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CONGRESSO· NACIONAL
FaçO saber que CI Congresso Nacional 'aprovou, nos têrmoa do al't, 55,
• 19, da Constituição, o cu, João cíeores, Presidente do Senado Federal,
,Ilromulgo o s e g u i n t e ,
DEORETO LEGISLATIVO N~ 71, DE 1Jl70

Faça saber, que. a C{Jngresso Nacion.aI aprovou, nos têrmos do -tll'tigo
55, f l i1, da Constituição. e eu, João ctecras, Presidente do Senado Federal,
promulg» o seguinte
\,
,DEORETe LEOrsLATIVO;N9 74, DE 11170
Aprova o texto ao uecreto-tet lI,P, 1.126, de ~ de OUtubro 19'10;
Aprova0 tea:to do Decreto-lei 119 1.129, de 13 de outubr/J
que jtxa os oencimeutoe básíoos' do pessoal docente âorensmo mé- .
'
de 1 9 7 0 . ,
dio jederttl e, dá DutrllS prOlJiàênc!a8.
Artigo única. E' llprovado o texto do Decreto-lei nQ 1.129, de 13 de
outubro de 1970, que "lIltera o i 19 do artigo 74 da Lei nV 3.807, de 211 ,
AI't. 19 i: aprovado o texto do Dccreto-leí 119 1.125" de 2 de outubro
de agôsto de 1960".
.e 1970, qUe Ilxa os vencimentos básícos do pessoal docente do ensine
Senado' Federal, .21::i as de novembro de 1970
inédio 'federa.l e dá. outraa provlt\êricias.
.'.
"
Art. 2~' este Decreto Legislativo entra em vigor na data dc SUB pll.
JOAO CLEOFAS
'
bllcaçáo.'
.
Presic1entll do Senado Federal'
,.senado Federal, 27 cW novembro de 1970
, '7aço saber que o COllg-resso Naciollalaprovou, nos têrmo~ do artlg4'
JoÃo CLEO~·A.'J
,H. t"l~, da- constituição, e eu, João Cleofas, Presidente da ('lenauo Federal,
ll're~idénte do Sena.do Federu.!
promulgo
o seguinte
....
Dl!XJRET<.l LEGISLATIVO NQ 75, DE 1970
l\'a,ÇO Ioi\Der 1).\10 c' Co.ug!'e.s(I Nacional aprovou, nos tfl'mOA do lI1't. li!;:
t 1'. da. OonstitUição, /I. eu, João Cleot'M, Presidente' do Sonado Fooe<41,
Aproúi. ~- testo do Decreto-!el n9 1.130, de 19 de Out1lbrtJ~'
'IIroml\lgo Ü', seguinte {
"
, de 1970.
_,
I
DECRE':fO LEGISLATIVO N9 72, DE 'l~70
ütlgoúnlco. To' .aprovadú o texto do Decreto-lei n 9-1.130, de 19 de
outubro de 1970, que "aUcra -!!C estrutura do Grupo Ocupacional CT-LOO
, Aprova o testo-da ])(ft.'1'Qto·lel n9 i .1,27 de 12 de outubro fIe 11170
_ Aeroviário, do Sel'viço Público Federal, e dá outras providências".
AI'tigo única. li: lloprovado c liexto do Dccreto~lel n Q 1.127 de .12 de
Senado F'ederal, em 28' de novembro de 1970.
outubro de 1970, que "autori:m a InstJtulç1!.o dtl regime especial de trabalho
JOÃO CL'EOFAll'_
de' retribUlçí'ío para servidores civis do Poder Executivo destacados para
Presidente do Senado Ped'eral'
desempenho de at1vlda.des compreendidlUl rIR primeira etapa do Programa
.
. ,~
,
Integração Nacional".
Faço st\.'.et' ((ue o Congresso 1"ácional aprovou, nas têrmos do artlg/J'
,
Só1'lado l!'OOE'I'a1, 27 de novembro de 1971J
.... Inciso V1I. da C\!Ustit\úçiío, e eu, Joll.o Cleo:rns, J;'re?ider.:e do Senado
JoIo Ct,llOPML
1I'ederal, promulgo o segulnte
Presidente do Senado Federal'
,
. DECRETO LEGISLATIVO N9 7a,DE 1970
l!'aço sa.hlw
e Gon(!:t'easo Nacional aprovou, nos têrmos do nrtigo
Dá n02'a redaçdo ao "caput" do artigo 19 do Decreto Legls..
'5 f 19, da·Constitulçáo, \l eu, João cleofn.~, Presidente do Senado Federal,
.lativo n." 41, de 14 de 1ulho de 1970, que jixa os subsldios do rrestS!l'Droulgo o seguinte "
'
.
'
dente e do Vice-PreSidente da BepijbUca para operioão que vai de 15
de março de 1970. a 15 de 711arço ãe 1974.
,
DEORiE'l'O LilGISLA1llVO N9 73, DE 1970
Art. 19 O "caput" do artigo 19 do Decreto Legislativo n9 41, de 14
Akrova G texto do Decreto-leI 7;91:128, de 13 de OllfUlwo de jl,llho
de
1970.
que
fixa
os
subsldios
do
Presidente
e
do
Více-Presídente
de 107,0.
"
4a República para Q periodo que vai de 15 de mRr90 de 1970 a 15 de
.
Artigo üníec. m' ap lovado o-texto do Decreto-lei, n.' 1.128, de 18 de inarço de 1074, passa a vlgorflr com a seguinte redação:
"Art. 19 E;' ilxado o subsidie do Presidente da República, na legistubro de 1970, quo .ltutorlza o parcelamento' de débitos decorrentes dos
. nça"mentos do Impôs!;o T~rritlldal Ruml e das contríbuíções devidas ao Jatura. a se iniciar em l11e fevereiro. de 197, em -Cr$ 8.000,00 (oito mU
óruzelrOS) mensais. li "
•
,
tltuto NllOional de Colonização e Reforma Agráda ,(lNGRA) ti dá outras
Art. 29 Revogam-se n!l dísposlções em. contrário. I
'
'rovldênclas.,
'"
, ' , , '
"
,
SClUlQO l"edlirnl, em 28 de novembro de 1070..
~'
,
Senado J!'ederlÚ. em 28 de novembro de-1070,
.
,
Joio CLtOFAlI
'
,
, ,., "JoÃo CL'EOi'A8
Presidente' do Senado Federal
pr~l'Id8nte do Senado Federal
"i
'.
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.congresso' NaclolJ.ll,l 'nos têrmos do 8' - Em ExPosiÇil.o de Motivos ~ sõ'parágrafo 19 do artigo 55 da. C!lOtllltl- bre a matéria, anexa à MenSagem
'tulçll.o, o texto do'Deereto-lel nüme- Presidencial, o Ministro dá Indústria
..Da Comlsslfo Mista, sõore (I' Mensa. 1'0 l.pZ, de 13 de novembro de 1970, e do Comércio assim' ~elare(le a. ue-gem n9, 28-70 (nQ 411.70, na orlo, que prorroga. o prazo de que trata cessidade da. prorrogaçao contida no
'o art. 19 do Decreto-lei n 9 46, de 18 Decreto-lei em exame:
11,) , do Senhor Presidente bdei BcUe••
"de novembro de 1966".
.
pública, 8ubmetendo a deU crag..o 2. O Decreto-lei n9 46, de 1966, em
"Com o o~jetivo de unificação
40 congresso Nacional, o ieeto eto seu -artigo 1~ concedeu pelo prazo
_ slmPUfica!lao,. processa-se,
no
DeC7"eto-lel n9 1.132. de 18 de no- de quatro anós, isenção dos impostos
mpmento. nÇJ Mmistério da Invembro de 1970, que prorroga o de Importação e de consumo sObre a.
dustrla e do- Comércio, o .reexame
prazo de que trata o art, 19 do De- lmportaçãó de equipamentos máqui
da
legislação e da slstemátlca
, ereto-lei 129 46, de 18, de novembro nas, aparelhos e lnstrumentos, com ~
dos incentivos Bdmln1strados petze 1966.
a.cessórlos sobressalentes e ferramen10 C0D3elho, de Desenvolvimentq
Industrial através dos seus Oru:Relator Senador CarlO1' Llnden. tas destiIÍadas à Jndústria de produ.
~g.
'
tos lilimentares, à indústrIa de fiapos Execu~vos.
.
Ocorre que o Dccreto-lei nú, Com \ ti Metllll\gem n9 28, de 1970 c/ío e, tecelagem, à. Indústrl.. quúni1C:l$).' , ó ~J1~Í' l?leside!lfíe ~l,\ ~. !la, às indústrias de materiaiS elétri·
,mero 46, de. 18 de nove':llbro de
iãí'!\PKca ~mete • ~,elll.Mio- dQ CllS e outru..
' 1966, que crlOQ 08 Incentivos.fis~ .

PARECER
o
1 O
N 65, de 97

cais para' OI projetos' 'que se tm ..
plantassem nos setores das in, dústrlas químícas, de alimenta-.
ção têxteís materiais elétricos e
.êtetrôntcoa e de, materiais de
construção civil, tem 'seu prazo.
de vigência até 21 do corrente.
Nessas condições. a fim de evi.
tar solução de continuidade no
processo de administração, dos
·1ncentivos, fiscais, até que esteja
concluído o exame global da le.
gislação relativa aos demais seto..
·res, 'tenho a honra de submeter
B,'VOSIUl Excelência o anexo projeto' de Decreto-lei, que visa estender até . 31 de' dezembro do
corrente exercício, a vigêncla do I
referido Decreto-lei n9 46."

57G8 Sábado
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- Como se verlhea, trl.f.a-se :Aocliscutívclmente, de matéria de "interêsse público reíevante'', a que' atude o art. 55 da. Conslltulção.
K
edição do Decreto-leI em tela
não ímplíca em qualquer aumerzo de
despesa. encontrando-se encur .'rndo
no Item n tla mesma
~osiçM
constítuctouaj - "finanças públl~as,
illcluslve normas tributárias".
5 - Ante o exposto e concordando
com as razõea que levaram o Govêrno
a editar o Decreto-lei n9 1.132, de
1970, opinamos pela sua aprovação,
~
na forma. do segulr.l.e:
PROJETO DE DECRETO LEGIS....9 16, DE,1970 <CN)
LATIVO ••
,Aprova o testo do Decreto-lei número 1.132, de 13 de novembro de
1970.
,
O Congresso Nacional tlecreta:
Artigo úníco, E' aprovado o texto
do Dwrcto-1el n 9 1.132, de 13 de noveznbro de 1970, que "prororga o prazo de que trata o art. 19 do DecretoleI n 9 40, de 18 de novembro de 1956".
E' o parecer.
Sala das Comissões, em :'6 'ie novembro ele 1970, - Deputado JoaqUim Parente, Presidente. - Senadar Carlos Llndenberg, Relator. Senador Fernando corrêa, - Seriador Antônio Bernarties, - senad~r
Sitie/rcclo Pacheco, - Senador qUtdo lIiondim. - Deputado F/avlano
Ribeiro. _ Deputado Leão Sampaio.
_ Deputado Amaral de souza,
Senaaor PavIo Tôrres. - SenadQr
nU'1 comeno, - Senador Seba8tlao
Ari:her - Deputado Dirceu Cardoso, - Deputado RCJls Pacheco.
Depl1tllf10 A~lapolino Faria. - Senador Pelrônio Portella. - Deputado -Llt~a Freire. - Deputado pau"
lo lIfaeiel.
'
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===1
contribuinte é obrigado a realizar as
despesas de investimento antecIpadamente ao cálculo do tmpõsto de ren: da a pagar, ao contrário dos outrOtl
, Incentivos, onde o investimento é rea- ,
Iízado com uma parcela reduzida do :
próprio ímpõsto",
>

3. "l11ste esquema motivou prlnci..
patmente" - prOl:Segue o referido'
documento - "aquêles investidores 11gados aos setores fndustrtaís, que tinharn na madeira ma matéria-prima
principal (celulose e papel, metaturgia. serrarias ete.) sendo Insuficiente
para indul!lr outros --investidores, O
que explJca. a pequena participação de
Incentivo ao desenvolvimento florestal (3%) "no total de opções dos contribuintes. Dal o acanhado resultado
obtido pelo incentivo fiscal à sllvlcultura. onde o número de' árvorea
plantadas em três anos é comparado
à demanda da indústria em apenas'
UtII".

.

,

4. Afirma, ainda, o MInistro de Es_. RE!'Al1:n"õES E PARTICULARES
_
FuNCIONÁRIOS
tado da Agricultura que a llJteraçiíO
..
do Il$quema atual "colocará o incenCapital e Interior
Câpital e Interior
tlvo fiscal ao f1orestamento e reüoresOr' >0,45 tamento dentro da mesma slstemãtfSemestrs ;.U'~,-,••>u,~.,,-~ Orl 0,50 Semestre L•••.·_uO.·~· ....u
ea dos outros estimulos fiscais, permtCrI 0,00 tlndo ao contribuinte. em Igualdads
Ano uL....._o.Ü"..-._.>u~d Cr' 1,00 Ano v~.·LOCnJ.:o:H.'-;;'
de condições, escolher a natureza do
incentivo que mais lhe convier". Exterior
5. Estas aJterllçôes; conforme s.
B:&terior
conclui da leitura da referida ExpoI
CrI 4,00 f Ano
Orl 3,50 slção de Motivos, consistirão na "pa4no U ........." -L'l.Ub......-LV,O:
.-.-.:.;,-.u.......~~
dronlzação dos mecsnísmos de captação de recursOS de Incentivo fisca.!.
PORTE AtREO
que irá, certamente, eliminar um
obstáculo que tempo prejudicado enorI ' Cr$ 204,00 florestais
memente a írríplantação de projetoll
,.mestre •.••.••.•y •.••• ,(}rl 10Z,OO Ano 0:0:· ......-·-.·····,.-···_·
em áreas que, 'como o Nordes~, apesar da evidente-necesslda._ 'E"ce'tuadas as para o' e~te"'or,- que Hmpre serõ» anuats, as
de de cobertura. 'arbórea" e no aper'"
'" "
ts
reíecsmecto de disp-iça-o do D"creto
, assl'naturas podera"o ser tomadas em qualquer época, por se
...._
leievn9 1.106, de 1970."uma
vez que no
P RECER
' meses oú um ano.
.
esquema de estimulo' à sIlvicultura o
A
.:... A remessa de valõres, sempre a favor do Tesouro do Deparcontribuinte é obrigado a realizar prlN°_66, de 1970 tamento de Imprensa Nac!onal, deverá ser acompanhada àe
melro a despesa, P!ll'll depois usufruir
a COlnissão 111isUt., sôbre ti .'1ens(tesclareciméntos'quanto
à
sua
aplicação.
tio benefício e coustderando que. do
Da
ã
época do - referIdo Decreto-lel já ti"'-.; yellL 719 2!l-70. WN~, - N9 412-70,
08 suplement08 ds edições dos 6rgllos Oficiais s6 ser o rem~nha.m sido realizados Investimentos
1UL Praaldéncia c1.a. RCOllbllca, sub- tidos aos as--'na"'-tes,que o solicitarem no ato da assinatura.
no setor florestal, por fôrça de' prs.metendo ao conaresso NaC'.r'lla/ o
.. \"'
I
t~to do DecretO-lei n.Q 1.133, de 16
__ O preço do exemplar atrasado será acrescido de cr$t- 0,01 86
zos e épocas d tll.dos pelo quadro cUde 1970" que altera a
d C,~ 0.01 or ano se de anos ttn erlores.
màtíco, a redução de 30% prevista padva 'l-IJW."fll"ro
, "V,,"
. do mesmo afIO, ti e r.
"
"
_
,-,
ra todos os Incenttvos 11. parUr da
lef/ls!aqéo do .impõsto ~ôorB proexerclcio de 1971, viria atingir os produtos Í!lãustTUllizaa08 8 clã llutras
jet,os florestais executados em 1970. o
provlrJ€'lIctas.
quais conseguindo blCla1 o con· Deput!ldo Joaquim Parelll.e _ Depu- que c on fi gur~rIa ti_ma sltu !lt;ã o, d e i nR~l(ltor: Senador, Paulo Tõrres
celto de interdepenJê"cía fixado 'tado SinvaZ Boaventura _ Uaputado Justiça, por SI! retirar o incentivo deO Senhor Presidente dI.' Re,Júbllca,
pela legislação dêsse tributo con- Alliz Badra - Deputa10 peGro Faria pois de já. reallzado o Investimento",.,
nos térmos do parágrafo ~9 da art!seguem uma. reduç'lr, a~entuadá - Dep ut a40 AdUlio Vianna.
6. Como se vê, a ma.téria é "urgen"
go 55 de. constituição, nubmctell, fi
da base de câleulo com prejuí- .
'PARECER
te e de interesse públlco relevante" li
comdderaç~o de CO'1gralw NadaM!, , zos graves para. a ~re~eil,a desSE!
versa. sObre finanças públicas (iteJl1
o texto áo Decreto-lei n~ 1. i33, de
,tributo, além de se criar dcI',tre
N° 67. de 1970
n, artigo 55 da constituição). perml16 de nov~mbl'ú de 19'10 'lelo qllal
os contrIbuintes do setor uma si- ,
tlndo que não sofram as reduções
é altcrada a legislação do impôsto
tuação de, deslgualdad9 de tr1l.ta~ Dct Com188/iO M18ta, tncll.mlllda de previstas no Deerete·lei 'n9 1.106. 0If
sôbre 1Jtouutos inrlustrlltll2':!1tÍGf, \1·
mento tributário, cmn reflexos apreciar a Mensagem nQ 30, de 1970 investimentos realizados até a data de
saiu'lo a permitir adequar e corrigir
nas condições de eonooaêncla..
WN) - (lIfensagem 1/,9 413, na Pre- sua publlca!lão
Com ti rllformulaçã!1 em foco, sidência da Rvpública>, que subme- 7. Ante o exposto, nada. havendo a
situações que a experH!ncl'1 demollStrou pas.~lveis de aperfelo;oamento,
arma-se a Fazenda da necassãria te il. deliberaçao do Congresso Na- opor ao referido Decreto-lei oplnarnoa
As rs.zõ~s que determinaram e Jusnorma. legal para 'OrJsr<lr a eva- ' aionaZ o texto do Decreto-lei llú· pela sua aprovação, ns. forina do set1flcllm a edição do I.llwet ....lel cisão".
,
mero 1.134:. de 15~ de ,llovef!l~ro de glIinte:
.
,
'
""""0 ih';" ele Mo
Ante o exposto, nada havendo a '19'10, i!ue ~lte:a a sUltematrca dll
t a do. eooti (as
em "'A" 3 V"·
, • - """" ao referido Decreto-Iel oplnaincentIVO' fIScal' eoncediaos a em- PROJETO DE DECRETO
tJvos do Ministro tla .~1.endl1" estão
pela sua apro"""õlJ na forma. do preend!mentos floresta18".
LEGISLATIVO N9 18,
assim consubstanc,ladas'
........ ,
DE 1970 (CN)
seguinte:
'"
Belator: Senador Antônio Feman. '~ , ,
"P~lo 'artigo 19 cUlda.-Stl com
PROJETO DE DECRETO LEGlST'- des
Aprova .0 texto do Decreto-lei numcrO
definição de novos fat;o,; gerado.0.=
1 134 d 16 d n
b d 1970
res, de cOITlgir la.cuna.s ela Jegls- TIVO N9 17, OE 1970
Nos têrmos do g 19 do artigo 55 da
• '~
e ovem ro e
•
laçiio atual, que a ptática 1e· AprOVG o texto do Decrew-lei mime- Con~tltuição. o Senhor presldenj:e da _O COngresso Nacional decret~:
monstrou capazes oie pcrmltlr il.
ro 1.133, ae 16 de novembro de Republlca_ submeteu à,dellberaÇllo do Artigo único. E' aprovado ri texto
evasão ào impOsto, com reflexos
r970.
congre.s~o Nacional, acomp!U1hado de do Decreto.lel n9 1.134, de 16 de nol)!> a.~ecada.ção da Fl.'Zenda NaExposlçao de Motivos do S~or MI· vembro de 1970 que "altera a slsteclona!.
O Congresso .Naclonal decreta:
nistro de Estado da Agricultura,
mãtlca de incetÍtlvos fiscais concediO artigo 29 visa .a. po~bl1itar a
Artigo Único. 1l: aprovado o tex· teXto do Decreto"Jei n9 1.~4, de 18 dos a empreendimentos fioresbis"
Introdução' no mer~o nacional te do Decreto-lei 09 L Ua de 16 de de novembro de 19'10 que áltera a sls•
dos recipIentes de ,[,10) ~(.tle way" novembro de 1970, que 'altera a. le- temática de incentivos fIScais conce- Bala das Comissões, em 26 de nopara cervela9, re1r1gera'útes e glslação s6bre produtos Industrializa- didos a empreendimentos florestais". vembro de 1970. - Deputado Amaá~uàs minerais, meí!dll que, sem dos e dá outras providêllcias",
2. Na Exposição de Motivos <E.M. ral de soulb, Presidente - Senador
dúvfda, ensejará um rapido in- 1l: o parecel'.,
_
223-'70) enviada ao - Excelentlsslmo Antonio Fernandu. Relator -" Sens.Cl'l!mcntó não só no setor mdusSala das Comls.sõeS, gm 26 de no- Senhor Presidente da República, o dor - Sluelre~o Pacheco Senaej0.l!'
trlElI dos aludidos re,llllentes (v!- vembro de 1970. - DeP'ltt:lu Floriano MinIStro da. Agricultura afirma que "a G!lldo Mondzm - Deputado FlavianG
dros -e latas), coma Inclusive no Rubim, Presidente - '3eu'ldor PaulO anâl1se da legislação de incentivo fls- RIbeiro - Senador Pauto TOrres de cerveja.- e refrlge-3"1t"!,.'
TiJrres, Reator. - Senador sige/redo cal traz - à mostra uma discrepância sen~or lluy Carneiro ~ Senador SeOs artigos 89 e 49 estabeleccm Paeheco - Senador Guúú. 410ndlm entre o sistema de captação de re- basHao Arelli!r - Senador Petr(Jnto
uma. nova slstemât!~l. quanto à Deputaao Ama.ral de SflUza - cUrsos para. o desenvolvimento flores- Portella - Senador Fernando Carril"
bns1l de cálCUlo do tmvi'sto sõbre Deputado Flaviano lUb~"o - Sena- tal e os outros incentives de lIatureza Deputado Joaquim Parente Produtv.'l IndustrllllWldO! inei- dor An'Mnio FeTlUlndes .__ '3enador regional ou setorial. No esquema de Deputado Slnval Boaventura - Depu(lonte sf,bre beb!dllS, tlJ,1 provldên~ Fernando' CorrIJa. _ .'lerlador Petrll- incentivo ao Flol"1'stamento e R>mo- tado Adulto Viana - Deputado PedrO
c'n. re imp6e em dee"'têncla da 1110 Portella Senad'II SehastiãQ 1"fsle,m~ntD definido pela Lei número ar ia - De~tado Alliz BaãrlJ
úLuo.çao dos contnhllluies 'llS Archer _ 'senador fl.lI.u camelr0..r 5.106, de 2 de setembro de 1966, o eputado Flortano Rublm.

mõS

°

b

Plp.~I~ri'-o-,eó~jaR~$~Cr ~ACiOI':J~lr ~($eç~?wPEi
COMISSÃO MISTÂ
ecf
M' a I1!OUl11 bl.... UI' apr ar, a
ens gem
119 27, de 1970 (tW) que submete à
c071clderaçtlo do Congres80 Nacional
o texto do Decreto-te; n9 1.181, de 30
de outubro de 1970, que "declara de
i,'!cr?ss(! da. sC[JUrança nacio11fl! os
llfUnlcbnos de Marabá, AltamlTlt, e
ltaltuba no Estado elo Pard!'.,
,' n '

J_

~

AiliIlIN'.IIi
Senadores:
:r: Pedroso Horta. '.
"
". Slgefredo-Pacheco
3. Regls Pacheco
2. Antônio F;ernande4
4. Adyllo V~,a~lL
,\
3:- Carlos L1ndembel'lÍ I
_
Calendá~
'4. Paulo Tõrres
'
DIa _ 18-11-70 _ ll: lida. .. M'ênS&- 6. Fernando Con'l!ll<
gem em Sessáo Conjunta'
6. Guid() Mondlm
'.
;. ,
'1'. lE'etrômo porte~ ,
lJeputadoll:

1~. Caruso da Roc~

l'lovembro da 1970

5769

ter sido ,submetido à discussão,
, e, APÁS
o Parecer- é' apsovado;
Naca .
tratar,
I,cerra-se:a
reumao.
,.

vo~ção,
mals'~~vendoa'

en-,~

I

Para ccnsjar, eu, J. Ney Pas.os
I Dantas, Secretário "ad hoc" da Co, missão, Iavreí 11 presente Ata, que lida I e aprovada, ê assinada
pelo Senhor
. PresIdente e vai à publlcaçú".

.

I ,

'

f Comissão Mista Incumbida de cstudo

; e-parecer sóbre.'a Mensagem n~ 29,
SEGUNDA ~O, RiEALrzAOA mi~:o-Pa~~-~~;~CI~lí:;e3~:~r~rC3;
DePutadaS:,
\ de 1970 (CN) , que submete à deliEM M DE NOYEMBRO DE 1970 ,Relator, às 16,OO. horaa, na' Sala de 1. Amaral de ~ou~
1 beração do Oongresso ,Nacional texAos Vinte e seis dias do mês de no- Reuniões da. comíssãc de Ji'1na.nçaado 2. Flaviano Ribeiro
to do oeoreto-te; n~ 1.138, de 16 de
vembro do ano de .míl novecentos e senado Felleral. '
, 8, Janary Nunes'
nOllembro de 1970, pub1ioado no DIásetenta àS quatorze e trinta 11'or~, na '
~ ,4. JoaqUim Paren,te
fio Oficial -tilbseq/jente, ':que altera.
Sala dê Jl,euniões da. Comissão de Fi- - _Ap~esentaçao do pareeer/ ~ll}! 00- 5. Leão Sampaio '
nanpas do Senado ~ederal, presentes míssão, de acôrdo cOÍII & art. 11(1, do ,6. Luna F,reire ,
a llJgislação do impd8to sôbre proautos industrializaMsl
dá outras
08 Senhores Senadorés Cattete Pinhei~ Reg1me~to Comum.
7:. PaUlo Maciel
'
'- ,
proVÍdénc{as.
ro, Milton TrIndade, Paulo Tôrres, VlcPrazo
_MOS
-torlno Freire, Ney Braga, Petrõnio
-,
,
c,'
POl't:ella, Guido Mondlm, Sebastião Ar- Até, dia 1:-4-71 - Na Co~ão ~l~ta.i ~ . Sên\\dores:
COMPOSIÇAO
cer, Bezerra Neto, Edmundo Levl e . Ate dia. 28-4-'11 - No oongresso Na.- 1. Sebastião Archcl'
Pre61dente: Deputado Florial1o RuRuy Oarneiro, e os Senhores Depu- Clona!.
':l. Oscar Passos
'bím.
.tados Doar. Mendes, MOn8el1hor VieiCOMISSÃO MiSTA
a. Ruy Oarneiro
Viee-.Presidente: Deputado SlnvaJ"; ~
ra"Regls Pl1checo e Adylio Viana, sob
.4;. Adalberto..Benns.
~ventura'.
"
"
Deputados'
Rela.tor: Senadilr PaUlo Tllrres.; ,
a presidência eventual do Sr. Depu- Incumbicfa, de apreciar lt .Mensagem
tado Dnal' Mendes, reune-se a comís- n~ 2ll. de 1970 (CN) que submete à
• .
, - .
são 'Mista do Congresso Nacional In- comideração 40 Congresso Nacional 1. -Dirceu Oardoso
~ENA;,
cumbida de apreciar li. Mensagem nü- 'o texto do neoreto-te; n9 1.132, de 18 2. Nadyr RDsseti Senadore~:' ;-'
mero .27, de 19'70 (CN), que "declara de novembro de 19'70, :que "prorroga a. Relrnl ~acheco
_de ínterêsse da segurançs, nacional os o prazo de que trata o arttuo primei~ 4. Anapollno de F'lU'la
' 1. Petrõnio Po,.rtella '
i
Calendário,
2. Slgefredo Pacheco
MunIcipios de Marabá, Altamlra e ro do'Decreto-lel n~'46, ele 18 de noltaitiba no Estaçlo do Pará".,
vembro de 19$".
" 3 . Manuel Vlllaça
Deixam de comparecer, POt,lOOtlVO
Dia 19-11-70 - lt lida a l'.lenSlIl!'em, 4. Antonio Fernandes
justificado, os Senhores Deputados SEGUNDA REUNlAO, REALIZADA em Sessão Conjunta:
5. Paulo Tórres
F'lo11àno Rubim, -Mário Abreu, Nunes, EM: 26 DE N0VEM!3RO DE 1970
Dia 2G~11-70 '-:"'RétÍnilió da 001lÚS- 6. GUido Mondim
Leal, :Raymundo Bogéa, Walter Passos, -Aos vintll e seis dias do
de no- são para apreciação do parecer do !te- 7. Fernando Corrêa
Caruso da ,Rocha, l?etIroso Horta.:
vembro do ano de:inil novecentos e se- lator, às 16,00 horas, na SaIa de ReuDeputados:
Inicialmente, o Senhor PreSidente tenta, às quínze horas, na SaIa. de ReU- níões da Comissão de Finanças do .se- 1. 'Amaral de Souza
concede a palavra ao .Senhor Senador níões da,Comlssão de Finanças do Se- nado Federal;
,
_ ~ 2. Aniz Badra
Cattete' Pinheiro, RelAtor .da matéria nado Federal, presentes os senhores - Apresentação do parecer, pela Co- 3. Flaviano ttibeiro
obj.eto da llresent!l reunião, o qUl!I, Senador~ 5igefredo Pacheco, Antônio míssão, de acôrqocom o art•. 110, do ~: ra~~ RP~rbelnmte
apos breve exposlçao sObra os dispasl- Pernandes, Carlos Lindenberg, Paulo Regimento Comum.
' 6 . n"bo" uM'ac"ha"o' ,tfvos do -texto, do Deol'eto-lei número TOrres,'Fernando Corrêa. {lutdo Mon'
....." ~
u
1.131., de 36 de outubro de 1970, ale- <!in, PetrõnIo Portella, Sebastilío Ar-' "
,Prazo
, ' ' j . Sinval Bóaventúra <
l'~ce parecer, conCluindo pe~a aprova- cher e, RUy oarneiro, e os Senhores
Até dia 8~4-'1'1 ' - Na' Comissão
.-' MDB
çao da proposta, objeto da Mensagem Deputados Amaral de Souza, F1aviano Mista.
-,
_
n9 27, de 11170 (CN),. nos têrmos do Ribeiro, Leão Sampaio, Luna Freire, Até dia 15-5,-71 _ NO Opngresso1I1aS~nadores:'
pr~jeto de Decreto LegiSlativo- que Pa.ulo Maciel, DlrC'll Cardoso, :Reg!s c1onaI. "
, '
1. Sebastião Archer
aplesenta.
,Pacheco e AnapOllno de Faria, sob a
ê2. :Ruy Carneiro
Após.ter sido submetido à discussão presidênci~ do Sellhor:.Deputado JoaCOMISSÃO MISTA
8. Pes'ioa de Q~e1ro'll
e votaçao, ~ Parecer é aprovado.
quim Parente, i'eune-se a Oomissão
'ir. Adalberto .Senna
Nada. malll havendo a. tratar, ,encer· Mista do· Congresso Nacional incumbi- Incumbida àe aprecútr a Mensag~
Deputados'
ra-se a reunião.
da de apreclar a Mensagem n~ 28, de n9 29, de 1970 (Clll)-qUe submete '11 1. Pedro Faria
D:~t;,~ c~::~ã/~'"Jâ~éh~;Yd7:as
1970, (ON)que "pro~aga o praia de
consideração do Congres~o Nacional 2. Caruso da Rocl1s.,
. .'
. I . a .,
- que trata o artigo pnmeiro do Decrea texto do Deereto~let n9 1.183. de 3 -Edgar de Almeida.
, nussao, lavreI a presente Ata, que lida to-lei n9 46 de 18 de novembro de 16 de 7UYVembro de 1970 que "Alte- 4' Adill VI
-,
'. e a~rovadal é assInada p.!llo Senhor 1966".
.'
.
ra a legislação do I7npôsto sôbre -'
o
an~
,
'Dei' d
P ti t
1 ti t' I' ,.'"
,U
.. CALENIlÁRIO
PreSIdente e vai à PUbllca.çao.
Comissão Mista. incumbida de estutio e - xam e comparecer, por motivo
ro u os . n u~ ';f IZ....OS e .... ou, '
parecer sôbre a Mensagem 112 'J7, de justificado. ~ Sen,bores Oscar Passos
tras provldénclas •
Dla 19 de novembro de 1970 - ]f
1970 (CN); que submete iJ, .delibera- e Adalberto Sen,a e os Senhores Dep~- SEGUNDA REUNIAO' REALIZADA lida a Mensagem, em :se~ão Conção do Congresso Nacional texto do tados Janary Nunes e Ne.dyr Rosseti.
EM 26 DE NOVEMBRO DE 1970 junta.
Decreto-lei n~ 1.131. d~ 80 de autu- . InIcIalmente, o Senhor Presidente
. '
\ .
!lIa. 26 de novembro de 1970 - ReulIro de 1970, no publicado no Diário concede a palavra. ao Senhol' Senador Aos VInte e seis dl~ do mês de no- nlao da Comissão para apreciaçlío do
OIIcial.de igual data, "que eleclara Carlos L1hdenberg' relator da matéria ,vembro do ano de mil. novecentos e parecer do Relator, às 15 horas-na
de interêsse da segurança nacional Objeto da reunião' o qull.l após brevé e ar.tenta, às q~nze e trmta. hor_as, na Sala dI! Reuniões lia Comissiío de' FIos M,llnicfptos de Marabá, Altamira exposição sObre oS disPOSitivos do tax- Sala de· Reu~lOes da Oomlssa,o' de nanças do sena_do Federal.
,
- e [ta/tuba, no E8tado elo Para. - to do Decreto-lei n9 1.132, de 13 de no- Finanças do Senado :Federal, presen- - Apresentaçl\o ,do par~cer, pels.
,
.
vembro de 19'70 'objeto da Mensagem tes os Senhores Senadores PetrõnIo Comlssao,~ de acô!.'do'com o art. 110
.
COMPOSIÇ~O,
119 28, de 1970 '<cN), oferece parecer, Portella, Sigelredo Pac~eco,. Antômo do Regimento COmum.
,.,'
Presidente: Deputado Nunes Leal. concluindo pela aprovação da propos- Fernandes, Paulo Tôrres, ,GuIdo ~on- Vice-Presidente: Deputado Raymun- ta nos têrmas do Projeto de Decreto dim, Fernando Corrêlt, fi1'!bastlão ArP~AZO
" , :Bogéa.
'Legislativo que apresenta.
che!' e RUY Carneiro e os Se~hole,s ,Até o' dia 8 de abril de 1971 na Co'Relator: Senador ClI.ttete Pinlleiro.
'_ Deputados -Amaral de Souza,) 4n!z m.lssão Mista.
'
.
Após _ter sido submetido à discussao BatIra, Plavlano Rlbell'Oj JoaqUim ,PsAté o dia 16 de maio de 1971 no
ARENA
e votapao, o pa~ecer é aprovado.
rente, Sinvál BDaventura, -Pedro Fa- congresso Nacional.'
-.
Senadores: "
Nada maisha.vendo, a tratar', encer- rI:,- e A[fylio Viana, sob a presldêIl'!lia
..
.'
t
'
.
Ta-se a reunllío. I
do Senhor +,eput~do ,Floriano Rublm,
COMISSÃO MISTA'
1. Cat ete PinheIro
',
,
reune-se a Comissão Mista ,do C o n - '
'
Para constar, eu, J, Ney' Passos gresso Nacl{lnal Incumbida de apre- Incumbida de apreCiar:" a Meka~em
2. Milton Trindade
3. Paulo Tôrrcs,
Dl.ln~as, Secretario "ad .hoc:' da' Co- elar a. Mensagem, n~ 29, de 19'10. (CNJ
n9 30, de 1970 (CN) que submeté li
4. Vlctorlno Freire.
nussao, lavrei a J11'esente Ata, que lida que "altera. à. legislação do 'impOsto' consideração do Congresso Nacio5. Ney Braga
e aprova.d~, é. assinada., pelo Senhor sObre produtos .industrializados e dá. nal o texto do Decreto-lei número
~. PetrOmo Portella presidente e Vai à publicação.,
' outras providências". - 1.134, de 16 de novembro de - 1970,
I. Guldo Mondln
Comissão Mista incumbida de estudo
DeixaIlf de comparecer, por motivei que "Alter,1! a sistemática de 'ErlceILDeputados:
e parccer sôbre~a Mensagem n9~28 justificado, os Senhores. Senaclorés
tIDosJISCat8 conceãidos a empreen_
de !970 (C!'Il, que-sublnete à del!~~ Manoel Vllaça, PeEsoa, de QueIroz e
dlmentos florestais".
.
'
,
~: ~Ià~h~c~~:im
. TaçltO - do Congresso Nacional texto Adalberto. Se,na. e OS Senhores Depu- SEGUNDA REUNIAO REALIZADA
S Mário Abreu
do DecTeto-lel n9 1.132, de 13 de -ou- tll)lOS Lisboa' Macha-do. CanJso da EM 26 DE NOVEMBRO DE 1970
•
.
tubro tia 19'70, 'publicado no Dlário Rocha e Edgar de Almeida,
"
'
_
~' 'W0nse~rl Vieira,
Oficial do dia 111 do mesmo més e
Inicialmente, \0 !'lenl1or -Presl_dente ~ Aos vinte e seis dias do_mês 'de no. unes a
'I'
_
and, "'qU~, prorro{(a o prazo de que concede a,' palAvra n1r Senhor Senador vembro do a~ de mll novecentos e
IL Raymundo Bo"ea.
tra}a, o art. 19 do De'Teto-lei nÚlne- Paulo TOrres, rçlator - da matém, setenta, às dezesseis horas, na Sala de
7. Walter Passos
,1'0 46, de 18 'ele novembro de, 1966".
objeto da reunião, o qual, após breve Reuniões da,'Comlsão de Finanças do
" COMPOBlnAO
exposlçiio sObre OS dispositivos do. tel!- 'Senado Pederal, presentes os Senho- MÍlB
.
y
to do Decreto-lei 'n~ 1.133. de 16 de ras Senadores -PetrÔnllo Portella, "li-Senadores:.
, PresidenwJ Deputado Joaquim Pa- novembro de 1970.' obJeto da. Men.~a- l\"efredo Pacheco,' Antônio 'Fernandes,
1. seba.~tlão AréÍ1er
rente. "
'.. :
~, .'.
.~em n Q 29. de 1970 (CN), oferece 11\- Paulo Tõrres, Guido Mondim, 1l'1'..r2. ,Bezerra Neto
Vice-Pl'csiQenle:, Deputado Luua. 'recer, concluindo pela aprovaçlío da nando Corrêa, sebastião ArC'her e
_3;' EdmUlldo Levy
Freire., _ "
:
'l}roposta nos têrmos do Projeto_"de Ruv Carneiro; e 05', Senhores Depu';'
4.' Ruy Carneil'~
Relator: Se~ladór'()arlos IJlIdenberg, D~creto Lell'ls)ativo que apresenta.
Ú\dos A:niz .Badri!,' Flavlano Ribeiro,

,
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alÁRIC DO CONGRESSO NACIONAl-

(Seção

I)'~-

Novembro de 1970

=

onclOS

CALENDÁnlQ

_ Do S,·.·Prp&ident!l dl\ Comissão de Orçamento onctos números 81Dia 19 de novembro de 1970 - E'
c 83. de 1970.
.
'
.
lida 11 Mensagem em Sessão Con_ Do S~. Pn!slc1entc <1a Comissão de Serviço Público, oficios númejunta.
'
TOS
98
e
99,
til"
3970•
. Dia :l6 de novembro de 1970 - .Reu- Do Sr Presidente da Comissão de Legislação Social, solicitando
níão da Com'ssão para apreciação do
audiência de prollosJçÕc~. •
carecer do, Relator. às 17.00 horas, na
_ Do Sr. Presirlente da Comissão de Saúde soílcltando arie.xacito"
f'ala de r...aniões da ccm'ssão de l!'l.
de propoeJ,ões,
nanças do Senado Federal.
, '
_ A1}!'es:'ntn~ão do parecej, pelll
IV
;.;.
Ordem
do Dia
ComIssão. de acõrdn com o art. 110.
do R!'gJmenlo Comum.
,
FRANCISCO AMARAL - Lotella. Esportiva.
AI'lHEMAR DE n ..\ RIlOS FIloBO - Falecimento do General De Gaulle.
?RAZO
El\IlLJO MURAD - Despedida da Câmara.
,
Até o dia 8 de abril de 197i na CoPRESIDE'Wi'E - Homenagem da Mesa ao Deputado Ernlllo Murad.
míssão MIsta.
MILTON ERANDAú - Homenagem ao .Deputado Mendes de MoraIs.
Até o dia 16 de mala de 1971 DO
EZEQUIAS COSTA - EleJçõc$ de 15 de Novembro.
.
Congr~o Nnc!onal.
Previdêneta 50,,1:.1 para o trabalhador rurat,
ANTôNIO BRESOL.lN. AJ)HEY.AR GHISI - Encaminha.mento de vo-'
COMISSÃO MI~TA
taçâo do Projeto de 1;ei 119 2. 230-A-70. '
'
V - Explicação' Pessoal _
úLTIMO DE CARVALHO - Intentona eomunísta de 1935.
FLORIANO RUBIM - NeCl'{)lógie ele Raimundo de Alld1'llde.
ADHEMAR GHISI - Agmd!lplmento aos seus eleitores.
VI - Deflgnaç50,da O:'l!eN dli Dia
Vil - Encerramento

1-

142" SESSÃO DA 4~ SESSÃO LEGISLATIVA DA 6~
LEGISLATURA EM, 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Abertura da Sessão
Leitura e assInatura da .. ta da sessão anterior
111 - ,Leitura. do Expediente
I Il -

PROJETO A IM:l'RIMll.

Projeto de Rerolução n9 106. de 10:10. :- Aprova o Relatório e as conctusões da Comissão Plulamentar de lnql1Cl'lto destinada a Jazer um .levanta.menta da atual situação do Hospital dos Servidores do Estado, Joca1:zado na
cidade do Rio de Janeiro. Estado da Guanabara. (Da _CPI erlada pela Re~
solução n9 56, de 1968).
.
I,
Projeto de Resolução nO 109. de 1970 - Aprova as conclusões da Comissão Parlamentar de rnquéríto destinada a. veríücar a avaliação dos recursos
existentes no tel'!'itól'io nactonal, em matéria de minérios de Interesse parjl,
o desenvolvimento) da energia nuclear. - (Da CP1 criada pela Resoluçáo
n 9 55, de 1968). - <Publl/)ado em suplemento).
IV - Pequeno EXpediente
ANTONIO BRESOLIN -- VJsita do Presidente da Rcpúbllca ao :R1l!
ARENA
Orande do Sul. Revisão cID preço do trigo.
Senadores:
REZENDE MOl'''l'EIRO - Renficação da BR~364.
Senadores:
1. Petrônlo Portclla
ADYLIO VIANA - Custo ele vida.
ê. Slgefrcdo Pacheco
1. Ruy OarneJro
LUIZ BRAZ - Crl!tçiío de Assessoria Empresarial junto 110 Gabinete
.. Manoel Vlllaça
2. ':Antônio Balbin~
do Governador Raym\lnd~ Padflha.
I. Antônio Fernandes
3. Sebastião Arclle!'
ALVARO MOTTA - Rc>dovja sac Luis-Belém.
8. Paulo ,T6rres
4. Edmundo Levi
Aumento da frNjilenelll de navios em Natal
/I Ol1ldo Mondln
R02.ENDO DE SOtrZA -- Decreto-lei n 9 200-01.
Deputados:
" Fernando Corrêa.
Abono-fumJlia para ex-combatentes aposentados.-. Deputndos:
1. otávio Caruso da Rocha
FRAJ\TCO MONTOPO - Fundo de compensação ao salârlo-maternldlld~.
t. Amaral de Souza.
2. Fernando Gama
Despedlela da Câmara.. '
,
11. Aniz Badra
3. Ulisses Guimariíes
úLTIMO DE CARVALHO - Despedida da. Câmara.
•. Flavlano Ribeiro
s , Pedro Fal'ia
DASO
COIMBRA
Verbas
Para
entidade.~ -asslstencíals
•. F1avlano Rublm
I~ORBEtl,TO SCffM1DT Despedida da Câtnllrs.. ,
CALENDÁRIO
,. Joaquim Parente
PEDRO FARIA - Homenagem· aos Deputados que se despedem dA
O, Lisboa Machado
Dia 25·11~ - E' Ildo Ó projeto, êllÍ Câmara.,
' /'
'lo Sinvnl Boaventurs.
"'l'ssào Conjunta.
Moael'llização do ststema de votação da Câll1ara.
MDB
Até o dia. 27-11 - Instalação da CoAL'l'AIR LIMA - Projeto n9 499, de 1967.
Senadores:
missão, escolha do Presidente Vice·
:MíLTON- DRANDAO . Cêl'll de cemaúba.
Presidente. e designação do Relator.
Impósto Tel'l'itcrill' Rural.
1. Sebastão Al'cher
PRr.sIDENTE r"omtmicação sóbre uso da palavra.
fi. RUy Carneiro _
- Tendo em vista faltarem apenas
11. Pessoa de Queirós
6 (seis) dias para o térmfno da atual
V - Grande
:ExpedIente
,
4. Adalberta Senna
sessão legislatIva, a Presidéncia do
RUY SANTOS _ Despedida da. Câmara.
Congresso Na<:lonal deixou de fixar
Deputados:
DNAR MENDES - Despedida da Câmara.
o restante do Calenllárlo para lC traI. Adfllo Vianna
CID SAMPAIO - (P A.. retirado pelo orador) - Industl'lnllzaç!io dlt
mitação do p1"!1!ente Projeto de Lei
a. Edgar- de Aimeld...
Complemel1tar <I que será feito nos Nordeele
$. Oaruso da Rocha
DIRGFJU CARDO"O - (P. A" retirado pelo orador) _ Despedida.
primeiros dias da prõxíme sessão Le4. Pedro Farls.
da Câmara.
,_ gislativa.
HUMBERTO LUCENA - Encall'Jnhamento do proposições. '
A'
,
'
PRL&lDENTE - P.f'ceblmento das proposições do Deputado Humberto
r,ucena.
- '
ADOS
DJALMA FALC,\O - Despedida da Câmara. Deelarações do Oovernador do Paraná sôbre as eleições. '.
LAURO CRUZ - (P. A., retirado pelo orador) - Despedida da Câ~
SUMARIO'
mara.
,
PRESlOENTEJ - Ll>Jtura de telegrama cio Deputado Mendes_de Morais.
; ,1 - 141' SESSÃO DA 411 SESSÃO LEGISLATIVA DA'6.
CLOVIS S'l'ENZEL'- Homenagem da Liderança ds. ARli:NA ao Deputado
FLORl~1'lO RUBrM <P. À .. retírado pelo orador) - Despedida
LEGISLATURA EM 27 DE NOVEMBRO DE 1970
e-;

,

CAMARA DOS D'EPUT

da Câmara

(Extraordinária MatuMll)

r-

I-

Abertura. da., Sessão
'

lt - .Leitura. e assinatura da ata dl1 se'~são anterior
UI .... .Leitura do EX}ledlcnt~

Ordem do Dia
Apresentação de proposl~ões
FRANCO MONTORa, DASO COIM:ERA, LYRI0 BÉRTOUJ: SANTTLU SOBRINHO, GARCIA NETTO.
IV -

VII VIII -

PeslP1~!:ão da Ord~m do DIa.
En('~rramçnto

Sábado

28

as 'necessárlas llrovidênclll$ a fim de
que a Comissão de' Legislaçáo Social
seja também ouvida sôbre o Projeto
;n9 281-67, que "Concêde pensão à es,O SR. PRESIDENTE;
pôsa e aos, dependentes. elo runcíonã(Antônio Anlbelli) .,... A lista de pré- rio Jalecído anteríormcnte à vigência.
x - Abertura. da Sessão
sença acusa o comparecimento de 68 do Decreto-lei n9 3.347. de 12 d:' ju, Senhores Deputado.'
nuo de 1941. que institui (I regime de
11 - Leltur~ !' assinatura da ata. da ~eSsão anterior
Está aberta a sessão.
benefícios de flJJnilia dos segurados do
m - Leitura. do Expediente
Sob a proteção de, Deus' iniciamos Instituto de Previdência. -e Aseístên-'Ordem do D~
nossos trabalhos
elas dos servi:;1ores do Estado' ......•
Sr. secretário procederá à Ieítu- (IPASE)", após o que êste órgão técVASCO FlLHO (P. A., retirado pelo orador) - Despedida da OAmara.. ra Oda
ata da. sessão anterior.
níco se pronunciara.
.
'.
SALDANHA DERZI - DespjJdida da CAmara..,
.
n
'O SR ADHE'l\'-r'" "B"
- Aproveito a oportunidade 'para reALDO FAGUND~S - Saudação a Deputados do Rlo,Gl'ande-do liIul.
-.•
~ D", AR,- novar a V. Exa. os meus protestos de
TABOSA DE ALMEIDA - Despedida da. Câmara..
.
estima e consideração. _ Brocq; Fi,
OTAVIO-CARl1S0 DA ROCHA - (P.A .• rettrado pelo oradort .... Dell- ROS !ILnO.
servindo
como
29
Secretário,
proce- !1l.o, Presidente.
)ledida da.,Câmara.
.
, , ' - ~~de li leitura da a!~ da sessão .antece- 5, D() Presidente da Comissão de.
V - Desl&,na~ã.o da Ordem do Dido
dente, a qual é, sem observações, as- Legislação SOCial. nos-. seguintes têralnada.
,
- mos:
'
"
VI - Encerramento

ti -

143!} SESSÃO DA 4!} SESSÃO lEGISLATIVA DA 6'
LEGISLATURA EM 27 DE NOVEMBRO DE j97~
(Extraordin ária Noturna)

Daniel Faraeo - ARENA,
Paul(l Ifrossard - MDB
Vascll> Amaro - ARENA

IV

Excalentlsslmo Senhor Presidente
O SR. PRESIDENTE:
2 - MESN (Relação dos membros).
3 - LíDERE-;~E VICE-LíDERES DE PARTIDOS (:Relação dosmem(Antonio Anibem) - Passa-st à da Cilmará. dos Deputados:
bras).
'
,
,
"
_
Ieítura do expediente.
De acôrdo com o artigo 115. Inciso
ED; IEN"""
I do Regimento 111 terno, .reqt,lclro (..e'
4 - ' COMISSõES (Relação dos membros das. Comissões' permanentes,
111 _ E......
,~..
..'" V. Exa. a audiência da Oomíssão de
5 - ATA DA MESA.
.
LegJslação SochÚ para opinar sobre o
OFíCIOS DEFERIDOS.
-, 6 - INSTITUTO DE PREVIDltNCIA DOS CONGRESSISTAS.
Projet() n9 2.327-70. que "alt~ra ale.
7 - ATA DAS COMISSõES .
,.
1)
Dl>
Presidente
_!Ia.
oomíssão
de
glslação
sõbre dístríbuíção gratuita deCOmlssão Parlamentar de Inquérito destinada li examinar It AdminiStraprémlos mediante sorteio vaíe-brru-"
llAo do, Prefeito do Distrit9 Federal. - Relatório dos' Tl'abalhoo reaUzadoª. Orçamento, 'nos segúíntes têrmos;
Of. n9 87-70
"
de ou concurso a titlllo dé propagallBrasilla, em 26 de novembro de 1970. da, estabelece normas de proteção a
Senhor ~residente:,
POUpança popular e dá. outras proviAlagoas:
RESOLUÇÃO,
Cleto Marques :.- MDB
Atendelldo deliberação unânime dos d~I.lclas.·
N° 111, de 1970
Medeiros Neto - ARENA
membros d~sta Comissão. presentes à
N: Têrmos,
J)eteT7l1ina a colocação - de 'um busto
reunião de 26.11.70, tendo em vista o P. Deferimento.
SegLsmundo :Andrade - AR-ENA
do Deputado M01lsellhor Arruda
~ôvo sistema de paridad'l, venho 11\>Brasllla,.~ de novembro dl!, 1970.
Câmara li. eniraâ« do, 'recinto do - Sergipe:,
licitar
a Vossa ExceiênCla as ItecesSá- - Deputado João -Alves Vice-PreslIPC.·
, ,I
Ama.ldo Garcez - ARENA
nas .provídermías .no sentido Be que' dente no exereícío da Presidência.
Faço saber que a. Camara dos Raimundo Diniz _ ARÉl'JA
seja. ouvIdo o Tribunal Superior do 6) D() Presidente da Comissão de
Peputados aprovou' e eupromulg:> a
Trabalho sõbre a conveniência. e LegIslação, SOCial, nos seguintes' ter,Bahia.:
oportunIdade da; tramitação do Pro- mos:
'
ieJ!Uinte Resolução:
,
Art, 19 Será, colocado um busto do OIOdoaIdo Costa _ ARENA
jato -J.l9· UI84-68, que "altera o Q u a - . . .
-,
dro do peS?oal da. Secl',ntarla-do Tri- d Excel.ntfssimo, Senhor Presidente
eputado Monsenhor Arntda Câmara ]l4gard Pereira. _ MOB
entrada do recinto do Instituto de ' Josaphat Azevedo _ ARENA ~E) bunal RegIOnal do Trabalho da. $'i a, Câmara dos Daputll.dos:
Ney Ferreira. .: 1\IDB
,""
RegIão".,
, D e acó~do com o a.rtlgo 115, Inemo
revidêr~ia dos Congressistas.
Art. 29 Esta Resolução entrará em Régls Pacheco _ MOB
Aproveito a. oport,uniclade para. red~ RegImento Interno, requeiro. de
!VIgor na data de sua publicação, re- Rubem Nogueira"':' ARENA
novar a VOSsa Excelência a expressão L' . i~a.- a. audiência da. Coml<:são de
',.,
da __ minha .eíevaüa consideração 'e ,eglS açaQ Social para. 'OPinar sõbre o
1Fogadas as' disposições em contrario. 'Wilson"" 1 _,,,acao 7" A......ENA
aprêç.o. _ Dep. VirgUio TávOra Pl'e- ~roje~lsn9 2.3q4-70, -ql!-e. "dispõe seCilmarados Deputados, 26 de no,Esptrito Santo
sídente, '
'
[e a
CllnZaçlUl s!,,-nltarla do coméryeryllro de 1970.
2) D P Id
c o de drogas. medlcamehtos e corre.
GERALDO FREmE
Dirceu Cardoso _. MDB'
o, res ente da Comissão {/e latos, e dá. outras providências
Presidente ' ..
l!:Jcto Alvares _ ARENA
orça.mOtel1t~'B--n807s segUintes têrmos:
tra.tal' ,de miltérla da competl!ndaPd~
Oswaklo zaaen
'''''''''''A
- • ,n
- O
citado I órgão Técnico
0 , - ....,""
Bra.slI1a, em :J6-de novembro de 1970. N.Têrmos
• ,
HH SESSÃO EM 27 DE
Rio de Janeiro:
Senhor Presidente: ,
NOVEMBRO DE. 1970
Amaral Peixoto '_ MO:B
Atendendo dellbel'açâo unãníme ,dos P .. D~Ierimento
LUIz Braz _ ARENA
Me~bros d~ta Comissão presentes, li
Bmsilla, 23 de. novembro de 1970.
(Extraordinária Matu~ina)
, RockeIeller Lima _ ARENA
reulllãõ' d,e 26-11-1970, venho' solici!.;lt -d Deputado Jaao Alves, Vlce-Presi~
as necessa~las provtdências no sentido ente no eXj!rcicio dã Presidência.
J>RESIDItNCIA DO SR. ANTONIO
G.uanabara:
de que seJa ouvido o Ministério da
7) Do PresldeIJte da Comissão de
ANtnELLl. SUPLENTE·' DE SE,
,Educ~çã"o e Cultura sObre a conve- Saude. nos seguintes têrmos:
'CRETARIO
•
Erasmo Martins-Pedro"':' MDB
niêncla e oportUnidade da tramlta.- ' Selihor Presldellte da Câmaia dos
Nelson Carneiro - MoB
'
ção do r:l'~jeto 119 725-59, ,que "conc-e- Deputados:
',
.
1 - AS 10:00 HORAS COMPARE- Reynaldo
Santana - MDB
de o'auxiho anual de Cr'"
Em t
'
'
ClEM OS SENHORES:
Rubem Mec)lna - MoB '
50 000 00000 à F: ld d" .... ~......
a ençiio ao pedIdo do Deputado
Médicá d Mr ac~ ll. e de Ciênc!~ Justlno .Perelra. relat.or do Projptl'l na
Geraldo Freire
~ Minas Gerais:
e màn~teição,~as el:als, para obras ri3{)~70, que ,,,Dispõe s~bre a ~flsca~
Daniet ,hraco
Padre Nobre
AqUiles Dlnlz __ MDB
' Aproveito a ~portunidade, para re- gi:.ça~~i~~:t elo c.omer~lo de oroThllles Ramalho
Aureliano Ohaves ...,. ARENA.
novar a Vossa Excelência. a expressão cêutioos e 'correla.:S ~~mO;tr farmaRaimundo Brito
~: ~:~~e::...
a.;rêç~ill~ D:iev~a I consl~eraçiio e viclê~cias", que se encontr: ne:fa.
Emlllo Gomes
~ancelino, Pereira. ,_ ARENA
\Sidente
p. Irg lia Tavora, Pfe- missaó, requeiro a Vossa Excelência
Antônio Anibelll
de
Almeid
,.,,
3) Do Pr"siclente d '
_
sejam anexados ao mesmo os projc.'
Manoel
Rozendo de SOuza
Manoel Tl1'veira. _a ÃiÍE1.Â~A
Serviço 'Público os 11 Comls~o de tos e,xlstentes na Casa e que versam
Acre:
\ .
, São PaUlo:
'
Of. 119
seguintes te7lllOs: sôbl'e, o meSU'lO ass~nto.
'
Geraldo Mesquita"';' ARENA
,:Brasllla, 2,1,de novembra, de ,1970
Sala da Comissão, 24 de novembrll
Adhemar de Barros Filho
SenIl0r Presidente:
.,
. de 1970. - Dep. Anapolino de FU1"ia
AnlllZOnll.S,:
4RENA 4
- .H·"
Tl!nh~ a honra de solicitar as ne. Prestdente.,
'
.,
José Esteves - ARENÁ
:~~=~o
Ji~~~a~-A~W:A
~:~t~~~asd~r~~leclê~j~asO~~d~'
o&'b~;;~
O SR. P~SIDENTE:
Maranhão:
Ulysses Gulmarães _ MOB
ta.1ll,ento AdmInistrativo do Pt!soa1
(Ant<lnto Anlbelli) - Esta IlUda-- • .
RalmundoBogéa - ARENA
Mato Grosso:
CIvIl (DASP), sObre o Projeto 'número leitura. do e.'q>cdi;,nte.
.
1.530-68, que "Cri" o Colégio N tar:l 1 O
,Plaut:,Eclyl Perraz _ ARENA
e' dá outras providências", atenOden:o
SR. PRESIDENTE: I
:jV1JlfOll Brandão - ARENA
Garc!!l. Ne~o - 4RENA '.
, ~o~~%uegme~to do Sr. Deputado Ar(Ant<lnlo Anlbelll). - Vai-se pass~r
a.
Gastão Müller "7 ARENA
mente' orr.c aprovado, unânime_ à Ordem do DJa.
Oeará:
., ,
, por esta, Comissão em 81111
- P
l"lávio MarcilJo - ARENA
araná:",..
reunião reaI1zaali 'hoje.
I
_
O SR. PRESIDENTE:
Rê!lls Barroso - ARENA . \
no~~}D:e~o ~ oportunidade para re- (Antônio Antbelli)
Agostinho ROdrigues _ ARENA
, Fern!\ndo Gama"....,. MOB
I e tJ
•
a. os meus protestos de
"
.Rlo
,
,Grande do Norte: Haúulton M.1galhãeg _ ARENA
I~ ma e. conslcleração. - Broca FIDisCUsSão unica elo Projeto nli.
J~ssé Freire Al/.ENA '
H<'nio Romagnolli _ ARENA'
' Pte.sldente.
11I ero 2.485-B, ãe .l96-i, que autOl'f-'
TlJeotlorlco Bezerra -' ARENA
Justino Pereira _ ARENA
. S 4) Do ;P.resldcnte. da Comissão de
za os s6cl,os da Associação Benelf.
Minoro MiYl1l11oto _ ARENA
_ervir.o PUbl!co,
nos seguintes têrmos:
cente dos Arrentes FiscaiS elo 1m.
,PUl'allJa:
9
OI; n QiJ·70
•
pôsto Aduaneiro. 'com sede no lU"
l"Jnvlp.!!o Ribeiro - 'ARENA
,Sant.a Catarina:
Br:Sll~g.,. 24 de 'novembro de 1970 ' \ de Janeiro, a COnsignar-em MIlta
Humberto Lucena - MDB
Antônlp Almeida _ ARENA
A eu ~r _Pl~esidente: '
.ã~ pagamento 1nensaZiãades e débl.
Romano Massiguan _ AR-<A
r
r;OInIssao de serviço Público em
IlltoS em lavor daqUela Associação
Pernflmbuco
, - 11,10 Grande do Sul:- . """
d~W;9~g ~~~~acia, em '~4 de novembro
"Parecere~ à emenda d~ Plenál lo:
A<1erbaI Jurema - ARENA'
Adyllo Viana' "- MOB '
n08 'tI.' " e 1 eroll sol!Cltar a V. E.'i:a.,
favoravel8. das Comissões de Con$"M1lvernes Lima - ARENA
Antônio
Bresoiln'':'"
MDa
taüo
;~osD
do
r.equerlmento
apresen'titulção. e Justiça e de' Ilnançag
PaUlo Maciel - ARENA
,
, ;e'l, 17putado Arnla!ldo Gorr4,
.Rel.tlor: Sr. BzequI,ClS costis.
•

r

t

Ã=l1A

Pég:

9B:7g

5T72
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Q SPU. FRbilSmEl"TE:,
'

(...f1~iô'n/;.o AniiJelli,) -

Não havenõo
Ol"J/i:'Jl'es in.s-c:::Ho3", C":.ed.8.l'O t;.l1Cel'l'ada u
{lisell~sào e aéi~aC:a ~lr vota':t~JQ por 1al- t
I

ta (:e número

(A.nt;jnio AmUem)
,
Ge;pmua diSC1tSYt!o' da Pi'ojeto
17 ,Q B(t~ ..3, de 1D37, cue {(,c1'esc~nta
ltl~necr co W'íigo 14 -do Decreto-te:
n.O 5.44.3~_de( ;{3.5.H}SB, que ílwcli ..

j;ca o Decreto-tei

(lo 'iI!7ho de

~94~.

,los tuicionai«,

de 31

n.o-.;L5~5,

que r1t,spõe sóbre
P

a tcrma e iôp1'esenria.çàa
~

(tOS s~1nà(]·

,

l"Jovem.bro 'Je 1D7r;

OlARIO' DO CONGRESSO NACIONAl;

---~~.~

iacão brl1sil"irs, víve de salários cimento do general Ch~,!'1es da OauE,,, tino ele uni írrzão, que cr:.idava d03
i,º,~ais

e até ínreríores aos n1Ílli- incide n8J P1'61JtÜ~ ausêncía do último nossos l1i:lgócios 110 ],/L:p:a"xlüáo. Ra.-a

mos legais, bem ele y";;1' (áU~ ê§se 'grande estEdista. com atuaçãg na !I oaz llÔVO, de 4.3 anos, cheio de ~l'J.o.~.
dinheiro Utili~2,do no Jogo Irz, des- Guerra Mundial.
, e de esperanço.s, sua morte, além e'o,
ialcar as verbas de alunentação,
Lenda víva - como êle próprío se sofrimento, da ('01' e da saudade, deíhalJií;aç8.o, V~StUâl'io e o.lrtl:n3 d<: déríníu em suas memórias não con- xou minha 'vida conroletameuoe detmJ:m.J.hadOl'. A CGllsaque:1Cl:1. e oluídas, o herói da Cruz df> Lorana lsajustada, na tent:J,üva de coneüía»
que o comércio já, sente 03 e,':eit~s comparece aos trU)ul1'E'í1S da Posted... as &Livicls:,de;5 Ô) C0:!.11§TCio com as da
é

dêBse esbaníamento d:Js que nao dade eom 11111 aci3J.'VO de glórias
1i3JO
- podem, "4.-8 compras Õ!.i1l1J:1;uelll dia ímpereeíveís quanto o seu nome,
a dia, os compradores nao ÚUJ11"'" --Aclll'liJ:ãvel até na. ronna corno 11101'''
])Tem suas 'lJbl'lg'açõ~8 e nã.;? tal'''_ ren, D preclaro cidadão ~l'ã!1ces que
dEu'á o aD['.l'ec-iJ~lel",tn ~cle iurtos, carregou a FTan1~a nos O1ll~Jl'OJ-..- 3,.1'):08'"
apl'Opri2A,!6es indébitas e d2sfal" J(8.udo o risco de todas '-aii c,/\;lt1.Lne:-5
(lUaS, males ê/5G0S consequentcs do Pl'ÓPl'Ic'S uos iLieCl~I.L;tg:; in;ê-11el:el1/i~s à
Jàgo desenfreado".
-'
- adversídade, t'la1:l.Síorm:~~ a al:s'zL~
Infelizmente, os l'€~pon'1á,veis de COll~111;jey-~s-Deu:::"':!:g'Ii3GS em suu

pela Caii':a ECDl':'óuuca

~

Federal,_ derradeíre, tenda.

euf6ri'Ú'o" com o vulto oa urreca-

-

~

Cá111a1'9'Q Háo foi !Jossi,;,/el; :Gln O})gs.o!{
preferi cuidar dos meus negúeíos ,
Aqui recebi g'l'8,1::..d.·3'3 enaínamentcs 6'
vi'li grandes
mcmentoc. PUl'ticipei
J.:i.1h311S2XlIante da. vi~~,a e dos traba-.
lhos do Congresso l'T2-cionzJ. A Seçr.o de Hi,:;6Ós.:ic~ da De7Ja~e~ já. me
lDrn~C8U as sE}x~nlas d;:t· lillll~!tt, atua...
ç:la durante' t,oCU?" essa legislatura.

I
I

'~egresso

ao

lv.r&lfal1h~o

na.

ce!'ta%'~~

!ls s.uas ligõ8:3 fic8X~t1n no bronza da de (lP13 por r.a.u; p)J.~sei ~e (1~.i:r'3i t1!TI:::t
p

dação, n8.0. Ml.11 tido a clevic1g 11a- HISt01'lS, dos povos livres:
,1l19,l'ca. Pelo menos '10 l:it:e cus l'eSIJet~
bllídade .para contornar o preme- Geners.l cue se ímortalízou nas re- to ao meu Estado, " rrunna tE,r.ta TIa~
ma. Antes de e"tantJ.m:em tormu- nhídas bat'iUlas da paz, De ,Gau!le tal, sempre pleiteei a solução dos
diECl'Esào e adiada a votação DOI' fallas capazes de so!tWiOnã-Io! f.;ln. Pl'OVOU as desgraças da, guerra e :foi S~UtL problemas e seus .ll'lterêsses.
ta de número,
fre-ntam a C:liGiôfb anunciando assim que, em Algel, em Londres, Parto sa.udoso, triste mésmo po~
instalon a oficina da resistência, tm- deixar êste convivio ma~nifico, alélll
O SR. PRESm'ENTE:
acintosamente ,que a Loteria l!1s- 1Jalh"'!lc\o os call1iDhos que pel'mÍõi- da saudade que levo das a1lJÍ3ades
po:ctiva
é
irreversível
e
cOl1tinu~rá
riam a l'u.ptura dos gl'4.1hôi2!s do tota,- aql1i-- fejtas. Mas~ qw~m sabe, amahã
.fAlltônio AnibeW)
funciolland.o nos mesmos moldes. !ital'ismo, que algenmvam a :i!"rança ou depois pcdérei estar de volta ll.
Du;mwsâo préi)ia do Projeto nü ...
É pena. que isso aeonteça, p[)~~ nu E t e r n a . .
e~ta Casa, ,maIS expe1'lente· e prepa1nero 2,23G-A, de 197;\ q;!e -i:rift,
l'e:J,!i(Jade, ninguém prelende a excomij()udo 11111 ~orpCi de au:rili:1r~s mc!o.
'
JUllto ao Instituto • Nacionat àe
"tincil,o, (l.a Loteria EBpúrtivfl. O técnicâs _ sou;Je, dm:ante a.8 vêzes Deixo o ml'lu gi'ande abraço aos co~
ColoniZação e RejornlfJ., Agnll'ítt,
que-se ·reclama é Ullla l:ova regu- em pua governott a su~. Pátria, digni- legas parI8.!l1entilres-,. aos f.unciolll'trrOi.!.
(Il\lCRA) , mIL COll8elho Fiscal
lament:1cáo Ca1)S,3
de i!Úper.1ir o ficá-la,
' impondc-a aa',concenBo do ~es'a
1 t C l t
esvaziamento.
do mei(Lci1'Ci!li1nte
asa e aos Jormlls'as
aC11JJ.
(CF) e dispõe ~ôbi'il I.! rel.lI:esenta.mundo moderno, Ml's a Frm,;a - - credepclados. -,
çda cl(!,ssista nesse. órgão; telião
em todo o·psJs, como vem ocor- re"istra á morte do llreD1aro homem
O S
P E"IDENTE
E. R'::S
.,:
rendo no momel}w. 'a que. a 'pros- de" Este.do _ viverá à stfa som~r2.,
VlZ?'ec:er' da Co?nlssáo de Constituição e JustIça, ÍJelq, inconstttl!cioseguIr em tal 1'1t~1O_ - l.'I Sll~ - vivendo' n. eloqüência ll'.1ninosa; de
(A.ntonio Anfbetlil _ A Mesa la8~
nali.dar'le, Relator:
Sr. E~equias
fat~lm~nte condll~ra a Cliada Lo" seus exemplos.
tima profUlxlmnente que o Deuutada
.Cosm.
teria. asua <õ:<tmça[). Se no .R10 .de De<aparecido' aos 80 anos a sensi- Emilio Murad tenha deixado de COll~
J~n81l;O,
onde
ger~l~,.TIt.e
sao
dISbilidide
social
epGlíticu
dó
Gel1erul
ccrrer
ao pleito passado. A verdfl('a
O SR, PRJCSI:nENTE:'
a1s ,qlW Oharlés De GauI1e era, a' (la um ho- é que (} Parlam~nto brasileiro perc1e
~l'lbtlic,os., OS. ~rêm:o,>_,~'
ISS?, J2al<; o~:~e ~Dnvç~~e a all?:, mem' jovem, perfeitafi1ente 8,pto .a· uma d~s. suas,grandes figuras, p:10
(A-iltônio Ambellz> - Não h~vendfl
C'WaçI?D'.,a gp~~ e en;",ne, PQ,de;:.a captar as pulsações da. polêmica CI.- s!=u espmto publico, pel!? Sf>'l1 patJ.'J.ilo~aclor<;.s lnsmitos, declaro encenada a
VOSsa K.celenvla f~z_r 1:!ma, l~ela, vilização de .nóssCls di!~s. A sua dig- t!smo e pela sua' opel'oslclade. Pra~~
discussno e acUada a, votação por faldo que ncontece. eU~i ~eo. Paulo, l1ida.de de 1.1l1r varão nao vergou dian- a I:!~us que, no futmo, -o DeputadD
ta de !lume!'u,
n::ltadame~lte no ll1?er"ol des.e Es- tl' dos O'ol"Qs do desMno, Prisionei- EmIJio Murad l'etol'l1e a esta Casa
O SR. PRESIDEN'l'E:,
tado, e.nas demms l1ludacles da r~' d~ ;azt~~o, dêle esca.pou,com pa~a honrar o Pal'1amento do !10SS{J.
.
Federaçao...
.
. hànra E o ·SQU fâle"o de gigante "'a- Pms.
,(A.ntónio- Anibelli) -- N5.n havendo
; I\1Uit~. sugestões "s'w fel~~8 pa,- l'untiu' a cob~rtura, ~de um camil:i.!lo;
numero pam votaeáo dou a pal"vm
!IJJ eVlt~r ,~ a~~'av.a,'1?-~llt,~. a~~, pIO- apenas cava:lgável pelo gelÚO peregri-:
O SR.. EMíLIO MURAD
aos 81'S. Deputados q~e qaeÍl'alli ;;sablema, ent.re "'cO .ql1al~ p..lnmo-~ne no Desfrutou era intimidade do fu- decido a V. EXá.
lem~rar: a reah~aç~~. ~e SO~t~l?S tu;o, e ~conViveu' com o heroísmo dos O SR. CLOVIS STÉNZEII:
la 1Jftra breves ewmLlJicaGÕe3
e~n ~ema.na,s. altsln,a"""s, ,a ~Jl,O!b.l- de"lses qlle se lJe.rpetu',I.raln nos cirios
Oom ti pal",vra o .SI:. F.ra,ncisco
Amm 1
... Q
à
(Comu1licacão Sem l'evfsão [la
,'a .
çao d
e ."
J?g-o em v~la ~ t SIAJ~l'l
que' ilmninam -o passado.
.'
. oraã,Jlf)
_ sí'. Ptesidente, ao chega),'
O:SR. li'RANCISC'O ...... n. ".'L'.
ta~a llllmma ~t.ue eY':,e en~ vigor O ilustre Em15aix:J,de,r bracii1eiro "m
t
<U'~""'<1
vsr,.ada a aqllls!çao ;;IU1 pss,o,a ~" Paris 'General Lira
Tavares em a eSa Casa, ouvi. o discllrso de des~
( C Ol n1m i caçao -' Lê) _ Sr. PresiJ!lals de 'Um~ formul;;tpor SOJ:tCIO, ap'i:eéacáo feIta em tôrno d~ -pe pedida do nO;Jre Deputado EmHio
dent,e" Srs. Dep~ltados, a Lotel'la Es~cc. De par com. e••~s meclid~s, GauHe - na" l'evista' "Manchete", ob- Murad, a que V. ];.,'ra. acabou de fapo1'tlva vem provocando graVíssimos
Imp1.ll1ha-:e que a '?~:-X~' ~cono- servou: fazendo mençll0 à pe.rticipa- ze1', referência, lia
qualidade de
problemas no Pais. Para "ue o '1ovêrlID{)a acekrasse a, c1r;;tr,lbgIÇ~o das çao brasileira na luta contra o ei,;o: Presidente da Câmara dos Deputados.
'"
,cotas reservadas a asslstenCll> soRespondendo pela Lidemn~a dI{
no Feder 1
a ,criou a.p"s"a
estudar
eial e aos clubes e3pm:tivos, na
"Na Itália, quando a Fôrça
Exdesejo
fiqUe comlgnado nos
..
a eque
e!,1Contl'a;r
301uçãa,
.veb t
' 'ARENA,
A'
t
o a.sunto
n?? de efl~ammhar ao Pl'e"idente l\1éexata proporção do volume de nupedicionária Brasileira .:lU sti 11m nms de3 a Casa o grande aprêço
dl~1 o ~fIClO quepllSso a leI e que exmeô.rio alTecaclado em 'cada pra.a Divisão Leclerc, destmada a que, a Bancada do Govêl'no sempre
pl essa o ela,mor .1J(Jnular ú1(istente.'
ça, cDlocando-se, ainda, o mune" ~ cumpl'ú' a gloriosa missão' de !í~ aevQtou à atuação do Deputado Emi~
•
J.'
rãri/) que reVél'te em favor da
bertar Paris, a figura do G~Del'~1 lio MIlrad no Congresso Nacional.
, BraÉiJia, 26 de novembro de
própria Caixa à disposição do coDe GauHe ficou ainda maIS 11- Deputado disciplinado, homem de'
1970.
méreio: da indústria t' da lf\í'oura
gada ao Exército Brasileiro, dsn- espírito público. vigílante no cUllÍprilO<Jais para financiamento" protI'O do qual a minha gemção se mento elo seu dever, foi um dos cole.
Senhor Presidente d(~ RepúbliG:iI
E' com pesar, Senllo~ Presldenveitosos à Cble~ividaü~.,
.
formou sob' o m()dêlo, e segundo gas que enalteceu nosso partido na
- te, qU,e volto à. sua p~'esenÇa pal'a
sugere-se, llüS meios comeí'ciais.
. as tradições do Exército fran- Congresso Nacional durante os anos
de São Patl1o, o conti'ôle dos gas,- .
cês".
que aqui estêve.
R.eceba S.- Exa.,·
tO;llal Sel!RreçlO$O teInj:io' COm Um
tos com ápostas através um "carQuero, 81', Presidente, @rs. Depu- pOl'tanto, quan:io se i'etira dá vida
PloJ?lema Ja por demp.is debatido
net" -que seria v8ndí.:lo mensal- tados, prestar desta tribuna respeito- pública, o testemunho do aprêço eie
RefIro-me ao problema ela Lote:
1'~a Espo~-tiva de cUJa i l11Plantamente fi pessoas obrigadas a se sa homenagem aO gI'lande vulto . ~a tôda .a nossa bancada. (Muito bem.)
ça~ - nao o nego - fUi Um al'identificar e comproval' seus sa- História, homenagem que, sem~duV1· O Sr. Emílio lflurad _ ObrigadQ
dolOSO C!,efenpor por recollheCel'
lãr~os ou rendimentos, 0, "carnet" da, tem o lúcido e}ldó.sso _elesta Gast}. a V. Exa.
que _el'a esse um meio ele eliminar
tel'la um valor propo~clonal aos O mundo, que' se Il1cll11oU ao seu tu~
o Jogo .clal1de~tin<J e de permitir
recurSos elo apostado! que, assim, mulo, não esquecerá s, beleza de ~~as O SR. EZEQUIAS COS:r;A:
ao Governo dISpor c1e'melàs lml'l\
ficaria; impedido de lCal1zar gas- decisões e de_ ?e~s . gesto;~, qu:e _enrl(COmunicação _ Lê) _ Sr. Pre, o]Jl'as de assistência s()cial, além
tos al~mde suas pps~es. E' uma I'juec~ram 'as pagrnas deste secula. sidente, 81'S. Deput,ados, vimos da
dO'll:l~paro ao Esporte a:naclor ou
sugestao 'que t::unbem merece es- (Mmto bem.).
árdua batalha eleitoral. Trazemos
proflslsonaL
..
t~~os, tan];o maiS qtle ,êsses pa- O SE E~IíLIO M'lJRAD:
ainda a ~nal'Ca das canseiras e das
Realmente, não sera preciso dipelS podemllu seI' YCllClldos pelos
'.. ,
' . ..
pl'eocupações, Vi.sitamos todo' o EsZ~l' a Vo~sa .ExcelênClá, sempl'"
amb~llantes crede~Clados a venda
(Comunwccçao l,elJ1, revzsao do tado e examinamos com interêsse os
!!lO. atu~bzado com os, Pl'oblemas " de bllhetes da antIga Loteria Fe- oradOr) - SI'. Pl:esidénte, 61'S. DepU- seus problemas e as reivindicacões
na.clO?aW, que o"jôgo oficializado,
~era.l, gel'>tlmellte pessoa~ !nca))a- tados, regressando h~lje !lo peu E?- popnlares. Em nossa men'te c1esf:Íam
Pl'I?l~lpabnente
pela indiscutível
mtadas pm'a qUal~luel ~,t1Vld::tde e tado e não tendo coneorl:Ido a I'eelel- muitas jmagens. Um povo aflito e
l)'~le J!.0je yoltam a nl1s~ria porque ção, deSejava
pr~llul11car-me
no hUlllilde, a necessitar de tudo e não
palxao de nosso POVu pelO Flttebol,-tol'llou-se Um aLl'ativo de diJa nao tem merettdo pllra: os ve- úo -Grande E11pedIetlte desta tarde tendo quase nada. A luta política ell'Ihos bl!hetes. ~
.
para apresentar as minhas det.pedi- tusiasmava um, preocupava outros,
.mensães jamais imag,nadas. Verbaa , superiores, as-constantes' d"
.!lT~ certeza de qlIe- Vo,~,ss, Exce- das à Casa. Entretanto, COl!10 tenho conflagrava, regiões, atraia l1.1óças e
orçament<;?s de 111un1011.ios e até, lellma a.léa.llIJI'tI'á a graVIdade do de viajar mais cedo aproveIto esta senhoras às vibracões e discussões
pr,oble~na e, sensivel ~ êle deter- ecasião para, da tr,ib'una da C~ll1ara dos comicios e pl'ãças. A soJidariedaEstarias aao arrecadadas pela CaiXa Econô;mica Federal nUITla gtanmll1al'a 'os estudos que se fazem dos DeputadóS, ao !mIar pela ult'lUa de era fírme em uns e instável em
.d~ sangrra para as pra"as em que
nec~ssários; antecipo Il1Gt1S agra- vez, expressar a 'tOdOf o meu agrade- outros. A paixão e o interesse 'transja l7em ftll1ci<>nando a- novel 10decnnentos e SUbSC1'éViJ-ll18,
cimento e dizer da: minha grande Sll- formavam homens cautelosos e resisteria. Quando ela estivel' em Jí:e- Re~péitosamente" Depuf,ado Frqn- tisfaçi\o por ter perteneiclo a esta tentes. E111 tódas as. cidades; uma
czsco kmaraZ".'
"
Casa do Parlamento Nacional, oe:e efervescência 'única:
a eleição se
n? fUllcionamento. o que é pvl!._
Visto' para o próximo ano, eni todo
Era o que tinha a dizer. 11IInitO fiz gl'al1de .circulo de amizades, não aproximava. e os calJdidatos de cada
() pals, a 31'1'/lcadaçiío atingirá ci- bem).
só com Deputados, mas com jOl'l1a.- facção eram defendidos como os
fras astl'onômicas, Só expHúáveis O SR -ADHEMAR DE BARROS listas e funcionárias,
.
melhores. Uma, convulsão de idéias,
em Países ricos. em '-ine <> desen- FILHO' .
Táo lago' assumi o mandato· de dp principias, de comportamento ql!e
~'olvln1ento tenha atíngído
seL!
.
Deputado Federal, quis a, fatl:\Jide,de a tcdos contaminava. Ao meio de
grau máximo, CÕn10 dilí.llelro não
(Cornll11icacão" Lê) :.- Sr. Pre- qUê eu sofresse um ,grande revês na tudo, era o homem li reivindicar,
a.
!lá, como.a maíor patte' da popu-, sidente, srs.' Deputados,' o desapllre- l11inha vida - o 'falecimento repen~ reclamar, _li exigh', em o Piauí, com
(A,ntonio ":An;b~lli.) "- Não havendo

-()l'adol'es ínscrítos, cects.ro encerrada
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tantos problemas e tar-tas-afUç6es, a problemas .jl' con:flitos crescem. Os, Pernambuco:
, P1ínio S~za::lo ,- -.A.RENA
somr sonhando com o futuro. p~- estímuladores das Ligas camponesas '
,l\..t.;dalmeltia. Barbosa- - ARENA.
tecia não existir o 'lado amargo,
encontraram campo na. c:N' oração Antonio Neves - Mt411
Santilll Sobrlnho - MDB
•
1_'d essa. inj us ti ça.....
"'T0 cu;
S I '-me 'O
Cid Sampaio
- .A:R:l!:NA
'Nós, porém, Sr. PreSldente ,'t.........:\Dias
Lins _ AR.....
TA "'Jrri')'
mos ,11m .compromísso e examínãva- etnínente Deputado .t1am!lton Prado,
-'
.c,,, ,....",
GOiás:
mos 1l. sua. llroflUldidade. A nossa toma-se grave a falta da prevídên- 'João Lyra FIlho - MDB •
Anapolíno de FlUla: ~ MDS
\ o "'tra b aIh a dor rurar,
1 +~,
~
Roma
--ARENA
frente, nos comícios, e ooncentrações, cía para
.....s. as
Tabosa
de Alme.iêli
_' AEJilNAr
. Ary Va'L:u.ilío - AID'1.'IlA
estavam sempre .aquêles semblantes Impílcações causadas 'por sua omís- , "I1l!1les Ramalho _ MD13
Jllles ~o - ' AJ.~/.
duros, faces mUSllulosas e olhares .l'Il' são. -A ínsegursnça -gera a aplicação.
_
J~!lqll1ln CorticJ:l'o :.. :ARENA
ratlos, peles tostadas, compleição rr- o sentimento de Injustiça insplru. a
AI
J()Jjé Freire -MDB
I
jllS e firmes; Pouco entustasmc e revolta. E não podemos consentlr que
agoas:
LlSboa Maclw.lo - ARllW Ao
olhl1l' de que interroga e eXige. Eram taís 'fa:tôres nos deSllgreguem, por Djalma Falcão _ 1IIIDB
Re2ende
Monteiro
A.\JllN.4.
'
êsses homens cangados 4e esperar - imperdoável "falta de nossa g.eração.
Luiz ~lI.valcante _ ARENA
Wilmar G~~ ....; A.'lENA',
Eis por que dirijo êste nõvo apêlo
o nosso caboclo, .o sertaJ::,~jo, o traballiador rural - abandonados _ ao 1l.0EXmo. sr.Pr'esldent,e. Garrastazu
Serglpe:
, Mato Gros~:
tempo, sem alfabetl2ação, sem .assís- Médici e .ao-emíncnte MiniStro da .Augusta 'Fráncá -.ARENA
MS]'Clllo L1.Ina. - ARENA
tencla méctca, .sem crédito e sem pl'e-. AgrIcultura., para. que .ativem os es- Luiz Garc.ia _ ARENA'
:NeLsou l3enetJto - AR.E!'I A
Vldêxwia, Amam o' Brasil porque tudos para a ínstltulção <la. 1lrevi.4ên- Passos -Põrto _ ARENA
Saldanba. Dersi' - A.R.BNA
nmum 'a terra de onde arrancam as cía para o trabalhador rurnl. A I !te.
n'l1galhas-para. o iilustllnto.Babem (/0 voluçâo foi !cIta para encetar .a -reBahia:
Paraná: ','
IJro~l'esso dos grandes centros pelo votueão socíal e econômica do P~Js.
Edwal110 'Flôres _ ARENA
ACcloly 1'11110' - ARENA
rádio de pilhas. E 'nas suas almas, Ao previdência para. o trabalhador ruFernando Magalbães,~ ARENA
AloeJ'to Costa":" ARENA.
entre o sonho de também , crescer ral - lavradores e pecuaristas -' 1i[oItor Dias _ ARENA'
'
Allplo CaI'vallio - A.R:f:N-'I,
em serem beneficIados, vai o 'amar- será. um dos mais belos atos revoíu- João Alves _ ARENA'
B":llga. 'Ramos - AR,lThA
gor por não ha.'Yerem recebido o Te- ctonãrtos ele quantos temos vístç, suJoSo Bol'ges'- MDB
Cid .ROcha - ARENA
conhecimento .ela Nação.
neríor à Transamazãnica, maíor que o José Penedo __ AEENA
Haroldo Leon-Pe.res - .ARENA
Eu sonho com a preVidência para !Plano.(le Integração SOllial, -porque ''LUiz Braga '- ARENA
'Hermes Maeedo - .ARENA
o trabalhador, Turü desde a .m.lrma signlfica"'a verdadeira Integr~ç1il! na- lJUna F.l'elr~ _ ARENA
João PauUno - .ARENA,
'I
mocldade, quando'~l'ivla em .contaeto donaI 'o Il,oogar de uma. imustiçs. e :Manulil :Novaes _ ARlllNA
José-Ca.r.lOS Leprevo,,'l; - A.aENA.
direto com êsses bravos e ,;resignados imper~oáve1
GnUssão aos coirmãos
Necl Novaes _ ARENA
Josõ Rictla. ....., MDB
,
OJ
brasíleir<:ls. A esta ,C~ tr~uxemos que, com as :inãos Cll-losas e ",!ob {) sol
Odulfo Dom!ngues _ ARENA
L;'·.rlo BertolU. - Afl,]JNA
o, problema pela prlmelrs. vez . ,em éaustíeante, cavam, com fe-e sem 'Oscar cardos& _ ARENA
Maia Neto' - ARENA
1963, mal. iniCiavamos nossa atlVida-- lamllllto. o pão~osso- de ealia <11l!-. , RU1 Santos _ A1U!:NA
~aclw1as Seleme ;... JAlmNA
de no parlamento ' federal. Sendo
ASsist6ncla SOCIal e .a.POsentadOI'lB.
Theódulo .de Albuquerque
'
nordestino e .t:!lh!l de fazendelr~,; co- para o trabalhador rural.têln de 'ser -:rrRENA
--,
, Santa, 'Catarina:
nheco bem, a. mtiníidade ,cJa regUlO e o pr6ximo grande e coraJoso ato da
'I'ourinho Da.nta~ _ "RENA
ara alma
de nosso caboclo. Ali, a ter- Revdluqão. '(Mutto ':bem.>,
\lasco :Filho _ ARENA _
.Adhemar GbiSi - ÁaENA
é ingrata. Anos de Jnv<ltIlo, ,anos , ' _
_
, Albino Ztml- ARENA
lie Bêca, ar/Jll médios, em cCiue .não há. () SR. P1tESIDENTE:,
'Esplrito Si.mto:
.I.roldo Carva!ho - AJ;l,ENA
GenésiO ;I.áns - .I..:RENA
bom inverno, nem Sêca "inclemente.
,(Anl{j711o Jl:n.ibeUiI
,
PersiStindo
Ro
.:... ARENA ' '
Lenolr V.argas, - ARENA
~ prOduc!iodepende :da.! ,chuvas e l! a falta. 41e "quorum", voU :suspender FÍ~an;aR.ubin _ A~A '
João .calmon _ .ARENA
-osni '1tegiS - .ARENA'
,empre abaixo da médIa, A terra alleSEáo 'POl' trinta minutos.
!amals .retrIbui .ao trabalhador o JlU- 'Está -suspensa a séssão.
'.
Parente :f'l'ota _ ARENA
'Rio Grande do 'Sul:
fjclento para -a sua llublltância, mul.o
Ai 10 1wrlUl e 17 1uinutos a
.
,
menos para economizaI' ,ou prevenir,
scssão é '_ 'SUspensa.'
lUa de Janeiro:
, Albe.rttdIofflJlllJlJl. ....: ARENA'
Nossos lavradores vivem pobres, mui·
As 10 horaS e $0 mlnu-q,8, o
.
,
Aldo Fagundes - MDB
'
~o 'Pobres e ,em interlillnável "deflSr
Ant.ônio AnJbelli' ;Supl/l1!ta
Adolpho~de OllvGlra' _ MDB _
A1JlllJ'41 de Sousa ...: AltENlI.
Jlt". :Não tl!m segurança, nem futu' de' Secretário, no éxerclcio da Afiomó ,celso - MD13
AI'1IOOo K:unsler - ~A '
m. Deus lhes .deu um olima instá,PresidênCIa r.ea'bre a1!./!.ssáó.
J.1tair ~mB. ,- MP~_"A
'.Arna:ldo Pr.letto - .Ail.EN <\
~ol e os .homens ,:não se . a p e r c e b e r a m '
baso Counbl'a _ ~,
Al'y .Alcfmtata. - ARl!.~,A
ia sua. 'eXistência.. Mesmo assim, en· 'O 'SIt. PRESIDENTE: •
Dayl Cle Almelda _ .AR.'ElNA.
Clóvis Stenze1 - ARE..... A.
[rellmndo ao tempo e :àesafi!'-ndo os (Antônio 'Anibelli) '_ Está. reaberJ<J!lé Baliy - ARENA ,
<Jairo
Bl'lln - MDB
indiferentes, o Nordeste, exlste,
e
,-,
Mario de Abl'eu _ ARllNA
JoséMandelU - MD13
10m, ille '1.\IDà gvaude civllização.
ta a 'Sessuo.
,
2UIymundo Paélllha _ ARENA
Lr:w-o Leitão":'" ARENA
,E' elementar oem ,Ciências Eoonôml-:
' COMPARF.CEM MAIS,
Guanabar.a:
Milton, Cassel - A.R.liilli A
)üs ·que, nas regiões onde é :J.11'.egular,
OS SElIl'1l0ItES DEPUTADOS.
, '
Nadir' Rosseti - MDB
1 distribuição de chuvas, nunca
a
..
Amauri Xl'tlel - MDB
NOI;be.rto
5ehmldt' - M,:EN:A
19ricultura recompensa llUficientemen,Lacol'te V,tale
Eurípedes Oardoso de ,Menezee
-Otãvlo-Carmo da -Rocha .:.. MDU
;e <O lJ'abalho
despendido. Faz-se , Acre:
' ARENA,
'
'Victor Issler - MDB,
nlster .a' mudança da. il:4ra-estr~tura - 'D
Li ,- .MOa
Mendes ele Moraes _ .NRENA
)ars. {lue tenha lugar o desenvolvi...".uy, no - ,
'EN
1'1 d F i.MDB
'
Amapá:,
,
n!lnto, com todos os seus iatõreS de
Wanderley 'Da.ntas -.AR ,A
V;i:~ B~[t~
ARENA
Janary
:Nunes
- :A.::El;ENA ,
,egtlrança e bem-estar.,
AmllZonas: '
" _
-Ora. esboca.-se no Nordeste a foro,
,
'.
Minas Gerau:
Ronilônia.:
nação de um parque industrial, II\ll.S Abra.hlio Sabbá. ' - ARENA
, _ ARENA
Nunes Leal - AllENA
!.stes, se encontl'am nos grJl.udes .cenLe~pold<l feres - ....RENA
~:fo 'fj!~~lves _ A1i;ENA
;ros e náo ,acodem. o lavrador, que,
Pará'
B'as Fortes _ AaENA '
O BIt. _rf'BESIDENIllE:
deslU!lstido, sem otlentação Agrícola,'
1
~lfartln P --, I'a.
ARENA
EdgarS
el~1 _ ÃitENA
' (A1tlônio -Anibelll) - A lista ê
iom uma precália liIiha de crédlt.o, -Adriano Gonçaives - ARENA
presença acusa -o .com.llal'ecl.mento- 41
,em máqUInas, sem a. boa., semente, Armando Carneiro - AR'EN:'1.
g~~lfi~~âa~~~~~ _ ÁRENA
234 Srs. De,pntados.
.
!em ,escolas, -sem 'assistêncIa ,/I. sua.
hh •
, . ' _ ARE!\i.l!
fatide, fica cada vez mais :necessitado
Mara.n ..o.
Hélio GlUCla , ' , .
•
A
Os Senhores Deputailos que .tenhalU
:proposiçõ~s a ,.apresentar !/ltlderão tll.~'
, ir..tranqUilo. N1io te~ tLualquer }:Ire- . Amérlco de SOuza. - ~A
1:~~:J~~f~~ ~
.zê-lo.
'idêncla. E nunca. dispoe de eco- Emlllo Murad - AREI-A
Luis,(j l' úla.
JUlJl:NA
,'
Mon~o 3e Ca~6 _ ARENA'
lonlia 'Para o 'llla seguInte. Enqull.n" Freitas Dlnlz .;... .MDB
() SIt;-'pRESIDENTEI
l) :tem .fôrças, -trab~lha.. 'e alimenta. José Marão :Filho AA:mNA
Murllo Badar.Ó _ Al'!-El\lA
(A.\Jiônio Aníbelll) - Acuam-se ,t;ai
~ família. Mas,· ,1 ,ploporçao que .Pires Sabola - ARENA
NbgueIl'a-,d()':Resende _ AllJílNA
Ivq.nça ]lOS .anos e perde a I'l!slstênOzanan Ooêlho _ .hIÍE:NA" ,
',bre Jt Jnesa·e V<>U submeteI a. :votósT,!!,
,ia~isloa, colnl'ga a temer ,a, ve1hlce, , P i a u í : ,
Pedr<l Vidigal _ ARENA
'
dações finaIs de projetoJ aprovadUll
,ois z!!be que o lavrador seJ.'tanejo EzequíasCosta - .ARE:NA
R.enato Azeredo _ 'MDB
, 'em ]'egimede urg@ncia~
ItlO nao morre cedo e ~e torna in- ,l'!austo Castelo Branco- ARJllNA'i['a;neredo Neves _ :MDB
'
O SIt. PRESIDEN:r~:
~paz te, mde decorrer à .:medicân- Joaquim Par~nte - AJW>N1.. .
U1l>imo de Cal'Va:1ho _' AnENA
:Ia ou, à ajuda de fa.mlllas para n ã o ,
,'""" lter P.ass"'- _ AltENA
(Antônio Anlbelli) - Vou sUbm~
lJorrel"-de fome.
'
_ <Jeará:
"
na
....
, ter a vot~g-.jl. ,seguinte
Homem que tanto produziram, que
-".
São PaUlO:
anto contribulram para' o nosso de- " Alvitro l.ms "'"": MDB
,
,
REDAÇÃO 'FINAL
envolvimentô' eeonõm1l:o brasileiros De1mlro Oliveita. - Am!:NA
Adalberto -CaIl1llJ'gol .,;,~:B
ie cujos músculos rijOS' e de '~ujo Edilson Melo Távora - .ARENA
Amaral, .l"Urlan - ,&uw.nA
})roj~1:o de Lei Complementar! 1
uor sal a produção ~ue alimenta: as
Ernesto Valente ,- ARENA
Aniz Eailra - ~.lU!;NA·
..
,N° :69-9, de 1~70
.
Ant~nio FeUciano - ARJ)N..,
idades e os gJ:andes centros, irm~os Furtano Leite - ARENA
In Pátria. 'destemidos e' fortes ' Humberto Bezerra - .ARENA
J\thiê Cour~ _ M!>.B
R/lda.clh
FinaZào
Projeto
de
IM
ao~'
lepols de uma. vida berÓlca. e .altiv
Jonas Carlos - ARENA
BaldaccL Filho - F.EN..!T '
pl<!hte1itar n9 69-13-,1970, que i.nstlt , '
,odem ser levados a .esmolar pela
Joslas Gomes - ARENA
'Baptista Ramos - AR"""A
Progra1TU1 de Formb.çllo do patr! , .,
alta da justiça da prevlilêncla: -Essa
Leão Sampaio - cARENA
:Braz ':Nogueira. - ARENA
?t'íoào Serllidor Pt!:blico e dd out.,: ,,, ;grave omissão,-$se o nosso crime
Ossinn .A.rarlpe - ARENA
:Broca. Filho - ,AREN~
1I1'ovldllncias, ,
m pleno Século XX.
.
Virglllo Távora - ARJ1iNA
Cantidio SampaIo _, A
:E.sf,e quadro não é. ,porém, ~penas
Wilscn Roriz - A::aEN11.
'Chaves Amarante - ARJ!lNA
O Congresso Nacional,De01'eta:
o :Nordeste ' Abrange todo o :Brasil,
N te.
Dias Menezell - MDB
!lvolve OI: trabalhadores, :rur.ais . .de
' Rio Grande 40 01' ,
1":l'anco :Montora _ "MD~
Art. '}..9 E' fustitUrÍio, na torml! Pl'e~
, vlst.'! nesta 'lei' complementar, o ,Prg:~
DUas as :regllíc.~. São cêrca de '17 'Alvaro Motta. - AR:ENA
'Balnilton ,Prado - .Alí.'E!:~A
lilhões de 'bl'D;sl1eiros à margem e l e ,
Henrique Turner - A1l;"'....
, grama' de Formação do FatrilI1Ôuio ~
ualquer - proteção prl!Videnciárla.
Psraiba:,.
~
ítalo li'ittlpaldi ...... .ARENA
, Servidor \Público.', ,
," "
raseem, lJiv,em e ',morrem sem 'o am-I Janduhy carneiro - MDB
,JbSé Rl!Segue _ ~
Art. 29 A União. os EStaâos, OI Jl[waro oi! a soUdarIedade 'da Nação,
Teotônio :Neto - .AR.ENA_
Lauro cruz - A'R.m,A ,
n1c1Plos, li Distrito Federal' e os T~
3) ressarcimento Idêste débito está. ,Wilson Braga - .AiRENA
Ped1'ilSo Bort& _ MDB _ _
, iitórios .contrlbulrlio para o programA"
IU:dando, A p~ciênCla 'se~sota ~:as ,Wl1niO Lemos
p'ere!ra. Lopes - .ARENA ,
me!üante .recplh!meIlto mensal tif.
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Ilanco do Brasil das MgUillWI periicluS:
I - União:

J.!i'~RIO

00- CONGRESSO NACIONAL:

AÍ't. 3~ Ao órgão próprio responsável
pelo patrimônio da União serão obrígatorlamente. eomunícadas as aüenações e aquíslções' de bens imóveis feltas na conformidade da presente lei.
Art. 4q Esta lei entrará em.vígor na
data de sua publícação, revcgadaa, as
disposições em contrário,
Comissão de Redação, 26 de novembro de 19'10. - Henrique de La Rocque, Presidente. - Medeiros Neto, ReIator, -' AlItôlIio Bresolín,
O SR PRESIDENTE'
...
',.
OS srs. 'Jue aprovam queiram Iícal' como estão (Pausa)
. Aprovada
.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE:
.
(Antônio AlIilJell!) - Vou submeter a votos a seguínte

Novembro de 1970

Vil. -aos Municipios de Itajulpe, COl'a.· \
ract, Itapitanga, Almadína, Barro Pl'êto, cauraeau, Paulo Bras!! e Masoote.:
Art. 2Q São criados os seguintes csr1% um por cento) das receitas corgos a serem providos na forma da 10:rentes eJetlvamente arrecadadas, degis~ação vigente:
tluzidas ns transferências feitas a oua I de JUiE do Trabalho, P.I'esiden~l'aa entidades da Adminlstra!.\ão PÚ·
te da Junta de conciliação e Julgab lica a p.artlr de 19 de julho de 1971;
meuto _ 12 (doae) na 2~ Região e ,
,5%' (um e meio por cento) llAl 19'12
quatro) na 5" ~,eglão;
" 2% (dois por cento) no ano de
b' de Juiz do Trabalho Substituto
. '14173 e bubseqUentes,.
.
_ 8 (oito) na 5~ RegIão.
:rI - Estados, MUniOiPlOS" Dl.iitnto
.l1.rt. 39 Ficam criadas 32 (trinta 11
"ederal e Territórios:
duns) funções de Vogal, sendo 16 (de. a)
1% (um por cento) das receitas
zesseís) representantes de empregadores e 16 (dezessels) representar.tes
.lIorrentes próprías, deduzidas as transJel'ênclas feitas a outras 6lltidade.s da
de empregados para atender às Jun'al.dminlstração Pública, a. Plll'íir de 19
tas criadas no artigo 1~ desta Lei. _
fd. julho de 1971; 1,5% Otm e melo
Parágrafo único. Haverá um sefior cento) em 1972 e :1% (dois por
plente' para. cada Vogal.
'bento) 110 ano de 1978 li subseqUentes;
, Art. 4Q OS mandatos dos Vogais de
b) 2% (dois por cento) 'das transque tl'llta. esta lei terminarão símulrênCia~ recebidas do Govêmo da
REDAÇ~O FINAL
tàrleamellte com os das demais Jun.. nlão e dos Estados a.través do FullA
tas das respectivas Regiões, atualrneno de Participação dos Estados, Dlso
d 1 70 te em exereíclo,
Jto Federal 'e Munlcfpios, llo partlt
Proeto n. 2.226-B, e 9
A1't. 5q São criados. provisôriamente,
1~ de julho de 1971.
8edacão Final do prójeto 119 2.226-A- nos Quadros de Pessoal do. Justiça 110
Parágrafo único. NAo JBGabá, 8111;
197Õ, qlte dá lIova redação aos ar- Tl'abalho das 2' e 5' RegiQes, para.
nh ums hipótese, sObra as ttMlsfetigos 817 e 830 do Código Ciz,'il.
lotação nas Juntas de Conclliação a
nelas de que trata êste arbigo, mai5
.
.
Julgame?to de que trate. esta lei, 18
uma contribuição.
Art. 1" o art. 81'7 do CódIgo Civil (dezesesis] cargos em comíssão, dói
, Art. 3~ As lIutarquias,'lm'!Pr eJJM pÚ·
Pl\llllI\ a vigorar com a seguinte reda- Ohefe de Secretaria., símbolo 5-e. ..
11088 sociedades de llOOnomla mista
,ao:
2 (duas) funções gratl{icadas de msftmd9.çôeS da. União, d08:Il1stados,
"Art. 817 _ Mediante simples tríbuídor, símbolo 4-P.
MuniciPloS, do DiSl;rij;o FedePlll e
averbação, requerida por ambas as
AJ't. 69' As necessidades de pessoal.
os Territórios oontrlblúrio para o
partes, poderá prorrogar-se a m- para o desempenha dos serviços adrogramo, com 0,4% (qua.tro- d~i~o.s
peteca, até perfazer trinto, anos, da milllstrativos e auxiliares das Juntas
r cento) da receita Ol'çanumtãrla,
data do contrato. Desde que per- de ConclJiaçio e Julgamento, orlado.
ol.I.Islve transferêncIas e receita opetaça trínta anos, só poderá subsís· por esta lei, poderão ser atendidas, N
. onal, a. pa.rtir de 19 de julho de
tlr o contrato de hipoteca, recons- llsslm o solicitarem os TrIbunais comtituindo-se por nõvo título e no- petentes, mediante redistribuição oom
71' O6% (sei.! 4écll11O!l, por cento)
111 1972 e 0,8% <oito décimas ..por
va inscrição; e, neste caso. lhe os respectivos cargos, de funclolíáriOJ
l\W) no ano de 1971 e subsequen·
será mantida. a. precedência, que do Poder Executivo que. na forma dà
.
..
éntão lhe competir.
legislação em vIgor, tOrem consideraArt. 49· As contrlblÚçóeB llólllCQldaB
Parágrafo único. Nos contratos dos excedentes àS necessidades da lopelo Banco do BrsslI, serio di.ttrlbtdhipotecários Inclusive de imóveis taçf.o dos órgãos a que pertencem,
tias entre todos os servidores eJ!1 afio
do Plano Nacional de Habitação,
§ 1~ A SOlicitação a que se refere
fldade civis e millta.res, da. l1nhio,
o prazo máximo estipulado no con- êste artigo será dirigida ao órgão 'lentrato é de trinta anos".
ti'al do Sistema de Pessoal do PodeI'
Aos ~tados, Municípios, Distrito Fcileral e Territórios, bem como das SUllll
Art. 2q O art, 830 do Código Civil Ex€(:utivo, acompanhada da indicaçií~
tntidades da admtnistração i~direta e
passa a. vigorar com li seguinte reda.- precisa do quantitativo indispensável
fundações, obServados os segUIntes crição:
de ;;crvldOI'es, das cOlTespondentes ca-'
tél'ios:
~
"Art. 830 - Vale a Inscrição da. tegorias funcionais e respectivas atlt~
a) 50% (cinqüenta. por cento) prohipoteca, enquanto a. obrigação buições.
porcionais ao montante ~'" ~'emuneraperdul'llr; mas a. especialização, em
§ 29 Verificada a inexistência d.
!fã,) percebida pelo servidor, no pecompletando trinta anos, deve ser servidores a serem redlstl'ibuídos, po..
riodo;
renovada".
derá ser proplnlta a. criação dos C&l'b) 50'/;' cinqüente POi' c,ellto~ CID
Art. 3q Esta lei entrará em vigor gos llecessários à lotação das Juntaal
partes l!l'Oporclonals aos qif~qüênIos
na data de sua publicação, revo- de Conciliação e Julgamento de qu.
ae serviços prestados pelo serVIdor.
g'ada.s as dísposlções em contrário. trata esta lei, observado o disposto 1I01!l
Pal'ágrafo único. A dlstl'ibuição de
,.. , _ d '1>n.. • 26 de novem artigos 98 e 108, § 19, da Constitui~
qUe trata êste artigo sómente benev(,mlSSao e ...-uaçao,
- ção
ficlaJ'á os titula.res, nas, entidades
bro de 19.70. - Heltrlqlte de La Roe·
Ai,t, 7Q OS Presidentes dos Tribunais
mencionadas nesta lei complementar,
que, PreSidente. - Medeiros Netto, Regionais do Trabalho das 2. e 5~ ReREDAÇÃO FINAL
Relator. - Dnar Jlfelldes.
giõc5 prOVidenciarão a instalação dai
- de cargo ou função de Pl'OV},!,-ento
éfetlvo ou em que posl}m adqumr ",l>•
O SR. PRESIDENTE:
Juntas criadas na respectiva. Região.
ta1Jllldade. ou de emprego de n~ture~a
PrOjeto 110 820.C, de 1961
, Art. 89 A despesa com a execução
niío eventual, regido pela leglslaçao '
- Os 8rs. que aprovam queil'am desta lei oorrer1\ à conta dos rCClIl'SOS
trDoalhista.
Redação Final do projeto n~ 820-:5· ficar como estão ,Pausa.)
orçamentários consignados à Justiça
Art., 59 O Banco do Brasil S.A .. ao
1967, que dispõe sôbre a ·venda de
Aprovado
do Trabalho
_
g1m. compctl:t'ã a. admlnistrac;ã? do bons, pelo Miltisterip do Exérolto, _e
Vai ao Senado Federal.
Art 9Q Est~ lei entrarã em vigor na.
:l?i'ograma, manterá contas indlVlduaaplíoação do , príJduto da O.(ler:xçt: 0
ES DENTE
da~a de sua pUblicação, revogadas u:
lizadas ojólara cada servidor e oobrará· 611l Il-mpreendlmentos de. a_ssl~te1lCla O SR. PR' I
.:
, - dlspo!'rlções em contl'álio.
uma cOluissão de serviço, tudo na forsee-ial e dá outras promdenClas.
(A1ltônio ÀlIibelli) - VOlt submeComissão de Redação, 26 de novemnllJ. Cju~ ,f(lr, as.tipulada pelo conselho
O -Conqg re.'ISO Nacional decreta:
ter a votos a seguinte
bro de 1~70. _ Henrique de La Roc:Monetal'lo li aCionaI,
Art l E' autorizado 0- Ministél'io
REDAÇÃO FIN.AL
que. PresIdente. - Dllar Melldl's Re§ 19 OS d~'pósitos a. qu~ se re~ere d
E~ército a proceder à venda ou
l!ttOl. _
'
,
fste ll.J'tlgo ·nao estão sujeitos a Im- o
. . d U j ' de ProJ'eto nO 2302 B de 1970
pôsto de renda ou contribuição previ- permuta de bens imovelll a ~ at?,- o
'
•
-,
_
O S'R. PRESIDENTE:
{lendária, nem se incorporam, para qualquer ,n.atu~eza, s~b sua j,!nsdIç~ó Redação Final do Projeto n9 2.302.A- OS 8rs. que a.provam 'queiram Uqualquer fim à remuneração do cargo, cujll utt~zaçao ou e:xploraçao na
1.9'70, que cria 1la JU8tiça do TralJa;função ou eÍnpl·êgo. '
a.tenda mais as neceSSidades do Exér·
lho' das -2. e 5~ Regiães 16 Juntas cal' como estão (Pausa)
Aprovada
.
~ 29 As contas abertas no Banco CitO.
- á h er
dc C01lciliação e Julgamento e dá
Vai ao Senado Federal.
do Bl'lI.sll S.A., na forma desta lei
§ 19 _para cada caso de~e: t·: av
outras providências.
complementar. sexão creditadas:
ll.p,,:ovaçao expressa do MinIS ro do
_.
.
o SR. PRESIDENTE:
a I pela correção monetária anual Exercito..
•
O Congresso Nacional decreta.
do saldo credor. obedecidos os índices
§ 29 No processo de aprovaçao ,s~Art 19 Ficam criadas nas 2. e B'
(Antônio Allibellil - Vou submeáplJcávels às Obrigações Rea.jUstá.veis ~o obs'i~~1~:x'rx ~gr~::re~?t~rliiü: Regiões da Justiça do Trab~lh~ 16 ter a votos a. Segllinte:
. as no
f ' d 1961 (dezesseis) Juntas de Conciliaçao e
do Tesouro Nacional;,
REDAÇÃO FINAL
lJI pelos juros de 3% (três p~r cçn- m~t 20g9 dit 2;r~:u~veJ:~1O op:rações JUIga~ento, assim distr.lbuidas:
"
tO), calc~la~as anualmente, ./l ~re o realizÍUlas de oonformidade oom o diaa)
na 2" Região _ 9 (nove) na
Projeto
11 0 2,303·8, de 1967
,alda Cal'! igldo dos depÕ!'itos,
osto no art 1q será incorporado ao cidade de São Paulo (24~ a 32~ J, 1
Uft~o)-esP:~~lJ~:~~~~~~~~~o:~~ ~~~: ~undo.dO ExércIto e contabilizado em (uma).em Osasco, d1 uma )s.em salnws Redação Final do Projeto n" 2.30:1-1\.
~'
ti d 'd
d
dml separado
(39) tôdas no Esta o de ao Pau o, e
de 1970. que cria na Justiça dI)
al~'sairu!'ti"va; ~Zlasasp:ViS~re~asre:erv~ paré8l'8.fo único. ÊSse- produto _sã- 1 Uimal ~m Curl,tJba (3~), no Estado Trabalho da8 1" e 3' Regiões 19
Wjt' ~constituição. seja IndispenSável, mente será empregado na construçao e do Fara.na;
,_
3 (t _ )
JU1ltas de Conciliação e Tulgwlllm~pndo o l'endimento fôr superior à aquls1çlio de imóveis, bem como na b, na 59 Reg!ao res em
to e dá outras providências,
Iltma das alfneas a e b . ·
compra de equipamentos, de - ac.ô~do Salvador ~8a a. 10~) e 1 (um~i~ em' O Congresso Nacional dccreta:
cJ3~_AOd finabld,:. cad~ ano, tontS,di ::~saS;g~~~osdepefgll~~~de~~Vl~;lt~~'~:r~ij':~i<J7:ta.1°j~~fl)ão' d.aA.rt. 1" Ficam criadas nas 1," e 3."
.. ultado
a.... a.o
a aservi
er~dra.
~to b~pu'blic"...
01' o ale°on
van ...meu""'"
_. , JUllta sediada em Itabuna li extensl- Regloes da Justiça do 'l'rllballto 19

I

dos j\lros e' da. correção montárilL, bem
como dos rendimenp da. quota-partil llfodUIlide. pela alínea "ç" anterior,
se éHistlr.
§ 4.q Por
ocasião de casamento,
aposentadoria, transferência para a reserva reforma. ou invalidez do servidI,... titlllar da conta, poderá. o mesmo
reoeber os valôres depositados em seu
nome' ocorrendo a morte êsses valô1'68 aério atribuídos aos dependentes
e, em s~ falta, aos sucessores.
§ 59 Na. forma das normas aprovadas pelo oonseíno M,onetãrio Naciona-l, 9 Hn'Idor poderá requerer .a.
be1'e,gio ~o ~ldo de seus de~óSlto6,
1ll11'1lo utl1i~ao total ou parCial na
dÕti\p1;a da. casa própria.,
- I ~ O Banoo do Brasll S.A. 0.ri'ia 1I~a:H. o cadastto geral dos benefíctários desta. lei compl~mentl.lr..
Art. 69 Na ad1n..lmstraçao do Progl'lllma de InWsr~ao Social ~ ~o Pro81'11J!l8o de ~ormRÇao do Patnmo~ .do
Servidor Publloo, a Caixa. EconOffilca
FE!deral e o Banco do BI'asil S.A. não
eütt!arão repllBSe.s além de 20% (vine,ento) do valor total das apllea
dtretas.
• "9 As i~portânclas creditadas
1!116 COAtas do Progl'lIm!l. de FQl'llJlIção
d$> :pe.trimônio do Servid!>r Públioo e
dI) J'/IOgrIl.ma. de Integraçao 80clal são
Ü\tlli&nâvels e impenhoráveis, e serào
ob1'ilJsllÔdamente transferidas de um
PB!r..a outJ;o, no eeso de passar o' serVldol'~ pela. a1teraç~o. da. relação cI.!.
el!!P1'8lJO' do setor publico para. o setor
pllivadó e vfu<!-versa.
.I
Art. 8l' A apllcaçllo do (lisposto nes·
~ llli oomplementar aos Estados 8
~pl06, às suas entidades. da ad"1nfu1&t1tação, indireta e fundaçoes, bem
oolíto aós seus servidores, dependerá
de norma. legislitaav estadual ou mu·
nioiR&1.
A.\Il;. 9q Egt/L lei complementar entrará em Visor nada.ta de sUa pubUcagíi.o, :nvogadllll as dIsposições em oontrl\!1o.
00DúSB~0 de Redação, 26 de noyembro de 19'10. - HenrIque de La RoctiJl!, :a;esidente - Medeiros INelto,
Relatõf. - Antônio· Bresolín. _
•
O 8 . PRESIDENTE.
OS /iI;B, que aprovam quekam fioor
como e&tiío (Pau8a)
'Vai ao Senado Federal.
ESm N'1'E
O SIt. PR
E
:
( tê·
nlbell'l
Vou eubmet r An vg:::s ~ segtÚntee li.
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'Art, 10. Está: Lei entrará em vi('<dezenove) Juntas de Conciliação' •
P-ROJETO N"· S04-B, DE 1967
cutade por seus serviços .de divulgaassim dísjrtbuídas;
gor na. data de sua publicação, revo.
t
ção, - repito, realizar o milagre qU'
O Congresso NaCIOnal decre, a:
CeL';() Furtado levou a efeito na. reglão
a) - 5 (cinco) no Rio de Janeiro gadas as qisposlções em contrário.
Comissão de Redação, 25 de novem(21." a '25,"), 110 Estado da. GuanabaArt. I" Acrescente-se ao artigo 11 Amàzõnica.
I ra, uma em Duque
de Caxias (2."), bro de 1970. - Henrique IM La. Roa- da. Lei n° 5.443, de 26 de maio de
Há poucos dias-ouvi um comentáríq
t uma. em Nova. Iguaçu ,('1M,
uma que - Presidente,-- lIledeiros Net- 11168, 8" seguinte alínea:
do 61'. David Nasser" no sentido ds
em Itaperúna, uma em Tri's Rios c t o - Reiator: - António Bresolin .
t) em todos os edlficios e menu- q'\" 00 incentivos i1i;cais deveríum agomentos públícos de Brasilia..
rs ser aplicados na írrlgação das teruma em São Gonçaldo, no Estado elo
OSR'. PRESIDENTE:
I' Rio de Janeiro, e 'uma em coiacína,
Art. 2" Esta-Lei entrará em vigor ras do Norte e do NOl'desre do BI:alii).
no Estado do Espírito Santo:
Os Srs'. que aprovam quelrnm fi- Ila. data de sua publíoaçãc, revogadas Nosso Estado está sendo espol1adó
, bl 6' (seis) em Belo Horizonte (7." car" como estão, (Pausa).
as disposições em contrârto;
com saída e de incentivos fiscais de
'a 12."), no Estado de Minas Gerais,
Aprovada.
sua área. O dinheiro
que o-Rio.
.
O SR. f RESIDENTE:
Grande do Sul mandapara o Norte e
e 2 (duas) em Brasilia (4" e 3'), no
'Vai .ao Senado Federal.,
Distrito Federal. ,
Os
Srs'.
que
aprovam
queiram
ficar
o
Nordeste
paraca'criação
de índúsO SR. PRESIDENTE:
§ 1.9 A jurisdição da. Junta .s4riada.
oomo estão. (Pausa,)
,
trras, estâ fazendo concorrência à çua. I
em Gonçado é extensiva. ao MuniciRejéita.do.
própria. 'indúStria. seria só o que 111,1·
(Antó1lia Anibellí) - -Votação, em
pio do ttaboraí.
Va.i ao Arquivo.
tava, agore , O Rio Grande dar dinheídiscussão única do projeto nú~ 29 A jurisdição 'da. Junta sediada.
, 1'0 para. irrigar'a terra. dos grandes la'..
1nero 2.485-B, de 1964, que autoem rtaperuua é extentsva . aos MuO SR-. PRESIDENTE:
tifundiâlios nertístas e nordesrlnos. '
riza OS sócios da Associa,'ão Benlcíplos de Lages, Natividade,' Pornbficente dos Agentes Fiscais do
(Antônio ~liíbelli) ~'Vota"do.
o -Sr. Presidente da República, gaúcíúncula e Bom Jesus do !tabapoana.
lmpõsto Aduaneiro, com- scde IÚ'
em discussão prévia do Projeto cho da melhor cêpa, deve estar a.ten;.
,! 39 A jurisdição. da. Junta sedíad a
Rio de ücneiro, a consumar em
,n" 2.230-A, de 1970, qUB cria to' 'f,ara. problema dessa. ordem.
se
em Três Rios é extensiva aos Munifólha de pagamento 1nel]Salídajunto ao Instituto NadolHtl de S: Exa., ereüvamente, adotar inIciá,'-tipios de Paraiba. do Sul e Sapucaia..
des e débitos em favor âaquela
Colonização e Reforma Aarária tiva désse vulto, há! de contar !lão
Art, 2° Fica estendida, na forma
Associação,' Pareceres a emenda
(INCRAI, um
Conselho Pisca; apenas CÓl11. o apõío dos Deputados dà
~esta ' lei, a. jUrisdição -das seguintes
de Plenário: favoráveis; das Co(CF) e dispõe sõbre a representa- ARENA, mas com o de todos os parp':untas de Conciliação e Julgamento
missões de Constituiçõa e .tusilçn:
ção classista nesse órgão; tenao lamentares. Muito obrigado a Vossa.
_
tio Esplrito santo:
e de Finanças. Relator: sennor
parecer da Comissão de Consti- Excelência, -u'''<Litt? beni.:
.
,a1 a de Vitória, aos' Municípios de
Ezequias Costa.
'
:1:1tir;ão e"Justiça, pela inconstttu~,SR. ADHEMAR GlIISI:
-;Vila Velha,' Guarapari, Engano, oa,
cioualíclade.
Relator:
Sr.
Ji.'ze"
.
O SR. PRESIDENTE:
ríacica e Serra;
,,
(En"aminhamento de votação
quias Costa. bl a de Cachoeiro do Lta pemirhn.
Em plenário ,foi oferecida e vou
O SR. PRE!JIDENTE:
'
Sem remsão âo orador) - Sr. l"resiaos Municípios de Itapemiri,[ll, Presi- submeter a votos ao seguinte:
Tem
a
palavra
àSr.
Ant.õnio
Bredente,
ao ensejo, da discussão do Pro-:'
(lente Kennedy, Muqui, Alegre, Cassotín, para. 'encaminhar a votação.
jeto de Lei nO 2.230-A, de 1970, dê
I·
-EMENDAtelo e Jerônimo Monteiro. ' '
autoria do Deptuado Benedito FerreiArt. 3° \'lão criados os seguintes carO SR. -ANl'ôNIO BRESOLIN:'
ra, desejaria tecer algumas consíde-Redija-se, assim, o art. I":
gos, a serem providos na forma da
(Encãml1lhamento de votação
rações a respeito do funcionamento
Art. I" '- E' permitido aos sócios
legislação em vigor:
,
Sem
reoisãa)
_
81'.
-~~sldente,
ná
do
Instituto Nacional de Colonizaçã~
da .Assoctação Beneficente rios Agena) de Juiz do Trabalho, Pr_esiden_
d
ot t do e Reforma Agrária, que, como é do
tes
Fiscais
do
Impôsto
Aduaneiro,
e
conhecimento de V. -Ex'-e desta Casa,
te de Junta àe Conciliação e Julgabem:pouco tempo. quan o o ie e
mento - S (oito) na 3" Regiiío -e 11 aos sócios da Associação Nacional dus Governo houve por bilm unificar ~ substituiu o Grupo Executivo de Re'(onze) na. 1." Região;
" Exatores Federais, ambas com sede no INDA e o IBRA, tlVe o ensejo de me rorína Agrllria, o Jnstttuto Nacional dé
- b) de Juiz do Trabalho Substitu- ~io de Janeiro. bem como às secções congratular com S. E~~, 'al~rt~ndo :':1, Desenvolvimento Agrário e o Insti-"
estaduais, com sede nas eapítaís dos porém, de
que. se ess~ o!gao nao tuto Brasileiro de Reforma Agrária.to - 6 (seis) na 3" Região.
Art. 4" Ficam criadas 38 (trinta e Estados da Federação, consígnar em oumprlsse suas attas fll!ahda.des, a Conheoiamos perfeitamente a íntensalídades
e débitos "decorrentes de emenda. seria pior ~o que o sone!<'. I\l\. ção ,governamental no momento _em
, pito) -íunções de Vogal, sendo 19 (de"enove) representantes de emprega- fôlha de pagamento as .eotas de men- mesma ocaslão, pedi ao Sr. Pl'eSldente que, através de decreto-lei modificdu
ou obrigações solidárias, •em da República que não permitisse .nals a estrutura do organismo' encarrega, t'ores e 19 (dezenove) representantes tiança
I
e empregados para ,atender às Jun- que as reíerídas aSsociações sej!Lm a constituição de comissões e mais co- do de proceder 4 reformulação da poobrigadas
como principais pagadoras míSllÕe8 com o limco objetivo de Pl'O- Iltica agrária no Pais, Os objetivos
, s criadas no artigo 1° desta. lei.
teiar sempre e cada vez- nía.íl> a de- d~ Govêrno. nJío poderia ser mais sa- ,
Parágrafo único. Haverá. um Su- ou não,
oantada. xetorma agrária em nossa dlOs e merece~ores de nosso acataplente para cada vogal.
O SR. PRESIDENTE:
Pátri
ento e respeito. '
'
Art. 5° Os mandatos dos titulares
'a.
__ ' Todavia, é mister dizer. na oportuOs 8rs. que aprovam ,queira.m ficã,r
de que trata esta lei terminarão sisatisfação,
v~Jo
nldade
em
que
se
discute
problema.'
Hoje,
com
grande
:p1ultâneamente com os, das Juntas como 'estão. (Pausa.)
que ésse projeto fI.>i ,considerado lll- relacionado coin a criação de conseRejeita.da.
, das respectivas Regiões, 'atualmente
éonstitucionaJ. IniCIatiVa. dessa ornem lhos fiscais, que funcionaríío como orem exercicio,
O SR. PRESIDENTE:
só
tal'dar a. solução do problema, que ganismos de fiscalização interna e bu- '
Art. 6.°- São criados, pl'Ovlsoriahá tanto tempo vem sendo reclama- focrática. do próprio INCRA, o que
- l.Uente, nos 'Quadros de' Pessoal da
(Antônio Anibelli) Vou subme- do não apena.s pelo povo, mas sobre- consideramos válido para que o IN,eRA
4ustiça do Trabalho das lo" e 3." Re- ter a' votos o seguinte:
tudo pelos altos interêsses nacIonais. atinja sua.~ verdadeiras me!as, seus
giões 19 (dezenove) cargos em' comisTodos sabem que sou apólogist.a da reais objetlVos, Para isso nao podePROJETO N° 2.485-P, DE 1064
são de Chefe de Secretarl(\" símbolo
agrárla, mas çle uma refor- mos ,d~l'~r de co~ntar o que sucerefoi'ma
11. C, bem como I (uma) flll1çJío graO Congresso Nacional decreta:
,ma agrária sem violência, sem ima- deu as vesperas eleItorais e que protificada de Distribuidor, símbolo 4.F,
Art. 1" E' permitido aos sócios da são de' terras, feita de acOrdo com a vocou cer~amen~e em t0ct:os osrecanpara a Junta de Concilía\,ão e Julcom o Es- to~ do ~aIs .critICas justificadas e surAssociação _Beneficente dos Agentts constituição da. Ruplibllca
same:nto de Brasilia.
~
'd tr'
•
presas inUSItadas por parte doqueles
,Art, 7" -As necessidades de pessoal Fiscais _ do Impôstu Aduaneiro com tat u t o d a Terra e com a ou ma ~o- que foram atingidos pela med'dto
:para o desempenho dos serviços admi- sede no Rio de Jan<eiro consignar em cial, d:" Igl:eja. _' Acho, po~ém, q;;e mada por representantes do lk~aA~
nistrativos e auxiliares da-Juntas de fólha de pagamento as cotas de'men- ir:,i!llatlva de~e vulto, que,tlás em s.u Refiro-me à. obrlgatoriedacte imposta
ConclIlação e Julgamento, ('riadas salidades e débitos decorrentes de bOJO ~ soluça0 de. problc!!las ftmda- aos proprietários de terrenos rurais
! por esta lei, poderão ser atendidaõ, se fiança ou de obrigações solidárias, em mentaIs de nossa P~tr!a, 80 poder.á ser qualClto ao.-pagamento de impostos sinàssim o solicitarem os Tribunais que a referida associação seja ,('bri- executada. se o Governo - gtraves de dicals, o 'que surpreendeu profunda- competentes, mediante redistribuição, ~ada como principal pagadora ou não. propaganda. tão bem feita. como aque- l1,1ente não apenas a êsses- proprletáParágrafO único: A forma' de pro- la. que vem fazendo - realizar, den- rIOS, como, a todos aquêles direta ou
com os respectivos cargos, de funciopários do Poder Executiví', que, na cessamento dêsses pagamentos obede- tro do Pais, uma campanha, obJeti- indir!'!tamente ligados ao .Govêmo, coforma da legislação em vigor, forem cerá às'-normas estabelecida.s da I.el vandoa atrair para a solul1iío do mo e o nosso -cas~..
.
considerados excedentes às necessida- n° 1. 046, de 2 de janeiro de_'1950, que problema, não apenas os interesses da, . As véS)Jeras do préh" eleItoral, tI(Ies da 'lotação dos órgãos a que per- dispõe sôbre conjlignação em iólha queles que necessit:lm de terra, mas 'liemos o desprazer de verificar que, por
ineIuslve os dos gra'1dcs proprietários. falta de bom funcionam~n~ ,do , ••. ,' ~
tencem.
- , . de pagamento.
§ 10 A solicitação a \ que se refere
Art, 2~0 Esta Lei entrará em 'Iigor E' preciso que' se crie nu Brasil Ul1la INCRA, todos os práprIetarlos -rurais
'êste artigo será dirigida ao órgão na data de sua t)ubllcação, revogadas mentalidade como a que qelso Furta- detentores do dominio de .mais de uma
do foi capaz de criar na.,região Ama- gleba de terra foram notlficados pará
central do Sistema 'de Pesson.l 6,0 Po- as disposições em contrário.
•
UD N. C _ ~ pagam~nto de, tantas parcelas de
'der Executivo, acompanhada da.- Inzoni~ para. fundar ~,f! E E. on Impõsto smdical quantos têrrenos POsO SR. PRESIDENTE:
dicação precisa do qUantitntivo insegulU ~sse grande te~lllCO de eeque!- suíssem nas zónas rurais. O INCRA
dispensável de servidores com as corOs S1'S, que aprovam queiram ficar da atl'all' pal:a aquõle ~pjetl~o DUO tentou, em 'seguida, corrigir a falhà.~espondentes categorias funcionais e
apenas o apOlO do.'! que necessItavam em relação à queles nossos patricios
como estão. (Pausa.)
"
respectivas atribuiçõe.~.
de melhores diàS, mas também o dos do interior do Pais. no meu Estado de
Rejeitado.
§ 2" Verificada a inexistência, de
que,
no seu entender,' se sentiam pre- Santp Catarina. Mas o f"'li de manei~'
Vai ao Arquivo.
Eervidores a serem redlstribuídos, pojudicados, e inclusive os dlllJ próprio.", ra atf1-balhoada, sem simplificar o méderá ser proposta a criação dos cal'·
O SR. PRESIDEN~E:
comunistas. Depois de conseguir ileso to.do, o .prC!cesso de pagamento do imgos, necessários à lotação das -.Juntas
(Antônio Ánibelli) - Votação. apoio realizou outro mlla!!1'e; obteve posto smdlcal, que;\ de acôrdocom a.
de Concíllação e Julgamento criadas
a·
ajúda decidida. através' (ie re~ursos, Consolidação - d~s Leis ct:o Trabalho,
e11L segunda discussão dO' Projeto
, por esta lei, observado o disposto nos
r
'n" S04-B, de 1967, que' o,('reSCBII- do grande Presidente Kennedy, para dever!a _l!6 exigIdo uma unica vez do
artigos 98 e 108, § 1.",' da Constituiconcretizaçãodaquela. obra. ~ue, se contrIbumte sindlca.li,!:ado rural. Ab
ta'
alínea
ao
artigo
14
do
DeareVão.
to-leI' n° 5.443, de 28.5.66, qUe hoje não cumpre .sua.s altas finalldades, Invés de permitir que ,esse cidadão, pe,Art, 8." Os PreSidentes dos 'l'rlbumodifica. o DeMoto-lei n" 4.545. não deixa de ser um marco de reali- rank a1 agências do Banco _do BraSIl
lluis Regionais do Trabalho elas-l" e
marco 'que de certa fonna ou dt. qualquer .outro estabelecimeri_
de 31 de julho de 1942, 'llle dis- zações'um
li' Regiões providenciarão li. Instalação
..
•
Atr 'to de crédito encarregado de arreca·-,
põe sôbre a. forma. e apresentacão trás, beneflClos para a. nos~a. P" ia. dação- do impôsto, sindical, fizesse'a I
das Juntas criadas na 'respectiva Redos sfmbol08 "I!acionais.
O Sr. Presidente da Republlca, que prçva dêsse pagamento, exibiu que em
gUio.
já. adotou tanta.s lhedldflS com o ob- Pl'lmelro lugar se fizesse, o recolhl~
Art. 9° A déspesa com a execução
O SR. PRESIDENTE:
jetivo de equacloll'J.r problemas na.- mento do impOsto para depois permi.
desta lei correrá à conta. dos recursos
cionaís,
dlWerá, atravi'.s de propaga.nda tir, através das pref?lturas a devolu(Antõnio Anibelli) - Vou
Qrçamentárlos 'oonalgnados ê. Justiça
bem feita, como a. Que vem sendo exe- ~ão .14-' wportância, paga', a maior.
!ler a votos- o seguinte,:
do 'l'rabalhQ.r; i

J
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tra .nõs a opinião públlca. Intl'ri!.:ste . certamente, 1:.5.0 foi o método \ A1t. 29 será. o Conselho
naeíonal e frustrar nosso acelemaís simples !Jara res[~lver um proble- constituido de tr,ês membroa irepre- no único estado lJolltico DO qua,l mema nntlpático, que atlflg~u prorunda- sentantes, re~pectlva.D:lSnte ~ cate- rece viver um povo livre - O demorado desenvolvímentc.
mente u GOVleWO e principalmente os gorlas profíssíonaís e e economicas e crátloo.
Tenhamos vigor e é1Lsposiçl1o
candidatos arenistus, às ve,'s,:t:eras do I'do Govêrno, ,todos com mandados de Assim· sendo, OCUl>O a denção de
parll'- resistir aos r.tl\qUCS rasteipleito.'
dois anos.
meus eminente pares plm' ler a orros dêsses iniatí>;áv~l~ detí'atoA sítuacão foi contornada, Sr. Pre- '. 19 Os ~epresentant2S -classístas dem do Dia. do J!lxmo. sr. MInistro do , I res, que levam mu; la gente t1e-sídente, WilJ a promli>ca felta por n,ós, serac escolhidos pelo Minulstro l da Exército, General orlando Geisel, mmsa....lsada a. aceitar, passivamente.
Deputados da A~:ENA:, de que .fría- Agricultura, atraves de listas ,trlpU- baixada. em data de hoje, para .que
a opíníâo aJheia e a engrossar,
mos tomar j.oruvldLnc.as, imedi,atas ces apre~ntudas pel!1S respectivas ela conste 'de nossos Ana1s como um
Inconacíentements o caudal que
j unto ao. 111CRA, para que se eVlta:s~ C:0nfederaçoe~ NacionaIS das eatego- marco a mais de advertência à Na.alimenta Õ ~ojnho do imporiafim de que eammne
se a cobranca multiplicada por d<;,JS, rias econômicas e proflsslOnaJs da ção brasileira
llsmo comuntsta.:
três ou Cluntro vêzes. Nesse sentido Agricultura.
t "a • "
'" f
li
Tenhamos ~cmpre presente que,
enviamos telegramas à direção geral '29 Caberá. ao Ministro da Agrl- unida jun o.. ao~ nossos cne ~s ll11 as Fôrças Armadas, como gUBl'no Rio de Janell'O. A resposta que cultura designar o representante - do t~res que nao tem outro proposlt.~ se'1lás da Pátria, fotam o alvo por
nos foi dada, vinte dias depois, foi a Govêmo, escolhido dentre
o~ ~"!1- nao o de ~nsolldar 11 demecrecía
êle esoolh1c1o em novembro da
de que o assunta estava. sendo levadocionáriCls estáveIS de seu Mlmstérlo, brasileira'. Sao a. éleS_ que dev~mos
J935 e connnuam sendo a coiuna
ao conhecimento do delegano regional lo qual será o Presidente do Conselho, acompanhar, porque sao a garantia do
mestra que proeurara derrubar
do INCRA em Santa Catarina, para Fiscal.
' e s t a d o de dltelto em que a Naçlkl Vive
as devidas providências.
Art. 39 compete ao ~nselho F1s- e de que o povo brasileiro tenha, essa.
para destrLÚl' o ecllficio da naeíenulídade ,
Vejo com muita preocupação o fun7 cal (CF), na forma em que se dís- democracta que sempre Illmejamos, que
eíonamento desse organismo, que esta puser em regulamento:
todos defendemos e pela qual, se neuAs ex.h;ências do dla-a~cUa. na
dando urna dcmonstracào, ja no íní- I - Manifesta-se sõbre a proposta ver necessidade, daremus a nossa. prOdura realidade, da. guerra mocio de sua exlstêncla, de que nao pre~ orçamentária do INCRA;
pría vida
derna, transceadem li. bravura e
tende ,deslig~r-se. das compJ1caçõE;S ,bU- 11 - Emitir parece! sõbre o balan~cha-sé assim redigida a., brilhaut!l
o .heroísmo•. tuo necessãnos nas
rocráttcas tjue, mfelizmente, atingem co geI!tl. e a. prestaçãc de contas da Ordem do Dia. do ExlUo. Sr. 'Genera.1
'conflitos armados. Os fundamell~
e enredam tantas e tantas e1'!tidades institUlÇllO.
.
Orlando Geisel :Ministro do ExercitrJ:
tos da, vitória. resídem, sobretudo,
governamentals em nosso PaiS,' DeArt. 49 Entrará esta lel em' vigor
'
na prática e no aperfeiçoamento
sejarla, nesta oportunidade, formular na data de sua publicação.·
"Ordem do Dia de 27 de Noda coragem morar e do espirito
uma ~ugestüo ao GfIVêmo, no sentido vn _ O SR PRESIDENTE:
vembro de
corpo.
de famlltar o eneamínhamento do p r o - '
Neste dia de glorificaçl1o pósAquela nasce da. convicção inblema relacionado com a propriedade
(Antônio Anibelltl Esgotada a
tuma e de eXaltação do cumprí- ,
tima
de que temos uDm 'míscão
rural, em nosso País, Que o oovêmc, matéria, vai-se passar ao penedo desmento do
dever
legltlmo, o I
superior a CUlJlPl·Jr. que dá a. caImediatamente com _ o obj~tIY!l. de tinado ii Explicação PeSS<!al. ,
Bl1ISil evoca. e reverencia a meda um Jl, segurança em" sI mesmo
abreviar as t~ans~.çoes imoj)!ll~l'las. Tem a palavm o Sr. Vltuno de carmóría daqueles bravos, 'saCrlfie a confiançlt em seus cemeínauimbuldo da. Id,da salutar de desem- valha.
cados pela Intentona bolchevista
tes,
E tôda feIta de coerên~ia,
lJerr!lr a maquma burocrátlrll rem cioO 8R ""L''I'IMO DE CARvuHO'
de 1935 que morreram defennada cum ésse, importante setor da ~
• ..,
~.
d"
cU ã d •
de firmeza interior (! de fé nos
admlnlstr~~ão pública crie agências
(E 1'_ - P
al
S
. ão ..
enao
nossa
con
~ o
e
palO
valôres espirituais que engran,..."
I i I
'd d •
xP ",açao esso . em reVI8 .,0
livre e soberano
decem a. fllmilla e o torrào
doINCR11dnas ~r j~ pas cgtltgo:;'ã~ oradOr) - Sr. Presid:nt.e, !'Irs. DepuForam massaérados pela 'fúria
natal.
~:sepr:~~\t~àsS~~nlclp~fs Elas es- Ú!d!JS, hoje é um di" de trl~te eVOca.sanguinária de maus' brasileiros,
o eSEJrlto de corpo e fruto de
de vendilhões dB Pátl'1ll., de Betão ai para dar sua parcela. de cola- çao para o povo brru,lleh'ü. Hã 35 IInos,
interação mútua. e da conIl:mça.
boraçlio sem onerar as cofres públl- precisamente a 27 c.e novembra de 111B5,
quazes do movimento comunista
reciproca.
dos membros de uma.
ÇOB fcd~rnls I Ao invés de se recolher desalus~as_ brasili!lTüS e inCOnfilTinternacional, em cuja ideologia
comunidade, que se integram em.
uma certa: percentagem, çomo hoj~ é mados CidadãOS valeram-50 de mo-não contam as vi1·tude~ huma.um
conjunto
llBol'mOnlco, com
feito, às prefeltlll'f'B municipais, em mentos de ~escanso !le representantes
nas nem os principios espirituais
personalidade pr6prla,. alto senso
decorrência da cobran~a do impôs- de nossas Forças ~l1U!dag, com a. !éSe morais, e que .faz uso, apenas '
<le fratcl"n1dsde e irrestrita lelllto reIl'ltoriaJ rural, qu~. se acrescen- ponsàb1lldade de-dlteçao de quartélS,.e
COmo arma de propaganda, de
dade 110 grul>O e aos seus objetl1.sse um percelLual em lavor das pre- cometeram aquêle crime que nunca. ~
~idéias é vlllô.rl's respeitáveis Vitivos,
~elturas: e elas teriam de se encarre- Pátri~.l1á de esquecer: a intentona coaanao a. conquistar a simpatIa c
'Soldados do Exército Brasileigar de dar um ,funcionóJ'Ío Pl!r~ es: ~unlsj;a, de 1935. Os nossos. soldMOS ,
o apõio
da lJOpulaçiíó, p8.l'll.
ro! 1IIlantenlJamus decidido o
Be servl~o" rennltlndo maior de~cen fOl'llm assaesinados, II titulo de maUll
apressar a tomada. do pOdl'r e
ãnimo
para. cumprir fKlSSO jUtrailzacâo dg INCR..'!. em ceda Estado brllo"ileiros quererem levar a Dc$O ,
alcancal' a meta final _ o dOramento de fJ1eU"ade à Pátria.
dn. Feclerar,lIo, desp,m~~rrando, rep,ito, Pais para, a área. ol'1ental. Queriam
oúnió inteiro da humauldade
desta manClrll. a maquma burocrática, implantar no Brasil essa fül'ma. de
lIoje trinta e cin
a
á
Que Deus r:ual'de a Illmd da.
o que ilÍ ,se e~tá tornando ~ verd:l- govêrno essa fllosofia de um soclallsPois o' inilIl:l'''O d C?n nos deqqeles que tombaram para que
del.ro pro':lrnu,
' tJ'
,..
e ""mpre eos
companheiros e o Brasil per~
Que o MJnIstro Cima Lima' tome lUa sem eus. E pOlque havia. 9. 'tesenvolve em, âmbJto unlverral,
,
cOllSclCncJa disto, desde êste momen- p!:llsa, como há até hoje, de tôda a Na.com enllellho e arte refinados, , manecessem 'Je pé."
to, sob p~nD. de fJ!1tar criando mais um çao. braslleil:a, valeram-se aquêles deuma ,l!ftlessiva. e multiforme. '!'S- l!1ra o que tinha
d!z!1r (llIulto
.
OIflanismo (jue virá, com o tempo, W1'lcntadOS da fôrça bruta e, na caIatrntegla de tempo de paz, a (lha- bem,)
llr:ravnr mais e mais o problema agrlÍ- da·da llOl~. pel-petr1l1'llID os crimes q:Je
mada "guerra entre guerras".
1'10, ao lnvé.- de d~solvê-lo,
o ~a.sll nao,poderfl. esquece.r. A fIloVale-se, para ISSll, de Jnst.Tu- O SR. nORlilNO RuÊIM:
Dizemos isto, Sr. Pres.dente, por- solla comU1liSta sempre a combati,
mentos e' de falsas concepções de
(ExpediçiúJ pessoal. Sem remeão
que SOll'lúS originários de um :jrstado porqUe, homem , ,1:) povo, vindo dns
vida da tpoca presente, clJeJa de do oracJor) - Sr. Ptegidpnt.e, já dede peCjuenas propriedades ruraiS, em maIs mooestas cam:1... ,lS populares, aleXibições patétlcl\S de anÚl:lClúS via
eu ter cump::ldo um dever a que
que o assunto está sendo debatldo diª,- ~C1!1 certos postos da. vida. pública,
e de eampsr.bols' purollcltátlas, me propus logo que re::;rel8~1 de \';!\qne Inventam ::teces,1ctades artl- gem que fil:: i\ Europa para rrple.rlanlente e onde se yeriflca que no i!l- ltlem de o l'egime a que eu sirvo e
vés de se cstJlr facilitando a soiuç~JO que me orienta O democrático, por- - fic1a!s e geram con'o,lvo selÍti- sentar es~a. CaSa em Ih,a. Ao chamento de lnsatislnçli.o e multas gu' ao Brasil, no dla 12 de novmndo problema. ês~e ja seaprese.nta em parcionltr a todos 9. po~sibllldade de
graves ,perspectivas. levando-nos a conquistar altas Iunrões públicas.
frustrações
oro, tomei conb2c1men~J do ía10cluma ldcia angustiosa daquilo em que P
t
~.
• '
.
se poderá constituir amlmhã o , or es li: raza~ de.cle a ~ha, moAsBlDJ, -na jUilta medida em meIl~o
do Deputado' Raymundo
meRA.
'
•
Cidade, alis~i-me entre .aqueles que
que 1IS conquistas. da.· ciência e MlIUjO de Andlalle, col ~Za qlW tanCom est~s considerações, deixamos ~mbll:tem nao os comu01st~J, porque
da. . wcnolcglll
p04em ajudar a. to !lustrou l! seu man19ta nesta
!l tribuna. na certeza de que elas se- suo fllltos de um pais subaesenvoJv1tcIl!llJ', o mundo, mais rico li ma1& C'lY'a, homem públlco q'lC ta..lto' honrào-Ievadas il conta de I1.lguém que do, mllS li comUllismo sem Deus, que
hUmano, esse DlasmO plOf(nS~O .rou os vários cargos el"vados - que
"
quer coll\uoTP.r com o Gov~lno federll-l, quer impor ao mundo uma doutrina.
no campo da comull1eaçáil !fO- eXI!l'CllU
que se rn~a.i()u no proees<o revoluclo- onde poucos mandam em muitos, onde
elal, é emPl'c.Jad<> pelo CI))nL.!J~s}.lm'réu Raymundo dé Andrade·
núrio !le março de 19G4 e dc~eja re21- poucos, cllzenrlo-se pobres
vivem a
mo, não para educar, mas para I!Poscn:1tao num dos -mAla altos clIr-'
mente nern ~ste Pais um l1.l'lInde, um vida de verrladcil'os nababos. E a. nosamestl'll1" e' Cl!::lriiclO1lar os ho- gos do Banco do BrllSU, tendo sido
oxtr"ordínárlo ruturo. (Muito bem). sa. marcaçâo - se pOJSC; assim d1:leÍ'
mens, primeiro· par chavões lni;l- gerente, de a;:êr.eias em V.\~t()il E>IlL. , O SR, ruESIDEN7E:
sóore o'eomunlsmo SCIr! Deus mais aunUl1lJ,t-e.s. l1lais tllJde pelo mMo, a dos da Fel1eração,
, ' .
mentou toando, em l1!,lta tio Alemanh:l,
hil;terJa. e o tenor. O preco ;1;1 Fêz o seu llOme no Jl::!pil'lto 6anto,
(Alltóllí Anibcl1Ji - EIlI "ot~çn.o. o pude ver Cl!m estes olhos qUI! a terra.
,'paz qne prega é o conformlSmo e onde 1I.1lgll1'illu admira;ão " ,<.lmpat1a,
parecer da COlnlsslío de Constlt)llçao há de r:omer, e faço votos a Deus para.
a subm!csão iIlI::!C1'cl.
C,!ulIndo e::erceu, com 9.dntlrável brJ.
e Justi\,u. pela inconsLltuclonalidade que seja daqui a muitos anos, tI,!U!!le
Meus'camaraóas,
lho e eficiência, a gerência da a"êndo projeto.
muto que separa a. libe!'dllckl dn. osSomos Um Pais deOlrUüo a pro- cla do l:!lIJlCO elo BrllSlI ele Ca'clroelO sr.. PEESIDENTE:
crllvldilo, denomino,do "Muro da Vermover a" valorlzaÇllO e o hem- 1"0 do Impemerlln, dina!' hando a
ganha."
'estar de nosso po',o, que Vive DO lndústrla,' o coméJ'clo e- a lavoura.
'03 8r~:.; que ~proVB:ID queltam fleal
Çlra,
tU~W!a 'lomunlsta qt:e deculto 9. Deus e aos PrinclpiOS Era um gere.1íe integro e :espe;ta\'a
COmo ;,-- .lI, d/rausa,J
. ve ser aceita pelo munoo, para que
democrátJcc.s. C['ovel"lúo, "Ma' os esta tlltO/l do B:mc:!, Popu!arlzou
provn ,.,.
aquêle "MUro da Yefi:On!m que não
mos de que nflO !lnmcmDs para o crédJto. Tinlla uma >'lzlio pt'l'lelta
.
,Val ao i.:'qUÍvo.
pel'!I!lte.possam os que se dizem fellescrtl1'OS e que 'cada Nacão tem das Iltribuiç.3cs. dos aC7cr~. (1, sobl'eO SB,. Pl1ESIDEN7E:
zes do outro lado conhecer a. irIfe:io iuallenÍlve! direito de conztrulr tUdo,. do programa do .BlUwO com
'(AntO io A Ibcln _ A prposlç.io cIdade dos esta~~~ democráticOs? A
por 8i próprJa, o seu futuro e 0110 rellU;ao ,ao detenvolv1ment'lJ da 11::glão supervIsionada pela lIgêncla.
,
n
n
I
< ' ._. pnrtir daquela VISita mais aumontou a
ser (Ju;envolvlda pelos outrOll
& que se relere o Parecer ~~gumw. minha repugnância n"lo com.uni.smo
. S'~o razões sobejas n~"
• 1
PROJETO N~ 2.:l3(J-A, DE 1971> P •._....
,.",
."
.....11 ellp j . Fol candidato li- Deputado Fedelal
O Congresso NacJonal ~Jl'eta:
a""". então a euvida.r toE!0S Oi; meus
eM o que ncontec3 no numren- pela extinta UDN e l)o:eve Imensa.
Art. 19 Funclonarú jt..n-GO.ao lns- esforços ~ra que a Naçao brasileira
to. quando o 13ralUl., seu Govêrno votação. Niio conseguiu cleger-se por
tituto Nacional de Oolonlzação e Re- pudtsSe V1ver sem;gre em uma demoe" suas Fôrças Armadas são vltl- questão de poucos votos Mas o carforma Agrária' (INCRA! 11m Conse- cra.cfa. regime em !lUe todos são 19us.!s.
mas de _gígltl1teSM e delJb~.rada go mais importante. em q'll.' se firlho FIl!cal (CF), em ~strel~Jll colabo- Est~ da.tlli é melaucóllca para nOs
campanha de pen'cnão e cUstar- mou como horoem PÚbl1JlIJ, fOi o da
:ração com a. Inspetoria de Flnnnças porque Jembramos os que part!n.m
ção de "fatos da realld:tde btlllo1- Prefeito de Cachoeira d.J Itapemedo MInistério da Agricultura.
Mas ela deve SOl' llempre recorclaaa
lelra, que procura mobll1zar con. 1'1m. :s dificl1, 61'. Predldcnt9, ver
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qualquer obra importante naquela cl- ceu caclçamente às urnas e não r,er:NãO. foi apenM óperárlos ~ue· nos que OonsWJ1cm hoje essa elasse não
dade que' não seja de R!\ymum o ,de mítíu que a traJetória ilustre e brt.: ofereceu sua resposta positiva '.0 maIS· conslAel:ade' instr'l'ut'uw eleitoAndrade. O serviço de abastecímen- lhante de Raymundo de A1l'lrade nosso pregão• .o hdn1em do campo, o retro daqueles, que estão no Govdrto dágua que inaugurol1 rJRq~eJa êl- fôsse interrompida. E pa"ll esta Ca~a colono, o lavrador e o descendente do no, responderam positivamente 'àquilo
dade era, na ccasíão., o Ol'tlll moder- vem seu jóvem filho, qUlI.eB menino, imigrante polonês, italiano, alernâo, que jà lh2S fizemos, como 'àtjllllo que
110 do Brasil e ~smo do mundo, a' fim de dar continui1ade ao tra- português e açoreano também compa- lhes pretendemos fazer. . ~lc em
Até hoje é motivo 'de ürg;tlha da ad- balho, li. obra extraordinária dp Ray- receram àS urnas para dizer sim à meu nome pessoat ou nomo ínterme'ministração' pública.' tnlmi\llpal em mundo de Andrade, que,. no silêncio nossa convocação. E' a êlcs que de- diário de um, conjunto' ele fôrças patada o Brasil.
nunca ocupou esta tribuna, embora s!!Jariamos agradecer de forma espn Iltico-admhústrativas que se propõe
DIsputando a eleição paral. Depu- não haja Deputado que tenha. feito mal prometendo-lhes prosseguir uma !I. dar 'um futuli.. mellror a esta Pátado fedeml, Raimunda de AlIdra- maIS por esta Casa que .êíe, :ti: ne- luta que só te~m1nará no momento iria e ao povo qu~ nela. Ilahlta..
de . veio para esta casa ~, 3a na s~~ cessano que seu -trabalho seja. reco- em q~ ennseguírmos, através do ~Go- 'Recordo-m·e ainda, SI', PreSIdente,
gunda Legislatura, quando se prepa- nhecldo;' Os pareceres de RaynlUndo vêrno Federal, por exempln a, ~~u- de que não nos falt:lu também, no
fava. para a terceira, com unia reelei- de Andrade na Comissão de Ener- quísta da aposentadoria, por velhice perIo_do pré-eleitoral, c.nn a sua'
çâo tranqüila assegurada, eis que, gia Elétriell foram dos mais brílhan- paya .a<I!1 éle que po~ tôda a sj1a longu atenção e nas urnas, 'fInalmente" o
num instante de profund:J kanstôrno tes,' Se quíserem " conttrmee o que exísbênela ae tenh!pll dedicado ao voto do pescador de Sant'\ Oafarina.
mental, num, instante' d~ perturba- digo, recorram aos Aml-is c!aCâmara amanho da terra, D_l,Semos ao lavra- que está reconlJ.ecendo o axcetente
. çfio insuperável, Raymu.'1do de An- e verão o Raymundo de Audrade pa- dor, ao colono, qlJe nco p~díamos cpm- trabalho da SuperintendênCIa. elo De"
drade foi levado ao suicídto lI'lr mo- recista,. técnico, homem responseâvel preender como homens livres, d~dica~ senvolvímento da Pesca; a SUDEPE
tivos ·até hoje desconhecido.
qUe encarnava no seu mandato a eü- dos ao trabalho, que desenvotvíam o, como organismo legítíru» e vál'dc·
Não entendo, Sr. Presi'1ente,como ciência, o zêlo, o amor ao Brnsll e melhor dos seus esforços de sol a ~<1I, para õar melhores dias àqueles que
Raymundo de Andrade, chefe da ra- o respeito às instituições, Aquêle pudessem ao flnal de sua vida ser re- se dedicam à' pesca e ), sua comermllla exemplar! pai extremoso e mo- ilustre colega, que sabia exercer com legados a uma existência. de miséria, cíalízacão num .dcs litorais mals písdelar, nmoíonâíro zeloso, homem cer- brllhantísmo qualquer cargo a que, esquecidos pelo Pais pelo oovêmo, cosos do Br!isil, aquêles que se situa
eado de· tôdas as regattas de tôdas era alçado, quer pelo ....oto, auer por pela.. mocidade
braslle)ra. Dissemo· no vsul-barríga-verde 'lté atmgir os
,"
lhes. de nossa ' íntanção de vermos limites com o Estado do Rio Grande
as possibilidades para vencer na vIda, outros processos,
'
"aprovag,o o, Projeto de nossa. autorta, do B\ll.
~ .
, ",
noníêm que só tinha amlgós,' possa
têr sido levado a tal atitude 'Enfim,
Estou certo, de que José TarOSO de de n~ 1.106 de março' de 1968 Que .Por tudo isto, Sr. Presidente e srs,
fol dêsses fatos que não temos con- Oliveira Andrade Irá segnír aqui os objetiva a conceder ao lavrador' uma Deputados, DeSta rápld!\ dissertação,
dições de analisar. Um homem da- passos de seu pai, a tl'a.j?tórla de-seu ajuda, um auxilio," uma- colaboração somos gratos ao eleitorado do ' nosso
quela. formação, daquela ,estLtutra, pilJ; hon!ando o mandato qUI! o povo por ocasião de sua velhice, para cllt/"Estado f) queremos levar-Ihe," neste
ser levado a êsse extremo desespãro, do F~pil'l!O Santo lhe deiegou em ela. não se transforme em opróbrIo e, momento, o nos!';) melh')r &e.utimento
.. a ponto de pôr fim à ex!~têucla~ Mas .8ubstltuiçao a seu pai.
não reflita o sentimento emoernido de gratidão, a nOSSa mela"r manlfesé um fato consumado, e 116s, os seus
Que esta Casa, Sr. Presidente, de uma coletividade C1ue~ no momentotaçáo· de reconhaciment.1 'lJ~lo anolo
amigos, hoje, só temos a. llUitimar, guarde sempre na lembrança o nome de maior necessidade dos seus seme- que nos deu que permitiu n03 coloêãlldeplorar chorar a. 'sua ausênDia, a de ~aymundo de, Andride e o reve- lhantes, ps esquece.
' ,
S2mos num dos primeiro~ lugares na
perda d!!sse companheiro inlgualíWcJ renme par!; sCl1!fcre, pbrque êle bem
Entendemos, Sr. Presidente, que votação para Deputado Federal'-·
que era Raymundo de ·Andrad~. Eu, mereci,!: o respel o, o. estlnla e a con- essa mensagem foi compreendida pe- 'O povodc' Santa Ca\a.r1na, como o
particularmente, tenho mo~ivos HO;e- sideraçaQ de todos nós, /O orador- é 10 lavrador que. ao depositar -seu povo do Brasil, poderá. ter a cer, v o t o em nossa pe1i50a, sabia que te- tem da que o nosso êsfÔl'çO, o nosso"
jos para' guardaI' no mais fu.::do da. abraçada.).
alma. a memório. ImOl.'t9.1 de RaymunO SR. ADHEMAR GHI8I'
mos congições de bat.er às portas doe trahs.lho continuará o mesmo de
do de Andrade. Di8Jlentl-me do noSSo'
.. •Govêrn<l, como Depu~ado arenistlli sempre, com o objetivo de cor.tribu 1r,
Partido _ Partido dé origem Ilolltica
(ExPlicação pessoaZ - Sem rlMJisáD que somo:; e continuaremos a ser, pa- embora.' modestamente, humildemente,
o patrido Trabalhlsta. Brasileiro _ do orador) - Sr. Presidente, 51's. Ta reclamar, não favores 'em prol para qUe' o Brasil do fll~'JrO seja o
quando êste ca.m1nhavJ, para aque- Deputados, na. quase impossibilidade do homem do campo, mas o reco- Brasil. d~ . nossos sonhos 0, Brasil
'I.dl de fazer uso ,da palavra na data de nhecimilnto dos seUs méritos; o pa- que deseJamos e!etiv/l-mpnte entregar
, ita ·la fase de ag çao comum ao 11J' - hoje, na sessão ordinária ocupamos gam~nto de um prêmio a que faz jus como Pátria respeitável ~ altiva, aOS.
callsta, em, que nos afastJ.l,vam, de- neste momento a tribuna' no objetivo deJjo:s de uma. longa. e.'l:istência de nossos filhos. (Muito b~,)
.
mocratas que 'somas, das lideranças. de endereçar uni agradecimento mui- trabalho e -de luto, não 'alJena.s pela.
Raymundo· Andrade ex"rela o cargo to sincero ao eleitorado de nossa terra suo. subsistência mas tambénl pejá. O SR, PRESIDENTE:
'de Prefeito de Cach'Oeiro do Itápc- t en d o em vista a votação expressiva' gran,,-eza
..
d
óllrJo·
' p'
o pr
aIS.
j
(A7'J.... io Anibelll) _ Nftdft, mftls
l h '
.
"LV'.
~ ~
1llerlm, eleito pela 110SSll. lagen da. F'o i u
no.se'diado, foi amell~ado. Tudo "'uan- qe co ~os nas urnas em 15 de
A nossa mensagem ainda fm com- havendo a. tratar, vou le\'tlnt.ar a ses...
novembro e que nos permltiu retornar' preendida p210 lavrador, qU( disse sim .
to puderam fazer para que êlc não s. esta Casa com uma das malot-es ao nosso pregão no momento em que sao.
me,·-acompanhasse na m1nha disSid- votações da terra "barriga-verde".
lhe levamos a informàção de que por DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.
dência foi feito. Até a vlslt.a do PlOl"·
Desejamos fazê-lo desta tribuna !;odos os meios haveriam de presti-,
sidente da RepÚblica éb recebeu em ,porque, como tribuno. do povo brasilei~ giar o sindicallsmo rural para que,
~rmando Corrêa
seu gabinete em Cachoeir;) do lta- 1'0, é certamente a. .mais indicada pa- através do sindicato rural êle pu."Acre
,
pemerim, para persua(U-,,) li r.ão dei- ra dela enviarmos uma palavra de desse conquistar, senão todos 'os dlxar bs qua!iros do Partido e a não gratidão e <le l'eeonlieelmento àqueles reitos mas alguns daqueles, que· já Jorge Lavocat _. ARENA'
me acompanhar. E a resiY.lsta era Cl!c1e/ compreendendo a nOSSa lnten- se concedem ao trsbalha.:lor urbano, Nosser Almeida - ARENA
sempre uma, inalterávill' ".Irei para çac e a noõsa mC'J1sagern, e·reconhe- a. começar pelo ll-posentadoria por v.eAmazonas "
onde o Floriano fôr. ~le ê meu líder rendo nossos mérItos e l"irtudes. ha- lhice, vencendo depois as tapas. çonpolltico. Se tomou essa deel..são é por- verem por be,m nos reeleger, para que substa.ncla1las na ampliaçáu.-da assls- Jael- Ferreira ~ MDB
,que é a mais sábio., r. a df'J.1lsfio.el:a-. ocupássemos uma cadeira. na Câmara., tênéia médico-hospitalar ao lavrador, RJOaSiem'LuninddooSpOar-enteA~NAA""ENA
ta". Isso, em 1980. E êle foi lnne~ no próximo quadl'iênio,
e ao~agricultor. O Miníst,ro Júlio Ba-'"
Para,
"
_ xive!. Por fim, partiram para- as ,Não sltlJemos, Sr. Presldenté, o que rata, interpretando os próprios sentiameaças: "O Sr, não re~t'lJerá mais dizer em face do magnüico resultado mentos do Pres:-dellte Garrastazu, Mé. dinheiro ieder)l; 061'. niio terá ma.ls colhido nas urnas.
~
dlcl, que se confessou um r.omem do Gahriel Hermes - ARENA
o apolo da direção do Pa,ttldo; o fi'
I '
interior preo:mpadQ'Gom os problemas João Menezes - MDB
catá. um homem isoiado no seu cár- ,Estamos felizes com o resultad~ oh-- do hÍln\em da zona rural, acabo,u, Juvêncio Dias - ARENA
,
tk!0
e
damos
graças
a
Deus
pcr
me·
de
asslnsr doctimentos·de.grande im- Martins Júnior - ARENA·
lt
go, em Cachoeiro do a)e'Ul' ri m'. ' recê-Io, 1!:1e nos. trouxe multas ale: portãncia B, dfl. mais 'profunda rele. Maranhão
"Haja o que houver, nao' tralre! grias .mas tambem, pari pa8BU, cOlo-vância, no sentido de prestil':ia~ os
jamaiS um companheh·:>· que me foi cou soóra nosso~ ombroll ~a grlWe sindiaa~ do· nosso País, principa.l- Alexandre Costa - ARENA"
:fiel até o fim".
responsabilidade. a de c011hnuar ~os- mente aquêles que " se situam na Eurico Ri9l\Íro - ARENA,
Organizei um partido, I) PTN. O Sà lut,a, consoante.·o~ ,compro111lssos zona .rurs.l,.pretendendo com ,iss(l le- Henrique 4e La Rocque -'ARENA
primeiro nome que const,<)u da. rela- assumIdos em praça publtca. na defesa var aos nossos' lavradores os 'mstru- Ivar Saldanha - ARENA
çilo foi o de Raymulldo d9 An··ra~e. de principias e ~stUl~os que' apre- !:.1entos de aSsistência ambulatorial, .;José Burnett - MDB
Eieito Deputado federal por eSsa. le- senta~os à canslderaçao do eleitora- méd'ico-farmacêutico educacional li Nunes Freire - ARENA
genda, 6ó' deixoU' o ca..go l:[uanoo o ldo, prmcips,lmente. no, sul de Santa até de crédito> para que êles obte- Temistocles Teixeira - ARENA
ex-J;'l'esidente Castelo Bl'ano::o cxtln-· Catarhia..
nham os recursos que, atê agora, lhes Vieira da Silva - ARENA
Coisas .eJ5traord}nãriB6 acont,eceram foram negados pela. sociedade e lIelo.· 'Piauí
guiu o nosso partido.· Ravmundo de
Andrade foi, então, para. p, ARENA nessa. elelçao e nao poderia delXar de Pátria brasileiras
'
. t an- mencioná-las,
refletem
es- . A nossa.,mensagem,pré-eleltoral
o'
.'
'
e ,a li pre lttou serVIços
a tê os ms
tado·de espíritoporque
de uma
época. eo sinaOs H el'to'r CaVIIIcan,"i - AREN·A
..
tes finais do. suo. vida.
tetlzam os sentimentos de. um povo nossos hom~ do c~mpo.ioi no senti- Paulo Ferraz - ARENA "
ce~~h~r ~~i~~~~át~~eEt°~~~f~: que 1'acioclna e que se encaminho. a. do de qU! nao desfalecerlamos e~~ SousaSanj;os - ARENA
"
tal'. a· oünha homenagem 11 êsse va- novos destinos mediante' outro sis- quant<> nao }'!s.semos corporificadas
Ceará.
tema de valores.
' tôdllS as in...,nçõei! governamentais Dias Macedo ....: A:Él.ENA
rão ilustre que foi Raymu\ldo de AnO".eleltorado o"erárlo catarinense, vIsa.ndo' a. proporcionar-lhes o. a.BSis- FIguel'redo Correia _ MDB
dtàde, a ésse amigo leal, 11 êsse com"
têncla a que fazem jus pelo seu gran
~
princlpallnente
regiãochamamento.
carbOnifera, d e ~ d ed'--"
- MDB
ARENA.
Panhiro ' de tõdas as h.lr'lS, 110mem nã.o
faltou ao da
nosso
,,,,,,,,0,esfôr
. ço em proI d e uma- Manue~
Paes' de .t..cJrigues
Andrad" ;.;.
que ,soube homar o ma;ntiato que o Dl.sse presente à nossa convocação, SOCiedade braSIleIra mais forte e res- Vicente Augusto _ ARENA.
povo lhe de1ellou e os çatgos que na.s urnas livres do sul de Santa ~itada.
' .
c>mrceu na vida públlJa.
Catarina, em municipios como TuEntendelt. tambem a nJssa memaRio Grande do Norte
Mas o destino é Ca1)rle~lO·!t1· ... ,-"- barão, Oriciúma, Urussanga. Sider6- g~\IJ. o trabalhador das clll;'lcH's que Djalma Marinho - ARENA
tino faz as 'reparações necessárias. poHs, Lauro Müller e I~ara, conce- VlU· nos postulados doutr"nári0,.s e Crimaldi Ribeiro - ARENA
Nos últimos instante. p~"n1I'''c! ,d,da dendo-nos vitória ri:lalment.e expres- l~e[)lógiCOS do partido do Q{JVel'IlO Vingt Ro~? -. ARENA. '
lei eleitoral para que se I'eglstràsse siva. Porém essa vitória está vin- nao apenas a quimera a promesfa
outro candidato para. Ilubstltuir um culada rio compromisso se permane- não apenas um sonho, mas ta~~ém
. ParaIba
IIUC morresse, eis que um fi;ho de eermos atentos à. solução dos Ilroble- um, instrumento
válido e legItImo Bivar Ollntho - MDB
José Gadelha - MDB
Raymundo de Andrade, 'ainda es- mas que ainda preclss:m ser solucio- para .atingir, como ClllSSI' fl.il~!llarl!lda
tudAnte, jovem quase
l1nl:m'be, se nados com o carvão, que tão direta e obreira, os grandes Objl'tlVOS ln- Miltôn Cabral :- ARENA
hmçou em, substituição ao seu pai. influência possul Sôbre a sit.uàção so- dividuals e, coletivos :ie tlkla a CIBS- Petrônlo Figueiredo .- MDB
Cachoelro do ltapemcrim . compare- elal dos nossos mineiros.
I
se operária do Pais. E êS~e3 hClmens, Renato Ribeiro
ARENA'
A

o

Sábado
Pernambuco
Augusto Novara -
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Projeto número 2,57iJ-A, de 1965 Plimeira díscussão do \'roJeto númeCarlos AlbertO Oliveira - ARENA 1'0 2.579-A, de IDS5, que acrescenta
parágl'llfo ao art. 11 da Lei número
Geraldo Guedes - ARENA
3.55Z. ~le 15 de fevereiro de 1959. que
Herácllo do Rêgo - ARENA
:lisr áe sõbro nova ol'ganizllção escolar
r'" ~ _ ARENA ,SEI
e a'll1lJnistrativa dos estabelecímentos
Josias Lelte - ARENA
de ensino industrial elo Ministério da
l\'lBgnlhl\es Melo' - ARENA
Educação e Clllturn ~ t~nelo pareceres:
Alagoas
Dela const'tuclonal'dade, da Comissão
de COllSt.jtu'~ã() e Jllstl~n; .pela aproOceano carteíal - ARENA
vacão do projeto ele Lei n 9 3,588, de
:Pereira L(1cio' - ARENA
:966. das Comis~õ"s de Educação e
Sergipe i
Clllf,l;t~ c de Orramento: e. )leia rejeIção, da comíssão de Finanças.
Jo~é Carlos Telxei;a - MDB
P~ojcto númpro 1.1173"A. de 1988 :Bahia
Díseusão prévia do Projeto número
Alves Macedo - ARENA
de 1963, que regula o paga"
Antôníocaríos Magalhães - ARENA 1.873-A,
menta de ímoostcs e o valor das cer, ",ipnl1'n j)~·.)tas ARENA
tldões nel!at.Jvas nos Serviços PúbliManso Cnbral - ARENA
cos e Entir'ades Paraestatais: tendo
narecer da CDmisslio de Constitu;ção e
Espirlto Santo
Justiça, pela tnconstltuelonalíôade do
Rio de Jnalero
projeto. R,JatClr: -sr, LenoJr Vargas.
Altair Ferreira -.ARENA
VIr - Levanta-se a sessão da
M:nrlo Tamborlndeguy - ARENA
12 horas.
Guanabara
Amaral Neto - ARENA
142" SESSÃO EM 27
Chagas Freitas - MDB
DE NOVEMBRO DE 1970
1"le;;:o. Ribeiro - ARENA
Lopo Coelho - ARENA
Rafnel Magalhães
PRESID1lNCIA DO SR. DANIEL
FARACO.19 VICE..PRESIDENTE
Minas Gerais
Austregésllo Mendonça - ARENA
I -.:.. AS 13.20 HOILAS COMPAREBatista MlrandJl. - ARENA
'CERAM OS SENHORES
Gilberto Almeida - ARENA
Geraldo Freire
ailberto Faria - ARENA
Hugo Aguiar - ARENA
L>ani{'1 Farl1éO
- Israel Plnhelro Filho - ARENA
Padre Nobre
José Maria AII:mim - ARENA
. RaJmundo 11r;to
, Magalhães Pinto -- AR,ENA
Maurício de Andrade - ARENA
EmIlio Gomes
PInheIro Chl\gaS - ARENA
Antônio Anlbclll
nondon Pacheco - ARENA
Rozendo de Souza
SinvaJ Boaventura - ARENA
AI.HliJO

.'"

V~lO SI -

ARENA

A.!t.@J.iA

J

São Paulo
Alceu de Carvalho - MDB
Anuindo Mp5tlOcoila - AIUNA
:B'e2ewl da Melo - ARENA
El1muml0 Monteiro - ARENA
Ferraz Egreja - ARENA
l'clcrbert Levy - ARENA
Levl Tava,rcs - ARENA
Mauricio Goulnrt - MilB
Na~lr MIguel ARENA
OrtÍl'; Mont!'lro - ARE1I1A
Paulo Abreu - ARENA ,
Peôro Marão - :MDB
Goiás
J3etlP(1'tO l"pf!"!ra ARENA
Emlval Calado - ARENA
Mato Grosso
:Paraná
Antônio Ueno - ARENA'
Sllnta CatarJna.
Joaquim Ramos - ARENA
RIo Grande do Sul
EuclIdes Trlches - ARENA
Ta.rso Dutra
ARElI{A
Amapá
Rondônia
Rorlllma.
VI - O SR. PRESIDENTE:
(Antônio Antbelll> Levanto a
.ressão designando para a ordinárlà de
hoje, às 1a:30 horas, & seguinte:
ORDEI\I DO DIA
1llM PRIORIDADE
DISCUSSÃO

ACl'e
Geraldo Mesquita - ARENA
Wanderley Dantas -'- ARENA
Abrahão Sabbá - ARENA
Leopoldo Peres - ARENA
Armando Carneiro - ARENA
Amérlco de Souza - ARENA
Raimundo l30géa - ARENA
Fausto Cast.elo Branco _ ARENA
MI1t<m Bra.ndão - ARENA
plau[
Milton Br.andiío
ARENA
Ceará
,
Edilson 1I1:el0 TjÍvora - ARENA
Flávio MarcilJo - ARENA
Leão sampaio - ARE~A
Virgill o Távora - !lRtNA
RIo Grande do Norte
Jrué Freire - ARENA
'I'heodorlco Bezerra -- AI1ENA
" Pãrafua
F1aviano Ribeiro - RENA
Humberto Lucena - MDD
P}1n1o Lemos
Pernambuco
DIas Lins - ARENA trtm>
M1lvernes Lima - ARJ::NA
Paulo MacIel _ ARs:NA
Tabosa de Almeida - ARENA
Alagoas'
1
Djalma Falcão _ MOa
Projeto n(jmero 3.403-A, dé 1961 Dlscusão única do Projeto n9 3.403~A, Luiz Cavalcante - 4.RE'NA
de 1961, que autorlza a em1ssão de seSergipe
los postais comemorativos da transferência do antigo Distrito Federll1 CQ'
'tdllz Gal'cla - AR,ENA
Estado da .auanabara; tendo parecereli da comissão de Constituição e Raimundo Diniz - 4.Ft.l~NA
Justiça, pcla. constltuclonalldade: e;
Bahia
favoráveis, das Comls.~áes de Transportes, ComunIcações e Obras Públi- Luna Freire - ARENA
Régls :Falcão - ARENA
cas e de Finanças. no 'Senãdo Federal. Relatro: ~Sr. Nelson Carneiro. WUson FlI.Jr.ão _ AR.mN.'

(Seção I)

Esph'l to Snn to
Oswaldo Zan2110 - ARf"NA
Parente Frota - AR1'NA'
Rio .de JanlJ,ro
Amaral Peixoto - MlJ"l
DavI de Almei::a - ARr.::NA
Raymllndo Pll:lflha - ARENA
. Amauri KrlleJ - MDB
Era$mo Martins Pedr J - MDB
'Ellrlpedes Ca' doso tio Mollezes
ARENA
Mendes de Moraes - ARENA
Pedro Fal'Ia - MD3
Reynaldo Sll11Utllll - !lLD1:l
Veiga Brito - AREN!'
Minas Gel'als
- Aquiles Dllllz - 'MDB
Aureiíano Chaves - ARENA
Héllo Garcia _ ARmlA
Manoel Taveira - .\}l,l!1NA
Murllo Budaré - ARRNA
Tancredo Neves - MDa
' alter p.""OS _ ARENA
W
~
São J'aulo
Adhemar de Blll'1'vS FIlho
ARENA
Braz Nogueira - ARg'.N'A
Ramílton Prado - \RENA
Pereil'a Lopes - AR.8NA.
Ruydalmelda Barbosa - ARENA
Ulygses Guimarães - ],tDB
goiás

Novembro de 1970 .
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lU - Ex;t'EDIENTE
É I,IDO E VAI A 1l\IPltll\UR
O SEGUINTE PROJE'j'O .

PROJETO
DE RESOLUÇÃO

N° 105, de 1970
Aprol"a o Relatório e as Concllir(jes
da Comissão Parlamentar de lm1':.'ri/o destinada a Jazer um 1"I1U?lhmento da 'lltual si/Ilação do Hospital rIos Servidores do Estado. lrr~
lhado 7Ia cidade do Rio da Jaue), à,
Estado da GuallClbara.
IDA CPJ CRIADA PELARESOLUÇAO N~ 56, DE lSG8\
(Publicado em Suplemento "A"
,
presente edição)

à

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N.,,'109, de 1970
AprOva as concltl,çães da ComÍ!;são
Parlamentar de Inquérito âestma la
a »ertttcar a av(lliagão dos T\"ClJrS08
'c:dstentes no terrítorlo 1lClc,tonal,.clfI'
matéria de 1nlnérios de 11ltercs~lJ
para!o desent'olvimellto da enertna

nuclear,

(DA CPI

CRIADA PELA RESOI,ÚÇli<J.

N~ 55, DE 1968)
(Puhlícado em Suplemento à present«

edição).
IV - O SR, PRESIDENTE:
(Daniel Faraco) _ Está finda •

leitura do expediente. Passa-se ao
períçdo dc.stlnado às breves eomuuí»
caç6es.
,
Joaquim Cordeiro - ARENA
Tem a palavra o Sr. Antônio Bl'900
Re2ende Montel\'o - ACENA
soun, para uma comunloação.
,
Mato Grosso
O SR. ANTÔNIO BRESOLIN: .
Edl'l Ferraz - AREN 0\
, (Comllllieação _ Sem revisão do
. Garcia Neto - ARENA
oraaor, _ Senhor Pre,sldentee S~Sa.ldanha Derzzi - ARF.NA
nhores Deputados. desejo, no dia d.
Paranll.
hoje, reglstl'ar, com Imensa súti~tacao, a presenç-a do Sr. Presldent, de.
Repúbl1ca 110 Rio Grande do Sul paT&
Agost.inho Rodrigues -- ARENA
Antônio Anlbelli - MJl1:s
assistir à co1hl'lta do trigo. NaturalBraga Ramos - ARW,NA
mente, a presença do Chefe da ·NaEmillo Gomes - ARF."'A
cão representa um r>sUmulo para to-gênio RomagnoJlJ - ARF.NA
dos aquêles que se dedicam ao cultivo
Lyrlo Belollí - ARPJlIIA
do cereat _ louro. E S, ~ vendo
de perto. como viu, 11 Jmportârcla
Zacharllls SeJeme -. ARl\NA
Santa Catarina
dessa cultura. o trabalho magnlflco
e patríótícn que vem sendo real'zado
Adhemar Ghlsi - '\R:.J)NA
por uma plêíade de homens de multo
Antõni.o Almeida, - ARENA·
valor, - há de sentir a necessidade do
osní Regis - AREN -\
atendimento das Justas reivindlcaçôeJ
Romano Ma..-signan - U~ENA
do. t~it!Ct1lt01'es,
d
Nesta Casa tívemos oportupldade,
Rio Grande o Su I
reiteradas vêzes; de apelar para o SeAdylJo Viana - MDB
nhor Presidente da Repúblloa no sednAldo F'llgundes - MDB
tido de que seja feita a revisão O
preco do trigO, fixado para esta safra.
. Antônio Bresolin - IIf DB
Daniel Faraco - ARENA
D'tlrante a campanha política. nal
No~berto Schmldlt - ARENA
noS!'a.$ _caminhadas por toda a regiAo
Victor Issler - MDa,
trit!cola do Rio Grande e Inclusive
parte do Estado do Paraná., prlnO!.Amapá.
pabnente GUllrapuavll, onde obscrvll"
Janary Nunes - ARENA
mos trigo da melhor qualldade, e em
cont.acto com inl\meros pJantadorel
Rondônia
de trigo. sentimos mais de ptrto alnNunes Leal ...... ARENA
./la n necessidade dessa medida. Além
disso tenbo recebido oorrespondência
Roraima
de In(jmeras oooperatlvas trltlcolns do
O 8R PRESIDENTE:
Rio Grnnde do Sul e de outi'os Ea•
tados da Federação. Agora. quando
(Daniel' Faraoo) - A.-lllllAl. de pre- S, E;I:~ o General Garrastazu Médiol
sença. acusa. o compar'!C1mento de 83 Ilss1ste pessoalmente A colheita do trf.
Senhores Deputados.
go. há de verificar QUe. nest~ safra,
• -a prOdução Jlor hectares não vai atlnEstá aberta. ca Sessao.
glr ao índice da anterlor, o maior 11\
Sob a proteção de De'15 iniclllmos alcançado até hoje, no :Brasll. e melfmo assim multo longe do de!<cjadO.
nossas trabalho.<:.·
'.,
Na Itália, por eXemplo. a média da
O Sr. Secretario procederA , lel- produção de tl'lgo por hectar~s é de
tura da ata da sessão ant'!r!or.
25 tonelada.q e. na safra passadn. a
D - O SR. NI1NEStEAL:
média para todo o Brasll não cheIXou
a L2110 quilos-por hectare. Neste ano,
Servindo como 2~ g~.:ref,Arlo, );Iro- o me1hor trllXo que vimos em nossllJl
cede à. leitura da ata. da sessão an- lonf!tlS caminhadas toi em Santo Antecedente, a qual é, sem ollSí!1'Vacõ~s> tônio das Missões. onde estnvnm senassinada.
d(; colhidas. para cada Saco de' seO SR. PItESIOEN'l'E:
n. ntcs plantadas. ao saens de trigo.
A p"AAr dJsso. o fndlce geral est:\ mui.
(Dantel Faraco) - ?RSsa-sA A. lel- t, lnllO'e de corresponder ao do R~
turll do eXDedlcute ,
plls.."l1.do, Em n1Jmmas resrlõcs do ru.k
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):Irande do Sul, não chegou a atingir' AsSiin, fica o nO$O apêlo no sen·,
nove' primeiros meses dêste ano do exterior, procurando levá-tos a co11 sacas por saca de '-trigo plantado. ti~o de que os engenheiros e os téccontinua ligeiramente inferior à do nhecer a Velha Provinda e as suas me-.
período janeiro/setembro de 1009: lhores zonas, industrlaLs, turísticas,
ConseqUentemente, se o preço fiXlldo nícos do DNER vejam qunl a posiblU16,'1 contra 17,4'por cento. Náo ro- agrícolas e de pecuária'.
'
pelo OovêrnCl não tem, no seu todo, dade dessa estrada, que será asfaltada
atendido às justa-s reivindicações dos dentro em breve, se Deus quiser, com
'ram divulgados, ainda os índices
No nosso modo de entender, o funtriticultores, é êste mais um motivo recursos do Banco Mundial, ,aproxigeral de preços e de preços no ata- cionamento dêsse ôrgâo junto ao Gopelo qual o Govêrno deve cmpenhar-. mar-se .o mais possívet da cidade de
cado.
yernador é para, que tenha o prestJ::;:o,
se em mandar fazer, o quanto antes, Mineiro, para que essa região não fisegundo 11. noticia. liberada, a nl- da autoridade máxima do EStado, po.s
esta, revisão. O,preço flxa.do pelo Go- que prejudicada, (Muito be/n.)
ta mais intensa; a exemplo do mês todo investidor goàta de ver reconheciverno não- abrangeu, nos Ílldlces reais,
O Slt ADYLIO VIAN
anterior, foi no item "serviços pú- do o seu, esfôrço e a sua contríbuíçso
o aumento constante dos combusti-'
A:_ bllcos", por causa da ~última par~ para o progresso econômico 'e socía..
(Comunicaçiio _ -Lê:) _. Sl'. 'Pr~sicela de ínfluêneíá" do reajustedos Assim sendo, o apolo do Govénlo é um
veís, .dos aluguéis dos campos, do adubo, que quase duplicou de preço. dos dente, não obstante AS lentes côr de
preços das passagens dos Ônibus, Incentivo básico,
.
:fUngicidas destínados 1lO, combate ás rosa com que o clovêrno' examína o
incorporando-se, agora, o aumenLigado como sou ao problema da
pragll5 da lavoura, das eolhe.deiras, problema, o fato é que o custo de vida
todos telefones". Mas ressaíta que educação, entendo -que a política 'edu-"
que duplicaram de preço e do aumen- continua subindo ... subíndo.. '
o efeito da alta nesse grupo- sõbre cactonatdo Estad6 do Rio necessita de
to constante dos imple~entos agrlcoE não sobe como na conhecida
o índice total do custo de vida "é muitos recursos, e o tesouro público solas em gerá!. Esperamos, por ísso, que "Oonceição", que "ninguém sabe, 'nín-],
comparativamente reduzido, face li Cre a~ualmente de drásticas limitações.
O Senhor Presidente da República, guém viu", POiS, menos o Govêrno, toponderação mais bai:,a em relação pois o Orçamento de 1971 é de pouco
_ _91'a. no Rio Grande do sul, atenda a dos sabem, todos vêem ou, pelo menos; ~
a outras categorias de despesas nos mais de um têrço da receita prevista
'eSta. justa relvlndlcaçãô dos triticul- sentem...
orçamentos fa.núliares".
na Guanabara. Assim. a expansão daS
tores não apenas do meu, mas de te- Para que as donas de casa saibam e
~Ma!s da metada da pressão de atividades econômicas proporcionará.
dos os Estados do Brasil' que plantam sintam as elevações do -eusto dei vida
altll. (52 por cento)' identificada maiores rendas, ao lado da impOI'tane
_t 1 ' I g o . '
- não, são necessárias estatístícaanem
no comportamento do índíce de te eontríbuíçâo 'que representará m.
Era êste, Sr. Presidente, o regtstro levantamentos,' desde que cada uma
custo de vida em setem1?,ro _ colocação de .mão-de-obra hoje exce~ue desejava fazer, no clia. de -b0je. ,~ente e sabe, na crua reaíídade do dia
prossegue a Infermação ~ é ex- dente na regíâo;
(MlIito b(m,)
.'.'
a dla, que com Q mesmo dinheiro vão
plicada pela componente alímenPor .outro lado, é oportuno lembrarc-omprando cada vez menos,
.
tação, O aumento observado no se, também, a conveníêneía de o' rio':
O
Mesmo sssím não é luxo nos valercusto da alimentação acha-se for- vêmo: abrir suas emprêsas- de cap1tal ', SR. REZENDE MONTEIRO:
(Co1lLunlca-çác - sem -- revisáo do mos dos. dados oficiais. os quais, sem
-- temente concentrado em três pro- misto à pal'ticlpàção do povo,
,tI1'ador) - Senhor Presidente, senho- dúvida, sensíbíüaarão maís-fàcllmente
dutos: carnes. feijão e vegeta.is Em defesa dêsse mosso ponto de vísDeputados, recebi, do Ministro aquêles que emagrecem apenas pa1'a,
,frescos. Em larga medida. (81 por ta, tomamos como exemplo a prospe'MlÍrlo David Andreazaa, earta , que manter a forma e, por isso, têm díficento da alta observada. na alí- ridade dos BallCOS do Estado ela GuaPluito me satisfez, vasada nos seguín- euldade para. avaliar a situação dos
mentação) ainda são renõmenos nabara' e do EStado de São Paulo e ou~ têrrnos: que perdem quílos porque cada vez code entressafra que explicam êsse tros, onde seus milhares de aclonístas
"Carta n Q 940-GM - Em 17 de' mem menos., ,
_
comportamento de ritmo ele pre- são partleípantes de seus lucros, apolo
novembro 'de 1970"
Eis o que nos diz o "Correio da Ma_ços dos alimentos observado em se- ando. por outro lado, a carreaçüo de'
tembro".
maior volume de dinheiro em favor de
ElImo, Senhor Deputado l1e- nhã", de 8 do corrente:
cende Mont~tro:
\
Dados da Fundaçã:o Getúlio
O quadro anexo mostra a ele- seus p!'ogramas de empréstimos às atíU, com a maior consideração.
Vargas, divulgados ontem pelo Mi·- ovação de preços no mês de setem- vídades Produtoras, '
nístérío _da Fazenda, mostram que
vbro, item por item, comparada com
A criação, portanto, de uma Asses() discurso de V. Ex~, na sessão
do :,0 de, setembro passado, a reso custo do vida na Guanabara susetembro do ano passado, bem co- sorta Eml'resarial pa,a o: seu Gabinete
peIto cllt necesaidade dG asfaltablu 2,2 por cento em setembro,
mo 11 alta em nove meses e sua é uma sugestão que, "daia venís", lamento da BR-364, no trecho 8ão ~ elevação igual à do mesmo' no ano
comparação com janeiro/,setembro ço no~'fllturo Governador, RaYll111ndo
:Paulo-Cuiabá,
passado. A alta. "acumuíada l1Q,~
de 1969.
Padilha., depositário, sem ll. menor som.~ propósllo do assunto, o De_
Dra. de dúvída, das melhoras esperan· partaniento Nacional de Estra.das
CUSTO DE VIDA NA aB,
ças do povo fluminense. (Multo bem.)
"de Rodagem 'te,ve oportunidade de
,
O SIt. ALVARO l\10TTA:
informar que o sub trecho ela. 1"0_
- •
,
dovia -em causa, entre SfUlta
(C01nU1~!MÇão - SeJlt rcvisão do
:Rita qo Araguaia l:! Canal dc São
Va.rl~ão perllentual
Va.rlação percentual- orador) - Sr, P1:csidente, queremos
no mês -de setemnro
formular um. o.pêlo ao Ministério d05
Simão, encontra-se na fase dos
estudos de vlabllidade técnicol1CU~lllla/.la até I!etembro Transportes no sentido de que S, Ex~

,"es

~;~ll~:i~~~~tes~~~~{Jbe~e~~I:~~~

.com recm'sos do flnaneiamellt.cr
obtido pelo DNER no Banco Mundia.1.
.
Concluídos _os clta,dos e.studos
dE' viabilidade, provlderlelará o órgão l'odoviáxl0 a abertura de cone01'I'êncla para Projeto :fInal de
Engenluu1a e a conseqUcnte cll:eCUÇáll dos sel'vIços de implantação.e-pavimentação do 'l\ludido
lIubtrecho da BR-'364,.
'
,Atendosamento _ Mário Datlid

DtSORTh'!INAOAO'
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•

~fo~~ed:~~~~~~: r~~~:,~;~~ c~~:

elusão da rodovia que liga São Luis a
Belém. Oomo-já anteriormente regis'" (
(%)
(rof tramos desta tribuna, atualmeúte as'
(%)
(%) ,
cargas rodoviárias que do Nordeste
_.
...
demanda Belêm têm de se deslocar are
São Paulo, e; dai, pela Sãp Paulo- Bra~
GERAL -,-:-.............
2,3
_ 2,8 16,7'
17,4
silla, chegam a Belém, multipUeando'
Alimentação .:.........
3,0
3,5
1'l,5'
19.5
por três vezes a distânc!a. A conclUyestultrio
2,()
1,5
10;3
'" 11,~
são dme pequeno trecho da rodovia
Habitação '.-............
2,1
2J.
14,1
'16,4
São-Luis-Belém pOderá proporcionar
Art. de Residência. ... :
1,1
Ú
~ 12,8
12,3 - grandes benefícios.·
,
Assist. Saúde e HIgiene
2,6.
2,3
21,5
11,1'
Também, formul~~os 'ap~l{J lÍo SeA'lldreazz4",
Serviços Pessoais
0,8
0,4
18,6
16,6
nhor Minlsh'o dos Transportes, nosen. _
. Sr. Pl'esiClente, Srs. Deputados, eMa 8e1'\'Í90 l"úbllco
3,3
2,4
21,9,
:!a,lI
tido de. se conceder maior, freqüência
flStrada, que liga São Paulo .. Cuiabá,
de navios na Oldade de Natal, Capital
Indtl a Rondônia - Acre, até o l:'eru,
do meu Estado; Rio Grande do NOtt.:,
,Atualmente, 11. freqüência para o tr~;vem trazer novas esperanças .ao s u - '
doeste goiano. Hoje, com a 070 _
Elementos il'retorquiveis, sem dúvida,_ dos 'os nomes dos futuros Prefeitos Cl10 Norte, ou seja, para a linha de
,1:l1'asílla - Aragarças _ Cuiabá ..; o embora aludam apenas à Guanabara, Munlcipa.ls, do_ futuro, Governador e Belém-Manaus, é de apenas i nav.lo
lIudoeste deixou de ser o eixo econô- naturalmente,--qUe. com pequenas va- Vice-Oóvernador, volta.m.QIl as nossas I em cada. dois ou tl'ês meses. o 1<\le mico que liga. o' Centro Oeste l riações. -quem sabe até pa.ra .mais. se vistas para os destInos adnúnistrativos acarreta sensfveis prejuizos à nosõn.
:Amazônia.; O' asfaltamento dessa es- aplicam às outrllS unidades dll Fe· dll Velha' Província, e, oomando a pa.r- economia, uma vez que o!! navios têm
trada Virá tra.zel· grandes benefícios deração.
ticipação de tôdas as lideran~as lden- o frete completo: transportam sal papara o sudoeste, que não perderá a ,E não se trata, de elevaçãl> isolada, tiflcliveis dI) nossa. terra, esperamos 1'11. o Norte e. na volta, j.razem a. mMleisua. condição de regiáo econÔmica.- pois, mais de uma vez, no cOlTente ano, possa a adnúnistI:aç1!.o Raymundo Pa- ra da. qual mu1to ca.rece meu Estado,
mente fOl'te e se, tornará '.também um dlssemos desta tribuna de outras ma- dllha trazer muitos beneficios 'para o Ficam, pois, registrados nossos ~pe..
trampolim para que se possa atingir jorações no custo -de vldll, majorações Estado do Rio, bem pu:!ciSado de i.m- los ao Sr. Ministro Ms Transportes.que não se harmonizam com as per- pulso - para. acompanhar' as regiões (Jlfuito õem)
,
uma faixa da Amazônia. '
. Desejo. ainda, Sr:' Presidente, desta clentagens atribuidas aos rel\justes Sl\" brasileiras em maior ritmo de desenO sito ItOZENDO DE SOUZA:
tribuna endereçar um apélo ao Co- ariais, tampouco com as taxas estabe- volvlmento.
"
(Comunicação - Lê:) - Sr. Preslronel Mário David AndreazzlJ" Minis- lecldas para 11. correção monetária, ín- 'O Estado do Rio tem tôdas as con·tro dos Transportes, e ao Dl'. Eliseu ctrlUSlve lIqllelas relacionadas com as le- dições n~essárillS parll. expandlr suas dente. com o Decreto-lei n~ 200-67.
Rezende, Diretor.Geral do DNER. . as Imobiliárias, Úl.llas que, nos dois ativldlÍdes' produtoras, dependendo, to- abriu novos -horizontes para o fJ,!ncloConcluirlo o estudo de viabilidade ultimos trimestres, sofreram sensíveis davia, de maior agresS"'údade, não s6 nalismo -públlco, uma- vez que o 00-econômica da estrada 364, que no pro- baixas, até agora não explicadas, mui- de seus homens públicos, como dos In- vêrno instltuclonaJlzou dlspositlvolLdc
jeto fôsse retificado o '.traçado entre to menos justilicadas. (Multo bem.) vestldores em potencial e dos próprIas inegável vaJla. 1"01. realmente, uma.
Jnta,t no sudoeste goiano, e a cidade O SE LUIZ BRAZempresários já. atuando na. região.
verdadeira reformlt administrativa.
de 'Santa Rita do AnllUala,
.
•
•
Por esta. razão, desta. tribuna me per- Entre as modificações de nova concel. Quando foi traçada a antiga BR-31, (ComUllicação - Lé: - Sr. Presl- Inlto sugerir ao ilustre Governadl>r tuação, destaca-se a que ,colima atl'i'11oJe BR-364, cometeu-se uma injus- dente, Srs. Deputados, conhecidOS os Raymundo Padllhà a necessidade de blllr ao funcionário público situação
.tiça muito grande, 'prejudicando tre- resultados prellnúnares das eleições de criar, junto ao sell Geb1çete, uma As- consentâne1'o com SUllS aptidões em carmendamente a cidade de Mlneiros, 15 de novembro, no Estado do Rio de sessoriló EmprolSarial, destlnatla~ 11. gos e vocaçõ~..,. Em sintelie, trata-se do
pois .Q estrada passou !lo' 38 qullôme- Janeiro, com a vitória da .ARENA em atrair e dinamizar investimentos no- aproveitamento potencla1 do servidor,
tros d~sta cidade, que constitui um cêrca de 70% dos Municípios fluníl- vos para o Estado do Rio.
- evitando-se desperdiclo operacional,
grande centro econônúco, além denenses, eleitas as Câmaras Municipais, Essá Assessoria Empresarial deverá Há. casos, por exemplo, de engenhei.
'po/lSulr dois grandes hospitais. que·a. ASsembléia Legislativa e representa- funcionar como órgão catallsador; ros enquadrados como escriturário, adservem Itodo o leste de :Me.to Grosso ção junto ao Oongresso Nacional (dQ!s acompanhará. a. ação de todos os Inte- vogados como contínuos, escriturários
~ ~ ~n.ft~h
g"nndnl'E!l'- e iR Denuta.dosl; conheci- ressados em Investimentos. inclusive como trabalhadores., Existe, agorll.-
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I'n'~ibEo pa!'[I, a correção dessas ano- \ nlfieá

colab<Jração e àII tiravas de _ Recordo. trtintlêJÍi. neste ttÍ.~ta:nte.leumprlmentlJs lias novos ccrnponentes
maljns, em iace do disposto no ítem iO IImlza:le qúe sempre recebi.
'
Sr. Ptesldente, a Casá do GarOto, ,da Poder LegislatIVo. Aos quaIs desedo artigo 91 110 Decreto-lei n9 lIOO-67.
Da mesma forma 'desejo agrade- entidade lis3istencllll existente na. cí- lo melhor sorte do C/ue squí temos ti..
por, OIILl'~ Indo, a medlda em qnestao cer nos colegas e à Mesa a compre- dade de Niterói e que atende. com Ido illtlmnmente., Que esta Casa. fun..
taltl!Jcm V1rJa ajustar o homem ao ear- ensão, a colalJoração e a alIÚzade. dificuldade. a' eêrca de 200 crianças. :clone com inteira tranquiJIdade. ga..
go, o fato à lei, e evltarla a neeessl- Na qualidade de membro do Senado Acresce. uma clrcunstànclfl: o INPS rantíndn aos seus componentes e ao
dnüe til' EC rn omoverem novas admls- e, pol'ta!1~ l1'rda partlclpanio do acaba ãe multá-la•. ínjustamente, emlBrasll e-contInuidade de uma ordem
sous ou, 110011eaçõesL~JD hl1ven~o pes- Congr!'.~;so, espero llol1tlnUjU' rece- 30,milhões de eruzeíros verificou que, d~mocrática que, embora djseutida, é
souí jmul!Jlw:lo lia p.oprlo õrgãc, so- bendo a .mesma colab<Jração e eultí- essa entids,de constrttiu váríos' pré_ltvallda, porque a democracia vive nesllcJlam03, polsr aos organismos compe- vando' a mesma amizade. (Multo dias. Pl'dlu o desconto em fÔlha da I e Pais, (Muitp, bem).
tentes
elo pais
a regulamentação
bem l
' ',
contríb
Iã
d t O sn . P"'D""O
""
uíspusíüvo
!le lei, a fim urd
e
1 u ç o correspon en e ao paga'" Co FA••IA:
geutc desse
que tão boa intenção legislativa nlio _ O sn. ll'L'l'JIIIO DE CARVALHO: :~~ ~~. oP::~~e~~:n~.ca:~~~§
(Comunlcaçlí<l. sem reVIsão do ar!!"
80 torne g'lJIplCs letra jnorta.
'(domunicaçã
L')
Sr P e prélllos fo'tam edificado "rattlltitmen- d.or) - Sr. I;'residente, Srs. Depu~
101'. PreWientc. somo.s sempre sollcl- síãente, pela Ülti;a ~ell-oCUP~ ~~ te, por pessoas que c1esti;arani li. êsse se
tsdos, ouvimos 1l1!l1J11S lI<1mpanhelros
tauos pa:1l casos COl1lO OS que- ora' tribuna _ a. mais alta da Demo. trabalho horas de seus servíços. b
despecllre;n.,
,
~Ãi~~Ol~IlW:' ó~li~sov::~~il~:l'~v:Je~~ cracía Brasileira _ apó~ 16 anos de mPs. então, estipulou um preço de Todos êles, sem, dúvida Blg,um'!, de~
l'cgtllalTlCnlnr, Delo Oecre1b nq 200-67 4!esempenllo do mandato' do Depu- mâo-de-obra e. com base nesse preço, ~::a:i'lOest~ Casa o ~et'lo. del..!eU
l' .,
"1 toreõ
iH
tádo Federal.
, 0 percentual do desconto. domo. a
.
e um pouco e !luas v nas,
~~~l ~ó,n~~, :~i:a~haor~~ift'!c~~ ~oc::i~ O que eu esperava do pOVO _ li. construção jádll.ta de há quatro anos 1 Stlbam todos que serao sempre
também durante o desempenho denos- confiança - com ela contei; o que estabeleceu multa com correeão m~ em rados_ pelo que prod'lzlram.
-so mantlato, sempre nos depáramos o POV(j esperava de lnlm - &. dígní- netãría. Assim, uma I'ntidÍldE1 que
Nós. que tivemos a fe 1lclrlade dI!
com esses assuntos. Tenha a ímpres- dafte - cem ela vivi,
_
recebeu 00s cofres públicos subven- umá teelelçào, queremos diZer liC(tieles
, suo de que houve, no passaão, multa
De contas certas com o povo, Só çãode 25 mllhões, tem de pagar, que se estão despedínda que temos a
lllblt;al'ledade. e muitos foram os melas me re;;ta. nnreaentar os 'leais servi- agora, ao mllhões de multa ao mPS, certeza de que, deIltro (lU fOra da
uüllvudos na admissão de pessoal, d<!res desta Casa Legislativa. à pa- Isfo é um absurdo, Sr. Presidente. dâmat!ti co~tlnu!ti'ão cidadãos úteis
usanuo-se al·t1!lclos. For exemplo: pes-, trlóUcll" Iínprensa do meu Pais e aos 11: um modo de' o Govl'rno não dar à. Pátria. Nao_ há Congresso que se '
soas que nâo eram trabalhadores eram fraternais colegas de representação dinheiro. fechar as entidades e ainda finde, ou congresso qM s~ inicie. O
colocados como tal. Mas o fato é, que popular. as meus melhores agrade- cobrar.
Congresso é permanente. Hoje alprecísam ser regulamentadas e corrí- cimentos pela inestimável colaOOr4- Om recurso fOI interposto. e o !NPS ~ dão SUa colaboração, amanhã
!lIdas as .dtstorções. E creio que isto ção que me ofereceram para O eum- diSse que não tinha maneira legal de serao outros a dá-la.
pollerú bel' felto.
prlmento do meu dever.
perdoar a entidade.
Fst~jáin ce:-tos ês'ses noor'es c':llegas
outro caso, sr. Pre~idente: recebe·
E qU2' Dem cOlltinui a me inspirar - Sr. Presidente ao ertcerrar o meu de C/tie - dlg(H) em nosso nome •.
mas carta em que o Clrctilo de Traba- para que eu possa di.zer sempre o màbds,to nesta: Casa far4 um lIn@lOemtnomedeoutroscompanhelrosIhadoles CrlsU.os de Bal'la Mansa, por que posso dizer hoje:
sou feliz. dramático no sentid~ dê que ó Q{l ~s a clliasa e o Brasil m1.llto ficarão lo
IntermédIo ao 8r. Anlzlo Moreira Ro- (Muito bem; 1J:uito bem,)
vêrtlo baiXE! uma leI peta "l1l\t essa,; e~er~ PrM'ld te
b
,.dl'JgllCB, 110S dlz qlle o decreto de abatld d
. te I
..
t
",r.
es eu , ca 2, ne.,ta opor..
llO !le famJlla para 03 aposentados não
O SR.. DASO COIMBRA:
en a es asSIS ne ala. que não ªm tunloade, um registro. Ouve-sc, em'
atinge os ex-combatentes aposentados
(Comunicação
Sem revisão db ut ra , sejam perdoadas do pagamen- todoo os cantos. restrIções níio ii.
nem ns vUí.vas pe.ilsionistas -dos ex- orador) _ Sr.' presidente, Senhores b~r:etfe~~~l~oaOqU~~~' f~~~~~ ~:;; dJUstuit!:liauEdeltoral. mns ao ~roeêsso aln-comhltcllte~, Por lnc1'ÍVel que pareça, Deputados torna-se necessárIo por r"
~...
.
a
"" o por el'a. c.m~lI:le1'ado, por
os ex-combate.ltes náo t~m direIto ao parte do 'MInistério da EducaçãO e ~:;l~m~a~rf;~:to ~~btoal'7.ecad~ea D~~ palr~~ur'~ adrecaelCOOIP~ra. um pais que
abono de famiUa, quando todos os ou~ do Ministério e'a Justiça uma pollb'
, " ~ ...
S nv v,r-oe.
tro, aposentados. seja do IN?::; ou de tica' de atendimento às' entl:la.des :eosm ";;0, o M0
de t-",-sslsttªnCdla
:Mas, se. no plelto ericontr..mos luft..
CnixlW Públlcas, o ttm. Há ex-comba- • I te . I
d di
...
",ncaree'!'ac1"iment
os, o no e"a'!' a'lll'P Q e meras dlflculdades dev~\lJ(l.:l reconhe
tenLcs em comJições de se aposenta- ~ s nela s q~e se e cam aosyr- lI~lstência Social de GUllplmlrim e cer que esta Casa 'não V~Jn oferecen· ,
, rem. e não o fazem, po,'que o salár;o- 1aos e à. vel~lce desamparad~. Isso Ums, sérle de, entIdades ass!~Mncl!lls do bons exemplos nd to~;lntl.'! ao '~o:
11l1llilJa e ~als o salario que êles tem porque nao ha. nenhum plJlneJamen- do Fsta-1o do Rio não l~ch'lf,·em. nlio cesso de apuração de v~t'lS p
como ex-combatentes náo são sufIcien- to geral para auxilio a essas entlda.- termlna.sem as sl'as pt!vldnde~ :t o I
'
•
teso Transmlto.pols, o apêlo dos ex- des, dependendo, e}as das p<lucas mi- derradeiro apêl0 (lue fael.! dest~ tri-' Espertt que V. Ex', Sr. Pre"idente',
combntentes, que têm tanto dlrelto ao galh~s que lhes dao os Deputados fe- buna. "(Muito bem,)'
Oeputado Daniei Faraco, com sua in~
~ellilrJo~Iamllla quanto todos os apo- del'alS, quando consignam no orça~
"
telI!;êncla e, caJ;l!lc1dade de ,'ac\ona!!sentnuos.
mento verbas destinadas â. sua ma- O SR. NO!'DEETO SCHMlDT:
zaçao, demonstl'a.~'a em wdos os sev:ários são 'as sltclações que o DASP nute_cão.
(Comul1icação- :... S~m revtsllo do tores da vida pública por oude pas.;
pOl..iella. ellqUIlUl'll.I· e l'egulamentar, no
Ora. Sr. Presidente, se I'or acaso,orador) _ Sr. Presidente, 8rs, :b~pu- COU, possa dar à atuai Mesa Ditesentido de COfllglr tôl1a.s essas dIstor- falta o Deputad? q~e as pl'otegla, tados. parece que a tarde é das des- tora ou à f.utura. que ..,r~s\/llrli nos·
çues aqui, citadas. (Mu:to bem)
essas entidades sao oorifladas a~cer' !pedIdas, pelas palavras que acabo de 009 trabalhos ~a leglsht'ltll que se
O SR. FItANCO MONTORa:
rar suas portas, a.pesl!r doo Imensos ouvir dI> nosso querido amigo e cole- InIC!arã. no próxImo ano. uma colabo-o
e inumeráveis serviços que prestam. Iga Daso Coimbra. O que me traz a l'açao, a fim de que 'l:\ll tenhamo.;.
(C(JlIlullica~iio.
Seil~ revisão do Reflro-~e par~cularmente a algu- :esta atrlb:una não é exatamente a ,mais neste pleI!,árlo as IlJas· interlIl!~
oT!l~oT) _ S,'; P."eslllente Senhores mas entidades assistenciais elo Estado mesma cOisa. Quero apenas dizer que návela de votaçaa, que chegam até li
Dej>utrulOs, el1camlnlll!l à Mesa p1'o- do Rio de Janeiro. cUjas dotações são :l1!e parece ser esta. a última interven- chamada "~ôcs. dá urna~ e despejam
jcW de lei wtltlllndo o ,Fumlo de conSignadas exclusivamente por mim Iça0 que faça na presente le;::lslatura. os envelopes, sem que !l3 Deputados
Compensaçao ao salário-Maternidade. no orçamento; Na .falta do Deputado, ,pois salmos de um pl~ito naC1~nnlem estejam 1mbuidos do espl1'ito que deVI!
É hoje uma situação conhecltia de faltam
também á essas entidades Iq,ue V. Ex', S1'., Presldellte. pela jus- pres!dJr oro de .ta:nta ~i'ilrtlfleação,
todos os prejuü!ca~os, que a sofrem as dotaçóes orçamentárias necessárias It.iça dos eleitores do RIo Grande do
Mmha sugestao é no };enthlo ele qUI!
ll[l 'sua atlv1clf'Lle prt,fissiona'l, a da para suplementar as poucas m1ga_18~1. voltou a ser. reeleito e eu .fl~uel façam~~na próxima lel'l'atura uma
1111\e de lamma que em gelai é des- lhas que recebem das comunidatles 1~~CO;~<:1 ~~mtv:-~~elrqou:~f~â~te'D~~ .~~~~.
~os trabalhos d~ r;Jenár!a,
pendida qualitlo espela uma criança, on4e existem.
ser o malas votadó 19 Suplente da i t' l i
o & votaçóes, utlllzando o
Ou não J llumitida pejo !ato tie ser Ca.l:3 lembrar que a ass}stêncla .so· :hlstórla do Parlamento Nacional. ~l~àm~ letrônlco. A !!rol da .elet~6
casada, porque o i),lUS uO pagamento blitl é uma complementaçao de atlvl- ICom 82,828 votos, ser pelo menos Su~ Cã1na~a i ~ quaset ultrl\llassWa e &
do salário-maternidade recai sõbre a. dade que deveria ser exercida llelo :plente já " motivo de orgulho Mas 511
I a n a con inua sem iogresempl'~a. Pala evItar êsse_ónus, as ,Estado; portanto. se aS comunidades l'n,áÓ me orgulho disso. Em dez anos Çll~. ne 11 para seu processo de VOiAempresas evitam ter empregados que conseguem arrecadar al~uns recur- C" r,1(!,Nhtn I1P~ta Gasa. -mam'liari"el- N t
'
es a sess~o. uma a~ dt!n'acl~lrlls
possam trazer este encargo para as 50s. é preciso que o Esta.do, vendofue êom esta tribuna. aranje~i a.mlsuas. fInan~as."
,,'
guais aquelas que mais atendem aol:",f)e~ I'lDI!COúUJ'a": roefel ge'ltne~a9 r~ atual l~lSl"tura, delllJ. meu apêO BrasIl tem um comlJ;'()misso in~ povo, à regllio, lhes destine alguma dos meus nobres pares em t5das as d~ vamte08 hconjugar ~slJ) ç,\l1 a 11m
temac!onal com o OIT, de substituir dotação.
legislaturas. inclusive de V, Ex~, ·Seque n amOlJ. na llróxJma leglsliste sistema por óutl'O em que o en. Antigamente SI' Presidente havia nhor PresIdente Dáulel Faraco; rece- ~rtura, ~e~hl~es condiç?~s p!tfl1 rell.cargo nílo, recaía éIlreta e excluslva- uma prática muitá salutar' é 'que as bl dellcadeza, e acolhida fidalga lIo e zar. o (~/' o que a l'lacilJ de nós '
mente sóbre deLej'minauas empl'êsas verbas orclll1árlas que os •Deputados excelehtfsslmo corpo de funclonárlos 'Spel a.
Ulto bem.)
mas sôbrc Mda a comunidade empre~ consignavam num ano ficávam :fda CAmara dos Deputados. Tudo Isso O sIt AV1'Am LIMA'
1 ou "-ti
.
';1"
I
•
,.
liz
com
que
eu
me
tornasse
parte
d
e
s
'
s,ari a,
;;o, a. a c~lllun, Que. li I'.te acumu",das para os anos sucessivos, ts. :Sras!ljg que ajudei a consttuir, In(CamUUiooçâo. sem revuão do ora.
sentido, apos, ~tuao do problema, de tal forma que. com o correr dó cluslve, Afonso F'abre, jornnHstn aa. dor) - Sr. Presidente, Sb. Depu..
apresento
Pll?Jfto q~e Institui o tempo. estabelecia-Sé como que um televIsão, e eu encetamos aqui uma tados, Ulna das coisas TJll'lls d1tlce'
Fundo de Compensaçao ao SaláMo- Orçamento básIco para. as entldades,lcampanha. para a normallznção do nesta Casa é um De uta'
11
Maternidade, nas mesma:; lllOÚ!\lIr'a- Agora. no e,.l;an~, elas são surpreen-Itráfeg(j dll L-li. Fabre conseguiu o qUe projeto (le sua autorla ~vtO~~d~el'S~n:
dcs, do Fundo de C.c"1W·'<~""O ""'·lllda. ca.da vez que se vota o Orça- quis. E nós. junto com êle. 'lutamos gem milh
d
. r,
Sub r!o-Famllia. Por êle' o Ilnus não mento da Repúbllca, com uma dota-1pllra que humanlznsse mais aquele res de pro~~:~a; ~lflculd~cIesi ~Iha.
recairá diretamente tubl'e a €mVli([l, ção que pode ser pequena ou regu- tráfego.
.
JustIça o f li "d e na om ss o de
e não haverá o íneutHc1l1cIJ'íe n l;-í" lar. e às vêzes nâo recebem dotação I Sr. Presidente. vivo em Brasilla há conslder1d; c;ns~~tadr s1u nproje~o é
me referi na Justificação do projeto. alguma. Para SUa manutençil.o.
\dez anos. Si!1 to certn nostalgia, ao Ipe comissões enclJntr uc
: ou ras
ll: êste, Sr. Pre~ldente, o tlltlmo Lembro-me,' neste instante. Senhor lausentar. ~ao vou dizer ade~~, e sim tt'amllaçiio.
a o s aeJ os b. sua
projeto que tenho a honra de apre- PresIdente. dp entl!hrlp.~ como o Or- ,até. outro dia, se Deus quiser. A vo- Faço estas "onsld
'
,
sentar no eli'el'~Jclo do cargo dll Sltilato Quatorze de Dezembro-de taçao que recebi no Rio -Grande dO'es a fim de ieferi.,éraçõe~ preJ.minapepjltado Fedetal.
, ' , NO\la Iguagu que ampara 310 mian- ,Sul me dI! quase o direito d~ esperar Slção que consid .-med a unja Pl'OPOÊ . com
t'
to d trl t A "
ê
.
que. mais dia menos dia, se me apre~ tã '
ero e alta Impor'"
sen lmen , e "s eza qu,e !:las. nualmente, c rca de IIU,ou '0 sente a oportunidade de voltar are. ' Ilela nilo só para meU Estaá(l, pnra
~m ..o esta Casa, <mtl?' ser,j r"1 tI".' mU, cru~elros são nor It1lm. conslg-presentar o meu povo. a mInha região, meu mUlilClplo, como tambl"m para
.....zlslp.tura,' ao povo de mInha terra. l1ados, no Orçamento. para esta entl· lo meu Estado. o meu PaIs no :E',.rlll- ~odo o Brll8l1.
'
~ I~l~ren~a, a todl' n rr" ;"'l ,lo 1I1U- dade. Agora, como Irá ela manter-se.lmentoNaclonal.
trllta-se
de Projeto n9,-49!l
qUe
~,':'1.1Tl"~ e au..'tIUa.res da Cll8a. d~- se nl'to po~so mais consignar-lhe ver-I. Portanto. não vai aquI a mInha des lpresentel em 1007. e qUe at~l1ojt esG.,/JJ e8!adcílCl' lllnlllttaniimtc a mar' bas na orçamento?
I'edJd.a. mas um até breve. Os' meus la na Comissão de .li.d!lcll~ã1 •
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ao G:randa

EXl)3jie:] cc.

Peço a· ateng§.D dos 91"s. Da;ruca.:1oS'·

para

0'0; Gegtül1Tas

~~ealn211ta,

fatos: esta Z,

a última

l311ili:J.o [J;"

,sl31y,e 18;5tslatlu'a. Parece...me
,::al1t,~~ i'

I;t'Zt~

D..·3""

ii:t~1'e3~

~lle 133 oí,=i.~Qa
ensejo a qUe 1153111 da p .ltcJVl ft aGue....
Ies dos 11CSSO'S colegas qu~ por ~5i;e:
é

da Pl'EL:r3,

ou per aquêle mosívo,

:i:ião

taria

opol'tunidad·3 (la fB/~ê~lD na D.l'óxir:J.a
leg;lsIai;l!l'a. ~vidGl1te~-qH~ a ~QuesL,?o

nao esta prevista no Re~·l;-tle~lto. FllcO
por Isso, UJn a!J§10 aos Sl'~j. DeDú"

tados a - iün de que, (to 8m\9111 clu.l.l17.acIDs para fa,::el'-ljso da rH?)L~vn1 tZ·""
nnam &r~l vista Q que :t -Presrdêncía

acabou de relatar.
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MILTON BRANDÃO;

(Có1nU'I!icação. 1#1n reIJ';'ür.. da orador) - .81'. Presidente, na sessão 1r'

anteontem tive oportunidade ele falar

.
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·0 SR. PR!i:8!I1ENTE:

_ -Tem a palana o Sr. Dnar Mon_<lc"•.

c

o sn,

DNAR :I'rIENDES:

Sr. Presidente. srs. Deputados: ao encerrar, neste mandato.
11 minha PLirLicipação no ~b'islatlvo.
. (Le) -,
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Ielieidade do seu POV~). Nôs -êlt4;; };)11- 118J) f01'9,ID. de_91l18tl'aâ~L~~; ao contrérío, nosso Paí8, s~hre ar nessa inciplE'nie~.
metros anos dei tudo de mun ao 19,rto roram inteim!l1ente confil'umd8.'J eU! eomnlexa e de1iDPiI.B, trama demoerá j- '
c10 meu narürío, o j\I(';vímento Vem!'- Si19, atuacâo nal'Jam,entSll' ao !ong" ca, ã ocorrência de ratos como aquéorátíen Brasrlel1'ü, ';.)I)IOt1.;((O 'p:'trà 1'13- dêsees qui!f,l'(l 'anos da, presente legia- Ies que acabaram det~l'min91]do;)
tirar o Pais ela encruzühadtC, em que latttra,
l1ÍaSÜ\ll1ento violento de Mário C01'!\3
se ellC0l1ti'av8,. Ms,s cem ) oA!venttl do
O SR. DJALMA :fCALCAO - ,"'-Ilra- Icioa pnI?o:i):'J'~l.,,~C~,li:~~iv[i,oad' }1~,O~,j;~;:1ll~1~i:a:
Ato Institucio118J n" 5, morreram em
'b'j'
1
1
I'
1
V
m·'"
, corxo
w- --disse
.#--, h9J ~pouco,
,
" tem (J
,
c1ecfI S:jl1SJ. LJ.zaCo o aT:M';-::. L.e ,,~.<_,-, sil"
não
mim tôdtls as ssperanças ele ctUé o SI': Fresiti',I,te, era meu Çlésejo, cl'~~~~ C'I'1''-1't'O "e 8,bI~!1' ",'ia de f,irrilro,o, de
meu mandato pudesse ter qualqner
1 ri)
d!l: co c " , ' ; , l , c ,
U
".
-''''
~
VRlidade para deS8il1genlrü' aqllNe IJa.. di7Ja;-apel1QS : e3~e _.l'-~n~ p~ií!:J' t.~~td;:. Vt1:1OJ:es~ t~e liríeres C01110 l\jlal'io ooras.
pel: e gqu~lâ tal'efa-c,tue en de'[5ejai,ra t12~ CâUlfll3J d,j;:. Dtplltaüas n ...,~~,,, li,. .... (,~l1f.nl~D ~ despedida de V. E;SL1-,.l qn?
exercer na Câmdra dus Deptltat~03. E
O 81 Cle! Bai1l1Jalo -~ :r::tobre Depíl'" e-sD[)ntf~neD) e deli.bel'~,danlence ':!~O
no día 13 de dezembro de 1963, numa trdo, 11'", 1101'a eni que V. I'Jxa, ,;8 iJóS- concorreu às úl~im~s eleições, estou
reuníâo dro bancada do Movimento pede desta, Cáf,a, 11118i'0 deixar ,o meti \cel'to <5e 1)11e cOni'lll1?J'emOs juntes. A
,
JJ8moc~§,ti~0 Brasíletro ,:8;;!:", Casa, eu terltelJ1lU1ho do se.u J:;8?1'iOLI rJ1iIO, t~a ~tJa nossa 11,13, é a, ll:I~Sl~a: V: E:c~", se,'á
E!} io!rL ]]\ITI,,~"Ni:Á FALCãO:,
deelal'€J. a,co e bom som" a -touos 9s ~id",1idade aos pl'lllCll110S que dele11C1e, rO!l\fOC8,ljf) - e nao 11'''' dizer nao ao
, '
co"~ 1comnanheíros, que 3. par ar ele, entào da. sua hosesüdade dê PlOPÓSitoB, dos j10VO do seu Eshcio, 2.0 povo bmslleí1..~'c! OIi:i;_1 ~n fos l~:'a tomava a decísáo d~ não mais me seus S81ViçOB ao BJi!así1, é- â regíão que 1'0 r-: para a cnnttnue ~ao dessa lt1ta
.!:',i'e,'.'ic~,el1oí...e~,,.,~.!:. __, r"R~ L"Cl~"" ; ... ca,l;d.ich;I,ta.r à l'et:0yagtl?-AQ ln~u rna'J1- v. Exa. representa, QHetltt eonsígnar, p~:Wí!Wl?y"Jtlta, no meto da.. ordem o dUI
meu, (('OJ"p o~~',!J"\' ~,t,"~,..
r:~ &~~_ dato: mantive. lHGa:':J1v61 e ,ll'l'echttl- (Inando V. Ex~, se despede. êsse trl- tranqüilidade, mas travada com muíta
d; ,;:,e fEIJ? ~OC\ ~o Ilt~ ,~ __~ICO ú'ép.n~;_ v~l essB, POSIÇlW. Nao fldl1lctJ ~l~e ,:1~ buho de justiça ao trabalho d'3 V. Ex' ih'niez8" bravura ~ lealdade, para f)
J','::C3_-:r1'1~ ~1:Ju( l1~-'L~ C.O,t~:7~L! dai .;. '17 Losse l'ef01'ln~!lada, eln qll';{.lqu".r H1S~ 11esta Casa; "
l'eericontl'o da Brami ceml os S8F3 dez:ra dos D2pLWi-eOS, eih,3 ':S '1-"19.10 L~ tanta.
,
,
tillos.
·tC\?'Ü'flS ,e .t50 h'J~11'CS~,3 ~,mIZaCte3, .com
Sr. presidente, {mUllD, ne',ta C2sa.
O SH. DJALMA J?ALCJlO ~ Agra.
0, qJ.aiS crmvi'/i ao lG-ugo dus Ult!.U'1f.l3 não"' U'IJel'~as [l, cG!deil'â d~ q~l~d.t'.o .aJl0i3:. c13CO (/ f-~parte do llabre D0,puttiA:lO Cid
O ~R. D,J!~U·jIA. FALQAO_~ Agl'a...
.qli:3.t1o 2vl10-S e qlle esp.31'? possar::;, na ocupo a cadeií'fl; C1lJ.~, 11? Il11i)enO fOI 8anlp2.io, :rJIa-:s, Sr. Presidente, clizig en de~~o a8 pEla,-vT,fís ger.t~1'O~~S ~do ~lob]:e
pHJ;;i!na ,egís:s,tu:a" rfo}lzar ? ,tmba- ocur1ach pelo 1113U ::ns,lvd p!!i.smo, m- que desejava, apenas despedir-n~8
D~lJUtado Adolpho ohvelw;
lho de reconôti'1.1ç50 d'2l:>;lOcratlctt ~o tão repreiJelltante elo Estac.a de Per~ Cdlegas da Ci'tme.ra dos DelJlltaf:!OS.
SI. PreSlel8nj;~, C0111 S,8 palavras qIle
Bras:l !'jua nÓ3, c!2SÜ1 le§lSI:1~IIra, llaO 112LlllllUCO; 11a PI'im~,m FI,epúlJlica, j)c:ld GDr-~91'!a de cH~r nom8s, Nàó o fa!,'!] p:l'-llfêli ,:lo respeito, de Máriu Covas,
ti'i2mos possi1Jilir1:,\:le d.e ~evl1r f\"!2,il- meu avô, tambéjn pe,terl1o: e apÓS por doi,s nIOW/o'~: pri.!l1eim, para náo cumprI) o dever de- prestar a mell1ül'
te. eil1 virtude elas 8.CantsClmento;; q1.1 e a. redemocratizàQão do P,~ís, eht 194d, cometer a Íl1jllsti!,'a de possíveis onils- das minhas h01::nen",gel.1l. a 'todos 03
t1JJÚl~!tt:&l'~n1 a vida poHtica l1~l.üjQnaL 'pOt' 11m men irmão qlF;, por três vê- sões. Segundo, pOÍ'qlle' lHes oontinua- noó~~os comp2nheireis da Cà!l1flra dos
,Dss~jal'ia 9,p81~as diz8r que para ze.s con"8cHt1vas, tepl'e5ent;m o Esh~- rão na liÇà do C!ongl'esso Nacional e, Deput9,dOS. do' 'Sen~do Fec12ral enfim,'
tlqni vim cheio >C1a9 mttis almta::1as es- db ele Alag08,s lle$i.a CaSa do COl,grES- certainente; terão dpoi'tul1lda,de e mel(l,~ a tGdos qliantos na Erasll, se1n sequer
peranças., Daqni s~io pr!?Hmdamefol}e 80 N!iciol1a~.
,'
. , . ps.ra fazei' chegai' st1as mensageils àa o direita de defesa, tiVe1'aln os seiJs
prZo~upaao co:'! os de~tll1Qs d;\,o '[l[,a
SeI, pela cj11e non;1fQo, dele, to1~", povo braSileiro.
mBjnQato,~ cai;sP,clos, os
seWJ direitos
demücrátlca naeionaL :t:ara aqu!- v~n cjllê--so,ul,el'am l1om"l' a 1'~pl'eselltaga~
..
, .
_"
-- políticos sl1spensos pelos atos ele ",,1'~
môgo e saio velllo. , !lao. p~la lda-u? popular. E11 9tuS lnm,Cil' o que ~les
Dellw,rra de, cumprr}' um deJer a~,' bítri.o à.o atual Govérho' da F.l:êJl(jJjlio!.l. '
mas. p~las malocas tl~ so~mlleI1t.o .. Pala ~IOnr~l'~lr): SeI q:'le OJI3, n,le,nos p~la. ne~l;a' opoi'tull1clade, rmo ,~e8se um deSr. Presidente, repito, ei'alne~1 e1eaQ.Ul vlln poore e ,sa19:amd8;}nmS, po- l11teligel;Clfl. lJ.iJ pelo ~:lnlal1GiM11D, ,mas pOlmel1~O,-a quem! ,.pela f,;,rça rlo sml- sejo :elespedil'-me cltt Ci'l.mánt' doll
bre. Para aql'l vlll~ dbPOSi.O. a sobl'etuuo pe,a, coele,"Jci~, de atlt,;~;S pIes m'lJltrl~, es~ta llupec1tdo d~, ti,lw,l- Deputados com pà.lavras ele agradecumpnr ,com o m,ett. d'~vér ';19 pmla- que, tenho c:l1'1,ezl'l I1ll1!;;tcem me 1'1e,.,.\- quer comlmwP,ç8,c3' com l~ N~,Ç8,O bra- uimento ao vs.loroso povo ala.n'oa~o
melJlt2:~ e de braslN;lrG e 59010 [com .a rá, dtll'ante estes rjtl'W.'Otll:?,S que ve- sUem'!,. O Movimento DemocrátiCo qüe jeJÍ:m1s me faltou com sua s'Olida.'
COUEClebcía tranqmla d~ ql~e. ~,}lZ nh[) exel'cendo o- ll1amlato de DepU- Brasileh'o smtt'ntoTl na CiI.mai'a, elos l'iec.acl" e seu 9,poio, Desejo cUser aqüe-,
smce,~an:e~l-te e od,e ql;l ~IOCU!f;l ~;~' ao tado.
De~l1tar1os a, luta de um cónjWJto da le bravo i1OVO qt1e; embora dt!spldo-do
O Sr, Perei1'Ci [,olJ,e~ _, S1'. DopÜ- pflr.amelitaJ'es flq1.U ellViado,9 pela sa- lTItlnda,to de Deputado Federal, COlltí
con-t;"t?\:Içao cJ S íLllL~s n.o:,~olas
,pcs':2fnlIdad,es iJa\a_ lju;: este ,P,~l~ en; tado Djalmá Fs.1cão, quel'G dar, fic!Tli, bemllía do,' vota ,papul,f1l', Sé t~Velllos müU'ei sempre na pl'.Íllleira linha. na
?O~1t,I:fl8'3~ 0-, destino ~'"mocmtJuq qu, Iio momento en1 qUe V" Exl'l se des- vitórias;' SI', Pi'Midente, elas naa ca.- luta em defesa de seus melhores anmr€,lZmente amda l~ao ellcont1'OU,
pede desta 'nDssa Ca:5't, o mNl teste- bem a l1inglleln pessoà1n1ehte, ;màs ao seios.
O Sr, UZovis stenzeZ ' - Nob~e. munho dô trabalho que V. ExiJ.. l'e~- Motim~nto Den1oc1'átied Bi'a:sileirb,. àO Honrei o niands,to qI1e êle me col1"
D2pútado, apal'teaur1:c(,V. Ex"., 11&:0 lizotl, não apenas no plenan? ~a a~-, sen conjtli1to. 'E os ,!5ra;:td~s-fel~OS fel'Ítl e, ja que não ten]:lO recurso,g ll1a~
po::l8ria UeL'l:ar ,de ptoc~amal' 'p8,rs que fnam, lp.l'.,S no !lelO da ,c?1Jll[iSaO qlte mal'cac!bs pela JI~S<;9, agr81ma,~arJ, pl'ln- tSI'Ia.is,l)rOct1reí, com o' mal1tlato ele-'
flqüe registtad<; MS, Anais clOC Ctlsa, t~nho a ~lmlI:s, a_e 'pr~slchl' ,a; C011118- cipalmel1t~ na Can1a:l'a dos DeptitadoB, tlvl'. constituir nm ún}cà pattimõllio,
ql!e v; Exa . .fOI, aqUI, um gmmle ba- sao de Flsc.ahza~,'o,Y;;,ance~íB,e TO: t:( foraln gl'fI,ÇOS s?~rett1d.o ~o p~del' de o p~,trimônio moral que desejo legar
talhador. Ci'lStO disse. certa vez. que ma,da de conta~., ':l;'u" HilqUe.rr Co liClel'ançai ,M' esjjmto publico, a. iI1te- a ouem mais amo hoje: o meU ,n 3
há C~l'a.cteres semelhantes à cana élo rrli~sij,o, ,;,poI'tlli'llUaae de
co:wlver ligêI1cla, à bl'.a?!!ra_ ciít'Jea tle uln ho- IhiÍÍho d~. um a,no e' seis 'h1eses d&
dese1'lo: dobram·se confomle O~ vel~- maIS asslSll1amen~~, c:,!n V: E,..a. e ll~ell1 que aell1I J!t nao,se eI!ContI'lJ., iuaS 'idade, ContinuaNü fiel às n1inhas
tes. De V. Exa. ,lamaJs Se pdtiel'la pude, entao. recolh~l ac PeJ.tho aq1.!ela 'p8tmanecerá sellipre l1à minha. lnemó- oi'iael1B aos mells anúgos e ao meti
elIZ31' ta!. V. Exa. v~1a lJ.ara e.sta Ca-, Cel:te3a de que, v, .'"xa",se,,~p l'lV.'1 un- lia e na ininha, adllJiltação. Tenho piÍ.-1~tjdo: o Movimento Democrátioo
sa com Uma c1etel'lml1liçYJl. cOllÍ uma bUldo dos ,lne.1Ü0l 8s .lJlnpOS119" e,de- como lUlllt· da,s ,úgtlm~ maiS p1'obM; Bra.süeirCl Não tenho -quaísquer rafO;'Il1:J,ção j1o;itica, ~ 0ÚIFf[~riU á, ,slt~ fendIa os.ideaIS ql1e 1~18, t~,J:eCJa.n1 ~or: m:'I13 -decel1tes da pt>1itica Imj,~ie1ita, ., zôe.<r para' renegar ,o meu pHEsaelo lle:Ílt
'rg18s2.b. granjeou s1Lnps,t~ab e anüza~ retos, pala qÜti, I1a ve.d«clG" s~ e"ta hcn:l€lI1 sob éUJa 1iderállç!t atiJei nesta a agremiação a que peltenci e a qL1a
aes e sobi'ehldo admliaçao..
belecesse no ,t:aJs u demOClac,a que Casa o me(1 inesquecivel lideI" Mál'io p0l'tengO E"olll'a-Ia.ei pela 9.0ão el,;.
-."
todos· nós SlnCel'anl~l1te. SLonllat1l0S. C
' JÚ· . F' -o 1 M ~'1'., Covas
~'.- ~. '. '" ~',;- (:
. ~.
~ i P
C! SR, .DJALMA F.ALC"O
- C'lm- :;lüeJ,o diLr' aqui ;1e públi~,o o meu tes- ~?V~,S,' 11I~r.. 01. C~,
alO, '
dISIClpll11s,; pela coel'enCla n!lS atltugaGO a V. Exa.
têmullho do seU ini:.el·iJ5se e sool'etrldo JUliOI que aplendl.. ~leot!t C~ll,!t, algU- des. POl'que querO sair,ctaqtli fiel &
O Sr. Clovis Stél!ze, _ E I<ln tlés- da lealdade com qUe V. Exa ... abor- mas"da.~ melhoresliçoes rte,cl~Islno. de êsse partido, 111utila,rei, até ,cei'to pb11"'_
Bes admiradores é Çs~e coÍ:ega qlie o dava as questões qlIe enlel'glam no P!tHlOt:sm~. ~e espnltcr"pUbhU! e _de t?o, o dJSCl!l'SD que pl'~tendla prOllun
apll,i'teia, neste in&f,ant~ tesjJólldHIUO sei-o da C61I,JiSSão, cl~(Glldel1do, 8,mby- am01 as Càl,1>aS melholes da ])laça0, ~lal'. hêst~ tal:de, a ~lm. de d~sempe"
pela Lielera"çà d" ARENA., Ctll1I\)1'1- ra intral1slgelitemertfe, as .0Pl1;lO!B a SI'. At:101pho ,fie Oliveira -, Estava llll'!-l 110mos:" mGUmDenma a nunl C01:ll18)1to V. Ex!:! seU Estado, {)8 ell'i- qi1é pJ.'ofessà, Def9i1rtl:ndo a pOSl~ao uguttt'dandd pam apal'téá-Io, um: llou- fetlda por ~Bse bravo e g:~8roso L:tal'eB qUe o envia:um'para ~à, Dum" do seli p8.rtido,. aglS, sel'l~re V.E!'!l' co 'mais tal'de a fim de dizer da admi- d~r do Movllnento DemocrátICO BrflSlpl'ill1ento-oH tia ce: tez,a de estar ta" cOEI uma 1ealaade vI' ,tàlula limplrta, i'ávei fôiha de sp,rviços de V. Ex' lJu- len'o, Deputado JIumberto Lucena. VoU
~endo j'.1st!<;a, ');),:W1e 0])0?'ttu1izamm im~ar e~ J.'el!tçãoi'\o 111Mv de l:eIJi~tlr i'allte o seu tormentoso mandato quer IH, para ql1e col1s~e dos, A~ais dlt Caeste, agl'ac1Bv~1 COjl'~lV1il' CLt1~ por qti~- e dlv.el'/ill' dOs d?!ll11'l,lllie 1rO,'l na noosa nas decisões illternas da nossa !l,gra- sa, doctlmeniA> dos ma~s, lmportª,11~eS
tro a110S aqUl mMt11c~fiO,jj ,e c.1arú (,1,;e conn.s.sao. Quero, ~qt1l no iJ1ome11t<! núação qUer no plenál'Ío, como-LideI' 11B[ atua,~ coHJlIntIlra pohtlCa da BramI:
na luta dem'J',1atI~a.eoro 'li. F.xa', e~ V. Ex!t. se .:le,\JX\f, .delx!;1I 0011- cIo nosSo -parüdo V. 'Ex~. sempre se
, "Sr.
P.l'esider,te, o Movímentt>
rtms nem por' ,550 tlel}:ànd'1r ele l'aaa- S1gnados os voto.s, c;uó fa9~, nao ll]Je- revelou um colega: verdadeiramente
Democrático Brasileiro, através de
l1hecer .0,seu s,Jtú,,~a~')~; ~ m~gll'l1~O nas p'ela sua feh~~~acle pe,~(,Dal" mas modelaI' pela sua conduta. pela sua [msitas v0l'es mais categorizadas, vem, deselnl?enho do llu,1aa;u .q,1e IeceJ)e". tambem pel~ su::,,~ ~~}l<l~~Jholi~~ el'ência, pela sua tellacidade. O ;:jt1e, deul11;Clan?? à Nação as pressõei
O' SR. I:iJADNÍh F.'AbOÃO- ll.gl'a- Kzai~-i;; g~~1 eJ~t~o';,;,lbr~~~i~l'g e no me levou 9, antecipar ,minha presença ~ m01
flSlcas e pSicológIcas, ledeQo a
Exa. l~elo ápaHe, e lIa ovo ala oano tié V Ex2:. tanto ':leste núo~'ofàne' foi a ev?cação qt~e
_van g,el!l.S ~o:ltra os seus 'c~md~da3,
O]Jtii'tu111dàde deseja ~xpl'essa1' a ml- P ,
g
,q
V. EXIl;, fez de lima das fIgllrãS t111mS
tos aos, at lOs postos leg1slatlVos
~ha àl~gl'la. par~ICt1~a~ ,ó ~incel'a P~l', amQí.iel'o d~ix~r all1cl~l, cO,mo ?l'es~den~ extl'aord~I1árías- que já pàSSá1'E\lI! j;lbr '~ft~l11~l.elçoes de 15 de novembro
,saber que o, povo gaucüo reéondm"jÁ te da Conllss<\o de Fi,scallzwao Fman esta Ca.sa, a nosso g:nmtle, querIdo e
A
t
MDB a influêucia.
V. Exa. a ,esta Cas!!,_ Aqui ,q~ase ceira, os- meus ína,s s,nceros e pro~ comtlm ami::;C\ Mál'io Covas. Mál'lo
d po~ -o,u o , .
I '.
'
sempre 'es~lve, em POSl,ÇUO oposta a à,e fundas 8.gradecíl1le'lt~s " ,!, Exa.
Cova" deixou nEl representação do po? P!l
eI
..
ecOl~Olm,co
na c eIOlmQE!~
e COIl çao ao pro,cesso
V. Exa."
Ja
lhé
dJss-e
ISSO
PêssoahnenO
SR
DJAL'
'A
'Ti t' I Cl"O _ Am'a- vo bl'!lsileiro lt111 1ualtr, ql1e 11áci foi
çao
l
e~~l~
A
, 'd "
's
'onto
.
m
L' ," ~,' ,
~,',
• ~
, t o m ao II1Il,
auo da coaçao pollnca.
t e. ,s nossas l e:as ,o ,no,ssps p
s cteco o aparte, para mun sobtemodo pl'eencllltlo. 81lá lielel'1l11qa tem, SIdo 'exercida
elo Govêrno Fedeml
de vIsta poucas yeze:s commd.l'am, más lloilrOSO pOl'que vem de uma ClflS floU- CollHhu0da por mãclll fil'lneS mãos
nf '
nem por 'IstO deIXO le reconheceI' que.
' .',
'·t. " 0
'
~'" b i j ' 1"
'"
"d
'til! '
que e. e,x~ e.~ suas maos podeV. Exa:, pelá sua l'ltaii~éneb t, 50- l~S nr,l1lS 18spe~ aV~'0 e"ex~les_h,as, ' llIl)Jas, como "'S o ~o..,so COll1;\J~ elro
J.'BS dlscnClon~xlOs sem precedenbretudo, pela sua côm;,ativHlaüe, é fi- C?n~I~s.sO NaClO1~aÁ ~ ,G~ ,vld.a jJU,blJ~fi Ht1l11bel'to. Lucena, a" de V..E1<a, e as
tes l1a HlsttJl'ia dêste Pais.
, gUl'a ta!lla.'da '9",a uíu Parlamp••co.\ ~~~l.lena. que e fl I1)i)le Depl.l;ado el9S dema~s c.olegas"que exe,:cem flUiDe tôda parte, inclusive desta
ça.11eS,Ga
81'_ presidente; ;101' v.ontflc;e pl'opl'ia ,e,elia Lopes~,
,çoes~e hde13,n
Ca';,a. M8;S a
~J:ll?una. levantapurr-se V(\3eS ?,OS
nã8 conco1'1'1 à .8e18,cao para DepüO SI'. Altlo Fagmíl1es
N-obrB JeJ:l1bt a n ç a _ d!l. !luUaç,t~ ,dêose. :tll~)~0,
aulicos do Governo, na tentatIVa
tadO FetleI'al. Quall({' aqui ChegEl1i, Deptltad<J; tlesejo daI te~i:.enlLlllho pú- cUJa vDcaçao,p~ra li ~~tlVl[jad,e pohtlCa
ele invalidar as denlUicla.s sérias
" ,há rl1tatró ái1dSj íilvestido não som;;h- )JUco dã innuêi1cla que o nohl'e cc.kga e,pa1'lamelltal·.p; ur;ra das ~.als expi'ese procedentes da' Oposiçao,' che
te nO rtlanclato, mas, sobi'etudo
da e,:eTCatl 'üésta casa" ápeSs.r de nel;;' Slvas de que 'Ja. tiVe l\ot,lCm; a lamg~ndo 'alguns ao absurdo d~ afírconfiança dD povo a agdai1o, traziD" o ter permâi1ecido apenas por Uma le- bl'31lça do llOnle, de Mal;o covas dema,r _que mmca
se
reahzaram
propósito' de 'tráílSfJrlll91' a refJl'eze1:J- q:islàtmil.. Acretuto que 1111 tradições ve sei'vil' para todos nos como deelelçoes tão limpás e ,demdcrátitaçãa, popular em 'l1,',nttnento vigol'O- de lJ1'io elo liobre p"'vo, U[ttgORlIO, ex- monstl'ação d-e qUe Ei,S 111justi.ças cocas, l1íJsi;e País, COIrtO a,~ que se
80 na defésa-- elos f',"alldJS interÊ'sSes pressás iilcltlSive Ü'l~ pe,q.soas que se metJ.tlas, pI'eéisam sel' _ revistas; , para
f;:,ta'l'am fi 15 dê novembro dêste
--clêste_ .!l~ e, COl1S~ql1Wiltemel1t!', da, líga,l'am à V. EXlli. pelrt parentesco, qtle não cOntintle a paiI:ar sôbre II
ano.
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A Oposição, 110 entanto, somente tem motivos llara nGlll,ir~n[,r
zus~:-l1tal1dO

03 argunu7nt0;; Já ex ...

p~;3t?~,
m~l;'~~ r.~~t5que~,..~.~ _:La~~f.-' ~,;~~
apontou a ~\((:~'5'--'o 1_ ~,,,,(I.O c.... _,~t. ......
zados no processe- illlalíyel dp,
1fiGtó1'k.
w

il1'3L?J:tt~~
o ].I.[ov1=
D€r!1oú:i:'á~!co Ei'asileIro po ..
até, a~st:'pjr-l3~_ele 111_8J.ores
çõ6;:; a, 1'6.":lp3:i,C' C~.9G -

,iI(lus, ner<,t3

1118111;0
<:1e:da,

ccnsícera..

ia..

tos QUe pxesidimm o pleito eleít01'2,,l; L~i2.i1te do (el}J'ü::'l-êilL:J at~?"..
mente inSlls'Qe~to do GoverneJo:or

~~~~~ 0~i1~J~~tLl~ q~f~,Uf~la~~:~51iJ':

ore as pressões exercidas .contra
o eleüol'ãdv do p(;~j.a1:'_á,..- l'eÜalAJa,

por aualegía, ,_ o

CEll'l0~

era Clue de-

üG1TeU o pleito em· todo o País, '
Pa.ra

4Yt.le

sh Vã. de

!'ef1a~::.ão

a

qnan.tos "desejanl avalievi' L1P"O ":ià-

finl ela eanroanhs cQl'rnx?;l'eoi às
deve prhllei::o con::fnjJt:n~~, Jitle:
emissoras d& "tJ3levisõAJ para llerança do povo ·parã'lti,enéi~, como
dir ,qJ'oicr ào::.; n.~~,SQ.:, -c,'?,ndf.dt'.tGs)
o pl'esil(l::;~TCe lvr§dtci. c:)nqfJi,~fou a
li tal ponto ·que a direç:i.(l. nactodo .!Java brasileiro.'
nal -C;,O ~rnB ensaícu tEllG'. -ilÚ;:\i>'
Te"llliualll aout "'r Presidente apel8,gãcl judicial· contra mi,u por ('clo"'a~õ~s do· S: .cdo-'" L~'c .;d,~' p, l'
estar c::tn:':?E~.C~al::::0 a 'c.::l.J ~f'J:.Jt1n~.:E1
~ "':: 1 '.::: ';::, 1 s: ..
! ~<-<
~:o.
"" ... '"
't)oJitica, _ deslssíndo, depG!8, ao 1;) .,Pn:_,e,n~~p:,:~, ...~~, ..,
" ,.~
_', .,"..
.l~
~
iiO 1; c....!J:, ar li "H) la 01-2I' 'o Si P.1--'
verificar qUrJ np3:.3~l Cl:;:,:l slCre~'lte- '-'()1~e"'l'>:·ç1j~':'-. o,~::.ç. ·~l~Q~' p:}-<~~
ticinaCfLo não cotccueí em
:-e>.'- ," d~
~ .. i:
!_'"-',~
l:·'~· . - ~'.~~y
.......

I

llhi~~il- ul0r~1.r~1'h)

~ ~"·'16'Cl'°i~'-'--

õ.,<'-;

~,r;c.n'l_ ..... vo

oI;,"

"".-'=

c~ldiçõ~s fJw3 '1J2'3star g'l'andE-J servícoa
a~ :arasll, ,como o fêz no passado em,'
v:;:r~as 6 Qe~t:::,{ç2.d8.s. lf1.:,ssÕes na "<~.ld- fii
! 1 Ha
. 1
v ..
}~;'! ~'~ e e!v1." 3~~.,lle12t1:3!11ó-Sçf d8n~,
~,:~ t00,as, 0, elevado mandato de PTG~
lt11tO .do D)~(l'ito .Feo1a'2:L .10. r·.';d~';.".
-do R
1
I.t~
" ~IO ué' Jal1::dro. '~~onde xealiiõli
ooras lUal'(:antes CjU~
('OU e'~ ·-::"'p2.l'al~'
eomo
ad1'üinistl'};u::1oÍ'
llo!iielll l;(i~'
,Lo

bllco.

~.ú~~_',,:;u!.c-Yne .em B;-:;SlU')tCS_

(l!~-"ltfto b9JP.

•

~!Se eu rõsse o Sr>

IU'meus
J meu
!

pUJ:,HCü,s.

Tcnavu:lt,

C0111D

disse

:hl~;:.·ÓI':"!), aa ::l0r.::a:":~.gõ('::J em

'

li

D0'J!t!2'clo

I-1al'oldorq~1e~, ~l~. :;:;~~~::na'i~~' l~;~:'!~~ ~h~;:~~".

Peres --. COj,1L-lUUft _ -nàolt~i~r- p.Le~~:J, {JriJ:.t~~J). ~~~~, p).,",~,,:~~s e:,.;,~ . .
di-;Pi< Qjp. a ';'~Ól"iq (:a 9_C,_,"<-s J.)c19'".CO\;E:'111o.t~,_,.!.
eLlt~. COÜt'.l~i
P';:;-'~T'--U,
- l!-,~ .;;:~"':. '- ~~t ;-~~...; '" -. (Y~l'tos p~lhaec8 e o .elertoraôo para"
A~'J.t'jI\i.t";), no Paraná
ti ... «ev-..
a naense
i·~,,,,,,Ja--l b'·rYl o clima em
êle, ;f'oi a ·vi-L6ô,a .da. l~giç;1,_is&' c~ .1,j ,. "':\:l~~::'.t~ 9CL·lc.; ... _~
'~:
Slm~ e pOJSO· at:;jbu!<~a C:Clln [;3'" l ~ue s~_ ce~-:;:-'~i:l:lf .;p~~ ~=c_.:::Otf;~\:'l ,n;:-a.O
!&vg en a J.1aq~t~le Estc.t:o.'-'.SJ Feo.'.::.-lClJ';1aO
g ' 11' :.ll1 Ca -aop S"'-J'Uhlt'·Ó,S f<ryl"Ó"t:'!_..·
Leon

••

,
FiorJal1l)'
Rublm, . retirado) peno orador 'J

~~;;~i:i;ã,:ã ·:â' selViº~ d~~'-i'Gie\j6>"i ~;~~t~n~s ",J};' ~f~ii,~J, ~;,~~:2~"~"~;{l} F~;: Dlscurso tio
-LóGIC-A BREDOIffll'JCU

5785

.~

arriC'''''~,1~~

-!,

'-.1

l

(Geral.tio Ereirev

E.st~$_ findo d

destín.ido 2.0 Expe(dente.
. Val~se, passar à Ore:em do Dia.

tSLi1}J.O

'"
.
°0
0'
~.. ~ :.1.. ...."'0
1211as e111 tüt':;.uo Bra~l!.
_
l.aCOi.'te VI·i:u18.
a) a exce13ute hr-ag~?ln do Pl'e--I Lendo. para que cons,tG111' cios Ana!,=;
Tl1ale.s: - E.al::1aH1o.
rogoS, SO~i"etudo, as ::luas ii11pIica...
sident9 J\4~óicl no }?P!;UllflJo _
da C~ilnal'a as dec!al'.?gões c1ú G·OV01'Arma!lG.o Corrêa.
ções no quadro instituciop9J .du
)))
a
falta
de
e~t~T!l;l!ta do ,pal'~ nado!; pal'anasme, nada m",~s fiz· di}
Br2,sil e a sua J'epel'cussao nos.
tido oI5osiciol1i;3t.a, que eouca co~n que; nlais .Ul1J:a vez. atendel' _ao cha...
destinos delnocráticos dô povo
Aere:
menos de cr;E11 ~cü1.'etórlo3, e!n t,o... 111.a111êuto ds;, P.i:?:l'ell]iaç§.o a (LUe per..
Jjrasileil'o, leio, como delegado Úà
do
o Rdado; enquanto· que ~, t':il1ÇO, , CUll1Pl'O. assim, ,roeu dever
Oposiçá,o, para que ngul'eDl !1:JS
Ruy, Lino
lVlDB.
A:~~5.:NA
está pl'€Sente nDS 2c:a p?'Í'üc1ârio... o- lneu dever de 11161ubro
Anais da Câmara dos Deputa@»
111!.'!..nlclp-ios paranael1se:J) COlU di"" do 'I\[ovimel1to
D~'n1.(JC1'ático Btasicomo importame suhsidirl histá1'1, Amazona,,:
retórioa
organizRdas
sob
oliel1óa.leiTo,
"
,
.
.
eo as declarações prestadas pelo
ção nossa.
_
_
]fInito o;:;liagdo lJela g(~:nel'o3i:dJJ~tC
Gover'l1ador Paulo Pirner/;el,puc) , a falta a1Jsoluta de penetr&,~ de V., Exa.' e dos meus em1nente8 -' José Esteves - AREN.'l.,
blicadas, hoje, no jornal " O ·Es. ção do nOílle do canc1Idato op05i- companheiros da Câmara <5.os Deputado de São PauJo".
Pará:
cionÍ3ta.
tadDs. (Jl111zto bem; muito bem. Pel!Sào as seguintes as· declal'ações·
_ dJ a boa qualidade dos c~ndi- tnClS. O anular é cumprim'o1r,ello,)
do Governador do Paranaá-:·Adriano Gonçalves - ARENA,
da~'Ds da ARENA, 1111:1 40s.... quais,
•
f
J)llaWJs Leão (o l:ilais vobdo pC/r DISClII'SO ('O Dopubu:lo Lauro
"A escolha do Deputado L_e~n
MartiEs.
J('llior - /U'1ENA.
PereS para mejl sucessor de w,.Ç)
sinal) foi E~el! secc'etál'lo cIo 111Cn!z n:ii:crado ')slo· orador
sUl'preel1deu tanto .a mim como
tenor e Jusu~~"
l"
Maranh§,a:
..Quanto a Acciol~r, 1331l1p-l'B o
Dll1"(~nte o di~~.?-lrrs!J do FJr. La'u.a tOdo o povo elo Paraná, pois se
considerei U!ll dos mais l}osit,ivos
1"0 Cl'u.z, o 81', Ro;zenào de Souza,
tratava de um político sem neEmílio Mmad
v~,lôl'es poli~,ic05 do !I·;tado e
Su.plente de SeCJ:.·t{~; io. i:..0~~~r:a (l CC(...
nhuma expressão no llleu Estado e, segul1rh> Be dizia,' 8en1 -CC)11"
SelllDl'e contou cora 8" 111Í11.1la alui....
dein't ãt"t JJPesidênci,1.s quP é,oCU1Jlt-Pu'cs Saboia,
dl~ões 9,té de reeleg&r-se
depu_zade l)~Ssoa1.
da.j).=,lo Sr~ C...-€rald-o Fr~ire) Prest..,
..e) finalmente, ao Ciil1X8, de ·har1Z.~níe.
tado feclel'ul. Se' bem que 111<> tePialú:
11lü" SUl'pl'eendido, n13,o fiquei em
!lle!l1ia e· trabalho qlíe, graças a, , O . SE, Pli,EGIlDEÁ'1'rE:
Deus, cOllseguhll{)S, ()l'iEtl' 110 Pi?~absoluto ClescouteD-ce com a' in!'aná nestes últimail 8,Dm,' n?'o
(GeralrJo Freire) __ Antes de dar
Ezequias
Oo:;ta dicaç§,o, conforme disse à lmJ
havendo ctmeliçõe~ de· pl'oljJel'8x a pale,vra ll, ·11')~·3 '01'2,C:')l', quew tnl,'
pr-ellsa.. Respeitei a aü1ui1e elo
Joaqnim
Pare'üe
o deBâniJno, a deZC-i€l1ça O~J a 1'(; ... zcr ao cCl1hecl111ento da Casa o t-e~'
presidente Médici, a Ciuem tinha
e:.!trer?'l.~e
n16111ül'iat deixul1do- elll
volta entre (};1)0'10''. .
logra!l1a da à€,spec;;da end21'e~ad{) à
C9r,l'ã:
Euas Inão8 a ·decisão (lUand;) à
_",.il,/IEAÇAS E Al\1EAÇAS
Pl'esidéllcie, nslo noro') emilloiíxe eo~
govema\lça. Ora,. se, tinha· ,~,e .lilega IVlendes~ de I\l.:orah qU-2 lne 50vre vontade ahd:1.'3ado ào ture!to
"De fato p-3tive afastaClos dos licitou dêle dBsse conhecimento
à. Alvaro Lins ~ MDB.
ô,e· pleitear a indicação . de cu~n.
palanques onde'
estivesse o .82- Casa:
'
Delmil'o Oliveil'a - AREJ\fA.
llhor Haroldo Leon. Peres, ' porque
canDidato,
nenhUlna razáo' terlH
No m.Olllento. ell1 q~:.e pi'Oi\nH)'alnen...
]lira lHe lllo",ti:al' rel:~lde à amllds ~~llão concordai absohlÜU11ente com
Dias Mace,;1.o' - AEENA.
os nlétodos Que àdotou, fazen(lo te pSi?s;rosG" de;~c: apo3 dOZ3.anos depl'esidencial" •
- .r -'
'ameaçar>.. aos quatro ventos 'do, ll1agn1flco c.0nVIClG o mandat? de
Emesto Va!e,n!e, - ARENÁ;
NÃO HA DESCONTENTA-.
Paraná, para favorecêr alguD3 DGputado l' cderal ve,nho ill8All~estar
Furtado Leite - ARENA.
MENTO
alllig'DB seus, candidatos à, depu- a ,V: E:t~ com'? emll1r;nte ar:ugo e
..tação. Conheco denutado3 e jJré;- Pr€~ldente da CB.mara .c~s meus agraHumber·t(J Bezerra ,..,. ARENA~
Assim prossegue a declaraçãO{·
feitos qUe_ reôeceberáü'f allleças d,;; deCl1~elltÜ'~. pe~,s.3 i'~p~n~~F~s provp.g ~êl~
"Outra prova de' que n1ío ·ficassação do Sr' Leoll Peles se consldBl'S,çaO que me foram SBm).Jre . Jonas Carlos - ' ARENÀ.·
ouei descontente é que me ,disnáo.passassem 'para 'o ,seu. lado. atl'ibuidss rogando. transmitir .a68
,
pus a· empxmtaf ' todo' apoio ao
Tais episódios tém sido danosos meus co}~g,,'3 a:" mmhas deS;led:~~~ ·JÓsias Gome.s - ARENA.
·candidato escallúJD, ahrindo as
para a imagem -da Revolüção :ao usando aesia melO JXlrqu~l1to qa tr1Manuel ROCI-,l'igues - ARENA~
pintas de llleu govérno pª,ra que
Paraná.
buna. ten10 q~e as em.a~ae3 -'nao ITie
Ossiall Al'aripe - ARENA.
€le pudesse extrair as lnformaA vei'dade é que o futuro go- permitam dizel' ~>t saudade e do lleções e dados pal'a elaboração de
vel'llador ameaçou muitos prefei- sal' com que de~~o esta C8Jsa.
Régi~ Barroso - ARENA.
sua platafol'll1a adnunistrativa, E
tos e deputados. Aos jJrimeiros Deputado - .'ltlen.des a" lvJoT[te,~."
mais: a seu petUclo, o Banço dl'..
, Vicente Augusto - ARENA~,
dizia que se não tl'abB.lhassem !laO SI/, MJrLTV>!<j BUAND1iO·
Desenvolvimento
do
ParanáTa uur eancUdato por êle indicadõ
.
,
• ,
Wilson Ror;" ,- AItlfu'iA.
BADE:P - e a Companhia Papara a Assembléia ou Câmara
(Questão d§ oi'àem - Se~n l"'.viii.áo
. m,naense de Energia Elétrica Federal, passariam os quatro ào oTador) - 81'.- Pl'esideute, IJel'llllRio Gl'i:mde do NOl'te:
COPEL ..2. Entregaram 100 mil- anos de seu govêrno ;,em pôr os ta-me algumas palavras' com,,referêncruzeiros a, Leon Perm .para
Alvaro· lYiotta ~ JI.RENA.
pés· no palácio e sem contal', com cia ao telegrama C!,l}e V. EJW" aca. ctÍsteio de despesas do Planenenhum aUl{llio' governamer.tal. bou de ler. Qu€ro C!lZ~r qu,e o DepuVirigt Rosado
ARENA.
jameDto técnico elo se)! govêl'l1o,
Aos segund-os simplesmente tado MeJ.~de3 de Morais.ê um velho
ve1'ba da qual, aliás, não recebi
. ameaçava de cassaciio. )TI suas c.ompanhél!o velho
amIgo, clesde o
ParB.iba:
aind.a pl'estação_ de contas.
brav>t1a,s chega'is,m' a tal ·ponto Pãlác!o Tiradentes no Eio de Jall~i~
Quanto a dizer que dei apolo
que'eu pÍ'óprio- recebi informa;, )'0, Aqui 'continuou a nO"Sa B.ll1lzaJl.mB •.
Js,nduhy Clü'l1eil'O
Iw,Cãndidato do, l'EOB, a afil'mações -dá que .estava "ameacad()" de, Semp!:.; admi1'6i o v':!ho Mam1:' etrôllio F'jgueiredo.- .MDB.,',·
ção pode SE2l' credita.r:l!l à lJonta
de cazsiJ,cií,o pelo :::efe!ido' se- c11al nos' seus feitos como homem pl1da ÍJuIrWe ou ellcamda COlllO
nhor".
blico e COIllf1 militsr. Fui S·~l1 COlllTeotônio Neto - "'\.RENA.,
piada. Se algum a1'8nista puqesse
Assim conclui a- nota~'
p~J.1heiro em v6zia.s Con1iE~~5e3: -n.a
ser
anontado
como· def"nsol'
"Não· Bcrêdlto que I) 8L_ H;],- C?mis~ã') de, Orçamento, e. Flsllal~za
Wilson Braga:'" AEENA.
da c8,,,l!iaatura opllsicionista po- - l'oldo Leon Peres
detelll1a lide- ç'w Fma:ncell'a" na COllussao do Sei(deria ser n s8lJador Ney B~'ag4',
vico Público, da qu~J ê!e roi Pr6sideul'anca nc> Paraná. .
pernall1l:mco:.
3, cuja eQuipe peí.'tellceu 'o-8e11hl)1'
Desejo sineel'am€l1te que 8, C(>:'l~ t6- e ' eu Vl~e-·Pre&'ç1el'l(·a;. llostel'lorJos§ Richa.' Is:o todavia n110 . , quiste, p!Ílmill18Ixlo o caminho do ment'\?, já ne3te lUl0 legisIB,U1i(l, fOI
lh!erbal Jlu'ema
ARElif4"
aconteceu e- d.esco1lheço
mesmo
j,rabalho e resp,eito à gent$ p,-,'a-- eleito P1'6Eié!e,ute dB. OC;l~isEão de .EeNev.1m
._.
MDB.
Antonio
C(tlalquer !ll'enista que teDha !;onaense. Elll ne:n.lluluR hilJótese glU'~. ,noa 11Y:2,c!onal, ünd'S thl3 a }lC-n""
maéb tal atitnde".
conseguirá esta liderança, S2111ean.. l·~ d~. ocupar a Vic0:;?:resi{1ênci~}
Cid Sampa'n - -!'.RE11A.
"[,1'i11ha- pal'tici;Jaçâo na' campado ódios; ptegando d.h1Gt.oniml1:l, p!';lnleH'flnlc;J.lt~ 11el0 1:':J(rl{} e H91J.hi:""
João Ly:.:a Filho :. MDE,
nha da ARE1·JA iodos cOllhec81ll.
violent-ando o pacifislllO políttco del'aça.o que me di.e;pen!'ou S. E~a~
A im!Jl'ensa l:e_ftClOnal
registro'lJ,
que li o beni mais· caro· do 110S:'>O
81'.· Pl'eskH,nte quero regis~rar nDS. pcr muitas e muitas vézes, mipovo.
- Sft homenag>0nt e t~nllb3111 n03SD~" salT..r - Joªo _:ijoll1a - 4,RENA•
nhas declarações, de confiança
Quantó· g lf1hú, '\"Olto 9, af;ll'mar dade ,·a (jgr;e ·grande ,companheu'o e
Alagoas:
_irrestrita. na, 'vitória do n0ss0
o Cjue .clls~e de início. Nà,(J pre- velho amigo.
Bsperamos que.., <1111partida, 0-. próÍJI'io presidente é
tendo me· submeter a nenhuma hora deoil:a,ndo, esta Ca~"', contin.ue
Cleto ~1arques __ I~1)B.
testemunha -:-<le que sempri'! 'luê
ltderar.~a â não sei a do gl'!ll1de B, EXB,. a servil' B cáusa pública em
MedeirosNeto. ",.. AEÉNA •.
fui visitá-lo no Rio ou em ··Brasipresidelite Médicl que ~,pl'mldi a outros postos da aélministl'gção, poxlia lhe' gal'anti a
vitória oa
respeitar e admil'ãr. Para, C011- r.<ue realln<;l1te está à altuí'~, do de,
A..li.ENA. Ta·nto
1)0 inicio como no
quistar-me, como !leu lidel'ado, i0D1penho de qu~lquel· eà,l'go, tel1f segisinun~o Al1dl'adQ - AEEN.lV
,
.

11leniB

os

resultados eleitorais,

b_c.:-

Ô
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<
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Ámaral .Furlan -:- .AREN~.;
Aniz Badra - ARENA.
Antonio Felir.iano - 'ARENAl

if

Sergipe:

Arnaldo Garcez - ARENAo.;
Augusto Franco - ÁR]]NA"A
ARENA.,
passos PÔl'to
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Athíé Comi -

MDB.

r"
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Nadir R-osseui -:- MDB.
otávio.Caruso da Rocha
Paulo Bi'oSBal'd- MDIE!.

J;!araíb!l.:

_ VI .::; Q.RDEM: DO DIA

',. ~aldacci Fllho.- ARENA.,
O SR. PRESIDENTE:
Bahia:
Cloàoaldo C03ta - -ARENA.,
Baptista Ramos -'- ARENA..
:
(Geraldo Freire) _ A lista de ín'!'l-'
Broca Fil~o - . ARENA.
\ ...,Ã sença acusa o comparecimento de 240
- Edgard Pereira - MD.
Cantidio Sampaio - ARENA", :ir' $l'S. Deputados~,
Edwaldo Flórcs - ARENA.
ENA'
Os Senhores Depútados que- te.'
F'el'l;ando Magalhães -: ARENA.
Chaes Amarante - A R ' ,
nham proposições a apresentar pode,
Dias
Menezes
MDB.
rão
fazê-lu,
,
Re1tOl'- Dias - ARENA.
Francisco Amaral - MUS:
O SR. FRANGO MON~rORO:
J'oão Alves"':'" AR~l:IA.

João Borges - MJ.JE.
Josaphat Azevedo - ARENiI, (SE)
José Penedo - AREJ.'<A,
Luiz B g a - ARENA.
1'a
Manuel -Noaes - AREJ.'<A.
Neai Novaes -_ARENA.,
Ney Ferreira - MDB.-Odulfo Domingues ~ ARENA
Oscar oardoso.s-. ARENA.
;Rubem ogueíra - ARENA
Ruy Santos - ARENA.
Theódulo de .Albuquerque - .•-\
ARENA.
Tourinho Dantas - ARENA•.
Vasco Filho -- ARENA.
Espirito Santo:
Dirceu Cardoso - MDB"
Elcio Alvares - ARENA.
Feu R,osa - AR,ENA.
Floriano Rubin - ARENA.·,
João Calmon -. ARENA.
Rio,_de Janeiro:
AdolphO de Oliveira --MDB.
AfIonso Celso .- MDIÍ •.
Altair ..Lima - MDB.
Daso coímora - ARENA. '
José Saly - ARENA. Luiz Braz - ARENA.
Mário' de Abreu - ARENA.
.Rockefeller Lima - AR~~
Guanabara: '
Nelson oarneíro - MDB.
Rubem Medina - MDR
Minas Gera~s:
Aécio cunha - ARJilloTA.
B~nto Gonçales - ARENA.
Bías Fortes - ;JtENA"
Dnar Mendes -=- ARENA.
Edgar.Martins Pereira - ARENA,
Elias Carmo - ARENA -.
Francelino pereira -- A;~ENA.
Gustavo Capanema - ARENA c
J~erder Albergaria - ARENA
"José Bonifácio - ARENA.
Luís de Paula- ARENA.
ManoGI de Almeida -<o '''',;j,!JlNll,
Monteiro de Ca,stl'O - _ARENA.
Nogueira de Resende - ~RENA.
Ozanan ODêl!J.o - ARENA.
Pedl:o Vidigal - ARENA.
Renato Azeredo - Mn13.
Ultimo de Carvalho
AR,ENA.
São Pau!!}:
Adalberto Camãrgo -

MD;s

Franco Mon~oro -

MDB.
AREN'
Henrique T urner - , • -<l

Italo Fittipal~ - ' fiRENA.
_José Resegue - ARENA..
Lauro Cruz - A,RENA..
Levi Tavares - ARENA.;
Pedroso Horta - MDB.
Plínio Salgado - ' ARENA.,
SaJ.1tílli _Sobrinho -- MDB.
Sussumu Hírata _ ARENA.
Goiás:
Anapolíno de Fluia Àry Valadâo -

MDB.,

Ai='.ENA.

Jales Macllado -- ARENA
. José Freire - MDB.
'-Lisboa Manhado ...;. ARENA.
Wilmal' Guimarães -

AR,ENA.

Mato Grosso:
Gastão Müller - ARENA.
Marcílío Lima -- ARENA.
Nelson Benedito -

ARENA.

, Paraná:

Alipio carvauio - ARENA•.
Cid Rocha _ ARENA.
Fernando Gal]1a -

MDB.

Hamilton Magalhães - ARlllNA.
Haroldo Leon.Peres - ARENA.
Hermes Macedo-""- ARENA.
João Paullno _ ARENA.
José Carlos Leprovot José RiCha - MDB,'

ARENA.

Justino Pereira - -ARENA.
Maia Neto - ARENA.
Minoro Míyamoto - ARENA.
Santa Catarina:
Albino Zeni -

ARENA
Aroldn oarvarno _ ARENA.
'Genésio Lins - ARENA.
Lenoír Vargas - ARENA.
Rio Grande do Sul:
-_c Alber,to Hoffmalm _
ARENA.
Amaral de sousa, - AR-ENA.
Arlindo Kunsler - ARENA.-Arnaldo Prietto - ARENA.
Ary Alcântara - ARENA.
Clóvis" St81~zel -_ ARENA.
Jairo Brun _. MDB.
José MandeÍli .:- MDB.
Lauro Leitão Milton Ca,sse! -

ARENA.:
ARENÃ.

lHvar onaaio - MDB
José Gad-Elllh,:, - MDB
MiltolUiabnü _ AJil,EN~4:1
Renal\o Ribeil'o -

AREN4

pernalllbU{lQ{
Augus-~ó Nov.fle!Í -

AREN.\
AUl'iuo Valoi!! - ARENA
Carlos Albel'to Oliv:eil'a __ ~;& .
Geraldo' Guedes - ARENA
Projeto de lei que institui o "ll'1.1l1•. - Heráclio do RêgD - ARENA
do de compensação ao Salário.Ma.
José Meil'fI - ARENA (Sllf<!i,
ternidade" .
.Jo.sias
Leite - AiRENA
O SR. DASO COIl\fBRil:
Magalhães Melo -'ARENA
Projeto de lei que determína lO. en.
'treg'a -solene dos títulos de eleítor,
Alagoa,s:
O SR. LYRIO BERTOLLI;

projeto -de lei que dáv nova dísertminaçào à rodovia BR-480 do PlanoRodoviál'io Nacional.
Projeto de lei que cria a BR:4&7
no Plano Rodovíárlo Nacional.
O SR_. SANTILLI SOBIUNHO:
-Projeto de lei que define.o campo
. de exercício privativo da profissão de
Economista, dando nova redaQão ao
art. 2° da Lei 119 1. 411, de 13, de
agasto de 1951."

Oceano Carleíal - ARENA,
Pereira Lúcío - -ARENA

<,

O SR, GARCIA NETO:

Projeto de lei que dá a, denomma,
cão de Rodovía General .Etfj1UÍl'o No.
ronha-à Rodovia- BR.163
Cuiabá.

santarém.

- O SR. PRESIDENTE:
(Gertüâo F1'eil'e)

lITsgotada

hora, vou levantar a sessão.

a

DEIXAM DE OOlVIPARECI,R OS SRS.
-Acre-:

Aecíoly Filh", - ARENA.
Alberto-Costa...,.. ARENA.

Novembro
de 1970
n!

Jorge r.avocat - ARENANosser Almeida - ARENA
Amazonas:
Joel Ferreira - lIilDJ3_
José Lindoso - ARENA
Raunun!io Parente - AREN.'\
.Pará:
Gabriel Hermes cc, ARENA
Jcào Menezes - MDB
Juvêlicio Dias - ARENA
Maranhão:
Alexandre Costa - ARENA
.-Eul'íco Ribeir~~:-: ARENI\.
11:enrlque de La Rocqlle - ARENA
Ivar Saldanha - ARENA
J!Jsê BU1'l1ett - 11mB
. José Marâ» Filho - ARENA
Nunes Fl'êir-e - ARENA
Temistocles TeL'Ceira - ARENA -Vieira da Silva - ARENA
Piaui:
H€itor Cavalcanti
ARENA.
Paulo Fenl1Z _ ARENA
Sousa Santos
ARENA
Ceará: _.
Figueiredo COl';eia - MDB
- Paes de Andrade - lVIDB
Rio Grande do Nor/Je:
Djalma Marillho - ARENA
G.riihaldi Ribeiro -

ARENA

• Sergipe:
José Carlos

Tei;{~il'a' _

MDB

Bahia:
Alves MaeedD - ARENA
Antôníocaríos Ml\galhães - AR-ENA.
HalleqUÍlJ). Dantas - ARENA,
Manso Cabral - ARENA
Rio de Janeiro:
Alair Peneira - ARENA.
Edgal'd de Almeida - MDB
Mário T~ll:loborÍlldeg'uy - ARENA
Guanabara:
- Amaral Neto - ARENA
ChagaS Fl'eita-s - :D/IDB
Fle-xa Rlbelro - ARENA
Lopo Coêlho - ARENA
Rafael Magalhães - ARENA
Minas Gerais:
Austrégésllo 'Mendonça - ARENA
Batista Miranda .....: ARENA
Gilberto Almeida - ARENA
GílJJerto Fal'iá - ARENA
Guilherme Machado :...,. ARENA
Hugo Agtuar - ARENA
Israel Pínheíro Filho - ARENA
José Maria Alkmím .-'.- ARENA
Magalhã,es Pinto - ARENA
MauriCIO de AHdrade:,- ARENA
Pinheiro Ohagas - ARENA
Rcndon ' Pacheco - ARENA
Sinval Boaventura - ARENA
São Paulo:
Alceu de àarvsJho - 'lVIDB
Ar!Uindo Mastl'ocolla '- ARENA
Bezenade Melo - ARENA_
Edmundo Monteiro - ARENA
Ferraz Egl:eja - ADENA
Hêl'bel't Levy - ARENA
Mauricio GouJart - j)jIDB
NazÍl' MIg'U-e1 - ARENA
Ol'tíz l\10nteiro - ARENA
Paulo Abreu - ARENA
Pedro·Mal'ão ,_ MDB

Sábado

-....-(Seção íY

DIÁRIO DO CONGRESSO, NACIONA.L

26
lO

Novembro de 197Q 5787
\

AREJNA
ARENA

José Esteves -

Emlval Caiado Paraná:
Antônio Ueno - ARENA

Martins Júniol' -

VII -

Piauí:'
, . Ezequias costa -

O SR. PRESIDENTE:

ARENA

ARENA

Maranhão:
Raimundo Bogéa -

Jo~qllim

Garcia Neto - ARENA. '
Nelson Bel)edito -- ARENA
ARENA

'Paraná~

'Alberto Costa -',ARÉNA
Cid Rocha- ARJ~NA
Henio ~omagnolli r: ÁRENA
Lyrio Bertolli - ARENA
Minoro Miyamoto ..:. ARENA

ARENA

Parente -

ARENA

Ceará:

tGerolao Eretres - Levanto- a sessão designando para, a, extraordmaria
.noturua de hoje, às 19:00 horas a .se'
gumt.a:

'Delmiro Oliveira
Flávio Marcílío -

9RDEM DO DIA

JOSilliS Gomes -

ARENA'
ARENA

'. Theodcrloo Be~erl'a -'- ARENA
Víngt Rosado
ARENA
Projeto nO 3.403-A, de 1961Di~eussão uníca do Projeto número
Paraíba: :
3.403-A, de 1961, que autoriza 3,
emissão de selos postais comemoratjJanduhy carneiro' - MDB
vos da transferência do antigo Distrito .F'edera! em Estado da Guam,Plínio Lemos
-bara; tendo pareceres 'da Comissão
de Constituição 'e Justiça, pela consPernarnbueo;
titucianalidade; e. favoráveis, das
Comissões de Tra,nsportes, comnn.oações e Obras Públicas e de Fman- ,ei'tl Sampaio - ARENA
ças. Do Senado' FederaL-- Relator;
João Roma - ARENA
_ SeIlhor Nelson Carneiro.
-1

2

VIÍI -

19 horas.

Mílverries Lima -

-=-

Sel'gipe:
Augusto Franco Ralmundo Diniz

He1tor Dias -

ARENA

João Alves -

ARiNA

. Affonso Celso -

Eurípedes Cardoso de Menezes
AR))lNA

I

II
_I,

FIUílio G0111es

Rozendo

~

.

Souza

Acre:
Geraldo :1.iTesquita

Ruy J"illO -'-- :MDB

-ARENA

Ary Alcântara -

gativas nos Serviços PúblicOB e
Entidades ParaeBtatais; tendo !fJa~
recer da Comissão de; Constitnicão
e J!!stiçn, 'Peln inconstitucionalidade do ''P1·oieto. Relator: Sen1wl'
Lelíoir VargaB.

ARENA

Mjlton oas,sel - ARENA'
'Nadir Rossetí -~MDB
Vasco" Amaro -

O

ARENA

Veiga Brito -

falta de número.
- O SR. PRESIDENTE:

ARElNA

SR. PRESIDENTE:

-- Não havendo
número para vota cão, concedo a palavra ao nobre Deputado Vasco Filho.

_ (Daniel Faraco)

I

Sob a proteção de Deu~ iniciamo,
nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá- à lei,
I tura da ata da sessão anterior.
- II - O SR. ROZENDO DE SOUZA:
Suplente de Secre~al'io, servindo' de
2" sécretario, -procede 'à, leitura da
ata da, sessão antecedente, a que ê
sem ObS81'Vª,ºÕeS assinada.

O SR.- PRESIDENTE:
(Daniel Fal'aco) - Passa-s~ à Iel.
tura do expedíentc,
UI - EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE:
(Daniel -Famco) - Não há expediente a ser lid.o.
O SR. PRESIDENTE::
Vªi-se passar à Ordem do Dia.
O SR. Pf{,ESIDENTE:

ARENA

(Dallizl Fa.raco) Ll.isc1Lsão
'Úmca. do Pioieto :i19 :I A03-A, de
1961, q!U3 outoriza a emissão de
selos comemomüooe da tmnsj".
réncui elo antigo Distrito Federal
_euL Estado da Gltú:nabara; te/?${J

Bento Gonçalves
ARENA
Luis dé Paula - AR.ENA--

pureceres aa Comissão de, Cons-

último de Carvalho'-- 4,B.ENA·

tit't(ição e .Justiça 11el17. constitucionalidade;, e" j((,voráveis, ãa»
conüsões de Transportes, Comttl1icações e OIJms P1i!JZicas e· de
Finanaas; Do Senado Fed,eral
Relatór; Sr. Nelson CC!TJ;eim

S1(·o Paulo;
Aniz Badra - ' /"II,ENA
Atll.iê OOl1i'Í - ,MDB
DiF.S Menezes WIL:.. ~
ltalo Fittipaldi - ARENA
Sant11li Sobrinho.- MDB
Ulysses Gllin,al'ães - , MDB

o

l

SR. l'RESUJoENTE':

(D{I,niel Fgraco) Não ha.vendo ora-

dores in:lcTitos, declàro enC81Ta.da a.
- --cli§ct'ssãü e adiads, a vctaçií.'Ü par falLa. de núI1J,ero.

:~áo havendo

oradores Inscritos; declaro encerrada

A lísta de pre.
sença acusa o comparecimento de 6,)
Senl10res Deputados.
Está aberta a sessão,

Pedro Fatia - 'MDB

~

PRESIDENTE:

a discussão e adiada. a votação por

Nunes Leal -

o

SR:

(Daniel Faraco) -

- Rondônia;

Minas tremia:

~;oo

Pv,dre Nobre

MDB

ARENA

Guanabara;

AS .
HORAS COMPARE_I
CEM OS SENHORES:

Eam1Undo Brito

ARENA

Rio de' Janeiro:

l'RESIDilNCIA DOS SRS. DANm~
Fil-RACO, I" VICE-PRESIDENTE,
ROZENDO DE SOUZA, SUPLENI'E
DE SECRETARIO

Daniel Faraco

,

J

Espírito Santo:
EléiCl Alvares -

Extraordinária noturna

Geraldo (Freire

Al;ÍENA
ARENA

. '·Bahia:

VEMBRO DE 1970

I -

~ MDB
Àntônio Bresolín _ MDB

(Daniel Faraco) -

Medeiros Neto - ARENA
Segismundo Anürade
'ARENA

,14·3~ SÉSSÃO EM 21 DE NO-

.

, Adylío Viana

ARENA

Alagoas:

José Saly -

e adiada a votação
'por falta de número.
O SR. PRESIDENTE: ,
(Daniel Faraco) - Discltsão 2Jréllict.
do Projeto n9 1. 873-A, de 1968,
que regula- o pagamento de im2)Ostos e o valor das certidões ne-

ARENA

Rio Grande do Sul;

'I'abosa de Almeida _ ARENA

Leoanta-se a sessão às

Não haxendo
oradores inscritos, declaro encerra-

da a discussão

Antônio, Almeida -- ARENA
-Romr,no Masslgnan - ARENA

DISCUSSÃO

SR. PRESIDENTE:

<D.aniel Faraco)

Sa,nta Ca:.a..r ína:

Rio Grande dõ Norte:

Projeto n> 2.579-A, de 1965 - Pri'-lueira discussão do Projeto número
2: 579-A, de 1965, que acrescenta paragraro ao artigo 11 da LeI número
::1: 55~, de. 15 de feve]~eil'O de 1959, que
dispõe sobre nova organização 35COlar e administrativa dos cstabelaetmentos de ensino índustríal do Ministério da EÇ/ucação e -Cultura: tendo pareceres: pela constitucionalidade, da Comissão de Constituição e
Justiça; pela aprovação- do projeto
.de lei número 3.588, de 1966, das Comissões de .Educacão e Cultura e de
Orçamento; e, pela rejeição, da COe
missão de Finanças.'
.'
Projeto 'n" 1.873-A, de 1968 - Discussão prévia do Projeto n° 1.87.3-.'1.;
de 1968, que regula o pagamento de
impostos e o valor das certidões negativas nos Serviços Públicos e rur!·tidadys-Paraestatais; tendo parecer
da ccmíssão de Constituição e Jus~
tíça, pela inconstitucionalidade do
projeto. Relator:~ Senhor Lenoír Vargas.

o

ARENA
Adhemar Ghisí -

EM PRIORIDADE

(Daniel 1'al'(I,co) Primeirü
d!SCllSsão do frojeto n 9 2..57D-A,
de 1965, que ..acrescenta pC(l'ágra10 ao a:l't. 11 da Lei n9 3.552, M
15 de fevereiro de 1959, que dispõe sôõre nova. OTganiwção escolar e adntiniBtrat-iva dos estaoetecimentos de ensino indwJtrial
do Ministério da Educc!Cão e
CuIt·u.ra; tendo pareccres-: j)ela
constitucionalid:ade, da Comissão
'de, Constituição e Justiça; 2)e1(1,
ap1'ovação do pl'Oieto de lei número 3.588, de 1966, das Comissôee de Ed:ucação e cuuur« e de
Orçamento,: e. pela, rejeição, da
Comissão de Finanças.

Ã!lapolino de Faria - MDB
Jales 11achado - ARENA
Lisboa Machado -. ARENA
Mato Grosso:

ARENA

Pará:
.Adriano Gonç111ves -

Santa Catarina:
Joaquim Ramos - ARENA
Rio Grande do 8111:
Euclides Tríches - ARENA
Tarso Dutra - ARENA

O SR. PRESIDENTE:

'Golãs:

Amazonas:

Goiás:

-'Benedito Ferreira -

COMPA.RECERArtr
NHORES:

ll'IAIS

OS

SE-

L-acorte Vitale
Tllales Ramalho
Armando Corrêa
Antoni.o-A.nibelli '
'I

\

Acre:
Wandel'ley Dantas

.Amazones:
'Abrahâo Sabbá

Leopoido Peres -

IiREN'I: .ARENÁ

Pará:
MaTa,.hão:
. Améríco de Souza. - ARE1)IA
Emílio Murad _ ARENA
Freitas Diniz - MDR
Pires Saboia - ARE.Nli
Piaui:
I!'9,~to

Castelo Bra.nco - ARENA'
Milton Brancl,il,o - Al'tENA
Ceará:
Alvaro Lins - MD:B
Dias Macsdo - ARENA _
Edilson Melo Távora. - AR:KMA
Ernesto Valente - ARENA
Fu'itado ~~e - ARENA
HumbeJ:to Bezerra - A:=t:EiNA
J?nas Ca.l'los ~ AR.BN1\Ll'lão Sampaio - ARENA
Mauuel ROdl'igues - ARENA

5788

E!!i2

_

Cábado

28'

Osslan Axadpe - ~R'S;\IA
Régis Barroso - AR,fi;NA
VlcelJ~e AUilmlo _
/U'I,J<iHil
\TIrgilio 'l'il',olá -

.o\RZN.\
ARlli;M.

- OIARIO DO CONORESS(\
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Rezende Mon"telro - ARE."ilA
WJlmal' Guimal'lies _ AP,F.NA

Amaral Peixoto - MDll
naso coímbra - AReNA
DnyLde Almé1âa - AR~::NA
Lutz Braz - ARENA
.Márlo de Abreu - ARlfu'lfA
Roekfellel' Lima. - ARENA
Raymundo Padllha - ARENA

:Mato ,GI'OSso:
Ec1yl Ferraz - ARENA
Gastão MUllel' - ARE:NA
MaJ'ciJIo Lima - AREnA
Saldanha -Dcrzi - ARENA

Novembro de 1970
.:::s.-

~I

déstla à parte, Inl'ele! uma admínts1.1 acüo planejada, e fUI o pnmeíro
Prefelto a a:lquirir máClUir'ls para a.

construção de estrMas uo Estado de

Mato GrOE1:0. Tivemos op,./.tunldaueJ

c.e dedIcar toda o nosso l!sfôrço. iodo

O nosso pa trioLismo, toco o nosso
amor àquela gente que me levou a
prereíto da minha eldade natal, Dal,
Elo Grande elo NO:!iJ;
entao, o nosso trabalho' t.r<\nsbol'dou
elo m2U p;;queno muníctpío: sem pasAlvaro MJtLa - ARrlNA
sar pe:a AssembléIa LeillsÚltlva._ fui
Guanabara:
guím.aüo, pellt generosldaue dOS meus
Jcssé j<'relre - ARENA
Paraná:
conterrâneos, â. Câmara dos Depll~
Amauri Kruel - MDB
Accloly FUho - AREN-\
tadcs, r.: isto com uma responsabiliPUT!lJbn:
dade multo grantle, porque vluha parll
Agostinho Rorlrlgues ~ AR'Sr1A
Erasmo Martins-Pedro - l\1D:S
esta CIl~a substituir um companheiro
Flavlano EIl;.ejtO - ARE:/l\
de
coragem cívíca ímpressnmante, um
Mendes de Moraes - A:~:r::NA
Aliplo carvalho - ARíi1!11A
batalnauor incansável, de alto espíHumberto Lu"eml - M..:JB ,
Nelson carneíro - M6n
Braga Ramos - ARENA
rito públíeo, Tantas lutas travou nos
Petrllnlo Fj"ue~redo - f,lDB
lindes do ParaguaJ. na mmha regíão,
ReYl1aldo Santana - MO.B
FernaJlÇla Galllll - .MOS
e
lamentàvelmente, tao mõço ioi tiTeotônio Neto - AR&"A'
Rubem M~dlna _ 1l4DB
Hamilton Magalhlies ,- ARENA
rado elo nosso convívío, MUito honrou
Mato Grosso nesta ClISa o sauWlllion Bla!(a - AREN'il.
Haroldo Leon-Peres - Jl.·E?ENJ'
doso Depulado Aarão MOI eira. A fie
Minas Gerais:
\
Hermes'
Macedo
-;4.RENA
vim
substItUir nesta CÍUIlltra, com
"ernambuco:
aquêíe mesmo entusiasmo, com aquela
AéCio Cunha - ARENA
Jolió Paulino - ARENA
mesmo desejo de servir ilO Estaria e
Aderbal Jurema
,\R;~1NA
Aureliano Cha.ves - ARENA
â minha gente. Agora, respnnsablJosé-carljlS Leprevost - ARENA
Iiilacle limito maior pesa sobre os meus,
Antônlo Neve" ~ MOS
:slas Fortes - ARENA
José Richa - MDB
ominoso já que a genel'oõ;(Jacle ào povo
João Lyra Fílho - MD3
-de
Mato GIOSSO me deu li OPOl'tLUli~
Dnar Mendes - ARENA:
justino Pereira - AareN.!f. ,
clade de continuar a Sel'vi-l0 numa
paulp Maciel - ARENA
Edgar-Mart1nll P.erel1'a - AREN a
uns
Casas do Congresso . no Senado
Mala Neto - ARENA
J>'eclel'nt
.
Elias Carmo - ARENA
,
Alagoas:
Zacharlas Sele.rtc - l\.in:NA
G praxe na política mato-grossense
Fl'ancellno Pereira - AREl" A
Clcw Marq1:es - MDB
mauter o equíllbrío entre r.s regiões
santa Catarina:
GUStll~o Capa.nema - _'l.1tB..1qA
cie nesse Eztãdo. Quando hil duas vaDjalma Falcão _ .MDS '
Albino Zenl - ARENA
gas
110' Senado Federal, sempre da.Héllo Galcia :-- ARENA
mos uma pa.ra o norte do Estndos
LUlz CM::I.lcant - ARe.'iA
Aroldo Carvalho - AR:F.liAoutra para o sul. Para o norte. meus
Jaeder Albelgarla - !>RENA
conterrâneos elegeram, de manell'a
Genésio Lins - AREN Ao
BC.rgipc:
José Bonifácio - ARSNA
bl'llhante. nosso extraordínáno correLenolr Vargas - AREN 4"
Ilgíonúrio, êsse homem público imManoel de Almeida - ~RF.NA
'Arnaldo Garccz - ARliJIA'
pressionante que tem elevado bem
Osnl Regls - AIíENA
'Mlll1~el Tavelra - ARENA
alto o nome de Mato orosso: o SeLuiz GaJ'cia --ARENA
nador
Fllinto Milller.
Rio Gl'ilndedo do Sul;
Monteiro de' Casb"o - ARENA
PIlSSDS Pôrto - ARÉN A
I
O
Sr.
Gaótiio Müller - Meu caro
-Ml1lib Badaró - ARENA
Alberto Hoffmann - ARENA "
c(lm~:tnhdro D~putado Saldanha De.r.
':Bahia:
Z1 -,. já pcdemos dl:ler SBnador Aldo Faguncles - MDB
Nogt\~lra de Rezende - ARENA
Clol1oaldo Costa' - ~Rj,:N./\
V. Ex~ falou em respcnsaoüídaue, hã'
Amaral de SOusa.' - ARBNA
ozanan CoHho - ARENA
poucos mlnutos. ll: lsw mesmo que
E<1gàJ'd pereira - MDR
pesa Eóbre seus ombros. V, F.i:~ relaArUndo
Kunsler
ARENA
Pedro Vldlga.l -'- ARENA
tou. em J ápídos traç08. li.la ViUll poEdwlllrlo l-'lÔJ'2S - 1RF!NA
Arnaldo Prietto - 4.RJl:NA
Renato Azeredo - MDB
litlea bl'ilhante, que nourou a ARENA
Fernaudo Ma~alhães - ARENA
de
Malo Grosso, tant1 quanto a ~ua
Clóvis Stenzel - ARENA
Tancrcrlo Neves ~ MOa
antiga sigla, Temos aquI o últrmo boJolío Borg€'s - MDB
letim do Tribunal Re~l""lIa) de Mato
JIÚro Brun - MDB
Walter Passos - AREN:\
Josaphllt Azévedo - ARENA (S~)
Grosso. Ao inteirar-se tios dadOl; aU
José ·Matldelll - MDB'
computados" V. Ex~ aqullatal'iI o pêso
São Paulo:
João Borges - MDB
de sua response.bllldade ao ti anste~
Lauro LeItão - ARE.....A
rir-se para o Senado da RepúlJllca:
Josaphat Azevedo - ARENA (SE) ~.Ad!llbt!l to Camlll'go - MOA
Norbel'to .SChmldt - _'ti{,(l;fi1\
cento e trinta: e qus.'ro mli e trezenJosé Penedo - ARENA
Aührrnllr de B,an'Os F\l'ho - ~ •••
tos
e Ses.'Hmta e nove votos já foram
Otávlo-enruso da Rorl1a. - MDB
dados il. V. Ex~, IaUando ser apuraLuiz 131'llsga, - ARENA
AREN'A
VIctor l.«sler - MDB
elas 41 urnas pelo rrllUlnaJ Regionar
LUl1E> Prelre - ARENA
E1eltol'âl. De- modo lllle V. .Ex~, ao
Amaral Furlan - ARI5NA
transpor o portal da Câmara par" o
Amapá:
Manuel NOI'aes _ 'l.RElhAntonio Fellclano - ARENA
Senado. levará nos 1m1)r03 essa gra.nJanary Nunes - AR!il'NA
de rcspollSabllldade - ao lado do seNccl :Novaes - ARENA
Baldacci Filho - ARF.:l'iA
nhor Flllnto MUller, que já está com
Ney FerJ'elm - MDB
Eaptistn Ramos ~ ARENA
(Discurso do Deputado Vasco 164.570 votos - de representar. como
Dtlulfo Domlngues _ A:RENA_
vem fazemlo brilhanteme'lte, li povo
F," "" o• -retirado pelo' orador) de
BrãZ Noguelrll - .AR.fl:.IilA
Mato Grosso na mais alta. Casa
Oscar Cardosc - ARJ1lNA
.
.
«o Congrc.~so Nacional. A bancada
Broca Filho -;- ARENA
Durante
o
discurso
do
sr.
Vasco
de
Mato Grosso vê com imensa sa.Régls Pacheco - MDB
Cllhtldl" Samp&io -- ARENA
Filho, o Sr. Danle! Faraco, 19 VI- tlti'açúo a sua mom·'çár •• DepOiS de
nUbe~:No.,'\le.l·a - ARJ.JNA
ce-l'rellidente, deixa 4' cadeira da dezesseis anos como Depuiado FeOhaves Am:llll.nro - AltltW"
Prcsldt!ncla. qUe li o cllrada peZo dere.!, raerceltlamente atinge o mais
RUY Santos - ARENA
Franelsco Amaral - MDB
Sr. Bo~endo de SOllm. Suplente alto pllsto a que pode aspaal um hoTheiídulo de Albuquerq1le - .:•.••• ~
de Secretário. .
mem publico na vida legls'ativa. ou
Franco MOntora _ !'lIDB
O SR l'RESmEN~'E'
seja, Senador_ da Pátria bj'azil~íJ'lI.
ARENA
.
. .'
Meus paJ'lIlléns, meu caro amigo SalHamilton Pl'ado - ARENA
'rourinhô Dantas ' - A~ENA
Tem li; palllvra o Sr. Saldnnha danha Derzi.
Henrique Tumer - A'RE<'NA
DerZi.
, O sli. SÁLDANHA DERZI _ Multo
Vnsco Filho - AREN~
Jos~ Resegue - AREN~
O Sn.8ALDANlIA DERZI:
grato il generosilJade de V, Ex~.
WillJOn Fal~o - ARENA
Lauro Cruz - A1tEN,~
(Sem revisão ãq oradorl __ Senhor
Mas, contInuando, como dIsse, pelo
Preslúcl.lte SI'S Deputados é bas- norte dO,EMado nos representarfl êIlse
Esplrito Santo:
Levi Tavares - ARIllNA
tante dlfléll uma desped1tla, Sempre homem extfllol'dlnflrlo, OIlS3C grande
Dlrceu CArdoso - MDB
Pcdrosa Horta - MOB
somos traídos pela emução, Deseje! e querldo companllelro de Mato ChvseSCI'€ver um discurso' Iniciei-o mas SO, " Senador F'1linto MU"'Jf. Q~'anto
Feu Rosa. - ARENA'
pereira LoptS - ARiENA
mesmo asslm sent! que seria 'traido '~ mim, pela generOb!l:la"p dus conede f:lre{elto MIl- IJgio,nárlos da Aliança. Renovadora
Floriàno Rubln - ARhlNA
PUnlo Salgado - ARti:N'A
Pela emo-ão ' .VindO'
P 01',
li anil
! d bem .•
' 0- tal'
NacJOnlll
o Indlcaoo
para PVJ'l<
dis}JulÚclpal de• J;'on.a
n outrafuivaga,
que eaberlll.
o
Jolio Câimon - ARENIl'
RUYdalmelda Barbosa - ARENA
vem, quandCl ~enetrei ~es'a.. CUa ~o eqUlllbl'lo polJilco. '10 sul do Estndo
Oswaldo ZanelJo '_ ARIilNA
Sussumu Hlrata.
AReNA
Congresso, entao no RIO d. Janel1o, de Mato GrO&;o
no Palácio Tiradentes, era eu um p o - '
•
Parente Prota - ARlllNA
mico môço, bllionho, que nã_o tJ.1ha
Então, multo malm é a mInha reJ!Goiás:
tido a oportunidade e 11 honra de ponsabllídadc, por l.et de substituir
Rio de Janeiro:
Ary Valaclão - ARENA
passar ·pela assembléia Le\tlslativa,' um dos homens púbUC'ls da mais alta
Dediquei-me â causa pública; no tra- ellv_ergadura. da mais llllllcapacldade
Adolpho Ollve1J:a - MOB
JoaqUim Cordeiro - A1'LEN.A
balho exccutà.do à frente da Pretel- moral, um homem ex~raordinárío. um
AÍWr Lilllll - :MOi
José Freire - MDB
tara Municipal de Ponta PO~ti, mO- verdadeiro chete, cujo tle.sapal'ccimenWI~n
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to choramos' COJ1l saudade, ll111'h~melll cessíta, para cumprir o seu destino tor ,rosê Fragelll, r'IJe a ;ua preocupa- ~o ~ dinamismo, pelo dímensíonaque foi o prlmeíro Senador CIO su; Cio como _ potêncla-Iíder 'das liberdades ção, em 'tôdas as noras, era -com o rtl~nto exato _que deu aos nossos proEi;tado de Mato Grosso e qlle PRgl- públicaS na América. Latina', .címen- homem pobre, )~umllde, menos atortu- blemas -e, ainda, ,110 perfeito funcionas tã~ gloriosas, '-';0Q1 SUa coragem tadas 110S principios cristãos. Que njldo. que na maioria das vêzes tem .namento da estrutura' dos Partidos
clvlcl\' e !l0!Jl seu patriotismq, esere- essa seia a 'nossa Jllssão.' Com o mui,o 1-LlL.CO "a,a comer, e menos aín- que formaram, no Estado de Mato
vcu nos Anais do senado Federal, o nosso patriotismo e nossa dedlcaç!lo. da pal'a vestir' sua. :familia, não pos- orcsso, a Alíança Renovadora 'N.1clomeu velho e rraterno am~go,' o meu sobret~do com a uníão dos homens sulndo sequer um teto 'para a-gasalharnal, o el'-PSD, a ex-UDN e parte do
oríentador e chefe, o ex-Senador Ves- que desejam trabalhar pela colettví- seus entes querídos, A êsses devota- ex-PTB. De modo que hoje podemos
pasíano M~j;ins. ~ essa figura ím- dade e pela grandeza' cjckta Pátria, TII1 todo o seu e5f5rço~ " dlcer ao Brasil que, em Mato Grosso,
tsse é' uni saldo positivo du Revo- a Aliança Renovadora Nacional- está. '
- prssstonante, de escol, lembrada ate ccnseguíremos fazer com que 'o Brnhoje no Estado, que -me cabe subati- sll se converta. na verdllneira, potên- Iução de 64" 'Hmoora no" aconselhas- deCinitivamente cimentada como Partuír no 'Senado Federall representando cia-líder da, América L!l,tína.
sem que não era polttíco fali,\! na !te, tido poUtico e M de contribuir para.
o extremo SUl do )1:Stll-do de Mato
O flr. Mmon arandao _ Deputado voíuçao, tivemos coragem ele ressat- a grandeza, de nossa Pátria.
'
Orosso e dand~ IL oPo~;;;:ltda~e_ a qu: Saldanha 'Derzí, V, EJ(~ não se des- tá.la em todos os comícios e em todos
Finalizando. resta-me apenis agra.,(
a minhapCidta ep a.miá. a p fq~e~lJrl1 'pede, porque vai contínuar na outra os contatos que mantivemos com decer a !\'enerosldade dos nossos quequerída onta orl';
~a I
si
Câmara do PILls, no 'Senãdo Federal. nossos patricjos. Estamos satísreítos riflos coiripanheíros Deputados. ..ue
do Paraguai, ten a, pe~ p~m:vrl,\ Aqui' iniciou V. Ex~ sua trajetória porque tomos -ccompléJ.ldidos. 'AlI sempre mevdedícaram amizade, restle", um representante_ ;lOh ena íl e- politlca sempre com multo brj:ho, eleições em .nosso Esta_lia foram as peito e carinho. Agrade~o ígualmenderat Peso bem aIngreMei
mm a respOllSI\oo ' , . pu'b"
'It mais
ma'
que ti - te aos funcionários desta
~
110' 'Plin· com mu' I tespírito
'uCIl, com mu .0
. -Iímpas , I
S escorreítas
~
,Casa pela.
b1lidade .Quando
,
. ,. bí ti mas equílíbrío, fazendo de cada um- de nos vemos' até hoje e talvez as meíhores atenção especial que me dispensaram
_gresso, era çomo dísse, .SOtt/' ta um amigo. Naquela Casll:,- que é o de todo o Brasil. Não houve o menor e, - humildemente, ao eleitorado de
'nunca fui ausel1te, omlsso./~ I,~;S _ prolongamento desta, V. Ex~ contí- incidente em qualqj:!er distrito eleí- Mato Grosso, qUIl\me-dá esta oporttioass, ,n~ltl pll-rtlelo de opos çao
j11 nuaré o mesmo trabalho de fazer toral de Mato GrosSo. Elas constí- nJdsde de servir' p •meu Estado no
pr~ estive na. Unha de. fren ecf'~
amigos, de- aproximar amigos e de tuem um exemplo da educação poli- Senado Federal. E a todos repito:
vamos construír um Brasil sem ódios,
tríncheírg, lutando pel!!. _\:l~as é '1 11 lutar pelIL grandeza -dêste . Pais. tica do povo matogrossense.
sas, travando ernb~tell os flJl~S ~ IaS, Nesta hora embora com um pouco
E a ádmirflção e o respeito ):elo sem paixões e sem ressentimentos, q
Os mais p:1~~C::;~~ s, de?:ú~~n~~ O€I;~: de lia!]dade,'pprque as duas casas não Presidente Médial foram expressados ,Brasil que sonhamos para os nossos
nossos
ld -, I
' h 1m~s são tão pl-'OXlmllli, há entre elns Ilmll nas urnas. - çonseguiu o -nosso Par- filhos. Um até lo~o a tpdos os quevprdadelra
I\m09raca
qne wnf.J
certa.' tidistância
aêvo adizer CltleI I me
o AlI'
o n~a Renovador" Naciol)ll-l, ridos
colegas desta Casa 'do,' Con.
,
os nossos
fIlhos. Nunca
lU um
I' ê·t
• tido, ...
- ,.,
'"
1
..
- pal'a.
ausente, repito. Sempre tsrcel armas, consra u o pe O' XI o "e sua e c çao eleger os seus do s l3elladores, com gresso. (Muito bem, Palma!)
11 !la,. de frente com' os meus ve- ParI\- SenaQor da RePlldOlfua pelo seu uma elCpressiva votação, alÉm dos seis
lli'os ~ queridos cl>hlPanheiro3. Ne,ssa :[i1.s~a~o.. lJlStou certo_ e flUe cont!- Deputados Federllis,llúmEro que cabe
O .SR, ALPO FAGUNDESt
• ta nessa firmeza jamais contes- nUatemos a coptar com SUIl grande ao' nosso Estado, -e 16 dos 18 Depu:~ 'e U ,reaime" pelo oontró,r!o estima. com~seu espirito jlúbllco e com tados EStaduais. t êste o reconheci(Lê)
"",mos irfd"
. CI> st'tulção é 'seu amor acendrado IL ê5te Pais. E mento que o povo de Mato Grosso Sr. Presidente, Srs.· Deputados,
Sempre
e
en
emos
a.
n
I
id
~
seu
trabalho
profícuo
será
continuaoferece
ao
Presidente
Oarrastazu
MépaexigimoS qUI! ela f ôsse eumpr a, a,- d '
I
C'
'di'
- SE" te I
e t'~ a constltulça'o
_ .do
. rDpresentaçu'o
~
t'
ar artigo pOl'que era a nossa o, .sSSlm, n aQ1!e a lt a amara. ,a CI, para-qlle . x· n la a c r ezu pol!tiea do Rio Grande do Sul, nesta
J:fesf, a. nossa: trll-nqüill~!\de, e p~l'- seI'VIço do Brasl!.e e MíJ,t~' Grosso. de que realmente o Srasil está'ao seu Casa do Congresso NacIonal, no inl.
~'till que 'pós, homens (l, a OpOSIÇao,
O SR. SALDANH,A_ DERZI' _, lado, está desejando qUE' êle éontinUll eio da legislatura q:ue ~está chegando
"" •
d
B i t I rgo.
ir1
1
a trabalhar pela grandeza, pelo' de- a seu têrmo. o meu Partido, o Movipudessemos ar ao rasl es a a I Muito grato, meu quer o am go, senvolvlmento. _ pela fe/lcddade de mento Democr'ãtlco Brasileiro, eletteu
esl.rlÍdflo çle~ pl'ogresso e de dcsenvo - Deputado Mi,iton l'lI,'andãO. Fomos lJoGsa g e n t e . ,
~
:vlmento.
amigos da primeira hora" Tenho sido
-quinze Deputados;
Um soldado d~ V. Ex~ n~ luta que
Sr; PresIdente, Srs, Deputado!l, Destes seIs pleltel:\ram a renovação
O Par rJarcia N~tto - nustre DepU- vem
t"avando em favor ela scu pc estamos na tribuna mais para um até
.~
b"
A'
tado Sa!qanha Derzi, pe.de a' tarde
I '
b
tad 8
- logo aos nossos companheiros, porque do man daloU e a o .Iveram. qUI perde noje tem sido es41 '::.wa palC<!, de fluen nQ e po, re IJ:S - o.,;..;~ em~re par. iremos servir à nossa Pátria, ao nosso manecerão, portanto.
pe aS sual!
.....
.
i
(i Mpedidas - que nos provocam vIvas tlcipel ,da !uta de V,.
~(J õe-s. 'cobou de dcl~ar a tri\:lunp. relvJndlcaçges, ,espeCialmente no to- ).!:stndo, na outra Casa do Congresso,
Quero me referIr, pois, Sr ..p~esem
nOCbre'D";pütado
Vasco
Filho.
como
cante
à.
tao
falada
B~a
Esperanca.
no
Senado
Pedeml,
do
que
para.
umll
dente,
aos
colegas
que-rono~co
mlemO
ram ,esta legislatura e que para esta
êlc Váriqs colegllll partem. Uns para Se11lpre admireI V. Ex- pela slIa te- de!1pedlda formal.
Itarem daqui E\ 4 a,lIW outros como nacidll-de. pelo seu trabalho, pelo seu
O 8r, Cav.tldio SampaIo _ Nobre Casa. não voltar~o.
~o Ell:~ pàra abrllllantarell1 o senadQ dlnantismo e pelo seu amlJl' ao PlJw!. Deputado_ Saldanha. Derzi, V.~. Lembro, em primeiro lugar, o nome
d' RepÚblica como abl'lllumtaram á I3lnto"me realmellte satl~feitQ r,o ver realmente não se despede desta Casa dos companheiros que tiveram ~O seu
C~mara doS 'Deputa,':!os De tato, as qUe aqllêle povo so~'J~ compreender Tendo o povo de Mato Orosso reco- mandato cassado: floriceno PalxiJo,
sessões de--hofe têm trazido para todos Q esfôi~çoi a dedicaçao e o amor de Ilhecldo, dI' manlltra assim tão ex- B:enriqué Henkin, :Marial}o· Beck,
nós vivas emoções. V. Ex't. que_tanto V.' l!'x. pelo_seu Est.ado e pela sua pressiva, a sua atuação política, nos Unlrio Machado, Zalre Nunes e Maengrandeceu'.- esta Casa' V, .l!tll:~"a gente.
longos anOs de vida pÚblica, passa theus 8chmidt. ~us nomes têm sido,
quem conheci desde os icio~ de 1904,
O Sr. MiltOn Brandao _ Agradeço V.' Ex~ meramente de estágio - da .mencionados muitas vêzes, seja nesta
jur,tos realizando várias ca.mpanhas o generoso apoio de V. '81\..
Ci'lIpara Baixa para a Câmara Alta, Casa, seja em reuniões partidárias.
políticas no Estado de Mato Orosso;
"
I
aI! continuando a prestar relevante~ Quero. entretanto, juntar. ainda aqui,
. V )!)X" tenho certeza Irá levar para
O SR. SALDANH4 PE}:ZI - Re- 'serviços, como fruto de sua.. experl- a. minha palavra de respeitq -e ,de
o 'Sen~do dp: .RePúbile'a o. expellêncla ceb!, Indublf,àvelmente, !lxpl'cssiva vo- !incla cristalizada, sofrida' e sobretudo homenagem.
'
Id t
I
qu e cultivou nesta OMa. Sll a par, taçao dos -meus conterranCils, que m.e esclarecida, a esta Nação tão necessitida de outros nos deixará, saudosos. quiseram dar a oportunidade de seI- tãda de homens probos, atuant~s e
Alguns dêles, Sr. Pres en e, serv - ,
It de V. Ex. será a.mcnizada peia /Iria vir ao meu ~ta~o e ao Blasll no ~e- dinàm~cos como é V. Ex~. ll'sse seu ram ao povo riograndense e ao povo
Presemll nas, sessões do OOnro:esso, nado d!l- Republjclj.. ACeil.g ~0l!.l toda até' logo é realmente o !lue cabe, por- brasilelrC' em mais de uma legislatura. I
(IUandó teremos 11. h?!lrl\' de C~nvlver a humIldade maIS estll. mlssao,. nl\ que todos nós Que aprendemos, nesses ;:~~~~. d~0~~'t:m~Ú~li3~;~~~~~o~~~
com V. Ex. neste Plenário. Vá para certeza de q1!e POSS1l0 eXllerlêncla e longos anos de convivênctia, a_admirar sli. deram o melhor dos seus esforços,
o Senado, Deputado SoIlnanÍla De!~i. vivência pc~ltlCa PaTa desempenhar. li e respeitar 'V, Ex' con inuaremos 8 do seu talento, da sua capacidade. dEI
11' levante bem altõ, OOjl\u tem- liWall- ârdua funçao de Senador da Repu- te-lo em posso convivlv no conclave sua ,vida, enfim, para honrar o man-'
de nos'~ Esta,do e de blfca.
,
maIor que é O Congresso, gue reúne
lado, O 'Ilo.....e
IH
_"
, D e p u t a d o s e Senadores em trabalho;; dato Que do povo rece~eram. "
•
Como disse antes, ~e lutando na comuns, de acOrdo com a nova sisteA acão parlamentar que desenvol..
nossa Pátrip..
,O.8R'. SALDJ.NHÁ DERZI
trincheira. da Qposlçao nunpl\ ,fui mlitloa parlamentar,~deliberando sll- veram'estã'registrada nos Anais desMulto grato à gencroJ\dade do' cora- omisso OU llIu;ente, tamj:lém na trln- bre os problemas mais importantes da. ta Casa e nas crônicas polltieas.
çlío do meu velho e Querido compa- chejra. do Partido do Oovêrno.'a Ali- República. v. Ex~, portanto, diz o Apresentaram projetos emitiram panheiro.'
.
Ilnça Renovadora NacIonal, ~ sempre 'seu ate 101l0, porque vai ,conv,il(er co' 1't!ceres debateram assuntos relevan"
estIve na linha d~ frente. Passagens nosco. Neste Ins~ante, '-cumilrlmento tes do 'Interesse nacional.
Forjado o-nosso carâter rios- emba~ nesta Casa ql1e nao desejo relembrar V. Ex~. qlle foi sempre- um Depu,
..
"
te~ demCl~1<átlcos da vivência, paria- reyelalp, tenhQ certeza, a. 1J!lnha con-tado do~ mais ,dedicados IL seu man-, Contra êles nada p,e argUni. Nenhumentar, levaremos parjl. " Senado Pe- trlbuiçao. _ para, que ' c)legasselljos a dato, dos mais leais a seu partido. que ma acusação concreta foi !evantada.
deral e55p, experiência, a nm de con- esta, fase que vivemos nq Brasil neste teve reaimente- uma atuação partida- Nenhum faro desabonatórlQ de sua
tinuarmos a luta· por um 'BI'aell como momento, de ordem, de tranqUilIdade ria modelar, em nome da. Maioria, e conduta pôde ser-lhes imputado. ~m
realmente sonhamos. f:ste 'P&r_la- e de grandeza.
só posso desejar qUe seja um Senador hora de grave crise IlOlitlca, fja VIda.
, rnento êllmll. verdadeira caSIl de ('J- :M:~to Grosso deu um exemplo ao como foi Deputado Fedf'yal, Isto é, uo;. do Pais, seus nomes foram Simplesvismo. p, casa da democracla gu'ie, ti· al'asll de' um povo realmente PoliU-, pp,rlamel'ltar, dos j11ais brllhautes, doS_ mente eliminados dos Quadtos ~-~t~
venios oportunidade, de 'fa~Jr tantoa zado. Fizemos itma campanha poli- mais ij-f1cionados a Sell partido, sem Casa. Prepotentemente. Arbltrarl!1
e queridos-amigos. ~eJmo dos adver- tica das mais elevadas. 14'ais foi uma pre diSposto l:! prestar os melh05es mente. Com .total desprêzo li. unçao
sários 'das pugnas maIs ásperas,nul1Cl\ pregaçlío elvicll que,uma embat~ elei-, sefVlços,~ Naçao-brasllelra.
_ que .01 povo_fIZera nas urnas. _
guardamos ressentimentos. sem p t e ,toral,_ Pl-'egavamos em praça publlca,
O SR. ,SALDANHA DERZI _ Ficá - Niio quero porém, recordar estes
r~eebemos dos colegas demonstragOeª !los que nos vinham -ouvir, os nossos muito grat{) -à, .generosidade e às p~_ "-'ltos dolorosós, que ainda estão prede carinho, de respeg", dc ami~ade. programas e apresentávamos soluções, lavras repassa-das de I:<ndade do mel" sentes na lembrança de todos os que
l!:;sp~~e:~:lv~x~~.~a't~m·Jls~q~~:i1 ftra os problemas de ~ossa Pd.tr!a jnopre Llder.-a Quem aprendi a adml. viveram esta sofrida legislatura. Meu
fl>rratlecer_o convivio dO$ companhei- espeitall~o - os nosso~ adversarlOs'lrar pela Inteligência, pelo seu espírito propósito ê homenagear -aos que comI'OS, homens púl1licos .!lo mais alto lia. sem retahaçoes pessoaIS, chamamos de luta em favor das causas- naelo· bateram e tombaram' na. luta pele
anos. nCESI\ p~la cQmpreens!íp dos tn\lSSOS contêelr. nais.
- -,
aprimoramento das nossas institu1!ilies
b~" rit o. Nesses úNmo3
•
râneos, dos nossos pa rlclos. E e8
d
át·
no de"ejo de' servir
Co.sf\ atrflovessou crlsos ar. mais sérias compreenderam que temos na Presi- -Como dizia, a ellpreslliva vitória de emocr ,1OaS e "
,__
R.S rnals vio'<!ntas, mas felizmente dêncla. da República, como declarei nosso Partido no Fstado de Matn ao povo brasileiro.
,
tom à nOSilO bDm scnsa, cOm _o nol'So em tôdas as praças públicas, como Grosso deveu-se, temos de recorda,. O 'sacrlfJclo de lideranças pollticaa
rqullíbrlo, conseguimos manter de p4 que numa benção divina, um extra' aiém de à extraordinâria mensagelll não potle llorovj!ltar ao Pais. Um po.
a democraciA. ACredl\.srl.lo1- que, cem ordlndrio brasileiro" um verdadeiro de S .. Ex~ Jf Sr. Presidente da Repú- litica que - diverge _ e o faz lisa e
l1o~sa união e nossa C'lmpreellSâo, po- patriota, dedicado. trabalh~dor, pro· blica, li audaciosa administração do honestamente, pela pregação de Idéias,
tlnremos fazer com que elA sej:t maia ftlndsmente humanO - o President~ .lavem Oovernadpr dé Mato Orosso, na tribuna ou nos comelos ,públicos _
real mais autêntjca, e represente Qarrastilzu Médici.' DIsse êle ao Go- Dl'. Pedro Pedrosslan. que se Impôs li não é llm inimism aue ,tertha de ser
aqulto de Que realmente' o Bl'ahil ne- vernador eleito de Mato Grosso, DoU- admiração dos nossos conterl'llneás elimlnado.'
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Por ísso, Sr. Presldznte, estou -c"nCito Isto, Sr. \ :'resldente, _apena!( _Triuxe para esta TriblU1& um i:m~a- ra mím que, já nos fins do próximo
vl'ne!do de que um esfôrço stneero para emoldurar a iOl'mãçJo política lo propósíto. Sr. Presidente. Eu não quatríênío, passado este período de
purJ1, li restsuracáo democrática -no desde o berço do jovem e blilhante' queria que se encerrasse esta. legisla- contenção e de contrôle, começaremos
:r II ') precisa compreender o retõrno Deputado ctàvio-ceruso da Roclla~ ltura. sem -um público testemunho «a a sentir os efêltos do. reajustamentos
ar> ~"~o pleno dos direitos politi.cos seus colegas do Rio Grande co eUl, pr-esença da representaeão .110-['1'a,,- atuais e a divisar a alvorada. do nos(Jr~5 centenas de brasneíros qu~ deles por tudo isca, tnmcntam a perda do dense, naquela parte que r,flo mais es- 50. grande ruturo, .
(;c' virr-m privados sem processo regu- seu convivio nesta Casa,
tará aqui.
_
le' de acusação e defesa.
.E' nessa expeeta.tiva que me despeco
.
.
Do seu tl'nbalh~ ê dll sua ínríuen- E o testemunho é este. Um grupo Idos meus nobres colegas COI'VlCto de
,o Le~j,emunhn publico que p.~~s~ ela aqui, não preciso falai'. .os Anais de ~ome!JS ungidos .velo. voto uos seus que todos cumprirão fleÍmente o seu
d,· .•. ~o ,longo do convtvic .com .(LLe~ dão conta. Professor de pirel~, _ o eoncíríadâos e IdentificaClOs nlll?eSIDalldever. A saudade dêsse convivia dai'.
;Ll.JlJj.'~nl.eir?s e S)!as famíllas. e que aprimoramento .das nossas JIlStitUiÇOes 1causa e na mesma legenda aqm e.sti!- me-á sempre a certeza de que aquí
~I,:s v}vem tranqüila e serenamente. polit:cas foi oCJeto constante de suas ve, em um conturbado período ~a VI- ficam grandes amigos que são ao meuJ1".erc_lam um mand
em nome do intervenções. OS direitos da passoal'da nacional, làites homens e.cavem mo tempo ilustres figul'lIS da. "~clopf;VO e com o povo se rmal}am agora. humana. O clamor dos Injustiçados. desarmados nas mãos e no eSPírlto.!nalidá.de
:Nll~ .conhccam O desassossego e o ao- A valorização da riqueza nacional. Tinham a visão da Pátria e sentiam
_.
bIP.;,,:lto. ,n-em re~elam ficar a sós, ama política eeonômtcc-ncanceíra os anseios do povo. Fizeram muito? . - Cumpre-me dar alguns eselarcc~n.',\[ o mesmos. ll:les cumpmarr CO?! voltada para os tnterêsses do Brasil. Fizeram pouco? Quem poderá dizer? clmentos aos meus coestaduanos, in~~I;Ç!:inos~~ g~~~;laege~Pi~~~n;~~~ Nada escapou à argúcia, ao tale~to e sies fizeram com exação a sua. parte, clusíve do Recife e da.' Capital do
11'm), SI' Presidente, é que êles não a combatividade do Deputado OtáviO· Ml\ndatános do povo, a~ poyo servi- Agreste, que se fizer~m' credores das
deslustraram a tracllf;ão de brto e de caruso da Rocha.
ram, Valorizaram a Instrtuíçâo parla- n:inhas vitórias políticas, alcancaues
nobreza da representação riogranPor ter moeloade e vigor, é licito mental', Exll;ltaram .a DemocraCIa. e g;:aças em grande parte a Eua geneuensc. Ao contràrlo, engrandeceram- esperar dêle uma contribuição aindA a Liberdade."
., rosídade e em pequena parte à ctlna pejo trabalho] Enriqueceram-na maior - na luta que é de todos nós, '
ciência com que tenha desempenha. com sua presença. Integraram-na pelo ;etôrno ao' estado 'de díreíto, peOSR. TABOSA DE ALMEIDA:
do os meus mandatos parlamentares
com drgrudade c honra.
Ia valori2ação do voto popular, pelo
antes de mais nada. devo dízer que
1
, .,
Império da LeI. E acredito que, em CU) - sr. presldente, 81'S. Depu- não tenha nem podería ter restrições
Do.s outros colegas, Sr._ Plc"lden- nomenazem ao Deputauo Otavio-Cu- tauos, é com a mesma erusão com uue a formular ao meu eleitorado nem
Ú'. por vontade. proplla nao pleitca- ruso da Rocha. nada mais precise di· me despedi dos meus correligionários aO!l meus amigos verdadeiros, não só
1': ".,U 1"\10,21;,,0 "O .Leu mandato: zer senão tflmsmltlr-Ihe o apêlo dos pernambucanos. durante
a última porque nunca me faltaram mas tamAd, !JO Vlanna e Ot.'1V1~-G~ruso ,da /seus colegas de Partido para que, em- campanha eíeítoral, que venho npre- bérn porque sempre me deram provas
RocLa, Ambos. pela lideutnça poht1- I bora temporãríamente sem mandato, sentar as mínhss despedidas a esta de apoio em todos os instantes em
, 'ca .que exel:c~m, alcançariam, sem não se araste da rnllitAncla politica. ellSa, na qual vejo.a Imagem refletido. que apelei para êles",
f"
f I'., de dúvida, o ~ndato ~pl}·1 E, assim, não sonegue das nossas con. do nosso povo,
..
_
'
•
Ml11ha votação veio em crescendo
lar quantas vêzes quísessem. Mu~ nao venções o privilégio de contar com o
, nome ilustre que êle tem. Nem prive Se ela apresenta. defeItos, sao derc~- desde que Ingressei na po\ltlOa, ~uo perüram de nôvo,
Q
primeiro a ui estêve em uatro a causa que representamos de ostou. tos do povo. bra.sileiro. Mas, qual ,o mentando cada vez mais e a~ CtU10"',1 twas E' qCOl1 . ido ~ J,da
tar nos seus q\Udros o valor que povo.que nno os tem, qual. a ms- pllcando, como aconteceu no- ulf.hno
(.~'~,a ,c ..,' ~Li> I t~~~~€CIOa - capacl~ éle é.
tltuiçao humana .que se acha livre dos pleito. Tanto em minha ten'a natal,
dade de t.J·abalhd. Infatigável. dl maDeixa ta.mbém eSL" Casa, Sr. Pre- erros humanos?
onde como. em tôdll a parte, sanlo
nhã á noite Adylio VialllJa atendeu sldente, o nobre Deputa.do Paulo Dou o meu testemunho consolente de casa. nao costuma fazer milagre.
:ns SCuS conterrâneas e serVJU au .)0. Brossatd. S, Ex~ acaba de encerrar de que, apesar das falhas ~o pas:lado, oo~o no Recife e em tôdas as re·
vo brasJlolro, Cont:tm-se às centenas memorável campanha eleitoral como pelas quais os responsáveIS pagaram glo~S do Estado, nunca a minha voas projetos de Ie! que apresentou. Os um dos candidatos da OposiÇão ~ um gl'a.nde tributo, o nosso Parlamen- taçao sofreu qualquer decréscimo.
dlsclIl'sos que proíCl'IU. os l,a.receres Senado' Federal peio Rio Grande do to foi '11 continua sendo uma. escola No oenário naçional e no Parlamcnto ocupei e ocupo até ago~a., com a
tlll€ e1l11tiu. E' um homem .eaJizMo e sul. Malgrado o l'esultado adverso das de civismo.'
feliz, Profundo conhecedor ele nossa _urnas, seus compa.nheiros e colegas
s ela liberdade e elos permanen~ confiança. do Presidente
Irgislnção jJl'cvideuelá!ia, nesse setor é pl'Oclamam e enaltecem o alto papel Pri~~~i~ta:mográticos Inlbtúdof dos ela RePúbtldlCade dda ARE~A, qiude é ~
Sl'lJS1Vel a sua. influencia ,atraves de que desempenhou. Audaz pregador da
;; itos
meu Par i o es e que w. cr a o, (b
dczrnas de projetos, muitos dos quaiS Liberdade, chamavam-no os nossos :e~~~~~~c~a'h~f:~~ ~a. Re;o~~~~e postos de relêvo ~ara os quaIs me
ju CJ'Jw, tíLOS em lei. E' de 5ua allto- companheiros no interior. E, de fato,
. julgaram credenolado, atualmente o
I'la, lambém, o projeto que se b'ans. por tõda a .91l1W, nas grandes cidades 'As ctlses institUCIonais que o PaiS' de Vice-Lfder da. bancada. :ted~al,
fal'nwu na lei 4.280, de 6 de nOVi'm- ou nos pequenos centros urbanos, es- tem vIvido nos últimos tempos origi- representando a liderança 'nas prmbro elo 1963, texto legal pioneiro, na têve o Deputado Paulo 13rossard _a naram-se da fatos a que tiveram de cipals Comissões Técnicas ~ a de
AlflérJea do Sul, em matéIla de trans- acender no coração dos rto-granden. opor-&e os nossos verdadeiros homens ConstHUiçfío e Justiça e a de Orçamenta".
plante.
sos a cnama da Esperança. A semea· públicos, civis e militares.
•
- dma foi feita. Os frutos chegarãG um
In! to d d
De c1e1çao para elelçao, Adyllo di
As deturpações da liberdade que le.
Era, porém, meu
en, (!S ea
'{Iannll via aumeutada a sua vota· a.
"
varam a Nação ao caos institucIonal campanha passada., reite~adam~nte
r;'1l0, ntc5tllClos eloqUcr.te do apreço 110S
Desta.ean~lo. Sr PreSIdente, lI.,prega- de 1964'condnziram a maioria do confirmado aos meus amigos intimos
~eus conCidadãos e o ~econheclmellto ~1io poljtlca. de Paulo Bl·ossard. seja' Congresso e a maioria das nossas Fôr- que aquela. fÔllSe, pelo menos durame
dos lio-grandenses ao - scu proflcuonos inume.t·os c notáveis pronuncia- ças Armadas à solução clrUrgioa de algum tempO a. minha últIma cúm1Irnl:<11.1110 parlamentar.
mentos leitos La 'l'rliJU11al qUe lhe ne- 31 de março.
"
panha para 'deputadotederaI. Ver_,
_ ' ram os riograndenses, seja. na cam·
_
\.. _
daéle é que milhares e milhares de
.- .
DeJlmndo esta Casa, por nao haver panha eleitorai ora encerrada, cu me A Revoluçlío não foi feita conb'a o correligdonárlO!l e amigos ~clamam
c(morr~do no último pleito, abre-se permito citar pen.eamentos seus, que Congresso e o Congresso náo reagiu li a minha. permanência ,na Câmara
uma lncuna que o povo há de sentIr bem eXP1cssam a sua confiança 110 l'e- Revoiução. antes deu a SUII valiosa dos Deputados Porém tanto alguns
IJ lHmentar. Mas o rleputado Aclyllo' ~:me democrático e o seu anseio pela cont.J'ibuição li obra revolucionárIa,
dos meus entes qUerld~s como vários
Vianna daquI sal com a cabeça er- restauração da OI'dem legal no Pals.
r
â1 ~
d
' 1 s int'
u
(:t11<la. Não tem do que se envergo- Disse -o Deputado Piíulo 'Brossard!lo O que agora se az nec~ r o "q~e E's ~eus amlgos ma c .mos, q e
nhar, Fêz do mandato um instrumen- ser lançado cllndldato, ao Semwo Fe- os dois Podêrcs- o LelllS.latlvo e o têm ~Isto de perto a Inih.. sobrecarga
to de I'erviço ao povo e ao Pais
' d al'
"
Executivo - se dêem as maos trater- de trabalho, nem sempre compreen.
er.,
nalmcnte para consolida.l' 8 ordem dido por rodos, acharam e continllam
O outro, o Deputado Otã,,!o-Caru.sll
"Escolhido candidato ao Sena- existente:garantlr a sel;urança nacl~ achando que os serviços que prestei
llu Rocha, Sr. P!esidente. e um jo-do aqui estou, tendq o jornallsta nal e empenhar-se pelo mais' wmple- à coletivillade sil.o bastantes pa.ra dei',vem valor da polltlca do meu :::stado
e llvreiro Mário de Almeida ,LIma to restabelecimento da normalidade xar um marco de minha passagem
como suplente, para prestaI' con- democrática.
••
"
pelo poder Legislativo e estã.o con';e que -JJOS surpreendeu a todos com
o. Interrupção que decidiu fazer no
vosco o mais patríótlilG do. servi.
,vict<Js de que eu -tenho o direito de
exercício de mandato popular, Dcsços: contribuir para a restauração Caxias também foi um pal'1amental, seguir a liçlío de Wclligton indo cul.
ccnctr. de uma. estirpe tradicional de
da. ordem legal, sem II qual não comoi o foi bRUY_BlU'bosa. como o foI tivar as minha ollvelras -Àrlnal náD
políticos de larga influência lia vida
llâ liberdade. nãt!, há, seguranç,a, Jiaqu m Na uco.
é a~nas como deputadô federai Que
rlo-gl'andense e na vida, nacional. O
não há ordem, nao ha paz, noo Nenhuma linha divisória pode sepa- se pode' servir ao Pais e ao regIme".
nome do seu lI.VÕ, OtáV10 Roclla, é.
há progresso."
rar os civis dos rnllitares, nem os m1.
_
de IlJto, uma iegenda. Parlamentar
•
I
democrático não é lItares dos civiS', Todos visam aos _ Acresce que o verd..delro hocmel'lto na Repúblioa velha, liderou
dâdl~a
:~ homem por podero"o mesmos objetivos' de grandeza,. nacio- mem público não deve permanecer
bem intencIonado' ue o 6ej~ nal, Todos amam. a llberdade, não & no palco por tôda a. Vida, e eu já
o lllltll:U l'al'tlC.O Republicano Rlograllflellse, donde saiu para enjl1'andc.~,
I
i ta ~oqpovo ,Nã~ liberdade de conteúdo meramente fi- me encontro nêle, sem nemluma inçor 11 !ld~nlstraçbo e o goven:t0 da
é uma r~~e~::e s ue se l'ecêba é Ilosóflco, teórico e JlSpecuIa.tlvo a que terrupção, há- quase um quarto de
,~~pltlli (ll1Uehõat, E' com lhJuStiÇllJ,- porumu~r~l'esso qu~ se' alcança'"
se apegavam os gregos e os povos de Século, Em faoe do reconhecimento
....nto, que P l' o Alegre e venera o
~ •
"
cultura. oriental, porém lllluela llber- popular aos me1l8' ingentes e exlenome em avenida, praça e obras pa·
.Nao é possivel prol?ngar m- dade pragmâtica que os romanos lISSi- nuanées estorçOs em favor dll. causa
I!Ilcas,
defllllOamente um!!;. pOliLca qu~ ~e mllaram e introduziram nas suas lns_ pública seria mtúto dliIci! uma der-.
:tundÁ
11a podem
separaçao
bruSl\.:l- tituiçoes
' j idl
'<ft
i" .
,
.!2el: ,'pai, o saudoso pnmcll'O Mlnisros, que
ser dos
adversárlo~,
ur CIlS. . .
rola nes"",
a lt ura. o que afrmll
se~
tiO Fmnclsco Bro~hado ?!" Rocha, li·
mas não podem ser tratados como O
os fizeram no (;'U vaidade, mas também sem fa.lsa m~
gO\! fi, sua
ntuaçao polltlca a uUla
i"rnl _ "N 1
• ~'V1
que os romnn
.to • déstia, em virtude das provIU! inP(la_
;'Uo.cll li extremamente dificil da vida
111 go~.
elllUmll naçao I - tempo foi tam~ém levado a efel ':le- veis resultantes dos pleitos 1\ quo
. b I
cllda conlaa si mesma pode ~nbs- los norte-americanos, na monumental
te
t i
'.
. do Pais, Exauriu-se, no tIa a 110" Pretltulr", A volJtlca que, j-m -pari arrancada histórica do ,seu desellvol- concorri. E11 nela que devo· e011 r. glW1I a necessidade de reformas de ~.
escopo eternizar a divisão dos' 1
to E é Isso precisamente o bUir com a minha ausência para que
tl'uturas na-soc~edade brllSll~ira. -c ~ 01'.
brasileiros é il'l'aclonal e prejudi- vu~e~tamos começando a fazer agora. surjam novos valores. Se ~tses ,va".
1'<'\< na antevlsao de um ,novo Brasil,
clal Serei feliz se puder contrl- ~m nosso :Pais
.
lares falharcm ou eu sentir a llC••esbuir para aliViar as. tensiJes In_
•
.
sldnde de envldar esforços
anda
mais humano e mais .Justo,
Politlcos vitol'losos são, i!lualment~
terl1M, o que só poderá ocorrer A Revolução opôs_Uln dique ~ an~r- maiores, voltarei 11 cena com ns novll4
seus tios' l10 0 é Dlogo Antônio e Go-" com as·glll'Jlllt\a.~ qt1C decorrem-da quia e às deturjJaçoes dos pnnciplos experiências que devo adljulrlr em
,&ldo BrÔchado da. RÓcbá.
orçcm juridl~,"
Jde libe1·~. Graças a ela. tenho Il&- GU~l\8 ativld1lÓC$. mUita:,; dl\s llunJa
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l'lOtk\lado, acha-se no primeiro per1odo e é () ,seguinte:
cio estou certo de que prestarei ser"Genebra, 22 - '[IPI. A CoY.iços _alnda~mals relevantes ao meu
missão Internacional de Juristas
Estado e ao meu Pals.
,
acusou hoje o oovemo brasileiro
de transformar a tortura numa
~ Se se perguntassem porque me
arma política. dando os nomes de
inscrevi no Partido· e postulei o reII.Igumas
pessoas que dizem ter
gL~tro de minha candidatura no TRE
sido torturadas e dos pnlíctaís mieu responderia que era preciso e"ltar
litares
acusados
de tortmá-lãs.
que inimIgos ou adversártos Inescrunum relatório de 9 paginas chapulosos - não de frente porque não
mado "Repressão poüc.s) e tortuteríam coragem moral - ms,s à so.ra,s infllgida,s a presos e oposítooapa. e através de terceiros assoeáha-'
res P9liticos no Brasil". '
sem que eu não contava com o, apolo
O Sr. Heitor Dias - ·Dá llcença
das cúpUlas partidárias ou CDm pov. Exa. para, um aparte?
4er de decisão. Era interessante deixar bem assinalados os limites e a
O SR. OTAVIO-CAROSO DA ROimportância de intrigantes sem- es~
CHA - l'Qis não. .
,
érúputos de que os homens de liem
O
Sr
.-Heitor
Dias
Essa tese já.
não estão livres.
está superada. Ninguém ignora que
_ Esta mensagem traduz a consíexiste essa, matriz fora do Brasil, que
, deração que devo ao povo, sobretudo
se encarrega de modíücar, de deturpar a face de nosso Pais no exterior.
aos meus amigos diretos e aos meus
O assunto já está por demaís batido
correllg>lonários .dedicados, a quem
e rebatido. Um comunicado dessa nanão me canso de agradecer" as detUI'CU> não Significa que espelhe .•
monstrações de lealdade e de estímuverdade. Os fatos t.ém demol16t1'll.do
lo Invariáveis e ínequívocas que toexatamente
o contrárío, ~E, de modo
dós ~ momentos de minhas lutas
geral. na própria imprensa' bl·asileira.
políticas. Não são muitos os qua têm
e aqui, dentro do P9.rlnment(), vozes
J;la vláa a grande sorte de entrar neseategorízadas tiveram' oportunídade
Sl1S lutas e delas sair por sua. própria.
de mostrar que isto não passa de Ine exclusívà.: vontade e decisão.
venção criada lá fora., dentro de' umllo
,
I
.
matriz; como disse, Incumblda dtf moNesta hora de deSPedida, em que
dificar, de alterar il. face da vida braos cumprimentos são trocados nuro
sileira. no estra,ngeirn. E não há, a.
ambiente de efusão à. vista de outras
meu ver, no momento, testemunho
perspectiva,s' que brevemente se llbrlmais ell:ato do que D dado pelos prórão no horizonte da minha vida. pú.príos elementos que tiveram a sua
blica, só uma coisa quero pedir aos
saida pedida pa,ra. o estrangeiro. Nemeus' correllglonárlos ,e amigos vernenhum dêles a,present:>:l o maís leve
dadeiros: CDntinlÍem fiéiS aos printraça de - tortura. E ninguém Sabia.
olplos polltlcos que sempre defendequal
seria o elemento preferido. FO-ram, só, apoiando candidatos que
ram escolhidos a, êsmo. Assim, caro
também os encarem, que possul am
colega. Insistir nessa tese é chover no
os 'necesàâríos méritos intelectuais e
molhado. Não posso 'reconhecer vemorais para representá-los, e que ao
racidade algUMa, nesse despacho. nem
ladl;> dessas qualidades índíspensãveís,
mesmo considerá-lo digno do nossC)
tenham condições reais para empurespeito.·
nhar 'll bandeira da Revoluçáo que é
. O . SR.
OTAVIO· CARUSO DA
li. bandeira, da ordem, e do progresso
Hesácllo do Rego - ARENA
o SR. PRESIDENTE:
ROCHA - Multo obrlga,do;
com a, qual ha,veremos de construir
José
Meira'
..:.
ARENA
(SE)
o Brasil do futuro, com lima demo(RQzendo de Souza) - Levanto a
O Sr. Pedroso Horta - Sr .: Depucracla uutênt.ea sem 'greves. sem deJOSlás. L~ite - ARENA
sessão destgnandq para a evtraordi- tado. ouço do nobre contestador de
sordens. sem bandeiras, sem dorrupnáría,
natutína,
de
segunda-feira.
dia
V.
Exa. a. repetição e a .reíteracão
A:RkNA'
ção administrativa, sem assaltos nem ,'Magalhães Melo
~ 30, as 10: ~O horas, a, seguinte
daquilo que tem sido, dito e. r~il1to
sequestres, num clima de trabalho
.
_,
.__
nesta,
Casa. sem nenhum alicerce, sem
Alagoas:
'honesto e- de .respeíto à. autorida~e e
ORDEM DO DIA
nenhuma comprovação de l:1ue coràs liberdades públlca,s. Este é o unl- . Oceano Carlellll - ARENA
respondesse à realidade.
.
co _pedidD que ora formulo a, quem
NO· jornal, integrante d:. gntpO de
ENCERRAMENTO DA 4~ SESSAO
Pereira: Lücio - ARENA
nunca defxou de confiar na minha
L'EGISLATIVA _DA 6. LEGISLATURA pessoas que saíram do Bra~l1, forsinecrldáde e. nos meus 'conselhos".
çadas por grupos terrorist>v:l. que conSergiPe: ~
V - Levanta'-sll ti sessão aos deno. vi uma senhDra paralitica. 1'ln"
Era ó que tinha -a dizer (Muito
, cInco minutos do dia 28.
MDa
guêm _contestou que el<t o estivesse.
bem; 1nutio õem. Palmas. O orador - José Carlos Teixeira
VI;··na primeira lJáQ:lna do jornal "O
,j cumprimentado).
.GIQbo" - que nãl) POO9 'ser &uspcltaBahlll.:
Discurso do Deputado Ot1i.vio- do 'Pelos ,amlgos do GOVt'rM - um
Ãlves
,Í'dacedD
'ARENA
_
(Discurso, ,do .-Oeputado Otavio
Caruso da Rocha. na sessão jovem, chamado a. d~r' transpornuma cadeira de rodas.' Um
Caruso da _Rocha, retirado pelo Antõnlocarlos Magalhães -'- ARENA _vespertina de 28 de julho de tado
terrorlsbl. nãD a,nda em ~adeira de. rOH~neqUini .Dantas -- ARENA
daS, um, terrorista não é paralltlco.
orador)'
""
1970
"
- " I
Terei oportunids.de, nestes prõximOll
Manso Cabr~l - ARENA
o SR: PRESIDENTE:
- O SR. OTAVIO-CARUSO DA RO- dias - .se isto me tõr consentido CItA:
de, eXibir, dessa mesma trlbUna- quIS
Rio de' Janeiro:
V. Exa. hDnra com ~U!\ Ilultura' e,
(lÚ'iC7ulo de Souza)
Ei;gotal!a .
'I
I"~
(Como
Lidar)
,
Senhor
Presldencom
sua tradição fa,millar, n l>l'ovA~
'Alair Ferreira-"ARENA
.. hora, vou levantar a sessão.,
te. eminente Lider do Govêrno. Se- provada de, que ht\ torturas no Bra'Edgard de .I\1meida· - MDS ,
nhores
Deputados,
descJarla
que
nesll.
atestadas
por documentos oficiai!/.
DEIXAl\IDE COl\lPARECER os 8_15MárlD Tamborlndegll:\,,'- ARENA nhum. dos meus colegas e dos meus Assim peço a V. Exa.. que rêsponda
NnORES:
adversários" supuseSSe aue aqui venho no nobre e digno Deputado Heitol!
registrar nossa
Incon[o:midade, na Dias com a' cautela que 0"-assunto
Guanabara:
, Acre:
. interpelação que faço ao $:'. Alfredo impõe e que a: prudência do nobr;!
J
" BUZaid. Mluls~ro da Justlca. por e~- coJega certamente aCDnselha. Há -torAmaral Neto - ' ARENA
\ Jorge Lavocat - ARENA
plrito de facClosismo. Ao contráriO, turas n(1 Brasil. Não estou dizendO
Chagas FreItas - MDB
inspira-se o zêlo pelas formas de con~ que· essas torturas sejiim sistemhtica~
Nasser Almeida - ARENA
vlvio em nossa País.
. In9nte determinada,s pelo GOV€h10.
Fiexa. Ribeiro ,- AttlmA
Venho de uma viagem ao 'Rio Gl'an- Não a.s 'atribuo no Presidente da Re..
Amazonas:
Dopo Coelho - ARENA.
~l de do Sul e lá. qUInta feira, dia 23 de pública, nem ao Sr: MlnistTo da Jl1Ir.
julho. um dos mais Idôneos periódicos tiça,./ mas ao, sistema que se instalnll
doel- Ferreira. - MDB
Rafael Magalhães - ARENA
riD-gralldenses - o "Correio do Po- em nossa Pátria e que tanto nos teM
José Llndoso - ARENA
vo" - publicou. manchete da mais lnfellcltado.
'
'
Mlnà.q Gera,ls:
alta gmvldade. - Exib" aos prezados
.
Raimundo -Parente - ARENA
colegas êste ,jornal e esta manchete:
O SR. ~Ávro CARUSO DA RO~
Aquiles Dinlz - MDS
"Comissão Internacional dE' Juristas, qHA - MUltD t'lg~adecldo a V. Ex.a..
pnrll.?
Austregésilo ~,endonça
ARENA, de Genebra. acusa o 'Bl'1s11: torturas." nll'Q!"ll Deputad~.
A noticia é ampla. H:la tnlcla de uma
O Sr. Heitor Dias - Permlta-ml!.
Batista Mira,nda - ARENA
Armando Carneiro - ARENA
forma, que a' resume, pArque D que sé O próprio Lider da Maioria- rebatr.·n.
GUberto· Almeida - ' ARENA.
Gabriel Hermes - .ARENA
segue são minúcjas, especlfleações, do essa mesma tese. t~ve DpOvtunicla-.
evidências de fato qu~ hão de ser ne- de de aqui <IilSinalal' ·que não Fe pode
Gilberto Faria - - ARENA
João Menezes - MIJB
~l\c!.as ou conflrmadas. O resumo lte- jura,r que, numa ou nout.rfl d:·!E'l!at'Ia.,
nérlw, q'Je ineM c.odno C()h~~ 4etenn\nllliD p.oUcial não. tivesse c~
Guüherme Machl1.do - ARENA
Juvêncio DIaa. - ARENA
'pretendo sejam de ca.ráter priorlta'Hamente cultural, e em cujo exercí-

Maranhã.o: "'"Alexandre 06st\" ...;. ARENA

Ir

. Rugo Agut.lt - .~RENA .
-.
~ Isr.l\el Pinheiro Filho - .Á~NA
José Maria, AlkD11m - .ARENA
Eur1.c~ Ribeiro ARENA
Henrique de ·La .Rocque-- ARENA
Ma~a:lhães Pinto - ARENA
Ivar Saldanha, "- ARENA.
Maurlc1l:J de Andrade - 4..RENA
José Burnett - 1C'iIa
•Pinheiro' Chagas \" ARENA
José Marão-Filho - ARENA
Rondon Paclleco - .A~NA,
Nunes Freire - ARENA
SinvalBoaventura. - ARENA
Te;mstocles Teixeira," -' ARENA
S~o Paulo:
VieIra, da. Sllva, -. ARENA
Alceu de oarvaíne ;- MOB
Plaul:
Al:mindo Mastrocolla - ARENA
Heitor Cavalcanti - ARENA I
Bezerrn. de Melo - ARENA
'Paulo Ferraz - ARENA
Edmundo Monteiro - ARENA
ARENA
F~rl!4 Egreja .AREi\.~
, sousa Santos
Herbert
LeVy
'T
.ARENA
Ceàrâ.:
~aurlcio Goulll.rt MDB ,
.:Figueiredo Correia,
MOB
,Nàzir Mig\lel - ARENA
Paes de Andrade - MOB
Ortiz ,Monteiro - ARlilNA
Rio· Grande do Norte:
Pa.ulo Abreu - ARENA
Djalma M~rlnho ,- ARENA
'Pedro Marão - MDB
GrlIDaldl Ribeiro - ARENA
Paraíba;
_.
Golàs:
Blva.r Ountho - MOB
Benedito ,Ferrt;lra - ARENA
JoSé Gádelha. - ' MOa
Emival CRiado - ARENA
. Milton Cabra:l -_ ARENA
Paranâ:
Renat"..·.Rlbeiro -"-ARENA
, Antônio ueno
ARENA
Pernambuco:
Santa Catarina:
Augusto Nôvaes - ARENA
JoaquIm Ramos - ARE!\A
Auríno Yalolll - ARENi\'
Rio Grande cio 6ul:
Carlos Alberto Oliveira -ARENA
tf.ucildes Trlehes - ARENA
Dias -LIns - ARENA á\l1Eli·
- Ta.rso Dutra":'" ARENA
Geraldo GuedeS - ARENÁ
~
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metl:'o alr,'um escesas, M43 ísse ~o
,;llllllllSll que esse exeeso 'deco:resse
cie o;'~:m governamental 0-l1il~tre
l,1~IJlbD da
Oposiç/iu o elT,ínente
Pm;O".'Or Pedró~o Hor-a. r. lluem deelmo. cam as suas práonas palavras.
CJll0 J;1'11a s c11rla que se trll.'a, ce 'lr(;9111 iJi) Sr. Ptesidente da RepúJ:,llCI1, (nD não l'esponsll.bll'z'l. o 51'. Ml~
lli~~iO da Justiça, o qu" vale dlz~r
(1110 n cúpula oficial, 1& que p,,<je responrler pula orJelltll!;ãoJ, p p1al úiretri~
zes do ouvêmo, não pode ser res-,
ncnsanlltzarla por eXCtlSSJ3 dessa naturc. n, que to:los eondenareos. que o
pró-mo Presidente dll. Repüblica. condenn, que o II1lnlstro !la JUStiça .condcna, que as altas
expressões das
li'llr~as Armadas condenam. São tatf1s~l1e fogem à nossa. fiscallzação
lmed~ata. Pode-se. portanto, tra.tal
de C:,CCSSCl de Um pollclal. mas não
do I'''OPS"O< cometl~ pelo GD'l'tmo
da Repúbl!ca.
O Sr. Alceu
Oarvallt.o _ contru-aparteanrlo ..o nobre Lide~ la.
MulOl'ia, desejaria ~res~mtar Que
niiq é nossa intenção - 101lgo de nõs
- atrIbuir ao Sr. presUlen>'e da Repúbllca a responsab\'rldRda, diante de
ol'dom emanada de S. Elt·, ,)~las toro
turas e maus tratos sOfrldo$ p('jo,s
presos politillOS no Pala. MIlli nademos afirmar. com: Se!lU'7anÇa. e cer·
tezn: que é da responsabilidade do Er.-

Novembro de 1970

Ministro Alfredo Buzaid. Não noa sa-lqUO se falou até em ,onooldjo, em
tisfaz a. SUll nota oficial, porque não matançe de tndtos, E sal)e V. ~Exa ••
satisfaz nem mesmo a ammclada homem de bem, que o Governo braslprestação nolítíea promeilda. cnmpro- leiro jamais esLêve lmpli(lado em qualmetida, jW·lImentll.da solen smente por quer espécie do gllnoci~lo como não
V. EXl\s~., Sl'S. representantes do a~ Ignora que essas notas são tabrlcll.vêrno, Ou acaso as palavras de Vossa. das 110 estrangeiro. E V. Exa. citou
Excelência são simples sopros de ar exatamente li- procedêncla. Não Imdestinados a dissiparem entre as porta. Pode ser até que êsses jUl'istns
páredes vazias dêste plenário aba- está no notilliário. pnrque, mUlLas v~.
liA Comissão é um", organiza- tido cotidianamente? SCl, não fo- zes, vemos nossos
,J'llrlunciamento$
Cão sem relação com. governos, rem /:restos, /{randes gestos para a alterados. adulterados, nãc tradU~ín~do o. cstatu.s de órgao d~ con- opinIão pública, mas se tivele!Íl as do. com justiça. o nosso neneamente,
ilUita das Na;çoes lIlllúas E for- J)alavras de V. Exas .• as palavras dos M,:as deixo aqui esta. expllcação. p~mado de .Jurlstas de sodo o mun- homens que aqui encarnam o repte- !lindo deS<lulpas a V. Exa. por nao
do, com o objetivo de defender o sentam o Govêmo sentido efleácla poder continuar o de,Ja~. já que t-e·
dornínío da leI. O neu SecrctArio- consístêneta verba i. retidãD pslcoió~ nho de ausentar-me pa.ra ir ao_médl_
Geral é Sea Mac-Br!de, ex-MI- gíca substância ética então PO"SO co. Mas ficará represent-mdc a Lide·
nístro do Exterior da lrlanda."
afirinar-lhe. Sr. L.de; do 1)0Vêr~o, rança u~ ilustre vlce-lJd~r, que com
VI! V. EXIl. que ninguém, no Rio qu~ V. Exas. tampouco se acharam ~aik~J'I1ho da que eu, responderá a
Grande do 8ul. lendo essa. notícta, sat\5~eitos com a n1tn ofiCIal do Sr.
•
.
publicada no "Correio do Povo", de MinUyo dll: JustIça. porque essa noO SR, OTAVIO-CAltUSO DA ROuma comísão Internacional de 3u1'15- ta esta mutto aquém daquilo ,que V. 01lA - Multo grato pelo aparte de
tas. de Genebra, presidida 'ou aecre- Exas. mesmo .ensejar'tm',comCl o mí- IT. Exa. Concedo, agora. um aparte
tariada. por um ex-Ministro ne Ex- nfll!0 necessárío ilara. ll: sua a1lffSllU- ao nobre Deputado ..edroaa Horta.
te r I.Çlr d a I r l~an da, com g'!har ito d e me
taçãoesqueci
no cenário
das f.OI)Wlil'l,
ses do NaYo.
D • INão
d
O Sr. Pedroso Horta
Nobre
órgão de consulta das Naçoe Unldas, Raymundo Padllhaa n!h o1 lPI~ 11 o Deputado Caruso da Rocha não conpoderia. desquallücar prelímlnarmen- frases da LlderailÇa 'do vIGe r AS sigo, efetivamente, entender por que
te a gravidade <lo fM.:) nela. e1:qua- quando aquI ccrtou. qUMe COl~~VItI~~ se atribUi a. órgãos ela ImlJrensa es..
drada.
erupçãQ vulcânica, ila talent-:l, a cUs- trangelra a preoc,ullação de genegl:lr
PoIs bem. a seguir o mesmo jornal ('urso do DeputaJo Rumo~rto _Luce- a Imagem do B,aslllá. fora. Nao como mesmo periódico põe em EUbman: lia. MM. não foi 'apenas para aquela preendo. Tollo o p'Jt.!cl/Íl'lo por V.
chete:
hora. para lUJuêle minuto profel'Jôa Exa. referido e por nó5 tantas vêzes
aquela frase. Ou 101? Ou tinh ex- repetido advém daquf·los pal6es que
"Desmentido do OovêrnJ brasllel"o" clusivamente o proohsito
retgrl~o mais ajudam o Brasil no seu IU"lCOS~'~':atr~at~ Jc~~~~~s~IÍ~~~U~~:~ A seguir vem li- parte que mais dia ~T" de fortrf fl~m 11~:lo de aa1!~ação;' ~rna~cerre:en:i~m~~tfc\:;f:~~~Q d:
t d
1 ã"
I
respeito ao Sr Líder do Oovêrno.
o crc o. e "sse ....' e o sen1Jdo da· AI
uh' d
E '-d s U Id
do
RnU'SSoJs~
d4
no bre Dapu a o, a pr 5 ., .. 9 um i USo Desconhe~o se ~ Sr. Lider do Gover, quele l'lórOnUnelamento.. o que ('starJa- vaetm!CaanOa·daOSrtálisa.... °Da
tre~ e conceJtuado causldico de B r a . "
mos n s
f
V
..
v
sflia, o advogado José Osca.r, que. no desejará efetuar a defesa, do Mi· qúe ei;ta.rfnma~e~ aq~l. I~ .. Exa,., o Cuba, dll;' China. não vem nenhum nopor mais de dez dias. eJl>Â!v. tranca. Mlnls~o .da. J~stiça de imediata ou li
~ _
aze a
ttciário re,atívo a tot'turas de presos
O Sr Reitor Dias - V. Exa. dá JIOllticos no Brasil. Aquêles pa.fses.
fiado em uma prisAo l'I aU sofreu I'c.?SterlON. Veja. o sr, Lider do Go.
maull tratos que motivaram uma re- vemo como é direta. a noticia:
llcença. para um aparte?
os que nos acusam de praticar tot'tupresentaçilo por parte da. Ordem dos
"Rio 22-CP~
~
ras, são exatamente 1)$ ~1I0 mais au·
Advogados do BI·asll. Seção de Bra"O Mnústro da Justiça respou. afiASR. UOTAVIO-C{;;RUSO PA ao- xiliam o desenvolvlm~ll o econômico
8111a. Há cerca de um mê3 ou mnls
dendo. hoje às acullcóe5'i da Co- • m momen.
e financeiro do P,!tls. Há aI. portan-encontra.se essa. rept'esertaçlio en.
missão Internacional de Jurl$tas~ .Com iôda a honradez quero dlzer- to.-ume. contradlçao que•.temo. a. hagavetada no' Ministérl... da Justt~a,
de que existem pres')s jJoliticos 11Q lhe que. nas suas almas como nas nos- bilidade e o preparo lógoo e .dlaIétifiem que providência e.lgum'l. fll!.lle to:Brasil submetidos a torturas. ex. UM está a mesma semente da estra- co dos Lideres .do Oovêrn~ nno con·
'lIlada até a presl!nte fiam.. -Atribulpediu nota oficial, de ~larando {lue nheza. a, mesma- molécula de pcrple- sigam explicar, (Mt,tlto :l~U11. Por
I mos a S. Ext o Sr. Ministro {In JUSessas afJrmações são !lbsollltamén- xldade. Mas aí, neJlsa Bancaeta. <lo 00- que os ~ jornais brasllelios n~o re!?e·
itiça. colaborador, ~to d.' Sr. Pie.
te falsas.
I
vêrno. sob a ilustre .liderança dI' V. tem aquilo que ciroula no m~n~o m·
:sldente da RepllbHca n. rlllponsa':>!UExa, dl«no e eminente representan- teiro? A razao é simples. :m-capa ape.
Idade pela não apU1'aQátl dês.ees: fatos
El' a seguinte a nota oficial' te da Bahia. tenho a sl!guranell' da nas à. ma1íota. dos repreml\.antes do
'I~,que l!Iltlio a dar lá. f.Jl'll ,a. impresslío
"Não há presos
pouticos no que já se desenvolvem as gestões poli- Govêrno nesta Casa. E' p~rqlle há, no
de u
Ind
1 d
I
Brasll. E ninguém é detido pOI tlcas. tenlio li certeza de que já ca. Brasil, um serviço chamll.Go ~N!, que
q e a a somos um pa s e se·
sel! contrário A, oolldca ~c1o 00- minham os trabalhos parlamentar!'s controla. tôda " tmp~cnsa nacional.
~llgcnS,
,vêrno. Os que ~e acham pIesos destinados a confirmar '" pnlnvrn. de que' ved!!: à impr~nsll: naclonnl. ,dlvulsão terroristas, cujo n1mero. co- seu Lider. destinados a nos expllcar gar aquilo que ela ,~abc, aere.i"ta. 11
O SR. OTAVIO CARUSO DA ROeRA - AgradeCido li- V,
mo asslna.la o General Muricy. daqui desta tribuna ilOlU:> prometi- pensa. ~lUJllilo q'lB os :BIspos dlsst!1&m
Vêem os prezados ooleJIJ.~ como o
nno ultrapassa 500. O tratam'm- do foi. não a n6s do' MV'B _ pObrts no (Jongresso Eucaristl;,o recentemento que recebem êssea presos não de nós que I restamos de3~a. heclllombe te reallzado em BrllslJ.l\.
plenãrlo é sensivel' ao aS~lInto, tan:o
que me reduzia a trazer acs clebllt~s
fere o prlnclpios de l1umanidade. de cassa<;óeJl - mas à oplnlii') publlMais ainda: .!lO d.'l, 1 de Male. dp.~te
i ir
I d
(lomo demonstra o fato dá que ca bra~l1elra. à opiniãl) pública n'tc!C- ano, no estádiO do Esln~;;e Clube Maum pr me o per o o de um.i. nptlcla
todos os terl'ol'istas (Si,1) em troca nal. ,!os c_or!lcões do.s irmü.os bl'f1silei. ria Zélla, em 3lto Paulo .a policia in~
divulgada pela "OOrreIo do Povo", e
da libertação de diplomatas es- ros. esses fatos aqm llIto.adQ5 um a vadlu a praça de e.ll Jrtes Il prendeu
~~ào~~~~~:a~ea~~Pá~in~~~l~;
trangeiros tenham..se apresenta~o um. como foi pela Lidemr:ça do ao- centenas de trabalhadores que ali fes.
Ql1adrantel, em que 1~Z11l. a. intellgênno exte110r em condições fb;leas vêmo anuncIado que se faria. se el tej,l!vam a data d', trnblllh'>, DésseSI
ela candente de muito~ dos nO.'S05
normais."
fatos 'ViellSpm li tela 1105 debates.
trabnlhadores, hOuve um. de nome
COlegas.
1\l'ossellue a. nota oficiai do .00Pois bem. trm~s vêzes noticias cor- Hansen. que desa;Jlj,rel!lJ'l. Seu COl'110
A_
rel'am em jornais estranl:eitos. tantas foi encontrado perto do Museu do
Não desejo desviar o sentido -de'sta v.......o:
' v é z e s revistas tlubll~aram ontrl',,!l.tall lplranga: O fato fOI ~el}unclado .110
Interpelação e dêSte re~lstro mas não'
lO A SUpostll; precisão das dcnúnlengas. e V. Exas. -DOm li mtcll",Cm- Sr. 1?'I'esl<lente da RlJIlUblic:\ por smponso eximir-me de i1ubUnhar a Irllcias arroladas com os nomes dos ela que os caraet;rlllil costest.1rllm.' dlcatos ~e classe r~presmtatl!~s de~
se depo.s!tada nOI nOSIP.lq OUVido.' pejo
torturadores e tortu.:ados revela 11M flor negat'lio gelaI. Mas. uest,a um mJlhao de !J'illl11,lladmes b.asllel·
simplesmente, grande. Imaginação vez, há uma Comissl!;) Jnte"naclúrJal ros, Foi cQmunfcado ao Llder do GOSI'. Lider do Oovêmo a que. se n;o
me equivooa II memória serIa: "Hã.
dos informantes da CouliBSão' Ju- de Juristas qU(\.l'es)JOnéi'!; pãl'ece ter vêrno. Foi comlln'~n'lc.o ao Lider da
rldlca. Intemaéional, que deforma ouvido o ap,élo- da LlM:'anr3, do Go. Minoria. Nós ouvimos, de um e de_
fatos que esca.pam à nossa - sUa _
llscallzação".
os flltoS para serVIr aos pro,?ósl- vêrno. I .
.
outro. o fustlgamento verbal dCSIllll
.
tos
da agitação e da. subversao·'.
bl'ulallrlade. Ouvimos também do sr.
O S r. Heitor Dias - O que fiz foi
POI' Isso, tenho a honra de cone.- Presidente da República a garantia ~e
repetir declaraçõoo do jlllstre L~der neproduzl, diante do Sr. Llder do der o aparte ao eminente Vlce-Lfrler que inquérito rlgoroslsslmo seria aberRaymun<lo Padllha, e qu~ também Oovêmo e de seus corl'ellglonárl03, o pela Bahia.. .
to. para saber o que tinha acontecido,
..
com aqu/!,e môço de 38 nnos. lider
faço minhas. Ninguém porle M'rmar quadro do noticIáriO que se encontra
O fir. HIlltOr DIas - Nohre Depesindical
em São Paulo. Oorreram as
quo não tenlla havIdo no p6sto- po- na. opinião pública gaúeha, publicaUclal, aqui ou ali, algum excesso. Mas do 'por um dos mais consplcuos jar- tado. apenas )lara. sereaallll'ul p • dl- semanas. O Ocvêrno llledou-es muIsso nio 19n1fica. qUe a tortura esteja nais da minha terra: natal.
zer a V. Exa. que, há um e!1ulvoco de do. Um mês depois, n0551 nobre co~ nl n'·d
/. P ode ,_
de fatos
V. Exa.,
quanto
a a:Jref'.lai
De "...
.. t
l .....
a .... a no. P au>.
.....~ ..:
.""vldo
Qostarlllo de aíirmat, ainda. Sr.' LI- parte
ção dos
que está
expondo.
Em ega.
pu.....uo Franco ~lon
oro, in •
excessos JIOlIclals aqul ou tlli. to em der do Govêrno, que, _melhor do que verdade. fpi o Lider do O~vêrno uem tel'pelou li Lldernnz;a do GO'lérno slltil~s as situações do essaq ocorrên- a mInha, é a sua memúl'jB: m!licr dO pediu as provas à OPOSI',(dO e lilio a bre os resultados das inn~t1gações e
clfl~ foram registradas, mas Isro não que a mJnha, é a sua. preocup!'!.clto Oposição quem as pedill 110 Clovh'Il". dela. obteve 11 informaçâo de que. no
(juer dIzer que eJa. um'l. norma ndo- por l!stes fatos e por estas acusaçoCll. No caso. \lo Exas. é que devem e:;j~ momento. não ~stgva 11<l.h!Htada a
tada pelo Govêr;no brasileiro.
Sem dúvida, ressoam COI!, mais vlve- bir as provas provadas, nno s;mlJlrs respon~er. Mala dol.~ msps transcorza. nos sells ouvidos d() qu~ nOá nús- alega~ões de fôlhas de '"mais. Há reram e até hoje sóbre a~ conta. que
O BR• OT"4 VIO - CARUSO n' A 'ao - 50S
!ls frases do Lider do Govi\rno, um engano quando V, E-oa. se Tefe- pedlmcs an nosso GovêrlJo, ao GovêrCILL- seGm êdúvldad slilo latos que quando lLpal'teando o Deputado Hum- re à Liderança no sentiuo de que te- no D. IlUe nos opomos. no~ têrmos ~da
t am""m o
ov mo ep ora.
berto Lucena, reptou-o a que indloas- lIa sIdo ela reptada a uma prova e a Constl!ulelío que nos foi cAltorl'lld3. e
O Sr. Heitor Dlu, _ Evidentemente. se fatos, fatos sim, e não palavras. ~la.~ fUgldõ, llllando o Inv"rso r. ll!!e é oue·e.<tá-vi~m·a.ndo. nâo t'y?m(\s uma.
Pois bem, nobre Lider, devo confos; verdadeiro. O ilustre Lider Ra)lmundo única palavra.
O sn. OTAVIO-C~UBO pA .uo- sar que dentro dêsse esplnto;-dentro Padllha pedlu provas. não alellsQóes. A mOI'te d~sse -mOca me emooiona:
eRA - Proponho nao 111e desviar daquela forme. vtí!l'bal com q~e se ex- As a]ellacões estiío. de fato em todos multo mais do que a I'l'a,Jsama~õnlca,
no breve discurso dês'~ pronuncla- pressavam V. Filas. ao prlnClpio des- êsses noticiários. SOb:etu':lo nos es· do que a ponte que vai UblLr o RIo de
ta legiSlatura. flio sa COlld~zlU o Sr., trangclros, l:!abe V. Ella., Inclusive, Janeiro \I Niterói Oll 11 poml' qnc.
menta. Como dlzl~" \l "GJrrll"..I'

4,

I

Ex'.

'

'.u

Povo" fêz êste regíet.eo da Comlsllão
InternacIonal de Juristas, d" Genebra.
veja., Sr. Lider do Governo, é um
fato nôvo, Não se trata de Ulll1l. notícía, não e trata de um cdttortat,
não ... trata de uma "efE'rên<!ia. da
Imprensa internacional. 3:'rata-se de
um órgão, e é o próprio "Correio do
Povo" que o qualifica úlz~nd'J:

(Seção I)

Sábado, 29'

"

'.<"

DIj;RIO

transp~rá lag~
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~'1970

louvada emratos que lhe são trazidos o SR. OTAVIO-CARU80 D.6 R.o~ ra, dão-lhe uma extensão desmensuao conhecimento, a Olloiiç\i;), de",de OBA - E' verdade. oobre colega.
rada,_ :Bárbaros, criminosos, sim, cxlsmuíte,
a exís, , steneet - Estava ou-' t em, porque assaltaram bancos, rchá
tência,
em vem
nossodenunlclllldo
Pais ,I" torturas
f1- O Sr. CloVIS
vindo o discurso de V Ex
...
ram executores do mandado de UID
sicas contra presos po\,I~co', _Ó Go- aqui acorri, justamente 'qUIl~~O ~ rr~~~ érlme hodiendo em São Paulo, sevêrno a;ravés da sua,L-d.rlLu9a nes~~ tre Deputlldo Pedroso Horta, meu dJ- qüestraram ~viões.. seqüestraram dlC.asa, V.Dl tribuna e peJ~ fI' Opos. leto amigo, cuja inteligência e cul- plomatas e pmçaram nomes que bem
çao !lue o .ereça pr!>vas 13 - atos, A tura, não posso deixar de sem re' quiseram para que em 24 horas fôsOP?Slçâo nao se eX1ml~ dêsse dever exaltar, aparteava V," ])1'11. Pérml~a- sem levados para o estrangeiro. E as
~té @sbe instante, ofe.ecendÓ ,como me lIgal'a fhlalizar; em .,tôda a °hlS_ Jacles de todos êsses prisioneiros, que
exemplo, o que acabou de afirmar tórla polJtlca brasileira mesmo -antes emtiarca\.:am livremente não foram elD
o nobre Deputado Pedro'l!! Horta, queda Constituição Liber~I tIe 1891, OS maca" I1ao :foram auxíüanos por enapresentou uma OCorrllllCl!!, C0111.,reta, debates sõbre presos pollticas, pres- rermetros D~m por médicos, - 'que
e sabre ela pediu expli'~!lr.oi';; ao (lo- sões polítícas, assassinatos de PCllJtl- desceram no_México, na Argélía, sorvêrno, S. Ex' mesmo citou outro COS, torturas fazem parte da crônica rídentas, dando entrevistas contra o
fató ,trazido ao conhectmento do Ple-~. dlál'la.' O meu ilustre mestre Ollvei- Brasil, mostrain que ~ se torturas
nárío pe1q_,nobre De~L1ta.d, l!'J'anco 1'1\ Vianna de Saquarema ~tado do existem, não têm eSb extensão que
Ml>ntoro, também de Sãol Paula" Eu 'Rio. dizia.' que, no Ceará: quem não ~ Oposição quer fazer crer. MUlta
mesmo presenClelhá poncolI dillS, ao iem parente'que matou por motlvos Inteligentemente" refeflu-se o nobre
apagar das luzes, o .1Ilflf" I Deputado poíítlcos, tem parente que foi assas- Deputado E:edroso Horta que deterHumberto LUcena, Lid~r dà O;19siçl\P., sínaão por razões I;loliticas: '.Asslri1, o mínados países aUXiliam o Brasn. 00apresentar uma denüncte J'(rave à assunto é por demais comentado na D;10 a Alemanha e os Estados Unidos,
Casa, denúncia, que ·nã,.j era .sua, mas crônica polltlca do :Brasil. MM tsso é que denúneíam êsses atos de tortuqUE! estava consubstancia:la num do- não exeulpa. Estamos na "Revolução ras e genccírüos, Por quê?' Justacumento ussínado paI' wdm os pre- de 1964. que promete estabiilzar o re- mente porque são êles que auxiliam
sidentes ãe diretórios, a~adêmJe08 da glme democrático e trazer. novos TU- o Brasil, Então, procuram desaeredlUniver~Idade de :BraSI,ia'
l!:sse tl,ó- mos para o comportamento ,polltJco- tar est~ P~ls, em primeiro' lUg~r, juncumento referia 'Clarallle'\t<l epísedío, pessca! e polltico.partldário 'no Bra- ~o às naçces com as quais nos mais
além,de denunciar .011trM 'formas de sll. Desejava. que V; Exa. consíde- l1\te,-:cãmbio comercial, cultura. e ~ca
torturas, como o caso tle uma quln., rasse como é dlticIl o problema o- nOIDlCQ, mantemos. Por que sequ~.
tanlsta de Medicina; felta p-c;.~ione1ra lielal. O ,Esquadrão da Morte hEje ~ro!l oomente de diplomatas do Japuo,
estava, nu~ leito dr. hosp\tal, ein faz - parte de tôdas as man~hetell: dos Estados Unidos e qa Alemanha,
conseqU~r,cla de, IlevIélas pil1lelnJ,q. A NingUém, nesta Cása, ,pOOel'Ia adm!- e~ nossa te1'!a? J\lstamente porque
Liderança do Gorêmo, c~llturl0, pilde.tlr que o Govêrno ao Estado pensas- sao e~sns naçOes qUe J1llUl~êm maior
provas e fatos, Daí (e conclUI que se que o Govérno da República de- lntercamblo ocm o ,__BrasIl.' Mul\os
a 'simples palavra do representants sejava qUo individues marginais às ,dêsses j9~ais e rádios que divulgam
do' MDB;'que o é tamllé:a do povo vézes indiciados por crimes de r.-atu- talS notlC1IlS pertencem aos liberais;
brasileiro, como são os . Senhores. reza leve. fôssem, assassinados !Jàrba- mas hão os usam os 1ibe~ais: usamDeputados da, Aliança, Jil,'.lnovadora !'!Imente. oomo está aqontecenllo. nu- r.os,. as mais alls vezes, os ~a, subNacianal, não merece (lr~d,tl> do GO- ,!na vindita de ordem policial. Que versao. Essas campanhas mJustas,
vemo. :G:les querem D11fras,1lI'Ovas. A d1ficuldãde, a
apuração desses Ia- difamatórias! mon~lldas contra orenós, da Oposição, lntcl'ellS/\ tambérr" tos! Por quê? Porque 'ineumbllilos a gime brasllell'o, até com o auxíllo de
a verdade e sõmentê ll. verdade Sou autoridade' competente _ a Policia um prelado do Brasll, que vll:i ao esdaqueles que não admit~l11 q1le Ó nos- gC\1êrieamente falando _ de apurar trangelro para denegrlr a l;'atria em
50 partido por qual~q1ler motivos' as lubltrar11!l1ades em um setor ' que, nasceU, mentindo contra, o que
venha à trlb na f azer
d"
•
aqUI ocorre, tudo Isto está sendo fllif tõ
~ .:u I t
,soa a d~ um , V,, Exa" mais do qUt ·eu, sabe qUe to pa1'll descrédíto não, só· do nosso
a que nao ref! a a verdade mte- cSllirlt{) de ciasse xxx existe em tô- Governo, mas lia Nação.
gral.
" d a s as organizações, inclusive, na
.
O' SR. OTAVIO CAPUaO DA Ro.- nos,sa.m COnb'l'eSSO tillribéml"le ' Venhlim ~o :Brasil jOl'naUstas~ ~u'RewnÍJrci ri trãmité dos debates an·tes de. conceder o aparte aa prezado CHA _ Multo bem.
esta presente.' Hoje em dia llá espl- dstas, pollt!oos,. de Cuba. Ia" UUSSdl.
colega Djalma Falcão "e ao eminente
.
. '..
'
rito de classe' xx até cm assoclaçb<!S de qualquer lugar, para vel'em como
Vlce-Llder, da ARENA, Deputado 9 sr..,DiaZ1lllt Falcão ~- S. Exas. que não deveriam tê-los, como é o v!ve êste POV\!. Assl.sta~ a uma 'osClóvis Stsm:c1. Coloca-se o qUadro do llOlS, querem prov,as" mas I:1ão ace1, casÇl, da Igreja Católica, EXiste, we sao do .Congresso e verão (fIle Il(lui
modo se[:uinte: uma noticIa publlca- tam a palavra do Movimento Demo- esp1l'1to ' de olasse entre os próprios se diz o que, se quer. Consultem 011
da no "Correio do Povo" de qUinta- crático Brasileil'O,_ São, entretanto padres e bispos, uma soctedllde que j< úalistas para saber o qu~ publ!feira, dia. 23 de 3ulho, transcrevendo deten~es de mais d~ 213 da r'~flre: por sua natureza não ,e1evoda ter cam, "Vão ã. r.ua para ouvir as criacUSaçóCs de uma Comluão Iílterl1a- s,!!ntaçao, naclonál, no 'Congresso, En- csse ,fatQ. O Govêrno estã interessa- ticas que 'se ,fazem e ,saberão que
cional de Juristas, de Genebra, cUJo tao, @sse é {) inomen'~ para que 'v. do em apul'ar a autorla. dê5ses cri- neste PaiS, embora vivamos sob um
"ccrelário-geral é 'um ex-l'.!UnIstro de Ex~, em nome da Op"slo;ão devolVll mes bárbal'os que estão sendo' pra- regime lliscricionáno, aqui' romo.: liRelações, Exteriores da Irlanda, que é o repto ~o Govêrno.
',
tleados pelo esquadrão da z;1orw; vres, lívre.s, jnteiramente IhTe~, J;lara
órgão de consulta da ONU, relativas Já que a nóssa
I
ninguém 'pode dUVidar, Ai llao há criticar e, se'()ulsermos, pal'a comba1\ prática de torturas, com arrolame.n- fé, que a LideJ: ~vra, ~ã(l ~~rece elv,a de suspeição polltica. PrOSSe- te~ e conqUistar, como c1escjit. conto minucioso de eventos; na. mesma. lima vez ue el coç I di Go~erno, gumdo, nobr~ Deputado,quem ma- qUlstar agora o nobre partido la Opanoticia consta 11. resposta do Ministro liderados qcstãoa tãomjl1t:i~~a~sse~~ W~e:isaJavi~i1J1~ qn~ ~om~~r?amQ em slção, num pleito de jus~iça e dá
da JUs~lça, Sr, Alfredo tlu2aJd, onde aj:lUração dêsses 'fatll.S -J.S~'lma o êom mutou um aJm1ranfe ( rB!:1 . uem exemplo de llemocracia, cadelrlls UIIo
faz, como se diria em Direito P,roces- promlsso'de apoIar requel-Jmellto d; Costa é Silva f I Vlti que.d~to de Câmara Fed~ral. E-salbamljL<' at~
sU~I,~iVll, a contl!staçáo por negação MD~, na sentldo de ~".trar uma cO- pes, de lun afo de ~:i'1"gris ,u;arar!'- o. aov"rno, 'dará no rádio e /I. tel~vi
gCla~ nega S. Exilo., engl0bad~men- mlssao especial, exter~a"l1e lnqllél'l- pomos isso à Oposição sab::::iJs N~~ sno - ,COIsa ,(jue :nos Estudos '\.inl,~e, ti dos fS ff,tos que a Comissao de to. de qualquer que ~eia ;, nOme ':lue a Oposição nilo é por este crJ:ne l~- dos, na Alemanha, ninguém couus ça f i l1UC a, ti titul.o de_ Inlaglna- se lhe queira dar, pi\r!l qUf' os r"- IlonsáveL Mas existIa uma certa opo- nhece ..,.. tempos igUais, para. mauvos.
_:
"
'
p~'esentantes do Onogresso Brasileiro síção no Brasil responsável por êSStls te:nlos ; porqUe isso é da le! brasl.;
, Em TllZÚO disto, o MDBreglstra: VlBitem, as prisões di!3'P. Pa'.s e pOli- atos.bárbaros" Quem matou? Nós do lelra. um debate livre, sem ÔnUs ~ara
Primeiro, l]ue considera' InsufIcientes sam afIDal apurar se há ou niío toro Governo perg~ntarJalllos
também os partidos e par os can~idatos. :s êsoo
Os esclarecimeutos contidos na 'nota t~ras de' presos polítlJOS E a sugt's- quais foram os ,assassinos de um 501- o pais em que, existe ditlldurB, tOl'onclal do SI'. MInistro da JUstiça, até tão que deixo ti V.BJt:L
'
dado que cumpria seu dever, um tura.. em que se matam índio,!! :t.:ste
mesmo cm faM do que foi pilblica- O SR
'
chefe de iamllia como qualquel' che- o pais calunll1do, está a naçao camente l1fJrmacto pela' Liderança do Multo 'obr?A~USO, D~ ROCHA - fe de famllla no Brasil, que estava luniada pela subversão internacional
GÓVêl'110 no Inicio desta legislatura. Deputado gauo pelD lljlarte' nubre de, se!ltinela num 'quartel. AquêIes montada nos palses do .Ocl<'entet
em debate~ sôbre o que poç\eriamos
",
_
qUe ali se encontravam, aS,sltlram no Er!l. o qlle tinha a dizer a V, Exa.,
chamar "a controvérsia sõbre a im- o Sr. ClÓVIS Stellzel - Em prlmei- a~sassinato de um Inocente, Estamos,
"
,
S
prensa Intertmclonal".. Nesse debate f~Jl1gar, nobre Deputado, não quero VIvendo, uma época em que' não,: é Mo.to 1:tbri °TfVIO DA ROCHA . ' I,
'
entre 05 Deplltados' Raymundo Pacll- o ar ~ma argumentação de defesa fácll mUltas. v~zes perguntar quem UI o ga o , ,
lha e Humberto Lllcel1a, aquele lideI' gueGovêlno sl\bre o caso que ~ atri- praticou ou aquele ato. Quem matuu ttecaPitulo,breveme!1tJ•. o registro
do -Govêruo _prAticamente reptou _O. m.
" Ke~medy,p Qu~m matou Luter ~g? que f~a, e que foi tão entrecortado
MDB a que oferee.esse fatos é não paO SR. OTAV!O-CARUSO DA RO- ~t d; C01'1CiOld~ V,." ~a. e~ que pOI' tántos apartes convergentes de
lavras, para que 05 fatos _ quoà CHA- Pel'dáo. 'Deputado, ,Clóvis ~o~:;r :m t~Jen o n~a? li rn
radsil t'" 'lllac'es quadrantes.
taetu1Il
est ~ fô.osem rellPohdidos isto Stem.zel, mas nl)O tive a satl f •
, ~ o mu o, uma époc~ e
t
é, n ,nível dos fatos, fllssem desm~nti- de contar com V, Exa. entr ss aç~o violênCias, Fala-se em torturas
no' C?nsignava a no Icla qU,e U, Já. do
dos. Multo bem O MDB assinala que estavam no PlenArío, quando liz° que '!rasll. Não sou daqueles "que Mir- Rlc ,brande do sul, na llilnha terra
, nem ~a nota do' Sr. Mlnilltro da Jus- mlJnJcação. Na. l'ealidáde, até oa p~~: mltm ~~e existem ou não:. não os natal", dO:."Correld, do Povo", !'~. q~al
tlç.a. nem mesmo essa promessa públi. se_ute momento' estamos, à maneira' conh~ço., ouço as denúncias de V. a COmIS5!lO, Internacional 'le Jmisca e solene da IIdcrança do Governo do Direito Processual '-Civil' constl ,~a., aello que em poUtlea ali" ,de- tas de Genebra' acusava o Ovvêrno
',',
tulndo em mora a Llderançá, do ao: nuncias e as .alegações devem ser brasUelro de pl'átlcas ,.rIe to~ turas;,
'satISfazem. .
.
'
" v ê r n o e il1tlmando-~ 11 que pre t
apuradas sem o rigor' do comporta- Consignava a segUir a nota oficial dD
" Mal1lfe.~fn, pois, o MDB a sua In- ,adlmplemento~'ao compromisso sP~Il~ mento proces~ual~ porque em ,processo Sr. Ministro da Justiça"respondendo
;conformidade com esta nota, que jul- tlco de que se Investlu.
o "ônus da prova cabe a quem alega: a ~stas acusações .da Comlssão 11.tergll. lnauflclente. Este é o resumo do _
'~_
penso' qUe em politica todos nós de- nac!onal de Juristas de Genebra. blquadro dos debates que, de uma sIm- O Sr. 0161118 stellz~l - Desejo di· ...emos apurar, o qUe diz a Oposlç!io zin. afinai, ljUe' esta nota oficial do
pies notificação, evolulram, pelo vulto tfád~,l' :!l:.'{a ?ue, nao sei se por fe- mesmo que ela não' comprove. Mas; Sr. Ministro da Justiça não sl'ltlsfae expresivldade ,dos apartes quer e ou t ij ellcidade nossa, onde nobre Deputado, permita-me, dizer, ~Ia O,MDB, pelo cl\!áter geu(,ricc (j"&
O Sr: Dja!ma Fa/<)fio
NObre vlltlosq~: eÚ;c~:S~sospr~:;~o~a~~, :Z~: ~~s~1I ~f~S~~~?I. d~ ~e o~~~~a:: gi~reg~êr:~~ndpOo~ temá~I~a.. da :\Ofudsao--.
'
principalmente
imprensa
1llsm que
19ao
Jllr 1('1)
, Deputado OtilVlo-Cl1J"lQO da RDeha,. nfu1o. '
, ".."
. ' .....ftngel
"
- Int;'.
..nac Iona la,
• E'"
ma;
a refe.rlda,

I::entura..
o
de :Bralsília. São valõxes humenos que estão
sendo sacrIficados, que' estão perecendo, sem que o Governo até lIgora Dote V, Exa.: 19 de maio, 19 de .juil1to, 19 de jU1110 e se aproxima 19 de
)\.llôsto - nos tenha dado qualquer in:~ormaçíio a me respeito Fica a LI'~el'ança do Govêmo aprazada, ainda
no curso desta semana, dar-no.q as
contas que, de um lâdo, nos foram
pedidas e, de outro" nos. foram otere,eidas,. mar, qUe aluaa nao reeebemos.
Há um ponto de, lllterrogllçáD na
eonscíênela de um mifuilo - uni mí1hilo, Sr. Deputado, - dD trabalhajiores brasileiros,:
''
Quem matou 'Hanseu? por que o
seu corpo foi encontrado abandonado
nos jardIns que vlZinhlÍm o Museu do
Ipíranga? Ninguém sabe. Nesse assunto nlnguém mais, tocou. Mas é
preciso que u. me voltemos. E devemos voltar porque, êle día respeito a
nossa dignidade de brasileiros. 'Não
são jornais europeus que estão noticiando êsse doloroso episódio. O fato
foi noücíaüo aqui; --foí proclamado
pelo Litler do Govêl'no e pelo' Llder
- 'da Oposição, foi objeto de uma respos~a do Sr. Presidente da Repúblícà. Quem matou Hansen? Em que
condições -foí morto? Por qUEj jOgaram seu corpo num terreno baldIo?
QUem é o responsável por êsse homlcidlo? E poeso adiantar, a',V. E:tas,
que foi homicidio cometido ém, dependencla da policia. E vou prová-io,
ce antes nllo merecer da. nobre Liderança do Governo as 'élqlllea.çõcs que
peço c II qU;l t€nbo c:l:!reito como reí?resl!ntante do,povo e a que têm dlI ':relt!) um milhão de trabalhadores de
São Paulo.
O SR, OTAVIO~CARUSO DA ROcH'.A -MUito obrigado, Deputado pé,droso Horta.
"
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<lOta oficial do Sr. Ministro da Jus',iça tampouco preenchía aquêle comoromísso, oferecIdo Iívremente pela
t.lderanr;a do Govêrno" de esclarecimente de fatos análogos, se ventila:los, A propósito, faria a referência
de que, alndr. durante o recesso,
quando no Rio Grande do Sul se
ti' envolveu o II Congresso Regional
dos Advogados, eu, que sou acima de
tudo um advogado. não sou um politíeo senão : incidentalmente, ofereci
aquele Congresso um projeto de lei
para o qual pedi apoio e aceitação e
que Instítuía garantia processual a
díreítos humanos durante a suspen. são do "habeas corpus". li: a seguinte
a l'Eldaçiío dêsse projeto de' lei:
"Art. 19 Os presos incomunicáveis, desassistidos de "habeas
IY:PUS", enquanto perdurar tal
(;i tuação,
terão. direito à entre~ista com 'membro do Poder .Iü~:"lário Estadual, na conrormídade desta lei, para ass~gurar a
'Observância. dos direitos humanos
.) do i 14, do art. 158, da Carta
'Constitucional outorgada.
. Art. 2Q A entrevista será reque. ~'<la pela parte ou seu represen, nte ao Juízo de 1. Instância do
il",oder Judiciário Estadual, sendo
fPístribUida. ã. Vara a que os ce~igos de Organização Judiciária
t11stadual atribuirem os feitos de
"habeas corpus", e' deverá reallar-se nas 48 (quarenta e oitol
orRS,seguintes ã. apresentaçao do
pedido.
, 19 Da. entrevista do ~I~ulal'
'~a Vara. com o detido, que ~e reaizará no próprio local da. deten. ão, <.u na sala de audiênoias do
orum,. será lavrado tél'lllO prório, na conformidade da legislafio processual penal, subdtsidiàente aplieáVel Ao espéeie.
§ 2q A parte, ou se, rejlresenI~ante, na. conformidade dêste al'~Igo. poderá requerer até 2 (duas)
'jntrevlstas por semana; enqua.nto
, ' urar a incomunicabilidade desaslstida de '!habeas corpus".
Art, 3Q A presente lei mtrará
em vtgor na. data de sua publicação, até o restabelecimeL'to do
instituto de "habeas corpus" revogadas as disposições em con-

!
~

'tJ:ário. h

.
Itsse projetá. que apresenf.e1, durante o recesso ao-II Encontro dos ad"ogoelos .gaúchos, recebeu lá aprovaç40 maClç9l.

Jt:~~.~:'g~~~mildt;~~b~;ntd~~c~
na, esse mesmo projeto de lei ao
Conselho dos Direitos Humanos, co-

mo contribuIção, já a.f não como ad-

vogndo, mas como individuo, como ctdadão.
'
Por essa nU,lIra, decebi a aprovação
o apolo do Instituto dos Advogados
l'lJo Çlra11de do Sul expressamell, em ~flçtos que, em oeasião posterior,
lIrOduZlrel, quando. efetuaI' aqui
a
JustUlcativa do referido projeto.
On t.em, IIfinal, recebia o seguint.e
oficio da. Ordem dos Advogados do
Bras11, Seção de São Paulo:
~ "
Baú Paulo, 11 de julho de 1970.
Senhol' Deputado:
Tenho a honra de comunicar-lhe
que o Conselho Seccional da ordem
dos Advogados elo Brasil, em sua sessilo do dia 7 de julho de 1969, acolheu
proposição formulada pelo Conselhel1'0
Ralmunclo
Pascoal Barbosa,
RJlolaudl? conseqüentenmen.te, Oprojeto de 101 de Vossa Exce1encia.. que
permite ll- (odos qua~tos fore!,ll detidos POr fl!-tos para os quais nao exlste o remédio do habeas corpus avls~lI1'-~ com membl'!! do POder .:rudlciár.o, enquanto. nno cessar a. lllcO~llnicabill(Ülde.
'I'rata.ndo-se de problems de iuter&se geral, o expediente foi encami-

ti
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n1111do ao oolendo Conselho Federal em verdade, preso
politico não ha para V. Ella., literalmente" palavr..
'la O~em dos Advogados.
hoje no Pais. Há presos envolvidos por palavra, Eí-la:
it
em contestação p<llJtlca ao sistema,
"Por outro lado, é notório qu&,
Aplovel o-ma do ensejo para exter- vigente, Impllcados em seqüestros, IlSapesar dos desmentidos, há bém
na!" a. Vossa Excelência meus protest
t
te
tos de dlstínta e elevada. considera- sal os. a os de rrOl'iS010 e guerra de
na. eonselêneía da nossa poviva.
tt
d
,guerrilhas, A prova mais evidente de
pulação e milito dífundlda, na.
ção, - João Bal' tsta Pra o 'ROSSI, que o movimente re!)l'imtdo não tem
optníâo
públioa. ínternaeíonai a.
caráter politíco e que, entre os prePresidente.
convicção de q"e é relevante a 'inO referido 'Projeto d~ lei se encon- sos cuja resgate ioi exigido por se.
cidêncIa dos casos de tiJrtul'a no
tra já hoje proposto, na' Câmara, ao qüestradores - e o número dêsses
Brasil."
exame dos 51'S, Deputados da Maio- presos aünge mais de meia centena _
ria e da Minoria, Virei oportuna- não há poliítcos, ulio há membros da
A dúvida. emlneute Lide:' do GOI'érmente efetuar-lhe a der,esa., justlfica- oposiçiio conssítu ;Ional e legal dêsW no, não é do MDB, não é de um moço
tíva, defesa d~ ordem tecn~ca. Pare- País, Não ha dúvida, isto é bem ela- Deputado, muito mais advogado do
ce-me! sem duvida no r~stlo do pe.n- )'D, làgícamellte ChI'O: 'os re.sgatados que político,
que aqlh 'se encontra
sarnento d,o Depu~do Djalma Falcao, são todos integrantes de grupos sub, convivendo com V. Exas. Á dúvida
que ,o apoio ofereeído ao pr~Je~o pelo versívos e' sua. líberdade ínteressava <la Conferência. elos Bispm;, na Pastoral
partIdo do Governo. pela MRJorla, que
.,
.. ,
,
possui condições dI:' aprová-lo de pla-, ~os, sequest.ra,dores, . N€nl1?~ dêles é de Brasília, aprovada por 159 votos a
no arrendaria o debate da. centro- pollti~o Inte;<1 ante da Oposlçao legal e :U. A edição que tenho é do "Jornal
vé;sia que se situa mUit; nitidamen te constitucíonat ríêste Pais, Oposição Que do Brnsrl" de qUinta·fclrn., 28 de maro
a. respeito desse tato difícil e árduo, 'li., Exa: integra e honra com sua in- do corrente 'U10.
-"
tehgenÜl:1, com sou esptríto .pubnco,
Por isso o MDB, também ;'11'. não
>'01' Isso 11!esmo, COlUO, em, Direito COIl1
SU2 bravura e sobretudo com a
Procl'.ssua~ Clvl1 exist;e o 1I1S~ltutO da sua gl ande cultura. Agora permita-me se pode tranquítlzar, satisfazer, tomar
por
encerrada. a coutrovérsía diante do
ínterpelacão e tal1,'bem aquele outro comunicar, em resposta ao apelo leito
pelo qual se cons,tJtuem 05 devedores pelo ilustre De,J!ltido Pedroso Horta desmentido, porque nós já não nos
em I)-lo)'a. o, Movllnento Democrll;~leo a qU1'1U rendo também homenagem: achamos em maio. Em maio hana.
~rasllelfo, J el!lst~ando a Insu~ic.len- que o SI' Lrder "a MaiOl"1I
' desmentido reiterado, repetido, reneera da nota ofiCIal do Sr. Mmlstro
_
" '
.
I, ~m Em vado sôbre o qual, j.\ naquela época,
-ia Just,iça diante de um órgão res- lnao~ oficio ,d~ Exmo. 81'. MlIllstro ria caia
a frase dubltatíva, de modo 1.-.·
ponsável idôneo e jurídico registra .Just!ça. palt'I~lp:t.\lclo-lhc que o Se'e serena. expressa nesse trecho
maís, que essa nota oficiai é insu: ~hor_ Secretano de ~egurança, Pública pídar
transcrito
da Carta Postai.
1ieiente, mesmo diante dos com- ue Suo Paulo gal'a~t1l1 a apuração 1'1promíssos' públicos, assumidos pela. gorosa dos atos e das responsabilídaPor isso, tnrcusmeutc, ucmoramos
Liderança do GOverno, esperando, por des condizentes com O caso reíerído ainda, nós da OpoHlçao, naquela siconseqüência, que em próximas seg- pelo Deputado P~drol,) H01'ta., E' :l- tuação em que nos achávamos ao
sões venhamo, a l'eceber esclareci- ,declaraçao elo Sr. Secl'etúno de Segu- iniciar estas breves palavras; soli.
m~ntos amplos e oportunos, de part·e lança PUblíea de São Paulo, em, 00- citamos aos Lideres do Oovtl'l10 que
da Liderança do Govêrno, e - quem nmnicaçâo ao SI'. Ministro da Just!- compareçam à tribuna '.) Jll'l'htem
sabe? - possamos abril' o debate só- ça, que dela deu ci~lIcjl> ao LideI' da aqueles escJar~~iment.JS que se combre um fato que não foi ainda tra- Maioria.
pl'omissaram, perante a. opinião púzido a debate a saber, a controver.
blica. nacional,!\ l'fetival', (Multo
sia. sôbre presul1côes e !lldicios
de
O SR. OTAVIO-CAll.USO DA &0- bem;
11WtiO bem. Palmas. O orador
prática. de tortmas no Brasil, fatos eRA - ,Recol?o com a maior sünpa- é, cumprl1ll(mlado.l
e provas, e principalmente a contro- t!a a relteraçao dos argumentos convérsilo sôbre o notlciilrl0 da impren- tidos na lIOta, ofiClial do Sr. Alfredo
sa internacional.
:Buzaid, Ministro da Justi!!t, ora. feita
,
_
pelo enuJ1ente e culto Vice-LideI' pm Discurso ,do Deputado Clovis
V. Exas, ,sao testemunhas de que o em exerciclo da Lidera
d G -,
Stenzel, na sessão Vespertieminente Líder Humberto Lucena em no D
'd D
. nça o bvelnenhum moment,o colocou êsse a,s- , ' ep~,a o ayl de Almeida, Regts·
na de 26 de novembro d.
sunto.elU contro"érsla- neste Plenário, t~o. porem, que,~nto aqllel~s declar&·
1970
Somos também testemunhaS de que çoes do Sr. Ministro Buzaid, quanto
sempre o negaram, por contestação e estas que V. Ex' vem de produZir, en.
mediante o chamado argumento ad quadram-se l}~ pla~o da negação ge.
O SR. CLOVIS STENZEL:
!
persona. Agora, ad persona, que se ral,. peremptól'la. Sim, mas não ins'
hâ de dizer de uma comissão inter- ~Ulda com outros incltclos, presunteomo Líder) - Sr. Presidente, Senacional de juristas? Por -isso, espera- çoes, fatos, provas ou garantias que nhores Deputados, ao entrar nesta Cllsa,
mos se abra. afinal, ocasião para que não a das condições tisicas das peso na tarde de hoje, fõra·me anunciado pela
o Sr. Líder do Govêrno ofereça 06 soas que tenham chegado .ao estran. Liderança que 0_ Sr. Deputado Paulo
'f'J'(\larcimenios que se Impõem à 01'1- geiro,
' B r o < s a r d de Souza Pinto. lneu conternião públlc~.
A frase do Miníst,ril Alfredo BUzaid râneo, iria ocupar a tribuna, na Ordem
o Sr. DdyZ de AZmeida -.:... Permite consta .de sua nota oficia,l--e substaft- do Dia, para produzir discurso. Homem
V Exa. um aparte?
ela o unico argllm"llto pl'obante que reconhccidalllPnte combativo, culto, o
•
V, Exa. traz ao Plenário Ei-Ia'
fato anuncIado levou-nos à cxpecla"va
O SR. OTAVIO CARUSO,DA RO~
.
.
d
"
CRA - Em atendimento às solicita"O tratamento .que relrebem ês- o ,,]vo d" ""a oração. Entretanto, S.
ç6es do SI', Pr<!sidente, gue por trê.s
ses pl'esos uã!> fere cs prlncipio.~ Exa, .lêz. discurso de despedida, d~s·
v~zes fêz soar a dJummação que
de humanidad~, como demonstra pedida de,ia Casa, como êlc mesmo
o fato de que todos os terroristas anunciou, despedida do Congresso Na.
anuncia. o término do prll-Zo e. já com
con';lC!lcen!lênela. fêz. estender-se o
entregues em _~tl'oca. da Iiberta~ão dona),\> ao qual dedicou anos curtos, é
!lOrarIO, sJll~-JIIe obrlga,do a. pel'gunde diplom3~as E&tmug('iros te- yerdade, da sua cxislência, 1111lS n,cm por
tal' a S. Ex· se é posslVel o aparte.
nham-se apresentado, no exterior, ISSO vazios de conteúdo; muito ao COIlte.
em condlções flsicas normais,"
trário. repletos de serviços, de discur50~
O SR. PRESIDENTE
Veja. eminente_Ltder do Govêrno; que aquI produ%iu, e/l1 que os conceitos
, assunto de tanta gravidade, assunto - como não poderia deixar de ser _
(G:!ra/do F1'l'itt!) ' - V, Exa. pode de tauta profun,lidatl~ humana, que for~m enllti,
' dos com sabe doria. Por que,
conceder o aparte,
tão longe alcan:;a. 110S niveis eti-::os de enlao, a mmha presença nesta tribunal
O SR. OTAVIO CARUSO DA RO- uma coletividade, que tão l'eltel'ada- Justamenfe,.Sr. Presidente e Srs. DepueRA - Com a anuência. dO SI'. Pre- mente vem se:110 controvertido no ce- tados, para reconhecer OS méritos par.
sidnte, é uma satisfação. '
Ilário da opinião llública mundial, náo Jamentar2s do ilustre Depufado que se
O Sr. DCll/ de Almeida _ Agrade- pode, 11. 110SS0 ver, cingir-se a. uma. ne- despedc e ohservar, ao mesmo lempo
ço a V. Exa. e ao Sr. Presidente a gacão de ~rdem .1m'lI!. l.nll vêzes reno- que ~Ic. um ledor de Rui Bnrbosa, podz:
opol'tunidaàe que me conferem para vada e mIl vêzes dUvld8,da, çomo o se ,dIzer. um diSCípulo de Rui. pais quc'
ê.ste pequeno, sumârlo aparte.
diz a Calta Pastor81 de ~rasi!la 1'1'0- assIm se tem proclamado por inúmer,,&
, f e l 1 d a nesta Cidade não ha mlUtos me- .
t
'rem êle o unico o~j~~iv~ de lelt~brar ses. Quer V. JExa. Sr. ,Llcler ào Uo- vezes, quase erll1ina, su" oraçno como
que a filosofia. [la. VIO.enma so tlans- vêmo, que tanto me honrou com és- Rui o fê,z ao término de slla vida púformou em vlolencta. efetiva. Esta· te debate, ouvir 11 dúvida que sóbre blica: ~Qlle <li:er de. ta Rcpúb]jca/~ Rui
lllOS. num, século t'lll qu~ _o peUbD.l,nen- essas afirmações levallt'!. e Ell.'gue a o crindor dela, encerra SlIa vida' públ'''~
to Iil 111sJ)lraclo pela palxao. As lel.eo- Carta PMtoral de Brasllta, que não em magni/lco discurso, deslludido com
loglas maream o accnuralllcllto clêsse nós do MDB, mas V. EXM" elo Go- a República,
pl'imarísma passional., !L Irlanda mes· vêrno, tanto l01Wl1.l'am e eloglaram,
1I!0' pâtl'ia do SeCl'et~I'IO-Geral do 01'- Vou l~-Ja, Excelência, para que nào São passado,; -~"tellla anos de vida po"
gao que apo~ta sevwlUs e t{~YtUlas no d1gam q'le há dú"ida e para. que nãO IHica, As desilusões do haiano imort)1
:j3rllSll, é hOJe p.aleo de vlolenClas 1'e- se diga que é ft'ullJ de 11m espírito vêm num eco. cada vez mais extenso e
lIglosa.s, que estao mOtiVlmdo tCl'rlvels partidário ou de um repto de facclo- CI~S(elll" em lodos os seus disdpulos.
lutAS .\"10 seu tel'rltôl'lo, O Sr, :Mlnls- sismo. Não, Excelência, serena tol co- N,,':. se Irala, portanlo, de um fato n6"(I;
tro "''' Justiça, ~a nota ofi!Jial, t'n1 mo a elogiaranl, e.~la Cal'ta Pa.~tom! é t~o antigo quanto a pr6prhl Repüresposta às alegaçoes da enUoade re· dos 'Bispos I'eunidus em BraslJia.. Te- Llicn,
ferida por V. Exa. que rceollllecem')s nho"a aqui entre o~ subsldlos de Clue,
P'
,
de nivel subsidiário da. ONU, nega pc· lJOrventul'a. prcci3nr..~e valer-me para - mister q~!l' med'fel~os ~õbre os s~ns
remptõl'lllmente a exIstência ,de pr/)- enfrentar a. exceisa. retórica de VOESa., llJ,ales, rep,ubltcanos, e não só em suas
00& políticos. Estamos cel'tos ele que, E>fcelências. Tenho-a aqui e vou W-la vll'ludes. Coerente CO!l1 B 811a formaçlla,
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·outrinári~.o ilustre Dbputaclo Pa.ilo ção amerlc-ana não poderia acolher. que .uma permissão

para tudo: permissá'o rll para defendê-lo em qualquer acusaç5"
a ConsHtulQllo ,costumeira ínqlêsa nào para falar o que bem se' entende. per~ 'política que não' seja de subversãov f
poderia acatar porque outro é o povo, missão para se proceder a .hel-praser, Sr. Milton Campos e V. Exa , escrc
.,
~
.
permissão paar realizar tudo que esteja veram trabalho par,rp Coiiqresso .B"
Tantos políticos e tantos doutrinado- na vontad&de cadjl um.
'.
síleíro a respeito de observações ql
res passam por esl'l tribuna. e, tõda Vi'Z
, I
que isto acontece. trazem -sempre, quan~sse princípio liberal desapareceu e fizeram em todo mundo sôbre o Pode
.
do informados e formados 11().. Direito morreu com a prôprla Revolu ,ão FrM- Executivo. • •
Público Ideárlo de' outros povos. a de. cesa- que O, sepultou no terror. A de() Sr. Nelson Cilrneiro _ Poder Lé.
sllusão • do amargor. A realidade Lra- mocracla é organização e solidariedade. gislativo'.
slleira é outra, inteiramente dístantc da- Se é organização! é solldanedade, coopeO SR. CLóVJS STENZEL _ ...
Se;jn uma discussão acedêmíca.: neste quela que os doutrínadores do nassndo ração, c?~el1dimcnto,..\ :cdprocidade e
_nstar,te. retornarmos às velhas teses do tentaram fazer' vingar nUll~ povo que responsabílldade, E e 1510 que quer a e sôhre o Poder Legislativo. A dlm'
:. residendalismo e do parlamentarismo. reage contra tudo aquilo que ele não Revolução de março de 1964. Tõda vez nurçso do prestigio. a diminuição Iegi,"
as não pOS30 esquecer uma obra que criou.
'
"
que cairmos no pecado do retõrno ao feeante dêsse Poder lã está meneiom,
ainda estudante de Direito, de um dos
,,',
b
do
reqinte que tudo perrníte ao individuo. da por V. Exa, e ' pelo Senador Mílto :
atores ,publicistas que o mundo couheSr.' Pres~lente e Srs. ,eputa", ~ cairemos em freqüentes crises. A época Campos. Portanto. não c de' estranha,
'eu. chamado Bouthmy. E' de deJ~er? .restauração da ord:!l1 I.egal.,no Bl'a~~ é dívcrsa i-, A Nação hoje sabe que não' não se trata de um caso brasíletro, comDepu tado Paul:
,0 parlamentarismo. mas tem o pn;'iÍcio não será concessão de mnguem., l?e. t, pede mais viver em crises e que muitos o, declarou o" nobre
a edição brasileira de Campos Salíes, to, nem n~, vontade cl? Sr. Pl~~tdwtc homens públicos não devem maís querer Brossard, a diminuição' da ímportâncí,
r>rdácio que: segundo a opinião do ~.~~ da República. que enfelxa, )le~tc Inxtnn- viver de 'crlses. E' mister p,tentarmos institucional, do reqlme representativo,
_
or oue esta na rtrlbuna, encerra tõdas te. podêres, maiores. do <lne,.o .P:·"Sldf~t~ para a missão democrática epedaqóqíca, Mas ouço o seu aparte,
. n discussões que poderiam existir a rcs- Costa e Silva, esta n iestitutção l?:na como disse. 'do Movimento de Março -, O Sr. Nelson Car,;ciro _ Permita.
eíto da adoção do sistema parlamentar da cham~da ordem legal democr'lbc~. de 1964. Então novos dias hão de sur- me. Apenas ressaltei, quando V. Exa.
e \íovérno em nossa terra.
porque nao foi ~a_."'ontade dos Prcsí- gir Rara o Brastl no que diz respeito recordou a ditadura férr<'a do- Mareclta:
dentes da Revo!ttçao a quebra da or- à plena' ordem legal, tão desejada'. A Floriano Peixoto e a fiqura de Rui Bar"
'Os 'males da época atual, a meu ver. dern .leg~L A q~ebr~ da ordem :ew\1 : êsse respeito. porém. saiba esta Casa bosa, que naquela época se assegurava
lIão estão no parlamentarismo, ne-i no constítuclonal veio )ustamente daqueles que os instrumentos excepcíonz.is do G,,eos acusados de crimes polítfcos o di,
esldÉmdalismo . Os males da época
f
d
1t Casa e prin
1
que. azen o opos çao nes a ' :
-' vêrno estão' se tal maneira sendo aplí- relto de impetrar habeas -cotpus; Pouco
- f t't!t.ente, como os d a época passa...a. cipalmente fora. dela, dcsrespC'ltnrí'tn ... a cados com -o riqorlsnio dessas' intenções importa
se o tribunal o concedesse ou
torld d I ' I
do a R -volução c
'.
o os costumes polítlcos , Com ore·
O" ~ e e a CI•• ev~n 'I'
c
,
' 'que o próprio Deputado -Paulo Bro'sard não, O que se assegurava era o direito
I lme parlamentar ou com c regilne pre- aau novos
Atos Insl1tnclOna s.
d Souza, Pinto, que ho'le se despede _
de impetrar êsse iJabe"s corpu.'. Nós
, f idellcial. com o poder polítiCo confiado
,
I,
Congresso. ou confiado ao Exectl'-Ívo.
Não' se queira, Sr. Presidente. atri- 0 Rio Grande do, Sul é testemunha - sel·lamos. nobre Deputado, o último paf.
!lifío tHemos só por ,isso a solução dos buir aos governos revolucionários a res- com sua~cõmbatividade. ocupou a~ trle- do mundo. a mais triste nação' da terra.
'probkma,.· nacionais. porque, se tratará ponsabilidade unipessoaJ. partidária. ou visões e a.• rádios de no.>sa 'terra. di- ~e até aqueles acusados de crime.~ co-,
I~
"
I'ns
restabelecer _ 0,1l1le1
zendo o quem ' enféndia.'tecendo dás cri- mUÍlS. ~ã~ , se permitisse o julgamento
remp~l', d
e remrma
pe Ih
a le'I e pe'as
,,,
. go\'ernhmen"'al.,de
u
'"
-..
~ltujções escritaS. e<não p~!os costumo}. _ . 0 bem. cuja quebra. cujo fruto não tic:as mais acerba~ ate hoje ouvi as -ao pela Justiça. Isso V. Exa, nfio encon,
,
. lhe pertenceu.
Govêrno da ReoÍlblica e ao Govêrno do trará nem nas nações socialistas. Quero
I Qviei legis sine mori1ms!. já diziam os
Estado. com o' brilhantismo da swi in- dizer a V. Exa. que. clu')ndo eu
o
tomanO">. na sua tsabedoria poliUca. Que
Ne~te instante. Sr. Presidente, no dei- teligencia, Nenhuma vez o Govêrno. in. Senador Milton Campos, caminhando pe,
i da le: sem os' costumes/ No combate xar esta tribl1l1a. devo reconhecer. na <'(ninado de antidemocrático, fêz.IL'1'; qu"l • las estradas deste mundO l examínmnos
• 1I1re a.' jll~titulções escritas. a lei. e oS flgnra do ilustre Depu[aqo que se des· que,· adv<'rténcia, Se alguém no Rio a vida dcmo~rática' dos países! cOJ1sta~
!:09tumes. em tõda a história o, que tC1t1 pediu. 'meu eminente colega Paulo_Bros· Grande do, Sul. terra do ilustre Depu- ramos que, se diminui o poder legisla.
'v,oncido são os costumes. nunca as leis., sard de· Souza Pinto. a expressa0 de tado, foi til'ado da televisão a pretexto tlv" no ,sentido da elaboração e oa inIA leI (} sempre a expressão de um ideal servIços prestados~ ao me~1 Est,;d<ó. E' de comportamento excessIvo na' lingua. ciativa privada das leis. ao mesmo tempo
toa;ingíveI. E quando está escrita ell1 homem inteligente. professor hrllhallt,', gem não foi nenhum correligionário seu. aumenta Sua capacidade, de fiscalizaçãO.
forma de ideal. muito alés rias pos>\hi- Mas. não poderia tambélu, Sr. Prcsl- mas nosso. da ARENA; Eis, a l)',aior
Brasil de hoje. 51'. Deputado _ e
ííd~de-' de comportamellfo. persistirá denle descumprir o dever de contestar prova,'a den:#lUs[raçãomais cabal li" que sobre êste. aspecto Convocou.me, V.
sempre. Ctn cada um de l1Ó:iJ a gl'tm~~ algun's dos 'seus' conceitos poís. atri~uiu o "leito, no, Rio Grande do Sul. foi dc~ EXa. ao debate _ se tôda a bancada
"ol'gunt,,: por que a lei não tem cficft· ao atual Govêrno da Revolw;ão a caus" m;crático. u~ ,verdadeira acepção da pa. da ARENA. inclusive a Liderança, qui.
Jt!a/
dos mal" constitucionais por que passa... lavra. O que não quer O: Govêl'no nil ser saber quanto ganha lim recenseador
I, Ainda "'!Item ou anteontl:m. ('m discur- mos e, que são reconhecido., por sinal. Revolúção é que a Nação, brasileira. é uu um empregado da Iinlpe:za publica de
• 0 produzido '.nesta Casa. apontava-:;e pelo Presidente Médici.
que esta tribuna. a televi<do. as rádios qualquer repartição federal dêste Pais •
-excessu de legislação. ,:1e leis. isto f.
Ao terminar." quero letobnjr também e os jornais seja~ o ~ciculo da subve,:- V. Exa. ~ tõda a ARENA junta, todos
, excesso de itltenção de' ordem legal, ao nobre Deputado Paulo Brossard de s:lo em no;;so PatS; nao que! qUe conCt- os 280 Srs. Deputados 'que Compõem o
mo lima das causas de u')ssaS crisz::. Souza Pinto _ e S, Exa,' há de re- 'temos os Jovens ,e, os oper~rtos a sub- seu partido. não poderão encaminhai' um
~. BlIac Pinto. 'ouando fê7. publicar;, scu cordar comigo _ que o seu (!rande mes· levar a: or.dem ~~'stentc; nao quer q.ue p:dido de informações 'ao Govêrno. a
cde
UlUle mec:rl1l
leis. apontava ma!s' de t
I'der Raúl Pilla em Bois discursos o desrespetto atinja a segurança naclO- nao ser que haja propOSiÇdO transitando
'!t e", mil. as uuais. hole. devem ir a '111m,,,
re e 'od"u nesta C''asa ná énoca ano na1. Entretanto. a liberdade politica de nesta Casa. Veja V. Ex:a. a que ficou
(l
que pr uu
."
·t·
G'
t'
1
ilil. havendo um sociólolJ'J, -no Ri'> ce terior à Revolução de 1964.
apreciando cr, Ica a<;, 'oVerno es a. a .mell ver, (e 'reduzido, o poder d" fiscaliaação do Con.
'1s'leiro. p.afcrido- esta irônica verd de o que ocorria aqui e lá forá, ajuizando tal !l1nnC1ta acatada e respeitada que. sI: gresso Nacional ao contrário do qut
~(Jc!olQl1ica: <::mais, de' :I'J nze mfI leis. e julgando a situação brasii~ira, chegou Ruy. B~rbosa. no. seu tempo•. encon.~rasse ocorre naqueles pais"s em que 'Se dimIh>ltando ,ímn que faça com que se .Z,Ull1' a dizer que a subversão não estava só as hbeldades hOle ,:,Igente~. haveI ta dc nui a função legislativa, mas se alio'
pram tõdas a~ outras..
' '.
atacando o Govêrno. mas estava no re~onhecer qne a ditadura .de ~Io:iano mental' fUI1Ção fiscalizadora, Esta é a
O, problema político - brasileiro ndo se Govêrno; que o Govêrno não se estava PrJ.xoto. a ,de J8~3, como _.:le d,sse.· la. 1tção que l'fitá no trabalho do Senador
Mi1ton Campos. a que tive a honra de
equIparar-se
'l:esolve peja reforma institucional e.cri- ~~I',~ndo ao comun)'smo subvel'sivo. mas dmaiS p:,d,erta
t
R v I as
ã franqutns
t
•
ta. nem com a atuação lelJisferante diu- já se estava tomándo comunista c' sub- emocra Icas .que a c o uç o ou orgou llintar o meu nomt'.
,
furna do COltgresso. Tem de ser atln~ ve •-sl'vo . Atl'ibuia êle infiltração da sub- ao povo bra~lielro.
, O SR. iCLóVrS STENZEL _ Mas.
g:da nas suas ver.dadeiras font".. E es· versão 'em tõdas .as instituições democrá·
O Sr, Nelson Carneiro _ Ouço. com a!nda .' assim. nobre, t;)eputado Nelson
- fas sfio o povo. o costume, A rea.lidaJe ticas: no Congresso. na Igreja .. na im· o maior agrado. V. Ex" .• nUma alo- CarneIro: parec~-me' que se V. Exa. ,
Social é "ue se deve .modificar.
prensa e em tõdas as instituiçõ"s, de in· cnção que bem recomenda a sua tradi. te~ razoes. falta-lhe a razão. E ex:
terprctílção da opinião e de formação ç5.o nesfn Casa. Mas. no _momento em plJco o meu pells;unento: é verdade que
Il';:sle. o grande mérito aa' Revolnçiío da' opinião públka. Bra a crise brasi- que V. Exa. se refere
Rui Bárbosa
não existe o 'haiJeas corpus para' o crime
Se março de 11164. Não se deve- huscar lelra que instalava. não com a respon- e às franquias democráticas do ~empo da contra a .Segnrança Nacional. Se o tezo.
as tontes do nosso compol'tamellto p',li- sabílidade daqueles que salvaram 0, Bra- ditádura de Floriano PeixÓto. recordo- rorlsmo e crime polltíco ou não. é a...
tlcu nem no presidenCialismo american<'\. sil, mas com a daqueles qu"-o quiserem Ine do meu saudoso chefe. José Juoac/uim ~'Un.to que a Doutdna não decidiu e nem
Seabra. que. prêso com outros ll{{stres meSmo a jurisprudência. V. Exa, ê um
nem no parlamer.tarismo oU liberalismo destruir.
inr 1ês . Temos de atender à nossa pró- O' momento que estamos vivendo p de brasil~iros. inclusive ~osé ,do ~atmcinio. Ilustre, ~acharel. como ilustre bacharel é
prla percepção c aos nos,os própr;"s transição benéfica. 'porque não há de nos e enVIado para. CucUJ, teve a oportunl. o Deputado Paulo Brossard de Souza
ilostumes, para 'cliar nOSSaS prõpr; •.s los conduZir para Cl ,rigorismo do. ap~rto dade de encontrar em Rui Barbosa o Pinto. e aigo, com a responsabilidad,
"tlll.ições.
'"
político em prol da hipertrofia da auto. SCI~ defensor.
~1nbém de bachareL que nem Sebasiían '
A democracia. como multo hem disse ridade, Se' êsse fãsse o desejo daRe·
A Rui Barbosa 'foi possivel, naquele S~le:. nem Carrára. no seu Tratado de
q Presidente. é um meio. l1ão é um fim'. vc1ução, com os podêies que tinha em tempo da dit<tdura férrea' de Floriano Direito. nem Luiz Jimenes Azua no seu
As- lutas políticas que se, têm travado sUas mãos, há muito estaria instaurado Peíxoto. oçupar a tribuna do Supremo magniflco Trataao de Direito P~nal em
no Brasil são sôbre sistemas instltllcio- no Pais um Govêrno ab'sollllo.
Tribunal Federal para impetrar uma or- que -clta ·todos os juristas que sõbr: a'"
nais. O sistema presidencial e o sis.
\
dem de babcas eorplls em favor daqueles sunto verSilram. nenhum dê!es ,reconhe.tema' p.\rlmnent"r' são veiculos I'elos' Sr. Presidentê. Srs. Deputados. a Re. desterrados de Cucuí. Hoje. Sr. Depu. ceu o ~errórismo como crime politic().
quaisse pensa chegar 'à ordem. à pa:;; volução esforça-se para conseguir está. fado. ('Ienão, teria essa ,oportunidade. A doutrma brasileira não deCidiu. nesse
e ao bem público. ~sses veículos foram veis instituições democráticas, pi'inCl'palsentido ,e_f!' jurisprudência também não.
Importados pelo publícista ideÓlo!lo do mente por uma atuação pedagógica na
O SR'. CLóVrS STBNZEL '_ Poís Nas. Imsoes do País existem. terrorista.
pas<ado COl1tO remédio para '0 povo bm- vida politlca e um melhor esclarecimen- respondo a V. Exa. V. Exa.. Sena,. e subversivos. que em outras nações vão
sllelro. Esquecemos multas, instituiçõ~ to público a respeito do que seja a de- dor vit,prioso pelo MDB da Guanabara. para o pBredõn e em outras fuzilado.
no nosso direito costumeiro,- que a Cons. 111Ocrada. A democracia que se tem pre- e todos Os seus colegas de ~l'el?resenta. sumAriamente. O ilustre General Murict.
t1tulção não prevê. que uma Constitui- gado é a de permissão, como se fõsse çlo. 114 de ter qUantos advo~C1Q1l que{., que acaba, de 'c desv.edir das Fôrç«l
rossard proi!íga o sistema presidencial.
como o seu ex-correligionário ,.... por'ce extinto já 1) seu partido ,.... Raul
Pilla. em livro recente que fêz publír por outro dos seus m&ls ardoroso.
Isr lpulos do Rio Grande do Sul, "tribUl" também- os males da po)itka bralleíra ao sistema presidencial de GolJ~l·no. .
.
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Armadas, do Comando do Estado-Maior
(lo Exército, há meses dp.c1arou, peranL\;
>l Nação, que dos quinhentos e tantos
presos no Exército Nacional, respondendo a inquérito pollclal-mílítar sõbre atívldades subversivas, nenhum tléI"'9 foi
PWlO por ser vereador do MDB, Iazendo campanha para o seu Partido.
Nilo há nenhum Deputado estadual, ou
federal. preso por ser do seu .Partldo,
o MDB, Há homens comprometidos com
crimes de traição à P'Ítria e com o terrorismo Internaclonal. A êsses é que não
se d5, nobre Deputado, o direito de
conquístar a liberdade imediata' pelo
processo do 118beas corpus. E' verdade
que multes Inocentes têm sido chamados
n depor, e quando se verifica a sua ínocêacla Imediatamente são postos em liberdade. Só permanecem presos os implicados em terrorismo. Portanto. não se
dIga à Naçllo que existe pressão do Govêrno etilll:ra o partido o\,osto e que hala
alqum polltíco na cadela para responder
II Inquél"Ho.
Nobre Deputado Nelson Carneiro, o
rcqlme é cxcepcl,onal, eu o reconheço.
, Mas' os instrumentos excepclcnaís usados
não foram fruto da vontade de um Presidente, sim de círcunstãnclas impostas
pela segurança da nação brasileira, São
os instrumentos que nos' podem permitir
a paz c a tranqüllídade,
Deixo esta trlbuna certo de que
cumprl o meu devcr de cavalheirismo
para com o Deputado que se despdiu
desta Casa na tarde de hol~ Mas não
poderia deixar -também de cumprIr meu
dever, como Vice;Llder do Govêrno, de
responder à~ acusaçõe:l feitas ao regIme
Era O qUJ! tinha a dizer. (Muito bem;
muito b~",. Palmas.)
~-

MESA

de setembro de 1970 para a. 4" seUreta:ria' ~, Mal'Ío 'AUgusto OUosel,
no periÓdCl de 28 a 30-10-70, para a
Liderança da ARENA' 7) Victor Rugo
da Costa no período 'de 23 a 27-11-70
para a Liderança do MDB; 8) Maria
da Conceição Azevedo 110 perlodo rle
~3 a 30-11-'70, pal'a' a Oomísão de
TrallSfiortes comunlcaeõee I! Obras
Públicas; 9) Miiton l'(odIlgues:'<Mourãe no período de 27-9 a 30-11-70,
em' prolTogaçâo, a fim de prosseguir
nos trabalhos de revisão e testes das
Instalações elétricas do Palácio Tiril.~
dentes para o DIretor-Geral elO)
Moacir AntonIo Machado da Silva, no
perlodo de 23 a 25-7-70, para a Diretorla do Patrimônio; d) ApIovar
o parecer, do ar. 19 secretário, favor6.vel a inclusão, na tabela i1e gratiílcnções de representação, d05 C!1,rgos em comissão de Tesoureiro, Reglstradnr d~ FrJ'4UêncIa e Ajudante
de TesoureIro e, em çonseqilênela,
baixar o 'seguinte Ato; 1,"Ato número 15-70. A Mesa da Câmam dos
Deputados com fundamento no artIgo
49 da Résolução n9 54, de 24-1-118,
tesolve: a) ficam Incluídas, na -tabeía
de gratificações de representação a
Cl.ue se refere o Ato da Mesa n9 8,
de 27-3-68, mais as seguintes; Teseureiro - Cr$ 600.00; Registrador de
l?réqUêlÍcla - crs 60000 e Ajudal1~
de Tesoureiro - cr$ 400,00" eJ Ra~
tirlcar os despachos favornveis. proferidos CId referendum da Me~a; nos
seguln\e$ processos: 1) L1cen~ para
tratar ele interêsses partiCUlares Ruy Coutinho do l"asclmento e Uewton 'de Castro: 2) Llcença-Pr["jnlo Eddá. Julla Fattini e Alcides de Azevedo Vieira' 3) Licença para trMamel~to de sáú4e - (prorrogação)) JOIJÓ cardoso Dias MlIuro de SOum
Araújo e Dllerman'do FaEsllÚ; 4) L!cenca ii gestante - Heris Medeiros
Jothly e Sônia Dangelo da costa,
5)

Afastamento ex of/lclo, por

11/0-

tlvo de doença' illjecto cOllfag!osa:
ATA DA 33" REUNIAO DÁ MESA, Evexton de Mello e Silva c Silva e
REALIZADA EM 25 DE NOV~- SylvJo Carlos Knapp Didier; 6) AverBRO DE 1970
~
ba.ção ãe tempo ãe serviço - Jairo
Gouveia, Alleté Monteiro de Souza.
4~ Se~siio Legislativa da ~ tegislutll.ra José Maria de Andl'ade Córdova, LU,
,
cila Alves Quesado; '1) Averbação de
Aos vinte e cinco clias do mês üe tempo iú serviço e gratliicaç~o adinovembro de 1970 às 9,30 reúne-se a ClO1UIZ _ Antonio. Gonçalves de ArauMOLa da Câmara sob a PreSidêncIa. do lo, Raimundo Nonato Rodrigues CorSI', DepuLado Geraldo Frel:re,' pre- dall'o, Sebastião Augusto Machado e
sentes os ljrs. Deputados DanIel Fa- Juplra. Mafra Gonçalves; 8) Gratiji.
:rac,o, 1· Vice-Pl'€sidente, Padre Na- cação, adicional - José Taumaturgo
bre, ')}I Vlce-Presldente e Raymundo da. Rocha, Maria Teresa de Barros
:Brito, (jo Secret.hlo, A11,!;entes, por Pereira, Margarida Maria Queiroz. OllrnoLlvo justificado, os Srs. Deputados velm: Cabral, Gllvanlse,Sobl'al e ClauÜici1:rte Vltnle, Thales Ramalho e dio Fernandes 'de Meilo, Zeula Nave.!l,
Em!llo Gomes, 1'espectlvamente, 19, 2'1 Altair Noleto Martins. Duvai BrUzU
() ~q sretctfll'i05. Havendo número le- Pinto COf,lho, Lucy Stumpf Alves de
gal o Sr. Presidente declara abertos' Souza, Mario Honórlo Filho. Fernanos Lrnballlos, 1l: lida e aprovada a Ata do da Silva, Edda JuUlL FattilÚ.
eln. l't'llnJão anterior, I - pauta do raldo Silva -de VasconcellOll, José At~
Se:i171or Preslde1lte. A Mesa- resolva: tur Matte Filho, Marcllla Bergall(),
'll,) Autorizar a cessão do Salão PI'eto Maria lia Glória Peres Torelly, Nair
da Câmara dos I:1eputados parll a rea- Gal, Oswaldo Feneira, Gentil Humllzação de uma ex)JO$1çí\o, no perlodo berto Bal'bosa. Rubens Henriques ela
de 23 a 30-11-1970, promovida pelo Costa. Eurico Benjamin Mesquita JuM'llllstél'1o da Marinha; b) Tomar nior, Cl1.semiro da Silva Amaral, Mauconhecimento do Relatório apresen- ro Gomes Azevedo, José Olegário Teoindo pelos 81'8. Drs. Luciano Bran- doro, Cora Marflza Castello' Parucdfio Alves de Souza, Diretor-Geral e ker, José Américo Carvalbo Pires fl
1'11ulo- Arronso Martins de Ollvelra, Adhemar Wilson de Freitlrs; 9) ExoSecretário-GeraI da Precldêncla, re· &~raçdo (a pedido) - Adelino Silva.
fl'!ente' à viagem ao extl1rlor. deter- AuxlHar LegIslativo PL-I0, a partir de
minando a remessa do referido I'ela- 28-9-70, América DllIS Laílelra Jutório e documentação que o acompa- nlor e José Geraldo Pereira, Guardas
nba à Di!'etorla da BiblioteCa e, por de SegUl'ança, símbolo PL-12, a. paI'·
proposta do Sr, PI'esldente, aprovar tir de 12-9-70 e 2-10·70. respectlvavoto ele louvor, ao.~ servIdores Icltados. mente; 10. serviço Exte:mo - José
peln fOI'ma como desempenharllU1 a Piu Maciel, a partir de 1-10-70, pa!'a
mlr.qi'í0l cl Autorizar a. prestação de a 34 Secretaria; Nelson Gouvêa do
nCl'vlço externo dos seguintes funcio- Carmo, a partir de 29-10-70 a flm
11:'.rJ08: 1) Gilberto Gomes da SilV<l. de conduzIr carro pal'tlcular do AeDl) periodo, aproximado de 5 a 10 nhOI' Deputado Da.so Coimbra ao RIo
ele novembro de 1Jl70, para li 2~ Vice- de Janeiro: Maria. Conceição RibeIro
Presldênola: -2) João Cavalcante Bar- costa, em pI'orrogação, no pedodo de
tos, no periodo de 9 a. 22-11-1970, 19 to 5-10-70, para. a 390 Sooretaria;
para a 3'10 secretaria: 3) José Dias ~omlngos Advincola Marques, Inácio
MncJpl, a partir de 11-11-1970, para. Gomes, Va1máslo Nunes Aragão, Beili 3' seoretaria; 4) Vibna Barros Pin- tor Matte, Alcindo de Amlda Pinro,
to, sem (lnus para a Câmara, no pe· Nelson Gouvea do Carmo e José de
.-Iodo de 23 o. 30-11-1970. para 11 4' Abnelda Marques, & partir de 2 de
Seoretaria; 8) Clérlo Nunes, dia 18 novembl'o de 1970, para viagem a São
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Paulo, a fIm de receber 4. õníbus ad- estágio na Fundação Calouste GuJoo
qulridos pela Câmara dOll Deputados benklan, em LIsboa; Afonso Hemiã P:'brica "Mercedss Benz do Brallil"; qup! de Guimarães Neto, dispensa. de
lI1l\.1a. Albertina. Ribeiro, no período pont" no período de 23-10 Ilo 10 de
de 23 a 27-11-70, para a' Bccretar1a dezembro de 1970 a fim de colaborar
dllS Bancadas -EstaduaIs do MDB: COm a Fundação cultu!nl do DistriExpedito Quintas a, partir de 9-11-70, to Fedal'al na. organlza<:<lo do VI Fespara o sr. Presidente da Coml;SSão tival de Brasilla do CJ:1sma BrasUelMista de Orçamento. Deputado Vlfgl- ro; -Comprador da Seçuo, de _çomprall
uo TávoIa: Oswaldo soares. no pe- da DIretoria do
Patrimônio assine
rlcdo de 16 a-25-10-70, para o Senhor ponto apenas uma vez por dia, duPreslclente da Comls~ão de Redação, rante o expediente normal; 13) Faltas
Deputado Medeiros Netto;
Aurlno - Mlll'clo Nellrâo mid~1:l1'and, canoeSani'Anna daa Neves, no período de lamento de falias ocorridas no peno..
16-10 a 14-11-70, para, os Srs. Depu- do de 26-9 a 4-10-70, por haver part3dos Monsenhol' Vieira, Flaviano Ri- tlclpado de viagem de estudos pela
beiro e Wilson Braga; casemíro da operação MauA; 14) Concurso - Vi..
Silva. Amaral. no período de 3 a 10 cente Teixelra. de Freitas, candlda»
de novembro. de 1970, para. o Gabl- to aprovado no concurso par,a onenete da Vice-PIc~Idéncla. da' ~púbU- radar Rnillofônlco, sollcll~ndo a susca: Hnyllée del aesee de ArauJo, dJas pem!ío da contagem do p" azo de va~
13, 14 e 16-10-70, para a Secretaria- I1dade do refer~do concurso, durante
Geral do MDB: Sylvlo de, Lemos oa- os 313 días de recesso parlamentar
margo, Paulo José Maestralll e Alte- I1L 19í19; Paulo Tarso MonteIro do
redo de Jesus Barros, para, no Rlo Na~<:Imento - = oficio da DI1'etor~
de Janeiro, de 19 a 23-10-70, toma- Mfdiea, comunicando que, tendo em
rem contacto com o equipamento a vista os exames a que se submeteu o
Ber demonstrado pela fIrma Ollvetti candidato a. ser nomeado para o cardo Bras~, de Interêsse da DiretorIa go de Servente. deverá ser prol'roga"
de Contabilidade; Paulo :Srlll, dias 1, do, por ma.IlI 30 días, o prazo 9ue o
2, 5, 6 e 7-10-70, para a LIderança mesmo 'tome poose; 15) J11aterUll ....
da ARENA: RacheI E&qabbá (requl- Proc. 932-~9 - Aquisição de dois f1~
sltada). días 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 e eháríos elétricos, marca NO, pa_ra. llAI
15-10-70, para a Liderança doMDB; D~etorIas de Redaçâo e Revisão de
José Galdíno da Silva, período de 1 Taqtúgrafla e do Patrimônio - d~
a 8-10-70. para. o ar. Deputado Ray- pesa de Cr$ 16.790,00: 941-69 - aquimundo Padílha, Lider, ela ARENA; sícão de cinco apa.relbos de ar condi9'ranclscã MJguel. requisItada, dias 21 eíonado para diveI:sOS Setorcs da Casa
a 30-9-70, parn a 4~ secretaria; Gil- - despesa. de Cr$ 31.400,00: 'Froc.
berlp Gomes da Silva.. a partir de 9 1.46G-~0 - aquisIção de cartões e ende outubro de 1970, para a 3~ Vice- velopes para suprlmento de estoque
Presidência; Maria Iracema Sab~ia da Diretoria do l'atrlmÓnio. tendo em
Fonseca, no periodo de 26 a. 30-10-70, vISta o inicIo da pr6X1llU\ legislatura
para ILl" Secretaríll; José DlIlS de - despesa de Cr$ 23.5~0,00 e Proc.
Freitas, perlodo de 15-10 a 4-11-70 1. 3J2-70 - aquisição de papel jornal
(requisitado): Antonio Ramos de AI- papel kraft e papel b~aneo apergamelda, a partIr de_30-9-70 para 'a. l' mInhado, destinado ao suprimento de!
secretarIa: Azet Isaac, o. partir de 2~ estoque da Diretoria de Patrlmôn1lt,
de outubro de 1970 para a 2'10 See!'e- tendo em vista o Inicio da próxima
t3ria: M2noel Martins, a partir c1e legislatura - despesa. de Cr$ .~ ••••
13-10-70, a fim de tratar de assun- ?0,427,70. _Em virtude de omIssao, a
tas relacionados com o faleclmento do Mcm resolve retificar a Ala de 16 de
Deputado Raymul1do de Andrade: setembr..o de 1970, dete1'~nando_ que
Abelardo Frota e C:\'sne. no período a decisão que concede grat1l1caçao, •
d. 19 o. 9-10-70 p!lra a 4llo Secretaria; titulo de Hpro 1l1bore", ê. funclonârla
Luiz F<\rnando Sabino, dias 21, 22 e aposentada Maria Thereza Lama.ye1
23-10-70 para' a Secretarla-Geral do MDI1teiro, prevaleça até 31-1-1971. 11
MDB; Victor do Esplrlto santo, dias _. Pauta do Sr. $I Vlee-Prl!sIden~:
19 e 20-11-70. para a Diretada. de Bi- Sua ExcelêncIa relata. o processo dEI
blloteca; MaU1eus Octavio Mandarino, Oswaldo Ferreira. e outros (restabede 28 a 30-10-70, para a 4' Secretarla.; lec1mento do pa-.amento das "diárlaS
AntonIo Ramos de Almeida. II partlI de Brasllla"). A Mesa. resolve soUolde 10-10-970 pala a I' Secretarin: tal' audiência da Comissão de Coosl?rancisca Miguel (requisitada). dia tituição e Justiça, m - Pa.uta dá
23-10-70 para a 4" Secretaria: Eurl- Sr. 39 Secretário.' A Mesa acolhe OI
pedes Aqulno de Rezende, o. partir de pareceres favoráveis, orofel1dos, verl"'U-70, a fim de conduzir alunos do balmente, por Sua Excelência,
nos
Centro de Ensino :Médio Elefante &py,ulntes expedientes: a) RequeriBranco à cidade de Paracatu - Minas mento de Informações do Oequtado
Gerais; João da Silva Nelo, a partir Franco Montaro em que solicita esde 25-10-70 e por um período aproo- clareclmentos do
Poder Executlv9,
ldmado de la dlllS, para. o SenllOl' através do INPS. sôbre o pa<:amento
Deputado Renato AzeredQ; José Ole- do salãrlo-fa.m!lla ao, trabalhad01'
gário Teodoro, no período de 3 a. 6 (Projeto de Lei n9 2,202-70) e b) Exde outubro de 1970, para o Sr, Depu- "o~lt;ão do Chefe do Serviço de Dtlado Aniz Badra, Pre.'lldente do IPC: vul"a~ão sôbre pro'l:I'amarão esoec'al,
José Ga.ldlno da Silva, a partir tle de dlvuJg;ação, no perlotlo de 1-12-70 a
\2-10-70, sem ônus papa a Câmarl\, 31-11-1971. No. ausê11c1a do Senhor 19
para o Sr. Deputado Raymt1ndo Pa- Secret~rio, o ar, 31' Seci'et!lrlolê os
dilha, Lider -da ARENA; Aormando pareceres emitidos OOl' SUa Excel~n
Custódio. a partir de 19-10-70, sem ela aos sc<rulntes proc'ssos: II GraU(lnus para a. Câmara. para,\o senhor lic!lção Adiclona! - E:eredlns Aurélio
Deputado Oayl _de 'AlmeIda, Vice-U- c1o~ ReIs e Zenl1'!o Vlolal "'autana _
der da ARENA; 11) Saida de Vel- "Pelo deferimento, nos têrmos daI
cuIas - 1 camioneta para vlllgem a lniomlflc-ões". A Mesa apl'ova o pa,_
Sl\o Paulo, a. partir de 2-11-'10" a fim recel'. 2) Licenl]a /lura trCJ1amen~CJ
de transporlar 05 motoristas que ro- de 8Rúde; Afonoo Rem'Qucs de BarrllU1 receber 4 ônibus adquiridQs peJa' l'OS (em pessoa. (la fall1fl 1a) .:- 20 di!18
Câmara. à Fábrica Mercedes Benz do 121-8 a 1-9 e 8 a 18-9~~nl: Alda RoBraMl: 1 ônibus, a partU' de 14 dc dl'lgues Saltzma"'1 -' em pessoa da
novembro de 1970. e por um pra'.o família 30 m!18 (~-1l 9, 2-'2-701: An.
máximo de 48 hom.q, a. fim de con- tonlo Cano rla E'11va M (lIas (23-8 a
dUZir alunos da Centro de Ensino ~O-11-70) -; ftntnn'o Walter de SOUZll
Médio Elefante Branco, à cidade de FreltM - 00 (1 M (3'-R R 29-10-701;
'
Paracatu - 'Minas Gerais e 1 camlo- Antcn10 JO!b Fe~plrl\
f1el'queira. 120
neta, cUas 20 a -22-11-70, para viagem d'as n6-10-70 a '~-:!-"'71': Armana Aragarças - Golâs, atendendo s()- tl0 CusMllio. 4 cI'",q (~7 a 30-7-70);
licitação da Coortlenacão RegiDl1a1 do Cnrnlen CRram l?O d'AS (13-9-70 a
Projeto Rondon; 12) Ponto - Hamll- 10-1-1971l: Fun'e!> do Amaml :sernt,
IIOn :BaUio Cordeiro - )lll'orrogação 120 tUas (21-7 a t7-11-7nl; Eurico de
de dispensa de ponto. por mais 6 me- Souza, 180 ,lIss ('11;-9-70 a 13-3-7111
ses, lo fim de ooncluirprograllU\ do Francisco Alves dos santos, 90 dialJ
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(14-9 a 12-12~70): -José Bens.ncy Ra- ser o funcionário aposentado, por ín- (a pedido) - Hamilton I:andeiu Ro~
mos" 60 dlElll (10-10 a 18-12-70): José V!llldez, de aeôrdo com os artigos 101, drigue~, Guarda de Segurança '!'L-12.
ltll.mar Braga, liO dilUI (12-10 a. SO de Item I. e 1021 inciso l, letra "l>!'. da a partir de 21-9-1970, "FeIo deferinovembro de 1970): José Roberto vigente constitUição do BrasU. combí- mento". A Mesa &COlhe o parecer: Dl
Nasser Silva. 30 dias '(10-8 a 8-9-70\; nados com os artigos 183. item III, LIcença í)ara tratar de tnterêsee« parLourenço sena Barreto, 90 dias (26-8 184 e 188, número l, da Resoluç!iu nn- ttculares' Paulo Vie!1'a da .Bílva, 730
a, 2S·11-70): Maria. de Lourdes de nLero--67; de 1962. Opinamos fav(!l'à.- dias. '''~elo deferimento. nos têrmos
Souza., 90 dias (14·10 a 11-1-1971); velmente,- nos têrmos das conc}usões das Informações". _A Mel!á aprova o
Maria Magdalena Herbcrt, 61 djas (11 médicas. e de acõrdo com as ínror- pare~er. 7) Âver~agão de Tempo de
de outubro a. SO-11-70) I ·MOUlrt Nu- maçOes": b) Marla Magdalena Her- Sennço: a.) Ivo Lopes Toledo ,-'
ne~ doS Santos, 30 dias (2 a 81 de 0\1- berg ~ Oficial Legislativo PL·5. ~A "Pelo deferimento, de aeôrdo"com as
tubro de 1970)· e' Talvan1s da Rochn Diretoria de Assistência Médica desta Informações". A Mesa acolhe o paLima, 90 dias (12-9 a 10-12-70) - Casa, com base em parecer pslquh\- reeer: b) Milton Alves de Faria. ·0
"Pela concessão das licenças, de acõr- tricô emitido por -junta médica'estlc- funcionário desejn. averbar, como
do com as Informações". A Mesa clallzada, opina no sentido de Ser a tempo de serviço pú'1Uco, o período
aprova o parecer. 3) LlcençEt â gas- funCionária aposentada, por Invalidez, de trabalho prestadoeomo Professor
tante: Dés. 'Maria da CUnha. Peixoto de 'acOrdo'éom os artigos lal,ltein l, do Colégio Municipal de Patos de ~- "Pela concessão de licença.". A e 102 Item l. letra ub" da, constítuí- nas (MO), estabelecimento de ensino
Mesa. aprova o parecer. 4) :Aposenta- çio do Brs.sU, combinados com os ar- êsse transforms.do no Ginásio Esta\ clotla.: a) Benedito Cruz. Auxiliar -lla tlgOll 183 Item 'm, 184 e 188 ítem 1 dual Patos de Mina!!. Tendo 'íntcíatLimpem, símbolo PL-18. "A Direto- d& ll.esolução n9 67, dé 9 de Inato de mente -.!1opresentado o documento de
ria. de Assistência Médica desta Casa, 1962. Opinamos fa"l'oràvelmente, nos fls. S, complementou-se com a' ~ticom base em . parecer psiqUiátrico têrmos das conclusões ~édlcas e de dLo de fls. 8. que melhor caraet.mza
emitido por Junta médica especial!" aeôrdo com as mtormações", A Mesa o vinculo emtn'egatlcio, como contraIEada, opina (fls.) 10) no s,entl~o de aCDIhe os pareceres: õ) ExoneraQ40 tado de ,estabelecimento de ensino, à
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época. muníóípal e agora. estadual, d",
Minas Gerais. A nosso ver. -pode a
Mesa ilUtoriza.~ a averbação pedim.,
com a conseqüente' concessão de-20%
de gratificação adicionai ao requereute, uma vez que completa, assim, clnco anos de serviço pübllco em 7 di!
abril -,lo 1970". A Mesa aprova .opareeer, deferindo o pedido de avel';;
bação e s. conseqüente concessão ne .
grntificação adicional. 8l, Requislç/iQ
- Ubaldo Casslmiro de earvaíno, Auxílíar- Legislativo,PLoIO -(com os vencimentos e vautagel18 do seu cargo} ~
"A MeSa pode autorizar a vrequísíçâo,
uma. vez que inexiste impedimento legal". A Mesa aprova o parecer, autorízando a requisição até SI-1-1971.
Nacü. mais havendo a. tratar; às 11,50
o Sr. Presidente' declara encerrados
osttabalhos e eu, Paulo Allonso Mar~
tms - de Oliveira, secretário-Geral da
Presidência lavrei a presente At&,
que aprovada vai à publlcação, , _
Gera.lao FreIre, I'resldente:

'1,
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MESA
Pl',mdentll - Geraldo Fretre
liQ V,ce·PreSidente _ Padre Nobre
,ilQ becretàrfo - Lacorte VitaJe

'Wi becretário -

1'hales Ramalllo

&lo l:feClet8rto·_ RaImundo Brito
f,ecret-arfo - Emitio Gomes

Suplente - Vago
.
ltI ~ upíente - Armando Corrêa

119 ::;uplente <;1 Suplente _

Leilão -

Iiovembro de 1970'
,

ilUmberto Lucena
ARENA

uaer

e

1 0m Stenzel ' '

ayl de Almeida

as carmo

aroldo lJeon1?eret
licitar Olas

JoSé Lindoso
t;,ulz GlU'cla
Medeiros Neto
~U,Y Sarltos
Tabosa de Alnleidll

José Metra
LUiz Braz

lã D B

lIumberto LU8/l1I&
V4ce·Lldcrea
earoso Horta.
alro Brum'

JoSé Burnett
PelirónJo Blgueiredo
OCtávio Caruso da.ao.
cJla

Vagc
Vago

geruel't Levy

Jaao FauUDo
LUIZ de Paula
NWles Freire
Vasco Amaro

Ferraz EgreJ!'

Herácllo RêlI:o
Pereira Lucia

-. Aq uiles

AmoUlo Bresolln

Dinia

Ruy Lino

.

Vago
~mlndo

Mastrocolla
4urellano Chaves

Batista' Miranda
~cnedJto Ferreira
prooa Filho
Luill Braga

Me.rclllo

LIma

MaurIcio de Andrao..
MIlton Brandão
Paulo Abreu
~mano Mass1gnan
Rasendo de ~otisa

, Slnval Boaventura
Sousa Santos

lI'l'6r Ollnbho
laiJa,rd Pereira
l!'rahcisoo Amll1'al
.foão Lyra,. FJlho

Vago
MDB
Nadyr Rossetti
Reynaldo Sant'Alma
Victor 4Mler

paulo Ferr8.21 -

'i'atso Dutra
Vago

Ferreira
'P!ysses GuJmaràell

MOB
Aleeu de Carvalho
Dirceu csrcoso
Edgard de A.lmelda
José Freire

Vago

Vage
Vago

Altair Lima
Franco Montara
J?edró MlU'áo
Vago

Vago
Vago

:Nadyr Rossettt

:Ney Ferreira
Santllli SOblinl1O
REUNJOES

Quartas-feira., li8 10 noras
Local: Anexo LI - Salâ n9 h. '
Se!lretária: Marta CléUa Orrico - Ramal 899

Vagu

rtil. e ao m1nutos

. Local: Anexo n - Sala L8.
.
Set.retà1'lo: paulo Rocha - RamaJ 1>1.

3)

-

COMISSÃO DE ECONOMIA

Pre51dentel Ama~&l PeIXoto - MDB
l'URMA "A" .
1'ORMA "S
VIce-Presidente; P!lUl. VIce-Presidente: Ja.t
Maeiel - ARIllNA
cha - MDB
:ElTULAUElil
'ARENA
Allrahâo SabM
Amaral Neto

Jonas ClU'lOll
Jorge !..avocat
José Maráo Filho
Mauricio Andrade
Milton cassei

Vago
Vago

ltuoem Medina
Tallcredo Neves
Victor Issler

Vago

iUPLEN'l'Ei
ARENA
Jose ·Carlos Leprevost
,Josla.s Gomes

S1'az Noguetra

Cardoso de ,Almeida

Elias Carmo
Ernesto Valente
Ferraz EgreJa
Hermes Macedo
Humberto, Bezerrll
João' Paul1no

l'urma "A':
Vice-Presidente: rourl000 Dantaa ARENA

Mário Abreu

Mal'tms JUlÚol
Milton Cabral
Vago

.n:oma.no Mas5lgU8.D
'Vago

Vago

ARENA

rurmll "B"
1/1 c e - PresIdente:

nando Gama -

Leon Peret ,

Wilson Rorlz

MartIns JU010r

Vago

JJeopoldo

~eres

I'er.
MDB

Vago

\lago

Vag~

MOB
,Joel· Ferreira
José Gadelha

Neves
Athlê' Coury
Blvar Olyntho
Vago
Vago

âlJWnJO

Vago
MDa

Var:'

AUgusto Frane;'
BelJto Gonçalves
Batista Miranda

COMISSÃO DE FINANÇAS

'l'ITVLAUI!:8
ARENA
A.llbcmar le Barros FI- NUl'berto Schmidt
lho
Ozanam Coelho
8Jvcs Maceeto·
RookieUer Uma
Ruy Santos·
RJ· arnnndo Mastrocolla
Augusta !'"'ranco
Sousa Sanws
E'laviano RJbeiro
Wl\mar GUl1naraea

Vago

Adolpho de 011ve11'&
SantJJll Sobrinho

Antônio Ueno

no-

FernanC10 Magalll11es
Israel PilUloll'O Filho
Zacllarias Seleme '

Vago

Vago

6)

Presidente: ClC1 Sampaio -

blberto lloffmllIU>.
Dias Macedo

,Sussumu IDratll

Malloel Rodrigues

l'eodorieo Bezerra.

:Nelson Carneiro

Seglsmundo AndJ'ade

SUPWN'l'E8
ARENA

'Medeiras Neto
~osser almeida
Nee;? Novaes
Osslan Ararlpl

~ey

'Oenéslo.LlnS
MDB

Bezerra de Melo

PlInio Salgado

)'ranco Montoro .

REUNIOES
TUl'mll ~ A" _ QUlU'taS.telras.
Tul ma "B" - Qulntas.le1rl1S,
Reuniões Plenárias: Quartas-feiras, AI! lD

Edgard Mart1lls Pereira

Carlos Alberto
Joslas Gomes
1\1llJloel de Almeida
Manoel Rorll:lgues

Armando Corrêa

Norberto 'SChm1i1.'

waído Flores - ARENA

Cid Roolla

Antonio Neves
Prancillcll Amaral

Cantldlo Sampiúo
Vicente Augusto

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLITICA RURAL

Arnaldo GlU'loleZ

Braga .Rl&moa

Lauro Cruz

Vago
Vago

aHENA

Aderbal Jurema

OCeano Catlelal

Broca FJlllo

C!lll:l,'E: LEA DE SOUSA VIEiRA GOMES
Local: Ilnexv U _ Ramal: 6112

'J:I'rULAUE~

ARENA

Caso COimbra
Oayl Almeida.
FIexa Ribeiro
Joáo Calmun

LISboa Machado
Salloia
NogUetra de' Resende
l"lavlc.r Marcllio
'

" ,Comissões Permanentes

Bamilwn Magalbães

,

-

.unIDo Zen!
Aniz Badra

aureüano Chaves

PUt'

DIRETORA: GEl'i)! XAVIER MARQUES
n - Telefunes: 42-5851 e ü·6233
- RaJn8.is: 601 e 619

Braz Nogueira
Car<l",,, d~ Almeida

.

4RIlNA'

SUPLENTES

~ITULABEI

'M D 11

Manoel ravetra
, Walter Passos
antonio Fellclano
CloCloaldo Costa

Ed-

COMIS$AO DE EDUCAÇAO
. E CULTURA

.
Vloe-PresideJ1te: Wanderley Dantas _
Vice-PreSidente: João Borges - MDB

Aldo' Fagun(1as

Dllyl de A1mf4cJa
Elias Carmo
F1aviano Ribeiro '

Locar, Anexo

Antônio nenc

.

ClIIiJ -

Presidente: Jluripides Cardoso de MenCl!t& .....\

Vago

Adhemar Gl1lS1
Em1va! CallUlo
JoaqUlm Ramos

DE lNOUÉRITO~ESPECIAI8.
MIsrfAS E EATERNAS

-

Vago

Pedro Farlll
'
~eynaldo Sant'Anna
Ruy t.íno

~~A

SUPLENTES

COMISSõES PERMANENTES.

MDll

cieto Marq ues

.

Qttvio CIU'USO da ~

REUNIOES
Reunlôes as quaxtas-telras:
rurmas "A'e e "B" alternadamente.
Seeretàr10 da Comissllp: Olmerlndo _
pura! -'Ramal 681 '

M

~aS1UoMart1ns l.~O

ARENA

,

PresIdente; Jose Mandelli - MOB
!'UaMA "A"
,
l'ORMA "S"
1Tlee·Presltlente - DllU Vice-PresIdente . -

<

Joào Roma
José LiDdoso
i10sé Meira
Raimundo PlU'eDtt
lõtubem Nogueira
'1'abosa de A1IneIdl
Vago
M D' B

Grtnlaldi Ribeiro
E:IarnlltoD Prado

faes de An~

Aldo Fagundes
Cleto MlU'ques.
Fro.nolsco A1naral
Joàó Menezes

ítalo Fitlpaliií

UnIU' Mende.l;

eison Carneiro
.Alceu de Carvalho
Djalma Falcão
João Meneues
Dirceu Cardoso
.
'Afol1llo Celso
Joel Ferreira
I'aes de Andrade
Í"igUeiredo Corrêlll
Francisco Amaral
José li'rélr6'
Rubem MedIDa
íose' ClU'los relXeirl
Antônio Neves

unno ValolJ1
Cantldio Sampaio

Accioly Filho
1'.lzeqUlas Costa

Valoi!;

José SaJy

1,IàM

Alel\ntara

Ame.ral de Souza
AW"w(j

, A1nertco de Souza.

MOB

ltaymullCJu PadWul
Vlce-LJaeres .
Oldn Canalho

gueiredo Corria

"''''!b

KOB

Vall~

,AlWNA

LlUilR DA JONORlA

Vago

11

fi·

MOB
'l'lTULAllEt

LIDa DA IlfAIORl"
liayml'Udo Padlllla

Menezes -

ARENA

Antônio AnIbeill
Rozendo de souza

LIDERANÇAS

1)

COMISSÃO DE CONt?TITUIÇAO '
E JUSTiÇA

PreSidente: José SonUaaJo - ARlllNJ
l'URMA "S"
111 Vise.Presidente - Dan1el Faraoo
'I't1RM.A 41A ~I
'
'!lce·Presidente - Lauro viêe-Presidente ...

1),'
19

e:

(5eçao

~

Vago

Vago
SUfLEN'l'Ii:S

ARENA
Aí:frlemar Gl1JsI

Armando Carneiro
Nogueira
Chaves Amarante
Ezeq Ulas Gostn
FUrtado lJelte
,
~ raz

l.feralC1o Mesquita
aUgo Agull\l
Israel !'lnllelro FJlho
JoaqUim Ramos

Jorge La Vocal

AC!JlllJel'to Camargo
AdYllo

VIanna

Altalr LImo

AntOnio AnlbelU
"'ranclsco Amaral

Jos~ Esteves
. .I use Resegue
LlI~ de PaUla

.

,
blrto 8'ertolll
Ml1ton BralJolio
PluUo SaI.~IJ(io
PaUlo Maciel
Ultlmo d~ t.:arvalllo
Vasco Filho '

,Vago

MDa
Jose Burnctt
Pedro Marilo
RUbem Mertlne
Tancredo Neves

'Vago

Sábado 28

COMISSAO DE, MINAS E EM:RQI~

REUNIõES
1'u11na "A" - Quartas.. f elras - 16 bora,l!l
j1:'urme "B" - Qulntas-feiras - '111 bórM
l;,acal Anexo II - SaIa n 9 17
'

'J

~1) COMIS§Ã() DE FISCALIZAÇÃO "
fiNANClllRA E rOMAI;'A DE CONTA.
,.

li'resldente: l'er~ Lopes ~~B"

xuaMA~"A"

y!08-PIesldente:
ARENA,

"

t '

'Ezequlas Cosltt
Enuval caíauo
Furtado Leite,
J esse Freire

;PreS1dente: AllpiO' Carvalho '- AREN.A

:'8ecl'fOtáría.: Maria Geralda orrillO ~pall
Ramais 643 e C~"'i1,

Novembro do 1970 ,579~

(Seção I)

DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAl

Batlsta &amai

lSmel f'llw~.. '" FiUlo

José Resegue
Mendes de Moraes
Milton )3randáo
Minoro MlYlllllOto
l?1ms Sabóia
Teodorlco Bezerra

Lenotr Var'!aI

Llúz GarcIa

Vago

J;lerto1D:
Wilson, FaleàO ,
Milvernes LIma
Saldanha Derzi
Lyr10

TURMA, uS" ,
;VIce-presidente I Naclyr Rossettl -

•
MO]]

Vogo'

}'11:ULA1tES
MOa

;Y~2,~Preslc!ente: Hl1IIlI' Viçe-PIeS1áente: Djalma'
ARENA '
-, ~erto Bezerra, AítENA .Falcão - MDB
'
SenedJto Ferreira
EnulJo Murad
Edilson Melo rávo~
Márto Abl'eu
ll'ITULA.RES
, Ivar- Sf:IldanlJa
Noglletra 'de Rezende
AaIílNA
, OdulIo Domingues
Ortlz Montelro_
,
,
Walter
Passos
Ultimo de Carvall10
Luna ,Fretre "
C!!'1ano GOJ;l~lves,
Vago
Vinlit R{)saáo ,"
,
alr Ferreira
1\[ínoro M.iyamoto ~
Vago
',Vago
ndo Kunsler
Nosser. Almeida
.
Alberto Oliveira ':t')leódulo Albuquerqu.
MDB
1 Hermes
' W1lson Sraga.
'I Cavalcanti
Vago
JJlrceU Cardoso
Affonso Celso I
Esteves
"Vago
: -Vago
Leite
,Vago
Vago'

Alceu de Carvalho'
'Flgueirec:o correre,

, José Carlos Tebletra
Vago

_Vago
yago

.Franclsco Amara!
Jairo Brum
José Freire

Vago
\

,

'Vice-presidente: J~Y Nunes, -

,

TITULA1tES -

AR~~ Ao

,SUPLEN'l'J>S

ilUPLENl'El

FJ'iltllB Diniz - .tl>ào Menezes
~ynaldo Sant'A!ma
.....

Vago

Vago

Alexandre Costa
l\urelilUlo Cha VCl!

' SUPLElIITES

Batista Mlranaa

ARENA
A\Írlno VaMs
MUtou Cabral
:Bento Gonçalve..
Parente Frota
Ca.ntldlo Sampaio
Vago '
Eurlpedes Cardoso cli Me- Vago
nezes
'
EzeqUiaB cOsta.
$anarl Nunes
w,uro r..eitâo
Mendes de Morae8

lJ.'Uclicles 'rrlchea
'Floriano Rublm
Garcia Neto
Hênlo Romagnolli .
!Srael Pinbeiro, FIlho

vago

Vago

Aqlúles IJl.nIZ
Pranclsco A1l1araJ
Freitas D111.17
João Borges

MOS

João Borges
Petrllnio J!l!íuelredO
.Renato Azeredo

~Jí'ceu Cardosô

Fernando Gama.
,

" REUNIOICIiI

,

'

totllal'tas-telru·

-

Local; Ànexo J1 - Sala n9 1& I
Secretário: AntOnio Dias Ribeiro - Ramal "'

J)' COMISSÃO DE LEOISLAÇAO§!OCIAL
.Prestáente: Pellroso Horta - MDB
,Vago - ARENA'
Vlce-L>reSlaenw: Joao Alves -, ~ A

Adyllo Viana
Alceu de Ca.rvall1o
Fra.nCisco Amaral
PSl'$ de Anlf.rade

Vago

Vago

'

"

oscar' cará.oso

.osnr

ARENA

IDa

Dlr08U cari.o&o "

\lagO

Jo~ Ferreirll:.

VagO
'\I lIgO

Mauricio GOl1lart-Ruy LIDo
l:"aes de AnClra4q··
Victor lssler '

0"';0

V~SO

REUNlOIlS

TIItlnA OIA" _ QUlntas- tetral
uB~' ,- QUI\l'tU-teirU
Turma, ..O" - QUJDtias-te1r1il

''l'Urma

~

--BeUnillN'i'lenl\1'18I;

ARENA
-

- boraa:'
Local: AneXo'

I

Abrabâo SabbA
A1bertoOost&.
Alberto Hoftmann:

Albino Ze.lú
Bezerra de Mello

Franco Monioro
Freitas Olnlz
.) nsp BUrnett

'

.

'l'erça~ e quartas-telras. lU 16' noras '
Local: ,Ane1l:õ-D - Sala nf.1
SecretarIa !llâ RoIand Aratljo :SlLlvado
Ralllal 654
'
I

Renato Azere<'lo
Vago

'

Vago

:,'

-

Vago
VagO,
Vago ,I'

o. -

,1º>

.

COMISSAOOE REDAÇÃO
,

SUPLENTE"

ARENA
",

,:.
"

~,' ~ C~VÍI _Stenzel

'-.I?1llhr MenClel
• E1IasCarmo
'MlJS

c

Ant<'lIuo sresolIa

"

,e

1._ ' - ~elredÔ' Correta
, REUNIOES

ARENA
Arnaldo Prieto
Cid SalllPalo

,•

Sa.1a 8

--

Adolfo de Oliveira
João Menezes
AmaraJ Peixoto
Antônio BresoJill
Edgard Pereira

AlalrperreJ.ra

AlI"', _

\

Presidente: Henrique de La Rocque -, AREN4
V1ee-Prélldentel Medelro8 Neto - ARENA
V1ee-l'rel1dentec .4Jvaro LImI - MDB

Oceano cadela.l
R.(Jcll:fel'~r Lima
. Ruy Sa.ntoa
WaJter Passoa
Vago

TURMA,'''S''
- 1lI08-Presldente: Ja.l1duby C~ ~ AmB
TITULARES
SUPLENTES
Aécio cun.t1a
Armando Corrêa

Quartu-telr....

sllCirerono: GelCy Clemente Batllltt

Floriano Rubln
-JoBJás r..eite

Ferna.ndo aàm&

Régts

Tacosa de Almeida '
Vlngt, Rosado

_

, ':MDB "

SUPLENTES
.Aha.pouno de Jl'ar1a
Chagas Frei ta:: ,_
DJa.JJna Faleao'
Edgard Clt' I\lmeldll /

REUNJOl!b

Braz
'.Ra1mundo Olnlz

SUPLENTES,

TITULARES

MOS

Lauro Y'ltAo

LUIz

MarIo 1'amborináeguy

AREN4

WRMA "A"
Vlca-PreSlClente: ,Aderbal J1U'eJIllL. -

ARENA'
, armmdo _MâStrocollà
AJeXlWdre Costa
EÇl11 Ferl'lIZ
Braga Ramos,
I!llolo Alvares
Ary Alcântara
Eurlpldes Cardoso d. Me
Óha.ves Amarantc.
Bento GonçalVea
, , nezlll
Gilberto !,'anll
B1as Fortes
Daso C01mbra
JIel'mes Maceáo
,'Magalbaes Melo
Elias Carmo '
GarCia Nl;LO
• Ne1801l Benedito
êeraldo MesqUita
Joaquim t'arente
Régis L' (meco
I Justmo PereIra
lIlWJoe.l Novaea
Luna Freire
Renato Ribelro
-Manoel ROdrigua
Rezende M,ontelrt.
.Raimundo Pa.rente
'l'emlstllcles Teixeira
Stissuml., alrata
Oswaldo zarlello.
Vago
'ToU1'lnbo Dantasrarso Dutra
, Wanderley U1mtaa
Wllmar Gut.ma.ràel
, Wilson' Braga ,~

Ernesto Valente
,Heitor Cavalcaut!
Jorge Lavocat •

EÍias oarm«. - '
GU11herme Ma.chadl
,
>1ala Net-o
.l4ánoel =de ,Almeida

COMISSAO DE ORÇAMENTO

,9)

Ary ValllClao

BalaSta. Mil'antia

rÓ:

,',
I

antônio ueno

A.rtI1alldo CarnelrC

JUWNl6ES
- 1'urtJlll .A" - QUartas-lelrM
'.l'Urma -8" - QU\Iltlli-telru
'Local;· Anexo n - sara õ.
,',
,seCretària: Haydée Ii'onseca ,l3a.rreto' ..., aa.
, maís -:- 660 e 662

T1l'ULARE8

FeJ1C1a~O

OsMa-O Ararlpe
, OtáVio oaruso da -Rocha Rata.Cf MagalJl!le'
Pe~o.Faria
" \
Rubem Mlldina

Presidente: Vlrill10 l'a.vora -

Vlce·Presldente~

TlTULÀRE8

'r

MOa

yago

alu Menezes

Janaú' Nunes
José Penedo
LuJs de PauJa
Nosser ~lmelda
Oceano Carlela!
Oswaldo Zanello
Parente F'i'ota

AntôniO

Ja.1es Machado

,Vago

Antonio Neves

ARENA

A.RENA

vago,

Qulntal-fetrAl,

ai' 16

l1~ra8

1.00&1: Anello}i -, &aUl 16, J

I<

I
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--

Vago .

ÇOMISSAO DE REtAÇôE§,
EXTERIORES
.

vago!

~.AiREN'A

*

•

.+:1-'

.-',

A1d()

~._--'

.:iW"2'- (Seção
;

la

, vaSo,

auy li/antQII

\

-

Novembro de 1970

EüPüP-H'+

'tlTtlj:IÜ'~~
Fa.gunde. /

Egreja

.Fcu Rosa

i José

i
V<:10
- J

Mario i11hO
I
--:J
, .JOSé PeJJedO
:Lapa Coelha

VagOI

__

......,

~'erraz

Vago: '

L~

r

I)

.'l·elre '
:oceano Carla!ltl

~unell

.VagO j

Presidente: FJ.àV1o Ma1'Cmo
(
'l'DRMA "A"
TURMA ~D" LVlce-PH'!JLlenw: !.opo :V1ce-Preciáente: lIl'c1HD:
. Coelio - ARJINA
Sarne1l'o _ &lDU, -

~""~

'Vago~

. Oscar GfldOSO

,f6égls raeth~J

,Ratmundo

VIIgO,

par~te'

'VagO'/

,vasO]
\

MOB
antônio AnlbelU

Adyllp Vianna'

Vago

AmaraJ
Jxr,to "
PJalma Falcão _
:Erasmo Martins

Vago

.Franclsco Amaral

Vago'

.José Mandelll

MaW'WIO Gowart

Vago

, \'alrO Brum.·

'teàl'O Falia.
,
JUlysses G~il11Ãl'Iiéê.~,

Presidente: Mendes de Moraes -

i

BUPLEN'IEi 1
:AT11aldo Nogueira

I..eàO 8Ildrljíaíiil

'lPa~liO oasteic SlH!IlIlO

LeGpoJ~

Geraldo Guedes
Hélio Garcia
lienriqu8 'I'urlÍq
1iermes Macedo
l1essé .Freire
·'Joao' Calmon
'\1osaphat Azevedo...I

,w.n~ Tamar!nde.ul~'·
jMa.ur101o 4;Clirada
:)(endes de MOI_

I

J4ur1l.' BaàluO

'lNOr berto Sllhm1l1~
,
Nunes Lea!
S8lda11ha Derzl,

.'J:,auro CrUZ

-"Local: Anexo n Aglletin.lJp Ro~U!

LWZ CavaJcaJJt!!j
Vago

:VirgUio 'L'á.vora

,,>-'

\~"'l

Ama~ mrU81-1

flldrO Mp,rli,o
pe,drOSO .l:ilJ....

Vago

SanWll 8obrinh~

COMISSAO DE SAODE

PrltSldentel AnapoUno de Fada - MOS
Viu-t>resldentll: l!iàgara ae Almeida - MJJB
Vlce-rresidente: Clod0l;\ldo D~~ ".. AREN..

ARJ;lNA'

SUPLENTES
Ai:màndo ~~ea "

AUitregeSIJo de MendongaAmlindo 'MaJ;tI JeoJla
BaldaccJ Fllho
'Daso Collnbra
..
neimrro Oliveira
Eà1J Ferraz ,
Fausto Castelo Branco . lvar· l>.aJClaJUJa
Jlleder Álberllarla
João Alves
Joaquim Cordeiro
Jose, Resegue
Justtno Pereira
Jostás Leite
Leão SamPaio
LaIlTI' I'"UZ
Marel110 Lima
~narap W1n~
VIICO
Minoro M1f~mo~

\lago
\lagO,

.pusa SantD!l '
Inat ROsado

TI'l\ULABES
Costa
Arnaldo Prieto.

Albel'Úl

<'UPLJiJ~!RlS

, GUb~to de ~eida

Jaies Machado

\ JUtonso Oelso

J uvencto Dias

"ranClsco Amaral
RtcJ1a

LevY Tavares
LIÚl Braga
Nunes Leal

Paoheco l1lySSell aUlmarães

Romano Masslgnap
a.ozendo da sousa

Vago

R,uydalmelall ~llr IJO$l!Sinval SoavenUira

II Regjs

<

rrU:UNlOES
Qualiaa-feÍru, N 15 horas
Local: Anexo
Sala 14
Seoretarla: M:arla da UlOria I?éres ToreJly
RlU1W 6811
'

n -

'""";-

14)

ARENA
Vlce-Pres1çJente; Chagaa .Freitas - MDjI
Vlce-Presldll!1te; B'lor1ano Rubin - A.tlENA

SUPLE1ITTES

Hugo Aguiar
"Necy. !'lovaes

Paulo Ferraz
\llelra da AAy.
vago
~

Alexandre Oo.sta
aupto ClU'valho
OClU1l0

Donungues

Hanulton, Magalllàes
Helio GarCia •
Ma1a Neto

Parente Frota
\
Vago
Regls Barrosp

-\'tezenue ",,"ou teíro
'IVIlJICll'rleN lJalltll4

Vago

MDa
TITULARES
João LIra F1U1o

José 'Fteire
Vagp
Vago

ARENA

SUp[,f:NTES

~

\

Eresidente: Broca !"ilbo -

Bezerra de MellO,
Gast4G MUQIl~

VlOgO
Vago

-,
SUpLENTES

Altair LIma
Anapul1no de Faria
Dias Menezes
FranCISco -Amará!
lo'reltas UIIl1Z
Jall'o tlrum
JoSé Manrtel11

Memar ae I:lllJ'ros suno
Rodligues
ArmanClo porrea
REUNIOIi:S
.o\rnaJdo Garcez
Secretária:
Sylvia
Cllrl Kramer 'BelLBraga Ramos
jamin do Canto - &amal 698
-,
Daso COImbra
QuartlUl' H!lras
1.o0ClU: Anexo ,U - l:lala 13
~co RibeirO

,uost1@o

.l

MPB

Vago
Vago

OOMISSAO DE SERViÇO PO~L1CO

TI'J'VluUlB8

ARENA

Adalber.,to Ca,margo -

o

jPearoso Horta

~I VagO

694

Vice-.Pr8$1dente: Vasco FIlbo -

V108-PresJaellte.

-I,ose

Vago

~

J>res1dente: Veiga Brito" - ARENA

uma

,

1'411!WIllio' (3~'

QUil.rtas-teiras aa 16 norlLil
Seoretaria: ElOíl_Moreira da
j?erelra ' .., 677

Valauao

~

'

Sala 11

15) COMISSÂO DE TRANSPÓRT!6,
COMUNICAÇQES E OBRAS POBLlO~

,Vago
_ . Vago

)BEUNIOES

Ai:~

'Qscar, Cardoso

~&".• ,
•

TITULARES

,

Parente i)rota'

! 'J!aIJO
Vago

j2)

A:J1p1o ~ Cll.I'Valllo

,

iousaSantos'

')ma

Secretà1'1o:
Ramais 693

, Clioero IDantas
fi ANes' MaceDo ,
Cióvls SteIU:l\l
,'-'(Armandu Corrt!a
EdbJUJldo Monteiro
,Arllwdo t>rlel.O
..
aanequlm Dantu 'Bento GOnCll.lVeS
Heno Garcia
icarvalho l>obl'lllbo
_Hen1o RQ!JIatII1oJl
,Euclldes 'L'rtcnes
JOIé Penedo
l
~'FJaVlano Ribeiro
JoeiRl Gomes
j
;Lypo Bel'toill

I

'AdGlllho de Ollveba
Jlivar" Olyntho
Chagas /!'reltas
Dias "lenezes
1jlrasmo Martlns Pedro
JoSé Carlos Teixeira '

SUPLENTES

Tl'fUUXEI

,
I

Peres

Quartas-felru

~A

.' !

.&.BJdNA

,

j

,

RJj:DNlOEII

',iVioe-presigente: Ney Perrelrjl. -

j'

l~ago

PetróllioF!.g\le1r,go

ARENA

.:Vlce-Presidentel i4Jltlm Brandão - ,ARENA
MDij

j;

~:Vago '

fedro

DIÁRiO DO CONá~ESSO NÁêlôNAL
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li

COMISSõES D~ INQJ,JÉRJ'TO
'~OLA1ID"

,CHl!t'YE:

.ofENDE.

Nove!.nbro dE! 1970

Terças-feitas, Iis 14 notas" 30 mínutos
Local: 'Ailex.lI Il - Sala .8-B - Ramais ,\li '

Álvaro UnI

01eto Marques'

8'608

, Blvar Ollnth6 .

, Petrônio ,Filtliefrecl..
~

I

,

•

, ' , '

Secretária:' Diva Yeddl' Veiga de LemOl

Néy Ferreifá

- .
"

Vago

COMISSôESc ESPECIAIS. MISTA
I\.
E c·EXTERNAS
I, '

CHFlFgi STELM' PRATA DA SILVA LOPES
.
'

.LooaÚ ~~xó fi "-: /:IMae 6-A. e 8-S
'- Rama1S1 803 e 804

El.Etmônf
quartas-telraâ. Ú 16

1lór~

') ~ CdMIs§ÃÕ DA sAdiA ÕOSÂO
I=RAN~ISO()

COMISSÃO' ESPECIAL DO DESENw
VOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO..
OESTt."

COMISSÃO l1[ ~VAloRIZAQÃO I
ECoNõMlcA DA AMAtO~IÀ

'3)

Presidente: 'Nunes Leal -

Presidente: Benedito Ferreira .... .ta.El'IA
VIc:e'PJ'estd~nte: José Freire _ MOB

.ARJilN( .

AaENA

Vlce-l?te8ldente: - João Meneiel - MI:1B
TITULARES

A.RENA.

I.

At'i VSladâo

Presltléftte: M:1J.vernes

Pereira âLtl~_

ARENA

Abràhll.o Sabbá

-'-

TITULARES

SUPLENTES

Benedito Ferreira

Àffuil.ndo Corr.,.

Uerà[d<1 Meilquiti

GaillJá NetO.
Jales Macnado

Janl1r! Nunes
Franeellno Ji'erêira

Bento' Gonçalv,ea
Carlos Alberto

HeracJ10 .Rego

Hélio GarC1a

Manoel de Almeidt.

JOSIaI Leite

l\Ila unC10 lU /lnl1rad&

Medeiros Setto

OduJ.to DOmlnguu

Oscar Cardoso'

:Passos

Vago

,
I·

VllgO

JóS4EStev'e.

~ÔS4U11Ii Oo.rdelléJ

Rllli:ilfu1dÓ Bógé.·

.los'

.t..tridOsd

MOB

I

m,VI11Ulldo Parente
Wahclerle;v Danoas

José Ma.ráo FillJo

,

'Leupoldo Peres

Mos,

segtsl11undoAnfll'a~

Vago

Freitas D1n1z

Al1apoJino de FarlllI

vago

J oei Ferre1ra

.Joao 1<yra

José Freire

MJ.)B

J oao Borges

Aquiles U1n1z

J 0110 Lira- .Ei'1lho

~aJcàO

• 'I, -

~)

José BUrnetli

Jose Oar!os l'etx~lr&
,

Vagq

"

Renato AzaredO

QUintas-feiras; AI lI! ~ras

.e

608

e

30 minUta.

sala 8·B -' R8I11a111 llO'i
'

Secretária: Diva Yedda' Veiga de 1<el11o..
2}

e

.
Ramais GOb

606

'

Secretário: AgOlltlnbo FlOres

REUNIOES

Loca!: Anexo 11 -

•I

RElJ1IlJOES

rêrças-teiras, és 15 noras ~
Local: Anexo U - Sa!!l 8-A -

COMISSÃO DO POLlGONO
DAS S~CAS

~) COMISSÃO DO' DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO·§iUL

Í:'rCSIUw...... 'Amaral cie Souza. - ARENA
VlcJl~PresldenW: Aldo i'agunde.ll·...; MOI

:ARENA
:tITULARES

- r

~oras.

8Cunlão: QUarUls-telras; às 15

.Jl'iIhO

ItUy Uno

Ojall11a

Anapol1node Jrar~
DIrceu Cardoso
Rubem Medina .
Régls Pacheco '

Rebato Azeredo
Reynaldo Ssp.t' Anna
altair LlnIa.

NosserAUne~

porto .

SUPLENTES

EàI1val Calado
Marcillo Lima
E:CUl Ferraz
Oaiola Neto
Will11ar GU1n:Iarlie.
- Armando Coí'r!a
Nelson Benedito I
'ltaImundõ Parênfe
Edgar Martins PereJu

Reiende Monteiroil'baquim Corcleiro '
LIsboa Mac.hado '
Gaãulo Müller
Saldanha DerZI. .
-JuveiiC1o Ôlas
Ad11ano Gonçalve.l

SUPLSNTIilIAc!rJano ~çalve.t

'J:1'rULABES

LlD1a (ARENA),

Eé!iUcl

Vice-Presidente:

5B01

: tIoEuNI6E8

AI1tô.n1o Nevei

Secretaria: /lneso ri - Ramall;: 809 • 6Ul
;,.;; Direto:, &ll~5300'

_'

COMISSÃO. ESPECIAL RARA 'ELABO' '
- RAR LECISLAÇAO ESPEC1Fl.CA SO.
BRE TELEVISAO (INCLUINDO-SE,
T~M8ÉM. ,RADIO E JORNAL'

PreSlClellte: Vago - MDB'
Vlce~Presidente: Grlmaltll"- Ribeiro - ' ARE1~"
• Relator: Vago - ~A ,

?lres 8aoOla
Cardosv de Menezell
João Etema
Amara! de Souza

TeOfilo Pires

,MDB

SUPLENTliljj

Antônio Cena
Adhemar G,~
Presidente: Francellno Pereira - A.RIItHA
Henío Romagn01l1
Arlindo Kunsier
Vlce.Presidente: Jose Carlos l'eixelra - ,MD.E
GarcIa Neto
Lauro Leitão
ARENA
J.enoll ,Varglll
Geneslp un..
Lyrio
Sertalll
~
'NorbertoBc!Un1dt
rll'VURES
'SUPLENTES
Milton Casse!
Uomana M!ISS1gnan
'A11la!do UarceJ.
JoSé Meira
vago
Vago
,Magàlhàes Melo
Aurtno Va!ots
Vago- '
Va~o_
Edgar I Martins Pereira OClulÍo iJ<lml.uguea, ,
Vago ,
Rene.to Ribeiro' , ,
Ernesto Valente
, MOB
(Ulmald. 'Ribeira
Seglsl11undo A11clradl ' ,
,
,
,
,
Joslas Gomes
Vlngt ROsado
Antônio AnIbel11
'.'1a1ro Brum.
Vicente_ Augus,to
Wa'lte:. Passos
Antônio Bre.solln
JOsé Ma.ndelll
Vago
Vago
José Richa
NIÍIiyr Rosaetlt
Vago
Otávio Daruso da ROcha .

SU~LE~TES

TITULARES ..

Jollo Borges

Erasmo Mo.rti.ós Pedro

Paes do Aildrade
'. '\

Antônio Amúbelll

. 7)

COMISSÁO ESPECIAL PARA,ELABO•
RAR PROJETO DE LEI DESTINADO
A REGULAR O EXERCICIO DAS ATI..
VIDÁDES JORJI1AlISTICAS.

.

,

.

]?rCSldeute; I!:msmo MartInS eedro _ MDJi
Vice-Presidente: Vago - MDB
Relator: Alexandre ,Casta. - ARENA
ARENA

TiTULARES

Haroldo Leou7Péres
Hamilton Prado

SUPLENTES

.Relator-SubStitutu ..; Fe..
Rosa
\ ,
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COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABO10) COMISSÃ.O ESPECIAL PARA
RAR PROJETO DE LEI REFORMUAPRECIAR O PROJETO DE LEI
LANDO A ESTRUTURA DO BANCO N9 3.771. QUE INSnJ:UI O CóD!GO CIVIL
NACIONAL DE HABLTA.ÇAO •
I:'lesJOcute: Ulysses Gulmarlles _ MUB

I )

vrce-t-resmente: OSnl Régia _ AR.Il:NJI
PrcwJcnLe: '4mllral Pellloto -

VI('O l'mmlentc: Vago ltC1Utor: Vago -

ARENA

MD8

ArtEl'lA

!telateres t'I1rCIB.1a:

-

Vago - FamUJa - ARENA
1-'.res Sanola _ UOlSllS - ARENA

SUPLENTES .

TITULARES

. Ieda.! JUlemq

l;telutor.-uerl1J: José Meira- -

MDB

Arnalao' Pl'lcto

~ul)ens .Nogueira I:'IlUJO Br,?ssard -

t>essoas - ARENA
Sucessões -. Mba

, ,gO

1

.lIl\CO Montoro

SUPLENTES

TITULARES

MDB

Alceu de Carvalha

I

carcioso de Menezea

ArItolUo .Fel1clano
Gustavo CaplIl\ema
Vicente Auguslio
Jose 1.tndoso

COM;4SÃO ESPECIAL· PARA ELABO-

PreSl!lente: Alceu ele cárval11l1 -

MOS

Vlce-t'rcslClente: Aurel1ano onsvee , Hela~ut: Justino t'erelrll - ARENA

ARENA
'

ARlJ:NA

TITULARES
11Uyl

ele Almeida

.lrago H.amull
\'AgO

SUPLENTES

Vage

11 )

SUPLENTES

Juv/!nC1o Dias
Justmo PerelIa.

;MJ)B

Altair Uma

Janduby CarneIro

Nelson ç:arneJro '
12) COMISSAO ESPECIAL PARA ELA..
BORAR AS MEDIDAS' lE.QISLATI..
,VAS NECESSARIAS A IrJTEORA.
ÇAO SOCIO·ECONOMICA E CULTU·
RAL DOS POVOS DA COMUNIDADE
DE LINGUA PORTU(jU~SA PARA
rrORNAR REALIDADE A COMUm..
OADE LUSO·BRASIlEIRA.
.Presidente: Pl1n1o Salgallo - ARENA
Vice-PresIdente: Jairo Srum - MJJB
ReJaton ArnaldO' Nogueira - ARENA.
~A '

DIrceu Cudoso

SUPLENTES

TITULARES
Auguslio L''ranco

VIl.'iCO AnllUO

Daso CotlXlbra

-_

VlaOR.
1?t'eSlden'tltl Cantldio Bampa.to -

ARENA
IüUilNA
lloWB
.

- Vtce·Preslllente: Duo Cotmllra -

l&B\IUSlrl -

1970

Ossian Aranpll

Albino :l.en1

C:OrV'iISSÁO ESPECIAL DESICNADA ~~e: l..'ardO$O. d.
PARA EXAMINAR A LE(.iISLAÇAO JoaqUlm l?aren~
VIOENTE SOBRE O TRAfICO DE Martins JOnlOf·
ENTORPECENTES E PROPOR NO- Nuns Leal
VAS MEDIDAS LEQISLATIVAS PA. ElJu Carmo
RA COMPLETAR AS LEIS EM Vago

RelQWfl Allto

(:9

ARll.'NA
TITULARES.

:!.IIDB

RAR PROJETO DE LEI QUE ATUALI. Nelson Carneiro
ZE A LF~ISLAÇAO PERTINENTE AO Vago
MENOR eXCEPCIONAL.
Vago

Novembro

AdOlpho de Oliveira
Al1alberto Ce.mazao

.~.,

f.erl'e1ra

MDA

iI"" Suma"

NelSOn CarnekO

.
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C'I""'CRETAp'I"A
CÂMARi\ DOS -OEPU'l~DOS
INSTITUTO DE PREVID~NCIA
':"'~.J _
I"
...
DOS CONORESSISTAS
à. Câmara Federal, a ímportãucla até, cl Os Interessados,' para obtevçzo
;;.,....",OLUQAO "9_16
"""""
~, •
, ,
Fica o. Presldencia do I. )". C. autorízada. em ,caráter excepcional, pelo
Conselho DelIberatIvo:
'
•.
a) Conceder a titulo de empréstímo 'aos Deputál:los que não :e!'ornarÍlo

I

te,
da ~Vf1.1tual pensão a que víerern .
ter díreíto os seus nerdeíros, que assumirão todas as obrigações 1 lo mutuál'lo aceitas
.
a s~ma das C?n~lbUições recol~idas dos empréstimo,: ~revistos nas nllneasl~d) A éonce~ão do empréstimo obemedíante a gararitía das mesmas.
e C, f0r.necerao.
• •
decerá as normas usuais vi"entes '
-'
1 - ReCIbo de quítação sobre os seus
'cl, Conceder empréstimo pelo : .in- direitos, ao fim do mandato:
Bra"llIa. DF .• 27 de novembro de
:lo Assistencial, na ímnortãncla cor-, 2 - Instrumento para. no caso de 1970. Dep: Atüz saara, Presidente. _
I'espond~nte. ao valor dos abonos, a não l?oder ser_cumprido o Item 1. d<;s-: Se~~dor Catiete Pin/leiro. -:- Se!l1l.~lor
que terao díreíto nos termos do art., ta dlmca. ficar assegurada a dedução, Atlllo Fontana. - Dep, Dlrcell Car~ _
3~ da Lei 119 4.937·66.
do seguro de vida, ou, pa"ce1adamen- ãoso, - Dep, João Alves,

Ia

I

- -

" .

ATAS DAS COi\flSSOES

ntco à altura das responsablltríades
que lhe impunham os recursos tatenque, entretanto. nos solicitou que íní. - emanadas cio oovêrno da União abra- tes da região jurlsdlclonacla. J
elâssemos os trabalhos. uma vez que vés do Ministério do Planejamento e A transposição da SUDESUL. meS. Exa. só poderá estar aqui dentro Coordenação Geral.
diante o Decreto-lei n~ 301, de 28 da
Ala da Primeira.' Reuniáo Extraordi. de 30 a 40 minutos. Assim. quero,
O primeiro e hirgo passo dirigido feverlliro de 1967, para a ~ova forma
nária ITalizada. a vinte. e sete de lníoíafmente, convmar para, fazet nesse sentidu eonsubstancíou-se no de atIJil', articulada a um esquema
agôstó de. mil llovece.ntos e setenta. parte da Mesa o Doutor Henrique
lo I d
plsn j
c to re íonat
Brandão Cavalcanti Secretá.rlo-Oeral Oecreto, n~ 66.882, de 16 de julho nac na - ; e
e a~ n ':~
,
e
o
Doutor
último.'
que
Instituiu
a
reforma'
do
abriu
ppoItunidllde
pala
a adiçao daa- do
Mmistérlo
do
Interior,
Aos vinte e sete dias do mês de
,
agôsto do ano de mil nôvecentos~ e MArcos VUana, Becretãrio-Oeral do Mlnistêrio do Interior, modificando duas areas seguíntes.
setenta, na Sala. S-B, das Comlssoes Ministério do Planejamento. Quero em, parte ou nô todo os órgãos qU~ Nos dias atuais, embora vez que
também
registrar
a
presença.
honrosa
lhe
sao
dependentes
e
.submetendo-os
outra;
em
caráter'
excepcional,
atue
Especiais, do Anexo .n. da. c~mara
dos D~putatlos, reuniu-se elrtJ:aordl- do .senedor Celso Ramos. que grande a uma hábil coordenação técnica por como órgão administrativo, no sentinãríamente a Comissão do" riesen- satísfacão nos dã aqui comparecendo, Intermédio da secretaría Geral da re- do- em' qne o empregamos _ escrítório de pagamentos _ não obstante
vol'vlnl\ento' da Região Sul,' c~m o Inicialinente, passo a palavra ao En- ferIda Pasta.
fIm .de ouvir o Senhor Superll1t~n. genheíro Paulo Afonso Melro, Su- ~Tal' reforma, cuja ,Implantação aca- Isto, a. ~ua..mals importante atividade,
dente ,da SUDESUL EngenheIro perlntendente do. SUDESUL que Irã ba de ser -Inielad_a, deverá implicar, se venflea n~ outras ã!eas. No sea esta Comissão uma ex.
promove
Paulo Mfonso de Freitas Melro que apresentar
para as Superintendên- tor de pr est<l.Ç,ao de servicos
~~ '.
•
se fêz acompanhar dos Ass<;ssl\res posíçâo sôbre o programa. de ação da especialmente
eías Regionais em rortaíecímsnto de - ou realiza por seus próprios meios
t
e
Doutor Eloi Amado venãncio. Che,f BUDE/SUL no corren e ano,
seu poder e résponsabilidade de ação, - cursos.e tre;namentos de pessoal
da Assessorla de Planejamento e
SR. CONVIDADO <Doutor Pau- tornando-as II.lnda mais -diretamente nas mara diversas especialidades,
Doutor Edson Chaves, onere ,do' De- lo OAfonso
de FreItas l>I.elro) , - se- Vinculadas à problemãtícs, do desen- como pode ser apreclado pelo Orçapartamento Agrloola-Industrlal. Es· nhor DeIJ(Itlldo
- Amaral de SOuza, volvlmento econômico e social das res- mento-Programa de 1970. No mesmo
tiveram presentes' os senhores Depu- PresIdente da Comissão
de Desenvol- pectívas regiões.
'
. campo, prepara-se a Superlntendên~
tados Amaral de Souza, PreSIdente; vímento da Região Sul,'
senhores
- .
.
ela a fim de, a prazo curto. Oferecer
Aldo Fagundes, Vice_Presidente; La- Deputados desta Comissão. Senhor
Sem embargo das atiVidades em serviços de processamento de dados,.
noir Vargas - Romano Mllssl~an Senador Celso Ramos, demals_Depu~ curso ou projetedas, a SUDESUL, em aos demais órgãos do MInistério CID_ Arlindo KunsIer - Adhemar Glll- tados - senhor BecI'etãrlo.Geral do face das contingências cW translção Inte'rlClJ', aos MInistériOS em geral, e
51 e LylÍo Bertol1l; e ausente sos Se- MinIStério do InterIor, mng'enhelro acarretadas pelo aludido 'dêereto, en- bem as.~lm a entidades outras, públinheres Hênlo ROmagnolli - Lauro Henrique Brandão Cavalcanti, Se- contra-se na expectativa das deter- e.s ou privadas, como órgão central,
Leitão - Milton Cassei - Antonio nhor
Sccretãrlo-Gel'll.! do Ministério mlnações superiores que lhe "darão de- na especlalidade,~para a região.
Anlbelll - Antonio Bresolln e Jose do Planejamento,
- Doutor Marcos lineamentO' mais precl~ à forma e
"~
-,
.
,
Richa. As quinze horas e tr!J:,1,ta mi- Viana,_meus senhores,
frequentemtJn- aos melas de operar'
çl,lmo l'irgao de estudos e pesqUlsM,
nutos verificado o "quorum reg!,.. te somos convidados a discorrer só- '
_
realIza. habitualmente em conjunto
mental, o Senllor Presidente decla~ br'e as atividades do órgão- que dlri.
Alguns fatôres. alt...mente positivOS, oom Instituições s'etOl'lals atuant~fi na
rou aberta a sessão; convidando parll glInos ,e sempre' acolhemos o convl~ trouxeram révlgoramento 11 Superln- região, quêr da esfera particular. quer
fazer parte da Mesa o DOutor Hen- te com satLsfação. Rara vez, porém, tendenela do DesenvolvImento da Re- da administração pública, diversos esrIque Brandão cavalcanti,' secrelá.-- acedémos em f}ronuncla.i··ncs acêrca gião Sul, no decurso dos últimos dois tudos básicos sÔbre assuntos escolhirlo-Geral .do Ministério do Inter!or do nosso trabalho' oom o entusiasmo anos. Após prplongados estudos, f 01 dos por sua importância para a eco~
e o Doutor Marcos Viana, Secretlll'llo-, que experimentamos neste Clomento. finalmente, autorizada a implantação nomfa regional ou pela deflclêncla de
Geral do' Ministério do Planejamen- Isto pôr nos alentar a firme convle- de um quadro de -pessoal para a au- pesquIsas' dentro da temãtlca selecloto. ProsseguIndO registrou a presen- ção de que nossas pala.vras, ao In- tarqula. suprindo-se assim uma carên- nada.
ça. honrosa do SeILador- celso Ramos.
InicIando .os tl'llblllhos, o Senhor vês de perderem-se, como às vê?es cla de mais de seis anos, responsáve_1 E' inten~a a integração', procedida.
Presidente deu a. palavra ao Senh<H ocorre. no vazio de uln . a,!1ditório po)' contlJ;111os óbices a uma satlsfató entre as UllÍ\'ersldades e Faculdades
Superintendente que, antes de come- simplesmente atento. ganhara o nqul na. atiVIdade. Destacamos ~Inda, Isolada.s, 'procurando-se prefel'enclalressonãnclas dlnam;zadoras do nosso neste particular•. a transferêncIIl. da mente envolvê-las sob tôdft" a form
çar o seu pronuncIamento, manifesta esfôrço,
já que nos é licito antever sede da SUDESUL para as novas lns
~
....
o grande entusiasmo que experImen- 'a Inapreciãvel)
de Vos- tal •
I' d
d
I; em tMas ns fASf'S elo trabalho, seja na:
ta no momento. Depois de discorrer sa.s Excelenclas, cooperação
com vistas li solu,
açoes, em loca a equa Q .e_lI.mpd' preparação ou mesmo na execução,
Íongamente a respeito do ,programa ção dos problemas relativos ao de- of0J:ecendo excelentes" condlçoes e quando as entidades fevelam possuir
de ação, da SUDESUL. foram ouvi· _'envol'vimento da Re,slão Sul.
trabalho. aos serVidores,. bem como a capaclllade'para tanto'
.
Instalaça0 dos Escrlt6nos ~glonais,
dos os Senhores Assessôres do ,Se..
E' esta a. lõegunda cportunJdad,e situados nas Capitais -da Guanabara, Em concordãncla COm o que Vimos
nhor superintendente e, em segUIda.
os Benhores Deputados fize,'lün vá- que -se nos oferece de comparecer do Paraná e de santa Catarina. pro.. expondo, a SUDESUL, no triênio
l'las Interpelações, no que foram perante esfa insigne Comissão para videncla de grande Importância pam 1967-70, tem buscado deflnlr·se eQmo
atendidos plenamente. Terminando, expor os trabalhos em execução pela a SUOESUL, face ao apoio e às fa- órgão de coordenação e pllll1elamentl>,
O Senhor Presidente Amaral de SOu- SUDESUL. Há. dois anos,tlvemos cllldades que se criaram ao melhor que' não, realIza Investimentos, que se
za agradeceu a presença do Jlustre ocasIão de explanar. de forms ampla desempenho e acompanhamento dos espeo\'o.lIza 'em estudos e tarefas de
Superintendente, ,do senhor secrl!- e minuciosa. quanto a lI.utarqula es- seus projetos.
naturcG técnica, fugIndo sistemàt!catArio-Oeral do Ministério do Inte. tava reallzando e pretendia encetar.
Além dêsses fatôres outr~s perm!- mente às atividades situadas fõra desrior e das demais autoridades p,reNosso relato de hoje tem na ex. tiram à supei'lntendêllcla" ampliar-se ta perspectiva.
sentes. Os trabalhos' da presente
reunIão foram todos ,gravndos. se- posição anterior seu ponto de partl- de -modo acentuado no período em Em vez disso, concentra seu esfôrguem adiante e fazem parte Inte- da por'entendermos desinteressante foco. Para aquilatar-se êsse cresel- ço na realiZllção~de prê-Investimentol
grante desta Ata.: Nada mais haven .. e mesmo ociosa, a repetição de In- mento. basta observarmos que, hoje, representados ,por estudos pesqlllslll
,
'
do a. trata.r, às dezoito horas e qua.- formes conhecidos dos SenhorM a SUDESUL Iabora em três áreas de
levantt.mentos e outros projetos que
renta e cinco minutos o l?enhor através daquele pronunciamento, ,_ ação j:llstlntas:
Presldente encen'ou a reumão. , e. Toda.via. repisa.remos aÍguns aspeett) Como órgão administrativo'
Visam conhecer, de modo mais exatG.
nada mais havendo a tratar cu, DIva tos a.nterlormente focalizados. face A
' passivel, a realldllde econOmica e 80de. Lemo' Xavrel a. presente ata que, importAncia de que se revestem jã -'li) como órgão de prestação de ser- cla1 da Região Sul. lida e' aprov!lda, será assin:\lla, pelo para a melhor cOnfiguração dos pro. Viçcs;
, _
'
_Senhor presidente.
- blemas em exame já por representa.-,
'
d i ' Até esta data não preocupou à "'~
rem reposições que até aqui não i'o-'" c) como 6rgãode estu os e pesqu - SUDE"'tUL a apresentaçãó de um PIa";
!lD de b...,-;envolvimento Regional, apeCOMISSÃO ESPECIAl, DO - DE- grllram o -atendimento exigido pela ,sas.
,SENVOLVllI1EN7'O DA
REGIAO realidade conjuntural. '
No passado, quando a SUl>erinten- S\\r de possuir condições para elabo,
SUL"
dência da Froliteira Sudoeste, a .... rá-Io. Os dados e fatos cOllstante.l
I - CONDICIONANTES
SUDESUL, se -restrln,gla iL primeIra desta exposição permitem que se per.
27 DE AGOSTO DE 197(1
OPERACIONAIS
área. Sua função exclusiva era efe- ceba da Inoportunidade e mesmo do
-'
tuar o pagamento, de acôrdo com lIlI Irrealismo de, tal esquematlzação. denVÁRIOS OONVIDADOS
Com flrmezll. e decisão, sem apres- 'normas legais -então' vig~tes, dos re- tro da atual conjuntura.
samentosprejudic1ais, está o Minls- cursos pl'êvlamente destl11ados pelo O P'.e.no de DesenVolvimento da RéO SR. 'PRESIDENTE (Amaral dI'. té~lo do Interior - ao qual estão su- Congresso Nacional. Imagem de UttlB g1ão sômente será. exequlvel e terá
Souza) __ -PreZlldos' Integrantes da bordlnados os organismos regionaLs de é~oca superada pela reali~ade brasi- sentido real quando Inserido nas granComissão de Desenvolvimento da Re- planejamento _ ,compon4'lo uma es- letra, sob essa forma o órgao se estio- des linhas diretivas da Política de
gll!.o Sul. Ilustre Superintendente da trutura sólida. adequada 11. serVir 11. .lou durante anos, sem continuidade Desenvolvimento Regional fixada pelo
SUDF.SUL., Doutor Paulo Afonso um slstemll. nacional de planejamen- administrativa e sem a menor poss!- Govêrno da União. l!:sse' bllli?.amen_
Melr6, terremos presente a esta reu- to regional ajustado às, diretrl?.es bllldade de constltl!!r um corpo too.. to, ore em estudo, breve estará á dlsnllío o l1ustre· Ministro do I n t e l ' l o r '
c

ft N
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Novembro de 1970

,

Jlo'lção da superin~ndênela, .que sõc) P.'l,jeto Agro.-hldl'ú16gico. na re- de recursos, representá. ,,·prlmch'a, REgião SuJ, li SUDE.3UL Inseriu nos
ure él,e estruturará o seu Plano.
gJão da. Front,ll'a Sudo~, tl.l du Rio grande experiência ~ol!tillua de as- seus planos datraoaíhe o~ Em:ontros
Grande do Sujo e sua se~lJlda etapa. sístênele técníea, Inter aucrouat de 11.1- Reglo~l!lis .sôbre Plane,alllento da EdU
1'1e&!.3 período de,' tcanslção, ante- para reauzaçào na 03,0;::' do 1'10 19ua- to nível que passou 'l.' receber a .,.. cação - ERPLED - como ínstru1'10. a e7J-!ência do Plano, a Asses- çu, no _Paraná;
SUD!!:6UL. Executado por uma eqm menta de coordenação e planeja,.
Eú.':n de Planejamento da SUI?ESUL
d) Progl'llma de Ação Co.ocentrada pe- de especialistas 1) setor Saúde, mento,
C"hbelecpu um conjunto de pnorld~- (~jiCl : d<: p!allejamemo Local-ln- proveniente de aclirc!o'celE!brado com
Os EJ~PLEo proporcionam a pO.Ml.
cíes reíaüvas, calcadas no detalha.__JJ to.,",'. ',:", cue "e procersain em COOJ'UIl- a Organlz.:çllo Panamcr1cana. de SaL!- bll!d d d
ta t
'\.
"" ~ v " •
de e Organízaçào MII.FI.al de Saúde, a e e uma cous n e a'/dl,açao e
f':;rr~-le das formas possj vei s d e ,ad"ado, to com o S:E'RPHAU, pnle"enchi- com duracãn prevista de cinco a110S, revlsão do planeJa11len~0 na área da.
-com.ilnudo com li eletlv!L ca?aCI EI e mente através das Assocíações de "Milt •
1
Educação. tendo <li 10') já levados a.
tscnlcn J,..-stllhdl1 no óre-lI,? cujas In- nícípíos na. Re"'lão Sal;
o proje o. desenvolví. o em conjunto efeito três Encuntr,ls. O últtmo reve
r;":'c'fl1C:ns tivemos ocasião de meno
,
'_
,
com profissionais brss.retros, tem por ;ugar de 20 a 24 de julho de 1970 e
eirnnr
[li Projeto de expansao '(lCS serviços escopo a organização ,I aprímoramon- encerrou o ciclo j~ll.ica.dO. tll11clamel!.,.
... •
de saúde 110S três Esiados,
to e 11 expansâo dos ,e.'viçJs de saúde talmente. a. dois cré-reuutsiros de U1n
Outn cloflc'êncm, por nós consídedos Estados do Parana de Salltl1 Cl1~
"
l'D-'!1 runnamental, diz respeito à ínecomo se constata. do, esame do OI tarína e do Rio Gmo'!« do Sul, es- Plano Regional de Desenvolvimento:
,. , ,
t fi
C··IO ue ~amento-Prog"a.Lllj, de 197&, existem t anl'9068em
1
l i ' d I ' mb
a dois pré-requisitos de um Plano Re·
,n,Lelwa ee um agen e nan eir . q
~utl'OS prograi.ias ~ "roJetos em an- d
rea zaçao esce sete ru glonal de Desenvolv'mento: a exístên..
sel 'a o eío : se;ruinte e natural no v
~ - >'
e
pl'CC"íSO 'cc trabalho elo ó;'gão. a exs- óamento" alguns illlS quais serao adr.
cía de .metas educacrnnns bem claras,
(.I'hr. com as tao'l'dades peculiares a ante rererídos. Os C1.'W agora citados
No elenco das atiV1 \lues atuais da a nível estadual, e um melhor conhe•
são
aquêles
que,
por
várlcs
crítéríos,
Superintendêncla,
sallentamos
ainda:
cimento ela problemâtíca de mão de
12
Eln tJI f;8J1 1Wão, diversas d as runcees Um rccabído tra.~Il.!lwl1to prioritário.
Em convênio com d.versos organís- obra da Região Sul, 'por parte das nos.
ejlle a st1DESUL, por sua. natureza
mos. vêm sendo' prcc~u.das pesquísas sas instituições enearrégadas da su.
U!I!J-"ijll!.ca, não pode exercitar.
Os dois primeiros, ou sejam os re- técnicas, análises de 11·,'08 e extensão I quaüücação,
rerentes ao Pesca:!o e ao 'l'urlslllo.
I T d
I ta
i·
to Por outro lado, lL crlaçáo das Fa.
Torna-Se, asslm, ímprescínrlívcl, a víncutados à poíítíca d~ Iueentívos ns- rurai, t en o em v s o ~qu p,!tn1en
ln~t'tll\~ãa de um agente financeiro CS'. -ta'Jél;,clda. pelo Govêrno FedCl'al de Es ações de Experi,!J1e,'taçao, en- culdadês de Educação
D '~reto-lel
~
w
centram-se
em
execuçao
.doís
projeQ
d
d
t
',"
para n EUDESUL. que pa=ri a. a são projetos que ,e rú<11iz'lm em PCl- tos; Estação de Avallaçáo de Sulnos n 63.284" e 26. e se embl.o ce 1968).."
contar com oli serviços de um órgb!l feita. c,oordenação C1111 os órgãos se- e Pl'Ojeto Pllôt-o n9 2. a que posterior- está a eXl~lr estudos relat170s à f~n
('okAo de recursos tc~rávej~ e es- tOállls especificos" nu co:,o, l'cspectl- mentc bremos referência
' damenta!l3.0 da ~eforma ~niverS1tá:-o
lprE'lJOs !>lIt'a responder aos desafios vamente. a SUDclF:J: 8up(orlntHlden'
ria e a.s Impl1caçoes de sua Implanta.
da á!ea superlntend\c'a,
clã do Desenvoi'l·m~ll·.o d~ P.e.;cal '1
O primeiro tem por objetIVO o me-- çã.o·e estruturação. de rn?d·, que 011
a EMBRATU& b"'Jlrésa B~'a.;lJeira lhoramento dos plantéis nprlXlutores antigos cursos de Pedagog!a. passam
,:S', pois, absoluta.mente indJspensá- cU! Turismo), as C/llais se encont.ram e sua posterior colocação J:mto à Ini· atender não apenas à formu da lei,
,\,,'1 o imediato estabelec!mento de um artlculat:os 1l,OS me~tl1()s e 11 l3UOESUL ciatllla privada: visa o zegun<ltl a es- mas sobretudo às nece.&&lda1Cb reElIs
U·ç'!1!e flnanceJro, para que o órFâo por meiO de acôrd'Js e ciAlvênlos cs- tabele<ler uma série de arcas demons- das zonas de Jnfluêncla ohde atuam.
posm (':t]Janc1ir sua a~ão estimulado- pecials.
'-tratlvas das principais esjJ~C1P.s torm- .Assim. com a. tinalidade de estabele1'11, nttlwés c'e um meca"1\Emo a...to à
O .. j t SUD')~.· '1'". 1 co o se geiras nativas e cultlvallas na região, cer nOl'lnas para a reformJIl'l~ão dos
c"ncc[C,;o de flmnc1a,montos nDS lop,o e o . -.,;'" - ""m
para estudo e difusão das cr,ndlções cursos referidos, a Sp'DESU'L em
-.- c_.
- ,-:
d
denomina aquele qJP se rea'lZll na. que poo<ibllit
nf li Ih pro dli ti - CorJ"
n~ntlfl'
I
c~·s e ~om as l'aractel'lst'cas indica as Frol1teha. Sudoi!ste d'l lUo G.uude d.,
&,
em aume:o
v"mo' com a. -.v
Cla Uni vers·
peh I',tratégla de cre.rclment{l regio- Sul. 'oln "01' fina;)]' .'J f."tudar
em vidade agropecuária.
dade Católlca. do Rio Grande do Sul,
Il 1 dot d
"" r
w
conllo'l:ará, em outubro dêlte ano, um
a a' a a.
,profundldàc1e, o jlr,)IJ'~m-. hídro-ge(11l)Pe.squlsas e experimEmra.ção vegetal Encontro sôbre Implantação e EstruObserve-se --lIinda que dentro de glco da mencionaúa4:eglão, l'<!pl"E'.sen- e anJmal são efe~uadas, p(esenteulen- tura das E'aculrlades de E:1ueação.
um rldema ~conómi~ tai como o do tada - para Os iíni t:o .proJeto - te, em quatro set')ns~ l Ç ) Manejo de
Ilrnsll. no qual se jUbta"õem uecono-. por uma arca de a.J~ 11l1J?2C2men;;e '. pastagens nativlls e cLlltlvadas, crm o
Com vistas a conhecer a- estl·utura.
mia de melCado" e· ueconomia plan!- 55. OVO km2. A mO',j 'p~ao tio ('mpre- fim de aUnlentar o .rendimento do re- dos recur.ros humanos da Região, ]lara.
9
f'cm1a". somente a. conju9;a~ão de endime!,to, que, se re~este de.. ,üt1. banho bovino; 2 ) Projeto Pllôto n9 1. determinar as necessidades futuras de
a',fncias de desenvolvimento e flnan· imporiánC!a, resille lllt ext.r~ma, ~lUla- que se propõe à implantaçáo de áreas sua. form!lção, conse1'7a.ção e utiliza.
"eJra t~rA possibilidades dg, provocar bllld,ade dos recurk kl 11~~rlcoil disIlO- demonstrativas das principais culiu- ção, estamos realizando o projeto
'Bonr!vel impacto no COMplexo regI 0- nlvels, que levam a ~.gJll(, desde ,;.ê- ras l1a regIão, para estudo das con:1l- Diagnóstico dos Rec!UL1Os Humanos.
nlll
cas calamltosa.s a ei1~n~n.;!s ae'<(lSLro- ções necessárias ao aumenfn da pro- Sua. exeeur;ão, na etapa pr~llminar,
.
sas. -O projeto _<:ll'\ relerênc\a é de dutlvidade 'agrlcola; 30) PesqUisa. vi- <lompreende três áreas !te atuação: esCp.fe:!endo deslia ur61slva lnstr;}, viabilidade extensiva aos Ei!tadOl; do rletal do feijão, cuja finalidade é de- tudos e pesquisas, trelll'.llllento e apcr..
melltação, a SUOESOL,vê-se prejudl- Paraná _e de Santa Cata.una, depen- terminar' as variedades mais produt!- fel!,oamento de técnlcllõ para o pia.
cada na execução de seus planos. ao dendo a Iniciativa das deu'al'ches que vas em cada região, fls!ogra!icll. Pll- neJamento() de recursos 4lUmanos, e
contrário do que ocorre em relação à se proce~sam, no momer,:"). com os ranaense; 49) Assistência técp\ca à atividades de planejamento e coorde.
SUDENE e à SUDAM, as quais con- respectivos Governos estaduais,
pesquisa .artesanal, destlnarln a ele- nação. -fam com o suporte do Bane,? do NorCom relação ao Progra.ma de Ação var o nivel de vida das comunidades Está em andamento o projeto de
'_ des,te do Bl'Ilsll e da ,Amazunla, res- Concentrada, esclarecemv'; que a. •• pesqueiras do Estado de Santa Ca- Capacltação de Mão <la Obl'a, que ob.
prctlvamente.
, SUDESUL. ÓI'&Ílo do MinistérIo do tn. !anna.
jetiva o preparo do eh:uer.oo humano
E;Jtamos' esperançosos de que êssa te,'!or pam a Região Sul, promove a
Visando à realização ai! pesqlÚsas vinculado ao planejamento da Edu.
pro1Jlpma venha a encontrar satisla- aglutinarão das dlVCI'SllS
áreas elo relativas à. j'er~llldade e a.cldez das cação e à adminlstraç'l.o dos .sistemas
tqrln solução em breve tempo, adoian- compet~a('la dêsse ~1i!ll.~térlo 1l[Jl!l unidades de solo ma':IJll.da.& na Ré'glão de enslnb. A fOl'maça 1 de planeja.
do-se íl!llllmente uma' das fórmulas conjunto de< programa.s e projetos Sudoeste do Paraná, convênio fOi &S- .dores da Educação !Iara atuarém em
C'l"l estudo} a fim de
que possamos que visam atolar e ImplÇPlentar slna.do com 11 Bllncn do Desenyo:vi. áreas especílicas tol reilllzada medi.
D]l?I'ar em eficiência.
um sistema de planejamento 10- mento do Estado. Par<\ o procedlmen- ante'Curso de EspeclaulI:lçáo enlju9n.
c!1l Intet:rl'do, Tai sistema baseia to clIJ estudos de solo em todo o Esta- !o a habilitação de e~emelltQ5 para
Ir - PROCESSAMENTO 'DA AÇAO se. ,do pouto de vista formal, na do de Santa Catal'lna, celebrou a •• encargos de Supervisão do El1&mo Mê.
Collforme o relato a.lt~riormt>nte constltuÚ)ão e 110 functonament~ SUDESUL acôrdo com o Govérno da- dio'lstá sendo proceilllla atrllvés de
feito a esta dOuta Comissão, C1Jlgla- de
.As!:oc1ações de Municlplos I}on- queie Estado e a Umvrasidade 'Fe- Curso especial.
se 1: atividade da SUDESUL à real!- grcgados dentro do conceito de re- ,deral de Santa Maria Cons1derando
O Curso de PlaneJamenl,o em Re.
~açao de um Ç,Onjunl,,· de P.t;'),Il:U's os glão homogêllea e poianzada., tendo que Idênticos
lcvan'odmentos ~stão
__
quais na ocaslao fo,'am suma:lumente por tede permancnLe um MUillclpio também em exccucão no Estado do cur:"llS Huma!10s, por ~ua.. v~z, pro.
aprcsentados.
com I!derança na micro-região. Atl'a- Rio Grande do SUl. a'lrangendo a plclará aos técnicos da I!'.gm(} e do
, d A I • d M. I' I
totalidade de suas :íra~~ agrlcolas é Pais, das áreas do economtco e do
"Uma senslvel 1llp1tação, reglctracla ves as ssoc aç!!2S e .,u!! Clpos, o de esperar.se que,
'POlICOS arioz,_ social, cor;hecimen~ das. técnlclls do
há bastante tempo e agravada l'ecen- Govêrno ela, \Jniao pres~ asris,tênela possamos dll.por !lA carta. de solnfl .,~ planifJeaçao eW mao-de-o;lra.
temente, condU7Ju-no3 à rpdução do t€enica ~ fmaneell'll a?~. MUIllClplos
~ .. ,
n~ro de lrente de trabalho. ReCJ. lIe maneira 11!als proveir.o.Ja, porqU!;n-, todo o Extremo Sul do Pa.is, instru- 'Empenha..se a. SUDEStIL, Igual.
rimo,nos à. aguda l::wu"lcj('ncla. de to a medlaçao permite um destm(j mento precioso na indicaçao do ,cal. mente na adoção de novos' métodos e
pessoal técnico, em nl~~I, é quantl- se!l"pre mais correto aoa r1cur~03 as- tlvo e Jnal1e-jo da tel'ta.
'técnlc;" de tra.balhO, ~ali~lItalldo-se
dade à ultura das n~c",~'óaC:es de um sim canalizados ..8emelhanca sH,tcmáAi d
S ter P' ' j
neste capítulo o projeto da Pmparo
órgão de planejamemo regloncl eli- tica pretende su~;,t'tuir, com .Jnequln a no e,
mnar o, a. _" .,.. de Pessoal pal'a
Imp1anw"áo do
VOC!ll
vantagem
a
antIga
forma
de
SUDESUL
promove
a
iorma"ao,
o
Pla
Estad
d a
Y
cIellt c.
/.
.
de ta no
ucaça,o de. 88011,
atuaçao
da. '
'sII'.Iedntcndêncla, que treinamento e o aperfelç-me"nto
~~
C tarln ua1O e Eci
tabeJ
,Formalmente, a 8uperlntendêncJll atualmente, salvo CllSOS excEpcionais, pessoal, através de convênios cem' dla
a.
es. e'::lmC1HO da.
está evollÚndo 110 sentldo de estabcle. jamais atende d s')licitllÇé,es de mu- ferentes entidades. Assim em convê- nova estrutura univerSltárla ensejou
cer um sistema de ..r:I1c1es blocos de niclplo Isoladamell'.e. Nesta tarefa há nlo com a Universidade 'l"c'lerlil do o proleto referente ao '~reparo de
projetos que. afinal, irão const'ltulr. perfeita coordenação de c,sfo:çoo en- Rio Grande do Sul, que por sua vez Pessoal para a I~plant:açaD da. Re·
se no embrião do Pla.JiO de D2Sellvol- Ire a ':lUDESUL, o SERFBAU e o .. mantêm convênio decolao/JCllçã(l com forl1Jl\ na Universidade Federal de
vlmento Regional.
amAM (este vem de ser 'absoi'\1do a: UniverSidade de WIsconsin-USA, Santa Catarina.
Foi a SUOESUL lll11uZ:da a. con- ,pelo SERFK!,U, conforme - d~spõe o toram Instltul~as bõlsas de estllt!os
Em relaç~o à. Indústria, dispõe á
cent.lar-sc num grupo ele pregramas Dp<:re,to 66,882, citado), Observa-se para a formaçao de e~pecia.llstas em promovê-la em têlmos que suplepriol'ltsrios, que t.rat1núse a. maIs tambem cabal entrosamen'n co~ pl'O- nlvel de pós-graduaçao em Icvanta- nwntam a ausêncla. de.u magente liconveniente solução w·;ni.::a com vis- gramas especiais, como é o ca.o li) mento e anã1lse de solos. Outro Pr<!, nallceiro próprio: o contraio de a.sta~ u conferir a mSlC1r -produtividade P,,'ograma de Açã!l C,mcen~rada. •• Jeto - promoverá o. treInamento•. tam- sistêncla técnica flrl11lldo' com 11m
l'o~elvd 11 ação do or!!'all.1smo.
(PAC), ao qual estão !Dtegraaas múl- bém em nlvel, de oós·graduaçao, a cons(\I'clo de empl'ês8S Através !lésUplas atividades técllJll'1ll, abrangen- técnicos especlallza.das na promoção
dl
ta"
I ."
'
do saneamento, desenv llvlmento co- e coordenação de pesquisas e !'.studos se
ploma. es mos, <lU /lrl<'lU1G!l a.
Drnf.l'e os projetos
munltárlo;
educação
e
bnbilitação,
nas
áreas
das
clénclaõ
de
solos,
enencomen~r
a
q~alquer
de
trJn~
em
execução
ntual. destacamos:
com o concurso Inclusive de outros sino agricola e produção vegetal e emprêsas espec\alluadas II'H maIs di
llni~l
lIersos rllmos da Ent:enilarli\ e da.
u)
Estudo da Come..cllJ.1tzaçáo do Ministério;;
.
. .
',EcOnomIa, projetos especlflcos ou Mp[!f;cado da. .Região Sul;
, A expansão dos sen1ços de saMe, Intenclonando artic:rla.r a. Educação slstênela técnica. Tais s~TV:!çOl> ga..
bJ Er.tudo 'e elabor'tção do Plano embora, seja o progrllMg, príorlt.ál'lo e suas ações às neCe~'l'dlldc'l do dl:'- rantcm o funclont\mento do i:sque'Rq;lonal do TuriSmo na !legião sul. qus ~'1obl:lza. menor' v Jl;lmol rellltlvu senvolvlmento econômIco e social da ma montado para. o desenvolvimcn9

em
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(Seção I),

_CS4
"

to regional, podendo c susteío ser fi.
Finalizando,. agradecemos a. home-Irão - _. que quase todos .os projetos, pará determinado servlc.o é di;scutida.
Ilanclado a long() prazo. pelas próprias nagem do- convite de V. Exas. paI li falam nos' recursos que esato compro- antes pelo' grupo eonsultívo, evíeando:emprêsas, li critérIo da' SUj)ESUL. este colóquio e a. atenção' com qUI' metidos a cad~ rubriCa e que o tama- se dessa forma todo e qualquer 'trabafomos distinguidcll, •
'
n110 oy a j~portância relativa deles lho paralelo. Nós no!! propomos a não
Ainda.-no setor secundário, a:,.,..
"
,
,
nao sao íguaís» Temos uma. POSição, executar nada que ja tenha sido feito
l5UDESUL, íníclou uma série de ,pes- O SR. PRESIDENTE' -, Conceda a digamos assim, plástica em relação ás na área. Além disso. o sistema possi'quisILS que servírão para orientar 03 palavra ao Dr. Elól Amado Venâncio, necessídàdes, Há determinados seta- billta que venhamos, a fazer uso do'
investimentos na Região. Dentre Chefe da Assessoria. de Planejamen- rés a que o Govêrno F'ederail ,..- ou' o Itrabalho 6 outros. organismos, dentro
elas, figura'a'uluslva ao Consumo d<; to d&SUDESUlí.,
Estadual, ou o de outra esfera - jlL,daquele setor que se está'estudando.
Produtos Industrializados, que di..
,
"
está atendendo bem. A SUDESUL par- JVaJ-se ,executando, assim, o projeto,
mensíonará o mercado ca,rMterlst\~O O SR. C,?NV{DaPO (Dr., Elól Ama- tlcipa. e colabora, Agora há. setores Idando pleno' conhecimento a. todos os'
ila conomia regional pm- proãutos e do V/lnd<1nCIO) -d sr'bP~esld~nt:é'~ em que agimos com-maícr lntensida- organismos átuantes np setor do, que
de aquéles em que se encontram va- a SUDESUL está fazendo o mesmo
iúvels de -renua da' popuínçao com nnores ep~tlI.i os, ca cria. ~ or
!,ITojeçõea de consumo ilara. 1975. O ~om o planeJal'!opar!l adreunlílo de ho- zios e .em que a ,ação da SUDESUL u~l!zando-se a. olientação dêsses orga-,
estudo ,permitirâ também uma vi- Je, uma. apresenta~o os program~s pode ser mais' produtiva. Nossa ,ação, msmos. ' .
• d fi
' . 1 I lntermunl e projetos da SUD...SUL, em respos a como V Ex~s compreendem é tô'da
' os i~x~:cec~~;i~ a gr melo
ao convite q~e a Comissão nos dtrí- baseda no princípio, fundain'Ílntal de Des.;,a. forma. é que, mals especWca.-"
:l'tatJStica g'ad1~Onal ftealizado nos glU Vou' ex.l?lic~r a V" Ex~s, ràpída- apllcar recursos escassos para atender mente, estamos ,a.uando, em tres prot ês mente, o crltério adotado para a es- anecesslaadcs íümítadas, Somos obrl- jetos: o proj<to de come.t:cJ1>llzP.ça" e
, 'b
d
.prínc ipais cel:Jtr~s ur anos os l' colha de projetos" porque, na verda- gados a agir dessa forma. A exposí- dlsl.rlbuiçao de pescado, pal'a os LrCil,
tl!:!ltauos, abral1gl:n~d .maís. de c~~ de, o trabalho que apresentaremos uqut Cão fil1aIserá ieita de. forina bastan- Estados do Sul;, o- pl:Ojetó do, 'Plano
produtos e ava lEI ? o compor. não eorresponde à totalidade do que te "rápida, a. fim de 'que nos possamos IVBglonal de Turismo taUlaéz:.lpara.
menta do consumídor, a operapuQ se está fazendo na SUDE:?UL. pc colocar à disposlção de 'Ir. Exqs na os trés Estaelos do SÚI; e o pro'etOl
:rac~tará aos empresal'i~-,uma ILS~a fato, exIste, uma serle de llmitaçoes medida' do possível, para atender a. al- SUdoeste-l, qlJ.e é um proje.o a g~oi
de indústrias oportuna~ gue terao às nossas atividades, entre as quais as Iguns requísítos que desejem roimutae. drológico da. região da fronteirl1 u.,
asseguradas suas POSSlb~lida.°r,s quan- já referidas. pelo, Sr. superltnendente!Eit pedírta, então, ao Dr. Edson Cha- dlleste do Rio Grande :f' Sul S S,.
to à demanda.
'
especialmente as que. dizem respeito Ives que Iríicíasse a sua exposição. ' do êssa tipo de coord~n .' egudl
·
t·
'
. à disposição em qualidade e q u a n t ! - " .
t
• é
- açao e e
Ou, ros est.udos, em prvg;ocmaçao dade de técnicos yara executá-las.
O SR. CONVIDADO (ISr. Edson a uaçao,
que fomos à. pl'ecura de ,
no setor secundário, CO':1SloSte;n na e forina. ue a SUDESUL foi obrigada Chaves) - Sr. Presidente ,da .ecmís- g~and€8 conJuntoJ!, de emprêsas atcaanálise do com~rolo. In~j,'-reg1on:lI, a reduzir'lo número de frentes'de tra-jSãO da Superintendência do Desenvot- v,as,das qUaJs pUCle.sselllo)s,fa.zer o tra-,
visand~ ao' subsütuíção de prod1;l.?-'~ balho em que operava, que era extra- vímento da. ~egi~o sul, Sr. secretsrío- balho, Bend~ este cOOJ;den~t\(} não só
industriais importados ~el~ Re:;:lao,. ordinllrio.,para. sub capacidade, e es- GeraL do Mmisterio da ~nterlor, Srs. pela SUI:lESUL, mas tambem per ~
, no levantl1m~nto das, ma~r~as-prlmas colhei alguns projetos principais. V. Senadores e Deputados aqui 'prll/lel1- conjunto d~. organismos, . qu~, AV'"
~egion{kls, .0bJetivando defimr ,as suas Ex's receberão, a seguir dois documen- i ks. an t{;S da passarmos a explanar uma r~Ulllãa do Grupo Consultivo,
rea.is poSSibilidades de aproveltam;;n- tos Um correspondente li. exposição do' alguma coisa sôbre os projetos direte- será a. unica voz no,que se refere à
to. para. a industrialização, e ~ Cl1"- Sr. Superitnendente e. no outro, sob o me~te afetos 110 Departamento de dete!mmada. problemática técnica"
C:l1l~a"ao de um arquivo de lll!cr" titulo "Anexo", estão apresentados, de Agrlcultura Industrial da SUDESUL, Entao, atUando dessa forma, com
ma9Qes tel;l1ológicas 1nI,port<mte.s parl\ forma ,muito breve, os projetso de que pela. import&ncia ae que se reveste ,eJ!lprêsas contratadas, com o, Qrup().
<I exlto elos novos ,empreendiment.:'l! iremos aqul falar. Escolhemos, sob o o assunto, gostariamos de apresentar- Tecuico .da SUDESUL oomo,-o~ienta. ,
mdustrlais.
.
, titulo "ProjetQl; Principais" -.a.s cinco lhes a fo~ como vamos. desenrola0- dor d() PXOjeto, e com lO Crupo COnPro"eto de"alta. significação é igual- .rubricas que nos p!Joreceram)mportan- ~Q esses proJetos. A elabora,Çílo do pro- sUltlvo. qU!l congrega todos os Diga.,
t~
, tê cl
P e
tes Duas são relativas à açao da ".. Jeto, cremos, é realmente tao,
mais. nlsmos; lníclalmente Pas.>aIUOS a dt'~~:;t e ~ ~~ t~SIS n a.fI' - ~C1~ na:f. SODESUL no, que diz respeito aos in- i}'llpQl'tante elo que os própnospro- senvolver o 12rojcto que chamamos. do
a nuus na, que, VlSa r tl?-°v _ centi'l'os fiscais. Q Chefe do Depm:ta- Jctos. Como falgu o Dl': Paulo- Melro, comerelallzaçtio c cllstribUlçao de p€s""
l' aument? de eficiêncIa da ll. Mela mentâ Agrlcola'l:ndustrial, Dr, Edson em sint~se, poderemos dIZer que o De- cada. Que é o projeto "te CJmereiali_
de)ndustnal merliante treinames1to e Chaves irá talar sóbre esses projetos, creto-Iel n Q 301, quc.crlou a ,Superln- zat;'ílo e distribUição de pescado? Na
[lper!ci.çoamellto de pessoal, jo::n~tlas que estão realmcnte bastante adlan- t~lJciencla do Deseuvolvim~nto (Ia. Be- prImeira fase d~sse projeto qüe 'tl:l'empretarials e extensão illduS:IlaL ~FJ. tados. Saa, por assim.dizer, a menina
f!Ul, prátlclUIlente at,lbmll a e~sa minou em. agõsto de 1959, ftÍz...s o l!le
'projeto Q.bjetlva adaptar, o.J vOnhO'll- dos olhos da 8UDEElUI:.. Trata-Se de
,itnend~ncia duas grandes mis- vantamento de tôdas as l1'fol'luac(;es
menros da mflo-de-obra emprestar ai projetos-os 1IllIls dinâmicos, de uma
• que poderemos re3um" eul lit!"S exJst...."ntas - s'l!
"t'';'.
~ novas ltituações ,que 0- dt;Senvolvi- potencialldade fantástIca, E:xillte outro palavras: planejar e coordenar. RuI- Sul. V, Exa. 0V~ã~ ~. or,. na r~"l~o
DIento dJ1 tecnologta provo~a. Dentro projeto; o terceIro, que tem uma ca- .mente duns j)alav~as multo autJas, mas para êsSe fato -.: 'que C "~e!ll!r, a .~~t~
at, g(.IO, ~ u.
dessa lmha. de planejamentt>, e,slá racteristica multo diferente, porque que se tomam dlflcleis quando se 5luer dlsp' hQj ele mal
em pauta' a. instituIção ele CUI'sOS e voltado. para li; área da pecuárIa e aal' colocar o coração numa obra dcsr.c vos
se~i pe.'\( uel;. e~ udos .r('lll.~~
jornadas empresariais nos municipi(l~ agricultura: na região da fronteira su- vUlto, que ~ a obra de Unl organlsit.... quer 'outra reO'llo dOo ~,q1r q~" polos de micro-regiões lrompgêneas doeste. do Rio Grande do Sul, e que de planejamento para uma regiiio co- mêd ' 'd
'.'"
.\ laS.
~m
com maipr pntenclalldade industrial está sendo desenVOlvido por outro con,- mo'a R~gião ~ul do Brasil. De inicio, que °e.,,;ta:iiã;l p' rfideamrlal1lfS ,afirl1lellfi
s61'clo de emllrêsas. li:sse projeto tem ia Supermtendencia de-rrontou~se com
...,
r c eil li, em t 1No âmbito. dos Recursos Naturais. também grande potencial. E' 'o que uma problemática bastante grande: ,a mos de estudos em alto ní1el, tlJ,tlo
dIversOS ~roJetos em anüameuto ê1ll está mais adiantado em têrmos tem_jcarência. de técnicos que pudessem de- que se" poderia. saber. em mat,él'la àe
, Ca.tnrina, no Par~ & no Rio !Jran- parais. Fol ln1clildo há dois anos e já rsencandear na RegIão Sul a C[llantlda- pescado dt>' SUl, reglao quc t~m um,
de do Sul permitlrao o cJnhecJmen- está numa.fase 'basta.nt~ avançada, 'in- ides de f~ente~ qUe deveriam ser aber- re~l potencial nesse setor, senq~ clo?to. da3~reservas naturais .e SUAS ca, cluslve sua aplicação, conforme faloU tas... De 1l1ledia,to optou-se por contra-. s!flCada, segundo os reL'\tórlOS aa
racrerlstleas gerais quimLcas, petw· o Dr. Paulo, em áreas-pUdto, Disto t~;,.o L/l~ enllJ,'~1LS e- pOi' conv&lllos COI1•. FAO, como. up1a das mais p'lsr.osas
gráficas, e ',tecnológicas, ~ medo a falaremos a seguir, Apresentaremos Unlv.ersidades. Mas a simples contra- do, m'!ndo., NilO pOderumos, p,O,l'tltnJiornar pOSSlvcl seu aproveitamento alnda. dois oútros projetos principais •. tacão de emprêsas ou o sImples convê-' to, deJxar rele!!ado a segundo plll,no
racional e,.lnten.sivo. ' .
Um colocamos sob o, titulo UPlaneja-/ nio ,"om as universidades, de maneira. o, setor pes<;tUC!l'O. MlI!l a SU.qESUL,
Quanto !lQS setores de lnfra.,estru- mento Urbano' el!! Loca.l-,IntCg-j'ado". traclléonal, nàt! viriam dar a as 1'($- cOIlforme_~ fo~_cIito pcla. Or.' Paulo
tura ecollômlca estamos atentos il Sob êsse nome estao, reunidas diversas pOllJ;as ClUf' estavamos procurando, E Melro, nElO dispoe, de um plano .I'epolítJca t\'a~ll.tla: pelos ór'a?s compr·· atividades concorrentes da SUDESUL Por !lue n3001. Porque, pensávamos nés, glonal lele desenvOlvimento,. Ei;tamos"
'tente-. lntel1erindo
Stão sómel1t~ que giram em mInO da administração éClllCOS da SUDESUL, quando ês~e clesenvo vendo Isso '.amlJcl'l, ~(lD1U
;1' ll t
álls d • tivI' . municipal. Poderemos repetir aqui o organismo estava surgÍl1do: preclsa~ lima experiêncIa nova: N03S0 objetlquan o, a e a an e as a o ~, que foi dito hã, pouco. A SODESUL mos trabalhar dê manelra efetiva pa- vo, para. uma primeira ilnancatla, ti
-des eSPe.!lliléas, constatamos ~nc JU~ , trabalhava, em relação aos municlpios, 'ra que o organismo nao venha a se atuar nos vazios exlstentM em cada
tibilizaçao odOS, planos ferla ais. c li' de maneira dJ!erente. no çassado. Eo- Itransfortn&F num órgão a maJs, que setor. ,FaZ-se um levantalllcntl,.t(ltaJ
ou reglonalQ. lilste modo de aglr u'!. je, éla mantém um bom xelacionamen- faça qtlllntldades e ouantidades .de do- do setor, até onde nos, é pos.'Ivel e'
corre do fato de estarem as ptivida· to cóm as 'Prefeituras, atiàvés de 'Uma CJlfi1i"11toz :rm a niellor r~pe.rcl:Ssai} cOm os darlos cllsp0nfvels VE'I'UiciÍ- é
des setoriais em apreco
~,felt~mell' forma bem diversa. Tem m(I1tptos as- s~m fase de execução) Além dIsSo, sa~ quais os elementos que p"il~M cr~l'
te p1anejt~aas
Iedam exeeuçlll o Mi ~l. pectos essa nossa lJgaçi\o com, as pre- blamos tam~ém (jue nã!)' poderia a maior dinamismo ao setor. E' a par,
gumas a c couc u s - pc os
n ~ feituras. Vou referir-me a êsse item ISUDESUL vir a. traballiar, de manel-, te carente lia oCll.Sliío em lle se
térios dos, -Tran.sporte.s, Comunlc;l mais adiante. Finalmente, o \Kojeto ra. desordenada. OU sem coordenação começou o 'projeto a. que no- ~efE'rl.
ções e Minas e. Energia.'__ '
"M.elh~ria p;-Expár:são do Serviço de co~ os demais organismos da .reglão. mos,. era. exatamente a da. C~lllerci~
,Em remate a êste resumo, das !ltl· Saúde , q~ fol :1o,.:;;::aclo aqui ~a ca- Dessa forma é que nossos prlmelr9s li2açao e d.t industrializaç!(o. ParOa.
vidades da SUDESUL paN~e'Ilos tP. tegoria de "Projetos. Principais ,',em- passos f~ram no sentido da elabQr~ao se do pressuposto de ilUe ao pesquisa
levante sublinhar que tOda a mosu'. bora. seja menor, sob çertos aspectos, ~e ~';l tlpO de contrato, Prllticamen- 'oc'Zanogl'liilco_dO' peecl.ldo estava. seno
fitl- geral n0.teadOJa do 110&30 traba 40 que os outros, porque representa.
t as as ,emprês~s que trabalham do atendida .pelos Estad'Jll ou pela
Jho- inspira-se nas teses lue IDformalJl uma forma nova, pelo menos p~ra a para a gSUDEESUL assinam o contrato SUDEPE próprlllmente dl',a e a In~
li
G ,A
Fed 1 l'
' SUDESUL, de trabalhar. E' a primei- 9uo a OD SUl" oferece, '~o um dust 'l'lJ
oI·"
'.
,
a ll.ç '\dO Ohrlloe~a. ar cu': rtl- grande experIencia de colaboração slmples contrato. de, trabalho. Esses
1 11 zaçao, p- o pro"rlo ineentlliegulnt., -nossas atribl1içoe.s de COO1 ampla. de assistência téenlca lnterna- contratos é que são· o nosso grande VQo fiscal, qUe procurliva implantar
· denaçuo, plallejament() e exceç~c alonal A SUDESUL no mom'nto re- instrumento de trabalho Perm1tem a 'tlma rêd'e 1111' Ind~stri!llJ de pescllilll
processam em rigorosa harm"l11a ,COT cebe ~. lssQ é totalinente- nÔva para crlação de dois grandes', grupos I'fra em t odo o :Br~l1. A l~_cuna era. j)orn:> ampll:.S direu'izes da P\)~Uca N,a. nós _ um grupo' de téCIÜCOS de alta acompanhamento de cada pro~to. tanto, na ocaslão, .a comc.1·clllllzae5,0
clonnl preconizadas pelos argilas fh- qualldade, através do PNUD, das Na-Iu:m co o que nós chamamos de grupo e a distribuição. Nao 'lwmamos deldcrlÚS especiflcos e em ,·o:tIoSooâncJa çíles Unidas, que estão trabalhando tecnica.. E'um grupo· Interno 'da " xar que ela viesse a ser o eAtra!!!'ula.
com a ditlântlea de Ambito estad\lal exatamente nesse projcto. Existem _ SUDESUL. Engloba- aquêie conjunto menta Leio setor pesquelN ,HOJe _
muniNpf e empresarial. ,
e depois falareD;los. deles brevemente de técnicos do organismo que orien-, como j", diss!! ant!'riormente _ V*,"
li:ste 'em slntese o atual lnstnl1v - 18 Qutr~~ :p''1Je~ q1lA \'l.~ ~~. t"l:m ~ '\ltminlstram o projeto prõpríl''' 2a s Excelênelaa vao verIficar que o
, i
g
rlitt dên i 'd Df' ram destacados e que Cobrem os mais mente- dito. O outro é o -que se cf,,,. .i t,ulo do pr()jeto já..... f OI.111trapassadn
~~~v~~fm:ntoUPâa. ~Ião c ~ul (l "dlIerentes aspcctos, desde o desenvol- ma de grupo conSultivo. ll:sse eons-te- em muito. partlmos agbra para um
I
• --,
vimento social, transporte etc. Vejam ga todos os. organismos atuantes den- levanta.rIlento tot!ll do ~elm' de pesEm verdade, multo ;nals ter!alllos V. Ex;s que a SUDESm:, etetivamen- tro, do setor do projeto. Dessa formo, qlJisas especifica0 nas áreas ,1'Ul q~1O
infOrmar, porém nos par~u acol1- te ataca em,tOdas, as, frentes. Faz par- os contratos funcionam através de.e1a- havia ca:r~llcla ele' infOrm\'Io~~e.s. Na
lliâvel-,impor brevidade a êste; re- te do' órgão, de planejamento. regional,bOrarão, de ,ordens de' serviço. 'Cada nrlmelra etapa. como la' ãizr.ncJo, têz· ato pari ãssegurar a.1ou.;:a.men t -n o lnterésse por I!sses aspectos. De'Ve ,ordem. de' serviço,que 88 emnr~-~" "'J.' RI! um levantamento de, tllda1 M ln-'
i!posiçlLo. ~ nO&Sos técD1cos.
fical ctaro ~bêm ol- '11". Ex'ls Q. ve,~ Itrab!W:lam pa.ra a. SUDESOL.,recel:ut!ormações existentes & uma a.nâlis~
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blema de' estatística. Na região Sul, põtese quê diz numa otnna agressiva, 'unda e tão complexa, estão sendG
dêsse levantamento. Na. segunda eta- têmos três organismos fazendo levan- numa 'forma totalmente planiflcadll, uz~das, A. SUDESUL, por. exemplo,
pa, que terminou no día 29 de julho tamentos estatístleos, ou dois orga- de aumento _ e sabemos como atacar Iestá flnaneíando êsse movimento de
tertamos ativldade industrial?
próximo passado, em slp.teõe, nzemos nísmos em três instItuições; o ...•.• o cerrneado regional
uma análise de todos . os projetes G?MAL, Grupo de pesquisas Lacus- 61.698 toneladas. Para 1980, teremos
(InaudílJel)
aprovados na SUDEPE, relacionados tres e Marítimas. localizado na cíds, um consumo de 79.26~ t~!lelad~s.
com o Incremento da pesca, da In- da F.lQ Gr~nde; o Oentro de Pesquisas Aql!l caberia u.ma explícação. ;;:s~~s
.
O Sft. pONVIDADO _ O objet}vo
dústria e do comércio. Essa análise ile pesca àe Santa catanna e o IBGE. valôres todos sao calculados em têrteve de ser feita pela SUDE';UL. por- Baseávamo-nos nessas três fontes dei mos de pescado in !latura. ~uando essenclal e a m~ntage1l1 de uma rede
que a pl'ópria SUDEPE não dispunha informações Tivemos de testar as ín-: se diz que a produção da l'eglao Sul. de comereíalízação de pescado na rede uma análise global de todos os formações, porque elas aPl,esentavam/'. em têrmos Industrínís, ~ de 8~6 mil 'I glúo ·Sul. :f:s.~e projeto está afeto" à
projetos aprovados. Ultrapassou.se <J dírerenças, nos mesmos anos o na toneladas. trata-se de têrmos m na- SU~ESUL.. Mas; pelas diversas. dísãmbtto da região Sul ne~sa anállGe. mesma fonte de íntormaçáo. de 100, tura; quando se diz que. a captura é torções havidas no ~otor. prlneípal..
porque se fêz 11m levantamento de 150 e até 200%. Quer dizcr que pre-I de 304.114 toneladas, é m natura. E mente nestes quatro ultimos anos, v~~
todos os projetos brasíletros aprova- tLsávarots avaliar e não sabíamos quanqo nos referimos ao. co~sumo" rificamos que devem docort'e~ dai di~
dos pela SUDEPE; caleutaram 'EC aJ; quem deveria ter crédíto, Por isso, ti-I também o ~onvertemos .a peixe tI!' na: I versos outros projetos especíãcos, ~or
capacidades atual e .futura, da índus- vemos de descer a muitas pesquisas, tur« - pOIS, _muitas vezes, o peixe cl exemplo, santa, oatanna necessl~a.
tJ'ializaçáo e comercíaüzaçao da. pes- para testarmos êsses dados, tanto do metl1~o. Então, ess~s 79.2&1 toncla- llJ'geJltem,:nte de de~1111r a pr~bleJPa
ea: estudou-se a capacídade de co- IBGE como do GPMAL e como do das sao de pescado m natura. Faze- I;iea do porto pesqueiro, O Mmlstério
nlt~rClalização para fazer frente l I' oPp'de Santa óatarína. Em têrmos mos essa conv~rsão para ter uma' da Marinha. a própria SUDEPE e 0&
produção; 'estudou-se a. rMe .te e !- de comparação nacional, de compara- unidade de relaeícnamento. Terá inf~ organismos estaduais l.ém de deünlr«
. trepostos a criar; fizeram-se pesqui- çâo entre as regiões. usamos as esta- Cl0 no día 15 de setembro "; a f·I.~e. e para que o projeto seJ~ especísas diretas em emprêsas, Nessas pes- tisticas do mGE porque são as ÚlÚ- etapa do Projeto de Comerc!alizaçao fico, também, tanto com relação à for~
guisas através de Jevantamento ba- cas que cobrem todo o terrítorto na- e Dístribuíção do pe~cado, cu~o l!O~e. inaçâo de pessoal quanto à. prospee«
seado 'em que~t1onári<! bastante volu- elonal Agora em têrmos de poten- a esta altura. já nao é aproprtaca . I cão marinha.
.
moso, tivemos, ínclusíve, multa dlf!- cialidfide de produção e de eomércío, Deveria agora ser chamado Plano
O SR DEPUTADO ALDO FA..
euldade com os empresários ela pes- nós nos namos mais nas estatísticaá Regional de Pescado ou Plano de
' . tab
t d
na: . chegamos a ouvir rle um dI'.1es locais feltas pela. BUDEPE. 6 ó a títu- Equaclonamento total do Setor Peã- <:,UND~ - o.es el\c,lmcn o ess~
qu~ lhe estávamos apresentando 11m lo informativo estamos considerando queíro •. porque realmente ultrapassou 1ede Vl1 a através de fl1 mas ínteres
questionário que podia ti~a1' em p~ aquelas bOO mil toneladas-ano do Bra- em muito o título que Inicialmente melas? '
.
de tão volumoso. Procurou,sil. real- sil Gostaríamos de resultar-que o recebeu, Nessa 3. etapa, vamos pro- . O SR. CONVIDADO _ A Iniclativà
~ mente fazer um levantamento mtnu- Rio Grande do Sul, levou pràtlcamen- curar. tão somente em três meses de privada é o nosso principal objetivo,
etoso do universo de indú,;trlns pes- t-e 9 anos - de 1960 a. 1969 - para.du- trabalho•. provocar l:Im equacionamen- Queremos chegar até a elaboração de
queiras dos tt'ê~ Estados do 8ul. F'fr.- plical' sua produção, que. de 26.377 to de fatores exec?~lVos que venham a anteprojetos para que a iniciativa prl.
slJ
também. um levantamento tota' toneladas, passou para 56.561 tonela- sanar a. _problematlCa dessas. laeuna~ vada venha a. Implantar o sistema de.
de' tõdM as empresas de cap~.~ra. do~: das Santa Catarina levou menos tem- Ie dlstol'çoes do setor pesqueIro. ,Va- comercialização e distribuição do pesMas existem alguns a,spectof/
armadores da pesca da. r~;:!~" Sul )lo" de '13~4 a 1969 aproximadamente, mos ter apenas engenheiros de Inste- cado
bem como de tOdo o comercIo aro- para duplicaI' sua produção,l de 17.893 mil e juristas. Queremos fazer com dos ~etores de comercialização dil'et,a..:.
iladlsta e varejista. de, jJes.:a daquelh para 33.'182 toneladas. E' de se res- que todos o,s organismos do seto~·"pes- mente afetos aos governos, principalregião Al1al!sou-se o ~oml:'rclo exte· saltar isso para verificar-se o esforço queira. sI! ocomprometa!n atravcs dei' mente aos estaduais. A problemátira
rior, ti organização, usos e costumes que deve ser feito dentro para que troca de documentos jurlcllcos. convê.. de entrepostos por exemplo, e de ré.
dês~e comércio; C\lstos e margens .Cle um SetOl' dupUque sua. produção. En· nlos. ·acól'dos ou protocolos. a resoiver des de recepção de pescado junto a
. lucro, qualidade dos produtos e aç~es tão, o Rio Grande do Sul levo!! 9 de mo~o ,total a problemática do S~tol' portos maritimos ou pesqueiros deve
de promoçáo a realiza~. Foram a~n.- anos Pl'oJ',a. duplicar sua produçao; pesqueIro. Se V. -Exas. atentalem ser da alçada. dos gove1'llos estaduais.
tlsadas todos os orgamsmos que lll- Santa catalina, 5. Os novos pl'ojetos para aquelas. 304 ~ll toneladas de Estamos também fazendo projero.
terferem no setor pesqueil'o, a legls- aprovados na SUDEPE e que ~evem c'!ptura prevJstas. veral? !Iue ell\s tam- para que os governos estaduais ve.
lação dêsses organismos e a sua. atUA ser impla.ntados dentro dos proxlmos! bem e~volvem uma Sel'1e de proble- nham a implantar essas rêdes de fl'Jt;ão. Procedeu-se à pesqUIsa do con- dois' ou três anos apresentam uma mas, taL~ como a formação de pessoal. gOJificos e de entrepostos para o pesliumo na região da SUDENE e ,1IF captl11'a, para a Região SlIl, de 304.114' }Iorque não te~os pesoal suficiente, cado na l'egião sul. Mas a distribuição
l'eglão 'centro-Sul., A titulo d~ infor - tonellldas. Atentem para o fato de para at~nder a. esse volume de pesca. proltria.mente dita _ isto é a dlstrimação. podemOS d,z.er que a ,trea da que a produçíío atual do Brasil é de Além dISSO. ha o_problema_da. ~r0!B buíção para transporte de pescado e
SUDENE é responsável pelo consumo 500 mil toneladas. Devo dizer que, pesqueira. A regiao Sul nao dl~poe a rêde direta. ao consumidor _ fieará
de ap)'oximadnmente 40% do pes~a- quando falo na SUDEPE. não o façO de barcos realmente adequados e tes; a cargo da iniciativa privada. Pro.
do da região Sul, principalmente ctn em têrmos de oritica ao organismo, tados para êsse tipo de pesca.. Ha curamos fazer com que o grupo con.
Rio Grande do 6ul. I:Tessa etapa, fI absolutamente. Estamos traball1ando prlncip!llmente p problema ~e estu- sultivo que se criou para cadaprojet(J
zel'am-se u~ diagnóshoo e..u ma pro- juntos. O que houve foi Uma distor- dos d~ prospecçao oceanográfIca, por- atue como executor daquilo que fql
posta de açao. A pesquisa. de CO!Jsu, ção com referência ao setor pesqueiro. que' sao muito earentes os estudos "~a estudado. E nesse grupo eonsultivlt
mo foi realizada em 26 municlP!OS Então, repito, a Região Sul ?eyerA r~ião Sul. Sabe-se que ~ uma reglao temôs a presença da tnici~tJva. -privada região SuJo aquêJ~ muni<:lp,os nevC1'á oapturar dentro d~s proXlmos rlCa e.~ pescado. mas nao se tem a da, assessol'ando-nos penôdic~mcnte
que apresentam populaçao superIor a dois ou três anos, aprOXImadamente real VIsao do local onde êle se encon- no quc deve ser feito. Tambem lhe
50 mH 11abítantes, p01'q lle (',Studos 304,114 toneladas, o que representa tra. Há tempos. passei uma semana prestamos informações. para que ve.
técnico.~ intel'1lacional,s - (:('lIlprovam um incremento de 336% sôbre a. cap- em sal~ta ,catarina, visitando dlver- Ilha a utilizar, desde j!\, ~e imediato.
,que municípios com população ln~e" tura atual. Levamos de 5 a 9 anos sas Industl'las· de pescado. Realmen- alguma coisa do que se está estndando.
l'ior àquela náo oferecem condiç.oc~ para duplicar e agora. queremOs, em' te foi uma. semana muito boa. para Como eu la dizendo, a terceira etapa
de rentabilldade à. impl~tltllção de dois anos. triplicar a pl'odução.
qUl'!ll estava observando o problema. vaI procurar del1nir exatamente quem
rede trigol'ifica e de entreplHtos paro veremos fAzer esfôrço bastante, gran- F!lz,a nada mais nada menos de" 15 vai .executar os projetos. VamOS' .J:!aso comércio pesqueiro. As~lr.l, naque- de para que se venha a consegUIr ls~, dIas qUI!. os barcos vol!avam pràtlca- sal' UIll periodo em Santa catarma.
J€S 26 munlriplos foram feitas 4.500 A grande distorção, entretanto. nao mente vazios. Para nao cIlzer total- outro no Paraná e outro exatamentl:
entrevistas C0111 donas de casa; o .co- está nesse aspecto, mas no fato de mente vazios, vi .um barco chegar ao no Rio Granrle tio Sul, com essa: finamrrelo vllrejista, toman:lo-se por que foram aprova~os projetos para pôrto com. 70 qullos de pesca. ~xlste lidade. Bem, temos hoje um quadro
base llsta.~ do leM, taml.lé:n fOI pes- implantação de lndustrlas. na região. pescado, nao há dúylda., mas nos de- total do que falta 110 setor pesqueiro.
qulsu~'o, na sua totalidade. A captu- As indústrias cuja. Inntalaçao foi apro- 'vemos sa~er .onde ele anda"para po- Quem vai fazer o estudo ou o projeJ<I
m foi estudada· b'arco por barco, em- vada precisam de 816.568 tone~adas dermos atmglr a. êsse volume que "nó.~ específico da frota pesquelt'a pa.ra <I
prê'a por empl·êslI. Pesquisou-se 9 de pescadll, o que dá um deflczt de dispomo~ a capturar e industrlaltzar Estado? Não vai ser o Banco R~gio:
pesca artesanal de acôrdo cClm OS pro-: captura. para a regiáo Sul de aproxl- na. reglao Sul.
na! não vão ser os grupos exeeutlvos,
jetos da SUDEPE, conforme já c.t.n madamente 50<1 mil toneladas. quan- . O BR DEPUTADO ALDO :FA- val' ser t Govêrno do Estado pl'õpnaa V. EXllS. Na SUDEPE, anallsamr,fi tidade que o lI~aslJ pesca !ltual_mente. GUNDES' _ Sr. Presidente quem mente dito. Dessa forma esta;mos pro.
160 plOjrto~ jlÍ aprovados. Estas, ~m Verifica-se. e,Dtao, uma dlstorça~ bas- sabe se não caberiam já algurna.s per- curando solucionar a questão e 0011
síntrse. as pesquisas rea!izadll5 nú. tante grande,: o que nos obl'lgou a guntas nesta primeira narte da expo- compr9missamos mütuamente: o 00nove me,qes de trllblllho- da nel!undu dllr .ul?a .gumad~ n.o projeto de co- sição do DI'. Chaves, para' não haver vêrno .do Estado assume PAra.. com o
etnpn. do projeto da pe~cil.. Gostarla- merCIQllV8cao e dlstl'lbuiçáo. Franca- depois certa. monotonia Até ajudaria Grupo Executivo o comproll1lSSo dê
mos, agora: de mostrar a.IJtlns rcsuJ- mente hoje não podemos s~ber em o debate de S. s~ fôsse trazendo ou- executar. dentro de detern:inado pe.
taclos dessa pesquisa; embora s6 ncs- que valor devemos d)menslonar " tra& informações.
J riodo, aquele projeto específICO. A ini'te momento ela esteja &el1:1o i'.naU- rêde de comerclallzaçao; se pcl!1S
ciativa privada será levada a exec?tal'
satln. na SUDESUL, as '!mpresRs jl' 304.114 toneladas de pescada. que vao O SR.. PRESIDENTE - Também também alguma parte dêsse proJeto.
ellÍ\'egal'am a minuta do tmbalh!' ser capturadas, ou se pelas 816 mil, acho. Po:1eríamos fazer indagações A StJDESUL ficllrn. afeta outra parte,
E uma minuta bastante volumosa. de que as· iudústrlas váo necessltlH não só Com referência a questões de e também o compl'omlsso de executar
São' aproximadamente 4 mil páginas•. para. que não .haja ociosidade. Mais ordem técnica llomo também quanto à a comercialização e distribuição dI
'16 volumes. Em têrmos de ,;lStud~.: al.nda falaremos de como pretende- exposição do Uustre Superlnt,eildente, pescado, que foi a. meta que nos cIls.
'creio que não é llreclso fazer mais mos solucionar êsse problema. O con- DI'. Paulo Melro. Se algum 'colega de- pusemos a alcançar. Iremos também
lJl1cla. So alguma eoisa ltiver de ser sl1mo dos três Estados da região Sul, sej~r fazer qualquer indagação, poderá ao encontro do DNBVN, do MlnJstt'õrio
1eita ainda sel'á o encelTamento das atualmente. apresenta os seguintes faze-la.
da Marinha, do. FEMAR, da SUDEPE,
ntlvldal1cs '
li obter algl:mas: dados: Rio Grande, do Sul, 15.123 toO 8Ft DEPuTADO ALDO FA enfim a todos êsses organismos atuan~
informações
Imediato queria. neladas; Santa Catarina, 7.732 t o n e - ·
.
- te.~ pill'lI que, em mútuo comprometl..
trnzer a V.
Essas Informações ladas; e Paraná 5.055" toneladas. um 'fYN~ES -,;,peço a palavla, Sr. Pr~- mento, se venha a pal.tllhar do bóIO..
e que vão justificar a nossa a.tuação ' tt'tal de 27.910 toneladas, que oonstl· s en .
que é o setor pesqueiro, em projetos
O SR. FRESIDENTE _ Tem V. Ex~ especificos de execução.
'na ú'rcelra etapa. do projeto. (losta-I tUdn o volume a ser exportado para
'rIa que V. Exas. guardassem alguns outras regiões do BrMiJ. segundo a a. palaVI'a;
..
'!1arlos das somas da..reaUdade pesCjuei- previsão de consumo para o ano de .
_ O SR. PRESIDENTE! _ O ,Depu
'ra das regiões do Bra.~!l. Atualmente, 1975, na hipótese de que seja aumen-' O SR. DEPUTADO ALD9 FA· tado Lyrio Bel'tolli deseja t;mbem fao Brasll jJN;eo. em volta de 500 núl tado o consumo sOmente em propor-_ GUNDES - A minha 1ndagaçaJ é no zer uma indagação a V. g ..
to I das no
A região Sul pesca, Içáo ao llumento vegetativo da popula- sentido de saber se as informaçoes 00EPUTADO LYRIO BElR/o!
110]: acêrc-: dé 28% d&sse total. EXíS-I'lJ'IO, o oonsumo da região Sul será de
pela.
de:a
16 queda suplementai ,
'tem'distorções muito grandes no pro- 63.432 toneladas. Numa segunda hl.- pesq.....l\, que 116 me ..........
p _ _
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ta, 'para ver se entendi bem. nha dúvida. quanto 1> vlabllídade, para, ai então. definirmos, em co-nio· cíonal desperdíeío de recursos r.nan'amos: temos. no Rio Grande dó quanto ao resultado !'ina! dêse pro- nãncía com a. polltiea nacional de de- ceíros do Govêrno 'que antenorn.-nsenvolvimento. um plano I~ que po- te se verificava. De tnnnelra que in."
i
, por ellemplo. a cidade santa Ma- jeto.
.
Alguém quer estabelecer uma
O SR. GONVIDADO - Prímelrà- deremos . aCiual chamar de Plano de ço questão' de 'frisar >l beleza cessa
conjugação de esforços. porque atra. vídade de comercíaüzação dJ! pes- mente. eu estava 'Citando os projétoa Desenvolvimento da Região Sul.
vês Idêsses projetos se Irmanam todos
/ld0l.ali, Então, vai à SUDESUL; que espeoíflcos, a titulo de exemplo do
O SR. DEPUTADO T,YR!6 f'--ElR- os
w:
"E' econõmíco, é viável, o se- -e
argonismos a que 15tá ar"to o (,S\01' pode estabelecer-se". Há rman- que pode vir a acontecer. Jamais dís- TOLLI - ' Peço a palavra.
sun n.
há
t d
?
se que o Estado viria a ser meumt
O
SR,
PRESIDEN'l'E - Sôbre o
amen os, a es u os para isso
bido de determinadas partes. Nosso
O SR. SENADOR CgLSO RAMOS
O SR, CONVIDADO..,. Não, AI 'pensamento. é o segutnte existem mesmo assunto?
- .Eu queria perguntar se há 'algu'l!êm aquela parte da falta do agente alguns projetos e programas que têm
'O SR. DEPUTADO LYRIO .BE~ ma medida para evitar que sejam
l'ihanceiro. de que já falamos \muitas de ser da alçada do E,tao:J. como, TOLLI - Não. .vou passac para, ou montadas essas, emprêsas, cujos pro;vê~es. Seria interessante que se pu- por exemplo. os estudos oceanográrí- tI'O projeto.
cessos a SUDESUL já despachou, anU.esse fazer Isso. Mas existe o íncen- cos, que não podem. rle maneira. altes .que a pesquisa estivesse conctmivo fiscal. Entã.o, êsse grupo empre- guma, caber à ínícíaclva privada;
O SR. PRESIDENTE - Essas "~4 da. Se forem montada>, não reslsharial que teria o ínterêsse.na ímplan- corno,' por exemplo. o problema de ml! toneladas do projeto aprovado tírão,
I
~çi\o de urna rêde de comercialização, grandes frigorlficos. E' necessário eue pela SUDEPE' são além daqueles 28
na cidade 'de Santa Malia, por exem- o Estado atue mais ou menos den-' por cento estabelecidos? "
O SR.. CONVIDADO (Edson Ba.piO. seria levado à SUDEPE. à quem tro da mesma sísternâtlca "que vem
.lista Chaves) - Logo que se oucerentregamos, pràtlcamente, todos os pondo em prática no caso de sítagem O SR, CONVIDADO ctir. lfdsOll vou o problema, mesmo antes de
Í\.ossos estudos. A SUDEPE o orienta- da produção. O ,Estado tem de par- Chaves) - Não, Somado o que' exís- têrrnos a etapa totalmente concatet~ para que êle elaborasse um projeto bícípar da construção de .portos .pes- te atualmente de captura' na reglil.o nada. levamos tôdas essas apreensões
MpCCíríco
de comercíalízacão
para a queiros
.
. dtis triais
' de SUDEPE,
ao aprovado
pelosencontrar
pro fetos as'
da 304
......
r
I
.,.
e de dist riltos m
vamos
mil à. Superintendência, da Pesca, a ....
giãO Sul. aprovaria' êsse projeto e pesca, para a implantação de índús>
SUDEPE. O Superintendente, que jã
ie daria o incentivo fiseal do Deere- trías concentradas que venham a ter- toneladas.
- estava. habituado a. receber essas inQ
O SR. DEPUTADO ,cSRIO- BER- formações, tornou algúmas medidas,
-lei n 221. Existem aindá outros fi· muito maior rentabíltdnde do que
amento~ .ravés do Banco· Na- aquêles ,serviços. prínclpalmcnte 05 Je TOL!,I r:» V, sa., cítóu .o dado de de imediato. para não permitir a ímI de D<0tnvoMmento Econômico descarga do pescado em cada região. 500 rilil toneladas por ano,
plantação de indústrias, Baixou alguo próprio Banco, Nacional de' rentão. algumas. atdvídades são ínemas portarias. De acôrdo com Ul7'lll.
esenvolvlmento Econômico está es- rentes ao setor público. S'io de sua
O SR. CONVIDADO'·- çnr. Edson delas. a. SUDEPE não aprova mais
'
projeto algum. Outra manda reaná, ~dando alguns financiamentos, por- exclusiva alçada. Jam!~is prCC11l'aIC- Chaves) - Em 1~69.
O SR. DEPUTADO LYRIO BER- lízar todos os projetos jé. aprovados
' ue sempre há a parte do incentivo e mos intervir. Jamais Iremos criar
'.[ parte dos empresâríos no 'mvestí- uma. rêde de caminh5es frigorificos TOLLT _ Vinte e oito por cento dês- pela. SUDEPE, e encarrega, a FAO
snto total.
no Estado do Rio Grande do Sul, por se total oorresponderlam à regilio Gul. cio Programa de Desenvolvimento a.
O SR. DEPUTADO ALDO FA- exemplo. ou no Estado do' Paraná e seriam de 140 ml! toneladas. Quer pesqueiro - FAO PDl<~ - de reanatiítNDES - Acho. Sr. PI'esidente, que Não. Não nos cabe envolver-no.i I1(.S- dizer. então. que de projetos novos lísar todos os projetos e, em consclMe é um trabalho muito importante, se particular. nem que o Estado \e- aprovados temos apenas um vol~me nâncía, observar os problemas que'
iüesmo, que. por se tratar de projeto nha a implantar uma grande mdús- aproximado de...
levamos para a região Sul. Creio eu
. t1itegrado, venha a. ficar com o pé que- Cria de ,pescado; Esclan'~o áínda ao
que as i.ndústrias que vierem a se íns6r-ado. em determinado momento. Pa- nobre Deputado que os estudos tam- '. O SR. CONVIDÃDO (Dr. Edson taiar em Santa. Catarina, no Rio
que, para ha.ver aumento de bém são fornecidos penõdícarncnte, a cnoues: ..:.,\ Mais ou .menos 800 mil Grande do, Sul e .rIO Pa.r~ni! já. com
e -me aumento
Àpajlra,
de produ,Ção. tem-se iniciativa privada. Portanto, os em- toneladas. que se retere à índústría menor. índice, serao j?du~trulll .'cal.,
. desenvolver a pesquisa oeeanográ- presáríos de pescado d'l região Sul existente mais a outra. lApltrte$ fora mente vjá.ve~s e ren:,~velS. Poderé,
tem-se de desenvolver a fi'ota estão intimamente informndc.> de tu- do mícrofone)· .
. atrasar-se a lmplantaçao de algumas
_'
delas, maa não se deve permit,ir QUê
.
t
d
f .
do quanto a' SUDESUL vem realip ~uelra, em-s
e aper elçoar
o zando. através das reuniões dos gmO-SR. DEPUTADO LYRI) Bma· haja deslnterêsse do ~mpresãrio eri)
,'1'&0 pesqueiro. seja. em Tramalldai, pos cansul.tlvos. de que fazem parte. TO,!JLl.- ProporcIonalmente :i 'popu L vir a' elaborar projetos para a região,
a em Rio Grande. seja em Tubalaç.ao,. é provável. (Aparte" f/Jra do Sul,
. b. seja em outl'as regiões. Corno se através de palestras e d,t rlivulgz,ção
f
'
late, de problema tão complexo, talo' de informações, que perii\dicàJn"nte mlcr~ O~le.)
" M a s elas só serão implal.1ta(hs'lluanir. a ausêl)cia de uma dessas peças da temos feito nos \três Estados suli- O SR. CONVIDADO (Df. Ertslln do realmente houver condicões papa
Chaves) Outro projeto que está isso.
,','
õngrenagem termine trazendo 'reflexos nos.
~ 'I'iI. a indústria que se pode estabeO SR. CONVIDADO _ (Dl'. Pau afeto - vamos procurar slntetlzd1
'
'1' na preosunção de ,que tudo Isso lo 1I1elro) _ Peço licença ao Doutor ao máximo ao Departamento AgrícoUM SR. DEPUTADO - DePois qlle
redSon, Sr, Deputado, par,1- cilzer a la Industrial é o que nós chal'l'amos se verílfcar li. existência de fato d~
. II feito.
.,.· . VExa.. que,sUa preoeupacáIJ me pa,- projeto SUDOESTE I. E' um'projeto pescado.
O , 8R • CONVIDADO , - V • "".'l:,
' q u e se desenrola na reg'"o de r't'on,
lltravés da sua fundamentação e das rece muito válida. esse ê o grande teira Sudoeste do Rio ar"'allcle do Sul
O SR. CONVIDADO (J)r. Edson
;1;'35 perguntas coloca em evide-ncI'a o desafio a que .todos nós nos lan"nmos,
..
W
.,...
naquela .região, consl'de:'''à' ,pro',le-' Chaves) -. ,Perfei,tamente
.
váí:dadeil'O papel da SUDESUL, na sua por intermédio da política. de conju- ma. de sccas e "cnchenl:êS~
~
UM SR. DEPUTADO - Pela obalidade de órgão de coordenação m- gação de esforços. fazendo com que os SUDESUL. a partir de estmlos hl- sel'vação
que V. S~ fêz s6bl"~ minha
ónBI. vejam V. Exas.• pelas palavras homeIjs públicos e de iniciat!v'l pri- bridos da região, pronurando solucl'o- tena, Santa 'Catarina,' lieou provado
~
próprio Deputado Aldo Fagundes, vada 'do Sul se congreguem definiU·
!lue
não
exIstem condições de pescail, real necessidade do estabelecimento vamente' para a soluç110 comum aos nar eSBa problemática, pesenvolv2 um
firme de uma polltica, através de tlm nossos' problemas. Portanto. repito, a .projeto também integrlldJ no que se do para tantas emprésas.
ôr!l'anismo com poder para realizar a sua preocupação é váll.ltL, porque se refere à pecuária e à agricultuxa, in·
, ooordenação das atividades econélml- trata. sem dúvida, êle 'um verdadeiro do mesmo até a agroindúst.l'ia daqueO SR. OONVIDADO (Dr. Eds01l
. aÍ!<! na região Sul. S. Ex~. através das desafio em' todos os tGrmoÍl
[a r.eglão. l!:sse projeto já tem' aoro- ClIaves) - Não quero a:ongar-me
ximadamente dois anos de existên" mais, mas se eu falasse' " v·,' .Exa do
aúas perguntas, coloca justamente em
evidéncia o papel de coordenação da 'O SR. DEPUTADO LYRIO 'lIl!1R- cia, , Vem dando resultados reaJmen- problema do camarão... Em Santa
à
. te d - . d D
Iv!
t TOLLI .- Sr. Presidente. não devo te animadores para todos aquêles .que catarina. então, é de clDral'
TodO
dupel'l:l.. !lsjClt:.~ ~~nv~ men o polemizar nem vou fazê-io, Mas não nele trabalham. e também está den- mundo s9 quer pescai' (:amm·ão. O
fi
o. ga o.
posso deixar de dizer '10 SI'. Supe- tro daquela sistemática de contrat,a problema, ai. 'vai a proporçõ:!s gigan~'
a regia o u.
Q SR. pRESIDENTE ',- CCllU a pa- rintendente do organis1ll0 do Sui que, ção de alguns técnicos altamente es- tescas, naquela l'eglão: Está l'espon~-'
lavra o Sr. Deputado Lyrio Bertolli. na -sua exposição, houve uma' parte peclalizados, que trabalham em con- dido?
'
O SR, DE~UTADp LYR,IO :SER- em que ~·dsa. fris'!uf,que .1l~0 sde Pl'leo- junto eo o grupo consultivo e o gruUM SR. DE:PUTADO ~ Perfeita'1'OLLI _ Sr.' Presidente, a ultllllil cupou am a com a orn: açao o p 8. po téc:t1m
co da, SUDESUL. ~onfunde' mente.
"
,' ,
'
,
pergunta do meu colega e ao resposta n~ regional do Sul. VeJa V. Exa, a se mUlto o trabalho dos tecnieos da
do Sr. Convidado já. em lJl'ande par- mll1ha preocupação COffi'J lwmem do SUD~SUL com o dos técnicos das
Ç) SR. CONVIDADO -' No Projeto
_. 1ie exprimiram meu pensa.mento. Mas S!11. 'fio meu mo~o lIe enten~er., as ~mpresas. porque trabJl.lhaYI juntos SUdoeste-Sul, então, dentro dessa área
rto meu ponto de vista, o problema dlreFizes .da linha
politlco-eeo- ll~tl1nament~ Ilgados. MmtM' "êzes que "já mencioneu a V. E'K\'S 1\ pl'iê um pouoo mais complexo do Due l1ÔmlCB. naCIOnal .devem ob~qecer a vem-se os tecnlcos da STJUESUL" tra e meira etapa foi também cie um totaJ
se '_pensa potque pretendera-se ill'lar determinados fatpres COl1dl(:'lOhan~ea balhando para. as emprêsas e téenl- levantamento, das condições existentes
u a t'y'dade econômlca dando de- do Sul - vamos ch::lnul.-los ,assim. co, das empresas tnba1ltando. den· na área. principalmente 00 que se mte~mi~a~ responsabilidade ao Go- pois foI o têrmo que e:nprego~ S. Sa tI'O da SUDESUL. E' exammente l!lr' fere . à geologia. à pedologia e aos revilrno e determinada responsabilida- no inicio de sua ex~s.çao. ~ ort~nto, se o instrume?to que qu.erlamos criar eUI'sos hldricos. Na primeira elapa'
ele ao Poder Público e julgá-Ia. ao d~~e a SUDESUL· fOlllec~r, /1,? M nls- para que pudessemos da.·· -ao ')rganls- procurou-se também observar qual SI).
final quanto à viabilidade econômÍ- t~rlo do Planejamen!o todos esses fa· mo um real desl&!1che.
l'ia a estratégia ·para se· desenvolver
,
.
_.
tores para a promoçao do grande pIa. t i te
o.a, parece-me•. um projeto ined·to. no regional do Sul •.e não. como dis'
O SR ... CONVIDADO. (Dr. Pall!u um ,l?roJe o n grado naquela região.
Tenho impres~ao. Sr. Presidente. de se S Sa aguardar o plano naclo- Melro) - Faço uma mtel'ferêncla Verificou-se que se deveria tomar em
reoe
para chamar a atenção dos Senho- três níveis de ação. O ptimeil'{) é ó.
que, se..J1ouver viabilidade econõmi~ nal 'Ess '. mính
oa. e se a, lei, através de incent.ivos, ..:
a a
a p , .upaçao.
res Deputados para êsses projetos co- que c!lamamo.s de plano dll'etol. ~SS8
favorecer os estudos Ceitos pela. ... '
O SR. CONVlDADO (Dr Paulo mo o melhor exemplo dessa ,integra- plano diretor é um contínuo receber o
SUDESUL, :há. 2 anos, já. e entl'egue&\ Melro - Superíntendcnle dq, ' •.... _ ção de sócio que todos nós ?reconl- dar Informações ao pecuarista, áo agri~
à, Iniciativa privada. isso será o su- SUDESUL) - Talvez. Sr. Deputado. zamos. Através dêsses grupÔS con- cultor, aOS" organismos de crédito il
f!ciente, para que se ·wallem as pos- V. Exa. não tenha ~ntendid" per- sultivos'a que o Dl'. Edson se refe, de planejamento, no que se referc a'
sibilidades de êxIto na realiliação de feitamente aquilo que eu qu!3 tl'lldu- re, estão Irmanados permanentemen- região.
Atl'avés de proJet05-pi1oto~,
um projeto de tamanha envergadu· zir. Não estamos simplesmente preo- t~ todos os organismos que têm algu- dos quais' já falei. recebe,nos informara. Pretende-se. Sr. Presidente, que cupados em formulár Otn docurnen'{) .ma coisa a leI' com o assunto dire- gões dos experimentos que estão sendo
o Estado se responsablllze por deter, que se venha chamar clt Plano de ta ou indiretamente. g!~ra.ntindo de- feitos cm alguns munlclplos da I'egino.
minado setor, se não ouv. mal. o de Desenvolvimento da Regiã'l Sul. São fihitlvamente que nIío haja nenhu- Em laboratório, com pesqUisas colhecomercialização. e a Inieiat\vr. pri' Justamente êsses projetos (I caminho ma. superposIção de ooclos, ou para- mos informações que são levlútas aos
v~fta pelo setor de ca!,JtaeJio. Deixo para 'tal formulação. atrn.vfs do co- lellsmo de ações, Cõnse::lu~ntementE" projetos-pilotos.
li:ste é {I primeiro·
a'qui reglstra-cla, Sr. Presidente, a, ml~ lIheeimento pleno
da problemática, evitando por completo aquêle tre.di- nivel. ou seja, aquilo qUe os am~rl-
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canos chamam 'de Jeect ~aclc ••um con-l Ba.'l.co Mundial. Estamos, fazendo o PaUlo e Belo Horizonte. fica, em mé- promoção e de ordenação. quantl.ti..
tlllli"l da.r \nfor1l'laçóes pa"'a l'pC,Jbcr I J!r"jli<> 'em ti>rmos de pMrões do, dia 16,6 dias na reg:lío, o que dá. \lllIl óll1'ldo objetivos e,
prin(J!:ml:n~nte.
respostas das fnrormaçõcs (lal1as. É3Sa B4.nc« Mundial. E' nessa flls~ que gasto médio do 4~8 CTU2:eiros di>i.rlJII observando qual va! ser 14 re~cua..
projeto talvez seja um dos maiores da estamcs atua.Jmente. Estou smtEt\- por turl~ta. A ,forma. de viajar: $fi.o ecônÔl:lÚCa éle toj,o êsse plano,
SUDESUL em termos de número de zando butant9 o1Jrojêtl:! sudeste, POlS 67.3% viajam com a. [amllia. uma bem como a mll. rlll1taolll:.latle, Niio
técnicDs. 'No mês de JUlhO, estavam teriamos de falar sóbrc os doi.; anos fanllila. modal de,três, pessoas, e 1>0 , es t a m o s J)t(lCUrando dcse.uvo1vêr
truoatnando cínquenta j,°-enloos Da- de expill'iênc!a do projeto. Asgi,m. mente 32.7% viajam Bás. Qua-nto ao aquelWl regil,es que já tenham uma
'quela região. sob a supervisão da estou prccurando fazer um sumârro, nível de renda, 75% das peSSOas'de infraestrutura esta.belecirla I:Oje, pori BUDESUL.
A região é de pecuária V. Exas. receberão um an~o C(I11. outtos EstadOS que vierem à R!!gíllo que Ml partiU da premlllta ele qUê não
, bovina e de agricultura. tanto a agn- que dá al~as cara~terlst~cas de Sul, têm um nível de renda de 1100 caberia desenvolver-se Ilt~':ll~C'.!>trutlt.
cultura sêca como li Irl'lgaiJa, O se. tl,ldos os projetos que estamos nrpn- cruzeiros a três, 'mil mensaiS. Fomos ra, princ4palmente no IUJ se refere
, gundo nlvel em que se Ilrocurou atual eíonando agora. O terceiro proJ:to às regiões de Gunnabarll. e São Pau- à implantação, de
e&tradas tão-Sô~
;'foi J)xatamente o de' projetos-püotos, em. importância no Depa~tllmef.l;'j lo c. lá procul':lTnOS, saber qual o po- mente com vistas ao turísmo na ReIprojetos que dessem respostas que se- Agncola'e Industrial é o Plano Re- tenclal. de turístas lj~e Viria, ou (ju~ gUio SUl. Esta será Uln<l etaoa. a. Illll
'l'lam levadas ao plano-diretor, e que gional de TUrismo. ~se pr,oJcto er" já deetdiu, vir, à Regláo Sul no mês dese.nvolviela. mais adiant.e. V. EXaS.
,Provocassem efeito-demonstração no tl!r!nos de coordenação, de lmplanta- de tevereíro de ]971, Verl!ica.mo~ me perdôem o atropêlo com que de-'
pecuarista. e no agricultor da. região, çlío lI~ediata de ..servIços, d'.l Infra.- 'que 140 mil pessoas pretendem des- moa as Informações. mas li que temDlll
Os, studos fLslcos Iavaram-nos a on- estrutura de a.poio a ulp. seiol'"é~ a locar.se para os Estados do Sul. o quo!! as InformQllÓl!S, mas é que temos
giã te
três á
meu ver o que está mais adíantaão, dá aproxímademente 100 milhões de uma .série de outros llliJ,'41I'S para
e
uervar que a re '? 'fi
to~:1S Hoje já' temos três orgamsmcs de eruaeíros' .novos para 11 l'egiãCl.
elar e não gostarlamos de, orupar O
bastante CJU'llc~JstJcas: uma
",,1- turismos dos três EslAtdos do Sul: a
Numa movlmentaçãe, econômica te
6
l!
t ês
t
mente de pecu/lna. sendo peejuem" a PARlLNA'I'UR no Paraná; o ........ que estamos usando para o eá1cul0 empo s com sses r VOJe os. .
cll.mnda de rocha basáltlca. !!,Obre a ar- DE....TUR, em' Banta catarina e o da. menor eírculaçã» .lnbt!nJa de paO SR. PRESIDENTE ine». A,11IIlfl'!lu Impermeável. O solo ~li se pres- SETOR, no RIo Grl1l1de do Sul. ar, gamentos passlvol _ em paises como ra! de SOUlOal - Antes OUO o nobre
.ta à agricultura; uma. l'egl>ll.l ínterme- ganlsmos êsses que se estão orga:'ll. ao Espanha USa-se o multil'l1ca:l(Jl', assessor do Planejamento prossiga,
:d1ál'ia., 'em que existem .roocha. ~~ÍlI- zando para a. implantação daquilO para recurso de 505 _ teríamcs, na queremos aprClVeitar a f>tl"I'tunldRêll!l
tIcs. escassa, êle pequena 'llllnensao. e que o projeto es~á oferecendo em Região Sul, como fator econômíeo. para que o sr. Secretár lo-acrIl1 do
,',llluncl1as de rocha bllSáltica., ótima resposta, Por lei. " orgarusmo que 200 milhões do cruscíros, lIó pars Ministério do Interior, que nos honra
'lJura a agricultura;, e U1l'ln. -outra Te- tem a missão de colaborar o Plano exemplificar, considerando imlcanum, som wa pr~l;!l. faça uma. breve
te as trêll cidades mencionadas, aos- exposlcão. qUé !llllluntlm"nte nllo vai
gUio. tão-somente de rl>cba. bllSàltl· NaclonaJ de TlI1'jsmo é a.
'111lJ" com mallcl1a própria para agrillul- EMBRATUR. Dêsse modO, daremos taliamos, ainda, ele fazer li seguinte prejuc1ícar o prosseguimento dll. fX~
:tura, Dessa forma, procurllmos esta- um pulo bastante grande, po-tque observação: as pcsqulsM !'eallzadllS posleãodos aSS~ ia flODESUr..
belooer um projeto--pl1ôto de agrlcul- seremos a primeira região brasHeJ.~ nos postos fl'on'teidcos mo"traram o Sr. Secretá1'lo-Gernl, Dr, }Ienr}~
tllt'll, lim área de rocha basaltima. PI'o- ra. a. contar com um lJll1l1o de deseu. 'que chegaram à Região bul (iS mil que Cavalcanti. também deverá. e'llJoo'
plcia, c um projeto-pUáto de pecuA- volvlmento turístico.' E como V. automóveis nos meses :ie janeiro, ie- plicar o motivo "da ausénc'rt. 60 Se.
~'i!l, tUI área basáltica com elll'aoterls- Exas. vão ver. turismo é muitCl mais vereiro e jUlho do correnTe 'Imo, com nhor Ministro. que deveria ter comtlcll de pecuária. O pl'Ojeto-piJôto Il~ Impol'tIlnte do SlU! se ~maglnava até 'Um modal'de quatro pess'J'lS por Wí- pal'ecldo a esta 1'eI.1nlão. Entretanto.
ugrloul\'Ul'a. o PP-l, está lOCalizado no o comêço ela. elaboraçao doplan" culos, 'vindos, principalmemte, ~la. A1'- antes de pallS&T .. pa.lavra. a'J Doutor
1'LI.unicipló de São Pedro do Sul, Rea.l- Na primeira. etapa - na qual esta- gentina e U1'Ugulli. Estamos, ago;n, HenrJque Cavaloanti, ieveri!l dar a
lnonte se conseguiu - apesa.:: de ai- mos atualmente e que se vai encerrar :computando os dados <'Ibtlrlos para palB'lTB ao nobre DePutado Romanó
BUlIS problem!ls, pol'que já se comeÇ(fll no dia. 9 de setembro - observamus ver quanto cada um daqllo1esturls- M~lgrlll.l'l, uma. vez 1I1e S. Exa.
o plantio um polIDO tarde - em tê!'- e estamos estudando quatro ll'rand~ tas deixou na reglllo. Lslio. Ilem pen- tl>m necessldade de viajv e foi, in~
mos de trigo, iniciar', na região, com zonas de a.tração turistlca: Il: ~!lna. lI. sar no turismo intemo eJ'Jtre Para- cltlsive, o membro da. ComJssib que.
algulls lllll'lapltores que se pl'OOClSerlttnt ,toral, OCm o binômio sol-praIa,. azo... ná. Santa-Cil.tarina e "tio Grande dO sollc'toua pt'llllenoa do S", Superinfi cJ~le participar.
o projeto-pilõto. na. de montanha, com palsage\n e Sul. Estamos-nos colDCaado tão'r6. tcn,lt'nte ,da. SUDESUL. EJ t,fio, com
fi~Bult=os que os ll.gl'lcu1tores par- descanso; a zona de font.!ls lnd,ro- mente com vistas 11 êstes :«10 milhões mInhas 'I!SllI111IS ao DI',
Henrique
e de cl'llzell'OS que é 11. circu!:l.çào do se- CavlllclUlti, dou R palavra 110 bOSlil
ticlvam do projeto-l'ilõto âs suas m\nm.'!ls, cç'm desc~ e ,saúde,
9s,
cur;tns, :mes próprios flnaneul.m o ex- os pon~s Eúllgulares, hlstór;c
caw ior turístico lIa 1"Cldlo.
'
cole:-;:, Sr. neputaclo Ro'11n'10 MllS~
lltücltnto. Os agricultores, nesse 'Pr1. de MIssocs, no Rio Grand_ do Sul, 200 O SR. CONVIDADO _ A CllJgll siQ'Dan.
l1wiro ano, dupllclUam a 1>1Ia. produ~lIo Plratini e.Lapa. no Pnraná, No PllJ'· 11sca1 qUe recai sôbre f'sses MO inl- O SR
DEPUTADO ROMANO
i n~ Ih~s de gruzclro~ ê de, llo,i'~QXllfllldll. MA8SIGNAN _ Sr. Pre.idcnte. agl'&'rl0 LrJgo por hectare naquela m'ea., tlcular nllo P~iórlos
110je os experlmentos já. estão senjo monumentos
cos.
n(\ u ~os mente 25'10' o q~" dá pala. os ooftC!$ dcço a. opol,tnnidltâe que me clã, porl'c,ltOS
,com soja ' sergo e di,v.e.'sos mtros ~,::~~msuar q'~~p~~~osa;:.ifiv~i~ pl1bllcOS. estaduaiS a lmpmtAn~la. /lo e!lle t<'nho necessidade de ,JaJar par"
j
PlOC u.os pecu u~res à .reglUo. Come- do -pecuJ.iIÚ' Naquela zona de bele- 50 mllhoes de cruzeiJ'OS. {)t tlês or- Ir ao encontro do Govemr.c1or do IJ'leu
grm o pmjcto-Pllóto em São Pedro do
•
tá T! bê çamentos dos organl~ estaduaill de Estaêlo que em compll.l'Ihia do ";:lt!llo..
Bul, c podemos dizer que é a regiúll z~ naturais singulares es
am
turl~, somados, nao eheJam a 4,8 Sr. Presidénte Médici. vai viistar vé.~
Que ofDreola as plores~con(]lções tanto Zlnho. no Rlo Gl'llnde do $ul, e .Fo. milhoes de oruzeiros, o tlue dá IP.eno.~ rios trabalhos em lLlltls.mt'ilto naquela
de solo como hidl'lell.S e da mentall- do Igua~, no Paraná. Atrnvés das 'de J'l% daquilo que o Sf'tol' p~bIica região. Agl'adeço ao 81', SUllerlnt.ené1!1de prOpriamente do agricultor O informa~s existentes - li turismo estadual arrecada COm o tul1smo dente da SUDESUL. Dr. paulo Afonso
projeto-pilõto começou com dois a~i- é umsl'
basta.p~ nOvo no Br~,iI e conslderando-sc apenas o InternO Melro pela sua. presenea aqui bem
<Ullt.ol'eg motivados a trabalha!. Hoje POUCf!,S inf01'Il111C__ existem :- flze- entre aquelas três Capitais. Foi 'I'J;Sll, como'" trabalho QUe trmlxe, dti qual
1Nnos m"ls de 80, a.lém 1e um convê- mos tesqulsal\ diretas e ,de ,ccursos realmente. uma. ,grande ,informar,ão deu conhecimlll1to à. Comissão, JIi co11lo que telllOS COll1 o Ministério da natul'ais. sel'Vll;OS urbanísticos, re para os organismos de t'jr!smo, dOli nhecía o de.senvoMmento de sua par.Arlicultura e que nos pos!liblIlta :fazer cursos humanos. meios dI! 1tospedJto- tl'êll Estados que, cS'mo já tenho i1lto te técnica.; no oesJe..catarlnense, :nos
pesquisas numa cstQçlío experimental gem, nlyel de empregos. mfl'll.est1'U- Jl, V. Exas, • .se e.~tão rees~ruturan(lo, setol'l's da agricultura. e da pccuilrla.
(IUe o Ministério possui em São Pedro tora Ilvlárla e outros recuI'sos turls- O Rio Grande do Sul. ten'io tom vI.~. especialmente na suinooultu.ra.
Fe4
do Sul. O anselo de todos ns demaIS tlcos, 1teallza.mos a primeira - pcs- ta. ests.s infol'm~ões, pl"lp6e'·se. DiI esSa uma. daS -r&ll6e.s peJa qual, troUjlTlcultol'es
em
participar
do
Pl'ojato
qulsa
de
turismo
nacional.
e
rsjl'an.
nôvo
Govêrno,
a.
crllt\",
unta
Secreta·
~all(lo
<déiA
com
o
~obl'e
lJc"u
tado
tá' to
,gelro - no periodo de fér'a~, ou se.
'
...
••
"
,',
J!L >lO ~
l'nanclo um problema. ja. d~embro. janeiro, 1evCTciro e ria ,de Turismo, ao nivel d!ls demal~ PréSidcnte desta COlnIssão, rOJ:oM faMas. CO!.D0 se trata, de Ulll projew. março. Pesquisamos na refl,'Jáo. 'll!r' BOO1'etarlas; l:Jols. hojc, !lt[llêle :Estado zel' o convite 11 S. Sf, A nossa produpiJiil.o. uao podemos, de uma hCll'a para queles pontos de grande OOll:!entl'P.llaO 'POSSUi IIjJCnlS um scrvlQO (le turismo çãoalll'opecuárla' vem aumelltJlndo,
tu
é
I"
'''turas observllQÕes - e a SUD~UL naquela região. 410 norte do rio Umoutra, aceitar toc1oll OiS agriouItores ,((a(juela reglfio
rismo na
os SUAe segunda
es avam ta.mbém nelas está trll.'lRlhl1n:io - guni, mao
sofre carência
'de,' ,trl1l15"Or, ' " :a:ste é (1 ' projeto-pilOte de
hospelladClS
em poellté'
h<J
"
àe agJ1cultUlil.. _ O proJeto-plIOto de peilquisa :refere-lle aos mercndos dIzem :respcito lJ,'fOlmacão 'à! llCS!',o:ll tes, }Jols há falta de rodo'nlls c 8Specialmente de ~ sôb1'O o 1'10 U1'Upecuária está sendo desenvolvido no emissores nacionll.is porque pela pri- para ,atendimento ao turlttJl..
Jnuu!clplo de Santana. do Lh'l'amento melra pesquLsa se óbservou que GUII,
O' SR. ALDO l"AGUND:ES _ 'E gua!. Sôbre me rio há apenas ums
(jOJfi gl'llllde motivação, também, lJr~lJ., nabara. São 1'1tUlo, Belo H'orlzont.e sõbl'e D tW'lsta (lUe V6ll1 âa Argentina P\>llte '1ue liga .Lajes 11 Vacaria. Jlt.rAclpa1mente porque a parte executiva eram lIS l'egllies de onde saíaln Jnais
d 'U
I?
ves de lllma. emenda ao Orçamemo da
uI:! 'Pl'Ojeto está afeta a mn convênio turistas para a Região 'Sul, Entllo e o rugua
União para. 1968. c0I1111gnou,se verba
trlplJioc, cnm a partlclpação aa SU- flzemos pesquisas dentro tle um
O SR. OONVIDADO - liIão 'temoS, pars. a construção de uma ponte en·'
DESOL, da Secretal'la de Agl'lcul- trato de, renda' fornecida t.nm'bém ll;inda, dados ot>~i1putadós. O 'Únj(oO tl'e Erechlm e Joaçaba, a qual esl.ll t!U1
tUl'l1
~o Rio G,rl!'l1de do Sul e pela primeira pesquisa ,reaUzada na dado que poderia merwi.llJhT é o qU~ llnc'ameIlto, o mesmo ooofl'endo noU! !'
do proprlo mUnlclPlO de santana et. Gulln~,bara, em São Paulo c em Belo nos mootra que nOli ~~esêJe j/Í,nelro, pDllte 110 pôrto de OoiUevJ. qUE. liga
Livramento.
:t:sses tr@S Qrll'anJsmM> H01'izlt1lte. com mais de -:mil entre.. fevereiro e ,julho pjlssllram 63 mil Sarandi a Cha.pooó, Segundo inIorma1m'l1f\Cf·rarn téclllOOl e rece.1M'! llil ln- vlst4S em cada uma de~sa.s capitais, il.utomóvels Ilelas JlÓilSllS frontMras, cões, esta ponte está sendo coJ1);Lru1da
formações das pesquísas realizadas no A terceira pesquisa. foi a àD5 .pDstos «m:I um modal dc r,.uatl'o PCsSl)llS pOl' somente COll1 recursos elo GOVêfllO do
']lI'OJpt,Cl ]Jl'oprlam\nle dito.
fl'onteú'iç<rs da Regllo s:ul. princip!Ú- veiculo.
Rio Grande do sul, e nós, daqueJIL reNu quarta etapa. do pl'ojel.o. que mente com os Ila~ VJzIU!1os, Uru.
tã
' d .'
'. gJ!lo, e!ltendemll.s que nada melhor lIue
cllmeçou em dezembro de 1969, eriou- V,ai e AJ'gentina. A quada leve »>t
Es -se pl'ONlIlUl ,0 6t,a.r 11m CW' a SUDEStJL eJ1ClllI1P8r e&!a situação.
Be uma série' de critérios para vel'l. objl:Mvo o levant41mento do.~ S'.lI'VlÇOS rleulo para qUE o l".ENAC e outr~ pois ela tem de tratar dos pI'ob.it1J.o1IIS
;1k!lr c!U:t1 seria a primeira área a ser, nas rodovias. Equipes de arqultetosorga.nlsmos e.otadutals ve.'l,!lam a m l- ec011l'lmieo-flnanceiros e de produção
ti'llllsformada em projeto pI'Õpl'1a.;mon- fizeram UIII tetal levantame.nto' tia nlstrar cursos ó:l forma~ao de pes, da rl'r,l1\o. Melhor do que nós, ela tem
-,<te dito, com estudos de vlabllll1ade todDS os servi~1lS de rodovia nOCjU8 soaI especializado pal'R ll.cemUmento conhecimento de que ali se estactona
eoonômica. e com.n. elaboração de se refere a post~ de gasolina (>ficl. ao tul'ísta.. VerlIica-Be qde 110% do dias e dias éSPérancla a balsa. 'l'ive
;projetos baneáriClS. Três, áreas f o: nas e restaurante de estradas, li: a pessoal que tro.balhn. I'm tUl'lamo llâo oca~ião ltp:ora. nos prlinclros 'dias dês:rum observadas. te!l.do em 'lista cri- \!l'lnta vísou lW levantaJnl!nto junto tem o ginásio completo a :lUe muJ~5 te mês, de Visitar a.queIa. regliío e fuI
térJos prnderadOll usadOS para sele- áS Prefeituras Municipais. para verl· não fizéram, seCfUCT I) pl'\mál'jO E me.:1Tao à pa!'SS.gem do ]'io onde est4
l;lío: Aleg:-ete. Sno Francisco de AI. licar o 1lÍvel de UI'ba.nlzaçao e de ser~ êsse setor neee..'\Slfa de 'P(,s~(1al C01)1 sendo cOIlslrulda. a ponte, junto ao lbslll e Rosário do Sul. E, numa nova vil;OS que essas PrefeiturllS podem algum lP'an de qUl:Illficllc1\O.
Após cRI em que está a balqa. 'e verif,quel
.ponderação dos critérios, elegeu-se a ofereeer ao turista. Alguns'dndos e esta. fase llassaremos 11. ede plalJCja- que, cio 'Umlado do 1'10, estavam 111l'llnmnJclplo de Alegrete para sede do resu1tlldos desta llrlmelra <!tapa: ve- mento prõprJamente dito, marca.nd~ dos 60 veiculas e do OUtrCl 86 OU maIo.
primeiro projeto a.grohldrológlco in- rificDU-8e l(Ue o tul'1Bta interno. '011 objetivos. estabelecendo ~ 3llequlIT\dU Vi ali eaminhliC!S que vinham de Mllte,,'1'a(Jo da região e com ,poSSlbllid'le seja aquêle turlsta. que l1rincipal• .JI. real demanllite Clfl!l'ts.( atrllvts de ÇIlID, õe Santa. 'Cl'IIZ, de cruz Altà, de
des de financiamentos. Jneltlslve do .mente emana. de Sunnllbara. sãu llroletos e obras, '!racanno ações do Santa Marf& para atravcssur \)- tU.
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os .quatro 5tfp'~íntenaentes tu Brasilla; temos de aceítar a e~ortllç1íO de soja, mmiÓ e granéis
de Pato Branco. Disse-me umznote- do desenvolvimento regional. Nã\Y po- Trllnsamazónica:
temos d~ aceitl1.r' em geral, tem-se que pensar em por.
· ristn. que ela encurta 200 qullôrnctros, deriá ser de outra forma. uma vea que determinadas obras que, tal·tez. não tos de grande capacidade para su. MfW a.ll h~ apenas 120 qulIômctr0s qlW êstes órgãos contam, nos seus respectl- resístíssem a, um estudo ele vlabm- pergranelelros na Região Sul. Per'!ÚÍ.a têm asfalto, o que sacrt!lca lI'.ulto vos 'Conselhos Deliberativos, com 11 dade extremamente rlgldo.
Houve gunto então: está havendo conJul!Ii03 veículos, justamente pela falta. da- presença doS Governadores dos -Esta- quem dissesse que os bandeirantes. Çl!D éntre
os setores de produção,
queta ponte. Muites ,produtoo 'la nos- dos das regiões correspondentes, dos aqui nunca usaram êsse estudo de transportes terrestres e marítimos,
sa regláD catarinense siío :venclltY.l3 llll. M~stéri& civis, do ,EMFA e d~ ou- viabilidade. Ninguém . pergunto ua para dar maior! supor~e -. mator -ren,praça de Pôrto Alegre, tais como; mil' tras entidades, mormente da ârza fI- Illes qual deveIla ser p tamanho :I J labmdade oferecer mercado malo;'
deíras, cereais, soja especialmente. é nanceí!a. Portanto, além de aspectos Brasil. Disse-me outrc;:dJa. um eída- do que POrta .Alegre, slmp~esmente.
soja do oeste catarinense - como o adminIstrativos, programá!'lcos !' ope- dão americano da USAID que, se para essas grandes": prod'lçoes? Sao·
feijão - é transferido para POrto.- Ale· raciona.lll, cabe às Superrntenúencl!!s houvesse estudos de viabllldade q~ problemas afetos à SUDESUL.· Ela
gre, porque o mercado é firme 'o hIÍ também CJ papel de relacionamento êles 'hoje nos' exlgem, os americaI\CI!I niío se pode perder .com assuntos
muitos anos ê conhecldo por aqcela polltlco. ~se mesmo decreto, • e no jamais teriam ultrapassado o M1S31s- acililentals, ocasíonais. Rla tem que
:região. De modo, que faça' aqui, em mesma artlg.o. diz claramente que es- õlpl em diIe~ão ao Oeste. EntRa; é ter uma ôptíea geriU.'ll: um trabalho
meu nome e inclusive em nome do tas Il.tribuiçoes de ,caráter generíeo ~ aquela, grande dl1erença. que e:óst;, que leva tempo. Se o Mlnlstérlo do
-P,res1t:lente da' Comissão, um a;Jclo.1I multísetoríal, como sejam,. o desen~ol entre o compromisso do In'\'estlm:n~ Planejamento e' Coordenaçã<l Ui!1al'
V. S": encampe esta nossa pre~'J09ao. \limento reg1Ol}~, ccupaçao d!, terrí- to do Poder PúblicO' e da iniciativa já, tivesse encontrado a fórmula na.
embora tenhamos, eu o Dolire J:'~\)U- tório e migraçoes Internas, serao sem, I I I tl ...... d t
d
ui cí
'
, tado Amaral dll Sousa, envrado alicIo pre tratadas em estreita colabcliaçíill prlv!lda. A n L alva v u va • a em 3 clonal" talvez estivéssemos aq o O·
aos Governadores de Santa Catarilla e entre o 'Ministério do Interior e o do colher dos seus ínvestímentes os re- sos ou trabalhando em outro setor.
_RiO Grande' do Sul, e, ígualmanta, ao Pllt'nejamento. De forma, que Jã esttl cursos para; cobrir sE;Us encargos fi· Mas trll.ta:.se de m[lntag~m - como,
Sr :Ministro dos TransDortes
Em fixada no decreto uma forma de tra- "os e operatlvos. Nos, que estamos já falei - dessas equações simul(liBuLi, resposta;
Sr. lifiirlstro' Mário balho em equipe que representa um procurando 1ll;'1r cem responsabllld,,:- neas, Todos convergímos pata o .m::,-'
Andreaszá, féz sentir que se .natal'll orime1ro passa-mrma definição mllla de. através do .orçemento - e aqui 1Iw aspecto,no quM entrei
tal'lez
mais de um assunto estadual; ID:ten- êlara. do .que seja planejAmento e dlS me permito colocar todos osPodêres assim melo de laOO, é a inviltbllldade
demos, contudo que não é só o E.te.· que seja co'ordenação. O aparte do nesse mecanísmo do Orçamento
da publicaçlío de, um plaI!0 de dedo que deve f~r !rente a essa sítua- Deputado Bertolll - e vou pecl1r Ilcen- demos um crédito de, eonüança no senvolJlmento parlt a Regiao Sul n.a
ção, porque se tra~ realmente de obra ça aos outros, J?eputados, para .mvoclIJ desenvolvimento do Pals 11' aPJ.:Dvar. sítuaçâo atual. Il:sse plane tem de Vil'
vultosa. Creio que o Ministério {)') In- aqUI It mpouqumho ele matema~(,r. - mos ,:,u recomendar~~ InvestJm",l- s1Jnultàneamen~ com o plane -nadO-f
terlor- juntamente eom o órgão dirl' obriga-me SI uma peciuenaconsJ.lera, tos publicos que exrglrao .Decessàrla- nal, tem de ser absolutamente bar.
gido por V. 5 t , poderia dar ímpl1liJ.o ção sôbre a que se es~á pensandc:. em mente um periodo. de carênoia Que mônlco eom o pl&no' naCIOn!l. :Por.
àquela ponte, para que ainda no eJ!eJl- matéria de plano regional e plana nn' nem sempre se sabe- qUltl sem. D~ tratar-se de uma composlçao ,de,
ciclo de 1971 em esteja: tel'minada, clonaI. Acbamos que Iss cre um 51ste- maneira que, numa segimda apr"()Xi- prioridade setoriais Jnter-relaclona~
Pelos re<:ursos que con.stam no orça~ ma. de·, equações ~ simultâneas e tem mação~ poder-se~la dizer que do~.Jn· das, ê preciso que' surja slmultlineamentodo Estarto do Río Grande cid que ,ser resolvido slniultâneamente. O vestlmentos/públfeos se poderia exigir mente. De maneira que acha que no
Sul, tenha a Impressão de Ilue nem que cIlflculta essa operação é que, on· uma cobertura· de despesas operado. próxlmci perlodo,no exerclclo de
no a.n ode 1980 alcança.remo~ a. Y·lssa- de normalmente dev,er,la. ha'Xel' eons- na18 e um Olho fec!I.adet com relaçlío 1971 esta.remOs prodUZlndo etapas, à.
gem pela ponte. Era l!s~ Sr. Sllpe~ tantes, nós, encontramos )'Il.ríávets,. e aos encargos fixos. E' por--esta razão, apreclaçiío <\OS membros do Congresso
rirttendente da, SUDESUL, o 1J~did'.l diz D Dr. Écll.~on ;,que n~o podemos ou por êstes motivos·que HqW cstplt Nacional, em.reunlões de ComiSl!õ~s,
que tinh,a a fazer, se atencUdo. ,.vira confiar ·nas estatistlcas. Sao estas al- expondo, de forma 'talvez de~oràe~ como a .que aglOra se está reallzalldD.
trazer nao só para . Santa Cav.tnt'~. gum~ das constantes que dev~am nada, que essas 'supmnt~qêncillS A medída que fôrmas transtormnndo.:
mas também par&).grande parte do RIO existír•.1?ortanto._êste é um aspccf' da estão atuando no campo dus mcenti- as variáveIs em constantes ~ per.
Grande do Sul e mesmo para o llest~ mérito da questaCJ ,'do pIa.neJamentet. vos fiscais, sejam a SUDENE ·ou a mif.àm-me repetir li; trase _ é prezlso
do Paraná, progresso notável, pms. ali O que faz lIl' SUDESUL, o que fazem SUDAM. Os meoanísmos não silo de que outras varlávels de caráter poli-há grande quantIdade de mão-da-obra, os supeI'inten~e1:!tes do desenvvlvl- nossa competência. .são de outru tlc" ta.mbém sejam reunidas a eEi'.us
· confÇlrme ~ do Mnhec1mento de y. ~~ mento regional. Procuram .colo~al', na áreas:. pesca, refiorestamentD e tu- teses àS vêses excessivamente teclloe cIos técmcos da SUDES1J:L, apllca_y.t sua primeira prioridade. a flxaçaq,des, dsmo quando os próprios organlsmus crátiéllS Assim finalizando eu [jU2tanto na agricultura quanto !l .. pe, sas ,constantes. E, dentro 'dêsse qUII- criadÓs pllra êste fim -necesslLam de ria lIJaÍs uma Vez a2TlUlecer ao fJe, cuárla, :§speclalmente na sulnocl!ltura. drlt geral, Investigam Puticular'llente outras informações que não ~ão de oh;r Presídente......or ter cOllvbcado o
· dareglao.
"
aquêle terreno em o Govêmo que ast
t ... 1 l!:
. t
" , _.
sumiu. um compromisso com a; inic1a.- seu errena se oua_.
~r 18.0 que Ministério ·do Interior n:t .pe;..oa.
ta~o.S~deC~~~;-;;eZ'd~~~~~ tiva ptivada. ,..'
~e;=:m:eae::::r::on~~~e O é ~~: ~~:~t:si:es~~~ni~r~~:U1;):e:-kú;
c~a~aremos, &través dos .nossliS Dt- .Portll.!lto ês!,e é, um MP;eta do mé- tado BertcJUl te~ .razá<J ~ apresen- e!!5as' pmlcas palavras.
Quenmas
gaos técnleos,'o problema ",qUI; nos 'rito dli questaodo planeJamento. O tlI1' dúvidas, DúVIdas ,temos todos ainda declarar que estamos íntelraapresenta. Haverem.os d~, no eX~rcicio que faz a SUDESn.? O quê fazem nós. M~ tenho a Jmpressão de que mente à dlspo.~íção desta, como C:as "
de nossa coordenaçao.-, mflulr Junt:l as outras. supe,tintendências reg\(>- esta açao admlnistratira, de coorde- demais Comlssões' do Congresso para
aos órgãos~ competentes do Govêmo nats de desenvolvimento? Procuram nação executiva que hoje realizam és esclarecimentos relacionados (Jom
Federal e <lOS Governo!! dos dOi.. Eg- COIOClU' na sua primeira prioridade, as superlntendênoias nos perJ1lítÚ'á as atividades do órgão que nes e!t~
tados, para que haJa. uma pronta solu· a flXaÇáD dessas oonstantes. E, den- equacionar com maidr, precisão nos- ate'to que é a Secreta.ria-Oe.ral do,
ção para o problema.
·tro' dêsse lluai!ro geral, 1tJvestigam sos problemas, trazer para o plane- Mln1Stérío: Multo obrigado.
,
.
partlculàrmente aquêle, terreno em Jamento, nacional a verdadeira diM~SS~AND.!'~~:;'~~o ~~~ que o Govêmo lUsumilt compro!JllsSO' mensá<t dos problemas· I;eglonais.' O , O SR. l'RESIDENTEl' <AM1IR~Ll
terêsse pelo assunto e quero aprovei- ,com a iniciativa priva;~a. atre.v~ da Deputado Romano. MaSSlgnan
p~ DE SOUSA} _ O nobre Super.L'llentar aD me despedir para agrolJeeer mecanismo dos incentl'lOS fiSCa'll, O exemplo, apresentá-se uma questao dente após fará uma slntese em Cjue
su~ atençáo e elogiar o trabalIllJ que- que ocClrte, nesse
descompasso. na concreta. Trata-.se de problem:! se.•
,
•
V. S' e seus técnicos vêm, reallznÍldó Area da pesca que não esti!.,-sob 11; torfal. que não faz parte, dll'et~men' naf.l1Ialmente, constará, com ma or
~. iI. frente daquele órgáo regional.
; nossa responsabilidade direta. pO!ém, te, talvez, de nossa, área, Estar~os det~e. o. pronunciamento r~ue /lle"
,
,
..
está sob li nossa responsabllk'lade In- então, invad1ndo o terreno do M'nls- dlstrlbulu aos .co!egas que entao poO SR. PRESWENTE -' Concc~o.!l direta\' ll: que se prometeU algtl1llll térla ,dos Transportes, ao :responder.
•
'
\
'. ~ ,
pamvra ao Dt. Henrique Cavalcarrtl, cois•. Abríu-.se um eampa preferen- _ como o fêz o Doutor Paulo. :Melo derao, exammar melhor os elemeu.os
O SR . .HENRl~UE CAVALCANTI clal' de aplicações para a .inIciativa - qUe f.ss~ serão devidamente oonsl- que êle .exporá; ,
- Sr, Presidente, Sr. Senador Celso priyada,
a.r:0jadamente
dlgam~ derado? Nao. mult~ pelo cant:rá~o,
ADtes de passar-.a palavra a, S. S~,
Ramos, Senhores Deputados, meas Se. assun. - confIante em que êss~ se Nb~9h_no. pOdeJnlls,. porém, ?esponsl!'- queria explicar especialmente ao nosso
nhores, o Sr. Mlnstro Costa C"val· tores. assim como àS regUles r<orte i,,=:r pelo tnvestnnento je" capitai convIdado' e ao prõp:rlo 6ecretàrio-~
oanti infelizmente, foi acometJ:io de e Nordeste são motlvos de partIcular rsso nlío nos'compete. Nao·podemos Geral do Ministério que nós nesta
, um pequeno eontrll..temPIJ de SAúde. preocupação. Não é possível' esperaI- elaborar prDjew de ponte; não pode· Comfs:;ão, estamos fázendo'um 'esfôrço.
embora s.em.malor gravidade, de ms- se pelalL estatístlcas .•'t ,Imperi~ mos l;astar o dinheiro ou contratar multo granoe no sentido de colocar os'
neira qUe nao pOde comparecer a esta montar -os mecanismos. ' ,Estamo!. empreItada. Nossa função, nem sem· membros d'a"Comisslio' em contato es'reunião. Cabe-me, portl}~to, a.grade· ajl,lOra,' correndo ltuãs .d~sas variã· pre fáell. é trazer ao Mlnistérll' dloS peclalmente com a SUDESOL. O corcer,_em nome do Minlstmo! a c"nyo- vels, para transformli-las, t,lo mais Tr!UlSJlOrtes - os múltiplos aspecfoo rente ano, 'como os nossos caros ron-·
eaçao feita por esta ConIlss!10 ao duí" eurto prQzo possível, em constantes,' que êJe,' resumidammte - tendo vi- vldados sabem perfeitamente, é um
gente do um dos órgííos prmc1pals ,dó para resolvermos as equações do de- vida (1 problema, tenba certeza -' nos ano eleitoral. Estamos, assim, porta0Ministério, para aqul vir. exPor o seu senvolt"lInento. A maneira, mais llIle- 'trouxe, em poucas palavr!13 ,O que~O, com dl!lculdades de segurarmos ....
programa' de trabalho. Gostada ape· dlatll. de obtermos O!I resultados folltemos de. fazer e estamos fazendo é posso usar éste têrmo...;.. colegas nas
nas de abo/dar do18 aspectos - um!1 apontada e levantada pelo no~CJ, mostrar ri que IsSo representa em ~' Comíssões. Isso é compreenslvel. MaIs
vez que nRo. vim.. pretntrado paJ'l\ rezado senador Celso Ramos
a mos de despe.!ia. Por que deTe Rem- de :1/3 das nossas ba.ncadas, de Sanl.a
mats - relacionamos .com ~a, SUDE- guem _ para mlm- éúm prívtié- pre caber ao G0'lêrno estadual? Não IClltarln,!t, Rio Grande do Sul e Paraná
.SOL. em par~!cular com s. or·)1ftlelJ gio fazer .esta referêncla, PodemOS há razão lóg>ica. talvez: Assim está I"f..~ estilO em B~asllia. MuItos colegas
atual do Mitustén(J., ,conto. menc.onC'U parar um pouco. Podemos. honesta- distribUído. como eslão dlstrlbuldas ,esj;ão VIajando. IOcluslv.e com comproo.Dr. Paulo Melro. estã o Mjnl~térlo eht com slnoerldllde evltat D sa- as tarefas %lo trabalho que a SODE.JIlJSSOS, com co_nvençoes marcadas,
do Interior estJ:Uturado desde o ~l<t III :lfIcTa da área prlvatilÍ? TstIJ ê per- SUL reallzl1 no setor da pesoa. A IEn~e!anto, se nao realizássemos esta
te viá f Isto es.s<i sendo SUDESULpois está' mUito clara a reunlao hoje, seria multo diflciJ efede jUlho, através do Decreto nV "ti.eea. ~ ita
Por 1!ste Instrumentd, as múl f,I!:Ilas e men
~e .
d
' t E'I! '
t é
l' ...t· I Ituá-Ja posteriormente. Entendo qUllatribuições, complexas e nem· õempl'e feito através do mecanism? os gru· .a~e a.
sseJ a.ssun a
pt o.. ar o ,bte encontro é, por assim ·dlzer o priharmônicas. digamos assim. qU'l se !los consultivos nesses pr01etos espe- A SUDESUL tem, de eneontral' !Im, ..-.slro passo de uma Integra;;ão( qUlI
acham incluldas na responsablildade clt'icos. Houve também outra Inter- melo de realIZar. Fa.lou-se também Idesejamos. da área parlamentar. da
do Mlnistér!o, foram Iallntifíca,das JOIO pelação. do DCf!utadD: Bertom, re~a- bastante, aq,ul sôbre o problema delárea política, com a. ál'ea administraos órgãos que o compõem'. A primeira cionada. com duvída.ç, quanto à. vill" portos pesqueiros. Conversam'b~ sO- Mva. Nós queremos que a ComlSElIo '
,dessas atribuições é justamente (. 'de- bl1Jdade ee/lnômlca.' Nós, 'que somO! bre o ,assunto. Nosso problema na de Desenvolvimentº da RegIão Sul seja
simvolvlmeotc re~onal e, p~" es~3 m- formados na escola. das ciências
Região Sul nlío .imp!lca s6mente por-lum elemento dI! valia•. de cobertura,'
MO na linha. hierárquica e ,admhlls- tas e, consequentemlmte, dos e~tu- tos pesqueiros, mas 'portos em geral, polltlea aos projetos e programas ce r
,tra.úva, estão logo a.baixo ~o Miúistro dos do be~efíelo.cusfo, temoi de ac~l- embarcad?~os, Côm, potencial de ,Mão da ~UDESUL. Pessoa~mente já
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explicamos -ao Dr. Paulo, em Pôdo IPJõQI do Brasil. E nós" pollticos ,- to até no meieado externo • .tSse pro· precisaria citar exemplos, como o di
Alt'grc. que o esplrito que domina os Deputados e Senadores - queremos duto evídentementebaverá de mere- China e outros, que não vêm ao cusq.,
Dil utados de Santa Catarina e RIo também colaborar, levando, afinal de eer todo o cuidado e toda a. atenção Citaria. um que conheço multo bem,
Grande do Sul é juatamente êste de contas, ao povo, através do trabalho da SUDESUL, órgão que reconhece.,' o Canadá, que é um do~ pals!!S enl
sintonia entre a área polltlca e a área de seus representantes, noticia do que mos de muita Impirtàncla para a re- que os problemas são compfexos, muita
têcnicu-ndmlnlstratlva. Entendo que faz o Govêrno e Informação do que gíão Sul do Brasil. A minha pergun- gente espalhada atuando e exigindo
houve uma evolucão muito grande podemos oreiccer como subsidio para ta fica adstrita a êsses dois temas e, um grande esfôrço de coordenação.
neste pais, e que não é possível UDIlI que o Govêrno melhor atenda aos pró- peço escusas por ter sido tão longu.] /lIas Isso significa uma l!xpcetntiva dl
dlssooíuçào entre o político 2 o tÉ'crt-icG príos reclamos do povo, Entendo que Penitenclo-me com as palavras do crescimento extraordlnárlo. Então. te..
e opolltlco e' o ndmlnl.stratlvo. Assim, todos nós temos essa intenção e sinto Padre Vieira: "Desculpem-me V. Ex· Imos de, aceitar modélos complicadOS
se Os Irutos desta nossa reunião' não, que já não é mais possível - se isso eclênclas se fui longo, pois não tivll' 110 BrasJ1,colocar Isto entro da. cabeça,
forem aquéle~ que desejávamos! o Iaconteceu em a~guma ou~ra oportuní- tempo de ser breve" Multo obrigado. Não sdíanta, querel' gastar tempo' exilustre Supermt~ndente pode fIcar dade - díssorcíar a acao do Legís- - O SR. CONVIDADO - <Doutor cessívo e racionalizar teoricamente
corro, assim como o Secretário-Geral Ilativo da .acão do Executivo. Entendo Henrique BranÚào Cavalcanti,) - modelos que são apenas simpático.
do Ministério. que êste é um passo ' - e, me valho aqul de u_ma lição?o Com a permíssâo do Dr, Paulo Melro, subjetivamente para nós. Temos de
que está sendo dado. Tenho a certeza 1Presidente desta Co!Jllssao, em dís- o Senhor Presidente incumbe-me dai aceitar a complexidade como sendg'
de,'q.ue na, outra legislatura es~ Co- Icurso memorável ha p~ucos meses responder ao nobre Deputado Alheml1l' uma condição natural da. situação ti
missao será um elemento polítíco de I ne~ta Casa - que a poslção do Legls- Ghisl. _ Em primeiro lugar, ~evo 1Brasil. Do ponto .de vista. racial, se t1integração ~os Estados do Param\, i latlv,o hoje é multo diferente da que dizer que me sinto multo senslbíüza- vessemos tl$lO uma. Imigração ultratsSanta Catanna e Rio Grur:de do S~11 itradícíonalmente cO,nheclamos. Deve-I do pelas palavras excessivamente ge., ehada, talvez não tivéssemos pelo meque, sem qualquer regíonalísmo, ape-l!I!os ser mais um poder de colabora- nerosa;; com que S. Exa, me brindou. 1I0S oferecido ao mundo certas soiunas querem estar. presentes a área çao pu!a dep.ois ser um poder de fls- Tenho verdadeiro orgulho em ser cí- ções que estamos em condições de ofepolitlca, na polítíca de Integr~ Icalizaçao. Nao estamos aqui apenas d dã 11
árío da cidade de Tubat
to
_econõmíca que,' naturalmer.te, devem prsra apresentar pra,kltos de lei, 'Para a o onor
I
11 Ir~cel"
!,or is o. eu me permí
essa.
formar tôdas as regiões do nosso Pais. propor medidas legislativas, mas muito I'dão . 1850" de auilgtoUma ftl0rrnla, nos ~~ c1ivagaçao fora (de ~rblta. Para. qu~
Afirmo, portanto, ao Superintendente, maIS do que isso, para fazer-mos um e mau!11 a m
par cu ar. A
,foi criada a comrssão Executlva do
- que êle pode regressar a Pqrto Alegre trabalho de complementação da pró- ~rO:'!eglao sul de Santa çatarlna ~'carvão? Para tentar racionalizar .'J
certo de que a semente foi plantada pria ação do Executivo Eu me per- regiao natural de exportação de gra prtmetramente, permitir uma exparilao
e de que esta COmls.~jlo desempenharA mltírta, depois dessas .consíderações, né!S. Ainda há pouco, falava ~e ma- da. Indústria na hora em que o Pai)
êste papel - que, tenho a certeaa, êle talvez até Impertinentes, mas que senti nell'o.. muito indireta a. respeite da precisava em face da sltuaÇrlO ela 2'
deseja _ de cobertura polttlca, de !lICCé&;idade de formular, fazer englo.. nccessídade que temos de rever de· Querra ~~undial. Mas os ol'ganimOll
eomunlcação que nós, políücos, faze-, badamente uma pergunta ao Superln- tel'llÚ1l~das estrutur~~ de, transporte. têm uma vida. própría,
E' o \'elho
mos, cada um na sua região. cada um, i tendente Paulo Melro sôbre dois as- A reglll.o Sul inclUSIve, têm wna pe- pr~lema. dá -evítar o contlnuísmo, pcnaturalmente, tendo em vista sua po- Ipeetos que dizem respeito diretamente c.uliarldade, uma exceçao à regra. fe· rém manter urna certa 'tgit:l.çãa, a fim
siç:io polltlco~partldlÍria. Cada um de laos Interesses da minha região, Santa lizmente: uma ,estrada de ferro ren- de que .a eficiência ta.mbém seja mau"
nos fará esta comunicação tão neces- Catarina e - por que não dízê-Io - tável. De manerra que um dos óbices tJda. Costuma-se dizer no Brasil que
~il.rla, fazendo chegar no povo a ver. mesmo do Brasil. Trata-se do pro. para o transporte do granel e.~_tá prã.- eomente os grandes organismos o.tra-dndclra finalldade e a InwortAncla do blema do carvão e da mandioca, duas tlco.mente removido. A sltuaçno por-Ivessam o perlodG critico aos 10 anos.
trabalho que desempenha. ~or exei'l' co!.sas Inteiramente rjiferentes. Esta- tuárla, entretanto, é outra. O Depu' j NUo sei se ~ por causa da velha 11'1
pio, um órgão de Integração como é' a mos às vésperas do término do pl"ll.ZO tado .Adhemar Ghisi sabe multo bem ela estabilidade. H01,lve quem fizesse
SUDE6UL. Então, nobre auperinlen- de existência. conferido ao Plano._do que. quando um iarlnheiro estã en.! um estudo de vârJas dessas grandes
llente. :V. S. pode ficar tranqUllo, Carvão ,Nacional. Temos aqui li nossa costado no pllrto de Imbltuba. fazendo entidades e a conclusão foi de que a(J~
nesta C~sa hav~rá uma Comissão que frente um técnico el!l carvão, o Dou- Um carregamento- e chega. um navlo,10 anos já estão'um pouco esclerosaIntegram os tres Estados do Sui em tor Henrique Brandao Cavalcanti, A carYoelro, ~ faril!helro tê~ de dosa-, das. Não é privilégio AO'!sO. Existe
favor de todo o Brasll, repito; sem 31 de dezembro o Plano do Carvão I traear. As.~lm, nao pode;,rul. realmen- 11 respeito também um estudo da. Co"
qualquer reglonallsmo. Vou, dar B Naclon~l 7x~ingulr-se-ã; em seu fugar, Ite entrar em consldel'açoes a resPeI-, missâo 'de Energia. Atômica Americapalavra ao nobre Deputado Adhemar para dlSClplmar a polJtlca. do carv_áo to da assLstêncla técnica ao produtor Ila, que também chegou ll. essa conOhisi. O SR. DEPUT~O ADr~' no Pais, teremos outro prgaq, já nao, de manc1ioca,-do relacionamento que clusão.
Os iniciantes, aquêle5 que
MAR GHISI - Sr. PreSidente, ~e· quem êabe. com a fôrça da própria deve eltistlr ent:'e a oferta e a. pro· Icon'lel,'aram com entusiasmo e crlaram
nhoJ'p_s Convidados, 81'S, TecnJcos, Cpmlssao E:;ecutlva do_Plano do Car- cura e da capllCldade de potenclal de lo "esprlt de corps" estão me' os ,c _
61'. 6Ul111dor Celso Ramos, meus Co· VIlO Nacional. O carvuo, como com- ataque ao mercado externo, quando I d'
t
'Íl
I
a,n
ler:!IS, seria sumamente lnjusto para bustivel, como redutor para a. produ- temos, ,de fat,o, pequenos obstáculos ~~r~~; :eorch~fJ:o ;;: 0f ocupar~!1l os
os senhores que, Já neste fim de tarde, ção de aço, como mIneral que apre- como ésse Essa é precisamente a..
te
b ••t'!ld ao cga.1'f. sUJ I,C endepois das exposiç!ies aqui felf,as, .8\1 senta a possibilida'Je de ver aprovei- área em que as superintendências de, ""men su Sw uJ( os. l'Jn",,~. 1" um ,
Ilo sur,rlflcnsse mms ao suscitar pro- tados seus rejeltos, deve !ler estudado desenvolvimento r e g I o n a i s devem I geri~do. cr~c(}. ti Acodntccf lsSOd cOem a
bleJ1'llls que, nos seus contornos gerals",dentro de um contexto- amplo, globa.!, atuar. E' preciso atar as pontas que I !,IUlssao "ecu va o i' ano, o M'
ja foram trazidos' ao conhecimento que também, deve estar merecendo estão sôltas e aumentar a prOdUtiVI-1 vao e a~nda está acontecln1en~0. O
rlnflllelc~ que participaram desta rcu-ltôda a atenção da SU.I:'ESUL. Minha dade Estamos dJante '1Ie uma cam- decrcto asslnad9 pelo ex-Pl'cslrlenle
nino, ,dlgn-se de passagem, altamente pergunta especifica. portanto. diz res~ panlÍl\, lancada-por três' Ministros dll, Costa e ~l1ya prcvia a tomada. de alprovcltosa para todos nós, Conhece-1pelto aos planos <!a SUDESUL com Estado quê vão ao interior tentar fa. sumas P1oVldênclas. Eu i1lvadlrla 11m
dor, ha longos anos. dos ,mlnenles Il'esptllto ,ao carvao, Em segundo l<er vib~o.r o produtor no setor pl'lmá- pouco scm ccrlmônia, a án'á, do MIvl~Hnntes [Jue hoje brindam esta Co· 1 h'f:l\r 111\ o IJl'oblema da manaiociI, 1'10, para. qu eêle mefuore suas condJ. nlslérlo de
nas e Enel'gl.as, onae
Jn!s,uo com sua presença, eu me ,per- Em alguns 1l1U1l\ciplos do nosso Es', çóes de produção e de cultivo. Vol- servi, parl!- dizer que ,a declsao de a~
'IIlto abusar, no! Interesse de llunha tado - e, se~'que o mesmo ocorre em tamos novamente ãouclas vãlias eta- bar ou nao com o Plano cio CarHo
regl:lO - o sul deSnnta Catarina, muitos outros Estad~s - a mandJoca1pas àqueles vários setores à uelas cont!llUa de pé. :m' um decreto d~
prlnclyallilNJle - da,' generosidad~ que, é produ,to agrlcola baslco; é uma raiz cêl~bres variáveis que tê~ ae ser P!eslden~e da. República, é uma qC!l1~e~I)1 e .ençontrel em seus coraçoes c que pode ser produ7Jda em terrenos Icompatlbillzadas. A perguntll. que sur. sao. admll1ls,trntiva e como tàcla dequ:; ,n30 f<lJ'Ee p~r outros motivos, ma Ichamallos' 'frac~s. Na orla maritlma, ge é a. seguinte: até que ponto pode- cisao admlm?tratlva tcm de estar sob
rei' .. ] 1:1 il adrrlll'll-ios sempr.e e cadlO de San~ Catanna, prlnclpalmente, nQI ria. e deveria: Ir a. fôrça executiva de cx.ame e analise
Jlerlmmentement~.
vez mnis, O Dr. HenrIque Brandão, sul, rCf:,'iao que represento nesta Casa, um or"anismo regional como êsSe I Nao estou advogando a fl~rmalltmC1a
':avalranti, por e~empl0, conviveu I\a há diversos mllnlcipl08 que têm na para o~denar? Acho quc quais o dc. do Pla,no do Carvão. Mas quando se
ClcJ!1(]~ on~e. nasci: Tubnl'áo. Ali pre- mandioca sUa fonte quase excluslva dei tino 0\1 a providência que os jlrObl;: oomeç~)U a fazer o estudn (!a m:ltrlll
Incllnclo, dn:l[dndo li SOTELc. d~u a riqueza; a mandioca, POl' incrivel e, mas de compatibilização no Brasil cnel'getica,. estudo êsse que ;01 cMt,-.
gr~n~c!,a c.\ola daquela mais, pUJante llaradoxal que possa parecer, têm fóssem complicados Essl\ é lo pro- nuado, estavllmos satndo de UIl1 mo~lm:ldrkfl flue hoje funCIOna no mil e wna aplicações, não .'lÕmel1te na' messa para um grande futuro
dêlo simplista, em que os setorcs eram
orasl!. nos térmos- em que a rnesJr.lIo Indústria alimentlcia. mas na. tndús.j
•
planejallos lnrllvldualmcnte e não ha"
ttOi I mmcl1nionnda. ~à se projetou Itrio. em geral. Todavia, em nossa mandioca sua fonte de rIqueza; quase via realmente um:! matriz nmls CUllI~
nn !"I' que foi aproveitado para o MI-- opinião, ela não vem sendo tmtada'l ~7fc eSB('rBx, â6 ...... l: .... plicada em que as ofertas c rlemlWdas
rl,:~!rio de Minas, de onde saiu, ma!! pelo Oovêrno Fedclal '-princIPalmente, Se fôssem simples Já estarl!uu l'e- energéticas, no /.:eU conjunto, e os '
aI ~, para a See~l"taria-G~ral do MI- com aquêle desvêlo e culdado que se, solvidos e estarlamos eresflendo vege': preços e as tarifas impostis pelo Golllr.t.rlo do Int~mor. E figuro. alta- deverla merecer um produto da sua' !ativamente. ,. O ,que. femos hoJe? vêmo, fMsem trazidos para o mesmo
f!:,enle recomendada no, Brasil e or- nob,reza. Com isllo, e'videntemente, es.INeste ponto eu me permitiria uma modêlo. Então, é lo evolu.:i1o ela mu..
~lho ,para togos nós, VISto represen- tamos-nos, prejudicaMO como nação'lpcquena digressão. Acabamos de con- triz energética que nos pÓderá diz!!r
"r;n;:i'r:~ ~fl'fÇflO ~ roçosd que, numa Prec~am!JS consldel'l\i' que 11. mandio. clulr trabalho modesto no Mill~stérlo, S\! um mecanismo mais complicado \1<17
r ar!
. n lU, e-s
!,"~n o com que co. 1100 e apenas um proflutQ de o.U. qUe indica claramente que hOJe ex- denl. substltulr a ll1áqulna smlplistll. de
gcr~~~ de nós, brnsl~lr9s, Nm~ce a mcntaçllo, atrav~s da farInha.. Ela,portamos 30 milhões <te, toneladas representação até certo pJl1to .clasH&po'ôSlJ. $entY~ sl~~~rlr f:::th
~aot e 'Pode ser apl'Oveitadn pelÇl seu produ-I~elos nossos por~s. A nossa persI\€C- ta" cÇlmo é.a Comissão uo Plano de
nllocldo nesta terr o
o e er to nobre, o amido, a farmha de raso tJva de expol'taçno para 1981! é da Carvao NaclDn!l1. A fase p. O:tc~l~ll'
Mei~ó que por 10;-gOSOan~:'p:ea~ou pa, que, adlclona::1a,ao trigo poderã'ordem de 130 milhões :Ie toneladas, te. Estan10s hoje, num'llcrloQo em
$ervlcos na Comissão de E
i J;lé compor uma mlstUl'a excfllente para Então, pergunto: estamos preparados que o carvfro metalúrgico novall1~nW
tricn ele Santa Catarina ~r&;vêrn~! a alimentação, com oosslbilic1alles In·, para isto? E' o _me:ll1ls:;!mo prob:e- começa a jscas5e~r -no mel cado .lntel·Çel~(J Ramos _ hoje Senador da Re- 'clusive de econonlia de divl.~ns que se ma da. pesca levado a um outro caIU- nacional. E' mais uma CO!sínlw. que
~úbllEll, ilqul ao noss~ lado _ é outra evadem todos os anos do Pais. E, se po, Temos capl\c)dad", pa.ra e:';~ol'tal' se lança. no conjunto. De forma qiW
.Ylgura exemplar aproveitada no tim- náo me engano, o pagamento de trigo essa quantla evidentcm~ntoJ, Nao o estamos atentos.na área da Mlnisterto
bito federal. Transmite hoje real- Importado neste ano vai atingir a sO- fallemos porque li nos;ll. estl'lltura. é do Interior. Para OS rellexos desslls
"mente. 11 verdadelrn Imagem d~ Sanla ma de 500 milhões de dólares. A ainda oper:lcionalmen',e ineficIente. AS decisões administrativas e pclltJcas sô,~atarinn no serviço de recuperaeão mandioca, encarada apenas, so!, ê8se, vêzes, missões, prln~ips.lmcl1te
(')os bre o desenvolvimento m3'Jonnl, não
~conôl1'!.lco-social-finaneelro ;lo páis, aspecto, deveria mer';!cer at~nçao eS-j bancos Internacionais 'J <ie cooperaçllo nos poderia ser possivel, ?or v~,I'I:lS rILMas nao estou aqui para elogiar Se peclal. Já tive ocasillo de s'Igerlr 110 aqu~las com I1S quais em certas oca- zões, esquecer que o carVllO é essencial
\I faço. é porque sinto necessidadé de futuro Governador Colombo Sales quo slôes brlgnmos, fazemns lndago.çoes li para o de.sellvolvimellto _<1'1. região e
!lue nossos visitantes saibam _ secun- criasse U1p órgáo especial paJ'a esm- re<'lpeito. Elas gostariam de ver' no para a própria. composição da. econui!ando ns palavras de nosso Presidente dlll.' apenas a mandioca. oférecendo Brasil os problemas multo simplfica· mia elo Estado,' Quanto às' resoluções
---r que admiramos, daqui da CAmara, ao lavrador condições de melhor Idos e sômcntc querem tl'atar com uma administrativas, isso se fol'/; dentro dos
ti trabalho eme o~ auxlllnres 110 Pre'l- pllmtlo. financiamento, .comerclallza- pes.'!Oa. O~a, isto é tlp,co de-um re- órgãos apropriados. Longe de mllft
!lente Médlci estão desenvolvendo em ,Cão e fil;lalmente colocaçao do produ.,Igl~e -~ue Ja chegou 110 seu fim. :N:iiõ dizer que o :MInIstro DJa.l Leite dllYt
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deslocou-se. com -todo o sacríücío•. sonãneía corri uma só' potílJca. comO SR; C()NVIDADO - Hã. dol.
por via terrestre, já que lhe' foi ím- plementarrnos -n ínstlumentação ne- bancos de desenvolvímento que estao
possi\'el, utílízar-seda via aérea. -para c~ssáT:hl,' ;lara o desenvolvímento re, na área do Ministério do' Interior: o
prestigiar -com sua ilustre presença gional. Talv~· o próprio Secretário- Banco do Nordeste e o :BancoJ dni
mínhs; pOSSE! 'na; súperintend4!ncla ,do Geral. pudesse, dentro da filosofia Amazônia. Sãó entidades que turícíoDesenvolvimento .da Regiiíó Sul, há geral do MInistério do Interior, ín- nam bem, Ilomplcmentando o trabalho
três anos. Muito obrigado, Senador. 'formara V. ExRS:, dentro <te uma da Superintendência. Até há pouco
pela. sua homenagem. ínclusíve pela composição mais generalizada, o que' tempo, o Bal/co do Nordeste teve um
sua presença a'lul até agora. Gost!\-' realmente; representaría um, ba}lco de emlZréstímo externo direto Para' apll«
ria também de manifestar a emo, deseuvotvímento para a açao da caçao na pequena e média. indústrla,:/
ção de qUe neste momento sou pos- SUDES:m:..·
, Já existe, portanto, uma possibilidade
'suído, ao' rever meu querido, amigo
O SENHOR HEN:RIQUE-li CA- de utilização direta dos estabeleci.\
Antonio Aureííano; dos bancos esco- VALCANTI _ Realmente, com~. disse mentes ~ara captura de recursos. dàJ
lares de ltajubá. Revejo-o agora, eu, o Senhor superint~lldente o assunto outras origens, não sômente de reeurl"
com muíto menos cabelos do que S.
tá
d t" t d dz
'.
sos mtemos taís como as ünhas de
Exa., alguns já brancos até. e S. es ~en o "a a o .utro. da llturgia financiamento propiciadas pelo BNDE 1\
Exa. nessa. JOVialIdade, o que me Im- própria. O BRDE, hoje, e uma enüI
'I
pressiona em face da sua grande luta dade interestadual da qual particlO SR. PRESIDENTE - Antes ds
tantoría vida pública como'na prorís, pam, justamente. Os 3 Estados do encerrar esta reunião, eu quero consíonal. Meu grande abraço. Se- sur. Então, a hlpétese flue .nos ps; sígnar meus agradecímentoa aos no":'
nhor Deputado Antônio Aureliano. reee perfeitamente viánl. -desde que bres colegas, especialmente ao nosscr
Vou procurar responder específlca- os Governadores dos Estados assim caro Senador Celso Ramos, que -pres,.
mente à pergunta de V'.. Exa. Se- o entendam. seria a' da entrada do tiglou esta reunião, e declarar nitnh ..
nhor Deputado. Encontramos, agora, Govêrno Federal, também. 'como um satisfação pela presença do ílust••
sem dúvida, ambiente um pouco :Ufe- quarto assocíado, oomo disse 'o Dou - Superintendente, Dr. Paulo MelrO',
rente daquele de dois anos atrés _ tor Paulo Metro, pode ser que Isto cujo trabaího tem sido excepCIona],:
quando pràtícamente só éramos abor, evolua para uma federa!J7..a.cão' da Aliás, somos testemunhas não s6 dli
dados para aplicação de pequenos re- entidade. Entretanto - 'e sei que atuação de S. S~ como, também, do
cursos orçamsntáríos, quando quase êste é -o pensamento das autoridades esfôrço da equipe que-.-integra a'
nos forçavam a aplicar maciçamente fazendárias - existe uma confiança SUDESOL, cujo trabalho é altamente
recursos pequenos e pulverizados, nu- .multo grande nos 3 Estados do Sul produtivo, 'O que demonstra que a
ma ação que de imediato verificamos, -e há até, a hIpótese. da desnecessl- J;lUDE'..3U,C efetivamente se co,lstlt
na Região Sul, não teria o menor dade 'de uma transferência de coman- 'naquele órgão de integração econõImpacto no seu desenvolvímesto _ e do da. entidade. Acompanho, ínteíra, mi~a d!, SU,I do Pais. Quando, fomos I
isso é um estímulo para nÓS, téení- mente, êste ponto de vista, Não se eleitos Presidente desta comissão,'
cos,
e faz com que - realmente cada pode" entretanto, negaI; que há prc~, procuramos reestrutura-Ia de formq.1
O SR. DEPUTADO ALDO FAOUNDES - Senhor superíntenccnte, que-. vez mais não meçamos sacríríeíos no jetos, de lnterêsss interestadual ou que ela ficasse em síntonla com ai]'
ro juntar minha palavra. de admira- sentído de Ievar êsse País para li pelo menos, de tnterêsse de -2 Estados SUDE6UL, já que a Comissão queij
çll,o por êsse trabalho que >l SUDESUL frente. Agora, em relação ao agente se não dos 3. E. justament'.l, as aplt~ existia na -Câ~ara era é1a Frontei~a,
vem resnzando. Antes de a reunIoo financeiro, entendemos que ele é ab- cações de recursos feitas peln Sudoeste. Elntao, os primeiros passos
se irilciar, eu havia, em COltVer~a 111- solutamente necessârlo •.E_se, mesmo SUDESUL através' -dessa entidade foram dados; temos na Câmara dOI
fOI1ila.1 com técnicos aqui J:l1'esentes la- com manifestações do poder pOlitico bancária.. poderiam ser canaliElldas Deputados uma C,?,!nissã'o de Des~n ..
mentado que a.lguns d4!ss~s projetes dos sosros EStados, através do comi. para projetos dessa natureza. bene~ v,?lvimento :la ReglRo Sul, a qual retão importantes não fôssem mais jul- tê que se formou nas três Assem- ficiando, portanto, o conjunto da. ri!- pIto, dará toda, a cobertura polltica 1\
gados. Dizia 1;ambém que achava a blélas estadUais, ,que manifestou, llO gião. Tenl10 certeza. de que o Doutor SUDESOL, AgIremos na, âr~a parla~
SUDESUL um pouco parcimoniosa no documento apresentado ao Senhor Paulo Melroniio se quis furtar a mentar de_aoforma a_ prestigiar-lhe 11
julgamento que vem fazendo, o que é, Presidente da Republica.' o pensllo- dar a fórmula, pelo menos com tôda progr!lmac e a açao. Agradecemos. '
mento defendido pela SUDESUL, es- a. honestidade e lllaldade e o pn.nto ta~bem, a preªença do llustre Secre~_"
Ind1scutlvelmente, Útil e importante sa
ação ainda nãe> se cóncre~izou. em que se encontram 4!sks entendi. tárlo-Geral !.lo Ministério, Dl'. rIell,T
nessa fase pré-desenvolvlmenttsta ' PllI evidentemente
porqUe oportunida- mentas. Inclusive, permito-me felici- rlque Bran~ao Cavalcante, represen-'
que se encontra o nosso Pals._ Mas des melhores foí
aguardar e tá-lo. porque êste é o pensamento. a tante do Mmlstérl!, do Interior, ~c+,
quero congratulal'ome 1óO!ll _o Senhor também paradeveremos
~ o s s a mos idéia e' o interêsse nosoo de mUito nieo ?e alto gabanto que. com mUitA
Superintendente e OOln os técnicos que continuar com a.quepolítica
pés .tempo.. Já encontrei a idéia quando proprIedade" com ml,Jita int~l!gênclll'.
o acompanham, que já. podem, nessa no chão, em função do de
cresci~ vim para (> Ministério do 'Interior trouxe a esta Comissao conceItos queí
~ltura. em que ,foi
~strnturada.- a menta' do 'próprio
organismo mas ela tem sido motivo de cons~ tenho certeza, senslbillzaram'profuu'"
SUDESUL, oom a nová 'forma. que se que presidimos' ou supel'intendemos. tante prElOcupação nossa. Eu diria, damet;te os Srs. Deputad!'s. A pre.,
lhe deu, no último dlplomn legal, apre- De maneira. que. se houve atraso para finalizar, que o assunto está sença/, na Secretaria do Mmlstério d<f
sentllr a, esta Casa do Congresso Na- na conseeução désse desejo foi ete- sendo tratado r-e.s)leitando.se a auto- InterIor, dêste jovem. dêste técnico,
tlOllM, à opinião públlca e, aos ór- tlvamente, por questão de eOnveniên~ nomia. integral' dêsie instituto inte- assegura-nos a todos a certeza de que,
gãos que integram o Poder Executivo cia. E agora meanlO estou autorIzado restadual, através de uma manifesta- ~(lm a co~boração e Idealismo da
~sse traballio tão bem elaborl\do. Age- a levantar o problema junto ao Se- ção. de um desejo da SUDESUL de
omens c~ o o Dl'. Paulo Melo, G,'
ra que vai falar o Senhor Superinten- nhor SccÍetário.Geral do Minlsh!rjo' contribuir com seus recursos para se einos ~~~rl~ued Br~ndã~ Cavalcanti!
dente, g,'starla de pedir aS. S~ que do Interior. aqui presente, e ao Se~ asSOCIll.t' enfim a êsse' eSfôrço do um no seue aplae q e es ,remdOs, cada
n o, procuran o eons·
anal\l;IlSo';e com' mals detalhes, se pos- nh
d Int er ior, -a té'co~o , BRDE .
01' 1\"';'
,.1,,:,S t ro _o
trulr a grande nação
que almejamos.,
sível, as gestões já desenoll:vidas para
fi criaçãO do agente
fiIÍanceiro, da uma partJcipaçao financeira em do1S O SR. DEPUTADO ALDO FAGUN- Os técnicos. aqui presentes podem
esquemas
,que
hll;vercmos
de
apresenDES
_
Vale
dizer,
então,
que
o
agente,
ficar
certos
de
que
nós
pollticos temclS
SUDESUL'. E' a segu.'1rla 'vez que S.
8 9 faz uma exposição parI!, nós li dá tal' aos dlgnatárlos·dos Estados cor~ financeiro da SUDESUL,- pelo me- 'Idêntico ideaUsmo; não pautamos
quaIs sejam, os Senh(}- nos está-se -llnaginando Isto" - em nossa ação em têrmos de improvisaênfase à necessidade dêsse organtsmo,. respondentes.
:GOvel'll!;dores dos 3 Estados da tese, seria. o BRpE com a sua ~s~ru- Cão; q.ueremos o planejamento, comoNo setor da pesca e, -provàvelmoote, res
RegIão
do
SUl~ Mas" !1Csta op,ortunI. tura atual ampllada com a partlclPIl" condiçao para o desenvolvImento econo do turismo,.há necessl<:lade de uma dade, como açao polltlca: pedImos a ção da União?
• nômlco. O Poder Legislativo está per-entldadC' ilnanceira que pvssa dar ca- V. Exas. que levem aos setores gofeitamente sintonizado desde seu 1'1
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eprojetos e ~tUd?s da. ST.l'DESUL,
cessidade, para fortalecermos um 01'- mente. Gostaria ~e prestar um escla- troção de um Brasil :ô~ p Ta ,gonsl["
ganismo financ~iro que se não ·se recimento. NRda Impede a SUDESUL Sas aqui sem re a l o . e!ao •
O SENHOR CONVIDADO (Doutor puder
tornar suticientemlmte podera- de u~ilizar outros bancos ~omo agen- represen~ntes ~o 'pov;o ~~~lgÇ~o sdOI,
,Paulo AfOnso Mclrá)
Gostaria,
so,
tornar..se-á muito mais fOl'te. m- tes fmanceiros. Pc:de- fa~e-Io através aqui, sempre, no Poder Le lsláu as.
antes de mais nada de agradecer as discutivelmente,
e serã um organismo do Banco do ~rasll, enfIm, de qual- aquela presença nece"sária
VQ,
referências a mim 'feltas .pelo sobre
dcs investimentos de um quer outr~ entidade, Basta um sim- representantes do -/l;0 da'
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Catarlna. Realmente, é uma manl- com tõda a se~iedade e calce.do nos passe que ela' 'faça., El}tretanto, como boração, de fiscalização d~a~áÚscoir
festaçúo muito bondosa mas passl- melhores prll}Clplos' da técnica de o..Banco de Desenv.olvlmentq da ~e- critIca no bom sentidô, do la e ~
éj
vel de suspeição pela fato de partir
glao Sul é o pr6prlo BRDE, efetlva- mento que 'os- ilustres téc i p n a
de ,um amigo. Muita obrigado. Na hoje.
mente eXiste maior identidade :l\T,âo é
t
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n cos apreoportunidade que nos oferece o DepuO ,SENHOR DEPÇTADO ALDO apenas uin- estabelecimento bàncário ~~~oar::u. d n es de encej;rar a--reu..
tudo Aldo Fagundes, do Rio Graude FAGUNDES "-'- FEll'11llte V. Exa,? é uma. entldàde voltada para os pro~ l '
ar 11 Palavra ao Dr. Hendo SUl. diria que mul~as outras coi- Isto impllcs#a trali;formaçâo do blemas do desenvolvimento. O Paranâ ~:;;:Jo Bran~~~ cava;Icantl, qU~. sesas dcveriamo.~ relacionar' para co. 'BRDE, 'ou o _BRDE- ccntinuatia e e Santa Catarina parece-me tém' t d me m.ormou o Sr. Superinnheclmento dos Senhores Depulados serJa,montado um_outro órgão? . banc~s de desenvolvimento esta'duais. 'n~l ente, f~ra" t\m agradecjn~ento fidesta Comissão. EvJdentemenf'e ja
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o adiantado da hora e o próprio canli o
c ro Pl'Opos çao que es- unica instituição bl;lneária de desen Bral1d" C I
t
"
,
assunto provocaria sem t.a~os trazendo ~o ministério q~ iIn~ volvlmento para tôda a re ião é saço que
ao .ava ca!! t) ..:.. Cabe-nos, Sedúvida alguDlll, em todos os presen- ter!or é no sentIdo de. em UltilJlll BRDE, o que não' ií:nped: que : nhor Presldfnte, Srs,-Del?utados; Setes. Seja-me também, permitido fa- analise, fed.erallzat;rn0s ult} org~n,!l!- S-pDESUL utilize outros estabelecl-_ nhor Senador, llgradecer, muito Een.
zer uma cJtação especial, -por moti. :~ flq~le.lel~Sm mumaa qlDustltU)çoao jtl!1'ldICa dmentos. Mas llcho que é ull}aquestão ,sJbilízados,; esta oportunidade 'lue nos
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o proporcionn~a. Se aqui tro,!:"emos
E' que esta reunião possibilitou-me jsto mesmo, sendj> suficientemente
encontrar o meU querido e' itust1'e se- acred1tarlo nas fontes ilÍt~rnas e ex- DO SR.' DEPUTADO ALDO-F'AGUN- conceitos 6e all':uma vr.el'a 'fizemo lo
nad?r Ce}so Ramos, que me levou ternas de obtenção de recursos para E8 - A falta é mais de dinheiro do Imbuld t bê
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os . am m do mesmo esplrito
à VIda' publica pela vez . primeír,l1. a região. Então o nosso pensamento que da estrutura jurIdica?
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de brasihdade, absolutamente certos
Agra-deço-lhe a oportunidade que me seria o de trlu1Sfol'lnâ_10 ou numa
- ideu de servir à minha Pátrla, den- emprêsa pÚ~llca PU'l1\!ma 'emprêsa'de
UM SR, DEPUT~o-(%r:rr:z:a~!lde que estamo~ aqui num ,çllálogo
- tro da minha capacidade de servir. eromlll. mISta. onde I.:aja participa- ero/one)- _ ... a parte que e.stá lI-' pllotrlótlco. "Esperamos receber,- dI!
,Há uma circunstância que são me
deixu. é$quecô-lo jamais; S. Exa. ~t~a~gs ~tl~~~g~ve;~~a d~:~~~~ ,~ada ao ~anco Possibllitaria..às vezes, braços abertos e com a devida humiJ~
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mil medida, como esta....., ~
,
_dade, as clttlcas, 111 recOI1lendallões, ai

:tomal: êste -ou llquêle" rumo. Fara finalizar, dh'ia: que :realmente é mais
racU aperreíçoar o sistema de transP01'te, é mais fácil montar um esquema de erédíto, de auxilio ao produtor,
do que montar essa máquína de areríçâo permanente das condições de
',' .orcrta e procura, '-'SSl! é um rsfÔrço
nlbidamente íntermínísterlal, não _somente' pelo !;~U aspecto di!et" mas
principalmente pelos seus .renexos.
Não pude ser breve. 'QucrJa 'apenas
dlzer, para realmente flnalizar, que o
nosso grande trabalho de equipe com
o Ministério do Planejamento é êssc.
O Planejamento vê o assunto do 'seu
ponto de vista global. E' dele que
vai dar as grandes cifras, quanto pode
ser o eleflclt, como se devem' distl'1buir
os recursos por setores, quais os grandes números a. serem distrlbuldos nessu transferência. de renda, de rcgião
pura regtâo,: de classe para classe. O
Ministério do Planejamenj..;, é que nos
tem de dizer isso. Agora, a coordenaCão executiva do plancjat:.tento. achamos, a nós nos compete, porque, ai,
no mecanismo de fcedbetelllc, nós vsmos dar ao Ministério do Planejamento respostas imediatas sôbre aqurlo que ele está.' pensando. Os dois
MJnistélros se comjilernentum, dentro
-de um modêlo .complexo.
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Jn8~;uções dos representantes legitimos'g, . ., que multo tem trabalhado pelo (nente ooleg8., DepUt~do Ãurel1ano CIta. Comissão Parlamentar de 111~
tio povo. -Portanto, em nome do MI- Palil, desejamaa pronto restabeJecl...rns, ~ ti. quem todos n611 admiramos e
quérlto destinada a examinar
nístérlo do Interior e. particularmente, menta a 11m de que volte As suas ati- estlmamoa e que - temos a certeza
da 8UDESUL, agradecemos esta hon. '
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Admlnlltra9!o do Prefaltcl
snrJa que ,nos foJ eonrerída, e pomo- vidades em benefIcIo do desenvolvi- - es~ verltlcando q~e 11\,-00 estremo
do Distrito Fadaral
'tIOS ú disposição de V, Ex~·.
menta de nl'ssa. Pá.tria.;
Sul, Santa Catllorlna, Parané. e Rio
o SR. DEPUTADÇl ADHElMAB ~'m. upOSrrOR .... Agradeço Gnnde do Sul, estamos unidos, nAo RELATóRIO DOtl TiUDALUOil
GIIJSI - Oostarla também que V. Stlmulto a referência e a trânsmltirei ai' Jl:l.l'a construir li grandeza. de- uma
JeV!lH8e ao Sr. Ministro, Costa O_,aval- Sr. Uln1ltro. Multo obrigado,
~ I'regilo, ,1p&II li I(randeza da.,noasa queBEALIZAl?OS
c1lntl os nossos votos de rápida. reO aR.. PRES'lDENTl!l _ Arradet. tida Pátria. (Multo 1I1m)_• ..... 811' <PubliM<1o em' iluvJl'nwnto uB" ~ A
tluJJCl'UCUO tio IlOU estado de saúde" A também .. pres~nça do l1q.sSO .mI~ cerrllda. a Bessh., - - - - ~ -- ~ ';- Jll'efintB iuIláAl
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