhecll1ro'ntos téc
nicos essenciais exigiveis ao exerClcio
qu~lificado das ativídades profis::io
na.ls a que se deiltinam os esttldanLaE
de uma, e outra escola superior....... ~ ~~
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VINorte, especialmente a reglao de Se·
1ridÓ, cujos processos de liberação de
r!>ecursos se encontram sob as vIstas
Cio Diretor Camilo Calazans, com
«;luem mantive contato, ainda na se
gunda-feira, no Recife, e a quem te
fuos de creditar, na verdade, atenção
que nos desperta reconheCIdamente
kJomo norte-rio-grandenses.

Apelo, afinal,- para que essas me"
didas venham deferidas em tempo
ainda de poderem trazer o suporte
indispensá,Vel ao período de safra, em
que começa a cultul'a do algodão' na
região nordestina, em especial na
minha ~erra.\Muito bem).

ctência, serão dirigidas e adminis- camadas mais humildes da pop,lla- razões outras, cOmO aoS decorrent@sd
radas gratuitamente por direto- \.lão, justamente aquela oue- vê no

res nomeados pelo Govêrno, e os teto próprio, a realização dõ seu ~aior impossibilidades ünanceirils, que nã
,bens e serviços por êstes presta- sonho de segurança. develp. constituir motivação parad - t d I negativa do tratamento a que têm di

os serao repu 'a os re avantes em _ Durante a tramitação do projeto do reito os inativos da 'Previdên<:ia Se
qualquer ocasião ce para qualq1le! Prog~aflla ~e Integração SOCIal, mui- cia!.
fim".' . tas Joram as, emendas apresentadas Os inativos do serviço público e o

No entanto, Sr. Presidente, de al- por nossos pares, com O objetivo ne aposentados do- INPS. todos. ;;cm dis
g~m tempo a esta data, êsses órgãos, d!'stinar-se pal·te dos recursos do tinção, sofrem as mesmas conseqüên
crlados pa,ra a!I'ecadar pequenas pou- monte destinado às famílias dos par- cias do aumento de custo de vIda, qu
panças, com o objetivo de aSlstir às tlclpant~s ~o PIS, para aquisição d~ orienta a concessão dos l'eajUl,tes d
classes menos favorecidas, perderam c!1sa proprm. No entanto, Sr. Pre- salários, vencimentos e proventos à
completamente a característica aue Sldente, vãs tôdas as tentativas feitas inatividade. Se ,todos igualmente sã
lhes dava os contomos de entidade"de n~sse sentido, pois o Poder ExecuLivo atingidos pelas eonseqüências (ia per
1ins asisstenciais, pois; atualmente nao arredou pé das linhas mestras da de poder aquisitivo da moeda, nã,
operam nos moldes de qualquer esta~ (;on~ que entendeu orientar a elabo- se justifica qlle, estabelecido 'um in

O SR, AROINAL RIBAS: l:1elecimento bancario particular C0'11 raçao da referida lei. dice de correçào, tido como compensa
\Gümuntcaçáo _ Lê) _ Sr. Pre- fins eminentemente lucrativos. ' Cremos, Sr. Presidente, que não é tório da desvalorização do dinheirc

siuen,e, Srs. Deputados, o mUnicípIO . N~o obstante as transformações, qL1e se~ tempo sugerirmos ao Poder Exe,- não_ se apliquB o mesmo percentual i
paranaense de Tibagi, ,região diaman- .e VIerem operando na estrutura e no CUtIVO, detentor das informacões e todos quantps em atividade ou nl
1(ifera, muito tem contribuido p,cra funcionamento das Caixas Econõmi- dos dados atuariais indispensáveis gôzo de just!, aposentadoria, vivan
os cofres da Nação, não só pelas pe- cas Federais, que lhes tiraram pouco que reestude !l: leI mstituidol'a_do E'ro~ de salarios ou proventos da inativi,
dras preCIosas que sãó extraídas do e pouco a identidade primitiva, náo gr~ma de Integração Social, com o dade.
seu solo _ dIamantes, turmalinas, to- podemos negar que, durante muitos o.bJetlVo de mais eÍetivamente assis- Sobram, poís, Br. Presidente, aOE
pázios etc. _ como também pels, sua anos, --êsses organismos de crédito tIr a~ classes mais humildes da po- aposentados do INPS justos motivm
grande produção agrícola, que o faz através de recursos conseguidos, eU: pulaçao. beneficiárias do referido para a reivindica~ão que fazem €
ocupar posição de hegemonia na. pro- sua grande maioria, das poupancas Pr~grama, propiciando.lhJes meIOs que, desta tribuna, endosso totalmen
dução de arroz no Paraná, além de de milhares de famílias de baixa rén- reaIs para a'luisição da casa própria. te. fazendo público apélo ao eminente
prodUZIr ainda, em grande escala, tri- da, iograram beneficiar um grande Ass!m! lembrando o problema dos Ministro do Trabaiho e Previdência
go, sOJa, milho, mandioca é frutas número de depositantes, seja pela sua emprestlmos Imobiliários feitos pela Social no sentido de que S. Exa.
citricas. cart~ira de ConsIgnações, seja por in- C:O;lxa Econômica Federal, com a determine ao INPS 'os indispensáveis

Muito embora êste município do termedlO de suas operacões de em- clausula de. corr~ção monetaria, lJel1l ~studos que posslj,m conduzir à prá
meu Estado venha contribuindo, com préstimo hipotecario, tirãndo mUltas como os fm3,ncmmentos concedidús tlCa do ato de justiça pleIteado.
os seus tributos, para o engrandeci- fámilias de momentâneas aflicões fi- pare, o mesmo fim pelo Banco Naclo- O eminente Ministro J'úl1o Barata
mento do Estado e do Pais, não está nanceiras, ou proporcionando· a elas nal de Habitação, com idêntica cláll- cujo espirito de ',justiça todos conhe~
havendo a. necessária reclprocidmle, meIOs de adquirir casa própria oliie- sula, vimos desta tribuna. fazer 11;1) cemos e sob a orientação de quem a
POIS, pouco se tem feito no sentido de tivos êsses que dificilmente seri~m 81- apelo a.o Poder Executivo no sentido ,Previdência Sucial há de efetiva~
dar condições para um contínuo de- cançados não fóra a intermediacão a. d~ que seja promovido o reexame da mente chegar ao nosso tra.balhador
senvolvimento dessa fértil região. Tô- assistência désses institutos popüla~'es le~ do PIS, na parte que respeita a rural, por via do Programa de Assis~
das os G3v1'f'das são de leito natl1l'al de crédito. " leI do _PIS, na parte que resepita à têhcia que acabamos de aprOV<Lr no
e nos ebas chuvosos, o que é uma !'1'0 q1;!e res]:Jeita às operações da Jar- ap!J?~ç>J,o de recursos, para efeIto c<e Congresso Nacional, não permitirá,
consLan,e na regIão, ficam intransi- !elr;" hlpotecana, o panorama, no en- s,qUlslçao de. moradia, com a finalÍ- po~ certo, Sr. Presidente, que êste
!avelÔ, ".CllrlllO o municipio, às vêzes oan"o, de uns anos para ca, modifi- el~~e de e!Jmmar-se a correcão mone- apelo ~lorra com ó eco d~stas pala
J!h-'do 1:01' vanos dias e até sema- cou.:;se prc;flll~damente. Com a apli- tana mc~dente sôbre os empréstimos vras.
11<5. caça0 dos mdICes de correção monetá- e, fmancJamen~os imobiliários conce- E', p-ois, ctmflll.dos na acão de

-"ort:o;n,o, apelamos para o Gover- na a.os empréstimos imobíliár;ós dldos pela CaIxa Econômica Fede~al S. Exa. que estam(lS, nesta ds:ta for
nauor CIO ":stado do Paraná. Sr. Ha- muito grande tem sido o número' el~ e. pelo Banco ele liabitação. Tal obJe- malizando a reivindicação dos apbsen~
roldo Leon "'eres, ao -Sr. Niinistro de contratantes que tiveram de desistir tlvo - e aqui vai a nossa sugestão _ tados do INPS, mediante o encami
'l'ranspoúés, iVIário David Andreaz'la, áo fim de algum tempo, do objetlv~ talvez_possa ser alcançado. sem ônus nhamento que estamos fazendo ao
fi) ao Dne,or-Geral do Departamento sonhadamente acalentado de adquirir p~>ra esses órgãos, com a compensa- Ministério do 'l'rabalho, de mem~riai
N~clOnal de Estradas e Rodagem, Dl'. sua casa, P?IS os aUl11entos a que fl- çao que aos n;esmos seria feita, com assinado por 473 aposentados da Pre
ElIseu .Resende; no sentido de que aeja caram sUjeitas as prestações ,os sal- recursos enraldos do Fundo do Pl'O- vidência Social, qlle estão p,bnamen
concllllda a rodovia BR153" que figu- dos devedores remanescentes, trouxe.. grama .de Integração Social, nas éno- Le. ~onvencidos da sinceridade de pro~
la no Ol'çamento dêste exercicio. ~'am a _intranqililidade especialmente cas pwprias,~ em mõntantes eqiüiTa- pOSltOS do Govêrno ]'ederal, quando

_tl.pelamos. principalmente, para que. a~ faml~as !1ssalariadas, que, muitas lentes a perda de substância dos sal- proclama ser sua meta mais impor
rle?tl:o do plano plurianual, seja dada vezes, nao tIVeram seus salários rea- dos devedores remanescentes tota1]-- ta.nt~ promover o desenvolvimento do
prJOndade ao- trecho Tibagi' _ Alto Justaclos na mesma medida da alte- z~ndo .os empréstimos concedidos e ~s I3r~sll, _para, por meio da efetiva pa~.,
do Amparo. considerando que Tiba- ração incidente sóbre o valor da., Emal1Clamentos feitos aos participan- tlClpaçao de toclos nos ben~fícios ds
gi é o mnnicíplO mais necessitado des. amortizações que teriam que pagar. "'!os do PIS para~ construção ou aquisi- c?rrentes do aumento da rIqueza na·
sa rodovia, por não possuir outra via Não podemos deIxar de assind,lar çao de moradia. Clonal, promover a distribuicão de
de a.cesso. que, antes da instituição da correção Ao propor tal medida. estamos c~r.o efetiva justiça wclal. - -

P d
. monetária, isto é. antes de 1964, quan. de que interpreLamos J~l<tas e humc a' . Era o que tinha a dizer, Sr. Pre-

.
ara elxar clara a precaridade dos n . - ' " sldente (M 't b) "à do recordes de inflacão eram batido; as asplraçoes de mHhares e milhaJ'e • UI o em.

melDS .e comunicação utIlizados por dia a dia neste País-, as Caixas Eco- de nossos patricios, que confl'o,m rIas
seu povo, le.mbramos que a distãncia - oentre Tibagi e Castro é de 60km -m'r nômlcas continuaram operando mi- n?~sa açao em favor de seus mais le-
o itinerário é feito por Ponta G~OSS;' lhares e milhares de empréstimos gltlmos anseios. (Muzto bem.)
~llma vez que a outra estrada está in- imobiliários, sem aplicação da cor-

,transitável, aumentando, assim, o per- ração monetária, sem Que isso abalas.. O SE. ARTIiUR FONSECA:
curso para 127km. se a estrutura financêira dêsses ms- ,(Comunzcaçao - Lê) - Sr. Pre-

.Mesmo a estrada estadual de Tnm." titutos de crédito. sldente, Sra. Deputados, acabo de re-
gI _ Monte Alegre é precarissima Não ne:gamos, por outro lado, que ce!Jer veemente apêlo de quase meio
pela sua má consel'vação, não aten~ a apllcaçao ela correção monetária nos mIlhar de aposentados do INPS no
dendo a necessidade de locomocão do empréstimos a longo prazo, como soe Es~a<!-o. e~. São Paulo. '
povo daquela região. • acontecer com aquéles - destinados á. elv~n 1,cam êsses beneficiários da

Tibagi, Município que em janeiro construção ou aquisição de moradia PrevldenCla ,Social, do Govêrno Fe-

de 1973
' enseJ'aram a's Cal'xas Econo-ml'ca: deral! a paridade de tratamento em

, .. comemorara seu .primeiro cen- o r Itenar!o. merece ser lembrado pelds manter um volume de empréstimos ~ a~o aos, aposentados do servico
autorIdades competentes, recebendo que não se deteriorara, como fatal- publl?o, no ,gue concerne ao aumento
como p"e-en' d .. mente vinha acontecendo anterior- s~l!1nal perlOdICo e vigência do liehe-

que I
· i " l_Ce r e amversario estradas mente, pela d'l'n'_l'n"ll'ça-o dos rec'lrcos flCIO" a, partir da data da SIla ·"on.-
19l'em COln os demais lTIunicinio ....... ~ ce .. "V

do progressivo Estado do Paraná. - disponiveis, por fórça da perda do ssao.~
Era o qlle tínhamos a dizer. (Mui- poder aqUIsitivo da moeda. De fato, Sr. Presidente, táda a vez

to bem.) Mas, SI. Presidente, Srs. Deputados que se procede ao reajuste de venci-
ao solucionar o problema da garantl~ netentos dos servidores públicos não

O SR. FRANCISCO LIBARDONI' do volume de aplicações em emprésti- dlScl'epa. o Poder Público de, na' mes-
. (Comunicação - Lê) _ Sr. P;o- mos, ilp-obiliários, com a instituição da ma !)as~ .de melhoria concedida aos

sld~nte! Srs. Deputados, autorizadas corregao monetária, as Caixas Econo. funclOnanos e servidores em geral
a iUllClQnar como bancos de dcpósi- micas Federais devem ter sentido di- oferecer a.os inativos aumento n~
t9s populares, as Caixas Econômicas minuir o interêsse de candidatos em mesma proporçãà. Tal não oco1'l'e
'so em,1860, pela Lei n.· 1.083, de 22 !,otencial, na sua maioria constituti. !?oré~, qu~nt.? aos aposentados pel~
de agosto de 1860. se transformaram vos ele assalanados, temerosos éstes J.NPS, que tem sempre a melhoria
e~1 r orgalllsmo ~st~tal, tendo ficado de que seys salários - c9mo acontece de seu benefíoio concedida em nível
~"p_e~so, ::o_p~ra~Iafo 14 dO' art. 2:' tantas veze~ -, nào viessem sofrer' l,!-ferior aos dos trabalhadores em :ttl-
~,r~er.l~"" ~-1el. n,. 1.083, que ~s Cal- ~lm~ correçao que corl'espondesse ao vldade.

xa~. Rpoüomlca:s. tmham. o ca:ater de mdlCe d; elevação das amortizações Não vemos a desigualdade de trata
~n :~a~I:.•beneflcent~, pOIS a~slln .e~ta-ldo emp~estllno. . • mento assinalada amparada Dor
\a _tCl.. ;I.Jo o menelO.nado dISp9s1t.IYO. O proolema esta. ai a desafiar aquê- qualquer razão de justiça e, sem dú-

, 14, As ~alxas ECOnOll1lCaS, les que, como nós, se interessam pela vida, o tratamento disllen<ado pelo
como eslrtlJelectrnentos_de lJeneJi- soiução dos Prob~emas do povo, das INPS aos aposentado;; se a;senta ~m
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. o ,\l"'. PEiXOTO FILHO: criada 1,,,10 Governador fluminense, dade de o Banco do Brasil aument'ti1~t' ondo podemo2 alcançar, drs, -~~ , I" h f' d • , in
•• \J <ÇOmunicação _ I"j) _ Sr. Presi- integmda pelo Sr. Mario GUOSCl, c e- as aDcas e .operaçao e crlar e 3<>

Deputadas, nü,o vernos Pl?r q?e ldle~~r dente, Srs. Deputados, jã declarei fe do seu Ga"!Jincte Oivl1, e pelos Se.. talaT novas Agências, especialmente
".0" dentiDtl\s p, concretlzaç,ao e.,sa L" d ,. ' 'l' d F' A 'L G 'b ld' rL .' I' S ~
« - á desta tribuna, por. mal. de uma vez, CreiJllHJS e nc!mml~ mrao e e '1- em moa an a 1, ,alOpo lS e c e.•-
justa aspirnç\\o dp" classe, J, q,\e ti C/ue ingre"sei no Pal'tido da Oposição nancas, Sr. Paulo de ASilis. Ribeiro, ra, dentre outras.
pleiteada m':ltaçã?" na I}0m8lldcIaLut;a porque pl'efHi o lai0 mais fraro, para por 'certo cuítiara com prioOlidade da Enfatizei que os quantItativos decom que se ldentlÍlcam esses eva a,- t . ! 1 f 'o' uc d' I d ' ,

Poder defender um ideal mais forte, si uacr:.o {as c :teses nllm nm.s q . pro uçao e o vo ume e negoclJs, ado" prolissionais liberais, proporel?- d li'} "'l"'nIPntM nomo I t' t bis
~ 1" , ntC[,Bns a que a"Pl- que é a liberdade, O conceito e . - perc~)em me~[)leS v~, -,',' '.w, v par eos con 1gen es .umanos e ca

n.ando-.ne~ 3·'onV~tl·.~jria d0 modO' íd- berdade çom nspan:l,bilídade consti. ·a 'das pfClfcsorES prnncno.s e de en- condições de vida daql!ele3 floresoe11-
ram nao ...,e c ;:) LJ ~ , l . t' , de J1ninhas modo""..!.'" -, -.'.l'no lué:I1.o, dC3. comLs.ssr:os, investig·a... I'25' C8,11t.I'05 evnonõmico,s, e,t.8,V3,'"",'l agum', em de'nérito ou prejuizo, . de' Ul a' normB JVl,... . -,",,,,, ". <

. . " . atividades parhn1ent:l12s. _, dDre~, elclivãe,s, P~litc3. cal{::r~ir{J3, 3xigir a presença do Bc~nco do Bi'a-
qualquer natureza. ~ara a .re.sp~:L~vel Represento TI,:;5ta Casa un1a região gU31'ClfcS CiVIS, i'1~:l1.:.f:c9.!....ol'es, intogra... sil na sede das respEctivas comar...
e nobra classe medICa, cUioS d!reltos das mais p:'og! éS3Ls~as do E'St.ad:> do fos etc. " , , rolS. '
c "'rE'l'l'o-gativas colltmuarlam mtan· , ' ,. a IY'l1na con I R l h . f

J.-' • Rio de JaneitD~ .e, como tal, . para . .L';.f-sln1, el~l qil~.. P€;8 ,..:~ _-- - e orno oJe para en OC2.l' o 1103-
gíve:~ e invioláveIs. acompanhar Cl l'Itmo desenvolVlmen- I d1ÇlW d~ DtPuta,-'~ e,a opoolçao, lOuyo mo BssunLo.

Defendendo, port.unto, a pre~J:ns~o tist:r rie Caxks, Sê_o Joã::l (.l~ Meriti.j as pmvldj,nClas det2I~1il,ada;;pelo ~~: Não a!?enas na l"epetiç~o de ,lados
Cios mlont6logos de todo o Brasll, nao Nilop<Jlis, 1>-TOV;l Iguaçu. Mage etc .. o GOynnaú0r. Ra~111~.U!L~O P..1~l1hR, pa.l~l DU conceItos _ o que al1as pocl:ia. ser
me oponho de nenhuma. fornla aos lJarlamentar fl1.uninense tem o dever ~ nla i,.s ~'ÉPldD e J~lStO l'eaJUatan10J.?-to válido _ mas principalmente 1'01'
abnegados protegid03 de Hipócrate!3' de manter contatas com as autoric.a- com. mve,s ~e ."el1Clmentm do fUnCI?- qUe um dê2ses municipios, o de Ani-
pretendendo apenas f>tonuar os efel- des competen!.3s, Ee:am federais, es- nBlJ,r:mo pubI:co ect:ldual. (JffU1tO te, Garibaldi, organizou-se na FUa
tos da desigualdade com que, no caso, taduab e ãté nJ'~srno 111lulÍcipais, pRl'a belll). reivindIcação, fazE;ndo presente à nUa
lJe desigulllam os ic;uais, cabendo, a encontrar solllf'ão para {):; problemas, direcão do Banco do Brasil e aos
propósito, lembrar p::tlavras do grande locais, da rezp:mEabilldade do po6.er O SR, ATilltRICO BRAEIL: seus' representante: nesta CiÍ':nrmt
Rui, que se ajustam à situação: "Tra- público. (Comunicação - L;) Sr. 1're3i- Federal de fundamentado estudo j"E-
tar cora desigualdade a iguais ~u a _Dai entend€'1" que, n~ste parUcül8.!", I d~nte, Srs. D~p1.ltados: em reC3~'lte tiflcativo daqUEla, pretens-10. _
uesip'nai3' com igualdade, seria, desi- nao pode haver distinrao entre Depu- V13itô, que real1zamos a Coopefiürva Na época atual aue é indIEcul,h';:;I
guaÚ:lade flagrante e não igualdade tado Situacionista ou da Oposiç2.o, por de Consumo da Universid~de deHm- mente, de planej~mento, agiram Lun
real", (lvluito bem,) C/ua os anseios do povo fluminense, silia, a convite de EU,," dIretona, tI- as lideranças de Anita Garib:oJdi IE-

tantas VêZ2s manife3tad~s, ,são pelo vemos oP'?rtunidf'de de ver o q';le' 82 unindo no Conselho MuniclpaÍ de
O SR. ALDO LUPO: desenvolVImento, e sua prmelpal meta poÇle rea!Jz8,r com a aJuda. mlltUf\: Desenvolvimento representantes de
<Comllnica~ão. Lê) - Sr. Fresi- de trabaLho e o marcante progresso Confirmamos que cooperatIvIsmo e tôdas as classes e ca,tegOriHS _ des

dente, 81'3, Deputados, o Instituto dos do Estado do Rio de Janeüo. uma realidade, é um B)go que, se oe:n de o Prefeito Municipal Oswal'lino
Ceo,o.s Santa Luda, de Amraquara, no Acrescedi2er que, apes!!r de celto explorado p~lo Govêrno brasileIro, se Baby, aos Srs, Vereador~s, com~l'ci
:Esfado bandeirante, realiza obra silen· Deputado ~a repre~entaçao ,d? meu transformara na s?lnç8,O de dIversos 2,nt-es, industriais. agricultores, pro
lliofa, ma3 meritórifJ. Estadil,. useI,:'? e vezelro ?~ P1;~tJca .das problemas que ~fhgem nosso povo, fissionais liberais e religiosos _ p~ra

Com recUr,soJ próprios, não lUuito chamaaas Iúfc~as. poI!~lCas , vJS~tm especia!mente a,queles, llgados ,}O juntos realizarem um estudo que em
volumoDos, el1contm-,](}.em período de semanalmente o" JornaIs da caJil!tal abasteCImento. Cem todas as ,d,}- basa e sustenta a plena necessidade
dificuldlides .. em facú do número cres- do Estado pare" denunc!a.r POSSIVeJS cuIdados com qn? esbarraram 83Sf,g daquele estBbelecimento de crédito.
cent.J de deficientes visuais que O pro- gafes de colegas no exerClClO do man- idealistas que lutam pela sobreviven- De posse do memorial recebido
curam. dato p~pularcodemorall~~-seem .fazel' cia ?O movImento ·(la cooperaçã.o" é procuramos pessoalmente m'mter

:Não há multo, Sr. Presidente, () suas promoçoLB ?e~OSUlS, all;un~lando posslí:e~ se ver a J?.r0i~feraçao POSIt1vo. contato com a DIreção do Banco do
mstituto iniciou. nova escola, inclJlsive s:mpre o, que preten~~ r~aliz8;l, m~8 de vanas cxpenmclas, co.mo ,e. o Brasil, que n03 assegurou determi1:a
com secúo de artesanato, para prepa- sem escla1e,cer o que Ja ~ez. ate agol.a caso da CooperatIva da, Umver3lclil- rã ti, sua Assessoria, mn exame mi
rar prõfissionalmente os ceg'os locais. em ,beneflClO das comumdades flUml- de de Brasília, i!,..l~ se vem reeTgU€)')- nucioso da mat~ria, deslocando ,_ fe

Pretendendo ampliar !li Escola de nenses que representa,. porq~l,e, real- do e apresenLanc1c; um coop~ra:iYis- necessário _ servidores seus pal:a
:Braille - impossibilitado de levantar ~ente, nada t~m a ap1esenta" decla- mo sadio, procurando por tod:1s' as aquêle município. a fim de perml!,Ir
!neic', na l'egião, que já vem coope- lO, p~e~Pt~name~~e, dque tenbCl a formas resolver os proble!l?as .bá3IC03 a formação de eleméntos decisórlJs
rãm;o há ano:; com o Instituto - 59- C~:1SC1 nc,a ,rm:;qm a o de~er cu':'-- de seus cooperados, COll3~lentlzan:l~- e conclusivos que amparem aquela
llcitcu·nos a Diretoria dêste encami- PUd? ci, p?~ n~~ ser f~ustIado, nno os de seus deveres e, direitos, ntr:wes reivindicação.
l'!ha.'Foemm ao dinâmico MinlsITO Jar- me afastil;lel et,? nOlll1a7 ,de conduta de uma interessante campanha enu- Mesmo assim e até para fortil'e,.or

qu.e nortcIam mmhas lülvldades par- ca<iva ê de umo or"aniza~ão 'ldm'· t' • 1 ~ I n',--lJas Pasrmrhlbo veemente apélo nesse hm~ntare- ",0,1'> ~ , • a pe Iça0 aUe evamos "que a l?e.
sentido,. ' O~ apel~~ que tenho formulado ao nistrativa e contábil dentro. dos pa- ção, desejU11J.OS ressaltar algumas das

Atento como permanece o Senador Governo d~ Estado do Rio de 'Janeiro drões ~e3eJadm:, apesar de ser lqne- razões sustentadas pelo municipio ele
à tl'mto de' SUR Pa"k, d~ll'!lllte todos para wlução d~s problemas de' inte- la, en~lfade conülderada CDmo uma Anita Gari,baldi. ,
os expedientes, esperamos venha a l'ê33e' do povo fltuninensc têm, na coopera.rva pequena., ,E. de dIz.e~" Sr. PreSIdente, q~e
iloconer, suficiente e prontamente, ao maioria das vezes encontrado a de- Pela palestra mantIda com aqlle!~" a,quele mUnIC1plO, apesar de ser Cles
Instituto dos-.cegc5 Santa Luzia, de vida. receptividade: A propósito, nesta e ou~ros dirigente3 de cooperat,iv,,~, ma!;> n?vos do ~stado, d~té~ e:ü,,'il.-
J,rarIlCjuara, OpOrtunidade, d~.staco () interésse de- espeCIalmente as de consumo, sentl- ordmáno potenCIal e~onomlco,

Outro llssunt.o, Sr.' Presidente, a mOl1Btrado pelo Sr. Governador Ray- mos que seus prob16mas se couóti- Com 18,400. habitantes e 2.400 l')'u-
trazer-nm à t.I'ibuna., diz respeito a mundo Padilha em melhorar os ni- tuem, bàsicamente, na ausencia de Pl'iedades rurais, sua economia se as.
iJ.Itel25se vital de Tupi Paulista. i'eis de vencimentos do funciClnalismo uma legislação flexível e dinàmlOa, sent.a no setor primário, destacando

estadual, criando lima cOrnissão com o na falta de orientação técnica c na se com significativa prodnção de 'tri-
'Tpta-se da comtrl.lção de· P1'l"di::l fim especifico de, c3m a devida ur- escassez da assistência, finance.ira. go <90,000 sacas) e de milho ,.".,

próprio para fllllCional11ento 'da Agén- gência, proceder aos estudm destina0. Sr. Presidente, S1's. Deputados, (270.000 sacas), a par de um nlm-
eia dos CDrreios e Telégrafos da 'ci- d!ll1 à elaboração de um anteprojeto muito fõe tem ditD s6bre o COol13l'ati- uho bovino de 17.000 cabeças,
<lad2. de lei fi ser submetido a aprc-ciação da vismo. Vários são os órgãos cri,),do~ A suinocultura revelou-se com in-

HC' muito vem Dendo o melhommen- Assembléia LegL~lat.iva, propondo a para fomentá-lo e assisti-lo; não lla dices de desfrute e prOdutividade in
to pIJ'te:J.do pela, Municipalidade, que concessão do aum2nto do funcionalis- dúvida quanto a' seu valor só,~io- vulgal'es, enquanto a extração de
11Givir~djC(l' dílUr;ão de terl'eno para o mo fluminen(,e. econômico: as experiências -em OUtl"Q3 madeira é complementada pela jnf..
€mlllmcntn da obra. Ne,sse "entido, fiz dramátIcos alJelos paises bem o .demonstram. O c:;o- talação de indústrias que visam DO

li Agência loc"l, UH prétlio alugaelo ao atual Goviirnante fluminense, con- perativismo está prerisando, a nos';o seu aproveitamento mais intem30 e
ll~l;, Munié;lpalidade, náo apresenta forme pl'Onunciamentos publicados nOb ver. de uma politica l'ealmente oJ.>- racional.
çpndleõ c

: iL altura da 00muna que "piários do Congr6sso" ele 4·5·971, pá- jeÜva, de impacto talvez, para reer· Tem, pois, Anita Garib:::.ldi, ni'b e:ó
ütr;tJ' lÍcscnvolvimellto vem exibindo gma 163, e de 22·5·G71, pá!!:. 0655, p'uê-Jo e transforfmá-lo em alava::r- um potencial econômico latente, 111',S
.no", ultimas an08. Ressaltei ne:Jses pronunoiamentOB ~lõ do desenvolvimento, desenvolvI- o tem, e isso é importante, em ::'asc

A~ablJ.UlOS de l'acaber, de J:ifadalil1o que o,;, servicloreB públicos fluminen- mento bem ao gôsto de S. Ex" o dinâmica de aproveitamento,
Mal'chl Presidente da, C.amara MUn.i- ses l1ao recebem aumento desde '~69, Presidente da RE'públ!ca, desenvCl]Yi- De resto a distância das agéncbs
llipClI db Tupi Pauu"ta solicitação pa- selldo certo que o último, cont~(\),:iCl mento com base na participação do de Campos Noyos (76km) e Lajes .,
1'0, er.eareCel'Tll03, do enunente e real!- pelo ex-Governador Matos, FOntes foi povo, com base na ajuda mútua en- 1120km) e as dificuldades de acesso
IóluIor Mlnidro Higino Corsettl, aten- pago a d!u:as penas em tres pal'celrr;. tre todos 03 bl'asileim3, , tornam quase inviável o deslocamen
cá.o ([pedal para o problema, deter- E' bom Il'lSal' que o honrado ex-Go· Encerramos êste rápido pronullcia- tCl dos interessados às agências mais
inlnndo - após o, veri~icação da to- ver~~dol', ~eshlc!"do ':~astor de a.I- mento~ confiantes nos ?estinos a:l- próximas, o. quç só e possível .~J)m
tal proced~n"m do pedtdo - que a mas '.- PO,t1CO, ~e mtere.s,ou. pela SOlt.e vissareIros do cooperatIvIsmo e l;a gastos de dmhelro e tempo, vallOsos
Emrm'!3" BrasllBira de Correios e TE- ~0.s flJncJOnal'1o~J, esta.duaIs, tan,rbém particip;cção objetiva do Govêrno RB- para o homem que habita aquelrt
IépafoJ considere " reivindicaçâo da f!lhos d~ Deus' , tanto que a 181 o!'- volucionário na sua consolidação, região.
,l)I'ÓT~!'I1 cJrlade brmdeil'ltnte. çamentál'la de 1970 l'e3el'VOU d?taçao pa~a que ex.pel'iências cOlno a que Ademais é de aorescentar que a

expres,~a para RlUncnto dos VenCllnen- t' - ~ r > da Unive"si. '" de uma cgênci b" efic''1 aInf0lll1ados de que o Ministro Higi- tos do funcionalismo nUma base do Clma o co,po. r:~ ca! tpU;" ';,,, c~laç,"o a .,~, ,;,n 1 r' .
:no CGl'sc,tti atende, ,si:>temàti,camente, 20% c 25% dos atuais vénciment{)3~ dade ,~e BraSIl:", ,nao srntam o am,AA- ioualmen~e ~ "p:ll~~,IClPlO c.'C ca~r:o
a quantos pedidos justos lhe são en- Como se verifica. tendo o Sr. Matos go go,to do fl~C~~SO, . . B;lo do oul, Jl;hlsd:ClOnado a com".c:t
<lorpC'1uo:;. e por esta,'mos certoS" de Fontes deixado ° ~o\'êrno em 15 de Era o que tmha a d1ze!. mfuito dv Anita, ~anbaldl. . . _ _
<\ue . ail deGpesa€, com a Agência de março do ano em curso, transferiu a bem,) ,Sem , dU~lda_ ~UE' r esta dISPO!", na~
'rUpl Paullóta serao cobertas em pouco Bolução do drama do funcionalismo so, de InskdaçoeQ" p.ontas e dISPO!1i
tempo, dI! razão do movimento local paI'a o seu S11ceS20r, quando tudo In- O SR. WIL!lIAR DALLANrrOL: 'leI:" para abr1gar ~ pr?te~d:qa
considorável e em continua ascensão, dicava que, conhecendo de perto a.s (Comunicação - Lê) - SI', Prc- ag~ncm, P0}IlD p~de. oferecer. ~azoa:
anteci,Janws a, S. Exa. nossos agra- sérias dificuldades financeiras dos ser- sidente e Srs .. Deputados, há POUC?S Vels. condlçoes SOClal. :;0 conV1VlO dOb
decimentos, voltando (lO assunto tão vidore,s, determinasse de pronto . o dias ocupei a tribuna desta Casa. se!vIdores que para I~ forem ,ieslo-
lo~·o. seja (}nclali~ada a resposta afir- cump!:íinento da dotação COMtante da abordando problemas catarinenbes. cad~s. " " bp"
:inativa. lei orcamentária elaborada Delo Con- Disse que"denLre os problemao muiE DIspondo ele, moeldales, esta _,eCI-

ErR, 61', Pl'e!'idente, o ql1e tínhamos selho de Orc;animçiio e Planejamento. sérios de meu Est.ado estava, 'o ,crê· ~entos de ensmo, de hosp,taJ, d~~t:m
a dÍ;;~l'. (Milito lJem). i,cresce dizer ainda que .a Comissao dito e cOliclu! afirmando a necer;si- ",rl1po humano trabalhador E :>jJdO-



modificagão,~ m~3 ,t~s clara·:;, seUl
fraude; e dentro de l'ígidas nOl'~
ma.s tÉcnicas, estritamente ,con»er
vacionist3.s. Sãp estas, aenhor
Presi,dente, as nossas sugestõ2s e
() nosso apêlo sincero".!

Aí está, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados. 'Dep<il'amds-nos com umá das
mais atrevidas fraüdes à lei já Bur.
preenclidàS l1aste Pais.

A Lei ng 5.197" de 3 de janeiro de
19'51 proíbe termmanterrli3rite'a caça
profissional de animais silvt--.sttes. Act
mlte, comÕ' 6xceçf~o. à caçá an:iado.tJ.s
ta, e assim mesmo em relacao. às es.
péCies fixaclas 8,íIl ai;). l'egúlátllerttailoÍ'
do PO'aer Execlltivo, das qUais ,e 'ex
cillem, evidentemente, aquelas arriea
cas de" extlncáo. Pr-oibe também, o
éometcÍd 116 espécimes da ilHjria "u
vesíre e de' 'P1'.odtl~os e ,objetes gue 1m_
pliqlterrr a sua ca'~a, -pers3gúlqad, dê~"
truição oit ápa:r:d:ià. NoerJtilmo, ani.
ma:is brasileiros Como' a jaguat.rica, a
lontra e a ariranha., que já se ene,,:,,
tram em vig~.s de extelrdíPJo, ctunl"'_
:uuam solrenclo i',çao prqlat&Ila do,~
caçadores pf.'ofissIonaiS j que- emp.ce3:rt..

dem suas ativitladâs em buga e;:;ca.la,
na mais acintosa afr,onta á lei do Pais,
estimulados palas :~vic1aE indüztri8.s pe

leteiras aliení;;a:na:;. B po"r quê? i:J1.71~

plesmente gI aça,s à oOl1Çleseendents
medida adotada pelo Pod,r EzecutJVo
de permitir o COYl1crc!o de pales e c~u..
TOS ,pI'ovenientês' ele est:-ques declara..
dos ccmo e}:istentes ants3 do iniCIO da
vigéncia da Lei n? 5.19'1, dé :3 de ja-
neiro de 1967. ' .

PeIo qua 5a vê, ~ão inz5gotit.veis, o,~
estcaue,s dBc~arados: !vluit1 embora já
eyjsMssem em jar. eim ele 1967; :fim,,,
hOJê servem â ex:portagâo,

Os fatos rifL(} e:)ga:,nam o ID;1ls in-'
gêl1Éci obs'>l'Vac;ol'.

Claro e,tá que fr atual Cb'níárcio ele
veles e couros d€~ animais sltvê:st: es,
é B}:ercldo gracas à. acão ci.'Iminosa: {te
aventureiros, êm:p~nlfados lfla;!s qUa
nunca. na tUzima;çHd de' espé-cie's como
a jaguatllica, a; 100itra e a ariranha, Já
hoje comitleraeJas ·raras. E d,iga~se;

graças à complascêncJà do Gbv8rrJo
brasileiro.

Mfétél'ía Dõmo eSsa deve ser tratali~
par nós com a pnorldade e a .Imp5~·~
tãncia de uma-questão ile segt1rança;
nacIonál. E Só dmlpOTta tJmà sall1ção',
a únlca Cm'l'é.spolHlente aos inteI'êsses
de, nbsso Pais: a prolb~çãd do' comér
cio e expoI'tagã,o de peles e' couroS' da
animais silvestres,' mediante a apllca.
ção rigoi'osa do dIsposto no Art: 3v da
Lei n9 5.1iJ7, de 3 de janeiro di! 1907.

E não' S3' venha can:í a "6a1Jciosa afê
gümmtE:cfw com' que sa prccllta pro
pl1gnar pel::i"]1.i'orrügaç1lo <lo' ímtzo (Ie
p81'Inissib-!.Udade tln bDlnércltJ do l'anlo,
segunda a (j,(lál g exp0l'k1.;;itt> deis peleS
e C0111'08 de espécies' rarcs repr~ema
uma excêlente fonte de divi~as. Q1(~m
haverá de 3e deixar' embai~ por S8me
lhante engoMó? Pois ent~o· já não se
sabe Q.uão pOllCO compemadol'a é a ex
portatião da matéria-prjma? E nfw lle
sabe quâ(} pouco compensadora é
:1 exportação, d". matéria-prima? E
não se sabe, também que Só JJ adaiam

'OS paises subdesenvolvidos, à ming'.'::I
do cOllllllexo inelüstríal adequadO?

Pois liem. Mais aimJa se evidencia a
iúconveníência da ex];}oxta:cão' no q1(e
.se refere às peles de cOlfro 'db anImais,
sllvestres, ,à vIsta: dos balx()!J preco!.l
UIJitários alcaIJçados no eJ,.terior, pelo
mcnos em corripáraç1lo 'tom à alta·
rentàblJidac1e proporcionada jJela atI.
vidade indústrial peieteira. Vale como
e}.2mpIo o ql~O ocoàe com fi exports;Q
ção da,~ peles de jaguatirica: enqüan....
to vendemoS 11 veles pEtT8- Ó exteríçJ:
por 27,5 dólares, consiUerado o valOr
unitário, tjtÚ! é de 2,5 c1ól~,rçs, o pru;
duto industrial deiãs obtido é nõ.sto à
venda pelas elevada qliantia ,de 2.500
a 5,000 c16Iarlls, conforme d caso. lm~
portlt_nctar, tlin<lâ, (jue a eXj,ÍOl'taçãe>
tia peles riã,ô inc1WJtl'iillizal1às rendeu.
no ano pliss~.do, p!1ra Ó Brasil, '~O injc
Thõéil de dólares fprjUeo inaia àe 1)(1
milhões de t:ru~;ciI'd3); s;:: t':ives.~2m st~

dó elas eXll~rtai1â~ em forma é19 IJ!O
flTJ~Q'::_i_n~!lstl'íalizaclQ~~ .t."yi,arp. l'ellçi~Q.

(Se{;ão f)"

v - O sr.. PRESIDENTE:
(Reirnaiao S:tnttintz) -'" Passa-se a()

GJ'ande Expediente., " .
Tem a palavra' {} Sr,. Dias Mene-,

zes.

f·,:,~~tr>JÉ·~ra ~2's
...0...--.-.---

cli:>nte do sgmvp.mento do" problema' da.> por jornais de São Pa,ulo e do Rio
h?,bit~,Gi{Illa!, dedicando dUM ou três de Janeiro, Gspedalmente "O GlObo",
linh3,s ao llão pa:;aJ.nellto das pl'csta... "Jornal d,o Brasil" e "O R;tado de Sá-o
ções l'eLüivas à aCjuisiçaú de IDmadias Paulo". em tórno da ãtitucie asstlmi
pelos mutuários, que »e.d§' na propor- c!B, por' as;;ociações de defesa dos le
ç,ão de 5()% - o qúa l'eve'a gravis:;tma cursos nr,tnrais bnwileil'Os Ü'ente' ao
qucstao scehI. Como E8 pôde comt"l- problema da pre&el'Ya~ão de animais
tar na fala do govel'nae:or no Senaêlo, silvestres de rJossa fáuna, cUjas espé
não se vê 58Ql18T indicios de inquiet2b- cies estão ameacadas de extinéão por

O F:;R.. PEDRO Fft..RIA: ção 'dla~,te de problemas inadmissíveis fôrça da ação devastadora de caçado
(diJrruilliaacao - Se'ln Tevzsao elo l}esta CIClade li; que crescem como bolw res profissi-oríais sllb'venc:,ml'dos pororádor) - st. Presídente, a ç'idade de ;nev~:.. . . . íridustrias es~rangeiras de peles e cou-

de- 'Petrópolis, no Estado do Rio de' .Br~sJ!ia Ja po;ssul. a malDr p,?pu1a- ros. -
Jane'rb, perdeü rifi seman" pa33!1da çao I!vel~d~ ~o pa"~s,,, proPO!C10nal: O assunto é dêsses. que, em face ao
11m de seus m:als ilustTea :rilhos. ment~. OI,gaos, à<: p,"op.io ,governo e'r, numerqso e1enco de graves "pro)Jlemas

lVJ';iifo Octávio Felippe funcioriário 'gllem conjuntos lesldenc',a;rs que Di,als politicos do momento nadonal nas
<ixe~~lar do Govéi:i1o d~ Estado do se 1t~semelh~tp a no'Vas ~a'Vel~s, esw: saro desperq~1Jidos aos menos 'a'i1sa
Ríb, faleceu vltiriiá de um mál car- ddllLO a, SIúS a comPT~ no !lw GTa~ __ dcs, inoosb,nto a sua gI'andl' impor
dtaco qu.~n:,do' se aproxil1iava dos 45 ~~sd~:U;'ad:teí~c:ai~~/a~J!c;~~:~i~a[3 tàncla para; a nossa economi.a:. ,
anos tle ldv,tle. " '". . Entendo sumamente necessalIO des-
'Foi Seci'etário, de Sel'Viço púbÍica c~?!' aql~!~:nolJ.ll: ii~~~~1aJ;~ ~~~e~fft?o-pertar'a opiriião pública a tal resp'eitd

da J\;Iúniéip~lidad8 de P~t:Ó'pol1s, ,.na ~(l~g :T;moais nová favei~ 0i'eia'z á c0n.! vistás, ao' en<;mninhan~ellt!'e ,~o
admmlstraçao do s;releito ?a,jlcl "Ceílânrlic&". E' 'o que'é mais grave, 10- luçao condIzente com o maIOr mteres-
Rats, _tendo de_senvolvldo neas(\' Pas- calizad{)s em áréas condenaaas no se do paIs., .
'ta a l'estauraçao do _BosqUe elo ~trt-, Plano de Saneamento Básico. o, pró- Divulgaram, de fato, os j()!~alS o
peradOl'; ,~ r~stauraçao, em _conv":l1o, p:rio gúvêmd cbntribélí pa:m o agrava;- apélo f~it~ ao E:,:mo. 8.1" yresldente
oom o Ml1nstario da Educa,Çao e Cill- mento' do prolilema da poluicão das da Republica pela AssoClaçao de P~e
tura, do Palácio de Cris~::t~ e jardins águas do' Dlshito_Feclõra1! - servaç~o da Viela Selvagem, .i\.,5sólcla
a~jaC€lltês~ a tral1S~(ll:.naçao d~ ~,n- Há deficiência. de es,,~las. Há ff1- ção de- ~efesa da Famm e ~a Flora,,?
tlga ,estaçao ferrOVWIIa da E,trada lliit-l.-t·rIl€t" fi !la 'de pÚblica tão AEsociaçao de Amparo aos Al1lma;,.
de Ferro Leopoldina. ~m modern~3, e2- .~ '/~' ! , ~e~s, ~,. U, r, r"'" 'da.- no sentido de impedi~ ~ pr?rl'06aç~~
tação rodoviária, r:oJ~ ê1enommz.da ~~t~~'t~~~ s~~~t~s n~~;_,~~ ~e~~fÔ~cos do prazo para comerClahz~çao de es
Imperutri21 Leopoldma,_e tômtas o~- et-c. A 'ui"á temo~ t6da uma escala: toqlie de. couros, e peles, fmdo no dia,
tras obra,s que marcarao a s,!a.}j'~o: de 'prC'~len;as q1le se to;;naram tor- 3~,~-ª .abl:: ~r~;~'mo passra~~;. c~~~ x:i~;
a~gem pelo alto cargo da admmlo"_]1 mento am grande.s e Villhos centros, dI~a mdb!Ln_,,~:l a ~ e . v_ _ ~ , _
!lao !'dropol1tana.' . bsoi t m nt i 'u8tificáv2is numa ll;nlI!.'ais ~llvest!e, a,mcaçr:do, df. ex
. NÓJ da Gu"nab~ra, q1!e aprovelt",- ~idad~ ~e_eap~nas I1Jnze anos. ergüida tIllçao, taIS. como a ]aguatl1'1Cs., a lou
mos o permane~te co:r:Vlta da natu- em bbediência a planejamento o-mais t-l'a .e. a arpanha. Tra;a-s~ de ~,u,b
reze, 'p3,ri!' p~sselOs e fms de s.em,me, moderno: em todos, os setores. -é desti- p'at~~lCo glte bem leve;a !li ~~a.~;eq~d:
em Pctropolls, .ss,bemos, taI?bemr ao narla ,a ,ser a canital 0-0 BTàsl1, eX'em- da sltuaça.o e demol"..st_a il; ,r;_Cê.. ,_L.11._
lado ,dos f1umll1ense~" ~,val1a! . a Ja- pIo' para o mundO' inteiro. d~ de ,medula"urgente.e

Z
d:a'St .~::;;, pa,:;

cuna d~ixada por Mano OctavLO Fe- -- , __ S() a ler o t9~tO do le.ex t\1ll.,luO. "o
li e. v' , segun~o o Governador, e,s~e_ ~uadro Clhefe do GovêrI!-0' dada almpol'tân~
~Ol" es!;,. mzão 1\ bancada da Gr~a,- alarman,e.se, deve a ,d,tlas.l~z,::~,!Ull;- ela do,s~u cont~u<Jo e pa;~a que const"
abara 1" "!leu int'31"médio e dos dament:1IS. g','ral deflClenCIa d~ .Tocm- dos AnaIS desta clam.

nD , < d PO M:" ~lo :Med~·toc e' BG" [lOS t o cre2Dunento 'Veloz dlo1. qdade. Assim sli rrbrJUestaram as Assocla-
.ep'u~a 0; ,1.C~ ." _ do" _ Deflciéndâ de re-tlursm: }1lJ, capítãl do ões menclon~odB;s:

11lÍamo Neto, solidarr2la se c~nst_rn[1, paiG, ainda em conEtruçao ê qüe con" ç '" _. o
d~mente com. o povo do g,tado, 00 ta, ou deve' contar, com a colabqração "A lel d.' prot~çao; à !aun('t (n.
RIO,. em, partlCulur cOr!}. o ;po~,o .,d: privilegia;da de todos Os órgãos dt, g.cI- 5.197j de ? de Ja~e1l'o _~e ~9067),
Petropohs e com ": fo.mlhà do ~X\,,': vé-rn-o federal. que ria verdade muitls- no seu artIgo tel'(le!r~, e.s,cab~Lcetl
(;<1, pela perda lrreparável de ~ao simo tém realizado e111Bnisílla e pOI' chramente, a Pl'Oi.b1çao de' cornel:-
ilustre e distmto' ,amlgo. (O orac,or Brasília. os invest:mentos fe::lerái.s Dializaçãd.de 'lüUr{lS a peles d~ am-
é abruçado.) nesta'Cidade &lcançam soma' vtllto"i5- mais silvestres não prover;,entes.

sjma, não havendo órgão do govêrno "de criadOllT{}s. Contudo, fOI sen...
federal que dela não- particípa. do Pl'ol'1'{)g'ac1a 11 data em qU8 os

Sr. Presídente, nenhllma dúvida se í1nt.ig~ estctllie~ de
o
c?ur~s e peles

pode ter que. os nrobleínas que já poàcl'lam SCl' c{}~~rCl'J.li:'.lldes. A
atomEmtam e ,ameica '11 B.rusilia são lÍ~!imá 1?1'?rrdit.àÇao termlmll'á no
conoeé(uênoias de administracões de- 'dIa 30 deste mos. ,.
ficeiItes; do desaparecimento da ener- "Fa~emos ~'AY,oss~ Exc8:enCla u~
lfi à q'lúi se deveu a construcão desta Ye~menf.e anelo.para que não hfotJa,
"a, ~_'. '" d'" nova prorrDgaça-b. 'E;i evidente qlieCIdade em apúnas 3' ",nos e uez me,es. t' ' d.1 dos são írlexa--

Urge que {) 81'. Ptesidente ~,!t Ré!- os es Dflues. ec;arll~ i' 'azerlax
pjblica se inteire de como cl'esdem tos, pOIS mn~li2m ;r_a, ~'m~,'"
a"'lT~tc'~CJJ'am~ntt. bs pl'obl'"!:'lElH . de peles e couros em Janeuo d~ .Lo ,,7,
Ú;~sili; e~ SD;l~€t~ldo', "da Jinér~Ú~ d apa- par~ g~1~rdP..-1,o';\,em. qua:rttu1_ade
.;,' q'le hbj" pl'e"OrlJi'lam [(emi Aind" cO\lsIderavels, p,te a,b1'll de 1971.
v_a L' 'L.. Cl.J., - 1.· ...... - UI! -"'0' "r.'....,.c' ~nc· nâo comnac'
é tempo éte se· 'imnedlr qUe Brasilia v I,sa ,Cor, el~: 'to. porta'n"to-
venha a e-'ibir ",0 muntlo Clliaclt'o ver- tua !10m dados .ra- s. u .' '

." J_ " t r< :'0,b' i deseJamos alerh-lo para ·que os
gonhowo. enquan o a, ",úa a. aIp, ya il1t ,'" 'o' COln0l'.nj"i em iôgo não
eliminando suas favela~. ate" orgaos ve;~~;tsa env~l~:r s câuéiosamen-
governamen~":is erguem .'mens~3 fave. te a mputacão dó seu honrado
las me, Rrasl~ra, em locaIS .sabldamen. G~vêrno. - .
te conwmados pm.a .moradla no Plano E' nreclso conaíderar Nue Õ bom
de Saneamento B~~O! . :riómê- ínte,'naclonal tio Érasii êStá
- !ala-se em in_exlSt3no.~ de rel1UrS08 em-foco, A'Ingí~terra, 0& E:st::icios
para a ~onstruçao de novas mor,ad~as, Unidos da Il.miWca e oútI:os náí-
n~llna .Cldade .onde pululal'; o~ org,aos ses il~nedel;' a ~~trada de peies e
di~s~ l~cl1mbld?s, ~ue con"om.e~s ln;- _. COÜI'OS' de animais ameaçados de
portan<;lab el10lmeS em sua eXI"t~nma, extínção. se ô nal3 de orisfem Pr0i-
vegetat1ya. --,. _. be 'a; exportat,§'o. Tsm fie destina

Na ver.d3,d.e, Sr.' pfeSICl~11t7,.e prem- a ímuedlr ii aeã,() de contrabam:1is-
so sa9ucl~l' toda,~, jél!ll a~f:31ImstratiV;: fas que poderiam pôr em perigo-a
~o D!strlto .F.edba.! c:orn"I~t1? erro~~ sobrevivência dêsses animais. Nos
fIscahzando.,lIrip~(jjndo abuw~', ,re,e círcil!os conservac'onistas ele ou-
tU9f.nt1o pr{}b~eIJ:1:a-s ,e se. lan,ando ~ t:rOG países, ninguéII1 ontem', por
aç~o, com o vrgp" ,e.o.~mar q~e mií8;~_ que o Bra ~il continua aplovatldo
c!,Iam .o~ q~e con~1t1'ullam esta be ~ li expCl'tOlçad de animais, cuja sai-
Slma cld"de. (111:ULO bem).. da a pl'ljp!'ia lei bra5ileil'a prnibe,

, Diante dos interêsses €i nTe,~,s5es
-em jôg,~. é m~cessário tomar Uma
atltut!e firme e pronta, contl'ári~t

à fraude e em ,favor da prp"'CI'va
,ção dos animiIis J>rElsUelros amea
çados de ,extinção. l1:5tês consti
tuem um recurso natural inaliená
vel. do qual devem-os con ba àB ge
:rações futuras. Em rel:J.{;ão. aDS
flnjti:ll1í~ nativos menos aTlÍpa<::ados,
se a 'lei não satisfaz, estude a sua

'so, ele una infra-estruturEI que fa'lo
rece o d::3envolvinlento, teIi1.0i3 pIe
lia convicçãô em seu (;resci11121,1";"), ~ o
qual e,3'~Tá fundamenblm2nte Hga,do
ao atendImento eh préóente solimta
ção, a elual nos irmam~m~s a, por tô
dàs e.3 iormas; ba.talharemos para QUO
seja atenaida; (Muito bem.)

oSR: SMlÉ CAMARGO: .
(Comunicdgáo _ Lê) - 81'., Presi

dente 81'8. Deput"'à.os, apenas onze
anos'anós sua inaugtÜ'ação, Bmsilia
QJ.'Oi:;' su:rge às vóltas com ptoiJlema;s
inadmissiveic numa cidade de,sua ida
de e, 'sobretudo, ;frj:!to de rillnucl0so
pianej')menfo. E' o qüe se. d~, po~
exeniPO, cbm as nlimerosas 1aveIas
aqui t:dstent8B, algutrias ab1'lgando
mais ele 50,000 pessoas, que ja nos
<Íii-o pcorJorclonà1menb, {} 1'2~C'rde ni
cional .h.ê.ssa Chag2, sodal. FEl a polui
cão elo Lago e que já alcançà 03 ri03
iocais, em crescente e já l:,c;sustatlará
ameaça. à populaçê,o. Da;:'ios impres
sionantes a "cspeito dêsses problemas
nos fOram dados, pelo Gbvcrnador,
eíll debates havidos' na 'ColIljs~ão do
Distrito Federal do Senado. Infeliz
mente limitott-se o, Governatlor a tra
çar üm quadro catastrófico; ~sp8Cial
menta 110 tocante à pOluição. revelan
do compleio peS3irriisma quanto à ~o
111éão dersas cliiestões, cujo continuo
agÍ'!wpmento chegou ínbsmo a afir-
mar. .

Tudn isso, 13r. Presidente, n{)s pare
ceria inéoncebíveÍ. em tempos em_que
o planejamento a tudç dirigi'!. E" o
que é maIS grave. no Distl'ito Fe4emI.
cO'nceh'Q'b c construído para constituir
e:;;:emplb de tima grande cidade mo
derna a todo o mundo.

Nenhuma dúvida se'pode tel' de que
problemas c-omO êstes a que me es
tou referindo são fmto de más aqmi
nistracões. Ainàa- agora, a SHLS_aca
'bn. de -publicar sem :relatól'Ío sfJbre suas
atividades no ano nassada. De sua lei
tUl'a se cOll5t::tta que nada empl'8en
deu, limitando-se a oonclui:r' algunias
'Obras iniDiada,s pela administração,an- O SR. DIAS MENEZES:
te:ríor. Tudo sob o pretexto éi.e se tel: Cl"ê) - ,91'. Presidente, Srs._Depu-
dedicado à sua reorganil':ação interna I tadob, despertaram-me lJ, atenção E !li
IEl'eócupação algumlll revela. a S~IIB cUl'iosidade recentes notícias divulga-
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qUê né.o representa nada, pràtica
mente, para a &~ol1omia nacional,.
Pod~ tEr significação) l'econhec(J na,
área arnazônica. - ~ J

O Sr. Siqueira Campos - Concordo
COlll V. Exa., n1as êste é outro .assun
to. O País está numa fase de sub.
desenvolvimento. Como ainda estar
exportando produtos pm::3ários?

O SR. DIAS MeNEZES - Mas
está d0mal'!'P,ndo l:ápidamente _neste
PU1'ticular. Especialmente neste po.rti.
cular o Brasil pode dar um sulco gi
gantesco €ln ma,tr§l'ia de divisas.

O S1'. Síqu6ira Campos - Não sei
se pode, mas creio em tudo que sa
re~~wna com o B~asil. E quando se
o~e numa Revolugao, como eu acre
d2to nestw,. e nos seus líderes, p~IL,O
que tudo é possivel. Ag"ora, no en.
tanto, Excelência, permita-me conti
nuar meu ap~':te pura que meu pen
s2,mento seja ext-3:rnadD.

O SR. DIAS MENEZES - Com
muito prazel·.

O Sr. Siqueira CamjJos - ,lá disse,
outm dia. desta tl"ibuna -- e vou tal
vez, Cal'..sal' muita gente, repetü1:do u
tôda hOra, para que se 10m]n€m..•

O SR. DIAS l\J:E.NE·ZES - VOSSlt
Exceiência só pode dt>Jiciar-nos com
su[t pulavra.

O J;ir. Siqueira Campos - ... para.
qu:o 2stO ilque gravado na mente de
cada um dos meu;; nobres colegas _
que fui seringueiro. Saí do Cearé,
-v~lha história que .iá C<lntei aqui _
e _fUl pm'1: OZ seringais da Amazóni".
La, temos nee.e3sidade de matar {l

jaüal'c, animal com o qual eu como
qualquer seringueiro, nlal1tinh~ diá
logo, poxque não há com qIlem f21ar
Ent2.0, illata.....s8 ja.caré1 tll'a--[;e a pele;"
mata-!3e o porquinhD, que-lá chama.
mos ae ce.wto, o caititu daqui, para
o a~3untc. A pele repn:senta também
su-swnto, porque- ela se tl'ani3fOTnla. em
.sal, em quel'osene OU em cartucho de
éspin€;arda. 12, que o seringueiro náo
larga._ ~Então não vamos jogar essa
pele 101-a, E nOImalmente h{, o c[}..
mércio que anquil'c essa pele ou o"
batelões que sobem levandô tôda essa
espÉcie de coisas, a que êles chamam
de'" avirunent.?, paJ:a t.rocar pc1o~ pro::
(incos esti atJvos, entre os quais as
peleJ3 (tr:; anin1nís.

O SR. DIAS MENEZES - As asso
üh1ções que luencionei, nobre Depu..
tado, são bra::ileiras.

O SI'. Sic(ue,m Cam,pos - DLWido
que V. Ria. tenhe, qualquer cai,''?'
da •.t\mazônía ~ Na área a1718..zônlca o
problelna tl6 Tnu.nifesta COln mais im...
portància. V. Ex",. diz que tem me·
IúoraÍs de São Paulo, do Rio, n1as S'=
tl~ata de pessoal qUEt não entende a
probiemâilca da ro:portação de pe]e3

O SR. DIAS MENEZES - Tã.o im..
portante reputo a p..latél'ia, ue C01b

vido V. Exa. a que arme um deba.16
na Comissão.

O S1'. Siquei1'ct Campos - O maior
d6bate 1Ie sé pode fazer ê a aprecia
ção do projeto qne apresentei a esta
Casa,.

o SR, DIAS MENEZES - Vamos
convocar, para discutir a propositurp;
d6 V. Exa., tôdas. as camadas inte...
ressadm:3.

O Sr. Siqueira Campos - Mas "
brilhante or".ção de V. Exa, já alll'U O SR. DIAS MENEZES - Veja
o caminho que devemos percorrer. V. Exa. que est.ou me referindo ape-

O S". DI_'"S MENEZES _ A mn.- nas e especialmente a três espécilnes
~" '" " da huna brasileira já. oOllsidtrados

éBrIa. esta a. 1'6újamar a colaboritçRO, radas. !'Tão me refiro a.o jacaré, por
ao Congresso, de tódas as fontes cu· exemplo,
nhecedoras do prõõIema. Acho e:r.tra-
mamente válido aqui o débz,te. Se O S1'. Siqueira Campo., - Acho eme
trouxe a matéria, sem debate-In, em não há condições, aEsim,~ a não ser
prodlmdidade. foi PDrque há urgén- q.le 8é e!;tabeleça na lei a protecão a
eis. na obturação dê.sses cana.is. Nu... determinados e.:;pénimes. l\ia& quero
ma exporéaçãD assim procedida., como ref€l'ir-me de modo geral.
estou "condiClon?,ndo, é evidente ~". O SR. DIAS MENEZES _ Ma3 a
Ul'Bência. lei impede eosa e:qJortgção. li lei.

O Sr. Siquaira Campos - A urgê!1' determina.
cia é necessárfia "para a normaliz"ção O Sr. Siqueira CallL1JoS _ Ent.ão
da lei. Também discordo dessas prol''' que se projeta aquilo que a lei deter.
1'0gaçõ~s por portaria, mas discordo mina. MaG, 110 geral, o que se deve
muito mais de querer-se obt.urar, 00- é entender qllfr há um :Brasil que
mo pl'eiende V. Exa., um canal de V. EXil, representa ne~ta Ca"a que
recursos. não é o BrasrJ que represento; repre.

sento outro Brasil, que precisa, no
entanto, ser levado em conside1'a~ão.

A lei ele proteção 2, fauna e à flora,
se me peI'mite V. Exa. e os nobre,
pares, como todas as leiG, precba
para, ter l'essalva-s CSEa'3 regiões aha...
sadás e subdeé'envolvidas C<lmo "
Amazônia.

O SR.. DIAS- j\;lENEZJj;,'3 - O qU&
aS.SEI lei proibe é {} extermínio de uma
pequena. faixa nacional dêsses ani
luais. V. E:-:a. ·sabe p~rfeltamentc

que não há. - awnté! bem .ps,ra êsses
dados - pràticamente uma significa.- _
ção econômica maior nessa pequena
export.ação. E se não há. uma signi
Jica~1ã() econômica rnaior l1esta. pe~'

quena expo1't.ação, V. Ex,~, há de
admnil' que a signiiicãçãú da área

O SR. DIAS MENEZES - Qperc.
m03 preservar não apenas a vida na
tural, como também _propiciar fonte
de divisas de fato palpaveis, que in·
t&ressam à Nação. Graças ao alto 3n·
tendimento. hoje, a çonscientizaç[\o
naCIOnal, o Brasil começa a demarrar.
a' produzir o manufaturado. Então
não pode V. Exa .. evidentemente, a
guisa de UI:Qlt prOt.eção a interês~e,

que reputo de alguma forma respel
taveis, mas que. conflitarn com êsses
dados ue estão aui, deixar de reco c

nhecer ue à Nação interessa produ
zir essa matéria para exportá-la.

O Sr. Siueira Campos - Então 6S
tou muit"o de acôrdo com V. Exa"

O SR. DIAS 1'o'lENEZES - Nobre
Deputado, o animal a.jJenas caçado é

o aR.. DIAS MENEZES - 'V. E:xa.,
levado pejo semimentalismo está a
admitir que de fe.1o e,sa Unidades do
Brasil, as quais al1Jo, com o Par';',
poszam pas~,u' por uma crise social
se .foren.1 c253adas essas exportaQ:õe.s.
03 números estão aqui, nobre Depu
tado: a cp~ca é uma. atividade co
mercial plái:ícamente insignifICante.
Produz lucres l sim, para os interme
díários; nunc", para as populações
que vivem na selva, -ou mesmo nas
cidades con1 lTIfilS acessos aos CalTI
pOS' de apanha ou de caçada.

Sabe V. Exa. perfeitamente que a
significação econ5mica e social da ex
portaçã,o da pejes p,cru estas unidades
federativas é pràticamente inexis
éente.

Acolho, com prazer, o aparte do
nobre Deputa.do Siqueira Campos.

O S1'. Siqueira Campos - Multo
obrigado, Quero inicialmente" di~~r

que discordo tanto de V. Exa.. quanto
do" ilustre aparteante que me antece
deu. Não [;ou doutor na matéria, mas
tenho muita, vivência dos prohlemas
da Amazônia, pare, cuja região o C]1Je
se discute 'aqui é muito importante.
Há pouco tempo recebemos um me·
morial dos comerciante,. dos exporta
dores e de produt.ores de peles do Es
tado do Ama~onas.

O SR. - DIAS MENEZES - EVI
dent.e. Não poderiam prQceder de ou
tra maneira.

O Sr. Siqueira Campos - V. Exa.
há de convir em que o negócio tem
de ser feito pelo:, moldes clássicos:

pelo menos 400 milllões de dólaresIimpostura, porque s~ baseia o _arra- f produz-se, leva-se ao comér~io e êste
ntais de 2 blLllõ3S de cruzeiros) • . zo~.~o n~_~ e3!O~Ll: .~: ~n~s ~tra~. ;-O~i21:.al!nent~ esc_oa açc~ro?u~~o. O CO~

N - ta tn o::'. ue a exportação Ol.a., SI.:1. De];) L.;;...~u,:" e lilConCBJ.JlVel ...d~.l.CI0, eníao, l~O? :.;,cr lnt~!:":>rado. d ...
~ o ,~:tl ~1T':p. ~ '_ :r.n~,:Ino qporcionas"~ aI.. Ique essas orgEnizLlç02~j e:_-_portado~as gente ql~e P03Sl11 nlvel nlulto malDI'tta m.,_ ....... la pnma pro ~ _\..' " ,.... ~ ';>-0 , ,,_ -'=' _ l

gum pro~-eit.o c"'Conomioo ao pai,.", ainda ou esses cornel~'_ol,,~o l~telJhum du- raz e::~8.s reclan:~ço~5. Apresente"
<li' irn nã ser" válida às cuotas de rante tanto tempo granc.2S estoqnes,· por_ 2oS0, um proJç~o, ora em traml
co~sunlaç~o d~ "um' recursO' n2.tll- d!lfindáyeis . lne3mo:. e:lquar~to o G~- ~:açi\o"Pi:12B, ~?ll;llssoes, que determma
tal inalienável, elo .ql1al devemos con-lverno_ par~lt~ CO~'ltlnll:~Gnl;e .a pro~- ,~~,~~-'. a. .t:rn~>-Jc2"l1a ler'~}'. c:m 20 ano~,
ta às gel'agões futuras", como tão bem rogaçao. ~nL.{o! a_ !(edh.lu l~~llcal ~o- -:~-'-';~~ 0.:) ....~~': .:n~~~-,~CIP~O.:J ?O~ m~lH
saliEntam, e~ SEU pl:onU~,ciam~nto .. as Ibre ~e~llt~~o,l. ~n~':~.Lata. ~urg.~nte~ e ..a da,~:>J ml~ 11~,blt(~:..L'-'b,,", d~?lf~ada cr~r::
a2~DClações lIgadas a delesa <ta. VIda obtuIaçao de Lodo;:J ?S c....nflJ~~. d~ t:)- d?~u.o _,:~:laliU:~J para 0.:1 e...e.tus do Co
vegC)t:1.l e animal. ' das a..s fOEma s cn'pZ;.cw~as utlllzadas. ~ e dIgO li ioresLaI.

Esperarnos que ú ExnlD. Sr. pl'esi ... ~! PaIS [1':"0 _Til.aI::;. con~nnt~ n.l.e_ss~ tr~= O SR. - DL4.S rvr-ENEZES - Louvo
dento da R,epublica acolha o apêlo aue ~lCO. aha1l1ente mconvenJen,,,~lncL mUlto V. Exa. pala iníciativa.
1 -'-. ~ 0.-. d" - ~ Slve aos SE..US lntst'::S.3es· econOn1lCOS. _
~le f 0.1 ::-?:e~lado ~m nome e ~ltli.:l- Apelo a V. E::a. para que 3e alie à O Sr. ~liq;lei1a'.l.Ca~Ll]OS - Obrígádo,

SlnlO lnt~l Eo-iJe na?.:o;na}, ~omQ) a~~d~, nossa luta e c-Onvênça o Oovérno para O Cl..:)SUl1to e nlUlL.o lInportante. C?cor..
eu; favOlqessa._~~~Closafauna PI0~- que o d.ecreto s9i" Rmanh~t, impe- l:e que V. E::2.. dIZ que o ~omerclap;t~
:tna dC F ~~t~gUll. ::Jc;, elTI face da a~,-"o (lindo essa comerciplizal3ão. e quelu ven1 apresentar 1"elVlndlCa(~ao.
12redatona. oel~ lilmte do caça_el:9r QlO- "<.' - , • Quem dIZer a V. Exa. que assim é
llsslonal e estmml:lda pelo t.ré'tlCo pe- Q Sr. Feli eua do .4marC!1 - Acre"- m,-ito mais IC""itimo
leiro internacionnl cada vez n1ais au- dito, como V. Exa. que nao se deVf(, L _.l "'5 - •••
daeio3o pela. omissão governamental mais prorrogar o, portaria que dispõe O SR, DIAS lYIENEZES - Acho
tiê alguns paises menos atentos à sóbre a exportaçao ele "pEJes dE: ani- inclusive Iegitupo. 13:a direito.
j;JlOteçfto de suas faunas, a oaça àqllC- "mais silvesLres. Acontece, pDrém. que O Sr. 3iqllnra Campos _ •.. Dor.
la.~ espécieK.aSSH!ne proporções exter~ no o!'ç,al~ellto de alguns Es!ados es~~ que o comerciante gera Impostos:
nnnaClOTas. exportaçao tem grande valOr e sa J

c.ne o Bra~il deslJel·te já pondo cabo eles que apelmn quando ,o Govêmo .. O SR. D~AS MEN:i!]ZES - Mas e311
ao intolexá.ve! abuSo.<]11e. neste. imtan- taxa.ti_va:mente" ~rEt~~é[e acabar :o;n. <l f~ce do maIs a~t.~ ,lnteres.s; dI:! P:Jcls.
te denuncio a. conOClenCla desta CaSf1 conceosao. RCIVlnd,"um em COl1,rar2ú, nao POdblJ!OS a~o.h"~ a renlndlcaçao,
fi, D"~sim, do povo °bm.sileiro. ' most1'ando as difIculdades sociaIS que lW causa esse dano Imenso.

ocorrenan1, pOlS, como V. Exa. cha- O Si'. SiquClta Ca1npos _ Isso elo
mau a atenção.. o comércio externo ponto àe vista de V. i3xa. e das socl'~
de peles proporcion~ mais de 10 mi- dadas pl'Dtetoras de animais da 1n
Ihõe3 de dólar63 em divisas. g;aterra. Nada tem a: ver éom o nos-

Nos Esé"dD3 industrializados, a e'(- So País.
portagão de p,Je3 n1[o têm maior in
fluência econômica, e\ êste é o caSJ
do Paraná, o meu Estado. lVIas exis
tem certas Uníãade;c; da Federa~!áo
mw quais 11 proibição pura e slmpl!;s
iria, CrIar um problema social da
maior g'lavidade.

O SR. DIAS NíEflEZES - Reeo
nhcço a situação a que V. lTIxa. s~
reíere~

O S1', Ferreim rio Amaral - Fui
Chefe de Ga.binete do Presidente do
Instituto Brasileiro de Desenvolvh
menta Florestal e estou muito fami
liarizudo com o problema. Ent.endo
que essa. port.aria. não d.eve ser prm:
rogada, pois assh11 estará l)ostel'gando
uma solução que fatalmente terá qu~

ser tomada. unI dia ~ Sabíarrlost no
IBDF, que a prorrogação dessa pm:,
taria era desejada porcagadores tio
Fará e de outros Estados; onde a caça
constitui 'uase um meIo de sobl'evi
vência paTa. grandes camada~ da po
pulação, O pronuciamento de V. Exa,
é váiido.

ouvindo com muita uterwão o dis
curso de V. Exa.. e acredito que te
nha razão numa série de pontos q!l0
está enfocando. Porém, a mentali
dade conservacionista objetiva do GJ
vêrno Federal data da criaçê,o do
lBDF. em 64. E' um8, das realiz01
ções da Revoluçãn. O Presidente da
República e as autoridades compe
tentes estão atentas a êôse problema;
tanto é ô,ssim que de dOÍ3 anos parJ.
ca, três parques nacionais est.ão j;i
em fuse de Gst.udos, como o Parqr.18
do Pantanal, exatament.e visando il
conservação de mpécie.s em extincão.
Outro parqué nacionai que está EendÜ"
criado dentro ds. mesma }nentalidade
conservacior..:.ista~ 6 o de bocaina" en
tre o Est8,do do :ElJo de Janeiro e Sã')
Paulo, para preservar umu das úlõi
mas áreas virgens nessa densa e no
pU]OSil região brasileira. Portanto_
concordo com V. EJ:a. até cert.o pon
t.o em que essa lei não deve ~Ol' pror..
rogada, visando >l não extinção de es
pf:cie.s xaras, como é o caso do ruieo
- Leão, no Estado do Rio, e de ou
tros exemplrores da nossa fauna, como
V. Exa. vem, brilhantemente. citetn
do em seu disCUl"BO. ~v1fl.;" unla l'nBnta.
liclede conservf!cionista surgiu em
19ü4, e os primeiros passos objetivos
Joram dudos pelo Govél'no tia Revo
lU\'ão oom a criação" do IBDF, que
possui um Departamento especifico de
Conservacão da Natureza onde 03
maio:tes técnicos brasileiros c cieniis

-tas clêst.e ramo catão atuando, viva
mente atentos ao problema. A fisca"
liZ9"ção da e:-:6cuçã.o das leis conserva~

cionistas é que, entretanto, é muito
diflcil numu área geográfica de 8
milhões e 400 mil qlulômetros quo,dra
dos, como é o Cl' 80 do Brasil.

Concordo com V. Exa, IWas é ne
cessário que se fri.se· éste ponto: ~e

alguma coisa esists é à Hevoluçã,)
que temos de cred1ta,r o merecimen30.

O SR. DIAS lVíENEZES - Nobre
Deputudo, já hm·ie, terminado o me,l
pronunciument.o quando V. Exa. me
hom'oÍJ com o seu aprte, que incor
poro, com grar.ãe Batisfaç~o, ao meu
modesto trabalho. Mas apelo a" V.
Exa.. consciente que está da urgên
cia de resolver.o problema, no sen
tido de que apói", não o meu pronun
ciamento em si, mas a manifestação
unânime das 6ntidades, das as~ia
çôes que se eEtã,{) a àirIgir ao Fresf
dente da Repúbli<:.a, para. que seja
aplicada a única medida cO,paz de pô}'
côbro a és,se abuso: proIbir a expor
taçflo predatória.

Peço !t V. Exa. que me ápóie, ns
sim como às entidades, às associações,

- no apêlo patriót.ico que formulam :10
Govêrno. para que não prorrogue a
permissão para comercialização dess.ls
peles, que est.á a represeniur, de fato,
um engôdo. Essa. pretenc'lo é uma



imenSa não é maior também. Mas
essa pequena exportação poderia pro
dUl11' para o Pais ullla colossal faixa
de divisas, se exportassemos essa ma·,
téria-prima manufaturada.

O Sr. Siqueira Cfl,1l1POS - ,Concordo
'com V. Exa. Mas, enquRuto llão se
faz êsse tipo de exportação,' vamos
manter o direito que há de se eXilor
tal' . A Colômbia, o Peru G a Vime
lIuela, que não têm legisllJ,\)áo especi
fica, no C(l,SO, se ,aproveitem dê,sses'
amarrilh03 legais existentes nD Pais
e auferem _ l'endas fabulosas, como
está aconwcendo no momento.

O SR. DIAS MENEZES -- Muito
grato a V. Exa. e aos nobre Depu
tados que me pTOpor()ionaram'a honra
de ouvil'-me mais do que o llecessá
rio, pois já havia concluido minhas
consideraoões auaudó fui homado
com os àpm'tes' dos nobres colegas,
- .apartes muito oportunos - que
nl€> dere,m o ensejo de aprofundar-me
ainda: me,is nesta matéria de, maiol'
~'elevância pfl!ya o Pais.

Em nome dêsse .superior interesse
nacional é que renovo o apélo para
que .se tolha essa GxpOl'tação. A me
dida é tanto mais urgente porque' à
PTBservação dessas espécies da fauna,
brasileira.

O apêlo das entidades, não oon~.es- '
tado, rica de pé. Que o Govêrno, por
intermédio ae seus líderes nesta Casa,
atente para a gTavidade dõj)roblema
e procure solucionar esta matél'ia,
que reputo da mais alta significação
nacional. (Bluito bem. Muito bem.
Palmas. O orador é oumprimentado,)

Discurso do Deputado José Tas
so de Andrade, retirado para
l'evisào

Durante o ãisClcrso do Senhor
José Passo de Andmde, o Sr. Rey
naldo 8Ctn tCtna, 29 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da ;presidência,
qae é ocu,pad{t pelo Sr. Luiz Bra
ga, lQ Vice-Presiden"te •.

>O' SR. PRESIDENTE:
(Luiz Braga) Tem & palavra () Se

nhor Gabriel Hermes

D'iscul'sO do Deputado Gabriel
Hermes, -retirado pelo orador

<O SR. PRESIDENTE:
(LUIZ Braga) - Está findo o.ci,cmpo

~estinado ao Expedienw.

Vai-se passar à Ordem do Dia.

COMPARECEM MAIS OS SRS,:

Heitor Cavalcanti.
J{)sé ;r-iadds,d

"dson Bónn

Acre:

Joaquim Macêdo AR-ENA.
Ruy Lino - MDB.

Amazonas:

Leopoldo Peres - ARENA.
J;l,afael Faraco - ARENA.
Vinjcius Câmam - ARENA.

Pa;cá:

_Amérlco Brasil - ARENA.
Gabriel Hermes - ARENA.
João Menezes - MDB.
Júlio Viveiros - J)ft.DB, '
Pedro Carneiro - ARENA.
stélio Maroja - ARENA.

Maranhão:
Américo de Souza - ARENA.
Eurico Ribeiro - ARENA.
Freitas Diniz - r..IDB.
Henrique deLa Rocque - ARENA.

Piauí~

Dyrno Pires - ARENA.
Ml1ton Brandão - ARENA.
Paulo Feraz - ARENA.
Severo Eulália - MDB. ' '
Sousa Santos - ARENA.

Ceará:

'Alvaro Lins l\ãDB.
Ernesto Valente - ARENA
Furtado Leite - ARENA.
Januário Feitosa :::. ARENA.
Jonas Carlos - ARENA.
Leão Sampaio - ARENA.
Manoel Rm!rigues - AP.ENA.

:Rio Grande ,do Ncrte:

Hemique Eduardo Alvell·- JMDB.
Pedro Lucena - Jl>IDB. '
Vingt Rosado - AREJ.'<A.

Parãiba:

Alvaro Gaudêncio - ARWMA•.
Antônio Mariz ~ ARENA.
Cláudio Leite - ./L1'?ENA.
Janduhy Carneiro - MJJB.
Teotônio Neto - ARENA.
Wi1s{)u Braga - ARENA

Pernambuco:

Aderbal Jurema- ARE1TA.
Aii'OIl Rios -'- AR-ENA.
Carlos Alberto Oliveira '- ARElNA,
!Fei'nando LY1'a - TvWB. '
Geraldo Guedes - ARENA. \ ,
GOllzaga V~,sconcclos - :liEENA;
Lins e Silva - AREJ.'fA.
Mllgalhães Melo - li,RENlI,.
Thales Ranmlho -- MDB.

AlagoaG:

José Alves - AR.lliNA.
Oe~ano Carleial - ARENA.

Sergipe:
E1;aldo Lemos - ARENA.
Francisco Rollemberg - ARENA.
Luiz Garcia - ARENA.
Ra!mundo Diníz - ARENA.
Passos Pôrto ARENA

Bahia:
Edvaldo Flôres ARENA.
F'el'nandoMagalhães - ARENA.
Hanequim Dantas - ARENA.
Ivo Braga - .'~RENA.
José Penedo - _">RENA.
Manoel Noyaes ~ AP..ENA.
Necy Novaes '- ARENA.
Ney Ferreira -- LlIDB.
Odulto Domingues -_ AR,ENA.
Rogério Rego - ARENA.
Ruy Bacelar - ARENA.
Theódulo de Albuquerque -=- ARENA

-Tourinho Dantas ~ AREL'fA.
YascoNeto - ARENA.
Wilson Falcão ~ ARENA.

Espírito Santo:

Argilano Dario - JY'1DB.
EIeiu Alvares - 'ARl1"NA.
José Carlos Fonsêüa - ARENA.
José Tas$o de Andrade - ARENA,
Oswaldo ,Zan~llo - ARENA
Parente Frotta - ARENA.

Rio de Janeiro:

Adolpho Oliveira - MDB.
Ario Theodoro - MDB.
José Sally - ARENA.
Luiz Braz - ARENA.
Márcio Paes - ARENA.
lV{oacir Chiesse - AT-i,ENA.
Osmar Leitão - ARENA.
Silva Baros - ·ARENA.
Walter Silva - MDB.

Guanabara:

Bezerra de Norões - JN1DU3.
Célio Eorja - ARENA.
Ellripedes Qardoso de MjJnezes
ARENA.
FJexa RIbeiro - ARENA.
José Bonifácio Neto - MDB,
Léo Simões -. MDB,
Lisâneas Maciel - MDB.
Lopo Coelho - ARENA.
Marcelo Medeiros - MDB.
Osnelli Martinelli - ARENA.
Peoro Faria - MDB.
Rubens Eerardo - MDE.
Rubem Medina - MDB.
Waldemiro Teixeira -_ lIIDB.

Minas Gerais:

Aécio Cunha - ARENA.
Aureliano Chaves - ARENA.

-Bento Gonçalves - ARENA.
Carlos Cotta - MDB.
Edgard Pereira - AR·ENA.
Fábio Fonsêca - MDB.

Francelino Pereim - ARENA.
Hugo Aguiar - ./Llt~A.
Joâo Guido - ARENA.
J{)rge Feraz - MDB.
Jorge Vargas - A~ENA.

José Bonifácio - A.B-ENA.
J'osé Machado - AR'ENA.
Manoel Taveira - ARENA.
Nogueira de Rezemle - ARENA.
Padre Nobre - MDB,
'Paulino Ci<:ero - ARENA.
Renato -Azel'edo - MDB.
Silvio de Abreu - MDB.
Sinval Boaventura - AEENA.
Tancredo Neves - TvIDB. -

São Paulo:
"ldalberto Camargo - MDB.
Adhemar de Barros Filho - ,. n ••

A.B-E,NA.
Athiê Coury .:.. MDB.
Baldacoi Filho - ARE.1I:J'A.
Batista Ramos - ARENA.,
Bezerr3. de Mello - ARENA.
Ge.ntídiü Sampaio - ARENA.
Cardoso de iÜmeida - ARENA.
Dias Menezes - IVLDB,
Diógo Nomura - "~RENA.
FaTia Lima - ARENló,
Hemique Turner - iJ.RENA,
Ildélio Martins - -''-RENA.
ítalo FittipalcJl - 'ARENA.
João Arruda - MDB
José Camargo - MDB,
Mário Telles - ARENA.
Monteiro de Banos - AR.l1'NA.
Pacheco Chaves - MDB.
Paulo Abreu - AREi"A.
Paulo Alberto - ARENA',
Plínio SalgarIa - l~RENA.

Roberto Gebara - ARENA,
Ruycialmencla Barbosa - ARE."TA,
Sal1tilli Sobrinho - IvIDB.
Silvio Lcnes - ARENA,
Sylvio vênturolli - AREN,I\.
Sussumo Hirata - AR&'JA.
Ulysses Guimarães - l\IDB. ,

GoIás:

Anapolino de Faria - MDl:l.
Ary Valadt\o -ARENA.
Bnwilio Calado - ARENA.
_F€l'nRuclo Cunha - MDB.
Hemique Fanstóne -, AB,TI:NA.
Jarmund Nasser '- ARENA.
José _Fl'ei1'8 - MDB.-
Juarez BeTnardes - MDB.
Rezende Monteiro. - ARENA.
Siqueira Campos - ARENA.
Wilmar Guimarães 0- ARENA.

Mat-o GroS50:

Emanuel Pillheiro -- ARENA:
Garcia Netto - ARENA.
Gastão Muller - lillENA.
Marcilio_ Lima AR:"::NA.

Paraná:

Alberto Costa - AR.ENA.
Antônio Ueno - ARENA.
A1'11aldo Busato '- ARENA.
Emílio Gomes - ARENA.
Fernancló Gama - MDB.
-Flávio Oimrine - ARENA.
Hermes Macêdo - ARENA.
ítalo Conti - ARENA.
Maia Netto - ARENA.
Silvio Barros - MDB.
Túlio Vargas - ARENA.

Santa. Cate'1-ri!l~~=

Abel Avlla - ARE.l\IA.
Adhemar Ghisi - ARENA.
Albino Zeni - ARENA.
Aroldo Carvalho - ARENA.
li'"~anci:sco Grillo - ARENA.
FTancisco Llbardonl - MDB.
Jailson Barreto - MDB.
João Linhares - AREi'fA.
Pedro CoIlin - ARENA.
Pedro Ivo - MHB.

1'110 Grande do Sul:

Alberto Hoffmann ~- ARENA.
Aldo Fagundes - l~DB.
Amaury Müller - ,MDB.
Ary Alcântara - ARENA. ,
Arlindo Kunzler - ARENA.
Cid F11l'tado - ARENA.
Elo:\, Lenzi - MDB.
Getúlio Dias - MDB.
Jairo Burm - M:DB.
Lauro ,Rodrigues - MDB.
Nadyr Rossetti - MDB:
Norberto Schmic.lt - ARENA.
Sinval Guazelli -'ARENA.

Rondônia,:

Jerônimo Santana. - :rvIDB.
Roraima:

Silvio BoteLho - ./LT<ENA.

O SR. l'R~Si:DEN'ii'E:

(Luiz Braga) .- A lista de :presen~
ça acusa o cí?mparecimento dc 19'1
Senhores D?putados.

Os SenhOJ:es Deputados que, tenham
proposiçÕeS'-il apresentar poderão fa
zê-lo.

, O SR. SJ(!UEmA Cii.IIIPOS:
p:w,}etD de lei, que introdu2\ altera"

ÇÓj3S no art.2º e acresce item ao art.
3º do Dxreto-lei n" 1.106, de 16 de
junho de lE70, que cria -o Pl'ograma
de Integl'a\)ão Nacional, estabeiecendo
priorida'de em favor da pavlmenta\)ão
da Rodovia 13elém-Brasilia.

(} SR. JOSÉ TASSO DE ANDRADE:
Pr9jeto de lei !Ine autoriza'a Cen

traiS Elétric(1s Brasi~eil'as IS: A. 
ELETROBBAS, 3, constituir a Erbrás
- Eletrificação Rlu'al Brasileira S.A.,
sociedade subsidiál'ia pal'", fins de ele.;
trificaçá.a l'Ul'ul.

o SR, PlmSIDENT'E:
(Luiz Braga) - Nâo havendO na

Ordem do~Dla nlfktÓl'la em Te2-Jme de
urgênda. dou a palaVIa aü nübTe
Deplltado_Freita~~ Dmiz, na qualidade
de Lider do ~MDB.

o S!~; FJmn'AS DINlZ:
(Lê) -, Sr. Presidente. Sl'S. Depu,.

tadcs, venho à tribuna tratar de as
sl.\nto que está l'ea.l!nente eln pauta.
nesta Casa. Tmla-se do já bastante
conhecido aff8}l'e ponte mo-J\ritel'ói.
PediTia, entl'etfl,}lto1 para efeito dê bem
oolocax meu _raciocinio, que os apartes
fôssem dadD3 no fhn üe minha ora...
ção, p'~rquanlo meu OiSCUl·SO tem im·
pii,eagões de ordem técnica e qllaiquer
desccntlnuidade 110 seu desdobramE'n
to poderia causar alguma confusão aos
próprios parl.amentares.

Sr. Pl'csiclenfe, 81'S. Deputados,
ubordarenl0S hoje, ,nesta Casa, algu.11s
asnechos técnico-administrativos l'efe
rentes à cOl1sLl'uç§.ó da' Ponte Hio-Ni...
tel'ói e que, no nosso entendimento,
não iol'am s~íicientel11ente esclareci
dos pela palaVl'a oficial., Ao invés M
ofel'ecerem 'e;ementos elucidativos, di
tO:3 pronUnCü.ul1entas, eivados ,de con
t:mdições,-- têm levantado dúvidas
quant'O ao bom andamento da "obrw
do século". PCl'11uro-me, assim. ofere
c.er Ulna· contribuiçã:n, visando a leva.r
ao conhecimento dos dignns pal'lamen...
tal'es fatos, consider~dos de grande

. importância, que estão' a exigir clestw
Câmal'a inda2:agões mais p'rofundas
S;Ll'RVéS de llrrla GOluissão Parlamentar
de Illquél'itD, Prccurando retratar' fa·.
tos. fixar-me"'ei, bàsica1]1enie, na pa
lavra e em documentos oficiais.

A exposição do Sr. Ministro no,s
>COZ1duz a uma inexorável l'ealidade,
qual seja a de aue o estudo de viabi
lidade técnicc,-ecol1ômica, e:lab01'ado
pelo consórcio Antônio Alves de No.
ronh2 e Howard Needles, fixou'·se em
condi"ões adredemenw estabelecidas.
Assim é que, em 23, de janeiro de 19,68,
pZ':w para o exteriOl' uma lnissão de
funcionários do Govêrno brasileiro.
pam investigar possiveis fontes e con_
dições de financiamento externo para.
a obra, desde que os "period'os de cu"
réncia dos empréstimos corresnondam
ao prazo de cõnstrugão da pon te, es
til"lao<: pelos projetistas em trés an'os".
Àquela época. não se tinha notícia de
que {) estudo de viabilidade estivesse
oonc;uido e aprovado pelo GoVêrno.

lfsse prazo de três anos, prefixado
pelos projetistas - segundo o Minis
tro .::., -tinha como suporte um ]Jossí.
vel -anteprojeto no qual, ao invés de
se buscarem rJ 'fixarem condições rea.
listas. e de- acôl'do com a inten<,ão do
projetista. tudD era c0l1lÍuzldo no sen
tido de obter u, "solueão mais ncono
mica para a construção da ponte",
despl'ezando-se p~or igual os ffroble·
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n-W.3 d? ~~=T::-:-.'.~:'... L3Í}'. fb:r'ç3.o" aço J>~nistl'O, logo Cc j,'eveh~r3'!n iITE'ni::. flb CaJ'gB- Em llúrnero l'epl'esentuti.._ lt') iniormar f111p,nto t~.. D{',orrênCE13
(1- -:::\ (t" li,··':t t i1 l':l li -, Jalho clt" or Para tanto, é l;a;;t-:!.:lre cJtent::r prü'R {) \iO, a fim de oÜ2nLul' o--lJro>}~·Gni... dr'l ano de 1970. faz r.h::J2~ o 51'. Y!l-
(~~J~(]~·'(12 ~(~-~l=-gY cr.:12--nL~~1 t~J:eiio c:~· pe.. que se verificou cc.nl relação à DDn- lnento d:t o1Jra €o avaliaI mal:; Call1'' 11l:>~IO â taza 0\:' tl'a~2_...il0, {18r ordeul
n=Gaç:o ~O<J - G;:t:;~~JG.. ~,.::i~:a 11:J e~li- correncia de ~unbJ.!(} illtiSI'DScional "na Dletam,enf.::; o já exeeutc.u:11:L d6 40kgjc.u.t'?', plevi'::'la na;:;, (;bp2GiflCa-
bl LÍe COIlCDL';'r.,io, f' várbs vêze,., área da GrG.-1l..'ek1l1h?}', conÍorme e~:i- ~ O:bir Grillo ções té·cmca", COIlGCanti'3 do edital ue
nl"nctona(a, pelo &'T." IViínistro, ma5 "ênci~~ do 8.l'ôrdo financeil'o assinc,do Mílton V2"I'gaS cc,h~úrr&ncia. OmitIu, n:) a;bntú, qm,
~cl-~:t o ,~Ul.-~:t=-o ele,. TI;1D complet::lr os GDm bancos inglê~ê5, lidE-l'adÜB D~la , P,"lt5nio J"O::::'? "lç~, CO'"t.-l, l':tl'l"'~P~". t:S, €bp:::.:üii02.:3Õ2!~ e cs é121Lell.ros têeni...
UL"_:':S tLC!H(D3 p::i'hn~:ut.?B. ReC.J1l1en- Casa Roth::cr.Jld, p:n'8~ a. execuçáo da ~ ... w "Lo:.<" - ~ ~, fJ..:. C05 el:::bol'a.:~v3 e fOln;:cid(ls 1)e105 Pr-ü-
Q,na a segurança que, '€m bis caso" superestrutura mal'1ílica, do:> v';os cen- "Vejam bem, nobT8s D8putado" a jetishJ est9beIs2Bm a n\!Jj=E:o'1o dH~"
ql1[\ilclO ain~a não se conhec,lam 03 trais. < obra, até a contratação da. superVISão qEel:t tai:a, em um súb l'sldÚ2l (al
e::ÓJl1,ent05 c"r",ct~l'Íza[lOreJ, ( da taxa Cabe aqui um" exp}icat;úo:" nes,,'" 6 porte1'iormente à contra,tatáo dos telE~íIo de rcch'\J, c~m ma inéiice W,"
{I. clIllIE31veI, devena Bel" utIIizada taxa aeôrdo existe UIJ;l"" e:dg~ncia, segundo supervi,s'Ores1 est~1V8, intelr~mBnt~ en- per..etrs.çáo - 8FT, Stnl'dal'd Pené·..

,<la 10kg(cm2, como se pOtlerá compro- !lo qual a aquisição deve Sér reib:l jun- tregue ao "ex-Consól'cio ConstruW1" tr'ltion Te,st - nu mínimo igual a 43
VQl' em gnmt1ss obnB (9 arte l'eali- to ,lo for:Qecedol'Es inglfuió~. Rio-Niterói. .l1:1e construia; êle mes- golpes para 30 em de penetração.
zg"a;; pelo prÓ}êrio DNER••' Aquêles estudos e planejamento glo- mo se fiscalizava. O que ocorreu não Atentem, 81'S. Depuhuío,;, para um

. bal haviam OI'cado tal obra em cérca me paré"e novidade, p01"que aquble detalhe importante: as Bspecificaeões
M:ss proJetaI' 8; obra" cem nnla ta}~a" consórcio nã{) -poderia jamais enÜ'en- dC\ conCo:rrénllia indidwr:m, apenas,

<le tr,'''rl!1o prUdente eqUí7aleria a es- de dez milhões tie dólares e, pela ci- ta1? uma obTa desse vulto sem 8e pl'S- pa,m e ceomHe1ÍZacvo tio ,solo onde de
!aJ:elecar Uln praz) maior do q,ua:aqué- tadà.- concorrência. atingiu a elevada pal'ar realrrienfJe pilTl1 ,n.l'D3tal' COlll V1:-;rL-'lnl ser aS.32Ilf2da3 as fündacôeE:
." arr'entsm~nte desejado pelo Benhor oifra de US'i 20 mllll!5es de dólares. jlroblema<t" sérIos, não Só nas funda- o 1l1dice de penetmd\o e o tivo de ao"
Ministro e, hmbém, num cnsto muito Apos a cÕl1CO~r~nCll\, constatou-se ções, mas tumbém na, próp:ia sllpeT- lo (res.iduàlJ aclnia referidos. Em
maior. Agindo deIltro à,1'; margens de qu~ àquela preVlSJ.o est9"V!, realmente estl'utur:;,. " " Jungão dêssss elemenb3, dBveliam s:x
se;>;mança recomendadas pela enge- mUlto ultrapu13sada, milito em\;lf!ra definidos os €quipc~mentos especiaiS
11h~ria de selos e fUll::laçõê3," estaria po.ssamos fazer alí,un:;; rep~r?s. ~egls~ jj]la não foi fir,cillizadp~. Aqui está f>, qEa permitissem levar 0,3 fun:laçô23 r,

'de'feito o sonho ministerial. t!'e-se que, mv p.]udlo\l. liCltaçao, 1>0 palavra o1icial; "O ex-cbnSól'cio não colo coma I:lQu3Jes Céil'""t32btlIJHS e li.>
Segundo.S. É::a. o 8l'. :rvnnistro, comparecel1 um-único,concorronte, ~u loi tsc<tlizado'·. 03 erros são decor- inm própria. t?'l:00 de tlabfJho.

~lll'a vez concluído o planej,ullento zeja, o vencedol' memHollP,do pelo Mi- 'ren es da fat12, dE' flficalíz!:lçâo, da Vejam bem, Sm. Depntados. ll:sta
g'looul e obtId/'o autorimr"lo legislativa llistro .Reclpatll Dormem, LOllf/ e Tht' falta de orientação. N:i:o apsrtas da Iwnto é da maior iTIl1Jortância. O
:pai'~ a inclus~() da obr,,- no plOgramfl Ulevelancl BT!:elgs anel Ellaineorinq. ialt,a do t~.l ];irojeb; falt?# também de D1ER. fiXai! rimee quió- ales.tJ'lamen-
f,overnp.mental, partiu para" o ei;tabe- Howard." :N86die5. 'I'amm611 &c Ber- fiscalização <;fetivR do D:ê'ER. O te e lileati:ni'lIIl2:lte o} emoreitéiro"
1" t ri I d ff - o, m -' u çe DNlTIR. qU~J1do tomou conhecimen~o - •eCllnen o . a sua ut equada :s1Jtemá- gen 01' sao nr as I1mE"W~na3 q e ~ da obra," já cs problemf.!s se tinh"m nGelia1'~m. Hão só o D1JEH náo )Jode-

"tica de execucã!!. consorüal'am, Sbmente este consór- nvolumado a tal palito que só atra- ri2"oiel'eCer ESSES ólemer1tos, "como
T'Jélryia, ~. pl'\nejp"mento não era, cf? c:,:nnpareceu P:l~il: p~~~'or pl:efo~ <~ vés de umo. intervenção pod8lÍa; pelo D2!Ümill emprBltcil'O j:o_""r1o, admitir

I)OI:lO n~o o e até a pre.sent? data efe- propos. este. de 20?:gJlho_" de dó_ale.", menos tomar conh6oimento do que se éss?s elementos pam fi"ar uma to
tiva e realmente c:10baI. O D~';' não que fOI a_celto., J", T!'~q:~8lr. op~~tun(- passava na ponte RJo-Nitei'lli, Mp8'a mnt1c" de pmição e ccm,tnlir uma
dlO,mnhc! dWJ especifica~ões _técnicas ~ade" ~~lvo ;nelb';'1" . J::Ud), ~" cUleçao interven9ao, no nocso entendimento, obra. com a Pents Rio-Nlt8~oi. l;qui
neces:,iíl'ias it peI'feita cr:r~ctel'izEcão e I?,doy:ana nao ú,wmtli1 () e"tudo ele também não correspondeu g uma bri- as l'fSpOni3abillCta,:es ,"0 tot,üs, n1ío
<1efínicoo da obra, que o Decreto-lei vlabJ1idade. entaçáQ lógica, nem aos intBT"óse,S, só do D1fER eomo" elo pró9río €x
2001 elU seu art. 139. imnó(-] C0010 eon_ A supe.rvisã.o das. ob!'as r:ênnente foi não só eln r'otl-oviarismo lnas do Par:). 81npl'citeu'(}, oU b2jU1 do ex... Cans:E'cio
didio 0[:sencja~ li l'êali0~d'lo de uma' co~tratacla em 21} d~ junho de 1969 Diz o Sr. Ministro que, ini?h:Josos Constl'l1tol' da Ponte Rio-Niterói,
1icitac""0.Iunc'ad?, em sim!;les ant8lJW- c?m" 0_ Grupo PoOl'onha, sem concoo:- trabalhos, no decon:er de 191:i9, a-fis- E' o Professor MiltOn V'Uga.3, em
Jet~ e naD em proj2tn final c~mDleto. l'encla, quant!o o contrato de emp::e~. c;;lização exercida pelo Grupo Noro- núüo de B!J, que pontifica:

Em 17 de maio doE33. foi cônt1'i1- tada fora a"smD.d'~ di;sd~ -1 de dezem- nha - que também é o Grupo Proje- "Pan. fixar ta:;:as recomendáveis
tach, sem conc~'l'€ncia, eom o COlléÓI'- bl'o de 1963 e, mal3, li. tl\O falada Co- tista e autor dos estudos de viabilidade num tmbalho como o p1'e~ente, e
cio NOl'onha-Eo':"{~rd Needles a ~18- missão de OonsultDl'ea - Milton V.u- - cOllStatava, deIiciências tecnica,~ e com a attltLl qttantidat:a ãe informa
homç2o do projeto fini11 (l~talh~d~, gas, OClair. Grmo. e, Coota Nunes - ope!a?iomüs, identificadas pelo Em- ~Õf3 que 53 tem, d3ve-fi~ (pelo me
corroboran.do a ineyjsténcia do deta- ~oment"e 101 const~U1.da e!U 13 ~e. J.a- preItelm. como decOl'l'er;Ite.5, de atraso nos proyiiiôriamente), :fbmr uma taxl1
lhamento llldispen.sáyel 11 execu~ão da nero ae 1971),_ O)~J3t~vumlo defilllçoes no recebImento de eCjulpallientos im- relativa a funda,ção assenta sóbre aI"
001'11. no setor das IllnUaçoes. portad()s. teràção d.e Tocha imnen3trável àlj

O estabelecimento da adéqURd., sis- - Vejam bem V. Exas., 11 supervisaO Aqui, verifica-se gue o primeiro em- sonaagem de percussãb.
tel\látb" de eI:Ecucão antecipou-s., à só foi çontl'atada cêrca de 7 mese3 de- j)reiteiro já se calca,VI1 em argumenta- Em nossa PI'ática corrente, temos
a~dorização legislativa -"o quê" oon- pomo A obta, segundo consta da pa- ções para conseguir prorrogações de admitido com /;l1pe~Go, para fundações
trari", as deDlarações do 131'. Minist1'o. lavra .do,Minist1'o", l~ "estava, entregue pra2id .•Jii fala, inclusivo, na falta de direbs s5bre tal matarial, de 4 a S

"<1 autol'Ízaçi'io le:;,islatin\ ooblTeu em ao .propno eI!lprelterro, que a deve ter tecebimento el9 próprio equiPamento. I:g/cm2. Para o caso de fundacões
17"de outubro de mo8 e aqüela siste- conduzido oom:,} l:!~:n ~uçria; na~nral- .Ao fin~l de_1969, .diz ainda o Sr. Mi- airetas profundas (como é o easo"dos
matka fJe encontTa consubstanclada mente, em con.:>equenom de::;sa falta de mstl'O, "Ja se cDnügurava um quadro tubulões), pode-se admitir um acrés
no Er!ibl nº_ 91-08, EXp"tlido em :23 fi&Cali~açào,!J t1ue ~e viu f.oram "obp~8 que deixava apl'eel1siva 9. fiscaliz9são, Cima da 10% por metro de pwfunçli
de ~bostO de 1968, cOnv('~ando Óg fici- l:I!al feIt~3 ~ ma?,,?adas cUJa. deflclen- qua;lto ao compOl:ta1r!ento teclllco, op~- dada; j}orém, mmC8~. se .aconselh~
tBJ;leS pa:"a a concolTêni:iJ. illtemucio- Cla o proprro Mml~tw enf"~lZ!I. l'a.clO~~l e orgamz!tmort'1l àos empl'eJ- adotar mais do que o dôbl'O dessas
na~. com v'L't8,s it CQlwtrU1;ão da Ponte Daremos conhecImento a pMa ~o tell'Os • taxus, isto é; 8 a 16 k:;/cm6, & fi1l1
infra, me.so e Sl1f;~T-esh utura enl cpu- parecct: tiD.S Conslt1to~dS, face a g~anda Eealluente, só final de 69. ~ a obra. de e1ritar IéCaItrLte.s ex.cassivbs".
Cl'Etp arJll2"do e protendido. ImportanCI'1 que teIa no .encaznmha- tinha sfdo iniciada em janeiro ~ é Vej,"m bem a precluieélade do Ini-
Minimi:8n~o " Ellisénc!E, de tleLfilJ:Hl._ mento ~os p:'obltnms Surglt\OS c{}~ as "tJ.ue se foi tOl11a1' eünhfciment() do quc cio de construção da obra do- século.

dam?llto el:2cuti'10, en;"tiza S. E."'u.: fundaçoes ~a. Ponte-Rlo.l"!Itel'Cll." realmente se passava na obra. Nâo era possivel, de forma. alguma,
tr--. _,_ _": • :&5te "rel~toTl{) }TIe pal'Ec~ ~iJ, ,nli.Llt?l' ".li vist~ ~isso - di~ textualnl$1:zte admit.ir se constl'uíssemo.s iunda.cÕes
Ih ,ert'ade, em projetos de importancla. A ele me rclerll'el apOB o Sr. lVIimS11'O -:. "e acolt:tndo as m- e:zigido do so1o 40 kg/mn2. Imniati

grand", vutt~, Jni1il03 dos detalhes b desdobramento deste discUrso. Dlz zões apre~enta,aas com l'ela<;ãa aos caveI. Mas iE30 fof feito, o DNER
execuLVos wm,nt8 lie estabelõcem 1; Comissão. atrasos ••• " admitiu e o emorcitsiro construiu.
'I'JOS ti ider-tifica,:io das emurê- "A Comis.õão ele ConsUltores do " ... l'es{)lveu o DN""'R com ContInuando" Ô nwiocm:o: O erro
S?:; construtora~" tle sua" faínilill,- Departamento ele Estú,das de Ro- minh~ apl'ovaç1Ío conced~- {rma' prU1~ é palmar, A taxa admis3ivel, de 40
Xl, a'~8 ;c0I? 08 ,tlifere::;tes .J;l1étoQOS dagam, para, IunC;sçõcs da -Ponte rogação de prazo' pai'a a conc1usáo tia kg/cm2, diíem bestant8 daquela re-4e, e..ec:!cao, da dl~1Jomblll:1ade Rio-Nit·,rbi, tendo êl!l vista QS re- bbra, com as çonssqhdltcs dilrlé622 m:s qomendada pelo Proiesor Mílton
to~ etjll'1]~p;lentos, }:'em "COInJ dos sultados da pl'ova ele ca.rgo, em diversas etapas dD c;onü"rama" Vargas, qual seja, a de 10 kg/cm2.
re'l~jb:'L'i roQS ~mD):se festes que fins de reI1II;:aç1\o, ::iS metlições de Apesar das terrivels f'111111s t~ejIicas Veja--s2. assim, a impOltância fun~
~~. ~: i~rl;m oder clUl'[In~2 o de- recalques 6Í2tum;a.3 em todos m identjfjcadl~3 pela. fiscalização; apezar clamental para o êxito de um empre-
'~~,nV~_\ m:...nto da) obr~s. J pilares já CE~1"rêgaclos e o cbn:he- élas apl'eensô8S dessa, mésrnfi fisca1ízà- e-ndimento ('_ês~e vultor de tais ele-

~~la~~ s~~. IJl'ecJ,:oD!!leni2 e3~es de~3.- cimento disponíVel atG ag-ol'a sób.re çáQ "quant-o tW COlllpOl'ta,mento ttcnl- lnentos técnicos.
li;,"" e.{8C"tlVos Cil18 g°l'i:'mm ns c~nhB- O terreno e recalques admí&;;iveis co, operaclonal e/ brgàniú1cional cios Dizer, como o fêz o Sr. 1l1:inistl'O,
C,I~OS, d2:~n~j:]din::";'1b3 e~he, proje- da estrutUl'~., r,pre3enta US ,seguin. ~mpreite~1'<!s", entenderam o DNER e flue a execução das iUITé!:\gõ,,;:, no
L10t~3 '~.l.cJn::.l.1lltOle.:. cl~lm~n'1n~o com tes l'€ctnUtmÓacõf;s: o~Sr. Miru;stro de conceder pl"orrbga,.. nlar, da ponte Rio-Nitel'õi l e:tam de-
o cl~jv\o de (e;,a'l'Dp' )'l~HO do Con- 1) A obra r:[de ~er prossaguicla çao de prazo ao empréiteiro" -dandu- pfJndentes da l'e"Jização de PI'OV" do.
[;ói'cwCanstI'ut9r R:o-lllterói, dentro dop nitérlil3 que' estão sen;- lhe opDrtunidade nov(\ pora o GUIn- i:atga é a c1emODJt.l'agjj() c2"bó\l ela

Ob~~IVe:,e, ainda, qHe o Edital !11-68 do seguic1o&; no momento, desde primilnto de suas obriga.;ões cantr'9,- erro de conceito para obras de tama-
da l!Clta':~lD, exnress::tmente eonsJ.c.ra, que oiJedecictas riiSOl'o.;s:menfe' ,as tpvtuais". nho vulto. Sua significação é de ele...
9~f:, ~ p~ocez~-O' Itcitatól'fo se realizava l·ecomendaç·ú~.s da- ü,sGullzação das Houve corIdes6er.tdência por- parta do menta aferidor e janlai:3 de defini-
": lJaoe de um B.ntenrqJeto e que- o pro- :fundacõ2s. DNER. (j DNER admJ.ttu, acedeu ção, significando que a prova de cal'-
ge~,a te'~'ec(~t;?O, ccp! t~c>:Js"O--s t:J,?talha- ....2) Dcveni seI' pro2iseguicias-. as confol'molf-se -8xatZlmenGe porque r.tâo §a apenas serviI"ia para const3.t3t 5{j
mc.:n ~~. oJ~_la e.!3..:wracl'J ode nlO.:lO a ln€cliçÕ8S de rt:JalciUes cotr.L a pl'e.- tinha conheDilnento do cll:e se pa.3B2t-xa a. orientação B.'1:tal'ia (la n~o boa.
perm',tlr o:; ,Sel'VJI'O's de constn:cão sem cisão alcanç.'"al, e f,,~spenso o car- na obra o que sbm:mte foi corricido NunCa como .~lm elemento í;nua defi-
queb~'a_ de conti,?l!ida ""le." For u tal flegamenta dm pilal'e3 cujo I'ecál- ;:Ia segundo semestre de t1169. 6 ~Oll- llÍl' taxas de tenel10 e fUlldaçóes,
cm~die~o~que os llc:C!1nt2S se S\lbol'di- , que totul alc'uIce e\'entut..lmente, trato pi'c,ê, porém, e}:Ul'eSsllm:ertte, "penas corno elemenb aferidor. Eht
nU7:~.J1::" 1i;SbV8, a'~lm, cq!'act~rim?o. a 30 mm.. penalidades a soBrem impo,ias ao con- Vlria para dlzer ·ao _COIGt,'utor c ao
1l0c~lbw[la(je e'e a;bn~~"o, nao so do . , ,. . trutor em razao de atra;oi1 verifl"a- DNER ([!te aquela ta:<:a dê trabalho,
Ct1';)~{)l mas: t9.nlbén;,. do ....prEco de €Xe- , Prncuro e:l~ak~~z..x_,~;..S,~ námmoJ •• ~ dos no cumptímento dos cr011og1'::ü~as que aquelas fur:.1&ções, estavam real...

, cn~ao da 01]1'<1,. -'), I!cll:''I","o se redizaVil 10 m~, pmqCle ~ab!" de.. me deter~l é das obras. mente sendo bem cOlldusidas. Como
em fU'!ln§() cl~ elel'","h.. pro-'i'Úl'ilJ-'~ I,ambem. Em lG{clllendaç:oú elos cem- D t i lid 1 - -'t
pr6c!ulo.3, eújft e~~à·t~--o~·;ntifi~;cão~6: sultõres: ?~ rnml o !nàximo é!e re~~~- p .e a"s ~ena ~c ~s A::f:-O s~ COgl ou. di,-::::,eJ é de ele:mento aferic1or; ja
~l"nt. seria o!Jtiiia Dw'ndo oa'-el;; (pIe permlhdo ~"'la que uma funda- OI qu~.nao ap,l1l,U es-e" fa"o? O ... mais o"e definição. Se não, vejamos:
-';",õ, ' do ~ 'ct "ih '1 -i~ot m.' - a ()- "Qão pudesse, l'EctImente," llS(\!' o seu DNER JI;'< deven,a, ntltjUelfl a~tura, es- As especific:1ções da con~orrênci~
• c, o p"o~_ o la I c a "do, CDn- cane"amento iabelecer penalidades pr2vlstH3 no pI'eveem três provas da cal'ga. 110 rni-
t~~~P</t:l~? OO~:1. ;2~ Gmpo NCl'onha em 11 l:;l, - • ._' ~mnt:atof exigindo qU~ o empl'eit~irD nimo, quanào admita Ulna taxa ad...
Cn 1.1,>1D de 1.,418.. 31 D,cvem ser. eyecLttadas, DQm se ajustasse cta pronto à nava omem missivel do solo de 40 kg/cm2.

G!, e:!u~c:: e 0_1:1rme1amento elotal, a má"i1r!:1 !!ll)id~z pOsf'íveJ, as im- que sc pretendia imprimir como a su" A utilizac30 de tão aTroiaéla ta,,<:\.
" C!t~ 8~ Imrf', :r~tel'Elô"1l1e~~fl5'_~11" _"~' ~rf.,5cilldlvell'; ~ llla.tliaveiB provas pervisão. de trabalho exigiria a realização dOI
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cinqC;cnta m'ovas de- carga, isto é,
3% do totãl do número de tubulões,
que atinge aérea' de 1.600. A p1'evi
são dc um número pequeno de pro
vas de carga 110 edital estava a de
terminar taxas mais cOD3ervadoras
na realização d~s, f~mdaçõ~. F1xe
mos o nosso_ l'9ClOClfllO, nlalS uma
vez, na palavra do Professo' Milton
Vargas: "Se forem. admitidas taxas
con,sBrvadoras, um númaro relativa..
mellt.~ pequeno de provas poderá sa
tisü;zel'. Se as taxas for~m arroja
das, o g'rau de incerteza deverá ser
rigorosamente reduzido. Ao que fo
mos informados, estão previstas três
provas de carga nesse trecho. O nú
mero nos parece exccssivamente pe
queno, a r/io ser que sejam levados
a efeilo 0.5 ensaios complementares
acima _ recomendados, inclusive ,de
amostla mdeformável de solo. Na
falia dêsses, julgamos que pelo me
nos 3% dos tubulões, escolhidos ao
aca301 deverão ser ensaiados".

Daí se conclui que o edital é con
tradítóxio no que tange ao número de
provas de carga preconizado e o alto
valor da taxa de trabalho adotada
na construção da Ponte.

l!:ste realmenté o ponto básico de
tôda a con~rovérsia. Parece que, no
episódio da ponte Rio-Niterói, o que
faltml realmente foi uma fiscaliza
ção mais pbjetiya, mais presente do
DNER, porque se êsses problemas ti
vessenl sido de pronto enfrentados
pelo DNER, 11ada disso teria aconte
cido. Ter-se-ia vel'Íücado a impossi
bilidade de se executarem as funda
,;ões, exigindo-se 40 quilos por cm2,
Foi exatamente, o q1\e aconteceu.

Tendo em Vista a heterogeneidade
@o solo da baía da GUl'nabara, l'e
conhecida pelo Sr. Ministro, forcoso
é l'econheoer, também, que um·pe
~lueno númel'O de provas de carga
não poderia servir como elemento de
iinidor de taxas de trabalho.

Vincular a execução das fundações
il. realizacão prévia de um número
exagerado de provas de carga selia,
também vincular o prazo de exe
cução às lllesmas provas de carga _
C obra passaria, pràiicamente, a não
ter mais prazo certo e definido, nem
custo certo, prejudicando a eficíên
cia operacional: Observe-se, ainda,
QUe provas de carga dêsse vulto são
das maiores ,já realizadas até hoje
no mundo.

Corroborando as rDssás assertivas
Il'stalllos informados de que a tax~
de trabalho ~orrehaixada, pela nova
IJmpreHeira, como beneplácito do Se
nhor Nlinistro, para 10 kg,/cm2, exa
tamente a taxa l"ecomendada pelo
ProL Milton Vargas.

Vejam V. Exas.: exatamente três
[lnos depois o DNEIl, adota a posi
ção correta. E5tá agora solicitando

taxas coh'etas do teneno, E mais:
Para assim pl'Oceder, o nôl'o emprei
teiro não precisou, contràriamente ao
que se afirmava, de reali7,ar qualquer
prova de ca.rga para definir o •. " ••
10 kg,/cm2.

SeguJ::do o Sr. Ministro, em decor
rência. de tais fatos, em meados de
1970 a fiscalização encontrou-se dian
te de um grave dilema: cumpl"ir ou
:não cumprir as disposiçõe8 do edi
taI? Ma.nter ou náo a taxa de tra
balho? Se mantiver, a ponte cairá
ou não? Acabou tomando uma deci
são "relevante e impostergável": não
cumprir, porque senão a ponte ca;
l'ia c, assim, fixou uma Jva taxade trabalho da ordem de 25 kg/cm2
- taxa esta ainda provisória. Tudo
isso é o próprio Sr. Ministro quem
informa. No periodo de julho a Ee..
tembro de 1970, os l"elatórios da fis
calização continuavam apresentando,
de forma progressiva,' as falha.~ e de
ficiências técnicas e operacionais do
empreiteiro. E' de se estranhar que
nenhuma penalidade tenha sido apli
cada ao empreiteiro, nos tê1'mos do
contrato.

Contil11\a..'1do, diz o 81'. MinistlO
que as gestões promovidas pelo DNER,

ob,jetivando transferir, com o assen- t6rio estava a nidica rfalhas gravís- apresentado a esta Casa, que' os adl.
timento dó' empreiteiro, 30% da obra s!mas nas fundações. antamentos, pOl' fôrça do contrato,
para texceiros, fracassaram pela ne- A solucão vara roda essa esdrúxula atingÍI'am cêl"ca de 90 milhões de cru
gativa do empreiteiro em cor,~ordar situação: o Governo encontrou-a num zeiros, Realmente, isto é contratual.
celll tal solução. Contudo, o 131'. EIi- processo de expropriação das açoes Us adiantamentos deveriam, depois,
seu Rezende, em entrevista concedida do Consórcio Construtor Rí.o-Niter61 voltar através de, Slompensações com
à imprensa no dia 14 de maio cor- S.-A.' faturamentos. Mas, neste mesmo re-
rente, afirma que tal SGl1\ção não foi Que o Govfórno poce l'i!Ier-Se <10 latório, o Senhor Ministro, diz que,
possivel porque aquêle terceiro em ato exp~'opriatório, não há negar, poderá receber 33 milhões. Vejam
consórcio Montreal e firmas inglêsas porque ê de lei. EstTanha-se oon- bem, é o 'próprio Ministro quem ad
- não coneordr,w.m em executar os t~ldo um detalhe ímporVmte: por mite que meslEo que o Govêl"no con~

serviços aos preços do empreiteiro. que desapropriar as ações, e não ape- seguisse' fazê-lo daqueles 90 só pode-
Onde está a verdade? nas os eq,u!pc\:Jentos. bens e mate- ria cobl'al' 33 que é, exatamente, o
Em face da negativa dos constTu- dais, tal como, também permItia o preço dos matE,riais que lá estão; e,

tOl"es, sf'gundo o SI'. Ministro, o ... decreto expropnutúrio, A opçao ];leJa por conta dêssCls 33 milhões do ma"
DNER n1',o teve outra alten:<ltiva se- desapropriaç50 tão-só elas ações est:í. teriais, os emnreiteiros receb"ram 90
não' convocar o licitante segundo co- cOllsubstanciada em proca;so <Jm mJIhões. Por êonseguinte, o adianta
locado na concorrência realizada em curso perante Vara Federal n9 Estao mento foi de 57 milhões.
1963, para executar os 30% aos' mes- do da Guanabara. Continuando:
mos pl'eços e condições do primeiro Estou cit:tndo ê"oSe fato porque' CJ c) patrimõnicl líquido L~OS ac1unis-
colocado. DNER através da pl'ovidência judi- tas expropriados - 142' milhões de

Colimando seus objetiVos, o DNER, cial, utilizou-se somente daQuela. Pal'- Cl:uzeiros.
em 19 de dezembro de 1970, l'escinde te do decreto peja qual poderE'. ~esa- l!: ex~.tamente o que estão pedindo,
parcialmetne, como medida inicial, o pmprlar as açõôS, deixp.ncl,8 de lado em JuIzo, os empreiteiros expropria
contrato firmado com o vencedor Elo oportunidade que teve de desapro- dos, ou seja os acionistas do 00ns6r
da concorrênc;a, cujo fundamento de priar os equipamentos e os materi.ls. cio Rio-Niterói. Nota-se que êste

,seu Co:mellio de Adnumstração é E é o uróprio Juiz da Vara Fedc,:al, processo de desapropriação, que corre
'baseadQ nO$ exatos tênnos enuncia- Doutor - Jorge Lafayette Pinto Gui- na Justiça, l1ada tem a ver com o
dos pelo Sr. ML'1ist1'O dos Transpor- marães que eniatiza em seu despa- outro processo em que se pretende
tes: ' cho nd Processo- 3. 560. quando deter- realmente estabelecer iL respvnstLbili-

". .. à decisão seda tomada mina o levaniamento de 80% do pre- dadc 'dos antigos empreiteiros. Uma
como 1neãida. inicial" ,dando-sc ço, depositado para imissão de. posse coisa natl,a t~m a ver cum a outra, A
uma oportunidade a mais ao pri- por parte do DNER nas ,aço~s do pericia, aoui. será sãmente de ordem,
11161.1'0 Consórcio, para l'eabilitar- Consórcio Construtor Rio-NlterOl. no contábil, í1a escrita do consórcio
s~ nu seu comportamento técnico valor de 10 milhões de cruzeiros: eonstrutor. A ,Justiça deve mandar
e operacional Já agora denuncia- Diz o Dl'. JUIZ: J1roceder a uma pericai na, contabi-
do de IOl"ma grave pela Fiscali- lidade do ConsórciO' Rio-Niterói. e se
zação, em relatório datado de 16 "O DNER - e não cabe apre- a pericia constatar 143 mJIhóf s, a
de novembro de 1mO, principal- ciar os motivos. ).'1em examinar o União terá de pagar.
mente se se disp1\sesse a acolher acêrto da decisi'.o - preferiu de-, d) emuré0timo feito à casa R{)1s-
o apoio e o refôrço de nôvo Con- Bapropriar não os bens, máqul·· child pelo cons6rclo construtor, vara
Eórcio para- ercc,llção da parte 'àa nas ê quipamentos,' como usual- \1, compm de ec'uipamentos - 50 mi-

mente se faz,' mas optou por ou- •
- obra que aindll restasse A sua tra modalidade. desaprOII!'!anc'lo lhões.

responsabilidade." ns acões da referída sor.iedade, Vejam .bem, Srs. Deput~.dos: (J COI)-

P I d t t "ê aue "a-o o obJ'eto da ac;a') pro- ~órcio expropriado, ou seja, o eUJ isCr-ara' un amen ar, am" m. a nossa - ," elO Hio-Niterói, comprou equipamen-
conclusão, lerei. para conhecimento posta, apesar da amplituê.e elo tos na fngl>2terra" utilizando-se do
dos_ ilustres parlamentares, parte do decreto como esclareceu. por pro- créMto Rotséliilrl; firmado pelo pro.

-r'éferido relatório. Dizem 05 Super- vDcaçã~ dê3se Juizo, pB!a petição prio Governo, que era como aInda é
visores - Grupo Noronlla, Roward de folhas 15-16;" respoJ:l"ável pelo l11<osmo pOL'y.uamo
Neadles. O prómio Juiz deu uma'opartunl- 'deu o aval do Tesomo NaCIonaL

Parte dêsse telatório consta da ex- dade ao-DNER naTa que êe delinis~e NeEta caso e~pecifico, cabena aa3
posição enl que o ilustre Líder da r~élos equipamentos e ll1ateri,uis. Diz ernnrelteíTos ereLu~r o pagamento doa
Oposição encaminhou projeto dere- õ despacho que o DNER ainda teve pqt1lpamentos. já que se utillzaram
solução em que solicita a críaç'ão de eSSa oportunidade e a deixou de lad.9' de uma. iinh't de crédito auxiliar.
Comissão Parlamentar de Inquêrito. Do..sap'lTedtlo o obieto da em!lrelt2cta Mas, hoje, em face da desapropria"
'Transcrevi, por me parecer da maIor pela c.esápropriação. no dia seguinte ,:io, em face da imssão na posse das
llnportáncia.- Eis o tópico: _ e somente no dia seguint~ - ou ações, o DNER também terá de lngar

U maior _parte do concreto lan.~ seja, a 27 de janeir;=>. ~onforl:ne il1 M essa partE' da emprésthno. ou seja,
çado até agora _1103 tubu!ões (tan~ n!mou o Senhor Mlnisl.>ro. é Que o 'õ empréstin10 correspondente aos
to em terra como no mar) tem DNER se lembrou <10 rescíndlr o con- cqtti~'?l1ientos que foram adgufridos
sido da baixa qualidade. Nos trato de emnreibde, - ,Dolo ex-consórcio ~e3aprop1"iado, 5\l
exelnplos conhecicos, isto é, Tal_provdiênciâ devcrin ter 111'.ece- mill1ões de cruzeiros.
quando foram extraídas amostras dldo, ao ato de;;apranrlatório, E.. ~~te, Com 'a d3s11propriação, o GO\'t~rno
dos tubulões concllúdos, a qual!- no resguardo elo íntzrêsse da Dnmo. Doderia dar continuidade às obras
dade do concreto estava ruim que deveria restringir-se eos bens, eq';11- iJl!'etamente, adrninlstrándo êle pró
êste matérial l1ão "poderia ser pamentas e materiais. Por aue asslln.1 prio o consórcio desapropriado, o qUIj
pri'>priamente considerado como não procedeu o Govêrno? "E,"h fo U111a evitaria ínti!rrupção no andamento
sendo -concreto, uma vez que: em grande indagação que faz a '?P?sl- dos trabalhos, tal como se verificou,
alturas de até 10 metros, as son- ção, inclusive num tos seus obletlvos Poderia tamhém ter adjudicado a.
dagens, indicam a presença ape- da Comissão Parlamentar de Inqllé- obra a terceiro, no ca';o o seghndo
nas de' areia, sem qualquer ci- rito. , colocado na concorrência, mas sob o
mento ou agregado graúdo". Ao desapropriar as ações, o Go. regime de empreitada, aos preços e

vérno assumin a responsv,bilidade in- condicões do primeiro colocado, alu-
Passem, Srs. Deputados: O Sr. Mi- tegral pelo ativo e passivo; por-v;ia eandó-lhe os equipamentos. O qU%

nistro e o DNER, apesar de impu- de consequência, assumiu o paga- não se entende é por que o DNEH,
tarem ao empreiteiro graves falhas menta de tõdas as dívidas do Con" tenha optado pOl' adjudicar a tercei
técnices e operacionais, apontadas s6rcio Construtor Rio-Niterói. Em 1'0. sob o regime de adllunistTa.ção:
pela fiscalização, retiram-lhe sómen- razão dísto. a fiançL ou caução do com lucro certo, de custo imprevisf
te 30% das obras, quando, em face, contrato extinguiu-se. por çonfun, vel, no, dizer do jotÍmllsta Hélio Fer
das gravissimas constatações, a únl- direm-se credor e devedor, ou seia, o nandes: o sonho de todo emPl'el
co. opção da Administração seria a DNER, que, hoje, por êrro na desa- teiro. " ,
l'escisão do contrato. nâó excluindo, propriaçâo, não tem mais como co- Aprov~to a oportunidade para adu
6bvíam6nte, as p2nalidades. Entre- brar essa caucã3. Por igual, não pOGe ~ir algumas considerações sôbre essa
tanto, o que nos causa mais impacto mais o DNER cobrar do antigo em-, peça sui-generis, que é o contmto de

talvez porque a obra seja de preiteiro, desapropriando. como 'pre- administraçã'.}, assinado com consór
Impacto - é corresponderem os 30% tende o Sr. Ministro. quaisquer adl- cio de firmas liderada pela empret-'
precisamente à parte não impugnada antamentos que porventura tenha, teira Camargo Correia. Fundamen
pelo l"elatório da fiscalização, tendo recebido: o devedor é, hoje, o DNER ta-se o contrato na dispensa de licl
havido concordâ1l0ia em que o mesmo A desapropriação se' constiiuJ, taçfio proferido pelo Dh'etor-Geral do
empreiteiro, apesar de tudo e acima assim, em ato lesivo ao patrimônio DNER, Vejam bem: o Diretor-Geral
ee tudo, continuasse a executar, e~a- nacional cuja responsabH1dade pre- do DNER é' quem faz a dispensa da
tamente, os 'trechos mais visados pelo' cisa e deve sel" apurada. OS PH'juíZOF concol'fência, com base no disposto da
relatório da fiscalização. Tal atitude. atingem cêrca de CraS 262 000,000.00 aiínen b, ! 2.', do Artigo 126. do De
do DNER e do 6&nhor Ministro, já é (duzentos e sessenta e dois rrillhões creto-Lei 200. de 35 de fevereiro de
):Jastante para justificar uma C.P.I. de cruzeíros), assim discriminados: 1967 e de acôrdo 'com o disposto no

Vejam bem, nobres Deputados, a a) caução extinta - 13 milhões; ! 3.°. do pré-falado artigo do mesmo
parte da obra que se retirava em b) adiantamentos concçGidos ao diploma supra, invocado pelo Exce.
exataÍ11ente a que o empríeteíl'O ainàa IemPl'elteíro sem possível dc~sRrci- Jentfssimo Senhor Ministl"o dos
ná otinha tocado. TI) se deveria re- mento - 57 milhões. Transportes, homologado por despa-
timr tôda a obra, inclusive aquela I y"qui faço uma {)bservarão: diz o cho de 11 de fevereiro de 1971, profa.
que ê1e tinha tocado, porque o rela-, Senhor MLTlistro, no seu relatório rl~o no oficio elo Diretor-Geral dI:!
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DNEH., de, número 2@ da mean:1a ent~e1;{mto, quem contratou foi o GugoZ resultados o DNER teria rece- executivo é utilizado desde o século
l1,'ta. prõi'!!io DNER, com a velada mt'OF-" 'lÍido,. em relatório do 1PT de São XU: e com emprégo de Equipamemo

Aqui transcrevemos elHltamento o vei"{sllCh do Consórcio Construtor - Paúlo, 'em data de 2 de fevereiro de de fácil aquisição no mercado in-
(lua está no contrato. já sob o seu contrôle. útiL J;,evr"nta suspeitas em tôrno terno.
' Se a dilpSnZ3- 55 verificou com baae Naquela decreto' est2.belecia-se, 'cla- dêsse lielatório, especificamente quan- O S1'. AU1'elialw Chaves - Nobre

na let1'" "h", a auloddf\de competen- ra e meriümnamente, que a emprêsa to à representatividade dessa pro'La Deputado, V. E>.a. proi"el'e, nesta tar
te. para aut()ri~ar ~,dlspensa é o públicr\ iria construir e eXp10lTL1' a d10 Gil.Fga. Não ousa, contudo, 8. Exa., de, diseurso bem estudado, bBffi El~_
Pl'6síd€llte ,ia- República, não o Mi- ponte Rio-NitsTói. Portanto, qualql)er dar eonhecimento de peça tão ímpor- boxado e que, cons"'1Ue"temente, n2.0
nistro de E'Jt1<lo. A adjudicação e, eOlltrato dali para a fonte teria que tante e valiosa _ não cODsta dos 100 pode ser objeto de exame mmucioso
poli:, ilegal. ser fiNnado psIu ernpl"êsa pública, e volumes que deiKou nesta Casa. Evi- eln aparte, Atrevo-n1e apenas a. aI...

LCl'ci paFiJ. OB nobl'es Depubdor, Jilupca pelo DNER. No decreto, o dencia-se, desta forma, o seu teor fl]- gumas considerações superficiais !lo
exatamente o art1:;ó 126, § 2'1, le- pfôprio Presidente da República re- t11mente oomprometedor, envolvendo respeito. P;"elirninarmente, V. E}:a.'
'tH' "b": tU'OlI da alçmla administrativa do '" a POêição do DNER e~ particülarme~lt: fixou - e com bastante propriedade

"AJi COnlPWS, Obl'üS e serviçoô DNE'R a bobra. Naturalmente, a em- dO Gl:UPO Noronha-Roward Need",~, - o aspecto fLmdamenial da adoGão
efetuar-so.-p:o COD €Etrita obse!'- présa pú .licai; continura vinculada, fiJ)ojeMe[QS-SUpervls~res,e d() eX~Con- da ta*a de trabalho. Sal1emos pe:t'ei
vanciB. do P:!l!l1cíp-íO da, licitação". m?-s ad1YU~1W ::ativan,letl1. e .h ela ;'B-lIÍa a SÓ1'óío Cunstrutor ElO - Nlterol. 8e liamm5te qUE' eSsa taxa. adotada .foi _

-" Slla própria adminió l'açuD. "arece- o "o.,'ultado ela, a'_udl'da prova de "ar- poderíamos dizer - ousada, mas "la o§ 2,9 El' dí~p,,1nsável a licIta- " t·, d t d .~u
ção: me que mas a leu e por pJ1.r e o "a conduziu como tudo esta a indi- f()i no próprio edital de concorré'n-;

d P1'esidt3nte da Repúblioo const1,tui até ~~r, a" rC'cluç.a!o da taxa de trabll,lJao d_e era."Letn,: "b" - Quan o sua rea- uma certa descoúiíança na adminls- _.~ . ~ " "
lizaçõo cOJnpl'Omete1' a s,egpran- Íl'aéão do DNER". ~,Õ}~gjcm2 para 10kg/cm2, o ei'no e iao Tàdas as firmas que partlclpanl.m,fi nadonal, !! ju~;;o do .Pl'esiden· O prazo para êonclusão não exis- riagrante que o DNE~ teme dIvulgar da concorrêncH1 e o pl'óprio Clube dF.l
ti' da Rep~úblioo" - e não do te, em verdade. Diz o It.em 31: "O o resultado. Vejo, aSSim, a prova de Engenharia. tomaram conhec,lmento
Diretor-Geral do DN!TIlR, com ho- praw pal'a conclusão das obras e ser- c'aJ.'P'a a se constituir em elemento de- da ousadia dessa taxa de trabatho.'
mologaçáo do :M:lnistro de Esta- viços não excederá de 20 (vinte) m6- motidor e não aferidor daquela taxa Conseqüentemente, ela não 'sumre
do. ses, conll::tdos da data de disponibili- de tr~.balho predeterminada. endeu a ninguém íamIiiarizado co:n o

'2-stou fazend_o esta referência pOl'- dade no canteiro da obra da totaÍl- Obr,erve-;:;e que tal docu.me~to sc_ problema' técnico de lundaçõzs n0ste
(lH" o fundami\lit{l não é só em 1'€- dade dos equipamentos adcionais ad- reveste ó-e peculiar importancra, em- Pais., V. Exa. sB,be tão bem qU<1:Jto
lação à letra "b", mas também à le- quiridos pelo C.C.R,N., dentl'o do viltu(le da alto conceito mternaclol1al eu ou talvez melhor do que eu j 0"
tra "h". Ent§o, há aqui um cheque. escalonamento de entrega mencion:L- que o 1PT ele São Paulo, i';1egiwel- llqe V. Exa. é en;6nheiro ele 'cón;-'
Parece-me que 110uve um êrro de da- do em relação anexa a' êste contra- mente, deslruta no meio técmco. truções e eu sou c;lgenheiro mec"ni-
ti!ograH~. to", Naquele primeiro pronunclamento, co e eletricista, quo o problema de

Se houve êl'l'O de datilografla e a E,dste contradição entre pronun- como é do conhecimento ela Casa, os iund2cções é necess,,-rbmente um pm-
dispema se verJ.:Hcou não pela letra ciamentos ofíciais sôbre a cl1eg'2dv, consultores <letermmavam suspenc!Gr blema de taxa de trabaiho versus su
~b", mas pela letra "h". caso em que dos equlpamentos adicionais, elemen- o carregamento dos pi~ares cujo re- yerl'icie de sustent"çáo. O problema.
cabimento a invoca,,;'ío do § 39 do 301'- to fixadol' do prazo par aconclus§o calque alcançasse 30 mJl1metros. 1'e- de se adotar uma ou outra taxa, da
tigo 12'6, não se configlll!R nenhuma da sübl'as. O preço, C{)lTIO a taxa do 010S em lnãos. e consta dêsse discUf" trabalho está intimamente ligadQ às
das hipôteEBõ ezpiter:samente previs- dôlar, aqui também é flexlvel. Afii'- so, curva tempo-recalque para u~ características geológicas elo terreno.
tas na iéí como caracterizadolas de ma o 31'. Ministro que o equipamen- estáglO de 600 toneladas, carga ae i:lão taxas de trabalho adotadas em
emergéncia - sinônimo de urgên- to será entregue até outubro: diz o trabalho dos tubuloes, admltmdo-se função dessas caracteristícas geoló
eia. ' - COF.onel Guedes, Presidente da LIma taxa de 5übsolo, d" 25kgjcn,,2, e glcas. Naturalmente, o fundo do ma:;

Pretende-se ut~H:~,-r o dispo~to no EeJiix, qUe o equipamento eemec.ará que determinava o n~mero de 10, ru- tem pecuiiaridades próprias. inteirtl-
Hem "h", 'lua d;2,; a chegar a pl1l·tir de novembro, mas bulões para a Lmdaçao de cada pll.lr, iDente ou razoàveimente diferentes

"Nos ca50S de emergêncü,1, ca- tendo o cuidado de não especificar a eXl'Ülmente as fumlações que_lor'lm I das de uma fundação em area não
ractel"izada a urgência do aten- di'i.ta da chegada do último equipa- eons!ruidas na mar. As fundaçoes que i:mbmersa. Pois bem: quando se "do
dunento de situação que possa mento constante da l'elação anexa ao foram construídas e as que fOT:lm I tou a taxa de trabalho de 40kg/cm2
ocasionar pre,iuíws ou compl'O- contrato, p01'que o prazo só começará testadas ou qúe se pl'ete,!1de te~tar evidentemente, sendo uma taxa ou
meter a segurança de pesosas, a correr a partir da chega,da do úl- são exatamente as que es!ao a eXlg1r mua, haveria de resguardar-&e a es-
o/)r:<s, JJens ou equipamentos". til1!lO equipamento.. do solo 26kg/cm2, fundaço~s que PC)- talJiildade da obra. porque ennenha~

Púl' outro laclo, diz o 'l.3°; O contrato de admlnistl'aquo não -clem suportar, no entenclnnento os ria é. antes de mais nada. seg~r;L1ca
"li lltllizacão da faculdade COl'!- eSJilegifiea o seu v,::lor -=- tan1:;é1l1 toclas d,? DNER, dos supe:"yisores ep' elO V:TS?l! economia; uma obra segura

tida na alínea "h" do parãgraJio eXIgencla legal ::- ~n:"~ nupoe ao COl~: eK-consorclO construtor, cerca ele J,OO, nao e uma obra tecnicamente perfei
Pü~2JiOl' deverá seI' imediatamen- Ícl'ato UmR cllllçao lmc,lal no lllontar..e talvez um pouco mam, toneladas P':r ta, porque pode ser a seguranca com-
te objeto de justificação perante de 1 milhão ele cruze11'os." tubulão. Esta curva do tempo recal- prometendo a economra. o

a autondao,e superior, que julga- Nobres Deputados,. pe}'llUtf!.!,-"-me que i\ um pequeno iragm:uto da PTO- "' _ ,
,ni do acerto da medida e~ se fôr estabelecer uma certa llaçao, Ja que va de carga (lo IPT de Sao Paulo. E' O SR. FREITAS DIRlZ - Exa;:o.;
o caso, promoverá a responsabi- o contrato não estabelece o pl'eço, um dos pouc;os elementos que temos O Sr. Aurelwno Chaves _ E' e,i-
lidade do funcionário". vamos: por intermÉdio· da caução, da prova de carga do IPT de Sao dente qlle, qtiando se aeÍotou a t"x~~

Que fêz o Sr. Ministro? Aceitou a cOJi-figurar aquilo que pretendeu o Paulo. DIz a curva., tempo l'ecalque, de trabalho de 4Dkg.lcm2 - taxa inu-
• . - DNER. _ ." elemento da segunda prova da cana' sitacla - ter-se-ia de previamente

ponderação do funcionárlO, ums nao Ora, como tal c~uçao ll1lúlal, se- do 1PT de São Paulo, indica um Ie- submeter us pilarm, os tubulões, à
o puniu. gundo a pmxe do DNERt , cOl'1'espon- calque de 46 milímetros, somente para prova ele carga. Suponho que os nos-

A ponte. coniorme divulgação pro- de a 1% do yalor total eS'lmado !lata um intervalo de 30 horas. o que; nos sos colegas do Departamento Nacio
movida pelo próprio DNER, esperou o contrat<;, ~ste valor es~~ em torn~ lêrmos do. prim~i~o paI'ecer dos COl1- nal de Estradas de Rodagem teImam
100 anos pm'3, ser iniciada sem qual- de 100 rtlllh~es de CrUZellOS. Cont~1 sultores, lmpedma o carregamento exammado o problema do ângulo da,
quer pertlll'bação ou pI'cjnízo para !1. d~, o Sr. Eli3eu Rezande vem a pu- dos pilares. Aqui está fi. curva (exi- adoção de uma, taxa de trabalho clt:
sagUlanç.a de pessoas, obras, bens ou blico para deçlal:a qUe tal 'llo_ntraào bel: tempo de 30 horas neste eixo, malor teor em funcão da economIa
equipamenlos. Exi,ste outra via de não . ultrapassara de 48 ml ~?es .,.e temos, em escala logaritmica, os iD- tendo em vista, efe-tivamente, qUe ~
aoesos - a Rodovia de Contôrn::> - ~n~zerros. ,Neste caso, o en:'p.elteno tervalps de tempo em horas, e ne3te adoçã,o daquela tax8> de trabalho elCi
que ptunite a cilclllação de bens e .e1'1a cauclOnado aper,,,s Cl.;> • ....•. outro eÍ)w os recalques em mlllm8- giria maior número de provas de ~o1l'"
cie pessoas, o que, por si sô, carac- 48.000,OO.·t d D ER ob a" t~os, exatamente para :30 hor.a;;. V"fl- ga. Ora, no decorrer ela execução d&,
teri,aria a emmgência ou urgência Os gao, o~ t o _ N t" c,olll as ~n- flaa-S6 um recalque de 46 mJhmetros; obra _ como V Exa i'~isou-bem
de que trata a letra "h:' do artigo ~ a adm}l1Is ra~a~!ra -,ngll'fgô :~hõe~ dá um estágio de 600 toneladas. ' os pilal'es foram' subm"etiêl~s apen~s a
126, _~ 2P. ao D~cl'eto-lel n,9 20~r· 0, n? m:~llmo ~ ~ nao. e les e: Evidencia-se, assim. a existência õe du[~,s provas de carga ...

Eel';llndo entrevI3ta do Dl. Ellzeu de OI uzellos, n,ao mclllll1do as d J:! um segundo parecer dos consultor~s '
Rezende, éle pretende justificar-seIsas com al'e~em-Grla::Ia ;:OEX, c~Jo, alterando, obviamente, o primeiro, e: O SR. FREITAS DINIZ - Só Jal.
utiJ!zando-.'Jc do deCl'eto de de.sap:'o- atos. conshtut,voS _ nao ~e eC0!-1t!am conseqilentemente, levantãnclo dúvi- ta,ria. mais uma.
p::iaçãc. No decreto ele desapl't;pr~a- pubhcados ,nem de.les o Sr. Mlfilst10 das quanto à segmança das funda- O Sr • .-lurelwllo Chaves _ EXRta
,ao, o. Sr. PreSidente da R~publ1.ca deu ?OnheCl~ento ~~~s~. o contrato ções já concluídas. Continuando a _ que indicaram que os tubutões con
determma que a mesma seJa feIta .- Vejam b,e:/ y. _.' .. 100 lh- p sua narrativa, afirma o Sr. Ministro cretados, ou porque a adoçã.o da til;':'!
dentro de prazos urgentes. e de adn11I1'_straçao, os . rol O~S ::l' '1 .... i -,. ri' t6.· .,.l.. •

M' ,', b" °1 "a', corresponderão a 10% daqUIlo que que, ~ ~b"" (8 l'lo,a ana ,ISe_cmca e de "rabalho foi aiem do que se dev"da.
1 .:lS, \E'Jum eln. aqu .... a urg....nma - . t econom!(~a do empreendImento cho- fazer ou porque a ex€cuçã.o técnlca

era el'atamente para resguardar o in- iôl' executado. Por 5'0nseg~m_e, no o' _ o' I : d f' '"p ,: .: 'i' d" t b 1- - t d '1
tereS:8 público, porquanto o DNER mínimo, se executarao 1 bllhao de b

OU se fi a gum~s e :~lÇ()o"S, _e~,,; - eSSES ,u u oes nao es a,va e aCClrc o'
necessitava guard2'cr não só os equipa,- cruzeiros eln serviços:.. Somados aos t~ndo'" co~o ~als e~,0l!on11--:~ ~ SO_.l.U: con1 o que se e:ogla numa obrg des
mentos, mas os materiais. gastos de admini~traçao, tel'emo~ 1 ça? d~ e;e?uçao '!' :" cOInpllmldo d"tti sa natureza, não suportariam a Cdr-

N- c'~ ", ,; atIe o DNEE bilhão e 100 lUlfuoes de Ql'uzeiros pa- l?l'lmelra, fundaçoe,_ no ma~ e o apro- g" prevista. Ora, isto é, necessàrid,-
rl~~~'I~~L~a IR~~GnJa -concorrência ra as obras de meso, infra e supel'es- lumlamento dessai3 ftmdaçaes ~te tlJ- mente, uma deficiêncía de natureza

~gm~~e.JJlr;Z~1 t1e r;ommíte trinta dias tl'utura da ponte Rio-NiterÓ'l, :,m cançaTem a ~ocha, ~a parte maIS pro- técnica na execução. Esta deficiên-
l?:hs para publicaI' um edital. E ft concreto ãrmado e concreto pro,en- funda é1~,_~aIa da Gllana~~n:, eia não surpreende. Ela existiu.
imi:'~flo provisória tem 120 dias po!' dido. ~, . O e~p"ebO de ar C~ll1pmmdo'!l~ O SR. FREITAS D1NIZ _ Exis ..
fôrea do pl'óplio decreto-lei baixado O contrato, também nao espeCirl~a funela~oes no mar, nao esta p!'eV13tO tiu.
pelõ E"LlO, FJr. Presiden~e tia Re- a dotação i\, conta ela ,qual correrao no. ed;tal, nelll., n~s"espe~~fa"çoes na
pública, portanto, a urgel1Cla que as despesai3, E' lamentavel, ST. PIe- llclta?ao. A pe1ÍUI~çao ~,e a_ rocll~. O Sr. Aurelw1!o CJWlles - E' cvl
fala o [L Elizeu Rezende não jus- sidente e Srs. Deputados~ que .0 no t~eoho do ~nlll", ,ambem nao, esta dente, ninguém poclG ,contestar isto.
tHicflva tt:ma dispensa de concol'r~n- DNER :pela sua lon~~~ trGi.diçliü a(l ~311- PEe~lsta no eculJal e nas especIÍlra- E' preciso que se diga. que, por 3inJ"lr
eia. Cios l,trn103 ela letra, '~h". nistrativa lavre e ass;n~ con.trato, ~e:n çoe;). ... . ..-o. ~ todos os requisitos nec.essãrios fi, pré..

O Decreto ri' 68.110, de 26 'de ja- os recursos ol'çamentaI'los dlSpomvOls, A alegaçao ?O Sr, lVllmstro a~ :]n"" quaJificação foram obedecidos. E to.n-
n~:l'O, det~"minoll que a nova adjll- contrariando frontalmente a letra do pa~a o em:pl'~g.o de lU' c?mpnmJdo, to o foram que as firmas pré-(ju<'\IW
ílicaçEco fôzse pTomovida pela, emprê- Código de Contabilidade, serram necessal'1,?s novos met09-0s.exe- cadas tiveram aceitação genero,iiztlda
sI'). \lul:>lica que substituiria o antigo Refere-se, mais uma vez, o Sr. Mi- cutivos an~e? nao ,;,dof/ados, e t~Cl1l- C120 técnica. nacional. Não houve. du.
~bntltíi'cio {)OI~strutol' - Rio-Niterói; nlz~ro à ,,-,,;linda prova de cal'ga, camente ndlCuh, elõ que tal metono rante a pré-qualiíicação - pelo me-
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nos que seja do meu conh~cimento-, ceu, por intermédio da--0ACEX, um onort'lmidade eliGelente de massa<l-l"\'il'
nenhuma contestação quanto à hü- parecer. :gles não íoram impórtadós par,lamentarmeIlte o MDB, ou seJa,
norabllidade ou quanto à capacidade de acôrdo com a opinião da, fmn~. (fizer que o MDB, através do seu

_técnica e financeira des$as filmas Veja bem o comprometimento de to- eminente Líder, um homem do as
para execução da obra. E uma l)brn dos: da flrma empreiteim, q·.le deve- tôfo de Pedroso Horta é leviano, ir
dessa nntun=:za exigiu consorcia11len· ria saber escolher os equir:amentofJ responsável. Isso serIa consegu,iclo,
to de firmas! E apenas duas f1l'maõ necessários para execut;ar [1qU"lo.S iun- com t6da a facilidade, através da con
consegUlram ser pré-qualificadas - dações, e do próprio DNER, que não cessão da Comissão Parlamentar d"l
a tercell'a foI desclassificada. !:'OIS deverá permitir que ~quipamentos de- Inquérito, Provar-se-ia a esta Nação
bem, na realldade, apesar de todos o, ficientes fôssem adquindos. que o MDB não tem qualquer razão,
cuidados de natureza técnica com que O S1'. Lísãneas Maciel _ Se a ilus- não t~11l qu~.Iquer preocupação com OE
se resguardou, a lIm só tempo, a ;m"· tre Maioria se Ill1buisse do mesmo es- dml1elros publICos; quer apena~ ~~zJr
qualificação e a concorrência, a firo pírito do orador que me anteeecleu e i escandalo, a~ I~quel'er a constItUIçao
ma que ganhou a conoorrêncIa nao que reconhec.8u com l..,-opTiedade queIde ,uma CO!IDS~aO parlamentar. de In
t~ve como executar a obra nas cuncti- -V, Ex' está fazendo uma analise lec- quento, FlCanam, Sr. Deputado, o
çoes técnicas exigIdas. V. Exa. :ugüi nica, isenta, séria, dos problemas da MDB e todos .~s que. respaldam ~ ati
(lue o Departamento não fiscalizou. ponte Rio -.Niteról, qUêm sabe ~e· tudo. d: s~u LIdeI' eS'l;agados .por e?sa
:ítsse é um dado que, confesso, .:tcve .riam superadas muitas das dificulci.a- pl'OvId~nCla~ e a Naçao mtelra ~elra
ser examinado- melhor. Não tenho em des que estão ocorrendo neOlta Casa? oonhecnnen,o de que. todos os mte
mãos elementos que me permitam e\1- Tenho a certeza de que esta e a orien- gra;ntes doMDB sao IrreSp?nSaVels_ e

• t~ar especificamente nas constd,)!',>- taeão do ilustre LideI' ,10 MDB, ao levIa;lOs. Mas essa oportullldade nao
;;oes de. V-o Exa., porque V. Exa faz estabelecer a discussão lia problema. nos ~ dada. DIscute-s~ paralel.amen

'referência à inexistência de fiscali- Não pretendo fazer qualquer análise te. discute-se nos bas~Idore;;, dIscute-
~ação 81U determinada faixa~ técnica nem teria condlCõ3s para t.a.n- se nos -corredores. poreln nao ~se per",.

to co~o tem o ilustre' oraclor, Mas, mite a .oportunidade de uma, análise
O SR. FREITAS DINIZ _. E:xa- Sr. Deputado, gostüxia <la fazer Ii- e~ profund.idade dêsse pr?bl~ma, que

tamente a faixa que comprometeu geira observação sóbre o problema. fOi cOgnOIm~1ado pela J?ropl'la MalO-
tôda a obra, - Ainda ontem, o ;lustre Lider da Maio- na de o escandalo do se,culo.

O Sr. Aurelia1lo Chaves - Presumo ria, talvez por uma in.1eliz msplra.-
que essa, faixa a que V. Exa faz 1'0- ção, fêz uma referência qu~. r.~s, ~o O SR" PRESIDENTE:
feréncift não foi acompanhada atenta- MDB, não merecemos, P0l'l]U'c ""o tl- (Luiz Brctga) Solicitamos ao nobre
mente pelo Departamento NaCIOnal l'íhamos atentado para isso ate 8n\;\0. Deputado que conclua sua oração, poiS
de Estradas de Rodagem e deva rcre- Disse S. Ex' que o 'MDB pretende Já ultrapassa em 15 minutos o seu
~ll'-Se a trabalhos preliminares de ius- transformár a obra do ~éculo no E'-S- 'erupo. .
talação de canteIros de serviços qne cândalo do s_éculo. Nã:> aceitamos, O SR. FREITAS DINIZ '""7 Conolui
não. necessitam especificamente de ~ssa 1J)Einuaça?, mesmo P lrqu,;, acha-, Iei logo, Sr. Presidente. Apenas de

'lIma fiscalização mais rigorosa. Mas mos que r~almente ocorrem ':.ll_l Do ~a-: sejo responder ao aparte do ilustre
l1uandô o Departamento constatoLl a tos de r;raIOl' gravldade! 'lCl t~o gra\ es colega. Exatamente, nobre Deputado,
incapacidade da firma para -levar quanto est,:'. nesta Republlea, ~ll:' me- o que pretendem os Deputados do
Ilvante a execuç:io técnica da obra, recem e tem mereCIdo a n le,:çao do partido emedeblsta é a procura da
tomou as devidas providências, em- MDB. S. Ex" o Deputado Pedroso Verdade é responsabilizar âquêles que
bora com certo retardalnento, C01;,'10 Horta, recebeu, pela se~unf:1a vez, es~ não ~ sOl~beram cumprir nom suas
V. Exa. aludiu. Mas presumo que o designação de escandaJoco, PO!'511.e,,1>~' obrigações. Não temos prevenções.
fêz resgua.rdando os interêsses do pouco tempo, ao fa~er ,1ma cneleL 8. Queremos saber até que pont~ vai a
Pais, porque V. Exa. sabe muito bem prisão de um Parlamentar O.llP. desa-. responsabilIdade da administração 1'0
flue a obea é de grande vulto e ape- pareceu da vida pública e partIcular, doviária e dos empreiteiros inadim
nas duas firmas nacionais se l1abili- S, Ex' incorreu no mesmo "e5c:1ncl,,- plentes, faitosos, no oaso, e ate que
taram quando o Departamento Tes- lo" de levaI' ao conhecimento c,a Na- ponto a desapropriagão atenta contra
oindiu ou desapropriou a.s ações do ção aquêle fato tão grave, Esperamos os interêsses do erário púbiioo e, por
eons6i:cio. E o fêz porque 6sse con- que S. Ex" não tenha de sel' tão e3- tanto, co'ntra o lnterêsse do BrasH O
sórcio contrariou flagrantemente o candaloso outra vez, par3" em vercla- que 110S interessa é apUI'ar se o Go
texto. contratual. All estava especjfj- deira ressqnãncia com os ansei03 da- vêrno da República está preparado
eado que cada uma das firmas respon- quela familia, vir a êste plenário 1'e- para se ressarcir de tôdas as despesas
deria solidàtlamente pela execução da clamar o cadáver daquele Parlamcn- efetuadas até agora, e das que serão
obra, E por que só foi possivel a um tal'. l1:sses "escândalos" são nnperati- efetuadas posteriormente c-om a obra
eonsórcio habliltur-se à execução tec- vos dêste Partido, que, com sel:enida- do século. O que se pretende é e1i;a
nica da obra,? Porque havia UIua fjr~ de, com espírito público, t~n procura- minar as concorrências realizadas, Íl'l
ma-lideI', a Companhia Brasileira de do desnudaI' iaws não obsLante os cJusive no âmbito internacional. O
.Construção de Estradas, que tinha f'X- apelos de um comporta'nento paria- que nos interessa é saber. como foi
periênci(l lécnica de obras dessas na- mentar que não Condiz ,;om o que se executado o Acôrdo Rotsehild.
1.urez8" No .momento em que, na desenrola neste F.aís. Se ')s 91~p~~ite~- A Oposição só tem um intcr-êsse:
eonstrução da obra, nessag Ílrmas Ee ros estao matanClo, vem~"'O N!1l1lSl~r!0 chegar- à verdade, à verdl'\de indis
I~onfigur'lram três pessoas juridwas, dos Tmnsportes e paga. ,~e os ~mpI el- cutivel. Naturalmente, a Oppsig.i~-o irá
burlando tot,almente o texto do Bon- teIros estao errando - lSSO e ponto 'iutar -através do iluscre Líder Pedro-

pacífic~, pois todos .êle3 reconheCel? S{) J'Iorta. para esclarecer OS fatos.
trato. o Departamento atuou pelo pro- que o erro e de 3~ bIlhoes de cruz.el- O que se está em jógo é o interêsse
cesso natural, isto é, primeiro, via de ros ou ele 60 mIlhoes de dolares; 11l?- da Nacão. Os interês.ses de ter-ceil'os
advertência e, depois, com a provi- guém sabe ao certo - v~m o Mlms- não vêm ao cas-o, O que impol'ta à
dêneia finai d't des~propriação térlo dos Transportes e da umêo )Jgelra Oposicão é saber realmente onde está

Não quero tomar mais <) tem,;n cio expllcação, dizerrdo;. "Errei sim. Vou a verdade' até que ponto o intel'êBse
discurso de V, Ex'. Acho-o Sélio, bem tentar corrigir êste êl'l'O". Q:.w,l1to nacional foi ferido através de todos
elaborado e, consequentemente, deve àquelas vidas~ se. o elTIprciteiro 111at.a Esses atos de ()rdet~ achninistl'ativa e
ser examinado, e respondido com a alguém é o Ministério, ou seja, a Na- ministerial. E' eKatamente iBso Que
!lJesm~ senedaue e_~er-emdade C01l1 q,;,e ç~o br~slleir-á qlWlll paga, a indeniza- queremOS provai: e por essa razão
V. Ex col~c~u o a,,\mto; Vou estuda- çao, Nao pretendemos, eVIdentemente, est-ou dando esta colaboração aos
I?~ examma-,o, Pelo apl'eco e pel~ cs- fazer escândalo. Mas o nome que o llustl'es Deputados :lara que meditem
tI,:na ~ue t~lJho por V. Ex'.. em Vlrtu- Líder da Maioria deu a êsse ep18ócF:> sôbre o problema.' > __

d r
. dos con,a.t~s que t~mos tido na Co- taivez seja uma traição da seu sub- O Sr Laerte Vieiw _ Felicitamos

mJssao de Mmas e Ener~l'l prometo consciente. porque êste como outras V E; I ,- f.'
ocupar. esta ü'lbuna .para deba"cerJJ:lo,; fatos são' escandalosos, numa Nacão . x,, pe a Q;açao q,ue pr{) ele: E,
o prolíiema, tendo, naturaimeme, to- que tem 45 milhões de oessoas _ e- aí I:l~m ?IeVe aparte, ~UeIeI110S fa.ze~ .um
[los nós. as vistas volt3das para 05' • d I _ . ·d d 130 r" _ Ie~ls510. que nos paI:ce da, 111::"101 Im~
". ., . e escan a o com ren a ,e ",o pOl'tanCla V Exa e um tecmco e f-ül
m,eresses deste Pals que dcseJamO.'; lares per capit,;, quando 8e gastam 60 - -. " " '" . ,
grande" não por obra ia natureza, milhões com el'l'OS, S, Ex' exibiu três apalteaao por out~o llustl! D~pu~ad~l,
mas pOi' obra. dos brasileiros. (Muito . ,que, com-o V. ,Ex , tall1~em e tecm-
bem, ) '. metros de documentos e podcna eXI- co, o nobre Llder ",:ureuino. Chaves,

blr outros tantos, talvez .nmtando os um dos homens malS bem mforhwr
O SR. FREITAS DINT~ - Nobr~ periódicos com os respeccivos jJl'eç0s dos de.stile Casa que irá prepaTar-se

Deputado Aureliano ChltVe3, llmsa da. matéria publicitária. Sei ljue V. para responder ao seu dIScurso. Disse
meta é realmente, resguarrlar o jnte Ex' fêz um exame percm,ienLe daquela S. Ex', no entanto, em suas consi
rêsse nacional. Quando ~ivenlOs a ou' documentação. Peças pssenciais, como deracões, que muito dos sens argu
sadia de falar a esta ill~sh:e Casa, o laudo pericial do Instituto Tecnoló- n18ntos se baSeaValTI em suposições,
moveu-nos sómente o in~~rê3s~ na- gico de São Paulo, não constavam, po- porque não dispõe ele infü!'mações,
cional. Veja bem V. Ex" que, quando rém, daquela farta documentação, que até esta altura, apesar da vinda do
me refiro a uma inadimniflnch da fr- S. Ex', com tanta ~xuberãncia e com Sr, Ministro e do voiume de do-

. lna, não poderia tan1bén1 deixar de graves erros de semântica, exibIU a CUlnentOs. aqui trazidos. Isso delnons
vincular a administração rodoví'iria, esta Casa. Não estamos _ preocupados tra que tem a Oposição l'azão em
porque, inclusive, permitlU a· aquisi- com a denominação que estão dando querer pesquisar, conhecer. aprofun
ção dos equipamentos especiais. ESSeS) ao MDB. Mas é preciso ressaltar, >tO dar-se, bu.st;ar a verdade quando o
eguipamen,to.s foram a<;lquü'jd~2, gira- lado da :;tná:!Jse tã~ perl'eita que Vos- G.o<:êl'l1o procla1j1a pelas estações de
ves do credlto RotschIld e Sll foram Sa Excelencra esta fazendo, que a, radlO que e defensor da verdade em
liberados depois "que o DNER ofere-, ,ARENA .Perdeu ou está perdendo uma bora impeça, em hora como -"ta, p;,~

sua Maior:ia parlamentar, que sc in
v'ê&tigue a verdad-e, que se conheça
o qlfe de real eK;Íste quanto a essa
obr:a. Se a Oposição e,tiver errada
nas conclusões a -que chegou, pelos
elementos que pospui, é- v~I'clade tam-,
bém que ás ilL<str'ados membI:os da
Maioria estão a cÊl,1'eeel' de informa
§ões, como ficou f\jIgi}l'l!liado no ~,par-_
te do nobre Deputado AUl'eliano Oha
ves.

O SR, FREITÁS DIN'J:ZObJ<i
gado a- V. Ex'. '

O 81', Ha1l!g~On Xa ~íer Nobl'e
Deputado, a P!l'la,vra d-o Sr. .Mir.llstro
não eso~l'€ceu o aool.mt-o. Di-lo o dis
curso do nobre Deputado Nina Ri
beiro. No dia, seil'uint.e, a própria
Bal,\cada governi&ta, se sentiu na obl'i
g~'i'ão de complementar fi oração de
Sua E-v:celência, pr{)cmando trazer os
el(}~entos que evidentemente o Se
nhfrr Ministro Mário Andreazza náo
trou-xBra à Ca.sa, em sua exposição de
3 ou 4 horas.

O SR" FJl,EITAS DI·NífZ _ Obri
g",do a V. l!lx~.

O Sr. Cflf'los Albm'f,o Nobre
D pu-tado Fl'eitas Diniz, ouvimos com

V. Eíx~, .~êm apal.'teâ-lo.
. é um têcnico, um engenheiro,

e,o dlScurso que prof~re mereCe tam
bem estudo por parte dos técnicos que
rl;lpresentam, nesta Casa, a Maio!'ia.
Po,rtanto, a Lideran<;.a do Govêmo'
del.xou a cargfr dos Eng'enheiros Au
l'elIail0 Chaves e R.OIlen,do de Souza
a resposta ao fllm discurso. Todavia
l~ouve apartes. de oerta forma, polí'
tICOS. Portanto, em nome da - MaiO'
ria, devo dizer que jamais tivemos
qua,lquer atitude que visasse a obs
trlllr es<Jlareciment-o dOB fatos a
respeito da pon~e. Rio - Niterói. Aqlll
esteve o Sr. Ml11IStro dos Transp6í:-'
tes para um diálogo com a Casa
Pr.op6s inclusive que o Engenlreirõ
IDU,seu Rezende aqui viesse para que
na' comissão téonica especializada'
maIftivesse amplo debate com os
membro.s do Congresso Nacional.
POl'tant-o, quem assim age age de
boa-fé. e não procura de modo algum
obs-~rUll' que a Nação e 08 represen
tantes do povo nesta Casa conhecam
a "Brdade. _ _.

e_~R. PRESI]}ENTE:
(Luiz Braga) - SDlicito li- Vossa

Excelência encerrar seu discmso,
mesmo porque o Deputad-o Rozendo
de Souza jã esta inscrito para falar.

O SR. FREITAS DINIZ __ Nobre
Deputado, reaimente essa tomada de
posição do Govêrno neste momento
jã é, Dal~ece-1!.'e, uma abertul'a para
a apuraçao desses fatos. Jii se pre
tende discutir o assanto. Isto creio
é muito importante. ,. ,

O Sr. Carlos Alberto - Sempre
pratendeu, não é novidade algulna.

? SR,. FREITAS DINn; - A 'pró
]Jl'la MalOna poderia, neste, oportuni
dade em que Se discute a constitui
ção ou não de uma CPI, interessar
se pela aprovação dã emeJ1da consti
tUCIOnal apresentada pelo i1ustTe
Deputado Laerte Vieira. já que tem
inibição de cOl'l'obar na tese ~ que é
uma tese oposicionista -- pois admi
te que não é nossa linha auxiliar
por que não dá uma demonstração
de que se interessa realmente peli1c
manutenção dós dirfítos da Minoria
nesta Casa, apoiando a emenda
constituclOnal do Ilustre Deputado
Laerte Vieira?

O Sr. Jai1'O B1'U1Jl - V, Ex~ sabe,
nobre Deputado, que um dos mais
respeitados componentes da Câmara
é C' ilustre Deputado Aureliano Cha
ves, homem culto, ponderado e que
sempre tem demonstrado o maior in
t81'êsse na solução do,s grave~ proble
mas da República. Há pouco, con
testando parte do seu bl'i1l1ante- pro
nunciamento, disse S. Ex~ qne náo
tinha condições de rebater certfrs as
pectos, porque não púS6ulll. dados no
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o SR. PR;::SIDEHTrh
(Lu';, Bragn) - Tem a pala'lr3. o

nobre Deputc'clo Rozend.o c.e SOU7.a."
na 5lualídade de LideI' da ARENA.

dl 78 miJl15es - desaproprlações, cançando M rochas pehs cargas, com Q Sr. Hamiltõn Xavier _ O orador;,
projetos e c1emI!3 serviços; taxas de b:abaJl1o muito superior H há de convU- em qUe não há, atq

e) 1'!.2 mílr..ães - desapropriação 40 kg por centímetm quadrado. agora, projet.o. Não me fale em pro~
das ações do Lntigo Consórcio Cons- Processa-&e a tramformaeão dú ,ieto. cV. Exa, está dando elasEci~'
trutar Rio-Niterói; anteprojeto em projeto definiÜyo du- dade a essa palavm. Vamos dar à:'i,

1S30, a Justiça, Ht~lmante, Üú:i que rante Q desenvolvimento dc()s traba. p~Javras o sentido que elas -:realmente I

decidir, lhos, lnclusive, são obrigatórias as têm. ~rão há, Sr. Deputado, l'ehti~
j) 50 milhõa, - ca:'TIlspondentes a provas de c<,rga e o acompalÍhamento vamente à Ponte Rio-Niterói, até

empréstin:03 e financiamentos do an.. natural, com estudos complementare.3, agora, projeto definitivo.
tigo Conzórcio. geotécnicos e outr{)s resultantes da3 O SR. ,ROZENDO DE SOUZA

l1:sses empréstimos foram absOl:\'i- observações com o clE30nrolar" o O anteprojeto tem as caractel'lstica~
da5 pelo-.prÓprJo DNER. comportamento dos sei'viços pl'Ogra- ele projeto.

Parece-nos não possa haver a n~e- mados. O edital indicou: "Sem obri- Aprofundei-me um pouco mais -nos
nor elúvida de qüe o custo l'eal das gatoliedade 'os equipamentos funda- E~tados da Ponte Rio-Niterói. Se :'0',
obras da Ponte Rio-Niterói, após to- mentais". O nôvo equipamento :pro- Iheannos os estudos de viabllidade, os
dos os descalabros cometidos velo posto pelo empreiteiro foi: vibradol' detallles executivos das obras nessa
Govêrno, não ficará muito abaixo de fiC - Procédé Techniqlle de Cons- anteprojeto, em que se desenham o~
2 bilhões ele c:ruzeiros e, destarte, se- tmc:ion - guindaste-escavadeira Cald- guindastes, as estruturas, as aduelas,
rão precisos vint~ anos para amoni- well. l!: o mesmo equipamento usado em que se dimensioU8.m tôdas essas
zá-Ia com a receita elo pedágio. pelo cOll.5órcio qlle e&tá fazendo a caracteristicas, veremos que estamos.

Finalizando, nãu poderiamos deI- construção por administração: Ape- quase a nível de projeto. A conc"'p
xar de salíent?c3r a posição oportu- nas .será alterado sé· fór utilizado o ção em si é efetivamente concepção
na, elo Club ele Engenharia, que, em equipamento para, profundidades boa de projeto; acontece que apenas
documento sério,- oferece ao Poder maiore,. V:u:iaria, portanto, o roefe- nós não nos éstarnos atendo ao as
Público sugestões vsJiosas na contrit- rido guindaste, que seria de outro pecto fundamental, a, meu ver, desm,
tação de obr,15, condenando 03 pro- tipo. O PTG mostrou-se muito bom discussão: o ela taxa de trabalho.}

" 1 - . t - pare" solo arenoso, não o sendo po- 1!:.ste, o aspecto fundamental. Efeti.
cessos que regem as re açoes eu I:e -rém, para o argiloso. Não conseo'uil1 vamente, não se pode apenas con3í~
contratantes e contratados", fixa:ldo, atravessar essa {;amada, Previ;-se, derar a característica de 40 J;:g por
além de outras, urna conduta contra com essa capacidade de modífi{;al' centlmetl'Os quadrado, O que GO da~
o nefasto "pra.zo político". atingir uma camada. um POUDo I!lai~ Eej~, com as cara:cteristicas do ant~...

Assim. Sr, Presidente e Srs. Depu- profunda. 11; preciso que se coTnpreen- proJeto, com os tipoS de sol~, a cUJa. '
ta.dos, além daquela.s preocupaçõ~s, da perIeitnmenfe que. nesses casos. :toch~ decomposta ou solo reSIdual m@
aqui -manífestadas, movem-nos, tam- se estab~lece uma taxa. de trabaJl1o, nóferl, resp0!1elen~o. com a;; pal~,vras
bêm, apreem,õe3 quanto ao bom con- uma taxa de base _ aqui o Cl'itéria elo Engenheiro :NoLonha, e demons
ceito da Engenharia Nacional, qUe atende a 40 quilos por centimetro trar q~e, se .se aprofundas~erno~ eS3a'i
herdamos como patrimônio de llossa quadrado, segllindo o exemplo do pro- lUll.d~çoes ?Er~a. de ,1 ou, as vces, .:3
cultura téCli'ca e nos currmre r~s- je!X> da ponte sábre (> lago Maracaibo, me,;ros, atm~;;,la~os, ess,a pro!;-tnd1.
guardar e Hmplíar para o deselwolvi- La o tubulão chamado n9 2 selnmâo elaCle com a ~c.,Ul!'nç,: d~ Pl'DJ""O, a
mento e orgulho da Nu~ão Brasi- mé inf<>rmara111, tem cara~terk,ti~a3 ~~le e.sta~o~ fazcTI90 e~ uma eng~nr-~~c4
loira. UlIuito bem; muito bem. PaZ- semelhante às adota.das para a ponte !la eC~~Olmc~;_Nao_"oa pod~o .cj~e~:"
mos. O orador é cumprimentudo). d!1. baía de Guanabam e se atinghl aU~,enlC,rTa. taxa, ~Ob encarf.,dEl L1u~

fi provou suporte de c2rga maior do. mal~ o p.oJeto. E"ta, a rea.ldac1e. _
que aquêie especIficado para o refe- O Sr. João 21-lenazes - Eu não que..
rido projeto. l'it interromper o discurso que V. Exa.

O Sr. Hamilton Xavier _ Permi- fe,z,. quando diz que o fundamental
ta-me, nobre Depllbdo. V. Exa. con- e discutir essa taxa ele trabalho, Mas,
f€s.sa que se SGsuiu a ol'lentD.cão ado.. ~lObre Deputado, p~,ree~ o fun~a~en.:
tada n:t pel'furação pura a pônte sú- lial, agora, para a Na~ao brasl1erra (~

brt' o hgo Maracaibo. Mas, santo escla,:,ecer ~ q~,: s~,~sta passando com
Deus, lago lv.Tarac&loo: terreno are- a Poate RlO-111teLOI.
noso; baia C\a Guanabara: t81T8l10 O SR. ROZENDO DE SOUZA _
rocho.so. Como e.ssa gente podia., E é o que nos est3.mo:i -fazendo ne'Jta
H a Driori", pensar, supor, imaginar instante.
que os mesmos lnétodas adat.adG,~ parEl o Sr. João 11:1.;,;ze~z,~ _ E paTa 03
perftlração de solo no l:~s[o IVlaracaibo clarécer o que se está passando (;:onl a
pudessem ser corrEtos paI'a pel'fura- ponte .Rio-Niterói' o caminho exato,
ção elo solo da baia de Guanabam,? para o Govêrno, para a l'epresenmli
Não sou engenheiro, nobre Deputado vldade do Govérno, é possibilitar a
Rozenc1o de Souza, mas isso é um con'itituig"o da Comi~são P8.rlamen
D,bsurdo que clama aos céus. Isso é tal' de InquérIto, porque através deI;),
um êrro téCnico. Qualquer pessoC1 não se pretende fezer acusações. a
pode com;Jreendel e Ver que l'eal- que estamos quarendo é examinar o~
mente isw não é possível. f~tos como êies se passam. Sc, no

O SR. ROZE!:{DO DE SOUZA _ curw dos trao[llhoB eles3,.'I. CPI, foram
Respondo a V. Exa., dizendo que 'fiz tlpurados lrregulandades, o Sr. Pn·
essa l11.e: ma pergunta ao Engenheiro siclente da Repúbllca não será o cul·

b pado, TIlas poderá aplicar sanções aos
NOI'on a. S. SI' me iniormou que, que o forem. Se não houver culpa de
para rocha decompo;;b\, compacta, ninguém, o Govêrno sairá muito bem
pode-se ir· a uma taxa até maior. do episódio e mostrará que a obra
Apenas, na execução dos serviçQs em marcha elentro elo caminho da legali~
rocha, decomposta" tem-se de fazer dade, dentro da ordem, da disciplma.:
imediatamente fi oOllcretagem, para Então, nobre Deputado, o fundamen
que a- estruttu'a não seja nlúdiflcada~ tal agora é o escl<wecimento, depois
Fiz essa pergunta ao Eng'enheil'D Nu- d.o libelo feito através do Projeto de
ronha e posso adiantar a V. Exa, Resolução em que se pede a comiss:io
qUe há concepção dD projeto apenas parlamentaJ.· de inquérit-o, depois da.
no que diz respeito à execução das exposiçã,o clara. cpnciga e objetiva do
fundações, ROS critêl'ios executivos Deputado Freitas Diniz, ...
pràpriamente ditos.

O Sr. Hamiíton Xa.vier _ Como O SR. ROZENDO DE SOUZA
Que será respondIda. técnicamenté',

V. Exa: sabe, os atua}s empreiteiros com os detalhes administrativos.
chegamm à conclusão de que não era
possivel continuar a perfurar o solo O Sr. João Menezes ". depois de u
como se vlnlm fazendo. Para. isso, Deputado Aureliano. Chaves - em
~st.'io )mportando máquinas espeda- b?ra; s~ndo um ~OR, l!1terpelan~es d~
lízadas da Alemanha aue custam 50 j),illlllstlO que aqul estwe - t.el con
mílhões_ de dólares,' sÔb~e os quais ~e3sado ~lantc dos ~atos que .~he2a
ganllamo 10'''0. B ou nElO é exato? tEtm ap ~eu conheCllpent,o_ ~OJ~, ~uo
NeQ'(\ Isso VExa? nao escava em candlç.oes d~ _espon.!er

~ .,. ao diSCurso pronuncmdo pelo Depu-
O SR. ROZENDü DE SOUZA - tado Freitas Diniz. Neste episódio em

Não nego, Elas n~.sp{}ndD a V. Exa. que, quero repetir, ninguem aCES.H.
que o projeto. em sua ,cal1cepção ori- ninguém, quando o Lider do MDB,.
ginal, não foi mudaclo até hoje. eminente Deputado Pedroso Horte'\,
Como disse, de Inicio, 03 equipamim- orient.a esta caminhada através jesta
t-os foram indicados l 1l!ft3 não __eram ponte que ainda. não existe - pon~e

obrigatórias. Os emnreitelros poéle- Rio-Niterói - o que nós, homens P11

riam -adqUiri!' os elJnipam~lltos que! bJicos, queremos é chegar:>,o conhc
quisCi3Sem. cime.nto cri" verdade. E se for negad"

, O SR. I:OZmmO DE SOU:L'l.:
(Como Líder - Se,,!, revisão do

oTm~oT) - SI'. ·Prssidb';:,te, Senhores
Depllttlclo3, co,no o nobre Deputado
'Freitas Dlniz d8~'lilr~~:raJ ao inimar seu
discur,:;o, que não de.:;ejavi1 apartes,
fic!lmo.s sHeneio.::os. E;ntr€tanto~ fIze
mos algumas anotações par.> pc'ler
re.3ponder ã E:. EXé;

O·a35unto loi aqui tratado por um
técnico-er.genheiro. Não pode, evi
dentemente, Ol2.txo técnico -- seria
,un~, irrespons~biJidade - respon:ier
naquelas p:JrteJ té{.nic,2s pràprlamen
te dit"s. 1"0 dia em que visita.mJs as
obras ela ponte Rio-I·Titerói" .ínnto
com coleg.ls ,Dê'p"ü:do5, querendo eu
me apmfundar 11m pouquinho !<1lis
sõbre o assunto em sens aspsctus
globais, pois Llue não sou técnico es
pecífico em f-undações, estruturas me
tálicas, solda elétrlca, etc., confesso,
que levei cêrca '" horas discutindo
conceito3 de fundações, com o enge
nheiro Jaime SImões, do Dep.m;a
menta Nacional de E"tradas de Rc,
dagem, técnico em obras de arte, e
com o engenheiro Antãnio Alves de
Noronha.

No seu diG3UrSO, S. Ex3. - sem Pl'P.
tender fazer crítica - num instante
falava ern taxa,! depois em valôres,
depois voltava a taxa. De sorte que
não pude anotar vários itens que
deveria· abordar neste instante.

Entretanto, não poderia. deixar de
aqui comparecer para, de pro:lto,
trazer. a minha réplica aS. Ex~ -

Assim é que poderíamos começar
clízendo que noô estudos de viabilidade
chegou...se aos' sistemo.5 estruturais,
inclusive predimensionamcnt{}5 a oti
mização de cmtn - tempo -, o que
já constitui uma evolução do ante
prnjdo.

O proj.eto permitia, com pequenas
variações de quota3, allmentur ou di
minuir a -capacidv,de de carga dos
tubuIões - € aqui enf.ranlos no pro

n 8- blema d:) fundações, ,Com pequenas
c • variações de ~uotas, pode-se atlngil'

, 'w.<rtS bastam" elevad,l. inclllSive al-

momento ]Cara faze-lo. O:"a. o govêr
no eSt-' c.ebatsnclD o a:ôl;l1tO há lon
§o.;;' diaJ. com o a3':!:ssol'amcnto ín
C1UillVB do J:JIinlstro d05 Transportes;
no entsJ.Lto, U111 d:J ~ IYmís bl'.iThal1t8s
m3IDoros {:\ situação confessa que
n'~o Cli3J-Ô'" de d'ldos. suficientes a
:re"speito. Isso, po: si só, afirm~ e
l'eafirm3. a necessid::.,de indispensável
de 8e comtituir !\ Comissão Parla
mentar de Inquérito que o i\iIDB pede
e que a Naçfio exige~

O Sr. Av,reli-ail:o Chav(!s, - Fui ci
tado nomm~Jmeute, por is.'o desejo
fixar, ele maneira nítida,' minha po
siçfto. ll;jTar:leço, nuturalnlente, as re..
fsrências elo6íosas que me foram fei ...
h;; e fl[{ Heredito [, geuel'Osidaele de
meus ilustres colega:;,

O SR. FREITAS DINIZ - Vo:;:;a
Excelência merece todos êsses elo
gios.

O Sr. Aurelia110 Chaves - No ànar
Í'3 que l.Jnnulei a V. EA~, creio ~ que
fixei de maneira 1lltida meu pensa
menta. Disse cl'1l'amente que um dis
curso bem eztudado e bem elaborado.
como o de V. Ex", não poderia, sú
objeto (\e uma resposta precipitada e
D1UitO menos de uma. T8SpOSta em
mp:'o aparte. O'-qus prometi ioi exE.
ll1inal' o seu discurso conl a selit:da
d~, conl a objetivida(1e Cülll que êle
tOI elaboD.do, para ocupar essa tri
buna e, no mommto devido, voltar a
debatel' a nmtéIla ne:ta Ca.,a, In
te~r{)mpi o término da sem oraci:o
s.pel1,lS ~ 9o,a fb:ar de maneira nItida
o ln2U p:::DGUment-o, o lneu cO:"'11IXJl'ta-
m::nto. '

o C;;R. Ff'..EIT_'S DT~;rI7 - Ilustre
D,jJUt:l,b AU:,'2J:a:lO ChDve~ será 1'8,,1
Tll.?nt~ um .D7'a::er rl?::2.L~i' conl V03.sa
~.=cele~(;~~. prúb131!w~ de táo gUt1Hlo
),~11po:!.'t~=tnlL[l para a Nação. como jà
llzenl03 fEl oLlb:a:; Ol:~.l'tunidade.

p':ealr:13n~2, os elojics a Vossa E:;
cehncla. S3.0 p;:;l'f,~_ l"'.lTIlent:e vr.lidcs.
V. E:.=·t lllel\?C'J ~o:í:\s a:; palavra:J
atanc~c:.a;) e elo~lo':.:t3 cl.DS ilustres
comIJunllelTlls (Í:l O;:Jc,,;ção.
~ln outro ponk> de r:.:ua e:-!:DOsI.. 'i9

a:J3sgu:ra que a e:::Xi..Llç2,Q da f,l1bt11ã2:'~
a ~ ar con1~rimido, como altcrn-ltira,
n.:lO .p:),:lcn.3. 3;:;-1' P02t..\ e~ prttiC"..1, COID
rendimento de eX2cuçã,Q nCZ:leávr-l
eln vls~:l do equipamento disnoní:re].t
Heàlm811ie, o !'011úiaEnto elê e~i(ecuc§,O
ó. innC'~·H~-':cl. m2Z1110 que fê3se :'ltl
1Jz?clo lodo o cqcllp_uneüto ele ar eCJln
pnmido r-o.;sÍv:;1 colocar na obra.
TJ.I soIEç:~oJ p;,d0-.38 aíirnlsr, é ab
solutamente lnaCe1JLVeI P:Ui1 laTIa
obra· do "liult:l da F0n'te Pl,11o-Nltet'oi.

2;':11 m2~odo executivo alénl da Íln
pHeM psrd_'\ d,:; eêrea de 12. Oüüm ne
re-lot23.lilllentos metálicos, já era"r:lLlos,
no valor de ::?6 mllhões de cruzell',)s
ainda rsprei;entará um atraso de rér~
ca de 5 an03; só n~.) fundações.

Pref;end8-s~ - a,;:~jm afinna o ~li

!listra - constnnr cêrca de 12.-lJ00
metros de tubulões fi ar comprimido.

Vejam bê'n:1 V. ~"':'{as., 110bre Dep.l
tado Aureliano Chaves e ioiJre
Députacío Rozando de Bouza, cHão .•
12km de tubulões a. ar comprimirlo.
Parece-me uma. técnica bastante ul
trapllrs~da, quando .se necessita de
ritmo acelerado, inclusive ritmo de
fábrica, pam se levar a bom Lêrl'1o
a ponte Rio-Hiterói.

, Concluindo seu longo monólogo, o
81'. Mimstro admite um custo tocaI
para .1. Ponte no valor de aproxim:J.
damente 688 milhões de cruzairo3.

Na reaIídade, porém, com os p.le
mentos dispor..dveis ]:'ode--sa estimar o
custo real em 1 bilhão, uitocent0S e
vinte e 3eis mlihôes de cruzeiros as-
sim discriminados: '

u) 212 mílhõêB - cOITespoud:ntes
fiO primeiro contrato;

b) l.100 lmlhões - de serviços do
segl1ndo contr~tto, incluirÚ.l0 a ad:nl
nistrn.çB.o do Empi'eiteiro;

c) 104 m!lhões - estrutllras
táIícas dos vãos centrais;



, f t a,aminar o assunto da construção da de ordeM técnica, mas de ordem. ad.COI) ,'j;j·tu,">iio da· C,O;""""Ff:~~o .parlamenia" port-es dêsse Govêl'no porque a ,o' POô- " h t' '
,~- ~Q ," 0-' I . '1 Ponte Rio-Niterói. Não obstante, aqui mims",:a lva.d" l'nq',lÁi'l't.o, ficarão dUVIdas na OPI- ta,'ior il1all1ovive o llnpen.u. , d m.- di
-, - t 'compa,l'eceu o 1Vlimscro os nans- Deputado F,ceibs Diniz, vem z~!'

níão p,ú/)lics" Por que nao, ~e au '0- O E,R.nüZENDO DE SOUZA portes. A 0p03iqão assistiu impassível com tôda a tranqU6za: com :relf:çao
riza, aESEI Comiss~o de Inq1IentO? P?r Obrigado a V. EYB.. a expooicão feita, longa e exalliitiva- à Ponte Rio,l-:riterôi, não. qlÍéró -antral'
que n~o ,38 ,quer chegar $0 conhem- O Sr. Siquezru CatliPOS - Nobre mente, peio MiJUst:o MUlio A~Hilea3- em 'certos dados ..que V. lixa. Ieva-n
mento de, v.erdade? F'fl'doB-n1..8 V. Deputado, 2cJ'editá que todos nós, ho- m. Perante a Cámara dos Depubdos, tou. A medida que me aprofundo 11,es~
F"~" int2rl'Ompet [J discuno ql~e pro- mens seranos, homens que acompa- 13. E;:o.: ~O]C~OIl farta B copiosa do-o ta assunto dg ponte, mais me a'Oaixo
fere n2,ste momento. nham todos os atos do Govérno com cUrrientllç1lo à disposição- .dGS Fa}'l~- 'no por êle: pl',P'8iro;' porque f,üi U:tr!-

o ~FI" ROZENDO DE SOUZA -:- .interes:;e de brasileIros, de patriotas; ment&es, não apen~s lfo MI12"sterlo, dos representantes Tesponsáveis l),ela
Respol).den"'o a V. Exa., SOU .coerem.e íá estamos conscientes do que preten- onde ela continua, a ,d;sposlçao o.e escolha do tI'acado; segundo, pOl'que
com. o me') pl'Dnllneiamen[o no dia 'em de ~, Oposição neste moment.o. Com qualquer '.Parlamentar. mas também cada :vez mais me convenço 'de que 'o
que o JAde, Q.o MDB fêz a- t,8rc,,,r", és.ses dados técnicos que sempre traz ~1a Qomissão T~chica" ~esta c;asa, 1J1;e PNER ~ a-quêle órgão Que ~. ~:8Ka.

"soHcitaçãp ao 1:11'. Mint.stro. Estamos ~ baJla e que. muito pouca gente en- e.a de Tnm;po"'tes, 'ernda aI ,a Opo-.' conhece tao bem quanto eu, com seus
prestando wn esclij.recimento. Temo;; te;lClc, met0ncle confundir a opinião sicão achou que deVIa alhear-se do técnieos chpioo' de entusiasmo ._ ía~
nestá Casa órgãos ,téCnicos on.de po- pública, pretende impedir a ~onsUrria- debat~;_ n§,o discuti:1 ,Jl.e:r" reqateu a mais .s~ria ~ailaz da' permitir a-ex~
d,el'emos talVeZ T,lmp. ano at,é, ?~,r to- pão dessa obra de,tanta reievancm 1)"- eXPoSlç20 40 br.,Jll):mlsoIO - a 0PQ- cucão ~de uma obra 138m qualquer fIs
dos' os dsclarecimentos sôbre tpq,a5 <,5 ra ~s llopulações do Estado do Rio,e siÇã,?, que, nesta, Casa,. m}u'CJJu 8.e11 callz2,ção, como V. Exa. dj,s.~e aqUi.
discu:'3sões, em detalhes. O Deputado ds, Guanalmm. Mas é preciso .Que se, cammho.;na passada leglsl~clxra, atl,:- Jamais aceitaria isto. Ninguém citou
Freitas Diniz estudou um ãngulo do m61l;quem, nesta hora e neste inst~nte, yês de sucessivas convoca,ço:,s ,de ~'II- Um d,os m2mbros da CílIniE.sEo da Pon
pi·,oblema. OlJteve determ!11a(!o~ df:!'- qUD,is .os Deputados, quaIS os Hlte- nistros de Estado. para a'i-Ul lhestpe- te R;o-Niteriíl, o seu 3,ntigo Pre,5iden~
dos, detetminadq,s inf:ormaçoes, 1e3 3~antes do Ivloyimentd'- Democr:jJ.icn d:ir contas dos 5.eus atos admI";lI?,m- te, Raf<wl FlueJ'Y da Rocha, um gTnn.
pesquisas. Talv:ez S. Exa. tenha mal3 BrasIleiro ,que se voltam C(lntl;J.,~ a tIVOS nos, respectlv~~ Pas~a::" Re~lr2:!- ,de técnicp. Era Pl'8Didente exatamen

ueiemeptos lio que eu. Ma;s, .de q~al- construção qa Ponte Costa e SIlva, se da Camara '-'! ~r. Mmlooro I1I",!]0 te naouele pel'iodo ao qual V. E,;:fl,.
quer maneira.· I'sto'f cOl')fl!lJ'1to, ('oto,u para qu.e a História os jlIlJue, com Andrea3za ~ deiXOU a documentaçno 's8 ;1',eferiu como' o em qíle nãó llavia
seguro, atl'av,és ,de informa2-0es que tI- todos os ef&itos deqnc é capaz. até "hoje lW.O compulsada P3.ia, C:P?- fi~calizaJ'.iio. .
ve nesta. Casa, de que ,i::J. Exa~ se J sicão brEJ"síleirE'., nem no ].1!l1,lsterlO. .,,' ~ r.' 3 • _, ••

baseou em dadqs fo~n,e.cidos pelo Sr. O SR. ROZENDO DE SOUZA - 118m nesta Gâmal'a, ,E, oorrtradizcn- Rcplto,neotL mst)1n);e, &-_ l;l.S~eltlY,a
Ministro. Portanto, como afJ.rmou o Muit.o obrigado a V. Exa. ' d -se de nôvo _ como ,iá se contra- ,d.e V" 'E.x~. !ie que !lo ponte e,ta~'1 selIl
Deputado Aureliano Chav,es - e ,eu O Sr. Laerte Vieira - Perdoe a ríi~sel'B; nacolcc:lção tef:i,'ica e doutri-' {1Sc~Jizaçao, '1'l'at:l,-se de uma opr,a cl,e
também o afirmo n,este instai,te - breye interrupção, mas quena!)1bq l')á~i:J, do assunto, ao r0peli~ a convo- ezec;uç~o no fundo dç InJtr, ,onli,e. qU~I;!1
devemos p:na).ISar o problel)ia" porque mais do que IS30. Quenal)loB qlLe to- caéêo do Miniztm por inválida e ;;,õ- entya c_ o e~ca~a!J;d:'Ista, ,CQl:a pUJa flS
não S8mos irresponsáveis. Quando rI} dos' fÔBEem julgadQs, E a9u,êles que mente a.ceitar ,.como ipstrumento fise ,callzapo n,ao !l fhml, e P.91' !fso 1)1es1!l,O
fala em técniea, quan.do se fala em estão no El:i:!cuéIvo d,evem ser j)Ilga- calizadof ~ a comissão par~amentar ,de tl1;e~os utl!9- desap1'Op1'laçap. 9 §r.
números, nós,~ e!1.g8nhej~.os, s,abêm?S o dos, fiscalizados ,de acôrdo com a leI. InqU&rito _ o que presenciamos é a I\ílmstro dos,'I'r,anspo!,pes 1\05 e1f'pôs
que significa isso; 11,0S, engenhe,ros, E., para éstes serem ,iulgaclos, precisar- Oposicâo povoar a trll:mpa dI), ;Casa, p1fdo, que se fe.~. _
entendemos do assunto. se-ia ,autorizar, 'permiiir a investiga-à,ebatéi').do o 'assunto, ,di~cutlnà.?a ma- . P~Fgun~ei í'-Q §I·. ~'Ppiqtr,.o, paê'aot.o-

For isso mesmo, o discurso dôI?,epu- ção que a ,oposição está pretendendo. tériD., trazell,do ,cc;!O~::,Ç02S PO~lt\C~~~,!" l'1zahdQ ul1). Jato, ~e !ls Par~OS Ul?l e~e
tado Freitas piniz sérá exa:nlJ.n~~o ~ão temos' mêdo de jlllgamentGs. O ,iaagor<" da,o.os t\'Ci').ICO.S, na, 1!pse"•. ,a, cutadas terIam SIdo pagas pu ,se1'ia~n
por membros da ARENA e espemp,'- Govêr110 ,é. que se m05tr<:t I's,ceoso <;Ie d,a,qM.i/ó que, por dever de ,OflqO fJ p~,: pagas, e S, E,xa. afirmou que 3:).ão;
mente por nós da Comissão de Tram- se~ Julgado, ,con)}cchp,eptq de, "!1"'P" e'iJ- o ,lJ.ue Dl'!" 'Pp,·,t-aJ?-to, verifi9amc§ __ e, ell,cqllló en.
pOI·tes. Q SE. RoZEl'jDO PE SOUZA n)-8lro .deveria ser an~hs(l!i'9, qg,alldo gentW:ro ,do DJ.\fER o afIrmo _. queO Sr -H~n'I'ltQ1' Xav,'er - Pa"a "ue , , "qU'I v,e;n o SI'. Mi!l.istro nara p":es"ar J'amo,is O DAp'''l'tam"nt,~ p'eFml'tl"'I" 'a'. ~,,' ~'... Gopfe2so, a V. E:xa., çomo DepuLano,""~ . L' , "' _, c v ,
se tenha uma !,déia da }1e):J)li6~idadG da AIiEN4. e' repetil')do J1S p.alayras do inform,a9õe,s. eOI);1o era <;lo se;u ,dever" e~ecgção de lima o.br,a sem fisca].izi~
que e!).volve a' COllst,uçao <;Ia ponte Lid,er, que pãq estou cOllyel1.c~do, nin~" n$, qua)ld.ade d,e 1peP1br<;~.o Poder çao. O l'Ie]:Jutado dlS~e que ° e1)1prei-,
Rio-Niterói; basta que se at,elft~ p.a~a gu.ém m.e 'pó.nyen,lof'eu, ain,da .da necelj-, :mxeputivo. Agor,a a pposlgao PPP1pa- teiro, contratada ,a obrá, _ e d S,.
uma lJalavra afirma,ti}',: 90

p
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sld,[de' de uma c.ommsã.o par)l/-memaF I'eoe e está, em via ile .obte1 o !lli'S,e Ministro também afirmou _ é CO-1'es-
orador. V. Exa., que e eng.enhell'o, '" 't '. :tr!-J'-'que já' optiverf! 11,0 ,mê~ ,eIe apnl ponsfk.el na emp):'.eitad'à. Por ]S80que e· te'cnl'co, so'mente'a re.s,D_eito d,a de mqué;t'1 o, Pqmelro, por,qu!, a e~- '''o "uando cons"ry,,1U ,s~D'otal' pa I~ oS t 1 d' _ ,

p,osição' do Sr. J)Ilinispr.o d.os Traps·, pas~a,\ ,,. . ..c"""'. ':p, ,," ,= ,1~e.IIIO, em aqu.e a~,c!Jn 190~!' que n.os
prolJIemB; das tubulações sentIU nef'e~- p.ortes foi brilhante, verdade!r<:t, nã9 ra' sempre neste ,PgIS a cllseuso~o Jo l)ao temos; pm;que nao estamo'> .ope
sidade de conversar dur,f}nte ,quat!:o encobriu nada, Por isto, nós, Depu- AI-5. rand.o 8: coi~a. ;g uma vez v,érificadás,
horas a fio'" com seus ilustres cqlegas i;aq.os (1a ARE~A, sentirn.o-1i-0S maiS. a N:l1gUém, np Brasil, tem .l!).,,:i~ cOll),o c~n0tatad~~ ,as ,def1ci~ndas, el§ls est~9
dq Dejlartamento Nae-ional de Estm~ vOIltacle' 'para defen,clel' a. ):.'ol)strnçã:J d;scttir p AI-5, pois a p~op;rJ5l 9l?9- ,s~ndp c,Or1)gldas, que! sob 9s a,spe~~.s
das de RoO.dagem. Ve,ia c.omo tudo e '" F t R' N"e'i Sreg'll'do [,'Ür s{'c-ao' se e,"a~l'ri", ,e 'm","'o.", c1~e .ssu",to. t'1JD1CO,s. ~uer sob 00 a.spectos aduF-neh)lJ.oo,o', ~ POl1to - r"pi' o -, de' V. M!1 . on e 10- h 1'0,. ,.. , " • ; - ~ ". ,~ ~"'. 't" tr tivo

I" ~ w -', ,q!l~ f3. ERa. Jamais esc,011,de>I qual- Vam.os' têl')llír)ar o 1!I,es ,de P1a}o .'?,~m ms a s.
ERa. sentir 11,8cessidade de, amante quer falha. q~lalqller aspe#{) de natlle que ;ni!)gLlé!].1 mais ae di~pon!J.a 'a .a,~;
quatr.o horas a fiq, prel'!:del'-se a re§:: reza até nepá,tiva, P Que ,deIfMo !:).o~ cutir a Ponte Rip~~eterol, O p:0YJOPl,O O SR. r~l',SJP!'~frE;; ,
peito d.e :u.m p,p):)l,eml),zmho, o das ve. l':Clui co;i)pár:eceu par;" "díEputir a /lllJ'- (Reilnáldo (3wl t!l-n{1) .,- f"epnito'-lne
tulJMiaç,5Il

s
. O (3r, Laert,e Vieira --=- I'l são mui- têrja. li .oposil;ê.Q rei'gs01k'se a )SS,O, !nterrpmper o .orador para prorrogar ~

O SR. ROZEl'jDO DE ,SOU;;:!, ,- IÇS! par~1 d,el?oi~, pp outr? ,dI~: ,c,~mp~f,e- ,á séi,sãô;, de ojir4(), J.Jm: t;int,a jI1.Inútqs.
Para ver se 'fol'1pavp, m.e'l ,ilfl~ de 'cer as manchetes de JomaIS, re,a)JL~c para qlffJ poss)1 .conc1yir O'SS)1 ,disfJllr,s(}.
nê.o-técnico. E posso adiantar a y. 'O SR. ROZE~DO DE SOUZr\ - do o assunto. Fêz o n01Jre Depu~ado' .o Sr. Jairo ~11Im ~ Fel'mita,me o
ERa. que: geotécn~c.os éoJtlo pd~ir ijílo, ~Ú,~P 'cOJ:;níen,cidq '#.e 9-~.se ,~~~a Frei~as Dipiz um .dj:'CllcS,O :J._dUZIP.ctq nobr!" .orador. Estoll llssístindo com_
arillo' como Jaime SiIllóes e varps constItUIr a CPI, POlS ate agora 11-afl dados técnicos e ped!)l"qu,e nao tossa )nuita !J,j;-2ncáo. 'fi iíste debate técnie-o
outro~ engenl:)eir03 aqui cit~dos /;éHI pOl1V~ táto nora' f\lgl+~?J:' ~' o,partea,rj,Q naptim.eira. part,e da sua, que se sstá d.esenv.olvelldo' no Plená
experiência qe décadas.' O aS~/lnto de EStqll (alapdo como p'epllt~à,o ela éxposição, por sinal br~lhante. Agora, rio. ,com V: E-xá. na tl'ib)Jna. Enquan
Eolo tem especialistas, e el1 nao"o sou. il:HENi\., nas,eacIo ná palav,a d,q Li,der V, Exa., com a. b,o,a fe ,que o <;a!ac- to V!"Fs,ava .o-"d.ebate .sôJ:n:e êsse aspac
Jamais poderia, em dua,s pu tres ,ha, , da 'A~ENA. Efetivam.pnp,c, p.ão col)" teriza, a- boa fé com que o Governo [0, ÍJquei ol)vindo. p;nf;l'etanto, () 11-

0


ras, aprender ã fundo sôbre solos. ,".ao l3or,rj,o C01p',a, OOillissão de 1nquérito. lIem debatendo o assunto nesta Casa. }Jl'e D,sputado'Grimaldi Ribeiro trouxe
sou espe.cialista; sou U)ll engenhego pi'ill),ejro, p,eja forma çOflJ,q foi 13010- 4iga que, determinados ,a§pec~os fio ao debate outros aspectos, dizendo que
COm alguma experiência na vida :lLl- Jéado ri assul}to; S€g;undq, po;rqlle as discurso do Deputado FreItas D!mz - a ,QposicáQ IneÍlsalmente levanta um
blica coIÍJ,Q admmistrador. Portapto, palavras do j3r. IVlmistrp e .os ele", qlle nos 'merece a atenção que o M'DB assunto"P11I'fÍ' d,eloãtei. j:.lllero dizer' a
quérie, il/f.orrne.ções com.o V. Exa. Í11entôs' que tenho Bm mij,os' c.oriio parece l}ãp /lucreI' ',\I)le "a S. E?t,a, s, ;E,:xa. flue. nem ago!,.a, nem. nU11e.a,
ts.mlJém ,ssto' desejando. Mas V. Sxa, D~pu'tado da AEENij. l)ão me indu- i:lispêllse)po,~ -:::- vã.o ~er r~spo11cg,d~§ haver,erp.qs d,e iJ!ereiC,er os nossos di,,
não 'Po::I~ i'b20Iuta1JWnto qU,erer que 'zem a aceitá-la.:"'" pepsadamept,e,pa)l!~tmam~I}!,e,.Feo- cur.s~s para ,serlllll fJ9)}Sl!,'aq,Oij pelª Bt.
eu m.,e tr,an.sfpl'me tão _ràpidamente O ~r. Gr,imaldi,:lJ.ibeiro -' Yejª, y. ponsàvelmente; e nao apenas coIl) ~, tuaç,ap. EstaP1ns, iJ-ql!!, levantandD
num técnIco I)m funda,çoes. Exa, a, COntradlcaO ):lr.escente em que lpontagem do Farla:mento, com troc~s proble/p;:lS .ci@ Il,clfam0

.s do mais ,alto
O' Sr. liq~ülton Xavi,er- V. E~'a; te~1:apdp,do a QIJOsiçãà Ílest,a, C!!?a: 'A p'fJ palayras e debates, sem o COn?~~I~ Illtel',ésse nâciOljal.' J'1p mês de abril,

. m "é-n'no cnn'a"l'ado e esou a prl'ncl"pl'O e "'e ee',';'o r"orma lnfl"m~n- m'ento exato dos 'aspectos. espeCIfIcas, "1'.<','"·llt'·ill.... Gs',O A['O :J;ns,t'I't;uc';o',onn.1 nO .5" e',eu cc;:, lv v,, ú, , . , , M "a. "f, L."o,-. ' d n E I"~" .,. " ~ ,
vOl')tade para fazer " essa !"firmativa. 110 as ~ a1>ripuições iisca~lZa,dor"s da do pronunc.iamento técnico e "', 'xa. o,onstantel/).ep,.te ,q, estam.os .eombatep"
porqu,e, em celta fase da VIda pubÍlcª .G:j,mara, e do l"0der Leglslatlv,O, a r;r" Clfmpre V. Exa. sus, tar!"ga, em fiC?- À,O. ~ão tpi 'apBnas !)'P /pê§' q.e rib?,!l;
fhw:tineIlse, determinado Govern'ldordérança, da Oposição situava o exame me da ARENA '" do Goy,erno e, mms será €I!! t'odo~ p~ me~ses, !'I!) Lq,dos ps
deucme a l10nra de me Quvír a 1'e8- da construção da P.onté Rio-NiterÓI do que is,so, cumpre V. Exa." :,ssa ta>= anos, até ,que ,riE::'mp,ar,egam 43. ~O!isa
peito !ias pessoas que d"eveJia.m com- em têrmoq /le q/1.e .este exame só po- r,efa em n.o!m~ do povo bras1j elro ., Cppstitjliçã{), ~, ,
por q :8811' r;f,rrffJ e eu, que não co, déria, sei proc8SSad.o stmvés de co- 'O .sR, E,ozEl'IT!q DE ,80P;zA -,- A pO]lt,e Ri.o~l'fi~erél não é o nosso
nhec!a V. Exa. pôssoallIlente, mas dc, l)1ISE2~q' fiD.r/amel/tar .de inqn5rito. ,Deputadq Grimaldi 'Ri)Jeiro, as pala- prqb1em-a ,de Ir!?-ip; v,ai ser JJ npsso'
cujos eóft!18Pjlllf1Jtos técnicos tinIr, .o Sr. Harmlton Xavier - E e3t,1i vras 'do' V. ~a. vêm (iertar:;tente sF probjerna POllst,u)te ,e'perma)l.e;nte, Ppl'
informações 'sl'lgu~as, afirmei. a esse Cp)to:, tuar-nos ainda mais - ar ;nps; da •• gne llCIi,!lJtl,GS e ,jjllg!)rnp.s ,q)leesta Ga"
GoVel'nadOl qUf- ,éle ,est.aria mwto bem G ld' R'b ' A O '!l.REJlfA - no pl'Oblema. V. Exa. eie- mam te"., 9' rJi)'ejt

3
d,e pJ.eitear a elia-SorvI',"'o "e p. cqnv:daos!3 para O' :l.lto P S1', •rima.~ ~ fiTo,-, PQ- o. ' t t· h" hem o a"""n+o W - P/ta d

ç !-'- p • ~ ,- h I do um Jur sta t,vaÍl'_en e carac, erlzv~ " '" , ~ ~~ t' ç,ij,o ,4e 1J0misf,q,e{3 ;:tr amen ,1'es ecargq nue po<.teI·I'o,'/))ente.. V. E'~iJ, 31çao ac ,t\va, ,pe a voz - , ',' , , , t" s 1'1"" pude ano- , ..,
'" -, ,,- t t t de todos nos Tenho aqUI. .o.s, OP1.CO "'''''' ~. ' inqllél'1to~' ..~. O" Gov~rn.o. )2s~e que em o !J.e:1 amel) 'o " , fi, D ta" F 't

vel~ !j, 8""Icer .ne~u~ 'd ReI' teô' 0
0

Deputado Pedrmo Horta, que d~ tal'; levantados Pi"lo CpU" ....o reI as ~O Sr,]iami/tO]l Xavier'- Até () 4
e
-

GOVern?,c1
qI.s,ssst

a
VIVO e po e " , nada vaie o 'instituto parlamentar"da Dmiz é aPenas 'falei s&1Jr? ).11)1. V.

teill1J11lJzt Hl q. convocaci\Q do Ministro de Estado _ Exa. Item h1Ílita í'úáo, ~ ireJtlos l'es, }'f"r. , ,
.. pon"'o;. a',o' cjl·."C"P'·so,' 'a,' exno"sl,·c.ão.. "o, O Sr. Jdiro Brum - De fprma fj)1!",O SR. f/,Oi3ENDO DEl SOUZA .- énnauista do, Direito Político brasi.. "". -, '1 'fi t - "t" "pnl'tl'C'OS o Mo'D 't' ,~.. '~De.t1,I.I,·acr.,p,F.l"eI'+,"" Din"I,'," Ale, m".e. pac quan qaos aspec Gil v,l, '" ,_Grato a V, EX8" 1')01ol'e epua o. leiro na Constituição de IlHa - para 1". ""',.. to D ~.+., B s'le' n

5
-o

' d d' f' a"J ' , - 'C" l'ecs "u~ S. EX,a,' ,"unn"lI., na se~m,.,a;na,' YiIr!en emocri>~1Co _.H)" lJ.',o o,,,,Efeti);ament,e, evo lzer que UI p. presta,r inffl~Jtlw;.oes a R<mara , pap, I'< -,' t 't ' , t - dum auer qu.e
um C,". ~g.Q ,aq1)1-imstratiyo, ' natura,1- '~""estar m,f,or,m,açií,es aqs l'J"pFf-.q,ept,aq- lJ?tssa,da, e no /Jom!'ç,o !ies~, lfa :lIral: acet a on~n a~i1()d "e ,q >t·

b
,· -a'da 'de

' t t '"' dé f 1 m,ont,o ""'ergulhadh n"o,s. l,I,vrO,S. Ma,"~'s seja, a nao ser e sua, anc ,mente com certos cOllí;teJ:IlT'"en os B~ tes do pov,,o n.o seu .c1eve~ .. ,Jsca, IZar ~ - .,.. ~ d 'P m 'a~'pho oued " S con,fessR 'nnA nâó. foi,SP s. ~.a, Tam~ slla li eranca. ~,sm li !' ..,I •nicos, I'Itlp nã.p prqfWl os. qr atj:)" d.o Poqer jllxeplJ"Fo. "O ~111 bem' an"''::I:''To,n''',q algu~,a" cOls.a...P.I,t:,'lo.1 há de' ser tracacto '~om dep,6cj,0, /JraYl~"O Sr, T"'111'1'ltOl' Xav'/'er - E V' cOlJ1issâo parl,alTI",e.ntar,· d,.e I.IIQ"I,Jenl:q se é' "" '* I" '" ",,,",. ' .. ,,",.. _"" .... , s de
n", , ", formando os meus coilceitos, nao SÓ ra e coragJ.n e nao nos arreceamoEx... sil não foi secret~l'Ío de Trans- teriam condiçocs para deoaoer, para



tmto de administração 8 pude veri
ficar o seguinte: o prazo estabelecido
a partir daquelg data acompanhava
no- contrato um escalonamento de
equipamento. porte,nto, deve o De
p:1i'tamento Nacional de Estradas de
liodagem ter feito o escalonamento de
equipa111ento par?> efeito de rec8bi
mento e respectiva contagem de pra.
Z'O. O empreiteiro foi conduzido a
obra como quis. lJ Jã procnramos te
bater êste aspecto. Com relação ao
parecer dos cânsultores, confesso qlle,
sob o ânglllo p-esw3.l, como V. E.,a.
o encarou sob outro aspecto, eu _po~
del'.a ler vários - já os tenho aql1l 
pronunciamentos dos consultores o:OlU
J:ela~ão à utllização da taxa de 2,5kg
por centímetro quadrado. V. Exa.
citou. por exemplo, o caso da taxa Lia
4 a 8kg por centímetro quadrado para.
fundações conl percussão~ Posso
adiantar a V. Exa. que o próprio 811'"

genheiro Vargas, citando o manual
do Globo, manuai elo engenheiro, fI
xando essa taxa de 4 a 8, indo a lli
nos casos das atritos, adn1itiu oS 25kg
por centímetro quadl-ado, conforme
parecer do próprio. :l!isse aspecto dos
25kg' por centímetro qua~,rado pa~

r8ce - é preciso conlpreende:r helu
lSS0 - que não modificou muito ..
concepção de 4ükg por centfmetro
quadrado, dos 30 por 40. •

fi. concepção ainda é a mesma. O
que se quer, é ch"gar a essa concep
ção. Para ser econômico, é um pro
blema executivo atingir-se aqucla
fundação ou ca,mada' que satisf[u:a.
essa taxa. Mas o que se adotou em
taxD, menor foi questão de segurança,
tendo-se em vista que na segunda.
prova ele carga realiz."tda - porque a
primeira não chegou g ser feita 
houve recalque maior dos tubuJões "
não do próprio tubuião. Não inspim
vam confiança os resultados da prova
de carga, no melL entender. Por isso
mesmo, houve um recalque diferen
cial maior. E o recalque diferencial
mB.ior é exatamente aquêle que afetou
ffio.is os recalques dif"r"nciais par" o
tipo de ponte projetada. No caso, pode
ser perfeitamente absorvido, quandu
na montagem da supra.-estrutura.

Com relação ao problema da proVit
de carga t.emos- até uma, fotografia
publicada em "O Globo", que aqui
está - a obra nos s"us pilares, car
regados com 80% de seu pêso, que G o
pêso próprio. Sabemos nós. engenhei
ros - e sabem aqueles que úonhecem
um pouquinho também - não preCI
sam ser técnicos e esp"cil1listas - uue
o pâso próprio numa obra dessa grân.
deza representa cerca de 80% da car
ga que vai atuar nos pilares. A -fo
tografia que aqui está demonstra aue.
aquela parte já tem um pêso, coi$
reca.lque - se não me engano, se lllio
me falha a memória - da ordem de
4,7 milímetros. V. Exa. l'eferiu-se a
ro,igência que se iria fazer com re
lação à prova de carga de um recai
que de 30 lni1ímetros.. Seria o máxhno
que poderíamos admitir para o lJro,s
seguimento da obra. Por isso mesmo
e3t~mos examinando o outro aspecto
do pl'oblema. ou seja, o da carga. Es
tamos verificando, com r8lacão fi.
Ponte Rio-Niterói, do!.s aspectos :fun
damentais: o da prova de carga, li~a
do ao problema da toleri',ncia das
fundações, para efeito da. resistência
do terreno, e o outro, que semnre es
tão repi~ando nesta Casa, que é o
fato de não haver projeto.

Sou engenheiro, não sou construtOr
jamais tive uma :firma e não sei s~
teria capacidade de executar lima
obra destas - talvez tivesse para
conduzi-la - mas jamais poderia ad
mitir. folheando os estudos de viabI
lIdade, os pareúel'es que já li e ou
tros documentos que me chegaram as
m2.-Os. que nós estivés~emos rea1iz,el
do uma obra sem nada.

São êstes os aspectos aqui sempre
abordados €i aos qnais sempre vaI.
tamos: "Não há projeto e a fundaçiio

O SR. ROZENDO DE SOUZA 
Um dos aspectos aqui abordados peio
Deputado Freitas Diniz .foi com rela
ç5.0 fi prazos. Enquanto S. Exa. fa
lava sôpre os prazos, peguei O con-

O SR. ROZENDO DE SOUZA
Estou em condições de responder to
dos os aspectos aXíordados por V.
Ex'

O Sr. Ha'milton Xavier - Não' é
grave o fato d" 5e haver adjudicJ.do
essa, obra a um consórcio, sem C'JU
COl'rência públímt, e com uma 00mis
são de 10%,...

O SR, ROZENDO DE SOUZA
V. Ex" alude a todos aquêles ratos
que Se repetem todos os dias, tôdfts
as horas- e todos os momentos, -.:juan
do se fala na Ponte Rio-Niterói:
"Não se tem projeto, n~o se tem
nada, aquilo 0 uma irl'esponsabili
dade, tudo é imaginário, nada éxis
te". Esta é a realida de. V, Ex' te\'e
o ap2.rte. V. Ex"', quando discur,;g;m
noutro diR, não me concedeu apitr
te._ Hoje ;fui muito condescendcnte

o SR. ROZENDÓ DE SOUZA 
A concorrência não é a melhor for
_ma de +icitação d6· serviços.

O Sr. Hamilton Xavier - •• , in
fringindo as praxes das conCOrl'ê!1ClaS
internacionais. qUE' prevêem 5%1 Se
esses fatos não são graves, este Pais
está reduzido a um ~~glomerado hu
mano verdadeiramente desfibrado; 86
êsses fatos não são graves, esta Na,~

ção não pode ser respeita,da perante
o concêrto universal dos povos civi
lizados, porque apenas estariamos re
duzidos à condicão de carneiros de
panúrgio, uns seguindo os outras
sem saber por quê.

que vem dar apoio à. nO.3sa exposi- com V--;; Ex", tendo em vi::.;ta que 1.6-
ção. nho vários itS71S para, serem reSp0Yl.-

O S1', Carlos Alllerio _ "ilobr" didos. O que há é que V. Ex." diz que
Deputado ROL',endo da Souza, V. Fx'-\ não ex~si.e P:Oj~t'.), (~U8 nã~ ~.ü~t.e
em nor.L1e da Maioria, profere o 'its'" nada diSSO. Efe ...iv.J1TI2ute ha 1'Ud~1~

curSO-l'esposta ao do Elninente Denn... sonc:~gG;n' a:ltE-:;::'o,et?,_. detal~8~j. ~
tado Freitas Dlníz. Dsvo dizer, Oll~ i corzCE:pc;ao do pro.j?to. Ha, toclo~ E...se.'l
vindo o fl-part.e do nobre D-ep!l~:-?Jda devalnes.
.Jairo Brun1, quando salientava. que O dia que o n0br€ colega c1e.aejar
não adn1itiu. a censur3J da :~/[alOrla poderá ir à, COlnis~~rLO di.3cutir de ad
para a linha de conduta. do 1V!D3~. Gue vogado pal'a engenheIrO. Podcrao3
nós, da Maioria. nunc3, tfVe:.i.l0S, pe'o rnostrar os daiios. Venficareí, i"0TI1 o
aUo e3píl'ito de:TI10crátko qUê pO::;3uí- Deputado Freitas Dlniz, as ta~as, (0
inos, a il1tençã0 de ("S~5urp.r C1u~m tas, de~alhGs, aduela'1, p3ri'il, perIU tle
quer qUê seja, 1183Üt Ca,:a. I<I.as íam- sondaC8111, etc: A V. EX,l rendo n1i
bém não admitimos que. -sob pr33'3:io nhas homenagens, como a(lvQ~í1dQ)
psicológica, se tente lEvar a \\,lalo!la corno grands_ tribun~ - são~. t,r~nt,a
a, d6ciclir de -acordo com a 1l.1inDrla. a110S oue V. l:iíX.[\ tem neS3a aLJIVICLade.
Portanto, 11 IVraioria ne~ta Câ.mara, Eu te~ho aper.as alguns anos, na.ú
a ARENA, o p:tTtido do Govê1'11o, nào sou um tlibuno, mas, de qU..tLjllCr
vê motivos par2, const.ituição de u.ma manell'a, quero dizer a V. Ex' que
corrlissã:o Parlament·.1.l' de Inqu~.'.~lto, não repita, por favor, que não p,Jds..
instrumento assegurado pela Const}- te um estudo. Honestamente, esta
tuiçã'o e pelo regime democlático ríamos chamando de irrespomávm~,
para apurar fatos gravís:;ívos da VIda de incapazes, OE) ('.o~egas daquele en
nacion"J. Tôdas as grandes obr~s de genheiro que V, E.' asabou de elo
arte do 'mundo l desta o Titaníc.• 1a- giar. Confesso '8, V. Exa qLle trl115
lharam,- e houve muit::ts vitlm~5 e firo o eiogio que me fêz para GCillê
mortes. Isso é uma falha, _um êno les que s[o tanto Ol! m::tis ~a)Ja~es
do hOlnem e não um crime, nem UlT'Ja do que eu, e que jamais seriam tão
atividade dirigida dolo.samente para 'inesponsáveis a ponto Ide fazer lüna
a Nação. A ARBNA entende não ha- concorrência atravGs de--seus ór~ãcsl

ver fato grave. E por não haver faro atravps de sens n1elnbros, sem xlada,
grave é que o entendímento da Maio- no vaziD, no lmagmário.
ria é bem outro. Estamos de acõr- O Sr. Hum'ilton Xavier _ Deseja
do com a Maioria e com o IlDSSO va a.penas um esclarecimento. Não
eminente LideI' Deputado- Geral:Io h.ouve fato gl'ave, diz V. Ex' '
Freire, em não darmos quorum para
a consGituiçâo de uma Comissão O SR. ROZENDO' DE SOUZA 
Parlamentar de Inquérito, porque não Fato grave não houve, foi aclde:lte
há razão para i,;so. de prova de carga, cuja origem esca

O Sr. Hamilton Xavier _ Nilo há sendo pesquisada, Fosso adian'.'lr a
fato grave; diz o nobre aparte"nte. V. Ex' que, na prova de carga, um
Não é graVE; o fato de se come~al' dos tubulões cedeu mais do qlle o
uma obra do porte da Ponte Rio- próprio tubulão da prova de carg~.

Niterói sem um projeto deflnitiv.,? O Sr. Hamilton Xavier - !\.p~n:ls

Não é grave o fato de se iniciar uma houve um acidente, ou um incidente
obra do porte da nonte Rio-Niterói de que teria resultado o desmorona
sem estudo' das fündações? Nilo é mento da construção...
grave o fato de se haver pago até O SR. ROZENDO DE SOUZA _
agora muito mais do que o orçame;:L- Da prova de carga que levou um
to primitivo, e '" obr<t não tem 20Y;' ano _para ser feita.
da sua construção? Não é grave o
fato de a obra haver ruído? N'l,o -é O Sr. Hamilton Xavier - Então,
grave o fato de se fazerem acusaçõi3s nós' p1'8cisalnos aptU'3,r ~ através de
qu" n[[o são esclarecidas? Não é glH- uma comissão parlamentar de inqué
ve o_fato de se son"gar ao conheCl- rito por que o Govêrno, diante de
mento da opinião pública brasUeira um fato tão sem gravidade, elesa.
o laudo do Instituto Politécnico de propriou o consórclO.
Tecnologia? O SR. ROZENDO DE SOUZA -

O Govêrno d"sapropriou porq'qe
constatou .que a firma. construtora
não tinha condições de- prosseguir no
trabalho da construção da Pont.e RlO
Niterói em face da sua não partici
pação ele co-responsabilidade cClln o
Governo. Por iSto mesmo o Govêrno
fêz ar desapropriação, o meio encon
trado, tendo em vista que aquela
S. A~ criada irn:;gulal'mente, d8stO!"
ceu, inclusive, o critério da. concor
rência, critério estabelecido para Jti]~

gamento dos certífícaãos, da .)allaci
dade. etc. etc. Então o que ,1.con
teceu foi .que o Lider do 00U3ÓJ'c10
não participou, fez uma notíIíca,ão
judicial, - porque estava sub judice;
por _isso mesmo, teve que )le partir
para a desapropriação.

O 8'1'. CarlOS Alberto - Dep.ltado
Rozendo de souza, deveria ser plel
teada uma comissão de inquerl~o

caso não tivesse havido interv;n~§.o

no Consórcio. VerifícP"do que o CO,":I
sórcio não tinha condições de m.:m
prir a obra, o Govêrno interwlO
imediatamente, ,r"stabelecendo as
obras no seu curso normal. O GC'
vêrno, portanto, agiu de pronto, de
imediato, com tóda' a honestidad~, e
quem age assim com honestidade
deVEI merecer um crédito de confiança
da Nação Brasileira.

((Jrrlea,ças nem de intimidações. F13JS.
~emlJS contú. o ~to Institucional n 9 5,
[porque o julgamos cerc2ador da liMr
dade dos homêns desta Potna, esta
illms falando agora sô])re a Pente Rio
Niterói, como esLamos examinando a
Tran~amazémic3., porque t.e",iOs inte
t'êsse nesses a1E'UntGS~ qUE ,'São de nos
',a PátJ:I", e não nos foi ainda tirado
~ direito de sermos brasileirOs. (lVIlü
'to be1n).

O SR. ROZENDO DE SOUZA
Eó para l'esponder ao nobre I?eputado.
Não temo.s a intenção de cTihcar pro
nunciamentos, especialmente quando
llJartidos de um técniúo da têmpera
do Deputado Diniz. Apenas deBêja\.
mos examinar o disClll'EO, pOl'que pode
S. Exa. ter ape,nh<:do. úDmo eu hLm
bém posso ser induzido a isto, parte
de um todo e olhado sob Dsm prisma,
aob a sua forma. O que não aceita
mos - e eu n!;io aceito em hipótese
IÜp'umw - são certas expressões que
i)~c~entuadamente o MDB tem utiliza
do, pois chegou a chamar de imaginá
rios, Os e"tudos feitos sôbre a F'{)n~
Rio-Niterói. V. Exa., Deputado Frel
tas Diniz. com o respeito que me me
reDe, disse aCfui alguntas coi::m.•s, que
fogem um potíw daquela! caracteristi
ca do engenheiro; V. Exa. usou certos
tel'lliOS que talvez sejam parlamnlta.'"s, mas que não s1\o de técnicos. Por
1sso mesmo eu os aceita como Depu
tado, mas não como engenheiro e,
muito menos, úDmo engenheiro l'Odo
:viário, como V. Exa. também o é.

O Sr. stélio Maroja - Desejo ape
nas expressar a V. Exa. a minha so
Jídariedade, úomo Deputado da •••..
ARENA, e informar. como outros com
panheü'os já o fizeram, que a nos-sa
jJosição corresponde, tenho celteza,
aos sentimentos do povo brasileiro.
Devo salientar que a instituição de
uma comissão de inquérito par3J apu
l'ar -o" atos do grande administra;do~',
Ministro Mário Andreazza constitm
l:ia uma injustiça. Ainda hO,je os jor
nais, s-ebl'etudo o "Correio da Ma
nhã", destacam o aplauso dos arma
dores à polltica de navegação do GO
verno, traçada pgr S. Exa.

Salienta que ontem, por ocasião da
entrega do -Navio "Flameng-o'" fi, &l~a

propl'ietál'ia" o Presidente dw Empre
sa de Navegacã-o Alíanca. S, A, aplau
diu a -pOlitlcã de na.vê:;ação, e assim
~e manifestou: "Vemos, com entusias
mo, desenvolver-se nosso País, e 01'''
gUlhosamente respondemos presente
ao seu chamado para o cresdmento
da potencialidade da ,sua Marinlla
Mercante." Êisse diBctU'SO mostra que
o Ministro Andreaza é um grande re
alizador dentro do atual Govêrno da
República. E temos certezas de que
isso não ocorre tão-sômente no setD1'
da Marinha Mercante, mas também
11{) de outras construções, como. pOl'
exemulo, no tocante à ponte Rio-Nite
l'ói. Temos a salientar, sobretudo, con
iornle ouvimos no discurso de S. EX!!'.
o Sr. Ministro, que as razões que de
1:el'lninamm' a rescisã,o do contTato e
làJ desapropriacã.o da emprêsa que vi
nha constl'Uindo essa ponte são plena
mente justificadas. O fato está sendo
comprovado através de vistoria judi
ciaLque se realiza, paTa apurar os des
lizes e irregularidades que se vinham
pl'ocessando na construção. Se o Go
vêrno pr()c~deu desta forma, ~stá evi
dente que não tem a temer os resul
tados, porque o Poder Judiciário vai
confinnar a, iusteza da medida govft
:namenta1. Estou de acôrdo com V..
Ex"" quando salienta a justiça do pro
cedimento da ARENA ao repudiar es-sa
;proposta de criação de cOlnissão par
lamentar de inquérito, pois ela iria
realmente atingir sem justa causa um
do,s grandes realizadores da a,':;:1inis
tração pública dêste Pais - o Minis
tro Mário Andreazza. Era o que eu
pesejava salientar a V. Exa.

O SR, ROZENDO DE SOUZA
r..1uito obrigado a V. Ex· pelo ::t];l.trte
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VII ..;;. (11 SR. PRESIDENTE:
(Reynaldo ,sanlana) - Levanto (t

sessão designando para amanhã a· se~
guin1;e:~ .

Discussão única do PIojeto nÚl'{)ero
225-A, de 1963, que acrescenta. pará
grafo ao art. 558 da Consolidação das
Leis do Trabalho; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição é Justiça"
pela'constitucionalidade; e, favoraveis,
das Comissões de Legislação Socia~ e
de Finança? Relatores: Srs. Gerdldo
Guédes e Jairo Brum.

Dlsctlssão única do Projeto numerei
3.946-A, de 1952, que determIna alí
quota de 80% (OItenta par cento) "ad
vaIorem" paTa importação de trato
res agricolas: tendo pareceres ao pro
.ieto de I,ei n.· 2.181, de 1964, ane
xado: das Comissões de Constituição
e Justiça, pE'la constítucionalídade e
juridicidade, com substitutivo; e, daS
Comissões de Transportes, Comunica
ções e Doras. 'Públicas e de Finanças,
pela ap1'ovaç1io, na forma do substi
tutivo da Comissão de Constituição e
Ji.1stiça. Relator: Sr. Italo Fittipaldi,

o SR. PRES!DENTE:
(Reynaldo Santcl) Esgotada a hora;

vou levantal' a sessão:

de AraúJo Jorge 
encerrando meu apar-
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O S~. _3. G. de Amújo ~org~ ,-- \ em. nível, a~to, d~sil~tíssemos os pro-I foguet",· etc., atravessar aquela pon.
A, c0J.ll!s:'a.o parl~mentar de, m,quei'lto blem,a~ tecz:ICos, JUl'lc1icos e de ordem te que, ligará a Guanabara ao Estado
p~rmltl~Ut que fossemos ate la,. Mas admITllstratw<I. Mas não vamos des- do Ria, Ela levará o progresso e o de.
nao eXIs~e apenas o aspecto ~o pnl- cel" a certas expre3~ões já ultrapas- senvolvimento, não só ao Estado do
Jetu. O Importante. no caso, e o fatO s"da3; D~vemos impor ests, Casa ã,.!-R,io, mas tambem à, nossa Pátria'
q~le" desaprop;-iando 'o primeiro con- Ilação. (Muito ben1. Muito bem. Palmas. Ó.
sorcI~~, o .Gove\·no <;1el\ margen?- .Pa;~a o Si'. JG ,de Araújo Jorge _ E.':- omà.or é cmmprimentado,)
que ~le !,ve~oe o dlre1l0 de reIV!nul- tou citando apenas um fato do co
car Idemzaçao. Como V. Exa. sabe, nhecimento uúblico
há o pedido de indenização de- 1~2 .'
milhões. O Govêmo já pagou por O. ~R. ROZENDO DJjl SOUSA. "
uma ~ obra que está construída em Pedma a V. Exa., escl'lt-or que e.••
20%. Na realidade ninguém sabe o. Sr•. JG de AraUio Jorge 
quanto 'falta para ser construído ou MUlto obrIgado a V. Exa. Mas est-ou
quanto foi construido. O próprio ~on- apEnas cItando llm fato.
sórcio não sabe, mnguém sabe. O O SR. ROZENDO DE SOUSA _
Consórcio Camargo Correia referiu- .•. e a quem admiro - não o digo
se ao fat!l de que pelo menos 1D% da apenas porque, V_o Exa.· me estl1.
obra tera que ser reconstruída. ~ a]Jart~ando __ não fizesse tal injus-

O SR. ROZENDO DE 'SOUSA '- tiça. . ~ DEIXAM DE COl\!P!illECER !)S §lRf'.!.
Se houve falhas, o que não~ foi exe- O Sr. JG de Amújo JOI'ge - Es-
cutado não .será pago.' I tou ape.nas citando um fato que (I

O Sr. oLG de Araújo Jorge _ País inteiro conhece e foi divulgado
Quando falei sóbre a ponte, o Depu- pela televisão. É que acreditava Sua ,
tado Lomanto Júni<>! referiu-se ao Excelência que a ponte pudesse ficar
fato de que talvez ell me estivesse pronta até 31 de marco de 1970. De
excedendo ao tratar do assunto. pois, houve lIma séríe intermi~ável
V. Exa. sabe muito bem que, para de determinados fatos, quando o Go
se fazer leis, não é preciso ser for- vêrno Se viu obrigado a desapropriar Fra:ncisco 1'into - MOB
mado em DU'eito. o consórcio. Então, o preÇo ào invés

de ser unitário, passou á SelO por
O SR. ROZENDO DE SOUSA -~ administração, dando 10%.

V. ];xa.; além de ser Deputado .
da GouaI:\abara, é um g!:ande escl'itor. O SR. ROZENDO DE SOUSA '--
AdUllro- mlúto a sua cilltura. os seus V. Exa. afirmou um fato que não é
trabalhos, seus livros, mas, ~no ca~o verdadeiro.
di:scordo do ll<>bre colega. 'O Sr. JG

O Sr. JG de Araújo~Jorge _ l1: Queria, então,
um direito de V. EXfl. O que quero te ...
dizer d que tomamos inclusive conhe- O SR. ROZENUO DE SOUZA 
{)imellto daquilo que se chama hoje, O que V. Ex' disse não' correspOllde
o escândalo da ponte - Rio1Niteró;i à verdade. O preço é unitário para
através da imprensa. que denunciod efeito de aferição, inclusive para a
várIOS documentos. l'!: claro que nós, aplicação dos 10%.
do 'lVibB, não fazemos objeQões a O Sr. JG de AraMo Jorge _
nenhuma obra ou c.on~trucão do Go- V. E" está encerrando sen discurso e
vêrno. Não estamos aqui· para criti- não quero mais perturbá-lo'.
cal' obras que se realizem. Estamos
aqui para fiscalizar obras em cujas O SR. ROZENDO DE SOUZA 
realização Se verifiquem il'regularida- Quero apenas dar o apal'te ao colega
des. E, então. para apurar essas irre- que não me aparteou' ainda e que está
gularidades, nada como o órgão que esperando a sua vez.
representa 08 olhm do Parlamento, O Sr. JG de AraMo Jorge -
que é- a cDmissão parlªmentar de in- Muito grato a V. Ex'.
quérit-o, porqne então texiamos real- O Sr. FerreiJ'a. do Amaml - Meu
mente condições para falher um le- aparte é ao nobre Deputado JO de
vantamento cQ)nplet.o dos fatos. Araújo .Jorge. Venho aqui como mem·
, oro da ARENA para concordar com
, o SR. PRESIDENTE: S. Ex· pela_primeira vez, quando diz

(Reynalào santana) _ Lembro ao que muita água há de 'passar sob essa
nobre D~putado que a sessão terroi- ponte. Ficamos abismados aqui. ..
nará às 19 horas. Solicito, assim, que O SR, ROZENDO DE SOUZA -
oonclua sua Ol'açã<>. - Muita~ água há qne passar por baixo

O Sr. JG de Araújo Jorge da ponte e nóS por cima dela. ~
Concluindo, qll81'O dizer que, em do- O Sr. Ferreira do Ama1'lzl - ...
cumentação publicada anteontem <) com a Objetividade dos apartes que o
jornalista Hélio, Fernandes levantoll partido da Oposição vem fazendo. Rã
o problema à opinião pública, apre- de passar muita água sob a ponte as
sentando uma série de gastos.'O Se- sim como muita riqueza há de transi·
nnor Ministro dos Transportes refel'iu tar po? ela-pois unirá êsses grandes
q1J.e o custo da obra, vai ficar eUl 688 Estados. AS51stimõs aqui à exposição
milhões de cruzeiros. do Sr, Ministro dos Transportes, an-

O SR ROZENnO Dl< SOUSA _ genheiro Mário Anáreazzf\, e à humil-
". '. . _ - = _ dade com que S. Exa reconheceu a

CCua",e dOIS bIlhoes... ' falha do Govêrno, quando escolheu o
O Sr. JG de ArallJo Jorge - Mas consórcio vencedor da concorrência.

êle tinha mandado proceder a um Para evitar um mal maior é llue foi
levantamento e se apuro~ que total obrigado a c:.':lsapropriá-lo. Achamos o
atua'~ da ponte é -de 1 tl'llhao e 341 discurso de V. Ex" da máxima objet!
bilhões de cruzeu·os. Mas teremos vidàde e concordamos com V. Ex' em
oportunidade de verificar quem dos todos os pontos, quando defende 'essa
dois tem razão, se o iornalfsya~ quando obra de' redenção dos dois Estados e
( que esta ponte nao salra por me- que elevará o nosso pais ao seu/ver
nos de um trilhão e 500 bilhões de dadelro lugar. dada, a sUa pujança.
cruzeiros, ou se S. Exa., O SI'. Mi- '
nistro dos Transportes, que inclusive, O SR. ROZENDO ~E. SOUZA 
por várias vêze" anunciou o término Nobre, Deputad?, V. Ex , Jovem nesta
de, ponte em determinada data e que, Casa, vem- efebvame;>te colocar-se ao
pela televisão, disse que ~lria mudar la~o daqueles que .lulg~m g,:andiosa Discussão única do Projeto número
de nome se a oonclusão não ocorresse es.'r: obra. O,colega oposltor dIsse que 2.816-A, de Hl65, que altera o fi 8.° do
a 31 dp março de 1970 multa· âgua há de passar por baIXO artigo 8.° da Lei número 1.806, de 6

, • da ponte. E nós, da ARENA, vamos de 'janeiro di~ 1953, mandando reco~

O SR. ROZENDO DE SOUSA - dizer que por baixo estarão~ aquêles Iher ao Banco da..Amazônía S. A., ai>
Discordo de V. Exa. Não quero fa- que quiserem ficar contra lJ, ponte rendas correspondentes a 3% destina·

..l. zer nenhuma censura, mas não acei~ Rio - Niterói. Nós qqeremos ficar das à Valorização Econômica dl~ AmaQ

tamos as suas expressões. Manifesta- por cima, atravessandQ-a sempre. Eu zõnia; tendo pareceres: d~~ Comissão
mos nossa repulsa por palavras às especialmente, como Deputado do Es- de Constituição e Justiça, pela consti~
vezes um pouco deselegantes. Temos tado do Rio ..ue tem lutado por êsse tucionalidade; favoráveis, das Comis
de elevar esta Casa. Faria ate um empre.endimento desejo, no dia de sua sões de Valorização Econômica da
apelQ aos colega" do MDB pltl'tI que, inllJlguraçãe,. numa festa radiosa, com Amazônia, e de Finanças.

o SR. ROZENDO DE SOUSA
Rá outros fatos aos quais os colegas
de V. Exa. se referiram

O SR. ROZENDO DE SOUSA
Eu os conheço. -

O Sr. J. G. de Araújo Jorge
Estou-me referindo a fatos.

O SR. ROZENDO DE SOUZA
Qual é o projeto que V. Exa. deseja?

O Sr. J. G. de Araújo Jorge 
81'. Deputado, nós estamos apelias
conversando, e ml:1Íta água ainda val
pascal' por baixo dessa pOnte .••

O SR. ROZENDO DE· SOUZA
-Eu li todo o discurso de V. Exa.

O ,sr. J. G._ de Araújo Jorge
.• ,e muita gente ainda vai cair lÍ.iS
Sti. ponte. Não quero ser pitonisa,
mas o primeiro consórcio desapro
priado entrou em atrito com o con
sôrcio supervisor, do qual faz :;Jarte
a fil'ma lIoward, Needles. Em virtude
das críticas da Roward, Needles 
emorêsa americana do maior ga.bari
to, - que S. Exa. disse que constrói
tôdas as pontes dos Estados Unídos e
que fazia 'parte do consórcio supervl
SOl' e cue criticou o primeiro consór
cio pelô fracas,so, teve como resposta
d'o ~primeiro consórcio o seguinte:
"Muitas das deficiências apontadas
decorriam do fato de que não havra
projetos, não havia' planos.

O SR. ROZENDO DE SOUZA
AC,ontece que êle.se ;utilizou disso.

O Sr. ~J. G. de AraMo Jorge
Não SOtl eu que esfou dizendo isso.
São os documerltos que existem.

lesses documentos a que me estou
l'eferindo 'por acaso são aprócrifod?
Nega V. Exa., a existência dêlBs?
V. E}:a. nega a exist.ência de do
Clllnentos do -primeiro consórcio?

não serve". Só isto, O resto é ~COrl'
seqüência, ou melhor, gira em tôrno
tUsso.

Tomei ('onheéimento -do seguml0
oÍicio que o Lider Pedroso Horta. en
carríinhou ao Sr. Ministro dos Trans
po).'tes. Fiz u~ pronunciamento nu
Pequeno ExpedI€mtc. Eu dIssera, na
quele mesmo pronunciamento, que os
problemas às vêzes são resolvidos,
criando-se outros. Rá como um ed
esdeamento de problemas. No casu
da ponte Rio-Niterói, hotlve ,o p1'O
blema, ds.s fundação além df) Outrob
que deveriam ser eliminados. Crla
l'am-se questões de natureza JUl:\
dica, de natureza administrativa, de
natlll'eza técnica, política; inclusive,
em tõrno da constituição de uma Co
missão parlamentar de inquérito.

Mas estou convencido de que o Go
vêrno agiu com a maior lisura. Não
se encobriu coisa alguma até êste !nO
mentO'. E eu confe:ssa - repito aql\i o
que já disse -- que tinha as minlms
llreocupações, que transmito neste
instante, de que como Deputado do
Govêrno talvez ficasse embaraçado de
aqui mostrar as falhas, se não as ti·
vesse ouvido do próprio Ministro, que
é quem dita a politica administrativa
do seu Ministério. Por isso mesmo eu
hoje me sinto à vontade" porque as
falhas foram apontadas por S. Eli:a.
numa explanação aberta, sincerlt,
Aliás, S, Exa. é sempre assim, tel!!
seu coração aberto. E' rasgado, como
se rasgam rodovias.

O Sr. J. G. de AraMo Jorge
Sóbre a questão de projeto ou de an
teprojeto, o Sr. Ministro, nas suas
declarações, não se referiu a projetos,
porque, realmente, nunca houve.

O SR. ROZENDO DE SOUz..1\.
Já vamos voltar ao assunto.

O sr. J. G. cie Araújo Jorga
Se V. Exa. tem conhecimento daque
le documento, isso não é voltar aO

assunto. Se o Sr. Minist.ro tivesse
. deixado o projeio aqui, diria: "O pro·

jeto está. na Comissão de TranSlJOl""
tes". -
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COMISSÃO TÊOI:·rIOA

Leia-se:

COMISSAO DE COHSTITUIC.aO
- E JUSTIÇA -

R~uniões: Diáriamente à, 15 horas.
As sextas-feiras às 13,;JO

IX - Lev:mta.-se a sessão ài,'
19 /ioms.

........................................................ , .
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ma DCN - Segão I, de 20 de maio
de 1971, B página 1.147, 3' coluna):

Onde se lê:

~····.·········.·•••••••• I ••• _•••_•••• !

PROJETO N9 4-A, DE 1971

(Pereira Lopes) - OS 81'S. que
·aprova.m queiram ficar como estão
(pausa)

Aprovado.

O Congresso Nacional decreta.:

Art. 19 E' concedida ao Composi
tor brasileiro Mozart Cam~rgo Gnar
nis1.iJ por sua relevante contribUI(;áo
à art8 lnusícal do Paí:3, uma ::pen~úo
eS:?2eial, no valol mens::ü correspon
dente a 5 (cinco) vêzes o maio:r iia~

lário-minimo vigente no t81'ritórío na-
cional. .

o SR. l'.E',ESIDEflTE:
(Penira Lopes) - VOU ·gubmE:ter ..

votoz o sagu~nte.

PROJETO N° 4-A, de 1971

O Congresso Nacional dêcret~:

Art.. 19 El' concedid.l ao Composi
tor brasileiro Mozart Camargo Guar
nieri; por sua relevante contribuicáo
à arte musical do Pais, uma P6lls1i,o
especial, no valor mensal correspon
dente a 5 (cinco) vézes o maior sa
lário-mínimo vigente no território
naciona1.

em - ................•..................•••

O SR. ..PRESIDENTE:
Fagun- (Pereira Lopes) - Vou submetei' 11

votos o seguinte-: .

6

PRAZO

(Sec;ão I)
--~~

Vic2-Pl'~3idente:· Dêputndo José
nif~.cio Heto.

RElator: SenJ.dor JoSf. Lindoso.

CAL,êlWARIO'

Comissão miaht Inczqnbida de' e8tudo
e parecer sàbre a mensagem n.O <;2,
de 1971 (em, que submete il deli
êJera,'ao do Congrec80 Nrwional te:l'to
do DeCl eto-lei n.U 1.170, de 10 de
7uaio fie uni, que Hdee/a'i'a de 2n
t3rêssc da S'e(!'l.tTrJ7~çtt NacionalJ ~n08

térmos do qrt. 15, " 1:', alínea "o"
da CO'!:si:t'1Jir;ão, _º .1'.flI1!lcípzo da
Santa Hel?l1r.i, EstaCZo do Paraná;-e
dd D1Jt1'l&.'1 providencws 3

' ..

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Alào

eles.
Vice-Presidente: .senador Osires Tei

~eirti..

í
1I.té dia 9-6-71 - Na Comissã,o Mista
Atb dia 10-7-71 I No Congresso Na-

cIonal. \

Relator: D8putaào Bento GonçalVes.

C!,LENDÁRIO

Dia 2ll-4-7f - li: lida a, Mensagem,
em Seoselo Conjunta; .

Di" 1-6-71 - Reunião d::i. CorrÚlisão
para apreciaçâo do parecer do R.ela
tor, às 16,00 horas, na Sala de Reu
nibes da Comissão de _RE:lações E:<te
1'iOre5 do Senado Feder!il.

Comissão mista iTwu'fnbzaa ae eSíU((O
,6 parecdr liõõre o Proido de Li'n
n." 5, da 1971 (eNi, Qli.8 "altera o
artigo 41 da I,si n9 2. OM, de 3 de

.outubro de !So3. que dispôe sobre
a Política Nacional do Petróleo e de
fini:. as atribuições do Conselho Na
'cional do Petróleo, institui a gocze
dade por ações Petróleo Bra~lejro

Soczedade Anônima, e dá outras
providências" •

COMPOSIÇÃO

2

CCEND.ímo

C01'1POSiçJ.a

Apl'c3en~a;.-.rcJ dJ r':!.l'ECer, "pela
Cr:mlBsfio, 03 aco"'jo c~rrf o Artigo~ 110j

Ó). P,2gÍlnf:nlO Cm~'lr.1.

Di~ 27-5 - RelinI~:l c::t COUliSS8,Q
~);'~.'R f'PL:;d:.!,.'f,,'1 (:3 PL'I_--~.~"er do Rela
.lO.l.',Y3 16,00 nO:'13.3, n:t Jr:,~ll9. da Conli:5
;ão de F1inanç2s {o Sen~Ldo Federal.

·F?,.:zo

Até dia 27-5-71 na Comi33ão Mista;
Até di~ 29-6-71 no Congresso 'Na

cional.

ª,uddoJia ela :J o Cilc:mscrição Jucli- Dia 25-5 - Instalação da ComlE
ciátia r.iili11i c fi'! out, '" 1JiOlJirlCil-I' 5JO, escolha do Pr23icIellta, Vice-Pf6~
elas". _~,. ~T"" ,-,~~\::ntB e d2~1g,naL'ío du R:hl1o:~;

\ CO_..l..:-C',,~_~.•o Dias 20, 27, 28, 29, 30
1

81-5, l.e o
P.l.8.0itl~p-~=:: Dê;mfado F.cancalino 2-6-71 - ~I\.'pre~enta::-fo de erilenda3,

Pe:í:81rr,. pemnte ~, Comia.são;
Bo- Dia 10-6 - n,mnião di! Comissão

pEH'à, 8rpl'~CjEtção do parEceI' do HelR..
tor, às 18,00 homs. na !S::!!a de Ret!
niõzs da éomissào de Fimwgl"s do
SenHdo Federal; .

Dia 12-6 - lrêrmino do pr.i1Z0, nri
DIa 12-5-'11 - E lido o Projeto, em Comissão;

Comissão mista zncumblãa ele eiitudo Sessão Conjunta: Prazo: Inicio. dia 22-5-71; e, té:r-
e paracer "obre a mensaqem n." 39, Dia 13-5.c71 - In;lalação da Camis- mino dia :30-6-71.
fle 1971 (CNJ, (filé' submete á dêlibe- são, escolha do Presidente, Vice-Pre
ração do COlIgre~~o NaCIOnal texto sidenl8 e designaçào do Relat.or;
do D3LTeto=!,;i n." 1.169, àe 29 de Dias: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e
abril de 1971, que "estabelece 1/0r- 21-5-71. - Ap:resantação de emenda~
7nas 1.nterprztativas do' D_screto-lei perante. ;}, Conlis:.Ao;
n? 1.154, de 1" dJ <"largo de 1971, Dia 1-6-71' _ Rnmião da, comISSãO!
qUe ';nstituz a nomenclatura brasz-
lOira ele 'mercndorias, assegura' o para aprecinçao do p?,recer do Belá:
praw de vigtndfl, ela LlBcreto-lei n1l- tor, às 16.00 hor?s, na Sala d.. Reu
mem 39IJ, de 30 de d3zômbro de 1963, niões da Comis3ão de Relações Exte-
resguardcl a I)alldade das declsóes dores do Senado FedRral; I
do Conselho el6 Po/Elca ·Aduanelra, Pl.lZO --:.----A-V-I-g-O-----'--
1nantf~n~ seus z;ocléres e dd outras
providiJné""lu,s" • '. Início dia 13-5 e término dia 21,6.

5 (AO PROJE'l.'O NQ 87, DE"1971, IrãO
. FORAm: OFERECIDAS EKIEUDA8

Em PLE?TáRIO)PrE:sidente: Se,1ador E",njamin Fa
rah.

Vice-Presidente: Helvídio Nunes.

B.alator: Deputado :Elcio_.'l.lvare3.
CAIF.NDARIO

Di<t 8-5-71 - :f: lida a Mensa.gem,
3m Sessão Conjunt.a;

Dia 26-5-71 - Apreciação cIo Parec

cer do Relator, às 10.00 hOras na,. Sala
da Hauniões da ComE~ão de Hel"ç(\es
E3:teciorGs do 8&n.?,dn Feliara!.

PRAZO

Até dia. 27-5-71 na Comissão Mista;
Até dia 29-6-71· no Congresso Na

cional.
a

Comissão mi8ta incmnbida de fwtudo
e parecer sôbre o Projeto ele Lel
n." 3, de 1971 (CNJ, q'ue "fixa os
venczmentos ele lflagntrados, dos
Membro.q elos Tribz!1lai3 de Contas
da União G lio Distrit,o Federal a dá
outras providêilcius".

OO!1POSIÇÃO

PresidBnte:: Sen::;dor Helvidio Nlme8.

Vice-Presidente: DE:putado Laerte
VieIra.

Relator: Depnfado Sinval Guazzelli.

Presidente: Senador AntônIo Fer-'
nai'des. -

VIce-Presidente: Deputado Freitas
Diniz.

Relat.or: Deput?do Aurdlano Cha-
ves. ,

Comissão 'nista incunlbida aa estudD ClILEliID!r,ra-
e parecer sôbre o Projeto - ele: Lei Dia 21-5 - Ê lio~J o projeto,
a,o 4, de 1971 (C/l'll, que "cria a 3,' Sessão Conjunta;

Di"< ~ES~;.==.0 111"':''.-L~. l10 -F I.'OJ::;lO i1~'!..i.n(;l·{l

3"j':;~-j:,",", (~:;: l~~vJ, Clat2 c~~r':e Eobre o
ci~=-::úto ele. f.:;.:on,-trç'':'-.o P':'') ~~tt2:~;'S 11::0
It.~~Õ.i.-G3 L~Ullnt.a:d d0 Ct~jle:lrti.i~:Y;. 01n
C.U'Ltl.êl' pro7i:;údo elo LCf'!J.is12_'lO UO
lL::.•~~iClLQ tlO:: esLJ:\:;;;Jç~.úUÇ.."1.t03onde le
~ClOn3.m e dã outrt.s provkj§pl.~1<:.s;

tendo p~,re~er da, ComI::.são de Cons
thllç10 e Jl15tiy.a, pela lnconsGimcio
nalid"de. Relator: Sr. Luiz Braz.

5

:PrImeira discussão do Projeto nú
mero 3.048-A, de 1905, q)le dispõe só
bre a, trans.ferencia ao pagamento das
prestações aseguradas senericamente
pel:l pl'evidê!"1....Cla soeml as- emprr:,sus
particulares e di!. outnn pm,idências; ,
tendo pareceres: da Comissíw de
Constituição e JU3tiça, p&l3. Comtllll:'
cionalidaúe e juridicidacIe; iavorável,
da Comissào de Legislaçao Socral; e
pela rejeição, da Comissi!o de Fman
ças. Rela.tOl·; Sr. Wilm"r Guimaraes.

ilVlSOS

PARA RECEBll;LEl1TO DE
EMENDAS EM PLENARIO

1

Projeto n." 97, de 1971 que auto;lza o
Pod.::r E"....:€cutivo a, a,l)rIL' ~tO j;JO~çI' Ju
91Ciario - JustiÇa. ElelCoral - em fa
vor do' TribtméiI i{"g,or,7.l f;lé;llooral no
Rio G:@nde do Sul, o credito e3peclal
ae 01'$ 9±.80U,UO para o 11m que; espe
ciiica·. Do Pocler EX9CU~lVO. .l.IÍensa
g6m n.O 136-'11•. - (Ar:; Comissões de
ConstlouiÇáO e Jusnça, ClE: Orçam2nw
e de Finan]asl. (2.a Dh).

~

Projeto n.o 98, de 1&71, que altera o
item 1 do § 4." do art. 6~ da Lei nú
mero :3..80"/, ae 26 de Uii!U3W de 1960,
que dispõe SUDIe a Lei ürgânica da
Previdellcia SOcial, Do Potier E7ecuti
yo, mensagem n 9 138-71. (As CoIIlÍS
sões l1e Conatltuicão e Justica e de Le
gislação Social).· (2.0 Dia);

Comissâo nlista incumbida de estudo
e pU1'BCdr sôora a 7n'3HsagS'in n.O ~81
ele l[í71 (CN), que sutllizate á de/zbe-' Dia 12-5-71 - Ê lido o Projeto, em
ração do G'ongres80 NacLOnal texto Sassão Conjunta;
do D8Ci-eto-/el n.a 1.1.68, de 29 àe Dia 13-5"71 _ Instalação da Comis
abrlt de 1971, que "a.morzza o Poaer são, escolha do Presidant,8, Vice-Pre
Ex"cutwo a mt"gralZZl1,T o capital da sidente e de;jignpcão do Relator;
COlllpr.r.nhia Vale do RIO Doce - '). . 14 15 ]' 17 18 19 20
/JVRD. das Central., Elr3triaa,~ Bra- dIaS. , ~:, .6, ~ ._' ,~., :
si/eiras 8. .4. _ Elctrobras e da 2~-~-7 - AP_.,,~~n~,~~ao de emenda,
Companl1.Za de Pes(jl1lfiClS d3 Racur- p"r.;nte a Conus.,.o, 'r .
so~ Mtllorais _ CPRi'd" _DIa 1-6-71 -. E.§'um,lO da COmIS-

• , sao p&,ra aprecIaçao do Parecer do
COMf'os,gÃo Relator, às 15,00 horas, na Sala de

, ~ ~ .• •.- Reunioes da Coirjissao de Finanças do
:E'lcsidpnt.::: D~putado JOilS a:llnpmo. S::-mLcIo Federal, -

y!~e-:Í?l'esidente: Deputado Leo J3i:- Prl.\zo
mow~' Inicio di" 13-5 €i 'té:rmino dia 21-6.

Rel:;,tor: S€>n:ldOl' Amon do Mello. .;t

O~LEiIDARIO

Dl", 7-5-71 ~,1;; lid:1
1!!U Se:>~~Q COnftmt:lj.

Projeto n." 99, de 1971, que dã nova
'redaçio a diopositivoS da Consolidacão
das Leis do Trabalho reierentes à
Caloteira de '1'mbalho €i Previdência
Social e dã outras provIdências. - Do
Poder Executivo, mens[<gem numero
137-71. (As Comissões de Constitui
!;ÊÍo e Justiça e da L-egí:lação Social).
(2,0 Dia).

CONGRESSO NACIONAL

1



TURMA "B"
Amaral Fúrlau
Artur Fonseca
Carloo AiIberto
Jonas Carlos
Lomanto ,Júnior
stélio MaroJa
Zacl1arias Se;eml'J;
Vago'
Vago
Vago
Vago

I
MDB

Amaury MüIlel'
Rubem Medina
Silvio Barros

ÃRENA

Gastão Müller
Jarmund Nasser
Mauricio Toleda
l\JIoacir Chiesse
OceE,no Carlelal
Parsifal Barros,"
Plínio Salgadõ

:MDb

Nadyr Rossotti
Olivíl' Gaba.l'do

SUPLENTES
;.RENA

Hermes Macêdo
Januário Feitosa
Joíi,o Linhares
José Pinheiro Machaclo
Muco Maciel
Mário Mondino ,
Havano Vieira
Palllino CIcero
RogéJio Rego
W1;mar DallaIlhól
Vago

MDE'
Jorge -Ferraz
RUy Lino
Victor lssle1'
Walson Lopes

Turma "A"
Ario Toodoro' - MDB

Turllllj, "E'
Rafael Faram _ ARENA

TITULARES
ARENA

3) COMISSÃO DE ECONôMIA

Vice-Presidente:

Vice:Presidente:

Presidente: Tancredo Neve,~ - MDB

TURMA "A"
Alberto Hoffmann
Amaral Neto
Bra' Nogueil'",
DjaIma Marinho
Faria Lima
.Jos 8 Saddad
Sussumu Hil'ata
Vago
Vago
Vago

AdolphO Oliveira
Antômo Pontes_
Marcondes Gadelha
Santilli Sobrinho

.4) COih~SSÃO ;i)E EDUCACÃO
E CULTURA ~

présidente: Eurípides Cardoso de Menezes ""'_,
ARENA -

Vice-Presidente:Murilo Eadal'ó- - ARENA
ViC8-PreEJàellt~; Pcigiclc< Tinoco - MDB

I

'El'EULARIJ:S

REUNIõElS
Quartas-feiras-, às 15,30 hs, Turmas "A" e ":S",
alternadamente.
Local: Anexo Ir - Sala 4 -- Ramal 631
Secret<il'ío: Olmerindo Ruy Caparal

Bezerra de Noroes
Franeisco Amaral
J. G, de Araújo Jorge

SUPLENTE:S
.ARENA

Manoel de Almeida
l"lecy Novaes
'Nosser Almefdi1
OS11e111 Martinelli
Ossian Arar'l1l6
Paulo Ferraz
E-"élia Maroj:1.

Alfeu OaspurilÚ
A1y de Lima.
-Bezerra Ila MeJlo.
Daso Coim~ra

Emanuel Pinheiro
Flexa Ríbeiro

Dias~ Menezes
,Eloy Lenzi
l!'rancisco Pl" to
Harry "auer
J{)ão Arruda

Altair Chagas
Antônio Deno
Ardinal Ribas
Batista .Miranda
Bento Gonçalves
Cardoso de Almeidg,
Djalma B,essa
Edvaldo Flôres
Ernesto .valente
Fagundes- Netto

. Ferreira do Amaral

Aderbal Jurema
lhbino Zeni " 
Antõnio Mariz

-, Arthur FonseCa
às B1'asillo Caiado

Jldélio Martins
Jau'o Magalhãel.'
LUiz :Brgz,

MDB

Dias Men~zes

Fernando Cunha
-Henrique Eduardü, Alves
Olivir Gabard{)
Victor Issler
ViniCIUS Cansanção

1<IDB

SUPLENTE';;

Aldo Fagundes
Alencar Furtado
AJ:gilano Dario
Fernando ~yra 
J. 9. de Araújo

TURMA "A"
Altair Chagàs
Célio BorJa
DJalma Bessa
EteIvmo Lins
Ferreira do Amaral
ítnlo Fi.ttipaldi
José Sa:ly
Mário Mondino
Túlio Vargas
Vago

Turma ~'B"

Vice-Presidente: Ale,eu Ool1ares - MIJB

Vice-Presidente: Laul'o Leitão - ARENA

ARENA

Batista Miranda
Edgard Pereira
Eraldo Lemos
Hanequim Dantas
Joaquim Coutil'lo
Jorge Vargas
Josa Tasso de Andrade
Juvéncio Dias

/-

Manoel Rodrigues
Marcilio Lima
Mário Telles
Milton Brandã{)
Paulo Abreu
Rozendo de Souza
Ruy Bacelar
Sinval Boaventura
Sousa Santos

2) COMISSÃO DE COhlSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA

Presidente: José Bomfàclo - ARENA
TU1'ma HA"

REUNIõES/

Quarta-feiras, às 15 horas
Local:Anexo n --Sala n9 11 - Ramal: 621

SecretáJ.'ia: Maria Aparecida Silveira dos ,Santos

José Bomfácio Neto
" ,José Call1al'go_

MarcelO Mede!ro,s
'J, UlY,ssesLGuimaraes_

Jorge

REú'NlôES
\- .

Diàriamente às 15 beLas - As sexk"""felras,
'10,30 horas '

Local: Anexo TI - Sala 111' - Ramal 626
Secret~,r1c: I'aulo R.ocJ:w,

ARENA

TUMA "I!"
Cardoso de Almeida
Delson SCarant}
Geraldo Bulhões
Jvâo :la Câmàra
MáJ.'cio Paes
Nunes l"!'''irê
Vago
V2)J:Q

Severo Eulálio
Pedro Faria
Nadyr Rossetti
Padre Nobre
Fernanc1<l Lyra
Francisco Amaral
J{)ão Menezes_
Joel Ferreira

MESA

"furmu, ttA"

]"IDB

Vice-LIderes

Edvaldo Flôres
TITCL/\RES

ARENA

Horta
ARENP.

Vioe-LIderes
Emilio Gomes
Grimald! RIbeIro
Homero Santos_
João Castelo
Nina Ribeiro

Local; ânexe li - Ramal: 6<12

1) COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLiTICA RURAL

Sexta.feira 28 DlARIO DO CONúRESeO NACIONAL {Seçãc:.!2' Maio de 1971 ;1387
~,;:";,;,;,;~;,;,;.""~""""""""""""""..."."""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,='=~~=""'"=~~'""""""~~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~--

1 MDB

'Francisco Libal'doni José Mandelli
Juarez Bernarde.3 Pacheco Chaves

TITULARES
ARENA -

TOMA "B",
Airon Rios
Antônio Mariz
Dib cherem
ltlclo Alvares
Blldeprando Guimaráe,~

Jarro Magalhães
Joâo Linhares
Luiz Braz
Ruy D'Almeida BarbO$i:l
Vago

lvIDB

Lisáneas Maciel Francisco Pinto
Petrônio Figueiredo Hamilton XaVÍer'

DIRETORA: GENJ/ ZAVIER MARQUES Silvio de Abreu Ll1erte' Vieirá,
Lo~al: A!:exc Il - Telefones: 42-5851 e 45-6233 Waldemiro Teixeira Severo Eulália

- Ramais: 601 e 619 SUPLENTES

COMISdóF,S PERMANENTES ARENA
CHEFE: ti!:A DE SOUSA VIEIRA GOl\IES Adhemar Ghisi José Alves

Al"-u Gasparini José Carlos Leprevost
América de Souza Manoel Taveira
Arthur Fonsêea MaurlC10 Toledo
Cantidio San1paio N02;uelra de Rezende
Cláudio Leite Norberto -Scnmidt
Dayl de Alm€id& Parente -"F.r-9ta
Emanuel Pinheiro PiÍ:es Sa,;úJa
Flávl(' Marcilio UbaldÓ Barém
Gonzaga Vasconce:os Vag'o
Homero Santos
Jar:umnd NasserVice-·Presirjf-ntç~

Vice-Presl6.wte: FertJ&.ndo Gama - MDE

TURMA "Ao<

Antõnio LJeno
Diogo Nomura
FlavlO Giovine
B:erbert Lévy
Orensy Rodriguêfl
Paulo Alberto
\-asco Amaro
Vago

COMISSõES PERMA~JEfHES, DE INOUt
fRITO, ESPECIAI-87 MISTAS E EXTERNAS

COfvHSSõES PERMAI\lE~lTES

Juiro Brum
Marcos Freire
Freitas Nobre
Laerte VieIra
Hamilton Xavier
PeCrônio Figueiredo
Alencar F'urtado
Dias Menezes
Rubem Medina

LIDERANÇAS
LíDER DA r~ORIA

Geraldo Freire
LíDER DA llfiNORIA

Pedroso Horta
ARENA

LideI': Geraldo Freire
MDB

:;;oresidente: AntDnio Bresolin - MDE

Cantidi{) Sampaio
Carlos Alberto
Chaves Amarante
Clovis StenzeI
Daniel Faraco
Dayl de AlmeIda

Presidente: Pereií:a Lopes
l~ Vice-Presidente: Luiz Braga
2' Vice-Presidente: Reynaldo Santana
.19 Secretário: Elias Carmo
2~ Secretári{): Paes de Andrade
3~ Secretário: Amarai de Sousa
49 secretári{): Alipio Cal'valüo
}9 suplente: Heitor Cavaicami
;ZQ Suplente: José Haddad
ao Suplente: Antônio Pontes
49 Suplente: Edison- Eonna

LideI': Pemoso



___G Dlt,RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) \VIaio de "1971'

5) COMISSÃO DE FINANÇAS ~

6) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FlrllANCEIRA E TOMADA DE COf\lTAS

(~ual'ta5-feira8, àB 15 hora3
Local: Anew rI - Sala n° 9 - Ramal 639
Secl'etaria: Marta Clélia OnIco

REUNIõES

Turma"A" - Quartas-feiras, às 16 horaiJ
Turma "B" - Quintas-feil'as, as 1<3 horas
L'Üeal: Anexo Ir' - Sala 16 - Ramais 642 e 643
Secretária: Mana Gerald~ Orríco Pupak

ARENA

Parente Frott9.
Rozendo de Souza
Siqueira Campos
Vasco ~Neto

Vingt Rosado

MDB
Fernando Cunh~

Osiris Fontes
Ruy Lino
Vinicius Cansancãlll
Vago -

MDB

João -"\.rruda
Lauro Rodrigues
Sílvio de Abreu

TURMA "B"
Aecio Cunha
Alau' Ferreira
Baptista Ramos
Furtado Leite
Lmz Garcia
Ossian Aranpe
Vmgt Rosado
Ubaldo Barêm
Wilson Falcão
Vago
Vago

!Vl~~;O
Aldo Fagundes
Eloy Lenzy
Henrique Eduardo Alve6
Vago

SUI'I,F"<TTES

ARENA·
Josias Leite
Lauro Leitão
Lins e Silva
Lomanto .Junior
Luiz Braz
Marcelo Linhal'es
Mario Mondíno
Milton Brandão
G oano Carleial
Osmar Leitão
Paulo Alberto
Pires Sabóia
Raimundo Dini3
Ricardo FiúZ11
Silva Barros
Sinval GuazeIll
'Vilson Braga
Wilmar Dallanhol
Vago

MDB
Juiio Viveiros
Ohvir Gabardo
Pedro Ivo
Rubem Medina,
Silvio Barros
Walter Sily",

Jairo Brum
R.enato Azeredo
Victor Iss ler
Marcelo Medeiros
Vago

TURMA "A"
Ary Valadão
BatlSta Miranda
Bento Gonçalves
Edgard Pereira
García Netto
Maia-Neto
Manoel de Almeida
Mal10el Rodngues
Siqueira Campos ~'
Vago
Vago
Vago

9) COMISSÃO DE ORÇAi\1Eí\JTO
Presidente: Aderbal Jurema - ARENA

TURMA "A"
V1Ce-Pre3lOente: Ar)' Alcântara

TURMA "B"
Víoe-l?re51dente: Oswaldo ZaneUo - AP.ENA

TITuLA'll.m;
ARENA

ARENA
Albino Zeni
BlaS Fortes
Edison Bonna.
Gonzaga Vasconcelos
Jose Alves
Manoel Novaes
Monteiro de Barros
Ppdro Carneho
Sales Filho
Vago
Vago

REumõES
~~'tlartas-tPiras, às 15 horas,
Locai: Anexo 11 - Sala n° 7 - Ramal 660
SevretárJe" Maria Bernardo Ramos Madeira.,----- )

i~EUNlõES

Plenas - Quartas-feiTas, ás 15: 00 hor:lS
TUl'ma.~: Quintas-feiras, às 15: 00 homs
Local: Anexo II - Sala n' ::1 - Ramal ee4
Secretário: Gelcy Clemente Ba,tistfl..,

Argilano Dario
bi~s lVIenezes
Freitas Diniz
Janduhy Carn"iro
Joel Ferreira,
Jorge Ferraz
José Camargo
José Freire
Juarez Bernardes

TURMA "0"
vice-Presidente: Ney Ferreira - MDR

TITULARES

Alberto Costa,
Alberto Hoffnwllln
Aldo Lupo
Amaral Furlan
Arnerico Bra'Síl
Antonio Ueno
Arnaldo Prieto
Bezerra de Mell(l
Delson Scarano
Dib Cherem
Dyrno Pires
D]alma Mal'inho
Ernesto Valente
Gast.ão MülleT
Heitor Cavalcanti.
Henrique Turner
Ivo Braga
João Linhares
João Vargas

Franc'lino Pereira.
Garcia Neto
João (la Câmara
José Carlos
Marcia Paes
Mario Stamm

Antônio ~Ponte3

Freitas Diniz
Jaison Barreto

"vIDB

Freitas Diniz
JerÓl111110 Santana;
J oãJ) Menezes
Severo Eulálio
Thales Rama~tlD

VilllClllS Cansan,ao

TURMA. "W
José Tasso de A."drtlde
Nogueira de Rezende
Odulfo Domingut1J
Paulino Cieero
Prisco Viana
Wilmar Dallanhol
Vago
Vago

1VInB
Vago
Vago

REUNIõE::;

SUPl,ENTES

ARENA-
Nósser Almeit4"1
Oceano Carleiat
Os',valdo Zllnello

MDB

walter Silva
Vago
Vago

SUPLENTES

ÀRENA
Jtalo Conti
Joaquim Macêclo
Mauricio Toledo
Parsifai Bal'l'oso

de Haiael Faraco
Silvio Botelho
Sussumu Hirats.
irago

ARENA

Alei!' PImenta
J~orge Ferraz,
Vago

TURMA "A"
Ardinal Ribas
E:dilson Melo Távora
José Machado
JOSé Sampaio
Marco Maciel
Vago
Vago

MDB

Getúlio Dias
Lisâneas Maciel
Pedro Faria

REUNIõES

Quintas-feiras, às 15 horas
(>leal: Anexo II - Sala no 6 Ramal 654
Secretária: Ina Romnõ de Araújo Salvado.

Fernando Cunha,
Fernando Gama
Fran-:isco Am~..ral

Adhemar Ghisi
Arnaido Busato
Célio Borja
Cláudio Lei te
EurípIdes Cal'doSO

Menezes
Daso COImbra
Geraldo Bulhões

Carlos cotta
PE,ixoto Fiiho

Datista Mirapda
:B'agundes Netto
li'ernancles ~~opes

P_lval'o Gaudêncio
Crd Furtado
Daniel faraco
Fa gundes ~ etto
Hermes J\lacedo
Ildélio Martins
Joâo Alve',
O"ma1' LeItão

7) COr~1!SsÃo DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
P 'T' ' - >': Wlisor Braga - AR,ENA
Vlce ~Pr3S,(jente: RE-zende Monteü"O - AREJ>:.A
VW8-Pr0sldente: Argllano Dano - MDB

TITULARES

llRENA

Hobcrto Gebara
Silva Banos
Vag'o
Vago
Vago

SUPLENTES

8) COMISSÃO D'E MINAS E ENERGIA

ptesidente: Aureliano Chaves - ARENA

TURMA "A"
Vioe-presidente: Francisco Grillo - ARENA

, TURMA "B"
Vice-Prea;ctente: JerôÍliírio Santana - ~IDJ3

TITUlARES
ARL'NA

.l~.écio CUDlla
AnkolllO f lorénciQ
i-\rtur '-:anto3
BaptIsta .R.lunos
Bento Uonça.lves
Ê1ClO Alvares
EUl'Iplúes Cardoso de

Menezes
Fa;;unaes Netto
FrE,nc13co Grillo
Jon{) Castelo
Jose HaLiaad
Lamo ~eitao

I\1a1.. oel i'!uvaes
Norberto Schmidt
Parenee Fl'otta
Wil,on Falcão
Vago

Quartas-feiras, às 15 1101'as
LC(~,: _I\.nexo II - Sala na 16 - Ramal 647
Secretário: WIlson Ricardo Barbosa Vlana

Furtado Leite
1: ~~'ir3rt Levy
Hellnes Macedo
Hugo AgUIar
ítalo Flttlpaldi
Joaquim Macedo
Milton Brandão
Pedro Carneü'o
Pedro Collin
Pllnío Salgado
Roberto Gebam

Juarez Bernardes
Periro Ivo
Santllli SDorinlio

TURMA "B"
Arthur 8antD3
Fel'llando Nl"g,J,11Jâes
Ivo Bl'aga
Jorge Vargas
Norberto Scilmldt
Ownam Coelho
Vago
Vago

-Vago

Vago

M:DB

vãgo
Vago
Vaoo
Vago

MDB
Pacheco Chaves
Peixoto Fl1ho
Viniciu.J Cansançfc
Walter Silva

MDB

REUNIõES

Joel Ferreir!),
Vago

l?1'esidente: Gabriel Hermes - ARENA

Turma "A"
Vice-Presidente: HenrIque Fanstone - ARl!JNA

Turma Ç'B"
Vice-Plesidente: Wulson L{)pes - MDB

'.rI'rULARES
ARENA

TURMA "A" TURlVIA "B"
Arlindo Kunzler Athos de Anõ.rade
Dayl de Almeida Eurico Ribe.'o
Heitor Cavalcanti Jo~s~as Leite
Joaquim Ma<ledo Nosser Almeida.
Sinval Guazelli Ricardo Fiúzs.
Theódulo de AJbuquerq11eVago
Vago Vago
Vago -

MDB

José Bonifácio ll1et-ll
Vago

,.,Var;o

Adalberto Camargo
Dias Menezes
Florim Coutinho
Fl'8itas Nobre
José Camargo

'ilUPLENTES

AREJ."'<A

lidhemar de Barros
Filho

Adhemar GhL,i
Alair Fel'l'eua
Altair Chagas
Antonio Mariz
Arlindo Kunzler
Athos rle Andrade
Brasilio Calado
Braz Nogueil'a
Faria Lima
Feneira do Amaral

Athie Coury
Vago
Vago
Vago

TURMA "A"
Aldo Lupo
DYl'l1D Pires
Homero Santofl
Joâo Castelo
Leopoldo Peres
Wilmar GunIltuâes
Vago
'Vago
Vago
Vago

.Aleir PiUlfl1 t~l

Fábio Fon3~ca

HElll'ique-Eduardo
Alves

Presidente: Tounnho Dantas - ARENA

TUl'lna liA"
~ Vice-J:'reSluente: b lu:;a Santos - ARENA

TUl'lna IoB"
Vice-Pl'esidente: Harry Sal1el' - MDB

TITULARES

ARENA
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110) COMISSÃO DE REDAÇ,ã.O _. j2) COMISSÃO DE ~AÚDE

Presidente: Henrique de La Rocque - ARENA
Vi~e-Pl'l'siciente: Freitas Diniz _ MDa Presidente: Janduhy Carneiro - MDB

_ TITULARES Vice-Presidente: Sylvio Botelho - ARENà.

ARENA Vice-Preb1dente; Fábio Fonseca - MDB

14) COMISSÃO D'E SE:RVIÇO PúBllGO

Presidente; José Freire - MDB

Vice-Presidente: Lauro Rodrigues - MDB

Vice-Pt'esidente; Adhemar de Barros Filho ...,
ARENA

BUFLENTES

ARENA

REUNIÕES'

Quartas-feiras) às 15: 00 horas

LocaJ "IlE,XO li - Sala n° 1 - Ramal 6'(/

SeCl'l 'la, Eloá Moreira da Silva Martins Pe-
Iel1'a,~

SUPI~ENTES

MDB

Paulo Ferraz
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

fI'l~,no st\\mm.
Mário 'rellas
Ruy Bacelar 
Sim/ai Boaventura
Vago

MDB

Júlio Viveiros
Rubens Bel'ardo

TITULAR,ES

ARENA

MDB

Vago
Vago

SUPLENTES

BUPLENTI~S

ARENA

:i'.olonteiro de Ba.l'1'CiJ
Parente Frotta
PaSE.os Pôrto
Rez,mde Monteiro
Vingt Rosado
Vago

Abel Avila
Alberto Costa
Antônio Florénc,"
Armtldo Prieto
Emilio Gomes
Fernandes Lopés
João Guido
Juvêncio Dias

Chaves Amarante
FranceJino .Fel eira
Gnmaldi'Ribe~ro
Hugo Agmar
Necy Novaes
Nina Ribeiro
Paulo Abreu

Freitas Nobre
Vago

Adalbertc Camargo
Dias Menezes
Fernando Lyra

Be~erra de Norões
Francisco Libardoni
Getulio Dias

Presidente. Rozendo de Souza - ARENA,
Vice-l>tesldente: Vasco Ne.to -_ ARENA
Vice-Pmsioellte; Léo Simões - MOB

TITULARES

ARENA

Quartas-1eiras, às 15: 00 horas'

Local: Anexo Il - Sala nU 12 - Ramal 694

Secretária: Maria da GlorilL l."éres 'l'orelly,

15) COMISSÃO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇõES E OBRAS PÚBLICAS

ARENA

Agostinho Rodrigues João Castelo
Baldaci Filho Jonas Carlos
Cid Furtado José Penedo
Daso Coimbra Jos,§ Sally
Eurico Ribeiro Lopo Coelho
Hildebral1do Guima- Ozanam Coelho

rães Vinicius Câmltra
Vago
Vago

MDB

Leo Simões
Pedro Lucena
Peixoto l!'ilho

-REUNIõES

Atdillal Ribas
Edilson Melo Távora
Eraldo Lemos
Garcia Netto
José Machado
José Sampaio
Maia Neto
Mário Mondino
Moacir Chiesse

MDB

Alberto Lavinas José Mandem
Amaury Müller Nadyr Rossetti
Francisco Libardoni Peixoto Filho

REUNIÕES

Quartas-feiras, às 15:00 horas
Local: Anexo II - Sala n° 13 - RIIlm.l1 llllll
Secretál:ia~ lllY!via Curi ~~,mell ilifn~lF. '~.J
t:!anto.

Jaison Barreto
Fedro Lucena

Marcilio Lima'

1'1avarro Vielra

Vago

Vago

Vago

Vago
Vago

MDB

MDB
J.ÚllO" Viveiros
Marcondes Gadelha
Vago

Clóvis Stenzel

Siqueira Campos
Sousa Santos
Teotônio Neto
Vingt Rosâdo
Zacharias Selem'J
Vago
Vago
Vago

MDB

Alencar Furtado Laerte Vieira
Dias Menezes Ney Ferreira
Francisco Pinto \Valson Lopes

REUNIõES

Quartas-feiras, às 16:00

Local: Arexo II - Sala n° ).3, - Ramal ~lIll
Secretál'iE: dJi

ARENA ,
Nunes Freire

. Oceano 'Carlelal

TJ:1eódulo de Albuquer
que

Vmgt Rosado

José Tasso de Andrade Vago

Vago

Vago

Américo Brasil

Arnaldo Busato.

Baldacci :>'llho

Brasílio Caiado

Eraldo Lemos

Francisco RollemlJerg

Leão Sampaio

Athié Coury
Freitas Dimz
JG de AJ:aujo J01'ge

Alberto Lavinas
AnapoJino de FaJ. ia

TI1'ULARE&

ARENA

Persidellr,,~ AgostinlJo Rodrigues - ARENA
Vice-PreSIdente: Milton Brandão - ARENA 
Vice-Pt'eSldente: Pedro Ivo· - MDE

'rITULARES

ARENA
Parente FrotLa
Sílvio Venturolli
VinicIus Cãmara
Vago
Vago'

REUNIõES

Têrças-felms, às 15:00 horas"

Local. Anexo II - Sala n° 10 - Ramal 682
Secretát'lh~ Mal'ia Benedita de FrÉntas Brandão

'13) COMISSÃO DE SEGURANCA
NACIONAL •

Geraldo Guedes
Hanequim DRntas
ltalo Conti
Januário Feitosa
João Vargas
.José Penedo
Osnelli Martinelli

MDB
Florim Coutinho Vago
Rui Lino Vago

Vago

SUPLENTES

ARENA

Arnaldo Prieto
liry Alcântara
Bento Gonçalves
-Eraldo Lemos
Flavio Giovme
Joã,o Guido
Marques Fr-rnandes
Salles .Filho

Josias Leite

.Juvêncio DJas

~ Albino Z em

Airon 11,10>

Daso Coimbra
Henrique Fanstone

João Alves

TURMA (lB"

Hamilton Xavier
.1airo Brum
OZÍl'is Pontes
Petrâllio Figueil ede

Leão Sarnpai'J
Leopold~ Peres
José Penedo
Marco Mac1el
Murilo Badaró
Norberto Schmidt
Oceano) Carl€lIa:
Orensy RodrJgues
Parsifal Barrvso
Sousa Santos
Wilmar GUlll1ar5.es

Vago
.Vago

Alencar Furtado
João Menezes
Marcos Freire

An1erico de Suum
Claudio l"e1te
Joaql1lm Ooutmho
Jose Carlos Leprevost
Jose Pinheiro Machado)
Marcelo Linlmres
Marques Fel'nandes
Pedro Collin .
Raimundo Dmi~

Rogério Rêgo
Teotônio Neto
Vago

MDB

MDB

'FITüLARES

ARillNA
TURMA "A"

Getúlio Dias
João Arruda
Jose Camargo
Pedro Faria
Ulysses G·unu3"rães

Adhemar Ghisi
Aroldo arvalho
Ernesto Va lente
Henriqué Turner
José Carlos
Lins r Silva
Manoel 'Eaveila
Passos P.!'l'LO
Pires Saboia

Antônio Bresolin

Presidellte: .Flávio Mal'cílio - ARENA
'TURMA <'A"

Více-Pre&ldente: Lopa Coelho - ·ARENA
TURMA <'13"

Vice-i'l'es,r)ente:, Thales Ramalho - MDB

~ 1) ·(30MISSÃO DE RELAÇõES
EXTERIORES '

REUNIÕES

Quintas-fEiras; às 16: 00 h~as

Local: Anexo II - Sala n° 14 - RauloO.1 672
Secretano, Hem'y Binder.

Cantidio Sampaio
Vago

SUPLENTES

ARENA
Ary de LilThJ,' Vago
Francisco I·wllemberg Vago
Prisco Viana

AdOlpl10 rJe UH/e'ra
Aldo [i'a.gundes
Anapolino de F'ana
Di s l\IIenezes
Prancisco Pint,o

Alieu Gasparmi
Alvaro Gaudenc'
Arnaldo Prieto
_.ry Valadão
Daniel Faraco
Diúga Mon1ura
Faria Lima·
Fernando Magalhães
Fle::a R1beiro
Geraldo" Queaes

'Hermes Macedo
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cor~JlSSõEfI DE ImaUÉFllTO

;1) COMISSÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO

2) COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

COí\JlISSõES ESPECIAIS, EXTER~lAS

E MISTAS

H>1íael Faraco
Vago
Vago

MDB

Marcos Freire
Severo EllLlJio

I1IDB
'teíl.as Dinl::
,'ose Freire

MDB
lluy Ltno

MDB
Patrônia Pigti~il'ed(J

Vinicius Cansançilo
SUPLENTES

ARENA
LVO .Blaga
José Pinheiro 1~[a('ha.u(r

Jose S8mpaio
Prisco Viana

SUPLENTES
ARENA

Pedro Carneira
Vago
Vago

Alva~o Lins

Pábio .Fonsêca.
l"ernando Lyra

ruraldo Lelnos
F'rancisco Rõ113mberg
B'urtada Leite
GrimaJdi Ribeiro
Hildebrando Guima-

_.\es

J. G. Araújo Jorge
Joel Ferreira

Ant6nio F'onh-s
B'rancisca Pillé:J

Edison Bonna
Eraldo Lemos
,Tal'mtUld Nasser
Leopoldo P~l'e3

Nasser Alrneiebl
Nunes Freire

João Castelo
Juvéncio DIaS
MauJ:Ícw 'l'oleclo

Siguem, Campos
Stélio Maroh

REUNIôES
Quintas-feiras, às 15 horas

Local: Anexo 11 - Sala nÇ 8-A - Ramal 6tH
Secn,tmio: José Macio Bimb"to .

6) COMISSÃO ESPECIAL DESTlíI1A-OA fi.
ESTUDAR. GLOBAU,/IEPJTE O PROBLEí\1A

DA POLUIÇÃO f\MBIENTAL

Pl'esidente: Faria Lima - AREN'A
Vice-FreDidente: Aureliano Chave;; - ARENA

Relator: Monteiro de Banos - ARENA
'.rI'rTJLARES

ARENA M D B
Ferreira do Amaral Thales Ramalho
Marques Fernandes Walderniro Teixeir"á

SUPLENTE~

Mário Telles Pacheco Chaves
Reuniões: Terças-i'eims, às 17 horas
Local~ 1\.nexo II - Sala 8-A - Ramal 603
Secl'etari~ Allia FeliciCf Tobias

REUNIõJ!,S

Quartas-feiras às 15 horas
LOC81' únexo: Il - Sala nO 8-A • Ramais 605 e SOO
SecretafÍú: AgostInho Flores.

5) COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO
.ECONôMICA D-,\ AMAZôNIA

Presider.te; Joaquim Macêdo - ARENA
Vice-Presidente: Júlio Viveiros - MDB

T!TliLillms

ARENA

Josâ AlveD
José Pened()
Ruy Bacela&'

MDB

Walter i5l1Va.

Vago
Vago
V:1go

lV1DB

Pedro Ivo

SUPLENTES

ARENa

WIlmar GUlP1alaeS
Vago
Vago
Vago
Vago

MDB

SUPLENTES

ARENA

Wilmar Dallhl1hol
Vago
Vago
Vago

José Bonifâcio Nero
SilVlO de Abreu
Vago

REUNJõES~

Terças-feiras, às .15 110ras

Local: Anexo II - Sala ll-B - Ramal 604

América Brasil
Henrique l'an,tone
Joáo ela Câmara
Ubaldo Barenl

Argllano Dl',llo
Fernando Cunn:t

Cado:, Cotta

Adhemar Ghisi
Alberto floffm:1nn
Dib Cherem '
ltalo Conti
Lama Leitil,o

Ellói Lenzi
Getúlio Dia.

Abel Avila
Flávio "}wvinG
João Vargas
Sinval Guazelli
Vasco Amaro

3) COMISSÃO D'O DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO §lUL

Presidente: Aroldo Qarvalh() - ARENA
Vice-Presidente: Silvio Barros - !vIDB

TITULARE$ ~

ARENA

IvIDB
Alencar Fmtmlo ,Jalson Banem
JG de Araujo Jorge Jos", Mandelli

RE:UNlõES

Quintas-teirM, às 15 horaf,
Local: Anexo II - Sala, na 8-B - Ramai!' 607

e 608
Secreuui": Divl), Yedda Veiga de Lemos.

-TITULARES

I.RENt.

Secretálio: Haroldo Pereira· de Alcântam Costa

Edgal'd Pereira
Ernesto Valento
Francelino Pereirc
Januário lTeito:t<"l
.Jol'!!(J VarJl:a;;

11-) COfVlISSÁO DO POLíGO[110 DAS SECAS

Pl'esidents: Lui~ Garcia - ARENA
Vice:Presidente: Henrique Eduardo Alves - MDB

jViarco~ Maciel
Oclulio .vúmingues
Pa5sos .?õrto
Pa.ulino ClCero

Vago •

ARENA
l\lal'cílio Lim!}
Rezende Monteiro
Vago

MDB

\Valson Lope5
Walter õiJva,

REUNIõES

SUPLENTES

ARENA

HW,ll do Flüza.
RogêJ:io Rêgo
Vasco c~eto

Bento Gonçalves
Eraldo Lemos
Ge:aldo Bulhõm
Josias Leite

Henrique Alves
Rubens Berard0

Djalma Bessa
Fernando Magllh5es
Gonzaga Vasconct,;;!cJ3
Homero Santos

José S.mlpaia

DHEl'"E: STELLA PRATA DA. SILVA LOPES

Local - Anexo Ir - Sala 8-E - Ramal 604
- Ramais: 603 e 604

MDB

1 hales Ramalno
Vinicius Cansanção

Franc13co Pinto Vz.go

SUPLENTES

ARENA

Quil1tas-fail'as, às 15 1101':15
Local. Ane:w II - S!da 3-A - RamBjg 611 e 613

Sccretãrit, - Maury Teixeiré\ Feneira

CHEFE: YOLANDA MENDES

Senetaria: Anexo II - Ramas: 609 e 610
- Diretor: 42-5300

11,EUNIoES

Presldp.l1te: Lomanlo Júnior - ARENA

Vice-Presidente: Oceano Carieial ARENA

Ptesi(lfente: GarcIa N<.'to - ARENA

Vice-PrESidi)nte: Juarez Bernard83 - MDB
TITULARES

Ary Valadão
Brasília Caiado
Emanuel PinheirQ
Jarmund NltSSel';

. Gastil.a M:üll~~



Sexta-feira 28 DIÁRIO DO C0í'JCiRESSO l\JP.CIO~JA[ (Sc~.ão Ir
SJECRJETARIA IDA CLwIARA DOS Il'EP1UTADOS

111 :::10 de "i 971 13,';11'

~Of;J~UFiSO DE 2~ Er\lTRÂ~ICIA 'PARA TAQUíGRAFO-REVISOR
, O Diretor-Geral comunica. aos inJ:~ressados que a identificacão .da prJ:'>oo
,va ~écnica de ditado se verificará quinta-f!3ira, 27, às 'H horas, 'na COOfú<!-
naçao dos Concursos. ' -

As 2', e 3~' p~ovas realizal:-se-ão nas sessõe~ dos dias l·e 2 de junho ou
na:', do dla Ses;Ull\U> ~,,~ ;;'°gmnt",<. caso algum motivo de ordem té<jnica o
eXIJa. ' >

Ei'asília, 2", de maio de 19'11. _ Luciano B. Alves de souza, Dil'etor·Ge,
:ralo - ' .

RESULTADO DA 1~ ra,OVA Tl1:CNICA

82,25
'19,75

'78,25
76,50

75
'74,50
63,25 '

95.

Nota.NOME

8

5

6
'í

(I

3
11
2

Brasília, em 27 demaifi de 1971. - c;,era!do de Anclrade W'-:er:"':n-e-'c/'-c--:D"">~'l'eo
tor-Geral Substituto. ' I •

Cla~Sificação -\ Inscrição

------''------.-:.1---:-·-' ••---------'-..:.----
],na Dora Silva de Mendon-
ça : .

Maria' Rosinda Ramos da.
S'ilva,. . ...••.... ~'" .-...

Waltel' José ds lVIedeiro,;' .••
Fa'ulo VoLl1ei Bernardi Xa-
.vier .•... ' ; .
Fernando Màl'ques ..•.... ,

I> Eleonora' .Rocha de Azevedo I
.Le~ Machado ..... : .... o< '/

Alrmr G0!llesde Farras .. o<. -

-interessados para a. devoluçã.o da 'im
portância correspondente à taxa do
exame psicotécniCo, de 3 a. 11 de já
nho, das 9 as 11 hol'ap, no 20Q andar
do Ane:~o I, sala 2.

Bl'aSilia; em 25 de maio de' 1971. 
Luciano B. Alves de Souza, Diretbr-
Geral:' "

~{'jr~CURSO PúBLICO PARA
jAGlUíGRAFODE
•DEBATE8/'1968

Em virtude de não terem sido ho
mologadas as inscrições daquele. con
curso no momento oportuno,.por mo
tivo de fôrça maior, convocam-se. os




